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Sammendrag 
 
 Formålet med denne studien studien har vært å få innsikt og forståelse for opplevde 

erfaringer med å delta i det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Dette er et 

helsefremmende tilbud for mennesker som lever med langvarige helseplager, eller er i risiko for 

dette. Målet ved helsetilbudet er styrking av mestring og helse gjennom systematisk arbeid med 

Kroppskunnskaping som verktøy. Problemstillingen for studien er knyttet til hvilke helserelaterte 

endringer personer som deltar i det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping har opplevd i 

sine liv og hva som bidro til disse.  

 Utvalget har bestått av 11 deltagere som lever med ulike typer langvarige helseplager og 

som har gjennomført det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Datamaterialet er 

innsamlet gjennom kvalitativ metode i form av semitrukturert intervju kort tid etter 

gjennomføringen av programmet. Tre deltok i enkeltvise intervju og åtte deltagere var med i et 

fokusgruppeintervju. I arbeid med datamaterialet ble fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) 

benyttet som analyseverktøy.  

 Funnene viste at å delta i helsetilbudet Kroppskunnskaping hjalp deltagerne til endring i 

selvinnsikt, akseptasjon av egen kapasitet og gjenvinning av kontroll i eget liv. Dette førte til 

mindre opplevde smerter, mindre stress og mer energi til daglige aktiviteter og deltagelse. Enkelte 

sider ved helsetilbudet bidro i større grad til endringene. Dette var: Regnbuemodellen, 

gruppetilhørighet og sosial støtte. Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping beskrives av 

deltagerne som et annerledes møte med helsevesenet.  

 

Nøkkelord: Kroppskunnskaping, helsefremmende arbeid, kronisk sykdom, salutogenese, følelse av 

sammenheng, kontrollplassering, mestringstro, kvalitativ metode, semistrukturert intervju, 

fortolkende fenomenologisk analyse.  
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1.0 Innledning 
Gjennom de siste hundre årene ses en generell forbedring i helse og økt levealder hos den norske 

befolkningen. Norge som velferdsstat innebærer lover og rettigheter som tilrettelegger for denne 

positive utviklingen. Tidligere var infeksjons- og akutte sykdommer den dominerende dødsårsaken. 

Velferdsordninger, hygieniske tiltak, bedre boforhold, vaksinasjon samt medisinsk og teknologisk 

utvikling har ført til at vi lever lengre og at det blir flere eldre. På midten av 1800-tallet var 

forventet levealder i Norge 50 år. I 2011 var forventet levealder 79 år for menn og 83,4 år for 

kvinner. Til tross for at befolkningen på et generelt grunnlag har bedre helsevilkår enn tidligere står 

vi nå overfor nye utfordringer innen helse grunnet store endringer i livsstil samt den kraftige 

økningen i levealder. Vi ser at stadig flere rammes av langvarige og kroniske helseplager 

(Stortingsmelding nr. 34, 2012-13).  I folkehelserapporten fra 2010 betegnes kroniske sykdommer 

som dagens store folkehelseutfordring og sammenlignes med en epidemi. Nasjonalt 

folkehelseinstitutt uttrykker bekymring over at stadig større deler av befolkningen rammes og at 

behandlende tiltak alene ikke kan løse problemet på sikt (Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2010). På 

bakgrunn av dagens helsesituasjon i befolkningen øker behovet for forebyggende og 

helsefremmende arbeid (Stortingmelding nr. 34, 2012-13). Det er viktig at mennesker som rammes 

av kronisk sykdom også kan oppleve helse og helsefremming. Denne studien handler om 

helsefremming hos personer som lever med kroniske og langvarige helseplager, med utgangspunkt i 

det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping (Heggdal, 2008). 

 

1.1 Problemstilling 
 Målet med forskningsprosjektet er å studere erfart og opplevd endring fra deltagernes 

perspektiv i sammenheng med deres gjennomføring av det pedagogiske helsetilbudet 

Kroppskunnskaping. Problemstilling og forskningsspørsmål lyder slik: 

• Hvilke helserelaterte endringer opplever pasienter som deltar i det pedagogiske helsetilbudet 

Kroppskunnskaping, og hva karakteriserer disse? 

• Hva bidrar til endringen? 

 

2.0 Bakgrunn og teori 
Jeg vil nå beskrive bakgrunnen for studien og klargjøre de sentrale begrepene. Ved prosjektets start 

hadde jeg et bredt foreløpig teoretisk rammeverk. Studien har en åpen induktiv metodologi der 

retningen styres av empirien. De endelige begrepene ble derfor valgt i etterkant av analysen.  

Nettopp disse ser ut til å være spesielt viktig for å belyse problemstillingen. 
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2.1 Kronisk sykdom 
 Denne oppgaven er rettet mot helsefremming gjennom å vise til det pedagogiske 

helsetilbudet Kroppskunnskaping. Det er dermed ikke sykdom som står i fokus. Likevel er det 

formålstjenlig å vise hva som menes med å være kronisk syk og utbredelse av dette. Å definere 

kronisk sykdom er vanskelig. Kroniske sykdommstilstander kan være sammensatte og udefinerbare, 

men de største utfordringer knyttes til kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, psykiske 

plager og lidelser, muskel- og skjelettplager og andre smertetilstander (Stortingsmelding nr. 34, 

2012-2013). Kronisk sykdom er ikke ensbetydende med uhelbredelig sykdom. Det er blitt mer 

vanlig å bruke termen langvarig sykdom fremfor kronisk sykdom. Det innebærer et håp om bedring. 

Begrepet er mer dekkende da mange pasienter kan oppleve velvære og bedring til tross for at de 

betegnes som kronisk syke (Heggdal, 2008).  

Tradisjonelt sett har definisjonene av kronisk sykdom båret preg av å være kliniske og basert 

på en biomedisinsk forståelse. Fra et slikt perspektiv kreves påvisbar patofysiologi, men mange 

tilstander har ikke denne muligheten selv om opplevelsen av å være syk er tilstede. Objektive mål 

og selvrapportert opplevd sykdom kan være motstridende. Samtidig kan mennesker som ikke har en 

opplevelse av å være syk diagnostiseres basert på objektive patofysiologiske funn (Gjengedal & 

Hanestad, 2007). Av nevnte grunn har det blitt mer vanlig å skille mellom en klinisk og personlig 

definisjon i oppfattelsen av kronisk sykdom (Diamond & Jones, 1983). 

Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mange som lever med kronisk sykdom.  For å 

oppnå nøyaktig statistikk kreves objektive og målbare kriterier, men som nevnt eksisterer ikke alltid 

dette  I følge folkehelserapporten opplever 1/3 av befolkningen helseproblemer som påvirker 

dagliglivet. 11 % har helseproblemer som gir store begrensninger i hverdagen (Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, 2010). Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viste at ikke-smittsomme 

sykdommer i 2010 stod for 87 % av dødsfall i Norge. Kreft og hjerte-karsykdommer var de 

vanligste dødsårsakene blant Norges befolkning i 2011 (Stortingsmelding nr. 34, 2012-2013). 

Kronisk sykdom kan være så mangt, alt fra hjerte-karsykdommer til psykiske lidelser og 

udefinerbare smertelidelser. Vedrørende kroniske sykdommer er det den subjektive opplevelsen av 

helse som er viktig.  

 

2.2 Helsebegrepet 
 Verdens helseorganisasjon definerte i 1946 helse som «en tilstand av fullkommen legemlig, 

sjelelig og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter». Denne definisjonen har vært 

gjenstand for kritikk. Den hevdes å være snever og perfeksjonistisk. Basert på en slik forståelse vil 



 

3 
 

helse være noe som er umulig å oppnå for mange. Når helse forstås kun som fravær av sykdom vil 

fokuset bli ensidig. Det vil kun handle om å måle eller redusere symptomer og risiko (Langeland, 

2011). Siden 1946 er det kommet bedre definisjoner og ulike tilnærminger til helse. Denne 

oppgaven bygger på en salutogen tankegang. Det innebærer at helse ses som et potensiale og en 

tilpasningsdyktig ressurs som er tilstede både når man er syk og frisk. 

 

2.2.1 Salutogen tilnærming til helse. Salutogenese betyr tilblivelse av helse. Det står i 

motsetning til begrepet patogenese som har fokus på risikofaktorene som skaper sykdom. Den 

saluogene tilnærmingen har røtter hos humanistiske psykologer som Carl Rogers og Abraham 

Maslow. Det var likevel Aron Antonovsky som utviklet teorien om salutogenese. Han var en 

israelsk-amerikansk professor i medisinsk sosiologi som beskrev sin teoretiske helsemodell i 

bøkene Health, stress and coping (1979) og Unraveling the mystery of health, how people manage 

stress and stay well (1987). Den salutogenetiske måten å tenke på danner grunnlaget for et positiv 

perspektiv på helse. Denne tankegangen dreier fokuset bort fra det som gjør oss syke over til det 

som gjør oss friske. Den fremmer velvære og god helse. Antonovsky (2012) ønsket å gå bort fra den 

tradisjonelle og snevre forståelsen av at man enten er frisk eller syk. Han introduserte tanken om at 

vi beveger oss på et kontinuum av helse slik at vi alltid vil ha en viss grad av helse, men at denne 

varierer.  På den ene enden av kontinuumet ligger helse og friskhet. Sykdom ligger i den andre 

enden. For Antonovsky er ikke helsetilstanden et spørsmål om hva man utsettes for i livet, men 

hvordan man er i stand til å takle disse utfordringene. Hans perspektivet innebærer et helhetlig og 

dynamisk helsebegrep med ulik grad av velvære (Langeland, 2011). Dette innebærer en forståelse 

av at personen kan oppleve helse selv om han/hun lever med og i en kropp som er rammet av 

sykdom. 

  

 2.2.2 Kroppen. Det medisinske perspektivet som preger helsevesenet i den vestlige verden 

bygger på et dualistisk syn på kropp (soma) og sjel (psyke) som to adskilte fenomener ved 

mennesket (Espnes & Smedslund, 2009). Den mest kjente dualisten er den franske filosofen Rene 

Descartes (1596-1650). Han objektiviserte kroppen og så på sjelen som noe overordnet og atskilt fra 

kroppen. I følge Descartes kan sann kunnskap bare stamme fra en tenkende substans. Dermed 

oppnås gyldig kunnskap kun via det som kan analyseres gjennom tankene og måles objektivt. På 

den måten ble den livløse kroppen et studieobjekt og ansett som en biokjemisk organisme (Råheim 

& Gjengedal, 2007). Moderne medisin bærer preg av denne tankegangen. Helsearbeidere anses som 

naturvitenskapsmenn hvor kroppen undersøkes og behandles med tekniske hjelpemidler, noe som 

har ført til at sykdom klassifiseres ut fra objektive funn og ikke med basis i personlig erfaring 

(Heggdal, 2008).  
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 Denne studien legger til grunn et fenomenologisk syn på kroppen i tråd med den franske 

filosofen Maurice Merleau-Pontys (1994) kroppsforståelse.  Han tok et oppgjør med dualismen og 

argumerte for en dialektisk forståelse av kroppen som et samspillende objekt og subjekt. I følge 

Merleau-Ponty er kroppen meningsbærende og uttrykksfull. Kroppen er noe man både har og er 

fordi livet leves i og uttrykkes gjennom den.. Merleau-Ponty vektlegger kroppen som vårt grunnlag 

for eksistens og fremhever at det ikke ville vært noen verden å oppleve uten den. Den hjelper oss å 

skape opplevelser og erfaring. Samtidig som den er et objekt som andre kan observere og ta på, er 

den også et subjekt som lever og erfarer og som fungerer  i relasjon til andre mennesker og 

omgivelser i verden. I motsetning til den dualistiske måten å skille kropp og sjel som to ulike 

enheter, argumenterer Merleau-Ponty for at vi opplever en helhetlig livsverden der kropp, bevissthet 

og verden knyttes sammen til en unik og kompleks enhet. Sykdom oppleves derfor ikke som et 

mekanisk brudd i en biologisk kropp, men en endring i hele verdenen til den det gjelder. Videre 

innebærer denne fenomenologiske måten å tenke på at kroppen er bevissthet. Kroppen forstår fordi 

den er sensitiv, perseptuell og kan handle refleksivt (Toombs, 1998).  

 

2.3 Kroppskunnskaping 
 Konsept Kroppskunnskaping består av en teori og modell, et pedagogisk helsetilbud og et 

utdanningstilbud for tverrfaglig helsepersonell. Konseptet er utarbeidet av Dr. polit Kristin Heggdal 

med bakgrunn i hennes praksisnære forskning gjennom 15 år. Konseptet er utviklet i samarbeid med 

og for personer som lever med langvarig sykdom, skade eller funksjonssvikt og for de som er i 

risiko for å rammes. Begrepet Kroppskunnskaping defineres slik «en grunnleggende prosess for 

utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære» (Heggdal, 2008, s. 

34).  For at mennesker som lever med langvarige helseplager skal oppleve mestring og helse i sitt 

liv spiller mange innvirkende faktorer inn; Behandling, rehabilitering, informasjon, hjelpemidler, 

tilrettelegging i forhold til arbeid og økonomi samt støtte fra familie og de nærmeste. Selv med alt 

dette tilstede er det fortsatt nødvendig at personen selv evner å se og bruke egne erfaringer og 

ressurser. Her kommer Kroppskunnskaping inn som en grunnleggende og naturlig prosess som 

oppstår når man utvikler personlig kunnskap om egne helseplager, om hvordan dette best kan 

mestres, hvordan de kan unngå tilbakefall og oppnå bedring og fremgang (Heggdal, 2008). 

 

 2.3.1 Teorien og modellen Kroppskunnskaping. Teorien om Kroppskunnskaping består av 

de tre delbegrepene uvisshet, livsutfoldelse og kroppskunnskap. Hovedbegrepet 

Kroppskunnskaping knytter disse sammen i en teori. Prosessen Kroppskunnskaping er derfor selve 

teorien. Uvisshet handler om at sykdom eller skade fører med seg en ukjent situasjon for den som 
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rammes. Altså en situasjon hvor vi ikke har kontroll over symptomer/plager og ikke vet hva dette 

betyr eller hvordan det kan håndteres.  Personen opplever en utrygghet og tap av kontroll i forhold 

til egen kropp, livssituasjon, behandling og fremtid. Livsutfoldelse er i teorien om 

Kroppskunnskaping knyttet til hindringer og avgrensninger i aktiviteter som man tidligere kunne 

engasjere seg i. Dette kan være dagligdagse aktiviteter slik som personlig hygiene, arbeid, sosiale 

og kulturelle aktiviteter. Ved sykdom vil personen bli hindret i å utføre det han/hun er vant til å 

gjøre for å oppnå god livskvalitet. Derfor kjenner den rammede personen ofte på en tapsfølelse, 

savn og en trussel mot velvære. Hva kan man så gjøre for å fjerne denne uvissheten og få tilbake 

muligheten for livsutfoldelse? Forskningsarbeidet som ligger til grunn for denne teorien, viser at 

menneskene som lever med sykdommen selv bærer på mange av disse svarene. Et viktig aspekt ved 

teorien er at de over tid vil oppnå innsikt i og forståelse for hvordan sykdom og symptomer kan 

håndteres via egne ressurser. Det er nettopp denne prosessen Kroppskunnskaping handler om, der 

personlig kunnskap utvikles i faser. Grunnlaget for det som kalles å tilegne seg kroppskunnskap er 

at personen selv utvikler helsefremmende kunnskap med kroppen som kilde gjennom prosessen 

Kroppskunnskaping. Formålet er med andre ord at man lærer seg å tolke kroppens tegn, symptomer 

og plager og hvordan dette kan håndteres. Personen lærer seg hva som fører til helse, velvære og 

mestring i sin situasjon og i sitt liv. Det innebærer blant annet å gjenkjenne hva som fører til 

forverring eller forbedring samt hvilke livsstil og aktiviteter som fører til fremgang og velvære 

(Heggdal, 2008). 

 

 2.3.2 Prosessmodell for Kroppskunnskaping - Regnbuemodellen. Den helsefremmende 

prosessen Kroppskunnskaping er illustrert som en regnbue. Prosessen kalles Regnbuemodellen. 

Hensikten er å tydeliggjøre teorien bak Kroppskunnskaping og samtidig være et rammeverk. 

Regnbuen illustrerer  personer som lever med langvarig sykdom. Disse møter ofte sykdom og 

lidelser på samme måte som regndråper drypper inn i livet. Sollyset som samtidig bryter gjennom 

regndråpene symboliserer evner, kroppskunnskaping og andre ressurser de har tilgang til. Det er når 

sollyset bryter gjennom regndråpene at regnbuen trer tydelig frem. Personens ressurser bryter altså 

gjennom lidelsen og smertene slik at nye muligheter for livsutfoldelse og helse skapes. Det er viktig 

å legge merke til at regnbuen er en oppadstigende bue. Regnet og regnbuen eksisterer samtidig. Det 

er likevel først når solstrålene skinner gjennom regndråpene at regnbuen trer frem og blir synlig. 

Modellen består av fire faser symbolisert ved regnbuens farger. Fasene overlapper hverandre og er 

dynamiske slik at man glir opp og ned på et kontinuum med ulike grader av helse og 

helsefremming. Ettersom prosessen er individuell vil det også være individuelle forskjeller i forhold 

til hvor tidkrevende og utfordrende hver fase er. Jeg vil nå presentere fasene i tråd med slik de 

beskrives i boken «Kroppskunnskaping – pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser» 
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(Heggdal, 2008). 

 Fiolett fase: Uvissheten – flukten fra den syke kroppen. Et kjennetegn på denne fasen, med 

endringer i kroppen og konsekvensen av en sykdomstilstand, er uvisshet og flukt fra endringene 

som skjer i kroppen. Kroppen oppleves uforutsigbar, fremmedgjort og utenfor egen kontroll, noe 

som medfører begrensninger og frustrasjon. Mange nekter i begynnelsen å innse symptomenes 

tilstedeværelse og gjemmer dem for andre. Smertene eller andre plager kan føre til bekymring. I 

første omgang mange personer klamre seg fast til ønsket og håpet om at det vil gå over av seg selv. 

Noen ganger uten å innse nødvendigheten av å søke hjelp.  

 Blå fase: Tap av livsutfoldelse – sorg og sinne. Denne fasen preges av de følelsesmessige 

reaksjonene helseplagene fører med seg. Hindringer som sykdommen skaper som gjør at 

livsutfoldelsen avgrenses. Det er ikke lenger en selvfølge å kunne utfolde seg og leve slik man er 

vant til og ønsker. Fasen beskrives som en eksistensiell erfaring av å møte seg selv. Gradvis må 

personen innse og erkjenne at han/hun nå lever med langvarige helseproblemer. Det er normalt å 

kjenne på både tap, savn, sorg og sinne i denne prosessen. Fordi personen ikke har kunnskap om 

kroppens reaksjonsmønstre eller hvordan den forandrer seg, virker den som noe fremmed som 

styrer livet. Dette forsterker uvissheten., men fører samtidig til et ønske om å forstå hva som har 

skjedd. Fasen innebærer derfor en bevegelse i retning av håp og motivasjon til å forstå og komme 

videre.  

 Grønn fase: Kroppslig læring – styrket håp. I denne brukes egen kropp som kilde til 

kunnskapsutvikling og forståelse. Personen er nå bevisst på hva som gjør tilstanden verre og hva 

som gjør det bedre. Noe av det viktigste som skjer er å blir kjent med hva som tåles i forhold egne 

tålegrenser i forhold aktivitet, fysisk miljø og psykososialt miljø. Istedet for å rette fokuset mot det 

som er tapt, rettes fokuset nå mot å gå videre og se nye muligheter samt bli kjent med sine ressurser. 

Tilbakefall kan komme, men det fører til kunnskap også om det. Kroppskunnskaping handler om å 

være i dialog med kroppen sin som kunnskapskilde, om helse og sykdom og å være i dialog med 

omgivelsene som en strategi for å fremme bedring. Hvorvidt personen er i den ene eller den andre 

fase avgjøres av om en klarer å handle helsefremmende i tråd med egen kroppskunnskap. Hvor man 

er i fasen avhenger også hvor man er i sykdommens tilstand, individuell biografi og sosial kontekst 

slik som i prosessmodellen. Personen vil svinge mellom fasene som en del av en naturlig 

helsefremmende prosess.  

 Rød fase: Integrert kroppskunnskap – nye muligheter for livsutfoldelse og helse. I rød fase 

bruker man kunnskap fra flere kilder som en ny helhetlig helsefremmende kunnskap.  

Kroppskunnskapen som utvikles underveis, som et resultat av prosessen, gjør det lettere å håndtere 

tilstanden å fungere på en god måte og lettere å fungere godt i hverdagen. Dette skaper opplevelse 

av mestring, helse og velvære. Der personen tidligere kjente uvisshet og tap av kontroll oppleves nå 
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kroppskontroll og trygghet slik at livsutfoldelse kan gjenopprettes. Kroppskunnskaping innebærer 

også å lære seg strategier  som forebygger tilbakefall og fremmer egne ressurser og muligheter. 

Personen kan fortsatt oppleve tilbakefall,  og gli ned i de mørke fasene igjen, men jo stødigere 

personen er i sin kroppskunnskaping jo bedre forståelse har han/hun av sine egne begrensninger og 

god livskvalitet kan gjenopprettes.  

 

2.3.3 Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Helsetilbudet er et 

forskningsbasert program der regnbuemodellen fungerer som rammeverk. Dette er utviklet for 

personer som er rammet av langvarige helseplager og personer som er i risiko for dette. Tilbudet 

anbefales til bruk både som en del av behandlingstilbudet innen rehabilitering, som oppfølgende 

tiltak, verktøy for samhandling, som tilbud ved Lærings- og mestringssentre, oppfølging for 

langtidssykemeldte og ved behov for arbeidsavklaring. Målet for helsetilbudet er å styrke brukernes 

helsefremmende og forebyggende ressurser, deres evne til å håndtere helseplagene sine og fremme 

aktiv livsutfoldelse og samfunnsdeltagelse. Programmet er et diagnoseuavhengig, generisk, tilbud 

for både menn og kvinner i alle aldre. At helsetilbudet er brukerbasert gjør det unikt. Dette 

innebærer at klienter, pasienter og brukere har vært med i utforming og evaluering av innhold og 

metodikk fra starten av. Tilbudet ledes av kyndig helsepersonell som har krav om videreutdanning i 

«Tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping» (30 studiepoeng).  

 Helsetilbudet gjennomføres både som et individuelt og gruppebasert program. Tilbudet 

består av syv møter med helsepersonell (og medpasienter dersom i gruppe) over en periode på tre til 

seks måneder. En gruppe vil bestå av åtte til ti personer. Fokus gjennom de syv møtene er: 1: Faser i 

helsefremmende prosesser. 2: Egen kropp som kilde til kunnskap om mestring og helse. 3: Å kjenne 

egne tålegrenser og forske på muligheter for å være i aktivitet og arbeid. 4: Møte med nære andre 

og samfunnet når en lever med helseplager. 5: Aktiv deltagelse i behandling og rehabilitering. 6: 

Handlingskompetanse i å håndtere helseplager og fremme bedring i eget liv.  

 Hovedmetodene i Kroppskunnskaping er dialog og refleksjon. Det benyttes også prinsipper 

fra løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og den fysioterapeutiske metoden basal kroppskjennskap 

(BK). De som deltar i helsetilbudet får tilgang på helsefremmende verktøy i form av en egen 

dagbok. Denne inneholder pasienthistorier fra Heggdals forskningsarbeid (2003, 2008). I møtene 

benyttes en flipover for å fremheve temaer og informasjon.  

 Et slikt opplegg som dette innebærer å skape et rom hvor erfaringer kan deles i helsevesenet. 

Erfaringene handler om å leve med helseplager, mestring og hva som bidrar til forbedring. 

Opplysninger om helsetilbudet er hentet fra: Helseforskning og dialog (2011) og nettstedet 

www.kroppskunnskaping.no. Det er dette helsetilbudet som deltagerne i denne studien har deltatt i. 

Det er deres opplevelse av å delta her som utgjør oppgavens fokus.  

http://www.kroppskunnskaping.no/
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2.4 Helsefremming 
 Helsesektoren i Norge har vært fokusert på identifisere sykdom, iverksette behandling og 

bekjempe risikofaktorer. Det helsefremmende feltet dreier fokuset over til å jobbe for god helse 

(Espnes & Smedslund, 2009). Med denne tilnærmingen leter en etter faktorer som fører til friskhet, 

liv, helse, stolthet og tro på seg selv fremfor sykdom, bekymring, skam og risikofaktorer (Trollvik, 

2011). Dette er i tråd med Antonovskys (2012) salutogene perspektiv. Helsefremmende arbeid 

defineres som ”utvikling av ferdigheter, kunnskaper og ressurser både i enkeltmennesket, i grupper 

og i samfunnet” (Heggdal, 2008 s. 29).  

 Det har tatt lang tid for denne tilnærmingen å vokse frem i Norge, men tankegangen er ikke 

ny. I Salomos ordspråk kommer det frem at en helsefremmende tankegang var allmenngyldig 

allerede på kong Salomos tid. I moderne sammenheng representerer året 1986 starten for feltet. Da 

arrangerte Verdens helseorganisasjon verdens første internasjonale konferanse om helsefremmende 

arbeid i Ottawa, Canada. Konferansen resulterte i Ottawa-charteret som tar for seg fem 

grunnleggende forutsetninger for helsefremming. Disse er fortsatt sentrale i arbeidet: Å skape en 

helserettet samfunnspolitikk, skape støttende miljøer, støtte lokalsamfunnets muligheter for 

handling, reorientere helsetjenesten, utvikle menneskenes personlige ferdigheter (Smedslund & 

Espnes, 2009). Ottawa-charteret tydeliggjør at helsefremming handler om forhold både på 

invididuelt og samfunnsmessig nivå. Konsept Kroppskunnskaping er et eksempel på et helsetilbud 

som ivaretar helsefremming  på begge nivåer. Her gjennomgår individet helsefremmende prosesser 

for å komme seg etter sykdom eller skade. Helsefremmende arbeid er tjenesten tilbudt av 

samfunnet via helsepersonell for å styrke personens og familiens helsefremmende ressurser 

(Heggdal, 2008). Empowerment er et viktig begrep i forbindelse med helsefremming.  

  

 2.4.1 Helsefremming som empowerment. Dette begrepet betyr myndiggjøring eller 

kraftmobilisering blant enkeltindivider eller grupper. I denne sammenheng handler det om at 

helsefremmende prosesser bidrar til at mennesker selv forstår sin kraft, makt og evne til å ta ansvar 

for egen helse. Dette innebærer styrking av egne ressurser, ferdigheter og ansvarliggjøring (Espnes 

& Smedslund, 2009; Hauge, 2003). Begrepet kom fram gjennom frigjøringsbevegelser i forbindelse 

med undertrykkelse på 1960- og 70-tallet. I dag benyttes det mye i helse- og sosialfeltet. Ottawa-

charteret inkluderte begrepet som en prosess som gjør folk i stand til å øke kontrollen over egen 

helsetilstand (Strøm & Fagermoen, 2011). Begrepet empowerment knyttes til pasientens rett til 

brukemedvirkning. Det innebærer å komme seg ut av en avmaktssituasjon og bli leder for egen 

helse og helsefremming. Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping er et eksempel på at 
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pasientens brukererfaring anvendes i praksis. Tilbudet innebærer pasientens myndiggjøring over 

egen helse fordi det åpner for en reell medvirkning der pasientens stemme kommer frem (Heggdal, 

2008). 

  

 2.4.2 Positiv psykologi. Positiv psykologi er en retning innenfor psykologi som vokste frem 

på slutten av det 20. århundre. Retningen kom som en opposisjon til at den psykologiske vitenskap 

hadde fått et ensformig fokus på det dysfungerende. Psykologiprofessorene Martin Seligman og 

Mihay Csikszentmihalyi (2000) stilte seg kritiske til denne utviklingen. De har stått i spissen for 

denne  nye tilnærming til psykologi som fokuserer på menneskets evne til å blomstre opp. Denne 

retningen er i tråd med helsefremming. Et felles mål er å undersøke hvilke faktorer som skaper god 

helse, livskvalitet og hva som fører til lykke og fremgang. Positiv psykologi som forskningsfelt 

undersøker faktorer som fører til positive helseeffekter og ressurser. Det er fremlagt forskning som 

viser at optimisme, velvære og glede gir en beskyttende og positiv effekt på helse (Espnes & 

Smedslund, 2009). 

  

 2.4.3 Forebyggende arbeid og helsefremming for kronisk syke mennesker. Begrepet 

helsefremming forveksles eller likestilles ofte med forebyggingbegrepet. Begrepene står ikke i 

motsetning, men utfyller hverandre i den delen av helsearbeidet som ikke jobber direkte med 

sykdomsbehandling. Forebyggende tiltak har som mål å redusere forekomst av sykdom, skader, 

sosiale problemer, død og risikofaktorer. Helsefremmende tiltak ønsker å forbedre livskvalitet, 

trivsel og mulighetene for å mestre hverdagens utfordringer og belastninger.  

 Det er vanlig å si at forebyggende helsearbeid foregår på tre nivåer. Primærforebygging 

omhandler tiltak som fjerner årsak til sykdom og styrker motstandskraft. Sekundærforebygging er 

handlinger som bidrar til å identifisere sykdom på et tidlig stadium slik at reverserende tiltak 

iverksettes.Tertiær forebygging omfavner det å være så frisk som mulig når en har blitt syk (Espnes 

& Smedslund, 2009; Fjerstad, 2010; Sarafino, 2005). Konsept Kroppskunnskaping er primært 

utformet med det formål å bidra til en helsefremmende prosess. Konseptet kan også forstås som 

forebygging på sekundært og tertiært nivå fordi det er helsefremming blant mennesker som lever 

med langvarige helseplager. Det jobbes med å forebygge tilbakefall og bevege seg mot friskhet på 

helsekontinuumet, selv med en diagnose. Dette viser at forebygging og helsefremming ofte går 

hånd i hånd og at det ikke er tjenlig å lage klare skiller mellom de to perspektivene. De senere årene 

har interessen økt for helsefremming hos mennesker som lever med kronisk sykdom (Heggdal, 

2008).  

 Health-within-illness er et begrep som representerer det å møte sykdom som en mulighet 

istedenfor en hindring. I følge denne tilnærmingen kan sykdom være en mulig katalysator for vekst 



 

10 
 

og for å øke livets mening gjennom nærhet til omgivelsene og økt bevissthet om seg selv, også i en 

setting av redusert velvære (Moch, 1989, 1998).  

 

2.5 Opplevelse av sammenheng  
 I Antonovskys (1979, 1987, 2012) teori om salutogenese er begrepet opplevelse av 

sammenheng («sense of coherence») sentralt. Det er en vesentlig faktor i forbindelse med 

opprettholdelsen personens posisjonen på helsekontinuumet. Opplevelse av sammenheng er også 

sentralt  i bevegelsen mot den friske polen. Begrepet består av tre komponenter; Forståelse, 

håndterbarhet og meningsfullhet er viktig for å fremme helse. Mennesker søker å forstå og søke 

mening i det som rammer dem og dette er grunnleggende i helsefremmende prosesser. (Antonovsky, 

2012).  

 Forståelse, eller begripelighet, dreier seg om i hvilken grad man opplever indre og ytre 

stimuli som forståelig, at det har orden, sammenheng, er strukturert og tydelig. Motsetningen er en 

opplevelse av at stimuli er kaotisk, uventet og uforklarlig. Mennesker med høy opplevelse av 

forståelse vil forvente at opplevelser er forutsigbare, eller i det minste kan forklares, også i 

fremtiden.  

 Håndterbarhet handler om opplevelsen av hvorvidt en  har de nødvendige ressursene 

tilgjengelig i møte med ulike krav. Dette kan være ressurser som er under egen eller andres kontroll. 

Familie, venner, jobb, religion og helsepersonell er eksempler på ressurser under andres kontroll. En 

høy grad av håndterbarhet bidrar til at personen takler motstand bedre og ikke kjenner seg som et 

offer for omgivelsene eller at livet er urettferdig. 

 Meningsfullhet er motivasjonskomponenten i modellen. Dette handler om i hvor stor grad 

livet oppleves innholdsrikt. For å ha en sterk opplevelse av sammenheng er det nødvendig å ha 

noe/noen en selv anser som viktig, som man kan engasjere seg i og hengi seg til og noe man ønsker 

å investere tid og energi i. I møte med vanskelige og alvorlige hendelser er det ikke normalt å finne 

glede og engasjement, men en person med en sterk opplevelse av meningsfullhet vil se løsninger 

som gir mening på en verdig måte (Antonovsky, 2012). 

 Med disse tre komponentene som basis definerer Antonovsky (2012) Opplevelse av 

sammenheng slik: «Opplevelsen av sammenheng er en global innstilling som uttrykker i hvilken 

grad man har en gjennomgående, varig, men også dynamisk følelse av tillitt til at (1) stimuli som 

kommer fra ens indre og ytre miljø, er strukturerte, forutsigbare og forståelige, (2) man har ressurser 

nok til rådighet til å kunne takle kravene som disse stimuliene stiller, og (3) disse kravene er 

utfordringer som det er verdt å engasjere seg i» (Antonovsky, 2012, s. 41). 
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2.6 Opplevelse av kontroll 
 Hvordan opplevelse av kontroll er for en person påvirker «hardførheten» og dermed hvordan 

man håndterer sykdom og stress. Det er tre begreper som er knyttet til opplevelse av kontroll; Dette 

er: Kontrollplassering (locus of control), lært hjelpesløshet og mestringstro (self-efficacy) (Fjerstad, 

2010).  

 

 2.6.1 Kontrollplassering. Det var den amerikanske psykologen Julian Rotter (1966) som 

introduserte begrepet kontrollplassering  ("locus of control") i sin sosiale læringsteori. I følge 

Fjerstad (2010) handler kontrollplassering om hvorvidt en person legger ansvaret for det som skjer i 

livet sitt hos seg selv (indre kontroll) eller utenfor seg selv (ytre kontroll). Hvor denne 

kontrollplasseringen ligger på et kontinuum er basert på tidligere erfaringer og lærdom (Contrada & 

Goyal, 2005). Når en person opplever å ha indre kontroll involverer det å tro på at en selv har evnen 

til å påvirke det som skjer. Har en person, derimot, ytre kontroll,  vil personen ha en oppfatning om 

at det er ytre faktorer som bestemmer hva som skjer. De som har ytre kontroll plasserer gjerne 

årsaken til hendelsen i skjebnen, rene tilfeldigheter, flaks eller samfunnet for øvrig. 

Kontrollplasseringen er viktig fordi det forteller om hvorvidt personen anser seg selv og egne 

beslutninger som utløsende for hva som skjer, eller om dette anses utenfor eget ansvarsområde og 

evne til å påvirke eget liv (Fjerstad, 2010). Kontrollplassering knyttes til helse fordi det forteller om 

hvorvidt personen oppfatter at det er seg selv eller ytre forhold som har makt over utvikling og 

retning av sykdomstilstanden. Forskjellen på indre og ytre kontrollplassering i forhold til helse 

knyttes til hvorvidt personen anser egne handlinger som vesentlig for å påvirke egen helse eller om 

han/hun vurderer dette som noe utenfor egen kontroll. Den sistnevnte kategorien vil medføre en 

passiv helseatferd der dette overlates til noen eller noe annet (Contrada & Goyal, 2005). I praksis vil 

de ytre maktforholdene gjerne være representert gjennom helsevesenet. Forskning har vist at 

mennesker med sterk indre kontroll har bedre helse enn de som har sterk ytre kontroll (Contrada & 

Goyal, 2005). Det er også påvist at en ytre kontrollplassering kan gi økt dødelighet for menn 

(Dalgard & Haheim, 1998). 

  

 2.6.2 Lært hjelpesløshet. Den amerikanske psykologen Martin Seligman var den første som 

brukte begrepet lært hjelpesløshet (1975) etter en rekke forsøk på dyr. Han avslørte at når dyrene 

ikke hadde mulighet til å unnslippe en ubehagelig situasjon, ga de til slutt opp å prøve på dette. 

Etter en slik prosess prøvde de ikke lenger å slippe unna selv når muligheten var tilstede. Den lærte 

hjelpesløsheten gjelder også beviselig for mennesker og innebærer en manglende tro på at egne 

handlinger hjelper. Når mennesker som lever med kroniske helseplager opplever at symptomene og 

plagene er uregelmessige og tilstede uavhengig av hvordan de handler og har det, kan dette fort føre 
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til en følelse av hjelpesløshet. Forskning har bevist at lært hjelpesløshet fører til økt smerte og 

hemning samt større grad av angst og depresjon hos mennesker med kroniske sykdomstilstander. 

Dette ble undersøkt i forhold til muskel- og skjelettplager (Nicassio, Wallston, Callahan, Hebert, & 

Pincus, 1985; Nicassio mfl., 1993). Teorien om lært hjelpesløshet handler altså om en manglende 

tro på egen påvirkningskraft (Fjerstad, 2010). 

 

 2.6.3 Mestringstro. Begrepet mestringsro ("self-efficacy") ble først brukt av den 

amerikanske psykologen Albert Bandura (1977). Mestringstro er definert som troen på egen 

kapasitet til å organisere og utføre de nødvendige handlingene for å nå ønsket mål. Mestringstro har 

sammenheng med kontrollplassering og lært hjelpesløshet. Begrepet representerer individets tro på 

egne evner, kapasitet og at man kan påvirke, ha kontroll over og håndtere motgang (Contrada & 

Goya, 2004). Dette står i kontrast til lært hjelpesløshet. En sterk mestringstro innebærer en tro på 

seg selv og at en kan løse utfordringer som gir positive følger. Mennesker som har sterk 

mestringstro vil velge aktive og problemløsende handlinger istedenfor å være unnvikende og 

passive (Fjerstad, 2010). Personens forventning til egen mestringstro består av hans eller hennes 

inntrykk av rekkevidde, styrkeomfang og hvor vidt ytelsen strekker. Formålet med en handling 

avgjøres på bakgrunn av dette, men forventningen til utfallet av en handling bidrar også. 

Handlingene våre speiles med andre ord av hvorvidt vi tror at den spesifikke handlingen fører til 

den ønskede effekten og om vi er i stand til å utføre den (Contrada & Goya, 2005). En rekke studier 

bekrefter at en sterk mestringstro fører til mindre smerter og bedre livskvalitet hos personer med 

kroniske sykdommer og langvarige helseplager (Graves, Lempp, & Weinman, 2009; Brekke, 

Hjortdal, & Kvien, 2003; Cross, Lapsley, Byrne, & Brooks, 2006; Lorig & Holman, 1993).  

 

2.7 Tidligere forskning  
Helsefremming blant kronisk syke er et forskningsfelt som foreløpig er lite utviklet. Konsept 

Kroppskunnskaping er en innovasjon innenfor et felt som er lite jobbet med. Det er foreløpig gjort 

relativt lite forskning på helsetilbudet Kroppskunnskaping. Kristin Heggdal har samlet inn og 

analysert et omfattende datamateriale fra pasienters erfaring med helsetilbudet som er presentert ved 

en rekke konferanser og foredrag. Hun er i prosessen med å publisere resultatene. Gjennom en 

studie som belyste hvordan sosialt samspill påvirker pasientens forståelse og håndtering av 

sykdomssymptomer, ble funnene knyttet til teorien og prosessen Kroppskunnskaping. Studien 

konkluderte med at pasientene etablerte handlingskompetanse for å håndtere sykdommen og 

dagliglivet gjennom  å arbeide med personlig, helsefremmende kunnskap basert på egne erfaringer i 

ulike faser, i tråd med Kroppskunnskaping (Haarr & Heggdal, 2010). 
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 Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping kan ikke sammenlignes med 

diagnosespesifikke selvhjelpskurs som fokuserer på sykdoms- og symptomkontroll. Helsetilbudet 

Kroppskunnskaping er derimot en generativ helsefremmende intervensjon som ikke er 

sykdomsspesifikk, men motivert av et fokus på helse og livskvalitet. Det er gjort forskning på andre 

lignende helsefremmende program for mennesker med langvarige helseplager som kan brukes til 

sammenligning. I Norge fins to sammenlignbare helsetilbud som også har til hensikt å styrke egne 

forutsetninger i livet som kronisk syk via kunnskap, bevisstgjøring og gruppeprosesser. 

Helsetilbudene er:  «Å leve et friskere liv» og «Livsstyrketrening» (Fjerstad, 2010).  

«Å leve et friskere liv» er et program som tilbys ved flere norske sykehus. Dette er basert på 

«The chronic disease self-management program», utviklet av Kate Lorig for 30 år siden i USA.  

Programmet er generisk på lik linje med Kroppskunnskaping, men benyttes hovedsaklig ved 

muskel- og skjelettplager i Norge (Helsedialog, 2008). En randomisert kontrollstudie med 561 

deltagere i programmet og 391 deltagere i kontrollgruppe påviste at programmet er gjennomførbart, 

kostnadsgunstig, førte til bedre helsestatus og færre sykehusinnleggelser. Deltagerne hadde ulike 

kroniske helseplager (Lorig et al., 1999). En 2-årig oppfølgingsstudie med 831 deltagere gav støtte 

til disse funnene (Lorig et al., 2001).  

 «Livsstyrketrening» er utviklet av Liv Haugli og Eldri Steen i Norge. Det er opprinnelig 

utviklet for personer med muskel- og skjelettplager. Det anvendes nå som et diagnoseuavhengig 

program slik som Kroppskunnskaping. Dette programmet fokuserer på trening i bevisstgjøring og 

trening i å anvende pedagogiske metoder, mens ved Kroppskunnskaping er det pasientenes 

helsefremmende prosess som er i sentrum (Helsedialog, 2009). En kvalitativ studie viste at 

helsetilbudet «Livsstyrketrening» økte deltagernes selvbevissthet. Videre påviste studien bedre evne 

til å håndtere smerte og situasjonen mer konstruktivt. Programmet førte til mindre smerte. Studien 

var basert på spørreskjema med åpne spørsmål besvart rett etter og ett år etter gjennomføring (Steen 

& Haugli, 2000). Det er videre gjennomført en kvantitativ randomisert kontrollstudie med 77 

deltagere i intervensjonsgruppen og 44 i kontrollgruppen. Studien viste at intervensjonsgruppen 

opplevde mer redusert smerte, evne til smertemestring og mindre behov for helsehjelp i forhold til 

kontrollgruppen (Haugli et al., 2000). Noe som gjør Kroppskunnskaping unikt i forhold til de to 

andre tilbudene er at modellen er brukerbasert fra starten av og innholdsbestemmes av deltagerne. 
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3.0 Metode 
I denne delen av oppgaven beskrives metodiske valg og gjennomføring av studien. 

 

3.1 Forskningstilnærming 
 Studien ligger innenfor et forskningsparadigme som baserer seg på at menneskets sosiale 

virkelighet, og vår kunnskap om den, er sosialt konstruert (Denzin & Lincoln, 2008). Dette 

innebærer at virkeligheten slik den fremstår for oss, skapes i samspillet mellom mennesker og på 

grunnlag av historisk, kulturell og språklig bakgrunn. Det innebærer også at vi kan ha ulike 

opplevelser og beskrivelser av det samme fenomenet. I det en belyser menneskers egne 

fortolkninger og sannheter om verden kreves en kontekstuell forståelse (Willig, 2001). Når en 

arbeider innenfor et sosialkonstruktivistisk paradigme anses forskeren som en aktiv deltager i 

kunnskapsutviklingen. Det er derfor nødvendig at jeg tydeliggjør min forforståelse, og de valg som 

er gjort underveis, slik at funnene fremstår som gyldige og troverdige (Denzin & Lincoln, 2008; 

Malterud, 2011). 

 

3.2 Valg av metode 
 Studiens formål er å forstå menneskers erfaring med å delta i helsetilbudet 

Kroppskunnskaping og de helserelaterte endringene dette medfører. Det er problemstillingen som er 

avgjørende for hvilken metodologi som er best egnet. På bakgrunn av dette benyttes et kvalitativt 

forskningsdesign. Dette gir anledning til å utforske, beskrive og tolke menneskers personlige og 

sosiale erfaringer (Smith, 2008). Tilnærmingen er induktiv. Det vil si at empirien, altså dataene som 

samles inn, bestemmer utfallet og gir svarene. Dette innebærer en bottom-up-tilnærming der man 

går fra data til teori uten forutbestemte hypoteser. Analysen av empirien vil da gi et bredt innsyn i 

deltagernes erfaringer (Malterud, 2011). Det er også fokuset i analysen. Derfor vil deltagernes 

versjon av virkeligheten stå helt sentralt i dette prosjektet. Som det kommer fram i «forespørsel om 

deltagelse i forskningsprosjekt» (vedlegg 1) hadde jeg i utgangspunktet planlagt et forskningsdesign 

som involverte innsamling av skriftlige historier, med supplerende intervjuer. Tanken var å benytte 

narrativ analyse av dette materialet. Det var imidlertid vanskelig å få deltagerne til å skrive da de 

heller ville delta i intervju. Data ble samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer og analysert ved 

hjelp av  fortolkende fenomenologisk analyse (Interpretative Phenomenological Analysis), heretter 
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benevt som IPA. Metoden er valgt fordi den er godt egnet til å utforske menneskers erfaringer og 

meninger - samt til å beskrive karaktertrekk, egenskaper og kvaliteter ved et fenomen (Malterud, 

2011; Smith, 2008; Smith & Osborn, 2008; Smith, Flowers & Larkin, 2009).  

 

3.3 Fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) 
 IPA er en forholdsvis ny tilnærming innen kvalitativ forskning. Tilnærmingen er utviklet så 

sent som på 1990-tallet av Jonathan A. Smith med kollegaer i Storbritannia, men bygger på mye 

eldre og etablerte tanker (Smith & Osborn, 2008). Fenomenologi, hermeneutikk og ideografi er 

filosofiske tanker som IPA bygger på. Analysen er fenomenologisk fordi den søker innsikt i 

individets livsverden. Det vil si deltagernes egen erfaring og opplevelse av et fenomen slik den 

fremtrer for dem i deres bevissthet. Fenomenet i denne studien er det pedagogiske helsetilbudet 

Kroppskunnskaping. Erfaringen arter seg unikt for hvert individ fordi det er del av en levd prosess. 

Fenomenologi søker altså å beskrive individets opplevelse direkte. Dette krever at forskeren setter 

seg inn i deltagerens forståelse og situasjon. Det innebærer å sette egen forforståelse i parentes. På 

bakgrunn av det hermeneutiske innslaget anerkjenner IPA at det er umulig å oppnå direkte tilgang til 

deltagernes livsverden uten at forforståelsen virker inn på analysen. Man tilstreber derfor å utforske 

erfaringer fra deltagerens perspektiv innenfor en realistisk ramme. Dette må nødvendigvis innebære 

at forskerens eget syn på verden og at samspillet mellom deltager og forsker får betydning. Det 

betyr at en analyse alltid er en fortolkning av deltagerens erfaring. Denne fortolkningen bærer preg 

av dobbel hermeneutikk. Det vil si at forskeren prøver å forstå deltageren som prøver å forstå sin 

egen erfaring. Den hermeneutiske sirkel viser til det dynamiske forholdet mellom forståelse av 

enkeltdelene og helheten. Hensikten er å oppnå en dypere innsikt i et fenomen, altså det 

pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Som forsker i dette prosjektet vil jeg derfor bevege 

meg frem og tilbake mellom en rekke forhold og perspektiver på ulike nivåer i analysearbeidet. 

Dette er nødvendig i en fortolkningsprosess. Som nevnt er også ideografi vesentlig innenfor IPA. 

Med dette menes at man er opptatt av enkelttilfellet og enkeltindividet. Med andre ord anerkjennes 

muligheten for at ett individs bidrag kan være av betydning (Smith et al., 2009).  
 

3.4 Deltagere og rekruttering 
 For å få et empiririkt datamateriale som kan være gjenstand for IPA, har jeg lagt vekt på å ha 

et variert utvalg. I en kvalitativ studie er det nødvendig med et strategisk utvalg for å kunne belyse 

problemstillingen (Malterud, 2011). Kriteriene for å innlemme deltagere i studien var at personene 

lever med langvarige helseplager og har deltatt i det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. 
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 Datamaterialet består av tre enkeltintervjuer utført av meg samt et fokusgruppeintervju utført 

av en annen forsker. Deltagerne ved enkeltintervjuene består av en mann og to kvinner i alderen 34-

64 år. Fokusgruppen bestod av to menn og seks kvinner mellom 30 og 60 år. Disse deltagerne var 

fra en annen gruppegjennomføring av tilbudet enn de tre i enkeltintervjuene. Dermed representerer 

datamaterialet respons fra deltagere i to ulike gruppegjennomføringer av helsetilbudet. Utvalget har 

ulike diagnoser, helsebakgrunn og variert arbeidsførhet. Deltagerne fra enkeltintervjuene hadde 

deltatt i helsetilbudet organisert som et samhandlingstiltak mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Denne gruppen hadde ulik diagnostisk helsebakgrunn. Deltagerne fra 

fokusgruppen deltok i helsetilbudet via et Lærings- og mestringssenter tilknyttet 

spesialisthelsetjenesten. Disse deltagerne hadde lignende helseplager knyttet til utmattese. Alle 

deltagere er etnisk norske og alle er hentet fra et relativt geografisk begrenset område i Norge, 

tilhørende samme helseregion. For å bevare deres anonymitet opplyser jeg ikke stedsnavn.   

 Jeg fikk hjelp fra min hovedveileder og gruppelederne ved helsetilbudet med rekruttering av 

deltagerne. Gruppelederne delte ut forespørsel om å deltakelse i forskningsprosjekt (vedlegg 1) på 

det siste møtet og sørget for en telefonpåminnelse. 

 

 

Tabell 1: Oversikt over deltagerne         

Kjønn Alder Bosituasjon Barn Arbeid Helsetilstand  
Mann 36 år Bor alene Nei Trygdet ME 
Mann 40 år Gift/samboer Ja Trygdet ME 
Mann 64 år Bor alene Nei Delvis 

sykemeldt 
Hjerneslag 

Kvinne 30 Gift/samboer Ja Trygdet ME 
Kvinne 31 Bor med 

barna 
Ja Trygdet ME 

Kvinne 34 Gift/samboer Ja Delvis 
sykemeldt 

Nakke og 
ryggsmerter. 
Stress 

Kvinne 36 Gift/samboer Ja Trygdet ME 
Kvinne 51 Gift/samboer Ja Lønnet arbeid  ME 
Kvinne 53 Gift/samboer Ja Langtidssyke

meldt 
Komorbiditet 

Kvinne 54 Gift/samboer Ja Trygdet ME 
Kvinne 60 Bor alene Nei Trygdet ME 
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3.5 Gjennomføring av datainnsamling 
 Ettersom dette er en kvalitativ studie er det nødvendig å samle et rikt, fyldig og detaljert 

datamateriale. Det er viktig å bruke gode metoder for å få fram deltagernes historier, tanker og 

følelser om fenomenet på en reflektert og fri måte. Semistrukturert intervju er godt egnet for dette 

(Smith et al., 2009). Ved gjennomføring av intervjuene var jeg opptatt av å legge til rette for at 

opplevelsen skulle være avslappet og åpen. Gjennomføringen ble derfor utført på et sted hvor 

deltagerne kjente seg trygge i omgivelsene og der vi kunne snakke uten forstyrrelser. To intervju ble 

gjennomført i deltagernes hjem. Det siste intervjuet ble gjort ved en institusjon i nærheten av 

deltagernes bolig. Jeg startet intervjuet med en kort gjennomgang av studiens formål, 

intervjustrukturen og påminnelse om deres rettigheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Alle tre 

intervjuene er registrert via lydopptak etter godkjenning fra deltagerne.  

 Intervjuguiden (vedlegg 2) er utarbeidet med sikte på å legge til rette for at den enkelte 

deltager skal få mulighet til å gi detaljerte beskrivelser av sin erfaring med helsetilbudet 

Kroppskunnskaping. Som forsker var jeg nøye med å ikke styre svarene eller stille ledende 

spørsmål. Jeg ville i størst mulig grad benytte åpne spørsmål for å oppmuntre deltagerne til å snakke 

fritt. Intervjuguiden var kun en guide. Siden studien er induktiv lot jeg deltagernes svar styre 

samtalen. Jeg ga dem god tid til å utbrodere det som fremstod viktige for dem. Jeg la vekt på å være 

en god lytter og bruke oppfølgende spørsmål for å få fyldige svar og dermed skape et empiririkt 

materiale (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 Ved gjennomføringen fikk jeg erfare at noen mennesker er mer ordrike enn andre. Mitt 

inntrykk var at to av deltagerne hadde klare formeninger. De hadde gjort seg noen tanker om 

erfaringen fra helsetilbudet på forhånd. I motsetning til dette opplevde jeg noe forvirring hos den 

tredje deltageren. Vedkommende hadde kortfattede og uklare svar. Jeg stilte kontrollspørsmål og 

fikk motstridende svar. Jeg stiller meg kritisk til kvaliteten ved dette intervjuet og hvorvidt det kan 

benyttes det som valid data. I etterkant har gruppelederne gitt informasjon som bekrefter at denne 

deltageren på grunn av sin helsetilstand ikke var i stand til å gi gyldige svar. Av nevnte grunn har 

jeg ikke vektlagt innholdet ved dette intervjuet videre i prosessen.  

 Hvert intervju hadde varighet på cirka en time. Ved intervjuets slutt ga jeg deltagerne 

mulighet til å komme med annen informasjon som har vært viktig for dem dersom dette ikke kom 

fram i intervjuet.  Umiddelbart etter hvert intervju noterte jeg egne tanker om hva som fremstod 

som viktig for de intervjuede.  

 Fokusgruppeintervjuet er utført på lik linje med enkeltintervjuene, men i en gruppe. Dette er 

utført av en annen forsker. For å kunne fullføre masteroppgaven var det nødvendig å få tilgang på 

dette intervjumaterialet ettersom mine egne data var sparsommelige. Jeg fikk tilgang på både lydfil 

og transkribert intervju.  



 

18 
 

 

3.6 Transkribering 
 Enkeltintervjuene ble transkribert rett etter gjennomføring. Jeg tillot meg å omforme ordene 

til bokmål der det ble brukt dialekt. For å etterleve deltagernes anonymitet ble alle stedsnavn, årstall 

og lignende utelatt i transkripsjonen. Det er mange fordeler med å transkribere selv. Man lærer mye 

om sin egen intervjustil (Kvale & Brinkmann, 2009), blir bedre kjent med datamaterialet, husker 

intervjusituasjonen selv og kan oppklare eventuelle uklarheter (Malterud, 2011). Dette var en 

mulighet jeg manglet ved fokusgruppeintervjuet. Derfor var jeg opptatt av høre gjennom denne 

lydfilen for å bli kjent med det datamaterialet. Transkripsjonen fra enkeltintervjuene og 

fokusgruppen resulterte i nærmere 70 sider rådata som jeg bearbeidet videre i analysen. 

 

3.7 Gjennomføring av analyse 
 De transkriberte intervjuene ble analysert i henhold til IPA-prosedyren slik som beskrevet av 

Smith, Flowers og Larkin (2009). Denne prosedyren er godt dokumentert, er fleksibel og involverer 

refleksjon. Analyseprosessen foregikk i seks steg.  

 Det første steget handler om å fordype seg selv i det originale datamaterialet. Deltagerne og 

deres bidrag må være hovedfokus. Dette skjedde under transkriberingsprosessen ved å lytte til 

intervjuopptakene og lese gjennom teksten. Jeg vektla å lytte til opptaket av fokusgruppeintervjuet 

flere ganger for å bli godt kjent med dette datamaterialet som jeg ikke innhentet selv.  

 Ved at jeg ble bedre kjent med materialet gikk analysen naturlig over i  det andre steget. 

Etterhvert lagde jeg notater i høyre marg. Her skrev jeg ned likheter og ulikheter, gjentagelser og 

innhold som fremstod særskilt viktig. Notatene modnet etterhvert på et høyere fortolkende og 

reflekterende nivå. Jeg begynte å vurdere tilknytningen til ulike teorier. For å kvalitetssikre en 

induktiv analyse holdt jeg teorien litt i parentes. 

 I steg tre begynte temaene å vokse frem basert på det originale datamaterialet og mine egne 

notater fra forrige steg. For å identifisere temaer måtte jeg bryte opp den naturlige fortellende flyten 

i intervjuet. Dette var uvant, men det er en del av den hermeneutiske sirkelen å dele det originale 

helhetlige intervjuet og sette det sammen til en ny helhet på slutten av analysen. Jo lengre inn i 

analysen jeg kom, jo lettere ble det å heve data opp på et fortolkende nivå. Derfor var det viktig for 

meg å holde meg nær deltagerens bidrag slik at resultatet av analysen avspeiler deres erfaring. I 

arbeidet med å utarbeide temaer ville jeg gjøre disse konsise og samtidig trekke ut essensen av 

datamaterialet. Jeg opplevde at det var krevende og både være spesifikk og konseptuell. Idet jeg 

forsøkte å fange det viktigste fra teksten var jeg nok også påvirket av min kjennskap til tekstens 

helhet. Jeg ønsket hele tiden at temaene skulle reflektere deltagernes originale ord og tanker, men i 
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denne analyseformen preges de også av min fortolkning. Målet var at temaene skulle reflektere en 

deskriptiv og fortolkende prosess.  

 Det fjerde steget handler om å strukturere temaene som fram til nå har blitt utarbeidet i en 

kronologisk rekkefølge. Dette involverte å velge ut de viktigste temaene og skape oversikt samt 

tydelighet på en måte som ga mening. Her måtte jeg gå tilbake i transkripsjonene og evaluere om 

temaene stemte overens med det deltagerne faktisk sa. I tråd med analysens fenomenologiske 

formål var det viktig for meg å sikre at de endelige temaene stod i stil med deltagerens livsverden. I 

dette trinnet måtte jeg jobbe med ulike metoder som abstraksjon og å føre temaer sammen slik at 

jeg kunnestå igjen med representative hovedtemaer. Resultatet av dette steget fremstilte jeg i en 

tabell for å skape oversikt for meg selv. 

 Steg fem handler om å gå over til neste intervju og gjøre samme prosess. I tråd med IPA's 

ambisjon om ideografi jobbet jeg med hvert enkelt intervju på intervjuets egne premisser. Når jeg 

gikk over til det neste tilfellet forsøkte jeg å la ideene basert på første intervju ligge, men gjennom 

disse prosessene var jeg ufrivillig påvirket av de funnene jeg allerede hadde gjort. I henhold til 

hermeneutiske betegnelser innebærer dette at mine forkunnskaper har endret seg. I IPA det er en 

viktig egenskap å la nye temaer tre frem ut fra hvert tilfelle.  

 I siste og sjette steg av analysen så jeg etter mønstre på tvers av tilfellene. Jeg så etter 

sammenhenger og gikk gjennom temaene og vurderte om noen kunne belyse hverandre eller var 

overlappende. Av og til måtte jeg endre navn på temaene. Jeg opplevde at mange temaer var 

spesifikt knyttet til enkelte deltagere. Det krevde mer overordnede navn på temaene. Altså noe alle 

deltagerne formidlet uten å miste den individuelle erfaringen. Dette er en vesentlig kvalitet ved IPA. 

Nettopp at man er opptatt av ideografi og å studere hvert enkelt tilfelle for seg selv, men også finner 

høyere delte kvaliteter ved tilfellene (Smith et al., 2009). Etter analysen satt jeg igjen med temaene 

som presenteres i neste kapitel. 

 

3.8 Forskerens rolle og innvirkning på forskningsprosessen 
 En måte å styrke forskningens kvalitet på er å tilgjengeliggjøre alle de metodiske 

beslutningene som er gjort gjennom prosessen. Innenfor noen forskningsparadigmer forsøker 

forskeren å  gjøre seg selv usynlig for å unngå den subjektive påvirkningen i arbeidet. Ved nyere 

kvalitativ forskning er målet å beskrive erfaringene og valgene som tas der forskerens påvirkning er 

bevisst og kontrollert (Seale, 1999). I følge Malterud (2011) er det visse allmenne krav som går på 

tvers av alle metodetradisjoner for å kunne definere noe som vitenskapelig. Kravene innebærer en 

systematisk og refleksiv prosess. Materialet skal kunne etterprøves og deles. Man må ha en 

ambisjon om overførbarhet av funnene som går utover sammenhengen av der den enkelte studien 
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ble gjort. Refleksivitet innebærer at forskeren setter spørsmålstegn ved egne fremgangsmåter og 

konklusjoner. Dette er en vesentlig del av forskningsprosessen. Man må være  bevisst og erkjenne at 

man som forsker også er et menneske og dermed styres av indre motivasjoner, bilder og 

forestillinger (Denzin & Lincoln, 2008; Malterud, 2011; Seale, 1999; Smith et al., 2009). Mitt mål 

er å vise leseren hvorfor min konklusjon anses som det sterkeste alternativet. For å etterleve dette 

målet har jeg forsøkt å dele mitt utgangspunkt, ståsted, forståelse og tanker underveis.  

 Jeg kommer inn i denne studien på bakgrunn av at jeg er student i psykologi. Dette medfører 

en ballast av psykologisk teori og kunnskapsbase. Jeg har jobbet på sykehus og kjenner til 

oppbygging og funksjon ved norsk helsevesen. Når jeg møter deltagerne i denne studien bærer jeg 

med meg dette som en del av min kunnskapsverden og forståelse. En del av min forforståelse består 

av at jeg aldri har vært langvarig syk eller hatt omfattende helseplager. Jeg har aldri vært sykemeldt 

eller hatt hindringer i min livsutfoldelse på grunn av helsen min. Ei heller har jeg deltatt i det 

pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping eller lignende tilbud. Det har vært viktig for meg å 

være bevisst på dette i møtet med deltagerne. Jeg har sett det som en fordel at de sitter inne med 

kunnskap som jeg ikke har kjennskap til. Jeg har latt dette vekke min nysgjerrighet og interesse. 

Samtidig har jeg arbeidet med å holde mine teoretiske kunnskaper innen psykolog i bakhodet når 

jeg prøver å forstå en helt annen livsverden.  

 

3.9 Etiske vurderinger 
 I denne studien har jeg fulgt de etiske retningslinjene for helsefaglig forskning i Norge som 

er nedfelt i tråd med Helsinkideklarasjonen (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2009, 2013). 

For å etterfølge disse er det gjort etiske vurderinger i stadiene gjennom forskningsprosjektet. 

Deltagerne har underskrevet et informert samtykke som tydeliggjør at deltagelsen er gjort på  

frivillig grunnlag og at deltagerne har mulighet for å trekke seg fra studien uten at dette skal få 

konsekvenser for dem (vedlegg 1). Det er forskeren sitt ansvar å ivareta forskningsdeltagerne sin 

integritet, yte respekt og beskytte dem fra enhver form for skade. Dette har jeg vært opptatt av både 

ved den første kontakten, under intervju og i forhold til behandlingen av bidragene via presentasjon 

av resultateter og fortolkning. For å styrke ytterligere integritet har jeg behandlet all informasjon om 

deltagerne og deres bidrag varsomt og konfidensielt. I prosessen har jeg anonymisert alle 

gjenkjennelige opplysninger som navn, årstall, sted og dialekt. Jeg forsøkte å legge opp intervjuene 

slik at deltagerne hadde en god opplevelse av å delta. Målet var at de skulle sitte igjen med en 

følelse av å bidra på positiv måte.  

 Regional etisk komite ble kontaktet for å vurdere evalueringsplikt. Ved kontakt der og med 

forskningsansvarlig på Psykologisk institutt kom det frem at studien defineres som et 
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evalueringsprosjekt og ikke trenger søkes inn, så lenge etiske retningslinjer etterfølges. Prosjektet er 

godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).  

 

4.0 Resultat 
I dette kapittelet presenteres studiens resultater basert på funn i analysen. Deltagerne har ulik 

bakgrunn og ulike erfaringer med å leve med langvarige helseplager. Likevel viser analysen at de 

har noen felles opplevelser og erfaringer i møte med det pedagogiske helsetilbudet 

Kroppskunnskaping. Disse felleserfaringene er formulert som hovedtemaer og undertemaer 

gjennom analysen. Presentasjonen består av tre deler. I den første delen presenteres tre hovedtemaer 

knyttet til hvilke endringer deltagerne har opplevd i forbindelse med å delta i det pedagogiske 

helsetilbudet Kroppskunnskaping. Deretter presenteres tre hovedtemaer om hva som førte til 

endringene. Den siste delen handler om deltagernes generelle evaluering av helsetilbudet.  

 

DEL I 
 Denne delen knyttes til problemstillingen: Hvilke helserelaterte endringer opplever pasienter  

som deltar i det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping, og hva karakteriserer disse? 

Viktige spørsmål har vært: Hva fører egentlig helsetilbudet til? Hva er i tilfelle annerledes nå i 

forhold til før? Hva sitter deltagerne igjen med etter at de deltok og hva vinner de på å delta? Jeg 

har prøvd å finne ut om de har erfart endring og hva eventuelle endringer går ut på. Jeg har også 

undersøkt hvilken betydning endringene har for deltagernes hverdag. Det er avdekket tre 

hovedtemaer med tilhørende undertemaer i tilknytning til dette. Hovedtemaene er: Endring i 

selvinnsikt, akseptasjon av egen kapasitet, og gjenvinning av kontroll.  

 

4.1 Endring i selvinnsikt 
 Dette hovedtemaet har tre undertemaer. Disse er: Bevisstgjøring, endret tankegang og lytte 

til kroppen og egne tålegrenser. I bearbeidelsen av datamaterialet har dette hovedtemaet åpenbart 

seg sterkt og fremtredende hos alle deltagerne. Det er tydelig at temaet berører kjernen av hva som 

har endret seg. Deltagerne har fått endret selvinnsikt. I følge dem selv har den blitt bedre. Dette 

skjedde ved at de ble kjent med seg selv i en kontekst  hvor de er en person som lever med 

langvarige helseplager. For dem er dette en ny, ukjent og uutforsket kontekst. En av deltagerne 

forteller at hun kom til et punkt hvor hun må være ærlig med seg selv og innse fakta. Det 

fremkommer at dette har vært vanskelig. Med andre ord en vågal og ærlig avsløring om seg selv og 

situasjonen slik den er her og nå. Gjennom å tilegne seg økt selvinnsikt har deltagerne kommet i 



 

22 
 

kontakt med egne svakheter, styrker og ressurser. Denne prosessen har krevd at deltagerne har turt å 

kjenne på tanker og følelser som mange hadde fortrengt og unngått lenge. Tilegnelsen av selvinnsikt 

er ikke noe som automatisk skjer bare ved å møte opp på helsetilbudet. Å endre selvinnsikt har 

krevd mye egeninnsats og hardt arbeid. Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping har vært 

en tilrettelagt mulighet for å jobbe med nettopp dette. Videre presenteres de tre undertemaene som 

utdyper hva «endring i selvinnsikt» innebærer og hva deltagerne har lært om seg selv i den 

helsefremmende prosessen de har vært i.  

 

 4.1.1 Bevisstgjøring. Bak selvinnsikt ligger nødvendigvis en omfattende 

bevisstgjøringsprosess. Både deltagerne fra enkeltintervju og fokusgruppen påpekte dette temaet og 

gav uttrykk for at det var en viktig del av endringsprosessen deres. Basert på samtalene har jeg 

forstått at deltagerne har blitt mer bevisste på seg selv, omgivelsene og generelle sider ved å leve 

med langvarige helseplager. De har blitt bevisste på egne behov og hva som er viktig for dem i 

deres eget liv. En av kvinnene forteller om hvordan hennes bevisstgjøring har ført til at hun ser noen 

forandringer hun må gjøre for å fungere godt og tilfredsstillende: 

 «Jeg er blitt mye mer bevisst på noen valg jeg må ta i forhold til livet mitt for å bygge meg 

 videre oppover. Jeg var nok i gang da jeg startet her for tre måneder siden, men dette 

 (helsetilbudet) har hjulpet meg å se ting enda klarere. Eksempelvis bosituasjonen vår. Vi bor 

 i en tomannsbolig, og det fungerer ikke godt nok, så jeg ser at jeg må gjøre noe for å komme 

 meg det siste skrittet opp».  

 Dette er ett eksempel som viser hva bevisstgjøringen har ført til i praksis. Hun har innsett at 

bosituasjonen ikke er optimal etter hennes behov. Hun erkjenner at hun vil komme lenger i sin 

helsefremmende prosess ved å flytte og knytter dette opp mot å ta et konkret valg. Hun har med 

andre ord blitt mer bevisst på egne valgmuligheter og hvordan disse påvirker helsen og livet hennes 

forøvrig. En annen kvinne gir eksempel på hvordan bevisstgjøring har fungert for henne: 

 «Jeg har blitt mer bevisst på meg selv. Jeg er bevisst på kroppen og smerter. Hvordan jeg 

 kan mestre smertene og klare å si mer tydelig hvordan jeg har det i dag og hva jeg kan 

 greie. Det handler om å lytte til kroppen og si fra. For kroppen sier jo fra at «nok er nok»». 

 Hun har altså blitt bevisst på sin egen kropp, helsetilstand og at hun må lytte til signalene 

som kroppen gir henne. Gjennom å fokusere på disse faktorene, får hun en visshet og innsikt i egen 

tilværelse som bidrar til at hun mestrer smertene på en annen måte enn før. Samtidig vet hun hva 

hun kan forvente av dagen og hvilke aktiviteter hun kan legge opp til basert på dagsformen. 

  

 4.1.2 Endret tankegang. Dette undertemaet var også en del av prosessen med  få endret 

selvinnsikt. Deltagerne rapporterer at de har utvidet sin forståelseshorisont og fått et annet og større 
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perspektiv på seg selv og sine omgivelser som et resultat av endret tankegang. Å tenke annerledes 

og bryte gamle tankemønstre har medført en tydeliggjøring av egen situasjon. Evnen til å forstå og 

se andre løsninger er endret. En av deltagerne forteller om sin erfaring av endring når det gjelder 

tankegang: 

 «Det viktigste for min del tror jeg var å få snudd tankegangen litt, og komme på rett spor og 

 tørre å tenke litt andre tanker enn det jeg gjorde før. Å se at det faktisk finnes løsninger, jeg 

 må bare lete i en annen retning enn jeg hadde tenkt. Man er så redd for å ødelegge det man 

 har, en blir jo så fastgrodd». 

 I praksis innebærer dette at hun nå har planer om å bytte jobb eller ta annen utdanning. Det 

vil innebære at hverdagen kan tilrettelegges bedre i forhold til hennes behov. Hun beskriver at dette 

var en ikke-eksisterende mulighet før hun begynte i helsetilbudet. Som utsagnet viser var hun redd 

for å tenke annerledes tidligere. Det var et vågalt og stort steg for henne å komme seg ut av et 

ensporet tankesett og å iverksette en reell endring ved eget liv. Hun påpeker at gruppelederne var 

viktige støttespillere. De var viktige pådrivere på hennes vei mot å innse disse løsningene på 

problemene hun hadde. Dette gjenspeiler seg også  hos andre deltagere som har turt å tenke 

annerledes rundt sin egen livssituasjon og hvilke muligheter de har.  

  

 4.1.3 Lytte til kroppen og egne tålegrenser. Deltagerne har utvidet egen selvinnsikt ved å 

forstå kroppslige signaler og kroppens reaksjonsmønstre. Dette innebærer en ny visshet om 

grensene for hva kroppen tåler. Mange hadde tidligere «tøyd strikken for langt». De hadde prøvd å 

utføre oppgaver, gjennomføre målsetninger og etterfølge krav til tross for at kroppen ikke hadde 

kapasitet til det. Å forstå sammenhengen mellom kroppen og egne tanker har vært viktig for 

deltagerne. En av de intervjuede forteller at før hun startet i helsetilbudet Kroppskunnskaping jobbet 

hodet og kroppen hver for seg. Gjennom helsetilbudet innså hun at det foregår en 

toveiskommunikasjonen og dialog mellom kroppen og tankene. Et mønster i analysen er at 

gruppedeltagerne ikke bare hadde lært å lytte til kroppen, men også forstått at hvordan de tenker 

påvirker kroppens reaksjoner og omvendt. En kvinne forteller om dette:  

 «Jeg fikk vite at tankegangen, eller det psykiske, går utover det fysiske. Tilbudet gikk på at 

 det du tenker og hvordan kroppen reagerer på det som foregår inni hodet, det henger 

 sammen. Tankens kraft, den er sterk».  

 Hos de fleste deltagerne var stress en vesentlig del av helseplagene. Før de forstod 

sammenhengene mellom egen tankegang, kroppen og signalene den sender ut, bar livet preg av mye 

tretthet, fysisk smerte og følelsen av å ikke mestre egen hverdag. En kvinne fortalte dette: 

 Før var jeg så sliten, hele kroppen var sliten. Det har nok noe å gjøre med den psykiske 

 biten, i tillegg til at du er stresset og har smerter. Det var veldig sånn komplisert. Når jeg 
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 greide å slappe av, når kroppen fikk slappe av, hvile og puste, så gjør det noe med resten av 

 situasjonen også. Det  hjelper når du greier å ta tak i forskjellige ting. At du kjenner at det 

 blir en bedring på forskjellige plan, når du greier å hvile deg litt og ikke ville så mye.  

Videre sier hun dette:  

 «Jeg må slappe av og ta det med ro, tenke mer på meg selv. Når du gjør det ofte nok og 

 lytter til det så innhenter kroppen seg fortere. Du har ikke vondt så lenge liksom. Når du er 

 flinkere til å lytte og gjøre det du skal når det er vondt, da slipper du å gå så langt ned før 

 du kanskje kan greie å komme  deg opp igjen. Være mer bevisst på det».  

 Utsagnet gir et dekkende bilde på hvordan arbeidet med egen Kroppskunnskaping endret 

livet hennes i positiv retning. Hun har lært å ta hensyn til kroppens tilstand og lar den bestemme 

hvilke aktiviteter hun kan gjøre. Å presse seg utover grensene synes ettervert lite fristende. Etter 

eget utsagn kjenner hun ikke like mye smerter, kroppen innhenter seg raskere og helsen er mer 

stabil. Å hvile når kroppen gir signal om det har blitt en viktig prioritet for henne. Dette 

underbygger effekten av systematisk arbeid gjennom fasene i prosessmodellen. Den grønne fasen i 

regnbuemodellen vil være en naturlig referanse her. Det vil si kroppslig læring og styrket håp. 

 

4.2 Akseptasjon av egen kapasitet 
 Det andre hovedtemaet er aksept av egen kapasitet. Dette består av undertemaene: «Godta 

situasjonen og prioritere seg selv», «å sette grenser for andres krav og forventninger», «være 

fornøyd med egen innsats» og «realistiske forventninger». Hovedtemaet dreier seg å underbygge at 

deltagerne gjennom det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping har oppnådd aksept av seg 

selv og den situasjonen de har kommet i. Mange av deltagerne hadde levd med helseplager lenge, 

og var vel vitende om at de må leve med diagnosen resten av livet. Til tross for års erfaringer med 

sykdom har det likevel vært vanskelig å komme fram til en endelig erkjennelse av diagnosen og de 

begrensningene den medfører. Deltagerne uttrykte at de så gjerne ønsker å være friske. Det 

fremkommer at akseptasjonen ikke er en passiv prosess. Slik jeg har tolket deltagernes svar har det 

handlet om å våge å si til omverdenen at «dette er meg nå». Dette har vært tøft og utfordrende. 

Samtidig har det vært en befriende, beroligende og viktig endringsprosess.  

 

 4.2.1 Godta situasjonen og prioritere seg selv. Dette undertemaet knyttes til deltagernes 

behov for å foreta et valg. Altså et aktivt valg om å godta seg selv og situasjonen slik den er blitt og 

for å komme videre i sin helsefremmende prosess. En ting er å godta de begrensningene 

helsetilstanden medbringer. En en annen ting er å akseptere at man er nødt til å prioritere seg selv 

og egne behov. Det fremkommer at deltagerne har strevd med å tillate seg selv å gjøre nettopp det. 
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Alvoret i sykdomstilstand, smerter og tilbakefall har samtidig tydeliggjort nødvendigheten av å 

prioritere seg selv. Spesielt en av deltagerne har vært gjennom en krevende prosess i forhold til å 

akseptere at livet har blitt annerledes. Før helsetilbudet prøvde hun å utføre oppgaver hun egentlig 

visste at kroppen ikke hadde kraft til. Hun har etterhvert greid å akseptere hindringene som 

helsetilstanden medfører. Hun innser nødvendigheten av å være fornøyd med egen innsats selv om 

hun presterer på et lavere nivå enn før sykdommen rammet:  

 «Jeg må være flinkere til å lytte til meg selv og si «nei» når det er det jeg trenger å si, og 

 ikke si at jeg prøver likevel. Det er det jeg gjorde så mye før. Jeg sa ofte; «Jeg prøver jeg». 

 Men nå er jeg flinkere til å si fra at det ikke går - kanskje en annen dag? Jeg har blitt 

 flinkere til å si fra at nå er formen slik og slik; «Jeg greier ikke så mye». Jeg er flinkere til å 

 si fra for meg selv at kroppen min ikke er slik  den var lengre. Jeg kan liksom ikke planlegge 

 noe, jeg må ta forbehold om at jeg må se hvordan formen min er. Sånn er det i forhold til 

 trening, behandling - alt jeg skal. Det lærte jeg nok noe om i helsetilbudet 

 Kroppskunnskaping».  

 For denne deltageren var det tungt å forstå og akseptere at kroppen hennes krever andre 

forbehold enn tidligere. Men gjennom helsetilbudet har hun godtatt at hun må la kroppen bestemme 

hvor mange aktiviteter hun skal gjøre i løpet av en dag. Hun har blitt flinkere til å si fra både for seg 

selv og til andre når hun må ta det med ro og har oppdaget sine tålegrenser. Dette henger sammen 

med neste undertema.  

 

 4.2.2 Å sette grenser for andres krav og forventninger. Slik jeg har tolket deltagerne 

knyttes dette undertemaet til en vanskelig prosess som kobles til frykt for å bli sett ned på av andre. 

Dette er en frykt om å bli stemplet som egoistisk. En deltager ved enkeltintervju resonnerer rundt 

dette. Hun har følt seg egoistisk fordi hun har tenkt på seg selv. Samtidig har hun nå forstått 

nødvendigheten av å prioritere egne behov slik at hun kan bli frisk. Hun har innsett at dette er en 

fordel hun må tillate seg selv.  Akseptasjonen er en innadgående prosess, men det har kommet frem 

at personene i studien også har et ønske om å vise noe utad. Noen deltagerne har uttrykt et behov 

for å sette et tydelig standpunkt, fortelle omgivelsene om hvordan tilstanden er og at de ikke lar seg 

hindre av andre. En av deltagerne uttrykker dette slik :  

 «Jeg syns jeg har blitt sterkere og tøffere. Jeg har tenkt for meg selv at «dette er meg og  mitt 

 liv og min familie, det er vi som er viktige. Så får alt annet bare ryke og reise egentlig. De 

 andre får bare tilpasse seg meg. I forhold til arbeidsplassen min, hvor jeg jobber halvt, har 

 jeg sagt at «hvis det ikke er bra nok for dere, så take it or leave it, jeg er her 50 %: Vær

 fornøyd med det». Det er fryktelig egoistisk, og det er ikke meg å være det, men akkurat nå 

 er det det jeg trenger. Det har jeg aldri vært før. Før har jeg bare fulgt etter andre».  
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 Utsagnet viser hvordan intervjudeltageren kjente seg styrket gjennom å delta i helsetilbudet. 

Derfor er hun nå blitt modigere til å stå opp for sine krav. Den helsefremmende prosessen har 

hjulpet henne til å være bevisst på hva som er viktig og meningsfullt i hennes liv. Det er dette hun 

ønsker å prioritere. Hun vil ikke la noen andre hindre henne. Dette er en indre og dyptgående 

tematikk som ikke alle deltagerne snakket like mye om. At ikke alle berørte temaet kunne bety at 

ikke alle har kommet like langt i den helsefremmende prosessen? Eller kan det bety at de i 

utgangspunktet ikke har problemer med å si fra til omgivelsene? Ved å ta i betraktning deltagernes 

kontekst og omgivelser på hjemmebane blir det tydeligere hvorfor noen har vektlagt dette mer. Den 

ene gruppen var koblet til kommunehelsetjenesten og disse deltagerne bor på små steder som kan 

preges av rykteflom og bygdesnakk. Slik jeg har tolket bidragene har noen av deltagerne til en viss 

grad opplevd det å være syk som skambelagt, spesielt i sammenheng med å være 

langtidssykemeldt: 

 «Jeg syns ikke det er ubehagelig å treffe venner på fritiden eller gå å trene eller noe, selv om 

 jeg er sykemeldt. Før hadde jeg tenkt at jeg ikke kunne gjøre det. Jeg kan jo ikke synes på 

 bygda så lenge jeg går sykemeldt, for det er jo fy og skam, har jeg tenkt. Men det er jo helt 

 feil. Hvis jeg skal komme meg opp igjen så må jeg ut blant folk og trene. Også får folk bare 

 si akkurat hva de vil. Dette er meg og mitt». 

 Utsagnet tydeliggjør kjernen av undertemaet «å sette grenser for andres krav og 

forventninger». Før unngikk hun helsefremmende aktiviteter som trening, eller å være sosial, da hun 

var redd for hvordan andre skulle reagere. Nå har hun innsett at hun ikke vil la seg hindre. Hun 

tillater ikke lenger at andre hindrer henne i å trene for å oppnå helse. På den måten har hun akseptert 

ovenfor seg selv at hun har lov til å prioritere egne interesser og behov. Den indre kontrollen har 

blitt sterkere.  

 

 4.2.3 Å være fornøyd med egen innsats var det fjerde undertemaet under «akseptasjon av 

egen kapasietet». Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping har hjulpet deltagerne å være 

fornøyd med egen innsats, selv om de ikke kan forvente samme aktivitetsnivå som tidligere. Alle 

deltagerne har opplevd begrensninger i sin livsutfoldelse etter sykdommen inntraff. I et av 

enkeltintervjuene fortalte en  kvinne at hun har senket kravene og akseptert at dette er noe hun må. 

Det har medført at hun tillater seg selv å være fornøyd med mindre målsettinger og oppnåelser:  

 «Hvis jeg mestrer én oppgave hver dag så er det kjempefint. I stedet for å ha to oppgaver en 

 dag og være sengeliggende dagen etter, det er bortkastet. Et lite skritt, så får jeg være 

 fornøyd med det. Kanskje om et halvt år klarer jeg to aktiviteter hver dag. Jeg har lært meg 

 å forstå at jeg ikke kan ta på meg så mye hele tiden. Det å kunne få til de få oppgavene en 

 setter seg som mål gir en helt utrolig god følelse. Da kan man gå med hodet hevet, selv om 
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 kanskje andre ikke hadde gjort det. Men jeg er fornøyd med det, nå er jeg det, før var jeg 

 ikke det. Da var jeg aldri bra nok.  

 Før var hun aldri bra nok i egne øyne. Hun sammenlignet seg med andre friske mennesker 

som hadde en helt annen kapasitet og energinivå enn henne. Nå har hun har akseptert egne 

begrensninger og det umulige ved å klare alt på en gang. Hun er nå fornøyd med mindre 

måloppnåelser. Hun tydeliggjør et poeng som flere deltagere har snakket om, at det er bedre å 

mestre litt enn å ikke klare noe.  

 

 4.2.4 Realistiske forventninger.  I det femte undertemaet ved «akseptasjon av egen 

kapasitet» ligger evnen til å ha realistiske forventninger. Dette er et tema som også er i sammenheng 

med hovedtemaet «gjenvinning av kontroll», som presenteres senere. En av deltagerne fortalte om 

hvor godt det var for henne når hun endelig turte å ta bruk sine egne kunnskaper og være realistisk:  

 «Jeg har senket kravene litt, for jeg fikk det ikke til, jeg mestret aldri det jeg skulle i løpet av 

 en dag, så jeg måtte justere timeplanen skikkelig. Når når jeg får det til så er det en helt ny 

 verden». 

 Denne kvinnen har altså senket kravene hun hadde til seg selv innenfor en realistisk ramme. 

For henne innebærer dette at hun mestrer hverdagen og får en helt annen opplevelse av seg selv. Nå 

kan hun gjennomføre det hun planlegge uten å sitte igjen med en følelse av å aldri komme i mål. I 

praksis handler undertemaet om å gi slipp på noen drømmer, ønsker, opplevelser, ting man vil delta 

i og være en del av. Det innebærer å innfinne seg med livssituasjonen på en annen måte. Samtidig er 

det nettopp dette som er helsefremmende fordi det faktisk gjør at kapasiteten til aktivitet  og 

deltagelse øker på sikt. En kvinnelig deltager oppsummerer dette slik:  

 «Hodet mitt har vært sånn at jeg vil hele tiden, så er ikke resten med. Nå må jeg liksom 

 komme til et punkt at jeg ikke vil så mye. Prøver å heller ta et litt lengre perspektiv og se, 

 går det ikke så går det ikke».  

 Det hun legger i dette utsagnet er at hun må være realistisk og se langsiktig slik at hun kan få 

kontroll. Den helsefremmende prosessen har hjulpet henne til å forsone seg med den nye 

livssituasjonen. Hun har innsett at gjennom å omstille seg og ha realistiske forventinger kan hun 

oppleve mer varig bedring. 

 

4.3 Gjenvinning av kontroll  
 Dette er det tredje hovedtemaet i tilknytning til problemstillingen vedrørende hvilke 

helserelaterte endringer deltagerne opplevde i sine liv etter å ha deltatt i det pedagogiske 

helsetilbudet Kroppskunnskaping. En av de viktigste endringene som helsetilbudet bidro med var 
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muligheten for å gjenvinne kontroll over eget liv. Dette forstås som en prosess hvor det er 

nødvendig med endring i selvinnsikt og akseptasjon av egen kapasitet, i henhold til de to forgående 

hovedtemaene og deres undertemaer. Gjenvinning av kontroll innebærer ikke at personene kan styre 

sykdommen. Hovedtemaet handler om å kjenne til hvilke aktiviteter samt faktorer i fysisk og sosialt 

miljø som slår positivt og negativt inn på helsen. Dette bidrar slik at personene kan forme en god 

hverdag i tråd med sin personlige kroppskunnskap. Å gjenvinne kontroll over eget liv innebærer 

altså å strukturere og styre hverdagen mot det som er helsefremmende. Kontrollen innebærer 

oversikt og tydelighet i en situasjon som tidligere bar preg av kaos. Dette medfører mer energi, 

overskudd og glede. Livet fungerer bedre og kan planlegges mer langsiktig. Kontroll etableres i 

interaksjon med omgivelsene og i tilpasning av hverdagens aktivitet. Dette presenteres nærmere i 

neste undertema.  

  

 4.3.1 Tilpasse hverdagen. Dette undertemaet er knyttet til det faktum at deltagernes 

helsetilstand varierer og at dagsformen kan være ustabil. Det kan være nødvendig å forstå 

muligheten for å legge bort en oppgave til neste dag eller til senere. Deltagerne beskriver at de har 

lært seg å tilpasse hverdagen og aktivitetsnivået sitt. Personene som har deltatt i denne studien 

rapporterer at det å tilpasse hverdagen resulterer i de største endringene de ser i livet sitt etter 

gjennomføring av det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. For å ha mulighet til å 

tilpasse, er det nødvendig med endring i selvinnsikt. Å ha kjennskap til egne tålegrenser, tolke 

signalene kroppen sender og handle i tråd med dette utgjør grunnlagt for tilpasningen. Deltagerne 

viser til viktigheten av å ikke presse seg selv for langt, men huske på å ta hensyn til seg selv. Å 

kjenne på og praktisere egne tålegrenser er en sammenhengende prosess som deltagerne må stå i 

kontinuerlig for å fremme egen helse. Mange ganger vil dette handle om å prioritere hva som er 

viktigst for seg selv, det som bygger opp og bidrar til helse og velvære:  

 «Det går på å velge bort ting som jeg kjenner gir meg økt stressnivå, for jeg har vel erfart at 

 det fungerer dårlig når jeg stresser. Det er jo selvsagt ikke alltid jeg får det til. En dag kan 

 jeg ha mye mer vondt  enn andre dager selvsagt, men det er noe med å tilpasse seg hvordan 

 kroppen har det. Kanskje jeg må avlyse noe jeg hadde tenkt og som jeg hadde veldig lyst til. 

 Men det er noe med å komme seg opp igjen».  

 Utsagnet viser hvordan deltageren tilpasser hverdagen og gjør valg som fører med seg 

konsekvenser i praksis. Noen ganger må avtaler avlyses og planer endres fordi gjennomføringen på 

det aktuelle tidspunkt har negative konsekvenser. Det kommer også frem at dagsformen er 

varierende, derfor må aktiviteter tilpasses i takt med hverdagens aktivitetsnivå. Dette viser hva det 

vil si å arbeide gjennom personlig kroppskunnskap og ta tak i egne forutsetninger på daglig basis.  

Videre sier hun:  
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 «Hvis jeg har vært på jobb en dag, så gjør jeg ingenting annet på kvelden. Da er det nok. 

 Men det er noe med å klare og følge opp barna på ettermiddagen. Da blir det mindre 

 husarbeid den dagen. Det holder med en stor ting hver dag. Så får man velge hva som er 

 viktigst. Bare det å kunne komme seg ut og trene to dager i uken, da tenker jeg at jeg ikke 

 vasker huset den dagen. For da har jeg gjort det som er viktigst for kroppen min. Det var 

 jeg ikke flink til før. Huset skulle være striglet hele tiden. Jeg jobbet jo alltid. Så skulle barna 

 ha sitt. Døgnet hadde 14 timer for lite hver eneste dag. Nå tenker jeg at hvis jeg klarer en 

 ting hver dag så er det bra. Ikke ta alt på en gang.  

 Utsagnet viser de praktiske sidene ved å tilpasse hverdagen etter energinivå og hvordan 

aktiviteter og oppgaver må fordeles utover en lengre tidsperiode for å realisere viktige ting. Å 

tilpasse hverdagen handler både om gjenvinning av kontroll og det andre hovedtemaet «akseptasjon 

av egen kapasitet». Dette viser sammenhengen mellom temaene i deltagerne livsverden. 

Intervjudeltakerne beskriver at ikke stiller like mange krav til seg selv lenger, men aksepterer og er 

fornøyd med færre og enklere måloppnåelser.   

 

DEL II 
 Denne delen av presentasjonen tar for seg forskningsspørsmålet: Hva bidro til endringen? 

Deltagerne beskriver at de har et bedre bedre hverdagsliv på grunn av endring i selvinnsikt, 

akseptasjon av egen kapasitet og gjenvinning av kontroll, men på hvilken måte har det pedagogiske 

helsetilbudet Kroppskunnskaping bidratt til dette? Er det enkelte deler av tilbudet som er spesielt 

betydningsfulle? Studien har avdekket tre hovedtemaer ved helsetilbudet som bidro endring og 

dermed har vært nødvendige i den enkelte person sin helsefremmende prosessen.  

Tre hovedtemaer beskriver hva som førte til de helserelaterte endringene.  

 

4.4 Regnbuemodellen 
 Personene som har deltatt i de to gruppene gir uttrykk for at regnbuemodellen var en av 

faktorene ved helsetilbudet som bidro til endring. Det vil si selve prosessmodellen for konsept 

Kroppskunnskaping og de fire fasene i den. I løpet av tiden som tilbudet varte rakk deltagerne å bli 

godt kjent med innholdet i konsept Kroppskunnskaping og fasene i regnbuemodellen. De beskriver 

at dette har vært en lærerik og positiv opplevelse. Både deltagerne fra enkeltintervju og 

fokusgruppen fortalte at de kjente seg igjen i beskrivelsen av fasene. Det i seg selv hadde vært til 

hjelp og fremgang for dem. Prosessmodellen ble blant annet beskrevet som et redskap til 

bevisstgjøring. Etterhvert kunne personene gjenkjenne seg i og være bevisste på hvilken fase de var 

i. På den måten fikk de en trygghet om at følelsene de satt med er helt naturlig å ha, slik en av 
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deltagerne fra fokusgruppen sier:  

 «Jeg syns det er positivt med oppsettingen av disse fasene som går oppover, for da får vi satt 

 ord på det. Samtidig får vi føle på at det er naturlig å ha den reaksjonen man har akkurat 

 der og da og at det er flere enn deg selv som svinger - og at det også er like normalt». 

 Dette utsagnet bekrefter betydningen av å vite at det finnes andre i samme situasjon som har 

de samme erfaringene og at regnbuemodellen bidro til nettopp det. Regnbuemodellen skapte en 

følelse av fellesskap. Deltagerne kunne gi slipp på ensomheten og utryggheten som noen av dem 

hadde kjent på tidligere. Modellen har også bidratt til å skape håp og fokus på fremgang. Når 

personene kan se hvilken fase som ligger foran den de er i, der og da, vil de strekke seg mot nye 

faser. Gjennom systematisk arbeid med prosessmodellen og klargjøring av egen kroppskunnskap 

kan de minne seg selv på strategiene som tidligere har ført videre til en bedre fase. Dette bidrar til et 

optimistisk fokus på framgang. Samtidig har det blitt enklere å håndtere en dårlig dag fordi de er 

klar over hvor normalt også dette er – og fordi de vet hvordan de kan komme seg videre. 

 I bearbeidelsen av datamaterialet oppdaget jeg at mange av deltagerne brukte ordspråket fra 

regnbuemodellen integrert i egen dagligtale. Dette ble også påpekt av dem selv. Det forsterker 

inntrykket av at begrepene og beskrivelsene er et praktisk verktøy til å forklare dagsformen og hva 

som kan forventes. Slik jeg har tolket det har dette bidratt til å fjerne noe av kaoset i tankene deres. 

Uvissheten, som mange hadde opplevd før, er redusert. Når de fikk hjelp til å bruke begrepene i 

prosessmodellen, kunne de skape mer orden og struktur i egen tankegang. Dette har ført til mindre 

stress og mulighet til å fordele energien sin på en mer strategisk måte.  

 En deltager i fokusgruppen fortalte om sitt forhold til regnbuen og at den har fascinert 

henne. Regnbuen viste henne veien til å endre tankegangen sin, slik at hun har blitt mer optimistisk. 

Hun har brukt mye tid på å filosofere over hvordan solstrålene trenger gjennom regnet. På den 

måten har hun oppdaget flere av disse «solstrålene» i sitt liv. Hun fremstiller hvordan dette 

fenomenet har hjulpet henne til å verdsette de små gledene i hverdagen. Ytterligere at hun ser mye 

mer positivt på livet og fremtiden.  

 Kort oppsummert forteller dette hovedtemaet at deltagerne i studien opplevde 

regnbuemodellen som et av bidragene til deres endring. Den har ført til bevisstgjøring, 

fellesskapsfølelse, trygghet, håp, optimisme og at det er enklere å sette ord på dagsform - noe som 

igjen reduserer stress i hverdagen.  

 

4.5 Gruppetilhørighet og sosial støtte 
 Alle deltagerne har vært opptatt av at gruppesamholdet og støtten de har fått i gruppen har 

vært viktig for deres fremgang og helsefremmende prosess. Gruppene har bestått av seks til åtte 
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deltagere og to gruppeledere, som er helsepersonell med tverrfaglig bakgrunn. Fagfeltene som var 

representert blant gruppelederne var fysioterapeut, sykepleie og ergoterapeut. Både deltagerne fra 

enkeltintervjuene og fokusgruppen vektla at tilhørighet i et fellesskap, det å møte likesinnede og 

identifisere seg med andre har vært oppløftende. Gruppen har vært en arena hvor deltagerne har følt 

seg akseptert, godtatt og forstått. Noen har gitt uttrykk for at de tidligere kjente seg unormale og 

annerledes i sitt møte med sykdom. I denne gruppen har disse personene følt seg normale og møtt 

andre i en lignende situasjon. Fokusgruppen konkluderte med at gruppetilhørigheten innebar en 

trygghet som har førte til at de har turt å åpne seg opp og være ærlig både i gruppen, men også med 

seg selv. En av deltagerne fra enkeltintervju forteller om sin opplevelse av å være i en gruppen:  

 «Det å få uttrykke hvordan man har det, uten at folk rister på hodet og sier «Herregud». Du 

 møter faktisk litt forståelse for at ting er som de er. Å høre om andre som også har vært borti 

 noe av det samme, at andre også kan slite psykisk og at det setter seg fysisk». 

 Hun stadfester her at det har vært avgjørende for henne å uttrykke seg til noen som kan 

forstå hennes situasjon. Flere har vektlagt nettopp det å få mulighet til uttrykke seg til gode lyttere 

med felles erfaringer og en dypere forståelse. De fleste har hatt egne familier, venner og nære som 

mulige samtalepartnere og støttespiller. Det fremkommer at medlemmene i en slik gruppe har en 

unik egenskap da de forstår situasjonen på bakgrunn av et felles erfaringsgrunnlag. Slik uttrykker en 

av deltagerne dette:  

 «Det er ikke noe du får fra andre, de skjønner det jo ikke, de er jo ikke i samme situasjon 

 selv. Bare det å få litt backup fra andre som har gått på en smell selv og har hatt flere type 

 utfordringer - da kommer man seg litt fortere opp igjen, hvertfall psykisk, og da tror jeg det 

 blir fortere bedre fysisk også». 

 Gruppen har vært et sted hvor deltagerne har delt tanker, følelser og opplevelser.  Det har 

også vært et sted hvor de har gitt hverandre positive tilbakemeldinger, delt erfaringer og lært av 

hverandres feil. De har gitt hverandre tips og råd til fremgang. En deltager forteller om viktigheten 

av å lære av andre, men også hvor viktig det har vært at de andre kunne dra nytte av hennes bidrag. 

Å føle seg nyttig og betydningsfull i en slik gruppe ga henne mestringtro, vekst og motivasjon. Hun 

omtaler gruppen sin som en liten familie fordi de kom hverandre så nær og betydde så mye for 

hverandre underveis i prosessen. 

 For å oppsummere har gruppen vært en betryggende støtte som medvirket til deltagernes 

endring og fremgang. Gruppen har vært en unik mulighet for deltagerne til å møte likesinnede. De 

har vært et rom for å føle tilhørighet, til å uttrykke seg for noen som viser forståelse, lære av 

hverandre og få positive tilbakemeldinger.  
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4.6 Et annerledes møte med helsevesenet 
  Deltagerne ble ikke spurt direkte om hvordan deres møte med helsevesenet har vært, men 

dette hovedtemaet kom fram i samtalene naturlig fordi dette berører livet og hverdagen vesentlig. 

Deltagerne fortvilte over tidligere opplevelser med helsevesenet. Fortvilelsen var også rettet mot 

NAV, arbeidsgiver og andre instanser. Generelt har de møtt manglende forståelse for sin 

helsetilstand og situasjon. På ulike måter fortalte deltagerne om å ikke bli tatt på alvor, følelsen av 

at ingen lytter eller har forståelse. De gav uttrykk for en maktesløs situasjon der helsepersonellet 

fremstår som enerådende eksperter og pasientene står ved siden uten påvirkningskraft. Dette hadde 

både deltagere i fokusgruppen og enkeltintervju vært utsatt for.  

 I gruppen der flere var rammet av tretthetssyndrom, beskrives en hendelse alle deltagerne 

kjente seg igjen i: Å bli beordret til trening og fysisk aktivitet når de selv hadde uttrykt at kroppen 

var utslitt og trengte hvile. Dette forverret helsetilstanden. Situasjonen viser konsekvensen av at 

helsevesenet ikke tar pasientene på alvor. Dette ble diskutert i fokusgruppen for å poengtere hvor 

annerledes og befriende det var å delta i det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Det å 

bli lyttet til, møte forståelse og bli betrodd nok til å kunne benytte egne ressurser fremstår som 

etterlengtet og nærmest overraskende: 

 Jeg ble gledelig overrasket over at det var noen som hadde skjønt såpass mye som det her. 

 For det har jeg aldri opplevd. Jeg har hatt (diagnose) i 25 år snart. Det hadde hjulpet om 

 jeg hadde fått Kroppskunnskaping for ti år siden. Jeg har jo hatt noen fæle år hvor jeg har 

 jobbet med dette selv. Det er ingen som har skjønt noe. Så da har jeg måttet jobbe meg 

 gjennom dette og forsøkt å finne ut ting selv. Det hadde vært deilig å slippe og slite med det 

 alene.  

 Utsagnet beskriver ensomheten og uvissheten denne personen har levd med tidligere. Det 

har gått hele 25 år uten at noen andre har forstått situasjonen eller har gjort noe som har hjulpet. For 

denne personen representerer det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping at noen i 

helsevesenet endelig forstår. Det påpekes av andre deltagere at det som er annerledes med dette 

helsetilbudet i forhold til andre opplegg er at det bygger på pasienterfaringer: 

 «I den boka (dagbok med tekst om pasienterfaringer) så var det mange fine forklaringer fra 

 pasienter syns jeg. For jeg trenger ikke bare fagstoff. Det er veldig greit å høre hvordan folk 

 setter ord på det selv. Det er helt noe annet enn når det sies av fagpersoner, for de har kun 

 den teoribiten, de har aldri prøvd å være syke slik. Og det å få lese om hvordan de som har 

 det vondt har det og har hatt det – det har hjulpet». 

 Utsagnet viser at læringsutbyttet ble større av  å høre om andres ekte erfarte opplevelser. 

Gruppemedlemmene fikk en bok om Kroppskunnskaping som også inneholder pasienthistorier. 

Disse historiene har deltagerne gjenkjent seg i. Det er dette de anser som troverdig informasjon om 
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det å leve med langvarig sykdom. Deltagerne har uttrykt at gruppelederne har hatt betydning for 

utbytte. Det er uttrykt begeistring for deres kunnskap, empati, forståelse og motivasjonsevne. En 

mann fra enkeltintervju sa dette om lederne: 

 Jeg ble så imponert over de to damene. De var så rolig og sindige og var veldig forklarende 

 i alt de sa og gjorde. De var veldig inkluderende og bra. Det var helt unikt å ha to ledere 

 som kunne mye om nesten at, de ga en backup på alle måter, kom med faglig input og 

 beviselig forskning på hvorfor ting er som de er, og hvordan ting kan bli som de blir. Det var 

 kjempeviktig og kjempegodt.  

 Dette utsagnet forteller om hvor godt mottatt og ivaretatt denne mannen kjente seg i 

helsetilbudet Kroppskunnskaping. Kompetanse hos gruppelederne blir her bekreftet som viktig for 

resultat. Deltagerne la fram ønske om at helsevesenet integrerer tankegangen og prinsippene som 

ligger i Kroppskunnskaping i den generelle virksomhet. Dette innebærer aksept for pasienters 

kroppskunnskap og å godta denne kunnskapen som legitim og viktig både i behandling og 

helsefremmende virksomhet. Fokusgruppen diskuterte hvordan dette budskapet best kan nå de rette 

maktinstansene og at det bør benyttes i utdanning for helsepersonell. Deltagerne i enkeltintervjuene 

har ytret ønske om at helsetilbudet blir et fast tilbud for mennesker med langvarige helseplager og at 

det bør iverksettes tidligere i sykdomsfasen. Det er også foreslått at Kroppskunnskaping kan 

benyttes som forebyggende tiltak hos unge mennesker i videregående skole som sliter med 

helseplager.  

 Dette hovedtemaet handler kort oppsummert om at oppbyggingen av helsetilbudet 

Kroppskunnskaping og tilnærmingen til mennesker med langvarige helseplager, har bidratt til 

deltagernes endringsprosess i retning av helse, mestring og velvære. Det har vært et annerledes 

møte med helsevesenet enn deltagerne har opplevd tidligere. Fremfor å møte «bedrevitere» og 

uforståelige krav har deltagerne blitt tatt på alvor, møtt forståelse og oppmuntring til vekst på egne 

premisser. 

  

DEL III 

4.7 Evaluering av helsetilbudet Kroppskunnskaping  
 Denne delen består ikke av et tema som er analysert frem. Dette er en oppsummering av 

deltagernes generelle evaluering og innspill til forbedring av det pedagogiske helsetilbudet 

Kroppskunnskaping. Slike tilbakemeldinger og informasjon er nyttig i forhold til tilbudets 

forbedringspotensiale. Det er deltagerne selv som vet best hva som fungerer hensiktsmessig. På 

mange måter er de andre utarbeidede temaene i denne resultatdelen også en evaluering. Disse 

temaene forteller mye om deltagernes opplevelse av å delta. Denne delen er rettet mot konkrete 
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muligheter til forbedring. Etter å ha bearbeidet datamaterialet er mitt hovedinntrykk at deltagernes 

opplevelse  har vært lærerik og bidratt til en positiv endring og fremgang i livene deres. Det er 

likevel kommet frem noen forslag som kan forbedre tilbudet. Her er svarene noe ulike hos 

deltagerne som ble intervjuet enkeltvis i forhold til de som be intervjuet i fokusgruppen. Dette kan 

ha sammenheng med at de representerer to ulike grupper. Dermed var sammensettingen av 

personene i gruppen og lederne forskjellige slik at gruppeprosessen ble preget av disse forskjellene.  

 Deltagerne som ble intervjuet hver for seg kom ikke med mange forslag til endring. Generelt 

var de fornøyd med tilbudet de hadde deltatt i. Det kom frem ønske om lengre varighet på møtene 

fordi disse alltid endte med overtid. Personene ytret ønske om oppfølging i etterkant av de sju 

møtene. For eksempel et ekstra møte seks måneder etterpå. Dette ville forespeiles oppfriskning, 

repetisjon, videre oppmuntring og påminnelse av den sosiale støtten.  

 Samtalen i fokusgruppen dreide seg mye om evaluering av helsetilbudet. Det framkom 

konkrete forslag. De ønsket flere pedagogiske verktøy i programmet. Et verktøy for å tydeliggjøre 

personlige mål og en større flipover. Deltagerne etterlyste en tydeliggjøring av at oppgavene 

fremstilt i dagboken har et personlig formål, ikke som en skoleoppgave. 

 Fokusgruppen hadde likhetstrekk i sine helseproblemer knyttet til tretthetssyndrom. De la 

frem ønske om at fremtidige helsetilbud for mennesker med samme helsebakgrunn fortsetter å være 

diagnosebasert. Dette knyttet de mot viktigheten av å ta hensyn til den enkelte deltagers behov. 

Denne diagnosen kan være krevende. Den kan også være vanskelig for andre å forstå. For eksempel 

viste de til deres behov for å ha hvilestol eller madrass tilgjengelig. For personer med lang reisevei 

var det ønskelig med mulighet for overnatting eller en lengre hvilepause. Deltagere fra 

enkeltintervju, som hadde deltatt i en heterogen gruppe, påpekte viktigheten av å ha personer med 

varierte og ulike bakgrunner. De så på dette som en styrke og bidrag til økt kunnskap. Det 

fokusgruppen hovedsaklig la i dette var viktigheten av å ta hensyn til den enkelte deltageres behov 

og at behovene hos personer med en slik diagnose kan være krevende og vanskelig for andre å 

forstå.  

 

5.0 Diskusjon 
Målet med denne oppgaven har vært å undersøke helserelaterte endringer hos deltagere ved 

pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Hvis vi tenker «utenfor boksen» og ser studien fra 

et utvidet perspektiv er spørsmålet egentlig om konsept Kroppskunnskaping kan medvirke til å 

fremme helse blant Norges befolkning i dag. Denne delen av oppgaven oppsummerer og fokuserer 

på sammenhenger mellom resultatet i studien, konsept Kroppskunnskaping og de innledende 

begrepene i oppgaven. Diskusjonsdelen tar for seg styrker og svakheter gjennom seks punkter.  



 

35 
 

 Det bakenforliggende problemet, det som altså ligger til grunn for temaet i denne studien, er 

at Norge står ovenfor en økning av langvarige helseplager blant befolkningen. Dette er en 

utfordring for de involverte og samfunnet forøvrig. Man ser at det er vanskelig å behandle bort 

problemet. Vi må tenke nytt og annerledes for å imøtekomme denne gruppen (Stortingsmelding nr. 

34, 2012-13; Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2010). Helsevesenet er ikke bygd opp for å håndtere 

kronisk sykdom slik det utarter seg i dag. Helsevesenet har et biomedisinsk og dualistisk perspektiv 

med behandling av akutte sykdommer som hovedmål (Espenes & Smedslund, 2009; Heggdal, 

2008; Holman & Lorig, 2004). Samfunnet må tilrettelegge for at menneskene som rammes av 

kronisk sykdom kan lære seg å leve og fungere selv med en svekket helsetilstand. Denne gruppen 

har også behov for å oppleve livskvalitet, velvære og fortsette å være bidragsytende 

samfunnborgere. Helsefremming i kontekst med kronisk sykdom er et underutviklet teori- og 

forskningsfelt. Tradisjonelt sett har det vært fokusert på omsorg og pleie fremfor helsefremming hos 

denne gruppen. Behandling og rehabilitering av sykdom har blitt prioritert først fordi dette er et 

synlig og akutt problem der samfunnet har en plikt til å hjelpe. Det har vært lite satsning på området 

tidligere. En grunn er at det kan være vanskelig å måle effektene. Dermed er det også vanskeligere å 

se tydelige resultater av arbeidet (Espnes & Smedslund, 2009).Vi ser derfor at konsept 

Kroppskunnskaping er et unikt bidrag. Konseptet har fokus på helsefremming blant mennesker med 

langvarige helseplager (Heggdal, 2003, 2008).  

 

5.1 Kroppskunnskaping som salutogen teori    
 Antonovskys (2012) salutogenetiske teori tar for seg helse sett fra et positivt perspektiv. Han 

fokuserer på det som gjør oss friske fremfor det som fører til sykdom. Dette innebærer å se på 

motstandsressurser heller enn risikofaktorer. Teorien søker faktorer som gjør oss sterke, ikke hva 

som svekker oss. I dette perspektivet belyses helse fremfor patogenese. Helse sett på denne måten 

involverer fokus på personen og ikke diagnosen. Denne helsetilnærmingen ligger som et bakteppe 

for helsefremmende arbeid. Kroppskunnskaping vektlegger personens ressurser, muligheter og 

motstandskraft  i tråd med den salutogenetiske måten å tenke på. Ved å se på helse som et 

kontinuum legger Antonovsky til grunn at vi alltid har en grad av helse, selv om den kan variere. Vi 

ser at også prosessmodellen Kroppskunnskaping inneholder overlappende og dynamiske faser der 

personen går opp og ned på et kontinuum av helse. På lik linje med Antonovsky går altså konsept 

Kroppskunnskaping bort fra en enten-eller-tankegang som innebærer kategorisering av å være enten 

frisk eller syk. Dermed foreligger muligheten for å leve med helseplager. Det vil si at å ha en 

diagnose også kan innebære helse. Alle deltagerne i denne studien har en bakgrunn som involverer 

kronisk sykdom. Funnene har vist at selv med en diagnose har personene opplevd mestring og 
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helse. I tråd med salutogenetisk tankegang varierer helsen slik at noen dager er bedre enn andre.  

 «Opplevelse av sammenheng» er et sentralt begrep i Antonovskys helseteori. Begrepet 

handler om at mennesket har et grunnleggende behov for å forstå, håndtere og oppleve mening i 

livet. Disse tre komponentene er integrert og praktiseres i prosessmodellen Kroppskunnskaping. 

Opplevelsen av  sammenheng er varierende gjennom de ulike fasene. Fiolett og blå fase preges av 

uvisshet og tap. Når symptomer og plager oppleves uforståelige og uhåndterlige hindres muligheten 

for livsutfoldelse. Med kroppslig læring og kunnskap om egne ressurser gjennom den grønne fasen, 

ser vi at sykdommens utfordringer kan forstås og håndteres. Rød fase handler om å fortsette 

utviklingen av personlig kunnskap og forsonig med den nye livssituasjonen. Dette innebærer økt 

fokus på hva som gir mening og et innholdsrikt liv. På denne bakgrunnen ser vi at konsept 

Kroppskunnskaping er en videreutvikling av Antonovskys salutogenetiske teori og begrepet 

«opplevelse av sammenheng». Videreutviklingen bidrar til noe nytt gjennom et praktisk program. 

Espnes og Smedslund (2009) sier at Antonovskys teori kan være vanskelig å forstå. Det at konsept 

Kroppskunnskaping er brukerbasert og bygd opp gjennom brukererfaring gjør det enklere å forstå 

og anvende. Begrepene er bygd opp på brukererfaring og skulle derfor være lettere å gjenkjenne. På 

denne måten bidrar Kroppskunnskaping med noe nytt, både teoretisk og praktisk. Deltagerne i 

denne studien har lagt vekt på at et av bidragene som førte frem til deres endringsprosess var selve 

prosessmodellen, regnbuemodellen, i Kroppskunnskaping. Personene i har vist at modellen er et 

språklig verktøy som forenkler hverdagen.   

 Hva sier funnene i denne studien om Kroppskunnskaping som salutogenetisk teori? Det ene 

hovedtemaet som ble avdekket har jeg kalt «endring i selvinnsikt». Dette handlet om deltagernes 

oppnåelse av selvinnsikt gjennom bevisstgjøring, endret tankegang og det å lytte til kroppen og 

dens tålegrenser. Økt selvinnsikt har bidratt til å gi deltagerne større forståelse av seg selv og 

situasjonen de står i. Det har kommet frem at en slik forståelse er avgjørende for å vite hvordan 

situasjonen kan håndteres. Denne forståelsen har bidratt til et dreining i helsefremmende retning. 

Dette og hovedtemaet «akseptasjon av egen kapasitet»  har ført deltagerne inn i en mer eksistensiell 

egenforskningsprosess. De har begynt å reflektere over hva som egentlig er viktig for dem i deres 

liv. Gjennom å arbeide i fasene har deltagerne fått større mot til å handle etter det som er viktig og 

gir mening for dem. I praksis har det for noen medført å vurdere utdanning, bytte arbeid, stille krav 

til arbeidsgiver eller å flytte. Dette er i tråd med Antonovskys komponent «meningsfullhet». Vi ser 

at helsetilbudet Kroppskunnskaping har hjulpet deltagerne å møte sitt behov for å oppleve mening 

og verdsette innholdet i livet. Når personene arbeider gjennom fasene i regnbuemodellen ser vi at de 

opplever endring og bedring i livet. Vi ser at dette fremmer mestring, helse og velvære. På den 

måten viser funnene i denne oppgaven at konsept Kroppskunnskaping er en salutogenetisk teori, 

etter Antonovskys (2012) tankegang. Å arbeide gjennom fasene og å være i prosessen, som er 
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modellen i Kroppskunnskaping, ser vi at deltagerne har opplevd forståelse, håndterbarhet og 

meningsfullhet. Dette har ført frem til endring i deres liv.  

 

5.2 Å fremme en integrering mellom tanke og kropp 
 Dualismen har preget forskning og utvikling av helsesektoren over så lang. Perspektivet er 

fullt integrert i utforming og tankegang på flere nivåer. Vi ser dette blant annet gjennom oppdeling 

og separasjon av somatikk og psykiatri. Forskning og teori innenfor konsept Kroppskunnskaping 

har vist at denne oppdelingen ikke alltid fungerer godt nok for mennesker som lever med langvarige 

helseplager (Heggdal, 2003, 2008). Innenfor denne gruppen opplever mange å ha sammensatte 

helseproblemer som krever helhetlig oppfølging (Stortingsmelding nr. 34, 2012-2013). Merleau-

Ponty (1994) har vist en annen forståelse av kroppen, som går bort fra det dualistiske perspektivet. 

Han legger til grunn et samspill mellom kroppen som objekt og subjekt og erkjenner at den er 

meningsbærende og uttrykksfull. Istedenfor å skille kropp og sjel knytter han disse sammen i en 

helhetlig enhet. Heggdal (2008) påpeker at Kroppskunnskaping er et bidrag i videreutviklingen av 

et integrert perspektiv som anerkjenner personens meningsbærende og uttrykksfulle kropp som en 

ressurs til bedring. Forskningen som ledet opp til konsept Kroppskunnskaping viste at personene 

oppdaget sammenhenger mellom symptomer, relasjoner, hendelser og biologi (Heggdal, 2003, 

2008). Deltagerne i denne oppgaven har fremstilt hvordan de har forstått og lært seg å bruke 

dialogen mellom tanke og kropp som en ressurs i sin helsefremmende prosess. De forteller om å 

være i en god sirkel hvor mindre stress og mindre kaos i tankegangen gjør det enklere å fokusere på 

kroppen og lytte til signalene den sender. Samtidig bidrar dette til at tankene blir klarere ved 

overskuddet de får når kroppen ikke er så sliten og smertefull. Dette fører igjen til at stresset holdes 

på avstand. For deltagerne har det å bruke dialogen mellom tanke og kropp medført at de noen 

dager må gi slipp på sine opprinnelige planer og prioritere kroppens behov. Andre dager har 

tankegangen  vært så fokusert at kroppen responderte positivt på det. Dette er i tråd med forskning 

innenfor positiv psykologi som har vist at optimisme, velvære og glede er positivt for helsen 

(Espnes og Smedslund, 2009).  

 

5.3 Pasienten som ekspert 
 Faren ved at helsevesenet arbeider ut fra et dualistisk og biomedisinsk perspektiv er at kropp 

og helse behandles som et teknisk objekt. Dette kan ende opp med at stemmen til det syke 

mennesket ikke blir hørt. Personens erfaring kan komme i skyggen av objektivt beviselige testsvar. 

Den subjektive opplevelsen gis på langt nær så stor gyldighet. En utfordrende konsekvens av denne 

tankegangen er tendensen til å vurdere faglig kunnskap som mer betydningsfull enn pasientens 
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erfaringsbaserte kunnskap. Dette oppstår fordi pasientens kropp kun fungerer som et objekt og 

pasienten får en passiv rolle som stille observatør til den profesjonelle sitt arbeid. Det kan bety at 

helsevesenet overser pasienten som en viktig kilde for god kunnskap i en helsefremmende prosess 

(Heggdal, 2008). Dermed blir helsepersonellet sett på som eksperter i alle helse- og 

sykdomsspørsmål. Samtidig er det viktig å ikke undervurdere medisinsk kunnskap. Den er ubestridt 

nødvendig for god behandling.  

 Kroppskunnskaping er i tråd med det fenomenologiske synet på kropp. Denne oppfatningen 

innebærer at kroppen er meningsbærende og uttrykksfull. Kroppen gir personen viktig kunnskap 

som med fordel kan integreres med medisinsk kunnskap (Merleau-Ponty, 1994). Å benytte seg av 

kunnskapen til den som opplever og  lever med kroppen integrert i en total livsverden bør ikke 

undervurderes. Denne unike erfaringen kan bidra til å styrke behandling og fremgang. 

Bodenheimer, Lorig, Holman og Grumbach (2002) vektlegger at samarbeid mellom helsepersonell 

og pasienter skaper best resultat i arbeid med kronisk sykdom.  

 Basert på svarene fra deltagerne i denne studien kan det se ut til at pasientenes troverdighet 

er ikke-eksisterende ved noen instanser i helsevesenet. Deltagerne har fortalt om erfaringer av å 

ikke bli hørt eller lyttet til av helsevesenet. De har kjent på opplevelsen av å ikke bli tatt seriøst. 

Dette har medført manglende påvirkningskraft over eget behandlingsforløp.  Bidrag fra de som 

deltok i intervjuene har vist at den unike kunnskapen personen selv får om egen kropp og sykdom 

er grunnleggende for å etablere helse i en livssituasjonen med langvarige plager.  Denne personlige 

kroppskunnskapen som oppnås gjennom egne erfaringer bidrar til mer funksjonalitet i hverdagen 

enn å blindt følge generell rådgivning. Deltagerne har erfart at den generelle rådgivningen har ført 

til forverring i deres helsetilstand. Fordi deres personlige kunnskap ikke har vært anerkjent hadde de 

ikke noe annet valg enn å følge helsepersonell, ekspertene, sine råd. Det er tydelig at når den 

erfaringsbaserte kunnskapen blir tatt på alvor kommer man lengre i en helsefremmende prosess, enn 

hvis den ikke blir tatt på alvor. Derfor vil resultatet av behandling og helsefremming bli bedre 

dersom denne ressursen utnyttes.  

  I en artikkel spurte Bandura (2008) spørsmålet: Hvordan vil etterspørselen av helsetjenester 

være dersom helse settes i sentrum og menneskene får større mulighet for kontroll over egen helse? 

I tråd med  begrep «mestringstro» svarer han at ved å gi mennesker troen på egen evne til å mestre 

og større mulighet for kontroll vil de langt bedre klare å ta vare på egen helse. Det begrunnes med at 

menneskers helse er for viktig til at den kan overlates til andre. Vi kan se at hans konklusjon er i 

tråd med innholdet i konsept Kroppskunnskaping og funnene i denne studien.  
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5.4 Kontroll i eget liv  
 Begrepene «kontrollplassering» (Rotter, 1966), «lært hjelpesløshet» (Seligman, 1975) og 

«mestringstro» (Bandura, 1977) henger sammen og handler om egen opplevelse av kontroll og 

påvirkningskraft (Fjerstad,2010). Er disse tre begrepene forenlige med funnene i dette 

forskningsprosjektet? Analysen har vist at det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping bidrar 

til økt kontroll over egen helse og livssituasjon. Personene som har deltatt i studien har gitt uttrykk 

for at muligheten for å gjenvinne kontroll i eget liv hang sammen med økt selvinnsikt og 

akseptasjon av egen kapasitet. Jeg ønsker videre å gå nærmer inn på hvordan de tre begrepene 

kobles til funnene i studien.  

 Hvorvidt en person har indre eller ytre kontrollplassering avhenger av om han eller hun 

plasserer ansvaret for, og kontrollen av det som skjer, hos seg selv eller utenfor egen evne til å 

påvirke (Rotter, 1966). Basert på tidligere studier vet vi at denne plasseringen kan ha betydning for 

helsen (Contrada & Goyal, 2005; Dalgard & Haheim, 1998). Har oppgaven vist det samme? Basert 

på funn i analysen ser det ut til at deltagerne har opplevd endringer når det gjelder 

kontrollplasseringen. Denne har gått i retning fra ekstern til intern plassering. Personene som har 

deltatt har fortalt at de har tatt tilbake kontrollen i sitt liv. Gjennom å delta i det pedagogiske 

helsetilbudet Kroppskunnskaping har de fått muligheten til å anerkjenne sine evner til å påvirke 

egen situasjon og helse. Deltagerne har oppnådd mer bevissthet i forhold til sider ved seg selv og 

omgivelsene, de har lært seg å tenke på en annerledes måte og blitt kjent med egne tålegrenser - slik 

hovedtemaet og undertemaene ved «endret selvinnsikt» viser. Totaliteten av disse faktorene har 

bidratt til innsikt i egne styrker og muligheter. Et styrket selv medfører makt. Noen av deltagerne 

har uttrykt at de føler seg tøffere og modigere etter å ha deltatt i helsetilbudet. Dette har bidratt til å 

se alternative måter å tilpasse hverdagen slik at den kan leves på en måte som fører til helse og 

bedre fungering.  

 Deltagerne i studien har også lært seg å godta situasjonen de er i og at de må prioritere egne 

behov. De har forstått viktigheten av å sette grenser for andres krav og forventninger og at de kan 

være fornøyd med egen innsats. Alle de nevnte faktorene er i tråd med hovedtemaet «akseptasjon av 

egen kapasitet». Når disse punktene ble akseptert var det enklere å skape kontroll over situasjonen. 

Det førte til en ro og trygghet om at det er godtatt å velge aktiviteter som er i tråd med egne behov.  

 Det fremkommer at deltagernes rolle i egen behandling før deltagelse i det pedagogiske 

helsetilbudet Kroppskunnskaping har vært passiv. Derfor er det ikke overraskende at de har havnet i 

en situasjon med lært hjelpesløshet. Dette begrepet innebærer at mennesker som til stadighet har 

opplevd å ikke håndtere hendelser på egenhånd er dårligere rustet til å ta kontroll over selv relativt 

ukompliserte situasjoner (Seligman, 1975). Tidligere studier har vist at lært hjelpesløshet påvirker 

helsen negativt (Nicassio, Wallston, Callahan, Hebert, & Pincus, 1985; Nicassio mfl., 1993). 
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Gjennom analysen gjort i denne studien ser vi at mange av deltagerne har vært i en tilstand med lært 

hjelpesløshet tidligere. I og med at studien er rettet mot den helsefremmende prosessen er det ikke 

gått inn i den passive delen av sykdomstilværelsen. Det viktige er at det pedagogiske helsetilbudet 

har hjulpet deltagerne til å ta tilbake styringen i egen liv.  

 Mestringtro (Bandura, 1977) er et begrep innenfor opplevelsen av kontroll som handler om 

det motsatte av lært hjelpesløshet. Dette er mer positivt ladet. Begrepet omfavner det å ha tro på seg 

selv, egne evner og påvirkningskraft. Vi ser at en sterk mestringstro bidrar til fremgang hos personer 

som lever med langvarige helseplager (Graves, Lempp, & Weinman, 2009; Brekke, Hjortdal, & 

Kvien, 2003; Cross, Lapsley, Byrne, & Brooks, 2006; Lorig & Holman, 1993). Innen 

Kroppskunnskaping er mestring vesentlig (Heggdal, 2008), men hva sier funnene i denne studien 

om mestringstro? Funnene peker på at det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping har bidratt 

til økt mestringstro hos deltagerne. Gjennom hovedtemaet «endring i selvinnsikt» fremstille 

deltagerne at helsetilbudet har hjulpet dem til å forstå sine muligheter, ressurser og styrker. Dette 

har medført økt tro på seg selv og egne handlinger. Funnene tyder på at også gruppetilhørigheten 

har bidratt til mestringtro. Det er et resultat av positive tilbakemeldinger og oppmuntring som 

formidles der. I tillegg har følelsen av å være nyttig og betydningsfull for noen andre styrket 

mestringstroen. Økt mestringstro ses også i forbindelse med undertemaet «å sette grenser for andres 

krav og forventninger». Vi ser at deltagerne ble modigere og sterkere til å stå opp for egne behov.  

 Å gjenvinne kontrollen innebærer at deltagerne har tatt tilbake makten og føringen i sitt liv. 

Dette er i tråd med empowerment-tankegangen om å myndiggjøre seg selv og benytte egne 

ressurser. Kroppskunnskaping representerer en motkraft mot hjelpesløsheten og bidrar til konkrete 

endringer i helsefremmende retning. Begrepet empowerment knyttes i dag til pasienters rett på 

brukermedvirkning (Strøm & Fagermoen, 2011). Konsept Kroppskunnskaping er et viktig bidrag 

for å slippe frem personers medvirkende ressurser.  

    

5.5 Sosial støtte  
 Tidligere forskning har påvist nødvendigheten av gruppetilhørighet og sosial støtte hos 

kronisk syke mennesker i en helsefremmende prosess (Haarr & Heggdal, 2010). I gruppe mottas 

emosjonell støtte, empati og omsorg. Deltagerne i gjeldene oppgave har vist viktigheten av disse 

faktorene. De har uttrykt behov for bekreftelse, følelsen av å være normal og samhold.  

  Resultatene har vist at gruppedeltagerne opplevde stor tiltro til hverandre. Noen ganger har 

tiltroen til medpasienter vært større enn til det øvrige helsevesenet. Både de andre gruppedeltagerne 

og pasienthistoriene i dagboken ble ansett mer troverdige enn noen av de generelle rådene gitt av 

helsepersonell og NAV. Dette behøver ikke å indikere at deltagerne har et svekket forhold til disse 
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instansene. Både tidligere forskning i forbindelse med program Kroppskunnskaping (Heggdal, 

2008) og deltagerne har gitt uttrykk for nødvendigheten av et profesjonelt helsevesen. Samtidig 

sitter meddeltagere inne med unik kunnskap og forståelse innhentet gjennom personlige opplevelser 

i eget liv – opplevelser de har følt på kroppen. Studien viser at meddeltagere har en referanseramme 

som gir mer mening enn profesjonelle betegnelser. Dette tyder på at til tross for styrket opplæring 

av nytt helsepersonell er det vanskelig for helsepersonell å erstatte den unike fellesskapsfølelsen 

som personer med kronisk sykdom kan gi hverandre. Likevel har deltagerne uttrykt nødvendigheten 

av gruppelederne. Dette er i tråd med konsept Kroppskunnskaping (Heggdal, 2008).  

 Vi ser at det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping er en god ramme for å innhente 

den støtten det uttrykkes behov for. Meddeltagere har vært viktige støttespillere for fremgang i den 

helsefremmende prosessen. De har vært kilde for unik kunnskap. Dette gir grunn til å spørre om 

helsetilbudet gir like gode resultater når det gjennomføres for enkeltindivider alene. Da mistes en 

unik tilhørighet og støtte som bare de andre gruppemedlemmene kan tilby. Det er viktig å ikke dra 

forhastede konklusjoner uten sammenlignbart materiale. Funnene i denne oppgaven og studien 

utført av Haarr og Heggdal (2010) gir uttrykk for at gruppetilhørighet og sosial støtte er viktige 

egenskaper for fremgang i en helsefremmende prosess. Å innhente ytterligere data om individuell 

gjennomføring av helsetilbudet ville styrket denne oppgaven og helsetilbudet forøvrig.   

 

5.6 Mulige svakheter ved konsept Kroppskunnskaping  
 Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping kan sammenlignes med helsetilbudene 

«Å leve et friskere liv» og «Livsstyrketrening». De tre programmene er på lik linje generiske tilbud 

som vektlegger helsefremming og styrking av egne forutsetninger i livet som kronisk syk. Vi ser at 

det er gjort randomiserte kontrollstudier med gode resultater ved de to andre tilbudene. Er det en 

svakhet at dette mangler ved helsetilbudet Kroppskunnskaping? Slike studier betegnes som 

gullstandarden som viser effektiviteten av intervensjon. På den andre siden er Kroppskunnskaping 

en personlig prosess, hvordan kan man da ha kontrolldesign? Slik sett er hver person sin egen 

kontrollør. Forskningsarbeidet som ligger til grunn for konsept Kroppskunnskaping viser solide, 

substansielle og entydige funn i retning av at helsetilbudet bidrar til helse. 

 Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping påstås å være generativt. Det vil si at det 

er diagnoseuspesifikt og at ulike pasientgrupper kan ha nytte av programmet gjennom samme 

gruppegjennomføring. Fungerer det egentlig like godt for alle personer uavhengig av diagnose? Vi 

ser at konseptet har et sterkt fokus på kropp, kroppslige signaler og kroppslig læring. Hva vil dette 

medføre for personer som lider av spiseforstyrrelser? Kroppskunnskaping setter den enkeltes 

prosess, endringspotensiale og mestring i sentrum. Det er personens eget arbeid med egne ressurser 
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utfra egne premisser som er i fokus. Tross dette kan det kroppslige fokuset muligens være et hinder 

for denne pasientgruppen. Det er også grunn til å være kritisk i forhold til bruk av 

Kroppskunnskaping ved alvorlige psykiske lidelser der personen har vanskelig for å oppnå 

nødvendig innsikt i egen situasjon.  

 Forskere er uenige vedrørende at helsefremmende gruppebaserte opplegg bør ha personer 

med samme diagnosebakgrunn eller om det er bedre at ulike helsebakgrunner representeres i samme 

gruppe. Denne oppgaven har analysert datamateriale som baserer seg på to gruppegjennomføringer 

av det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Ved den ene gruppen hadde alle deltagerne 

samme diagnose, mens den andre gruppen bestod av personer med ulike helseplager. Både den 

homogene og heterogene gruppen forslo videre praksis i samme retning av den gruppen de selv var 

i. Dette kan ha noe med at den homogene gruppen bestod av personer med diagnosen ME. Dette er 

en omdiskutert diagnose og denne pasientgruppen har blitt kategorisert som psykisk lidende da det 

mangler objektive funn i kroppen. Kanskje det er nettopp på den bakgrunnen at denne gruppen 

hadde behov for å møte forståelse og få støtte fra personer i samme situasjon. Det pedagogiske 

helsetilbudet Kroppskunnskaping bidrar til å skape bro mellom kropp og sjel gjennom personens 

egen prosess. På den måten bidrar Kroppskunnskaping med en annerledes anerkjennelse, som ligger 

i verktøyene og modellen, for deres kropp. 

  

5.7 Kvalitet i studien 
 Kvalitativ forskning omhandler mening i en kontekst. Dette innebærer fortolkning av data 

og at forskeren har en aktiv involvering i dette. Det betyr også at forskningsprosessen til dels er en 

subjektiv erfaring. De tradisjonelle kriteriene for å evaluere den vitenskapelige verdien i kvantitativ 

psykologisk forskning er ikke alltid anvendelige innenfor kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 

2009). Å validere vil si at man stiller spørsmål om kunnskapens gyldighet. Det skal vise 

mulighetene og begrensningene ved den gjeldende versjonen av sannhet og kunnskap som er samlet 

inn. Det er nødvendig at man kontinuerlig gjennom hele forskningsprosessen undrer seg over om 

man får svar på det man faktisk lurer på (Malterud, 2011). Det er mange muligheter for 

misforståelse i møtet mellom forsker og deltager i et forskningsintervju. I intervjuprosessen spurte 

jeg deltagerne «har jeg forstått deg rett?» for å sikre at min forståelse av deres svar var riktig. Dette 

har bidratt til å å skape en felles forståelse mellom meg og deltagerne.  

 Som i all annen forskning har studien noen begrensninger. Den største utfordringen var at 

jeg fikk rekruttert få deltagere. Jeg satt igjen med kun to brukbare enkeltintervjuer basert på egen 

datainnsamling. Det var nødvendig for studiens kvalitet at jeg fikk tilgang til supplerende 

datamateriale som grunnlag for analysen. Fokusgruppeintervjuet var innhentet og ferdig transkribert 
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av en annen forsker. Det kan diskuteres om det er en svakhet å blande to intervjuformer. På den ene 

siden er det en svakhet å blande semistrukturert intervju og fokusgruppe. På den andre siden er det 

en styrke. Det gjør at funnene blir distansert og får mer bredde og dybde. Det er uheldig at jeg ikke 

deltok i fokusgruppen selv og møtte den deltagergruppen. Dette kan svekke det idiografiske idealet 

ved IPA. Samtidig kan det anses som en styrke i forhold til troverdigheten i studien at en annen 

personen innhenter datamaterialene. Ved fokusgruppen ble det anvendt en annen intervjuguide, men 

de sentrale spørsmålene er inkludert i begge intervjuguidene.  

 Det kan være en ulempe at deltagerne i studien bor i et relativt begrenset geografisk område.  

Samtidig er datamaterialet hentet der pionerarbeidet for det pedagogiske helsetilbudet 

Kroppskunnskaping er gjort og der praksisfeltet har gjennomført tilbudet over tid. Denne 

kontinuiteten vil sannsynligvis bidra til kvalitet i tilbudet og dermed gi bedre datamateriale for 

undersøkelsen. Det hadde vært optimalt deltagerne kommet fra ulike grupper og ulike landsdeler. 

Det kunne avdekket hvordan kulturelle forskjeller påvirker det systematiske arbeidet med den 

helsefremmende prosessen. Dette er et tema for videre forskning.  

 Med få deltagere er det vanskelig å generalisere funnene. Det er heller ikke målet med en 

kvalitativ studie. Få deltagere utfordrer også overførbarheten. Studien har gitt innsikt i livsverdenen 

til personer som har gjennomført det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Dersom det 

senere ønskes generaliserte konklusjoner kan det være aktuelt å utvikle et spørreskjema basert på 

resultatet i denne studien og gjennomføre en kvantitativ studie.  

 

6.0 Konklusjon 
Det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping har bidratt til endring i selvinnsikt, aksept av 

egen kapasitet og kontroll over eget liv. Deltagerne lever fortsatt med sine helseplager, men har 

større makt over egen situasjon. Etter gjennomføring av helsetilbudet rapporterte deltagerne mindre 

smerter og mindre stress. De er mer bevisst på å forebygge tilbakefall og har fått en styrket 

livskvalitet og mestringstro. Deltagerne har gått fra passivitet i eget behandlingsforløp til å ta 

kontroll og være aktive i sin helsefremmende prosess. Endringene kom som et resultat av 

systematisk arbeid med prosessmodellen for Kroppskunnskaping, regnbuemodellen, som 

brukerbasert teori og modell. Endringene har også sammenheng med gruppetilhørighet og sosial 

støtte, at de ble møtt med forståelse og lyttende gruppeledere. Deltagerne har anbefalt videre bruk 

av helsetilbudet. Studien indikerer at den dualistiske og biomedisinske måten å se kropp og helse på 

ikke fungerer godt nok i møte med kronisk syke pasienter. Det er viktig å lytte til personen som er 

syk og ta erfaringsbasert kunnskap på alvor for å fremme helse.  
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Vedlegg 1: 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 

Konsept Kroppskunnskaping som verktøy i helsefremmende arbeid 

 

Bakgrunn og hensikt 

Mitt navn er Miriam Hjeldsbakken. Jeg studerer helse- og sosialpsykologi ved Psykologisk institutt 

på Universitetet i Oslo. Dette er mitt femte og siste studieår der jeg skal gjøre et forskningsarbeid og 

skrive en masteroppgave som ferdigstilles i mai 2013. Temaet i mitt prosjekt er Kroppskunnskaping 

som verktøy i helsefremming. Det jeg er spesielt interessert i er endringsprosessene som skjer i 

løpet av et kurs med Kroppskunnskaping.  

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i denne forskningsstudien siden du har vært på kurs  om 

Kroppskunnskaping denne høsten. Jeg vil gjerne vite litt om din opplevelse av egen situasjon og 

hva kurset har bidratt med for din del.  

 

Hva innebærer studien? 

Dette prosjektet har to deler.  

Skriftlig historie fra deltagerne.  

For de som ønsker; et supplerende forskningsintervju. 

 

Mulige fordeler og ulemper 

Siden gruppen med mennesker som rammes av langvarige helseplager er økende er det viktig å få 

mer kunnskap om gevinsten av helsefremmende programmer som Kroppskunnskaping. Din 

informasjon vil bidra med dette og er nyttig i forhold til å kunne dokumentere nødvendigheten av  

ressursbruk på slike tiltak. På sikt kan dette føre til forbedret folkehelse, redusert sykelighet, økt 

arbeid og god livskvalitet hos denne gruppen. Med andre ord kan dette forskningsprosjektet gavne 

personer som rammes av langvarige helseplager og samfunnet for øvrig.  

 

Det er ikke store ulemper knyttet til studien. Du må sette av noe tid til å skrive historien din og 

eventuelt delta på et forskningsintervju. Du må dele personlig informasjon om deg selv, dette kan 

for noen oppleves som ubehagelig. Du har rett til å trekke deg fra studien om det skulle bli ønskelig.  
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Hva skjer med informasjonen om deg? 

Informasjonen om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle 

opplysningene vil bli behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. 

Eventuelle stedsnavn, årstall og lignende omskrives for å opprettholde anonymitet.  

 

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Ditt bidrag 

behandles konfidensielt og anonymt. Historien din fremstilles ikke i sin opprinnelige form, men jeg 

ønsker å sammenligne den med andre historier og se etter felles mønster i en analyse. Resultatet av 

analysen publiseres i min masteroppgave. Informasjonen fra deg benyttes kun i forbindelse med 

denne masteroppgaven, etter bruk vil alt materialet destrueres.  

 

Frivillig deltagelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen som 

ligger vedlagt og returnerer denne til meg. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake 

ditt samtykke. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte 

meg på telefonnummer: 900 14 179.  

 

Utdypende forklaring av hva studien innebærer 

 

Kriterier for å delta 

• Langvarige helseplager 

• Deltagelse i helsetilbudet Kroppskunnskaping 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Tidligere var de største helsetruslene i verden preget av akutte sykdommer, men i dag er ikke dette 

den største faren lenger. Det som derimot er en voksende gruppe er personer som rammes av de 

langvarige sykdommene og helseplagene. I dag lever cirka en million mennesker med kronisk 

sykdom eller plage i Norge. Mange av de rammede opplever at dette er en situasjon preget av 

uvisshet, hindringer og avgrenset livsutfoldelse. Det innebærer et behov for å rette fokuset på å 

fremme helse og livskvalitet hos disse menneskene. 

 

Kroppskunnskaping er en teori, prosessmodell og helsetilbud utarbeidet av Dr. polit Kristin 

Heggdal gjennom 15 års forskning. Konseptet er utviklet i samarbeid med og for personer med 
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langvarige helseplager. Helsetilbudet består av 7 møter med helsepersonell over en periode på 3-6 

måneder. Fokuset gjennom programmet er å styrke brukernes helsefremmende og forebyggende 

ressurser, deres evne til å håndtere helseplagene sine og fremme deres livsutfoldelse og 

samfunnsdeltagelse.  

 

Formålet med dette prosjektet er å studere personers erfaring med program Kroppskunnskaping som 

helsefremmende tilbud. Målet er å gå i dybden på opplevd endring og endringsprosessene som skjer 

i løpet av et kurs, sett fra deltagernes perspektiv. Basert på tidligere forskning vet vi at ulike 

mestringsstrategier kan være vesentlig i slike prosesser. Denne studien vil forsøke å identifisere og 

undersøke disse strategiene nærmere.  

 

Tidsskjema 

 Desember 2012  Samle inn skriftlige historier. 

 Januar 2013    Utføre eventuelle intervjuer.  

 Mai 2013   Ferdigstille resultat i masteroppgaven.  

 

Personvern 

Personvern 

All informasjon som mottas fra deg oppbevares innelåst i et skap på Psykologisk institutt.  

Samtykket og eventuelt telefonnummer til forskningsintervju oppbevares uten tilknytning til den 

skriftlige historien du skriver. 

 

Når det gjelder den skriftlige historien behøver ikke skrive ditt navn på denne, forøvrig vil jeg 

omskrive eventuelle stedsnavn, årstall og lignende slik at din fullstendige anonymitet opprettholdes.  
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Samtykke til deltagelse i studien  

om konsept Kroppskunnskaping 

 

 

Jeg er villig til å delta i studien 

 

 

 

 

 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

 

 

 

 

(Signert, studiemedarbeider, dato) 

 

 

 
 

 

 



 

54 
 

 

Veiledning til skriftlige historier 

 

 

Temaet i dette forskningsprosjektet er Kroppskunnskaping som verktøy i helsefremmende arbeid. 

Det jeg er spesielt interessert i er endringene som skjer i løpet av et kurs med Kroppskunnskaping. 

Med andre ord vil jeg gjerne vite litt om din opplevelse av egen situasjon og hva kurset har bidratt 

med for din del.  

 

Det er ingen krav til lengden på historien din, men jeg er takknemlig for det jeg får. Skriv din 

historie på den måten som er naturlig for deg. Du kan benytte vedlagte ark om ønskelig. Velg selv 

om du skriver for hånd eller på maskin. 

 

Dette er noen veiledende spørsmål, men det er viktig at du vektlegger det som er vesentlig slik du 

vurderer det. Del historien inn i temaer og bruk overskrifter hvis det hjelper deg. 

 

Skriv om helseplagene dine som gjorde at du begynte med Kroppskunnskaping. 

 

Kan du fortelle litt om din helsetilstand før og etter Kroppskunnskaping? 

 

Kan du fortelle om endringsprosessen din? 

 

 

 

Vennligst send meg svar i vedlagte konvolutt innen 14 dager.  
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Forskningsintervju 

 

For å oppnå et bedre forskningsresultat vil jeg også gjennomføre noen utfyllende 

intervjuer om samme tema. Formålet med dette er å få mer kunnskap om hva som 

endres og på hvilken måte, i løpet av kurset. 

 

Ønsker du å få besøk av meg for å gjøre et intervju? 

 

 Ja   Nei 

 

Hvis ja, skriv ned et telefonnummer jeg kan nå deg på og returner sammen med 

underskrevet samtykke:  

 

Telefonnummer: _____________________________________ 
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Vedlegg 2: 

Intervjuguide 
 

Bakgrunn 
Kan du fortelle litt om din helsetilstand før du begynte på kurset? 
Hvordan er din helsetilstand i dag? 
Kan du fortelle kort om bakgrunnen for at du ble med i kurset?  
Har du noe erfaring fra andre lignende tilbud fra før? 

 
Kroppskunnskaping 

Kan du fortelle om din erfaring med å delta i det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping? 
Hvis du tenker tilbake til kursstart, hvilke forventninger hadde du da? 
Hvordan var førsteinntrykket og har dette forandret seg underveis?  
Hva i kurset opplever du har vært viktigst for deg? 
En viktig del av Kroppskunnskaping er å bli kjent med sine egne tålegrenser, hvordan har du 
opplevd dette? 

 
Endring 

Er det noe som har endret seg for deg underveis i kurset og hva går eventuelt endringene ut på? 
Hva vil du si at kurset har bidratt med for helsen din?  
Håndterer du tilstanden din annerledes enn før og hva går det ut på? 
Hva mener du bidro til endringen? (ting du gjorde selv, gruppemedlemmene, kursledere, opplegget) 
Hvis du tenker tilbake, kan du huske om det var noen konkrete vendepunkter underveis i kurset 
eller etterpå? 
Kan du gi eksempler på konkrete forandringer du har gjort i din hverdag som gjør det bedre. 
Har noe endret seg i din opplevelse av deg selv? 
Har noe endret seg i forhold til dine muligheter for å delta sosialt? 
Har noe endret seg i forhold til muligheten for å være i aktivitet og arbeid? 
 

Mestring 
Hva har Kroppskunnskaping bidratt med i forhold til din mestringsfølelse? 
Har du lært deg noen nye mestringsstrategier?  
Hvordan opplevde du samspillet i gruppen?  

-Hva tenker du om å ha mer kontakt med de andre deltagerne i ettertid? 
 
Annet 

Hvordan opplevde du det at noen av deltagerne sluttet på kurset? 
Vil du anbefale at kommunene fortsetter å tilby Kroppskunnskaping? 
Hvem tror du tilbudet passer best for? 
Hva er styrken i helsetilbudet – hva vil du anbefale av endringer i programmet? 
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