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S A M M A N F A T T N I N G

Effekten av träning för ökad rörelsemedvetenhet enligt Feldenkraismetoden på kvantitativa
rörelsetester hos friska kvinnor

BAKGRUND
Medvetenhet om kropp och rörelse nämns ofta som en viktig fakor i att öka prestationsförmåga, 
undvika skador, nå högre livskvalitet och förbätta sjukdomstillstånd. Det har länge funnits 
ambitioner att förbättra rörelse genom ökad medvetenhet. Feldenkraismetoden är en metod för att 
förbättra rörelse genom förhöjd rörelsemedvetenhet och är förenlig med nutida vetenskap men 
förhållandevis lite empirisk forskning stöder metodens effektivitet. De flesta tidigare studier har 
varit på någon form av dysfunktion och ofta subjektiv upplevelse snarare än objektiva värden. Det 
har varit svårt för Feldenkraispedagoger att finna rätt mätmetoder för att utvärdera metoden.

SYFTE
Studiens syfte är att utvärdera effekten av träning för ökad rörelsemedvetenhet enligt 
Feldenkraismetoden på rörelse hos friska personer genom kvantitativ mätning.

METOD
Friska kvinnor i en experimentgrupp (n=4, 30±7 år) och en kontrollgrupp (n=4, 26±2 år) testades 
med fem kvantitativa rörelsetester; one-leg standing balance, one-leg standing long jump, standing 
triple jump, star excursion balance test och upper quarter Y-balance test, innan och efter en 
intervention ledd av en auktoriserad Feldenkraispedagog där experimentgruppen genomgick tio 
träningsfällen enligt Feldenkraismetoden under fem veckors tid.

RESULTAT
Signifikant förbättring (P≤0,05) i förhållande till både förtest och kontrollgrupp sågs vid star 
excursion balance test för vänster ben.

SLUTSATS
Träning för ökad rörelsemedvetenhet enligt Feldenkraismetoden verkar kunna leda till förbättring i 
kvantitativt mätt rörelse hos friska kvinnor. Vidare forskning med fler deltagare är nödvändig för att
bättre besvara hypotesen att träning för ökad rörelsemedvetenhet genom en intervention med 
Feldenkraismetoden leder till förbättrade resultat i de utvalda testerna hos friska personer.



A B S T R A C T

The effect of training for increased movement-awareness according to the Feldenkrais method on
quantitative movement-tests in healthy women

BACKGROUND
Awareness of body and movement is often mentioned as an important factor in increasing 
performance ability, avoiding injury, reaching a higher quality of life and improving conditions of 
illness. There has long been an ambition to improve movement through increased awareness. The 
Feldenkrais method is a method for improving movement through increased movement-awareness 
and is compatible with modern science. but comparatively little empirical research supports the 
methods effectivity.  Most earlier studies have been on subjects with some form of dysfunction and 
often on subjective experience rather than objective measurements. It has been challenging for 
Feldenkrais-practitioners to find suitable ways of measurement for evaluating the method.

PURPOSE
The purpose of this study is to evaluate the effect of training for increased movement-awareness 
according to the Feldenkrais method on movement in healthy subjects by quantitative 
measurements.

METHOD
Healthy women in an experiment-group (n=4, 30±7 years) and a control-group (n=4, 26±2 years) 
were tested with five quantitative movement-tests; one-leg standing balance, one-leg standing long 
jump, standing triple jump, star excursion balance test and upper quarter Y-balance test, before and 
after an intervention where the experiment-group went through ten training sessions according to 
the Feldenkrais method during five weeks time.

RESULTS
Significant improvement (P≤0,05) in comparison to both pre-test and change in the control-group 
was seen for star excursion balance test of the left leg.

CONCLUSION
Training for increased movement-awareness according to the Feldenkrais method seem to be able to
improve quantitatively measured movement in healthy women. Further research with more 
participants is necessary to better answer the hypothesis that training for increased movement-
awareness in accordance with the Feldenkrais method leads to improved results in the chosen tests 
in healthy persons.
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1. B A K G R U N D
Medvetenhet om kropp och rörelse nämns ofta som en viktig faktor i att förbättra prestation (Yasuda
et al, 2012; Fiolkowski et al, 2005; Fjellman-Wiklund et al, 2004), undvika skador (Dean & Dean, 
2006), öka livskvalitet (Landsman-Dijkstra et al, 2004), och förbättra sjukdomstillstånd (Hedlund &
Lundvik-Gyllensten, 2010; Schenkman et al, 2009; Haugstad et al, 2006; Eriksson et al, 2004; 
Landsman-Dijkstra et al, 2004).

Ambitionen att förbättra rörelse genom förhöjd medvetenhet har en lång historia (Jain, Janssen &
DeCelle, 2004). Feldenkraismetoden är en metod för att öka rörelsemedvetenheten, och därmed ge 
utövaren en egen förmåga att förbättra sin rörelse i varierande situationer (Connors et al, 2010; Jain,
Janssen & DeCelle, 2004; Buchanan & Ulrich, 2001). Feldenkraismetoden är förenlig med nutida 
vetenskap (Connors et al , 2010) men förhållandevis lite empirisk forskning stöder metodens 
effektivitet (Hopper, Kolt & McConville, 1999). Det finns få väldesignade och kontrollerade studier
med objektiva eller standardiserade resultat publicerade i peer-reviewed journaler (Jain, Janssen & 
DeCelle, 2004) och mycket av det som publicerats är antingen fallstudier eller intyganden om 
metodens effektivitet, vilket saknar tillräcklig vetenskaplig tyngd (Jain, Janssen & DeCelle, 2004).

Tidigare studier har framförallt fokuserat på subjektiva aspekter, till exempel upplevd smärta 
eller livskvalitet (Connors, Pile & Nichols, 2011; Schön-OIsson, 2009) och har ofta varit på 
testsubjekt med någon form av dysfunktion (Webb & Cofré Lizama, 2013; Öhman, Åström & 
Malmgren-Olsson, 2011; Schön-Ohlsson, 2009). Det har varit svårt för Feldenkraispedagoger att 
finna rätt mätmetoder för att utvärdera metoden (Connors, Pile & Nichols, 2011).

1.1 FELDENKRAISMETODEN®

Feldenkraismetoden är en metod för att öka medvetenhet om rörelse och därmed låta utövarna 
själva förbättra sin rörelse (Connors et al, 2010; Jain, Janssen & DeCelle, 2004; Buchanan & 
Ulrich, 2001). Metoden använder övningar i perception och rörelse för att nå individuella 
förbättringar av funktion i dagliga aktiviteter, rekreation och arbetsliv, och deltagare uppmuntras att 
bli självgående i sin inlärning och lära sig att kunna applicera sina perceptuell-motoriska färdigheter
och utforskande förmågor på olika situationer (Buchanan & Ulrich, 2001). Metoden förutsätter högt
motiverade deltagare som är beredda att investera tid och möda (Jain, Janssen & DeCelle, 2004). 
Feldenkraismetoden är förenlig med nutida vetenskap inom inlärning av motoriska färdigheter och 
balans (Connors et al , 2010).

Målet med Feldenkraismetoden är att öka medvetenhet om rörelse; och denna förhöjda medvetenhet
menas möjliggöra för deltagarna själva att utforska och förbättra rörelse i varierande situationer 
(Connors et al, 2010; Jain, Janssen & DeCelle, 2004; Buchanan & Ulrich, 2001).

Medvetenhet (”awareness”) är enligt Oxford dictionaries (1989) definerat som
1: Kunskap eller perception av en situation eller fakta
(Knowledge or perception of a situation or fact).
2: Angelägenhet om och välinformerat intresse i en särskild situation eller utveckling
(Concern about and well-informed interest in a particular situation or development).

Ökad medvetenhet om kroppen och dess strukturer kan ha olika fokus: medvetenhet om kroppen i 
vila eller vid rörelse (Jain, Janssen & DeCelle, 2004).

Kroppsmedvetenhet kan definieras som medvetenheten av våra somatiska intryck (Wenzel, 
2011). Ökad kroppsmedvetenhet har en stor bredd av potentiell förbättring: ökad 
kroppsmedvetenhet i form av ökad uppmärksamhet till kroppens reaktioner till stress har visats leda
till minskade stress-relaterade symptom, ökad livskvalitet, minskade depressiva attributioner, större 
uttryck av känslor och positiva livsförändringar (Landsman-Dijkstra et al, 2004). Ökad 
kroppsmedvetenhet menas kunna visa förbättring vid så skilda tillstånd som anorexia (Kolnes, 
2012), schizofreni (Hedlund & Lundvik-Gyllenten, 2010), irritable bowel syndrome (Eriksson et al,
2004) och kronisk smärta (Haugstad et al, 2006).  Ökad kroppsmedvetenhet har också potentiell 
inverkan på rörelse och prestation: det har setts leda till subjektiva förbättringar hos musiker 
(Fjellman-Wiklund et al, 2004) och ökat fokus på kroppsmedvetenhet har visats ge en bättre 
förmåga vid enbenta balansövningar än hos en distraherad kontrollgrupp (Yasuda et al, 2012).

Rörelsemedvetenhet är kroppsmedvetenhet då kroppen är i rörelse (Jain, Janssen & DeCelle, 
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2004). Ökad medvetenhet om rörelse sammanträffar med en högre aktivitet i hjärnan och 
medvetenhet om rörelse är en förutsättning för att kunna återskapa ett rörelsemönster (de Graaf et 
al, 2004).

Ökad rörelsemedvetenhet har setts leda till förbättring av rörelse - ökad rörelsemedvetenhet 
genom biofeedback har visats sänka antalet tillfällen och varaktighet i tid då lumbalryggen befann 
sig  i riskzon till följd av för hög flektion (Dean & Dean, 2006) och instruktioner i 
rörelsemedvetenhet tillsammans med livsstilsmodifiering och strategier för symptomhantering har 
visats leda till förbättring hos patienter med smärta i lumbalrygg (Schenkman et al, 2009). Nedsatt 
rörelsemedvetenhet har även vistats inverka på rörelse då försämrad sensorisk feedback från 
fötterna har setts leda till en försämring av postural stabilitet och försämrad prestation (Fiolkowski 
et al, 2005).

Teknikerna i Feldenkraismetoden såsom utforskande lärande, perturbation (störa, bringa i 
oordning), användandet av visualisering och variation har vetenskapligt stöd (Connors et al, 2010).

Det utforskande lärandet i Feldenkraismetoden är självkontrollerat lärande utan extrinsisk 
feedback eller demonstrationer (Connors et al, 2010). Självkontrollerat lärande ger ökad kontroll 
över feedback, assistans och presentation av moment av den lärande vilket kan leda till bättre 
inlärning än vid extern kontroll (Wulf, 2007). Självkontrollerat lärande verkar öka motivation, 
vilket leder till en djupare informationsprocess och förbättrar bibehållandet och överförandet av 
färdigheter (Wulf, 2007). Självkontrollerat lärande utan emulativ (härmande) inlärning har däremot 
visat sig ge sämre effekt än med emulativ inlärning (Kolovelonis et al, 2012).

Perturbationer används inom Feldenkaismetoden för att stödja det utforskande lärandet, för att 
undvika invanda rörelsemönster och upptäcka nya sätt att röra sig (Connors et al, 2010). 
Perturbationerna inbegriper metoder såsom begränsningar i rörelse, nya ovana rörelser, och 
variationer på en rörelse såsom att göra den baklänges (Connors et al, 2010). Perturbation av rörelse
har setts förändra valet av hand i en uppgift att sträcka sig för att nå med en hand (Habagishi et al, 
2014). Pertubation av en rörelse gör den svårare vilket kan leda till en starkare inlärningsstimulus, 
men inlärning kan också hindras om rörelsen görs för svår (Turner et al, 2013). Perturbation av 
rörelse vid inlärning har setts leda till bättre överföring av rörelsefärdighet (Darainy et al, 2009).

Feldenkraismetoden använder sig av visualisering (Connors et al, 2010), vilket är skapandet eller
återskapandet av en upplevelse i sinnet (Weinberg & Gould, 2011, s. 294). Användandet av 
visualisering för att förbättra inlärning och prestation av rörelser har tydligt stöd i vetenskapliga 
experiment (Weinberg & Gould, 2011, ss. 295-296). Förbättringar genom visualisering har 
framförallt setts vid interventioner som varit individuella, övervakade av en ledare, inte regisserade,
och i kombination med fysisk träning (Schuster et al, 2011). Visualisering har även setts leda till 
förbättringar i motorik utan fysisk träning (Beste & Dinse, 2103; Gentili et al, 2010).

Variation i träning används inom Feldenkraismetoden (Connors et al,2010), vilket har visat sig 
ge högre bibehållning av motoriska färdigheter än likartad träning i många studier (Hall & 
Magill,1995; Proteau et al, 1994; Shea & Kohl 1990). Likartad träning har gett en bättre 
reproduktion av en inövad rörelse än varierad träning (Hall & Magill, 1995; Proteau et al, 1994), 
men denna skillnad bortfaller efter fler träningstillfällen enligt Proteau et al (1994). I studier på barn
har test av en ny variation av en övning både visat bättre resultat vid varierad träning än likartad 
träning (Moxley,1979) och ingen skillnad mellan grupperna (Moore, Reeve & Pissanos, 1981). 
Enligt Van Rossum (1990) som tagit del av 73 experiment i 63 olika studier som spänner över 12 år 
finns begränsat med belägg för att varierad träning skulle vara bättre än likartad träning.

1.2 TIDIGARE STUDIER
Studier av Feldenkraismetoden har visat förbättringar i framförallt subjektiva aspekter såsom 
upplevd smärta och livskvalitet (Connors, Pile & Nichols, 2011), eller ökad kontroll över sitt 
smärttillstånd (Schön-Olsson, 2009). Förbättring har setts vid sjukdomstillstånd såsom degenerativ 
artrit (Webb & Cofré Lizama, 2013), ryggsmärta (Schön-Ohlsson, 2009) och kronisk smärta 
(Öhman, Åström & Malmgren-Olsson, 2011).

Feldenkraismetoden har i vissa studier visat sig förbättra rörlighet (Stephens et al, 2006; Hopper, 
Kolt & McConville, 1999) men i andra studier inte gett mer effekt än kontrollgrupp gällande 
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rörlighet (James et al, 1998). Studier har också visat förbättringar i balans (Connors, Galea & Said, 
2011; Ullman et al, 2010) och de flesta studier som har undersökt något annat än dysfunktioner har 
undersökt balans (Connors, Pile & Nichols, 2011).

1.3. KVANTITATIVA RÖRELSETESTER
Evidensbaserad praxis kräver mätning och utvärdering av resultat snarare än intyganden av de som 
praktiserar metoden, men det har varit svårt för Feldenkraispedagoger att finna rätt mätmetoder på 
grund av metodens breda spektrum av applikationer (Connors, Pile & Nichols, 2011). Empirisk 
undersökning av metodens effekt på rörelse med objektiva standardiserade resultat har hittills varit 
otillräcklig (Jain, Janssen & DeCelle; Hopper, Kolt & McConville, 1999). Detta kan genomföras 
med kvantitativa rörelsetester med god validitet, reliabilitet och bredd av applikationer såsom one-
leg standing balance, standing long jump, standing triple jump, star excursion balance test och 
upper quarter Y-balance test. Med dessa tester kan effekten av en intervention enligt 
Feldenkraismetoden på balans, prestation i hopptester och förmåga att lösa komplexa motoriska 
uppgifter undersökas med objektiva standardiserade resultat.

1.3.1. One-leg standing balance
One-leg standing balance test visar hög test-retest reliabilitet (Blomqvist et al, 2012), hög inter-rater
reliabilitet (Tidstrand & Horneij, 2009) och sticker ut som det enda testet med god reliabilitet i en 
studie av Carlsson och Rasmussen-Barr (2013) där de jämförde åtta olika tester i en systematisk 
granskning. One-leg standing balance visar högre interrater och test-retest reliabilitet om värden 
från båda ben kombineras till ett resultat (Atwater et al,1990). Det har inte setts någon skillnad i 
resultat mellan dominant och icke-dominant ben, varken vid tester med öppna eller stängda ögon 
(Goldie, Evans & Bach, 1992). Testutförande av one-leg standing balance både med öppna och 
stängda ögon visar måttlig till hög interrater reliabilitet och test-retest reliabilitet (Atwater et al, 
1990).

1.3.2. One-leg standing long jump
Standing long jump anses ha god reliabilitet, genomförbarhet och säkerhet (España-Romero et al, 
2010). Standing long jump korrelerar bra med andra hopptester, visar god reliabilitet och validitet 
för explosivitet i nedre extremitet samt låg within-subject variation (Markovic et al ,2004). Standing
long jump har stark korrelation med höga poäng i U.S. Navy physical readiness test som mäter 
aerobisk fitness och muskulär uthållighet (Whitehead et al , 2012).  Enbent utförande av hopptester 
visar hög reliabilitet med god prediktion för sprintförmåga, är ett bra sätt att urskilja assymetri i 
nedre extremitet och kan utföras säkert genom att landa på två ben (Maulder & Cronin, 2005).

1.3.3. Standing triple jump
Standing triple jump är ett funktionstest med hög validitet för att utvärdera och prediktera styrka 
och power i nedre extremitet, men inte för balans (Hamilton et al, 2008). Standing triple jump 
korrelerar bra med andra hopptester, visar god reliabilitet och validitet för explosivitet i nedre 
extremitet samt låg within-subject variation (Markovic et al, 2004).

1.3.4. Star excursion balance test
Enligt en systematisk litteraturstudie av Gribble, Hertel och Plisky (2012) har star excursion balance
test hög validitet och reliabilitet och bör anses vara ett högt representativt dynamiskt balanstest för 
aktiva personer som har visats kunna identifiera brister i balans, prediktera skaderisk, och svara väl 
på träning av både friska och skadade personer. Forskare och kliniker kan ha högt förtroende till star
excursion balance test som ett test för funktion i nedre extremitet (Gribble, Hertel & Plisky, 2012).

Star excursion balance test har visat god validitet (Kivlan & Martin, 2012) och reliabilitet 
(Munro & Herrington, 2010; Plisky et al, 2006) hos unga, aktiva personer och kan prediktera 
skaderisk i nedre extremitet (Plisky et al, 2006). Star excursion balance test har visat utmärkt 
intrarater reliabilitet (Gribble et al, 2013; Plisky et al, 2009), utmärkt interrater reliabilitet (Gribble 
et al, 2013; Saxion, Cameron & Gerber, 2010; Plisky et al, 2009), hög test-retest reliabilitet och 
korrelation mellan de olika sträckriktningarna (Norris & Trudelle-Jackson, 2011).
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Enligt Kinzey och Armstrong (1998) visar star excursion balance test däremot enbart måttlig 
reliabilitet på grund av uppgiftens komplexitet, och författarna rekommenderar därmed en 
inlärningsperiod för övningen innan test för att nå högre reliabilitet. Testet inbegriper många 
faktorer såsom val av rörelsemönster, styrka i nedre extremitet, somatosensoriska intryck och 
proprioception, och är därmed för komplext för att bara vara ett balanstest (Kinzey & Armstrong, 
1998).

Visuell estimation av maximal reach distance i star excursion balance test har hög validitet och 
exakthet jämfört med en standard i form av mätning med ett 3D-motioncapture-system (Bastien et 
al, 2014). Att normalisera resultat efter testsubjektets längd verkar höja validiteten (Bastien et al, 
2014). En förändring på minst 6% bör enligt Munro & Herrington (2010) kunna konstateras för att 
vara säker på en reell förbättring.

1.3.5. Upper quarter y-balance test
Upper quarter Y-balance test har hög reliabilitet (Gorman et al, 2012; Westrick et al, 2012)
och är unikt gällande att samtidigt kräva stabilitet i både axelled och bål under en rörelse med stort 
rörelseomfång på gränsen av stabilitet (Gorman et al, 2012). Testet kan användas för att utvärdera 
unilateral funktion i övre extremitet (Westrick et al, 2012) och bör kunna användas för att begränsa 
skaderisk genom att identifiera assymetri och rörelsebegränsning (Gorman et al, 2012). Ingen 
skillnad kunde ses mellan dominant och icke-dominant arm i upper quarter Y-balance test (Gorman 
et al, 2012; Westrick et al, 2012).

2. S Y F T E
Syftet med detta arbete har varit att utvärdera effekten av träning för ökad rörelsemedvetenhet enligt
Feldenkraismetoden på rörelse hos friska personer genom kvantitativ mätning.

2.1. FRÅGESTÄLLNINGAR
Påverkar träning för ökad rörelsemedvetenhet enligt Feldenkraismetoden studiedeltagarnas balans 
mätt med one-leg standing balance?

Påverkar träning för ökad rörelsemedvetenhet enligt Feldenkraismetoden studiedeltagarnas 
prestationer i horisontala hopptester?

Påverkar träning för ökad rörelsemedvetenhet enligt Feldenkraismetoden studiedeltagarnas förmåga
att lösa komplexa motoriska problem med krav på balans, motorik och stabilitet såsom star 
excursion balance test och upper quarter Y balance test?

2.2. HYPOTES
Vår hypotes var att träning för ökad rörelsemedvetenhet genom en intervention med 
Feldenkraismetoden leder till förbättrade resultat i de utvalda testerna hos friska personer.

3. M E T O D
3.1. STUDIEDELTAGARE
Kvinnor mellan 18 och 40 år söktes till studien. En insamling av deltagare skedde genom 
affischering (se Bilaga A) i närområdet runt Halmstad, delning av elektronisk kopia av affischen på 
Facebook samt personlig förfrågan. Potentiella studiedeltagare tog del av studiedeltagarinformation 
(se Bilaga B). Exklusionskriterier för studien var dokumenterad sjukdom eller hälsoproblematik och
mindre än 70% compliance (deltagande vid interventionstillfällen).

Av 17 personer som visade intresse deltog slutligen 8 personer i studien. Uppdelning i 
kontrollgrupp och experimentgrupp skedde efter personernas uppskattade möjlighet i form av tid att
delta i interventionen. 4 personer (26±2 år) utan tillräcklig möjlighet att delta i interventionen 
valdes till kontrollgrupp och resterande 4 (30±7 år) valdes till experimentgrupp.
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3.2. STUDIEDESIGN
Effekten av träning för ökad rörelsemedvetenhet enligt Feldenkraismetoden på rörelse undersöktes 
med fem rörelsetest; one-leg standing balance, one-leg standing long jump, standing triple jump, 
star excursion balance test och upper quarter Y-balance test. Testerna utfördes innan och efter en 
intervention av 10 träningstillfällen på 5 veckor ledda av en auktoriserad Feldenkraispedagog. 
Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp med samma tidsintervall mellan för- och eftertesterna. 
Kontrollgruppen fick ingen placebo-intervention och tilläts fortsätta med pågående träningsformer. 
Båda grupper ombads att inte påbörja någon ny träningsform under tiden för studien.

3.3. INTERVENTION
Interventionen var ledd av en auktoriserad Feldenkraispedagog och beskrivs enligt hennes egna 
uppgifter i Bilaga C. Feldenkraispedagogen har arbetat med muntlig vägledning och visuella 
demonstrationer. Innan och efter varje lektion uppmuntras eleverna att känna och notera 
tyngdpunkt, hållning, anspänning, andning samt kontakt med golv för att uppmärksamma eventuella
förändringar. Fokus har under lektionerna legat på medvetenhet av flöde eller avsaknad av flöde i 
rörelse, ansträngning, andning, kontaktyta mot golv, riktning på rörelse samt symmetri i rörelse. 
Riktlinjer under lektionerna har varit att använda minsta möjliga kraft, andas, röra sig inom ett 
smärtfritt rörelseomfång, pausa vid behov, kravlöst utforskande utan prestation, glädje i rörelse samt
paus om koncentrationen brister. Feldenkraispedagogens målsättning har varit ökad 
rörelsemedvetenhet och en självgående förmåga att lära sig naturlig och effektiv rörelse.

3.4. KVANTITATIVA RÖRELSETESTER
Tester genomfördes efter standardiserad uppvärmning bestående av joggning i valfritt tempo i 3 
minuter. Testerna följde inte en fast ordningsföljd, men påbörjades alltid med one-leg standing 
balance. Samtliga tester avbröts om testsubjektet inte kunde genomföra testet på grund av smärta 
eller obehag.

3.4.1. One-leg standing balance

Figur 1; Symbol föreställande one-leg standing balance (Hengelage, 2014).

Testgenomförandet baserades på Atwater et al (1990). Testdeltagaren placerades barfota framför en 
vägg med händerna på höfterna, fötterna ihop och tår rakt fram. Testdeltagaren ställde sig på ett ben 
och lyfte det kontralaterala till 60 graders flektion i enlighet med Tidstrand och Horneij (2009). 
Testledaren instruerade deltagaren att försöka behålla sin ursprungsposition så lång tid som möjligt.
När deltagaren intagit stabil position räknade testledaren ned från tre för att därefter uppmana 
personen att stänga ögonen. Då deltagaren stängt ögonen påbörjades tidtagning och filmades 
bakifrån med kamera (Asus Transformer Pad Infinity TF700T) i höjd med deltagarens höftparti.

Resultat i form av tid i sekunder från start till avslut togs fram vid senare granskning av 
filmen.Varje deltagare fick maximalt tre försök på vardera ben, varav det högsta värdet per ben  
antecknades som resultat. Uppmätta värden för vardera ben kombinerades till ett sammanlagt 
resultat för högre reliabilitet i enlighet med Atwater et al (1990).
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Försöket avbröts om testdeltagaren:
a) släppte händerna från sin position vid höften.
b) vidrörde golvet med den kontralaterala foten.
c) sänkte eller höjde det kontralaterala benet från sin position.
d) flyttade den laterala foten.
e) öppnade ögonen.

3.4.2. One-leg standing long jump

Figur 2; Symbol föreställande one-leg standing long jump (Hengelage, 2014).

Testgenomförandet baseras på Markovic et al (2004) och Maulder & Cronin (2005). Testdeltagaren 
placerades stående bakom en linje markerad med tejp. Därefter ställde sig testdeltagaren på ett ben 
och efter en verbal signal från testledaren utförde deltagaren ett maximalt unilateralt längdhopp med
bilateral landning. Fotbeklädnaden var valfri men noterades för att säkerställa att den var densamma
vid för- och eftertest. Armarna fick röra sig fritt under hopp och landning och deltagarna 
uppmanades att prestera sitt yttersta. Efter landning markerades positionen för den häl som befann 
sig närmast startlinjen med tejp. Resultat i form av antal centimeter från startlinje till markering 
antecknades med en decimals precision vid senare granskning med måttband.Varje deltagare fick 
maximalt tre försök med vardera ben, varav det högsta värdet per ben antecknades som resultat.

Försöket var ogiltigt om testdeltagaren:
a) förlorade balansen och förflyttade en eller båda fötter efter landning.
b) vidrörde golvet med någon annan kroppsdel än fötterna i samband med eller strax efter
landning.

3.4.3. Standing triple jump

Figur 3; Symbol föreställande standing triple jump (Hengelage, 2014).
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Testgenomförandet baseras på Markovic et al (2004). Testdeltagaren placerades stående bakom en 
linje markerad med tejp. Efter en verbal signal från testledaren utförde deltagaren tre på varandra 
direkt efterföljande maximala bilaterala längdhopp. Fotbeklädnaden var valfri men noterades för att 
säkerställa att den var densamma vid för- och eftertest. Armarna fick röra sig fritt under hopp och 
landning och deltagarna uppmanades att prestera sitt yttersta. Efter landning markerades positionen 
för den häl som befann sig närmast startlinjen med tejp. Resultat i form av antal centimeter från 
startlinje till markering antecknades med en decimals precision vid senare granskning med 
måttband.Varje deltagare fick maximalt tre försök, varav det högsta värdet antecknades som 
resultat.

Försöket var ogiltigt om testdeltagaren:
a) förlorade balansen och förflyttade en eller båda fötter efter landning.
b) vidrörde golvet med någon annan kroppsdel än fötterna i samband med eller strax efter
landning.
c) gjorde en märkbar paus eller stannade mellan något av hoppen.

3.4.4. Star excursion balance test

Figur 4; Symbol föreställande star excursion balance test (Hengelage, 2014).

Testgenomförandet baseras på Kinzey & Armstrong (1998), Munro & Herrington (2010) och 
Robinson & Gribble (2008). Testdeltagaren placerades barfota med med hälen (os calcaneus) på 
mitten av en i förtid upptejpad figur bestående av åtta linjer utsträckta i 45 graders vinkel till 
varandra längs golvet. Stortån (digiti hallux) placerades längs den anteriora linjen på figuren. 
Testdeltagaren hade händerna placerade på höften under utförandet. Testledaren uppmanade 
deltagaren att röra sig på valfritt sätt ,utan att bryta mot reglerna, för att uppnå maximal distans 
längs linjerna. Då testdeltagaren sträckte sig i en riktning markerades tejpen med penna. För 
godkänd markering krävdes att positionen skulle hållas stabilt en sekund, mindre än 2 cm över och 
5 cm sidleds från den markerade sträckan. Då testdeltagaren inte kunde se den markerade sträckan 
gav testledaren verbala instruktioner. Testdeltagaren fick vila mellan försök vid behov.

Resultat i form av antal centimeter från mittpunkt till markering antecknades med en decimals 
precision vid senare granskning med måttband.Varje deltagare fick maximalt tre försök med vardera
ben, varav det högsta värdet per ben antecknades som resultat. Kroppslängd noterades och uppmätta
värden i centimeter normaliserades med resultatet/kroppslängd*100 för att nå högre validitet i 
enlighet med Bastien et al (2014). Samtliga riktningar för vardera ben presenterades som ett 
sammanlagt värde.

Försöket var ogiltigt om testdeltagaren:
a) vidrörde golvet med den kontralaterala foten mer än en gång.
b) tog stöd med den kontralaterala foten mot det laterala benet eller foten.
c) släppte händerna från sin position på höften.
d) förflyttade den stödjande foten.
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e) släppte markkontakt med någon del av den stödjande foten.
f) inte lyckades återgå till ursprungspositionen med bibehållen unilateral hållning.

3.4.5. Upper quarter y-balance test

Figur 5; Symbol föreställande upper quarter Y-balance test (Hengelage, 2014).

Testgenomförandet baseras på Gorman et al (2012). Testdeltagaren placerades i 
armhävningsposition med enbart en arm som stöd i mitten av en i förtid upptejpad figur bestående 
av åtta linjer utsträckta i 45 graders vinkel till varandra längs golvet. Långfingret (digitus medius) 
placerades längs den superiora linjen på figuren. Fötterna placerades barfota med tillräckligt 
avstånd för stabil armhävningsposition, men högst 30 cm bredd. Den stödjande armen behölls 
extenderad under utförandet. Testledaren uppmanade deltagaren att röra sig på valfritt sätt utan att 
bryta mot reglerna för att uppnå maximal distans längs linjerna. Tre riktningar per arm testades; 
medial, superolateral och inferolateral (se Figur 5). Då testdeltagaren sträckte sig i en riktning 
markerades tejpen med penna. Försöket påbörjades och avslutades genom en lätt vidröring av den 
stödjande handen. För godkänd markering krävdes att positionen skulle hållas stabilt en sekund, 
mindre än 2 cm över och 5 cm sidleds från den markerade sträckan. Testdeltagaren fick vila mellan 
försök vid behov. Resultat i form av centimeter från mittpunkt till markering antecknades med en 
decimals precision vid senare granskning med måttband.Varje deltagare fick maximalt tre försök 
med vardera arm, varav det högsta värdet antecknades som resultat. Samtliga riktningar för vardera 
ben presenterades som ett sammanlagt värde.

Försöket var ogiltigt om testdeltagaren:
a) vidrörde golvet med den kontralaterala handen mer än en gång.
b) förflyttade den stödjande handen.
c) flekterade den stödjande armen i armbågsleden.
d) flyttade eller lyfte någon av fötterna.
e) ej lyckades återgå till ursprungspositionen med bibehållen unilateral hållning.

3.5. STATISTISK ANALYS
För- och eftertester jämfördes med hjälp av paired samples t-test och jämförelse mellan de båda 
grupperna gjordes med hjälp av independent samples t-test. Statistiska test gjordes på absoluta 
värden i centimeter eller sekunder. Signifikansnivån sattes till P≤0,05. IBM SPSS Statistics 20.0 
användes för statistisk analys.

3.6. ETISKA ASPEKTER
Arbetet följer grundprinciper inom etik (Läkare med gränser, 2010) och är i enlighet med 
Helsinkideklarationen (World Medical Association, 2013). Samtliga personer som varit intresserade
av att vara deltagare i studien har delgivits studiedeltagarinformation och skrivit under informerat 
samtycke (se Bilaga B).

Intresserade personer har upplysts om syftet med studien, de metoder som kommer användas, 
följder och risker som studien kan medföra, namn och telefonnummer till ansvariga för studien 
(författare och handledare), att deltagande är frivilligt, samt försökspersonernas rätt att när som 
helst avbryta sin medverkan utan att behöva uppge anledning.
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Data som har insamlats i projektet har anonymiserats i all lagrad form. Författarna för studien 
uppger ingen intressekonflikt. Kostnader för lokalhyra har betalats av Högskolan i Halmstad, och 
ingen ytterligare ersättning har förekommit. Författarna har ingen anknytning till 
Feldenkraismetoden, och den Feldenkraispedagog som ansvarat för träningen i interventionen hade 
ingen kännedom om mätmetoder eller resultat under arbetets gång.

3.7. SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖ-ASPEKTER
Ökad rörelsemedvetenhet hos friska personer kan ha positiva effekter gällande ergonomi i 
vardagslivet och kan därmed minska risken för skador. Ökad rörelsemedvetenhet och förbättrad 
rörelseförmåga har visats sänka skaderisk (Dean & Dean, 2006). Studien anses inte ha någon 
betydande miljöpåverkan.

4. R E S U L T A T
Ingen signifikant skillnad mellan grupperna fanns i hänseende till ålder (P= 0,35), kroppslängd 
(P=0,94) eller tid mellan för- och eftertest (P=0,29, se Tabell 1). Deltagare i experimentgruppen 
uppvisade 70-90% compliance (se Tabell 2). Ytterligare en person deltog initialt i 
experimentgruppen men exkluderades på grund av för låg compliance (50%). Alla redovisade 
resultat är respektive deltagares bästa resultat av maximalt tre försök och kan ses i detalj i Bilaga D.

Tabell 1. Skillnader mellan kontrollgrupp och experimentgrupp

STUDIEDELTAGARE Ålder
år

Kroppslängd
cm

Dagar mellan test
dagar

KONTROLLGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

26
± 2

165
± 7

34
± 9

EXPERIMENTGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

30
± 7

166
± 11

40
± 1

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,35 0,94 0,29

Tabell 2. Compliance för deltagare i experimentgrupp

COMPLIANCE
%

EXPERIMENTGRUPP (n=4)
Deltagare 1 70
Deltagare 2 90
Deltagare 3 80
Deltagare 4 90
Medelvärde
± standardavvikelse

83
± 10

Ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna vid förtest av något test (se Tabell 3-10).
Signifikant förbättring gentemot förtest sågs för experimentgrupp i testerna star excursion 

balance test för vänster ben (P=0,01, se Tabell 8) och upper quarter Y balance test för vänster 
(P=0,01) och höger arm (P=0,01, se Tabell 9-10). Signifikant förbättring gentemot förtest sågs för 
kontrollgrupp i testet star excursion balance test för höger ben (P=0,03, se Tabell 7).

Signifikant skillnad mellan gruppernas förändring sågs vid testerna one-leg standing long jump 
för höger ben (P=0,04, se Tabell 4) och star excursion balance test för vänster ben (P=0,01, se 
Tabell 8).
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Signifikant förändring gentemot både förtest (P=0,01) och förändring hos kontrollgrupp (P=0,01)
sågs enbart vid star excursion balance test för vänster ben (se Tabell 8).

4.1. ONE-LEG STANDING BALANCE
One-leg standing balance mäter bibehållen balans i sekunder från start; ett högre värde är bättre. 
Figur 6 visar sammanlagda värden för höger och vänster ben från för- och eftertest för kontroll- och
experimentgrupp med testet one-leg standing balance. Tabell 3 visar gruppernas värden, förändring 
och signifikansnivåer.

Kontroll-
grupp

Kontroll-
grupp

Experiment-
grupp

Experiment-
grupp
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Före  Efter

Sekunder
ONE-LEG STANDING BALANCE

Figur 6; Medelvärde av gruppernas sammanlagda resultat för höger och vänster ben i 
one-leg standing balance (n=4).

Tabell 3. Gruppernas sammanlagda resultat för höger och vänster ben i one-leg standing 
balance

ONE-LEG STANDING 
BALANCE

sek
före

sek
efter

sek
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

108
± 54

137
± 120

29
± 86

16,07
± 59,20 0,55

EXPERIMENTGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

85
± 90

63
± 53

-22
± 45

-18,06
± 23,00 0,40

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0.47 0,34

4.2. ONE-LEG STANDING LONG JUMP
One-leg standing long jump är ett längdhopp på ett ben som mäts i centimeter från startlinjen; ett 
högre värde är bättre. Figur 7-8 visar värden för höger och vänster ben från för- och eftertest för 
kontroll- och experimentgrupp med testet one-leg standing long jump. Tabell 4-5 visar gruppernas 
värden, förändring och signifikansnivåer. Angivet ben avser det frånskjutande benet vid testet.

15



Kontroll-
grupp

Kontroll-
grupp

Experiment-
grupp

Experiment-
grupp

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

Före  Efter

Centimeter

ONE-LEG STANDING LONG JUMP,
höger ben

Figur 7; Medelvärde av gruppernas resultat för höger ben i one-leg standing long jump 
(n=4).
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Figur 8; Medelvärde av gruppernas resultat för vänster ben i one-leg standing long jump 
(n=4).

Tabell 4. Gruppernas resultat för höger ben i one-leg standing long jump

ONE-LEG STANDING LONG
JUMP - Höger ben

cm
före

cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

136,9
± 18,2

113,7
± 19,4

-23,3
± 23,5

-16,13
± 15,35 0,14

EXPERIMENTGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

116,5
± 26,1

127,4
± 27,7

10,9
± 11,9

9,89
± 11,97 0,16

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0.24 0,04
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Tabell 5. Gruppernas resultat för vänster ben i one-leg standing long jump

STANDING LONG JUMP 
Vänster ben

cm
före

cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

135,5
± 20,3

126,8
± 12,4

-8,7
± 12,2

-5,71
± 7,46 0,25

EXPERIMENTGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

113,0
± 20,4

124,1
± 31,1

11,1
± 12,2

9,03
± 8,48 0,17

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,25 0,06

4.3. STANDING TRIPLE JUMP
Standing triple jump är ett längdhopp på ett ben som mäts i centimeter från startlinjen; ett högre 
värde är bättre. Figur 9 visar värden från för- och eftertest för kontroll- och experimentgrupp med 
testet standing triple jump. Tabell 6 visar gruppernas värden, förändring och signifikansnivåer för 
testet.

Kontroll-
grupp

Kontroll-
grupp

Experiment-
grupp

Experiment-
grupp

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

Före  Efter

Centimeter

STANDING TRIPLE JUMP

Figur 9; Medelvärde av gruppernas resultat i standing triple jump (n=4).

Tabell 6. Gruppernas resultat i standing triple jump

STANDING TRIPLE JUMP cm
före

cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP
Medelvärde
± standardavvikelse

442,4
± 71,0

425,8
± 66,4

-16,6
± 12,3

-3,68
± 2,30 0,07

EXPERIMENTGRUPP
Medelvärde
± standardavvikelse

437,2
± 45,3

436,9
± 53,2

-0,2
± 10,2

-0,19
± 2,37 0,97

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,90 0,09
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4.4. STAR EXCURSION BALANCE TEST
Star excursion balance test är ett test med sträckning av ben i olika riktningar mätt i centimeter från 
mittpunkt; ett högre värde är bättre. Tabell 7-8 visar gruppernas värden, förändring och 
signifikansnivåer. Angivet ben avser det sträckande benet under testet.
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Figur 10; Medelvärde av gruppernas resultat för höger ben i star excursion balance test 
(n=4).
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Figur 11; Medelvärde av gruppernas resultat för vänster ben i star excursion balance test 
(n=4).
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Tabell 7. Gruppernas sammanlagda resultat för samtliga riktningar med höger ben i star 
excursion balance test

SEBT
Höger ben

cm
före

cm
 efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

342,8
± 46,4

366,9
± 38,4

24,0
± 11,6

7,36
± 4,14 0,03

EXPERIMENTGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

317,9
± 35,7

343,0
± 25,9

25,1
± 23,1

8,39
± 8,50 0,12

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,52 0,95

Tabell 8. Gruppernas sammanlagda resultat för samtliga riktningar med vänster ben i star 
excursion balance test

SEBT
Vänster ben

cm
före

cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

349,1
± 50,3

357,1
± 45,4

8,0
± 7,1

2,50
± 2,46 0,11

EXPERIMENTGRUPP (n=4)
Medelvärde
± standardavvikelse

318,3
± 20,3

357,8
± 17,2

39,5
± 13,1

12,56
± 4,47 0,01

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,33 0,01

4.5. UPPER QUARTER Y-BALANCE TEST
Upper quarter Y-balance test är ett test med sträckning av arm i olika riktningar mätt i centimeter 
från mittpunkt; ett högre värde är bättre. Tabell 9-10 visar gruppernas värden, förändring och 
signifikansnivåer. Angiven arm avser den sträckande armen under testet.
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Figur 12; Medelvärde av gruppernas resultat för höger arm i upper quarter Y-balance test 
(n=4).
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Figur 13; Medelvärde av gruppernas resultat för vänster arm i upper quarter Y-balance test 
(n=4).

Tabell 9. Gruppernas sammanlagda resultat för samtliga riktningar med höger arm i upper 
quarter Y-balance test

UQYBT
Höger arm

cm
före

cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP
Medelvärde
± standardavvikelse

183,6
± 46,2

203,6
± 35,9

19,3
± 35,1

13,89
± 21,39 0,14

EXPERIMENTGRUPP
Medelvärde
± standardavvikelse

177,3
± 20,1

201,9
± 14,8

41,1
± 10,0

23,72
± 7,80 0,01

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,78 0,31

Tabell 10. Gruppernas sammanlagda resultat för samtliga riktningar med vänster arm i 
upper quarter Y-balance test

UQYBT
Vänster arm

cm
före

cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP
Medelvärde
± standardavvikelse

179,8
± 39,2

183,1
± 22,2

23,3
±38,3

16,37
± 24,30 0,77

EXPERIMENTGRUPP
Medelvärde
± standardavvikelse

173,1
± 24,3

211,9
± 19,1

63,4
± 17,1

37,96
± 14,87 0,01

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,76 0,13

20



5. D I S K U S S I O N

5.1. RESULTATDISKUSSION
Av tre frågeställningar i den här studien sågs statistiskt signifikant (P≤0,05) stöd enbart för 
förbättring hos studiedeltagarna i förmågan att lösa komplexa motoriska problem. Signifikant stöd 
sågs inte för förbättring i studiedeltagarnas prestation i horisontella hopptester eller balans.

Resultaten för mätning med star excursion balance test för vänster ben sticker ut som det enda 
resultatet som är signifikant både i jämförelse med förtest och förändring hos kontrollgrupp. En 
förändring på minst 6% ska enligt Munro & Herrington (2010) ha setts för att vara säker på en reell 
förändring från förtest. Experimentgruppens förändring för vänster ben i SEBT var 12,56 % 
samtidigt som kontrollgruppens förändring i samma test var 2,46 %, vilket kan menas ge ytterligare 
stöd till resultatets signifikans (se Tabell 8).

Kontrollgruppen hade vid eftertest med star excursion balance test en signifikant förbättring på 
höger ben gentemot förtest, men inte gentemot förändring i experimentgrupp och är alltså inte 
jämförbart med experimentgruppens resultat för vänster ben.

Ingen inlärningsperiod innan förtest med star excursion balance test fanns för någon av 
grupperna, vilket enligt Kinzey & Armstrong (1998) skulle gett högre reliabilitet. Samtliga 
testdeltagare erbjöds att prova på testet innan mätning och använde detta i varierande grad, men 
detta kom inte i närheten av de sex sessioner med fem försök per riktning som rekommenderades av
Kinzey och Armstrong (1998). Detta kan ha påverkat förändring mellan för- och eftertest, men inte 
skillnad mellan kontroll- och experimentgrupp.

Normalisering av testvärden i star excursion balance test bör enligt de flesta källor ske efter 
benlängd (Gribble, Hertel & Plisky, 2012; Munro & Herrington 2010; Plisky et al 2009; Robinson 
& Gribble, 2008; Plisky et al, 2006). Kroppslängd menas enligt Bastien et al (2014) ha större 
validitet än längd på nedre extremitet då förflyttning av bålens tyngdpunkt spelar en stor roll i 
motorisk kontroll och i star excursion balance test. Testdeltagarnas benlängd antecknades vid 
förtest, men resultat presenterades normaliserade efter kroppslängd enligt Bastien et al (2014). Detta
kan påverka jämförelse med andra studiers värden för resultat.

Ingen signifikant förändring sågs efter interventionen vid mätning med one-leg standing balance, 
trots att de flesta andra studier som undersökt något annat än dysfunktioner har mätt balans 
(Connors, Pile & Nicols, 2011) och förbättring av balans setts i tidigare studier (Connors, 2008; 
Hall, 2001; Vrantsidis, 2009; Stephens et al, 2005 citerad i Connors et al, 2010, s. 325).

I vissa studier som sett förbättring av balans såsom Connors, Galea & Said (2011) och Ullman et 
al (2010) har studierna varit på en äldre befolkning (över 65 år), och kan ha inbegripit en 
dysfunktion i balans hos studiedeltagarna vid förtest. Då de friska kvinnorna i den här studien inte 
haft någon dysfunktion i balans kan det ha varit svårare att nå en förbättring.

I studien genomfördes balanstestet med stängda ögon då balans påverkas av det visuella, 
vestibulära och somato-sensoriska systemet (Gribble & Hertel, 2004). Fokus i denna studie har varit
på det somato-sensoriska systemets inverkan (i form av potentiellt förhöjd rörelsemedvetenhet) på 
de utvalda testerna, och genom att eliminera inverkan av det visuella systemet menas validiteten ha 
höjts. Genom att försvåra testet med ett utförande med stängda ögon sänktes också testernas 
tidsduration och därmed också muskulär utmattning, vilket enligt Gribble & Hertel (2004) också 
inverkar negativt på balans.

En signifikant skillnad mellan gruppernas förändring sågs vid mätning med one-leg standing long 
jump på höger ben. Detta var på grund av kontrollgruppens försämrade resultat. Resultaten för 
vänster ben visade liknande tendenser, vilket kan menas vara en trend mot minskad försämring av 
resultat i one-leg standing long jump hos experimentgrupp jämfört med kontrollgrupp. Ingen 
signifikant förändring sågs hos experimentgrupp jämfört med förtest, men däremot en tendens till 
förbättring för båda ben. Resultaten i standing triple jump är liknande med tendenser mot 
försämring för kontrollgrupp, men inte för experimentgrupp.

En signifikant förbättring jämfört med förtest sågs för båda armar vid mätning med upper quarter
Y-balance test, men inte jämfört med förändring hos kontrollgrupp. Förändringen för kontrollgrupp 
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var inte signifikant för någondera arm. Detta kan tolkas som en tendens till förbättring hos 
experimentgruppen, men är inte signifikanta resultat. Kanske skulle en tydligare skillnad kunna ses 
med fler testdeltagare.

Vid förtest av samtliga tester valde vissa deltagare att ibland inte använda det maximalt tillåtna 
antalet försök vid testerna, i enlighet med vad som angavs gällande obehag vid test. Detta kan ha 
berott på tidsbrist hos testdeltagaren, och i viss mån planering av testledarna (fler än en person 
testedes åt gången vilket ledde till längre testduration per person). Vid eftertest var testledarna i 
enlighet med rekommendation av handledare tydligare med att betona vikten av att samtliga tre 
försök användes i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan ha inverkat på skillnad i resultat 
mellan för- och eftertest, men inte på skillnad mellan kontrollgrupp och experimentgrupp.

Feldenkraispedagogen som ledde interventionen använde sig av visuella demonstrationer (se 
Bilaga C), men enligt Connors et al (2010) skall lärandet i Feldenkraismetoden vara utan extrinsisk 
feedback eller demonstrationer. Själv-kontrollerat lärande med inlärning från demonstrationer 
menas enligt Kolovelonis et al (2012) vara effektivare än utan demonstrationer. Detta kan vara 
Feldenkraispedagogens egna variation av metoden och kan ha påverkat resultaten positivt, och kan 
också påverka jämförelse med resultat i andra studier. De lektioner med Feldenkraismetoden som 
interventionen bestod av betonade riktlinjer såsom ”minsta möjliga kraft”, ”lätthet” och ”flöde” (se 
Bilaga C) vilket kan ha stått i kontrast till de tester som utfördes, vilket har fokus på prestation och 
kan gynnas av maximal ansträngning. Detta kan ha påverkat resultaten negativt.

Den statistiska analysen använde sig av paired samples t-test och independent samples t-test, som 
utgår från normalfördelad data. Enligt samtal med handledare är det vid små grupper inte troligt att 
gruppen representerar normalfördelningen och därför är det möjligt att ett icke-parametriskt test 
hade gett en mer exakt analys av signifikans.

De valda testen rekommenderades av handledare då det var dessa som tagits upp i utbildningen.  
Att använda ett parametriskt test när det kan ha varit mer passande att använda ett icke-parametriskt
test höjer enligt Qualls, Pallin & Schuur (2010) risken för typ II-fel (att inte se en skillnad som 
finns), och de resultat som visat signifikans vid ett parametriskt test bör ses som giltiga då det anses 
ha lägre sannolikhet att bero på tillfälligheter än vid ett icke-parametriskt test. Risken för typ I-fel 
(att se en skillnad som inte finns) höjs inte (Qualls, Pallin & Schuur, 2010). Den förhöjda risken för 
typ II-fel kan i den här studien ha lett till att vissa signifikanta resultat inte har setts.

I studien har många hypotesprövningar gjorts på de fem testen, vilket enligt samtal med 
handledare höjer risken för mass-signifikans. Totalt har 35 hypotesprövningar gjorts. Då ett flertal 
hypotesprövningar görs finns enligt Bland & Altman (1995) en förhöjd risk att ett signifikant 
resultat enbart beror på slumpen.

För att undvika denna förhöjda risk kan en korrektion av P-värden göras, och Bland & Altman 
(1995) föreslår Bonferroni-metoden. Enligt Glickman, Rao & Schultz (2014) är ”false discovery 
rate” ett rekommenderat alternativ till Bonferroni-metoden i hälsorelaterade studier. Det resultat 
som i denna studie visats vara signifikant jämfört med både förtest och kontrollgrupp är även 
signifkant efter en korrektion av P-värdet enligt false discovery rate (se Bilaga E) med programmet 
QVALUE (Dabney & Storey, 2002) och den rekommenderade ”bootstrap”-metoden för 
lambdavärde vilket ger högre säkerhet (Dabney & Storey, 2004).

5.2. METODDISKUSSION
Enbart kvinnor söktes till studien för att nå större homogenitet bland testdeltagarna, och ett större 
intresse sågs bland kvinnor än män vid en initial intresseundersökning. Potentiella studiedeltagare 
delgavs en studiedeltagarinformation där det angavs att närvaro vid minst 8 av 10 träningstillfällen 
krävdes för att vara med i experimentgrupp (se Bilaga B). 

Trots detta har ett resultat presenterats för en person med 70% compliance. Detta gjordes med en 
post hoc justification av att få tillräckligt antal studiedeltagare i experimentgrupp, det faktum att 
Deltagare 1 låg mycket nära den i förtid satta gränsen för compliance (se Tabell 2), samt att resultat 
för deltagaren följde samma tendenser som övriga i experimentgrupp (se EG1 i Bilaga D). 
Resultaten för en studiedeltagare med 50% compliance exkluderades. Beslutet att inkludera 
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studiedeltagaren med 70% compliance fattades innan statistisk analys.
Uppdelningen till kontrollgrupp och experimentgrupp skedde inte genom randomisering på 

grund av deltagarnas varierande uppskattade möjlighet att delta fullt ut i experimentgruppen, vilket 
annars hade varit önskvärt. Inga signifikanta skillnader sågs trots detta mellan grupperna vid förtest.

Testerna följde inte en fast ordningsföljd då två testledare samtidigt testade olika personer. Detta 
kan ha påverkat reliabilitet. Testerna påbörjades dock alltid med one-leg standing balance och 
testordning bör därmed inte påverkat reliabiliteten för detta test.

Samtliga tester genomfördes i högskolans lokaler (Högskolehallen) i nära anslutning till övriga, 
ibland högljudda, aktiviteter. Enligt Andersson et al (1998) påverkas balans av mental aktivitet och 
kan därmed ha inverkat negativt på resultaten. Omgivningen har varit samma för alla testdeltagare 
förutom naturliga variationer i de närliggande aktiviteterna.

Vid one-leg standing balance har vid enskilda tillfällen båda testledarna inte närvarat samtidigt, och 
därmed har ingen kontroll utförts på stängda ögon genom hela testutförandet. Detta kan ha påverkat 
resultaten om någon testdeltagare mot förmodan brutit mot reglerna mot att öppna ögonen utan att 
uppmärksamma testledare.

One-leg standing long jump som användes i denna studie var en modifierad version av standing 
long jump beskriven av Markovic et al (2004). Många av de standing long jump test som beskrivs i 
bakgrunden utförs bilateralt. Unilateralt utförande på hopptester menades enligt Maulder & Cronin 
(2005) ha hög reliabilitet och ett utförande med god säkerhet beskrivs genom bilateral landning. 
Tillsammans med standing triple jump (som inte kan utföras unilateralt på ett liknande säkert sätt) 
ger detta ett bredare resultat med både unilateralt och bilateralt utförande av hopptesterna i studien.

Standing triple jump utfördes enligt Markovic et al (2004), men med ett bilateralt utförande 
istället för ett unilateralt då säkerhet och skaderisk är en prioritet för en grupp med stor variation i 
fysisk hälsa och idrottsvana. En särskild kontaktmatta användes för bedömning av standing triple 
jump av Markovic et al (2004), men då detta inte fanns att tillgå vid denna studie användes istället 
markeringar med tejp och måttband. Detta kan ha påverkat reliabilitet och jämförelse med andra 
studier, men är enligt testledare i studien inte troligt då inga problem upplevdes vid exakt mätning 
med de medel som fanns att tillgå.

Star excursion balance test baserades på ett flertal testprotokoll (Munro & Herrington, 2010; 
Robinson & Gribble, 2008; Kinzey & Armstrong, 1998) då beskrivningarna ofta var kortfattade, 
utelämnade vissa detaljer samt att inget enskilt av dessa beskrivningar passade förutsättningarna för 
testgenomförandet. Foten placerades i figurens mitt i enlighet med Munro & Herrington (2010). I 
enlighet med Kinzey & Armstrong (1998) användes visuell bedömning vilket menas ha hög 
validitet och exakthet (Bastien et al, 2014). Kinzey och Armstrong (1998) saknade riktlinjer för 
godkänd markering, vilket istället standardiserades av testledarna själva. Testledarna övade sig på 
den visuella bedömningen innan tester genomfördes.

Både star excursion balance test och det liknande upper quarter Y-balance test benämns i den här 
studien som komplexa motoriska test snarare än balanstest i enlighet med beskrivningen av star 
excursion balance test av Kinzey och Armstrong (1998), då så många andra faktorer påverkar 
resultat i testerna att balans enbart blir en av många bidragande faktorer. I övriga studier menas de 
ofta vara dynamiska balanstester.

Vid upper quarter Y-balance test fanns utrustningen som användes av Gorman et al (2012) inte 
tillgänglig (Y balance test kit™ ); istället användes den liknande upptejpade figuren från star 
excursion balance test. I brist på de plastklossar som användes av Gorman et al (2012) användes 
visuell estimering i enlighet med utförandet för SEBT (Bastien et al, 2014; Kinzey & 
Armstrong,1998) standardiserad av testledarna på samma sätt som vid utförandet av star excursion 
balance test. Detta modifierade tillvägagångssätt kan ha påverkat validitet och reliabilitet, men har 
grund i utförandet av det liknande testet star excursion balance test där god validitet och reliabilitet 
setts vid sådant utförande (Bastien et al, 2014).

Fotplacering vid upper quarter Y-balance test definerades av Gorman et al (2012) som ”shoulder-
width apart”, då detta sågs som diffust standardiserades fotplaceringen av testledarna själva till 
maximalt 30 cm mellan fötterna. Ett alternativ hade varit att tillåta godtycklig ”axelbredd” vid 
förtest, noterat detta avstånd, och låtit testdeltagaren använda samma avstånd vid eftertest.
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Vid undersökning av de få studier som finns tillgängliga i tidigare litteratur har författare till den här
studien stött på vissa artiklar som varit publicerade i journaler som menats vara av skiftande kvalitet
och objektivitet i enlighet med vad som sägs av Jain, Janssen & Decelle (2004); att det finns få 
väldesignade och kontrollerade studier med objektiva eller standardiserade resultat publicerade i 
peer-reviewed journaler gällande Feldenkraismetoden. Många oberoende källor som tar upp 
närliggande aspekter av området har också använts för att undersöka den vetenskapliga 
förankringen hos Feldenkraismetoden.

En utvärdering av Feldenkraismetodens effekt på rörelse hos friska personer sågs delvis just på 
grund av bristande antal tidigare studier vara intressant att utföra – den typ av undersökning som 
gjorts i den här studien (friska personer, objektiva kvantitativa rörelsetester) har enligt författarnas 
vetskap inte gjorts tidigare.

5.3. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING
Signifikant skillnad sågs i denna studie enbart vid mätning med star excursion balance test för 
vänster ben. Det sågs även vissa tendenser mot förändring i framförallt de komplexa motoriska 
testerna star excursion balance test och upper quarter Y-balance test. Detta är i enlighet med vad 
som föreslås i bakgrunden; att Feldenkraismetoden har inverkan på en överförbar förmåga att lösa 
motoriska problem (Buchanan & Ulrich, 2001) och denna överförbara förmåga bör också ha 
samhällelig impakt genom att leda till stor bredd av förbättrad rörelseförmåga, vilket visats sänka 
skaderisk (Dean & Dean, 2006).

Därmed föreslår vi att framtida studier inriktas på komplexa motoriska tester likt star excursion 
balance test och upper quarter Y-balance test. Framtida studier kan med fördel inbegripa fler 
studiedeltagare och en omfattande inlärningsperiod av testerna innan förtest för att höja reliabilitet 
som nämnts av Kinzey och Armstrong (1998).

6. S L U T S A T S
Träning för ökad rörelsemedvetenhet genom en intervention med Feldenkraismetoden visade i 
denna studie signifikant förbättrade resultat jämfört med både förtest och kontrollgrupp vid mätning
med star excursion balance test på vänster ben. Detta verkar visa att träning för ökad 
rörelsemedvetenhet enligt Feldenkraismetoden kan förbättra kvantitativt mätt rörelse hos friska 
kvinnor. Vidare forskning med fler deltagare är nödvändig för att bättre besvara hypotesen att 
träning för ökad rörelsemedvetenhet genom en intervention med Feldenkraismetoden leder till 
förbättrade resultat i de utvalda testerna hos friska personer.
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BILAGA B – Studiedeltagarinformation och informerat samtycke

Feldenkraismetodens® inverkan på rörelse – en C-uppsats vid
Högskolan i Halmstad

Vi som genomför studien är två studenter som läser tredje året på programmet Biomedicin 
inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad. Vi läser nu vår sista termin och håller på med 
vår C-uppsats. Vi är båda mycket intresserade av träning och hälsa och söker därför deltagare till en 
träningsstudie som använder sig av Feldenkraismetoden®.

Bakgrund och syfte med studien
Feldenkraismetoden® är en utbildningsmetod där rörelse och medvetenhet används för att nå 
förbättring i dagliga aktiviteter, rekreation och arbetsliv. Genom metoden uppmuntras deltagare att 
bli självgående i sin inlärning. Feldenkraismetoden® är förenlig med nutida vetenskap inom 
inlärning av rörelseskicklighet och hållning.

Du kan läsa mer om Feldenkraismetoden® och pedagogen som leder träningstillfällena i studien på 
http://www.inlevelsen.se/index.php/feldenkrais

Feldenkraismetoden® och dess effekter har studerats på personer med olika smärttillstånd, men 
vetenskapliga studier om effekten av rörelseträningen på friska personer saknas.
.
Målet med denna studie är att studera eventuell påverkan av Feldenkraismetoden® på friska 
personers rörelsemönster.

Förfrågan om deltagare
Du tillfrågas om att delta i denna studie eftersom du är en kvinna mellan 18 och 40 år, utan 
dokumenterad sjukdom eller hälsoproblematik. Du kan ha anmält ditt intresse genom att du sett vår 
affischering om studien i närområdet Halmstad eller är student vid Halmstad Högskola och har fått 
personlig förfrågan om deltagande.

Hur går studien till?
Studien innebär att du deltar i rörelseträning enligt Feldenkraismetoden® två gånger i veckan under 
fem veckor. Varje träningstillfälle är cirka 50 minuter.  Träningen leds av en auktoriserad 
Feldenkraispedagog med god erfarenhet av denna typ av rörelseträning. Vid dessa tillfällen 
rekommenderar vi att du har klädsel som tillåter fri rörlighet men det behöver inte vara 
träningskläder då lektionen inte är ansträngande. Det är vårt önskemål att du närvarar vid minst åtta 
tillfällen då denna närvaro krävs för att dina resultat ska kunna ingå i studien. Vid varje 
träningstillfälle kommer du att få fylla i ditt namn på en närvarolista.

För att kunna avgöra om träningen har påverkat ditt rörelsemönster kommer vi att genomföra fyra 
tester före och efter träningsperioden. Testerna tar tillsammans ca 30 – 40 minuter att utföra vid 
varje tillfälle. Det första testet kommer att genomföras veckan innan träningsperioden påbörjats. 
Veckan efter att träningsperioden avslutats kommer också en testomgång genomföras. Vid samtliga 
tester underlättar det om du är träningsklädd (kläderna får inte begränsa rörligheten). Vissa av 
testerna kan upplevas som något fysiskt ansträngande. Både tester och träningsform är dock av 
lättare karaktär och kräver inte någon speciell träningsbakgrund.          

Eftersom studien är tänkt att undersöka effekter av just Feldenkrasmetoden, bör du inte påbörja 
någon annan ny träningsform under tiden för studien. Du bör heller inte avslöja några detaljer 
angående tester till den Feldenkraispedagog som leder träningstillfällena, då detta skulle kunna 
påverka resultaten.
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Vilka är riskerna?
Tester och träning sker i kontrollerad miljö i samarbete med instruktörer.
Medverkan i studien innebär inte större risker än vanlig motion och träning.

Finns det några fördelar?
Feldenkraismetoden® uppges kunna leda till en ökad  kunskap om ditt rörelsemönster, din andning 
och din hållning.

Hantering av data och sekretess.
All insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt och information som namn och ålder, och 
testeresultat kommer att presenteras på gruppnivå och kommer inte att kunna härledas till enskilda 
individer.

Hur får jag information om studiens resultat?
Är du intresserad av att veta mer om studien eller att om du vill ta del av resultatet är du välkommen
att ta kontakt med oss, David eller Alfred. Kontaktinformation till oss hittar du nederst på sidan. 
Studien kommer att presenteras i en C-uppsats vid Högskolan i Halmstad under 2014.

Försäkring & ersättning
Ingen ersättning, eller speciell försäkring, kommer att ges vid medverkande i studien.

Frivillighet
Deltagandet i studien är helt frivilligt och som deltagare har du rätt att när som helst avsluta din 
medverkan utan att ange orsak. Insamlade uppgifter raderas om du uttrycker önskemål om detta.

Vänligen,
David och Alfred

David Shorter,
Student i Biomedicin - inriktning fysisk träning
E-mail: davsho11@student.hh.se     Tel: 076244478

Alfred Karlsson,
Student i Biomedicin inriktning fysisk träning
E-mail: alfkar07@student.hh.se        Tel: 0768166016

Handledare för C-uppsatsen är:
Ann Bremander, leg sjukgymnast, Dr Med Vet och universitetslektor
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Ekonomi och Teknik,
Kristian IV:s v. 3, 302 50 HALMSTAD
E-mail: ann.bremander@hh.se       
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Informerat samtycke
Jag medger härmed att jag läst och förstått informationen kring studien, fått tillfälle att ställa frågor 
och fått dem besvarade, och ger mitt samtycke till att medverka.

Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om forskningsstudien.

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.

Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande.

Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att 
insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga.

Jag intygar att jag inte kommer påbörja någon annan ny träningsform under tiden studien pågår.

Jag intygar att jag inte kommer dela med mig om information angående testerna till den person 
(Maria Jönsson) som håller i träningen under studien.

Deltagare
Förnamn:___________________      Efternamn:____________________

Ort och Datum: _______________________________________
Underskrift: _________________________________________

Studieansvariga
Alfred Karlsson
Ort och Datum: _______________________________________
Underskrift: _________________________________________

David Shorter
Ort och Datum: _______________________________________
Underskrift: _________________________________________
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BILAGA C – Beskrivning av intervention från Feldenkraispedagog

Agenda över Feldenkrais träningen på Högskolan i Halmstad  april-maj 2014

 Material: Skelettet

 Metod: Muntlig guidning samt pedagogisk visning av rörelser efter lektionerna som t
ex olika sätt att gå perifert eller centrerat rörelsemönster med halva eller hela 
höftlederna.

 Ramen:  Före varje lektion samt efter gjorde eleverna en scanning i stående* o 
liggande^  för att referera till o notera ev. förändringar.

* Känner in tyngden i fötterna, bäcken o höfter samt avspändhet i magen. Tyngd i axlar o armar 
samt käkar o avspändhet i tungan.
Noterar belastningen på fötterna, balans i bäckenskål, bröstkorgsöppning o huvudet.
Noterar om och hur de andas.
^ Guidning i hur kroppsavtrycket mot golvet känns, tungt,/lätt musklerna spända/avspända, skelettet
kontakt eller ej, brett / smalt, runt/kantigt .Andning var o hur.

Guidning under lektionerna: ¤
Flöde i rörelsen eller start o stopp
Ansträngning i utförandet eller lätthet
Fri andning eller hålls andan. Tar man hjälp av andningen eller ej?
Kontaktyta mot golvet.
Riktning på rörelsen symmetriskt eller asymetriskt, rakt eller omvägar

Riktlinjer under lektionerna:
 Minsta möjliga kraft

 Andas

 Smärtfritt intervall

 Pausa när man behöver, även om inte jag säger det.

 Kravlöst nyfiket lärande utan prestation = ett leende ska inte vara långt borta

 Håll bara på så länge du har koncentrationen pausa sen.

 Tanken räcker om du inte kan utföra rörelsen.

 
1. ” Kontrollera ryggens sträckmuskler”

Position: magliggande

Rörelse: extension

Källa: Somatic excercises Övning nr 1 ur Somatic Minds av Tomas Hanna

2. ”Magliggande huvudlyft”
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Position: magliggande

Rörelse: extension, flexion

Källa: A Guide to awareness through movement, 18 lessons based on the Feldenkrais 
method Lektion nr 2

3. “Kontrollera magens böjmuskler”

Position: ryggliggande

Rörelse: flexion, knä-armbågar möts

Källa: Somatic excercises Övning nr 2 ur Somatic Minds av Tomas Hanna

4. ” Lång och kort”

Position:sidliggande

Rörelse: flexion, knä-armbågar möts

Källa: Feldenkraisutbildningen i Amherst samt Malmö 2 Segment 1 dag 11 av Deborah 
Bowes

5. ” Kontrollera midjans muskler”

Position: sidliggande o ryggliggande,

Rörelse:  sidböj

Källa: : Somatic excercises Övning nr 3 ur Somatic Minds av Tomas Hanna

6. ” Kontrollera musklerna som är involverade i bålrotationen”

Position: ryggliggande,

Rörelse:  rotation

Källa: Somatic excercises Övning nr 4 ur Somatic Minds av Tomas Hanna

7. ”Kontrollera benens o höftledernas muskler”

Position: ryggliggande,

Rörelse: rotation o flexion/extenmsion

Källa: Somatic excercises Övning nr 5 ur Somatic Minds av Tomas Hanna

8. ”Kontrollera nacken o axlarnas muskler”

Position: sidsittande

Rörelse:  rotation o lateralflexion + flexion o. extension

Källa: Somatic excercises Övning nr 6 ur Somatic Minds av Tomas Hanna
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9. ” Förbättra andningen”

Position: ryggliggande, sidliggande o magliggande

Rörelse:  andning

Källa: Somatic excercises Övning nr 7 ur Somatic Minds av Tomas Hanna

10. ”Förbättra gången”

Position: ryggliggande, stående o gående

Röre  lse:  lateralflexion, flexion/extension samt rotation

Källa: Somatic excercises Övning nr 8 ur Somatic Minds av Tomas Hanna

Målsättningen har varit att eleverna ska ha ökat sin kroppsmedvetenhet och lärt sig att ta 
hand om sig själva o lyssna in sina behov. Förhoppningsvis har de fått ett verktyg till att 
lära sig röra sig så naturligt o effektivt som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Maria Jönsson

Aukt. Feldenkraispedagog

Leg. Fysioterapeut
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BILAGA D – Detaljerade resultat

Tabell D1; Gruppernas resultat för höger ben i one-leg standing balance

ONE-LEG STANDING 
BALANCE Höger ben

sek
före

sek
efter

sek
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP
KG1 46 45 -1 -2,17
KG2 19 8 -11 -57,89
KG3 49 49 0 0,00
KG4 59 198 139 235,59
MEDELVÄRDE 43 75 32 43,88 0,44
STANDARDAVVIKELSE 17 84 72 130,59

EXPERIMENTGRUPP
EG1 7 9 2 28,57
EG2 3 3 0 0,00
EG3 6 9 3 50,00
EG4 126 62 -64 -50,79
MEDELVÄRDE 36 21 -15 6,94 0,44
STANDARDAVVIKELSE 60 28 33 43,60

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,81 0.24

Tabell D2; Gruppernas resultat för vänster ben i one-leg standing balance

ONE-LEG STANDING 
BALANCE Vänster ben

sek
före

sek
efter

sek
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP
KG1 39 59 20 51,28
KG2 24 24 0 0,00
KG3 98 54 -44 -44,90
KG4 98 112 14 14,29
MEDELVÄRDE 65 62 -3 5,17 0,85
STANDARDAVVIKELSE 39 37 29 39,76

EXPERIMENTGRUPP
EG1 32 25 -7 -21,88
EG2 7 4 -3 -42,86
EG3 71 77 6 8,45
EG4 88 64 -24 -27,27
MEDELVÄRDE 50 43 -7 -20,89 0,30
STANDARDAVVIKELSE 37 34 13 21,49

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,59 0,79
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Tabell D3; Gruppernas resultat för höger ben i one-leg standing long jump

ONE-LEG STANDING 
LONG JUMP - Höger ben

cm före cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP
KG1 148,7 91,3 -57,4 -38,60
KG2 150,5 130,4 -20,1 -13,36
KG3 111,0 103,6 -7,4 -6,67
KG4 137,4 129,3 -8,1 -5,90
MEDELVÄRDE 136,9 113,7 -23,3 -16,13 0,14
STANDARDAVVIKELSE 18,2 19,4 23,5 15,35

EXPERIMENTGRUPP
EG1 99,5 105,0 5,5 5,53
EG2 154,3 167,0 12,7 8,23
EG3 113,7 112,5 -1,2 -1,06
EG4 98,6 125,1 26,5 26,88
MEDELVÄRDE 116,5 127,4 10,9 9,89 0,16
STANDARDAVVIKELSE 26,1 27,7 11,9 11,97

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,24 0,04

Tabell D4; Gruppernas resultat för vänster ben i one-leg standing long jump

ONE-LEG STANDING 
LONG JUMP - Vänster ben

cm före cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP
KG1 160,2 133,7 -26,5 -16,54
KG2 137,7 131,7 -6,0 -4,36
KG3 110,7 108,3 -2,4 -2,17
KG4 133,3 133,6 0,3 0,23
MEDELVÄRDE 135,5 126,8 -8,7 -5,71 0,25
STANDARDAVVIKELSE 20,3 12,4 12,2 7,46

EXPERIMENTGRUPP
EG1 96,0 103,5 7,5 7,81
EG2 142,4 170,4 28,0 19,66
EG3 109,9 108,8 -1,1 -1,00
EG4 103,7 113,7 10,0 9,64
MEDELVÄRDE 113,0 124,1 11,1 9,03 0,17
STANDARDAVVIKELSE 20,4 31,1 12,2 8,48

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,25 0,06
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Tabell D5; Gruppernas resultat i standing triple jump

STANDING TRIPLE JUMP cm före cm
efter

cm
förändring

%
förändring

P-VÄRDE
förändring (före/efter)

KONTROLLGRUPP
KG1 479,0 474,0 -5,0 -1,04
KG2 434,0 418,9 -15,1 -3,48
KG3 346,7 334,4 -12,3 -3,55
KG4 509,9 476,0 -33,9 -6,65
MEDELVÄRDE 442,4 425,8 -16,6 -3,68 0,07
STANDARDAVVIKELSE 71,0 66,4 12,3 2,30

EXPERIMENTGRUPP
EG1 387,3 375,3 -12,0 -3,10
EG2 489,0 500,5 11,5 2,35
EG3 414,0 418,0 4,0 0,97
EG4 458,3 453,9 -4,4 -0,96
MEDELVÄRDE 437,2 436,9 -0,2 -0,19 0,97
STANDARDAVVIKELSE 45,3 53,2 10,2 2,37

P-VÄRDE
skillnad mellan grupper 0,90 0,09
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Tabell D6; Kontrollgruppens resultat för upper quarter Y-balance test

UQYBT
KONTROLL 
GRUPP

KG1 KG2 KG3 KG4 MEDEL
STANDARD
AVVIKELSE

P-VÄRDE
(före/efter)

P-VÄRDE
(KG/EG)

FÖRE
HÖGER
Medial 80,1 79,1 79,4 87,8 81,6 4,2
Superolateral 47,9 29,8 38,8 69,3 46,5 16,9
Inferolateral 55,8 37,9 36,8 91,5 55,5 25,5
VÄNSTER
Medial 81,1 73,6 79,0 88,1 80,5 6,0
Superolateral 49,6 31,0 30,3 58,3 42,3 13,9
Inferolateral 53,6 44,6 42,8 87,2 57,1 20,6

EFTER
HÖGER
Medial 85,1 83,0 88,6 90,9 86,9 3,5 0,03 0,88
Superolateral 49,5 34,8 47,1 70,7 50,5 14,9 0,09 0,22
Inferolateral 51,6 54,4 65,9 92,8 66,2 18,8 0,25 0,98
VÄNSTER
Medial 79,0 81,4 82,2 62,3 76,2 9,4 0,61 0,20
Superolateral 47,5 36,3 38,6 60,5 45,7 11,0 0,22 0,16
Inferolateral 48 56,6 46,6 93,2 61,1 21,9 0,35 0.01

Tabell D7; Experimentgruppens resultat för upper quarter Y-balance test

UQYBT
EXPERIMENT 
GRUPP

EG1 EG2 EG3 EG4 MEDEL
STANDARD
AVVIKELSE

P-VÄRDE
(före/efter)

P-VÄRDE
(KG/EG)

FÖRE
HÖGER
Medial 71,1 77,7 86,5 83,2 79,6 6,7
Superolateral 39,4 35,2 48,6 57,9 45,3 10,1
Inferolateral 47,3 49,4 57,5 55,5 52,4 4,9
VÄNSTER
Medial 71,0 79,3 87,5 82,5 80,1 6,9
Superolateral 38,3 23,1 56,6 54,7 43,2 15,7
Inferolateral 44,8 47,9 53,5 53,1 49,8 4,2

EFTER
HÖGER
Medial 78,8 85,5 90,2 86,4 85,2 4,7 0,02 0,88
Superolateral 40,1 48,6 57,4 69,1 53,8 12,4 0,05 0,22
Inferolateral 64,9 61,8 67,1 57,7 62,9 4,1 0,05 0,98
VÄNSTER
Medial 83,5 88,2 90,5 86,4 87,2 3,0 0,05 0,20
Superolateral 39,0 36,3 66,5 68,7 52,6 17,4 0,05 0,16
Inferolateral 66,9 79,6 76,1 65,7 72,1 6,8 0,01 0,01
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Tabell D8; Kontrollgruppens resultat för star excursion balance test

SEBT
KONTROLL
GRUPP

KG1 KG2 KG3 KG4
MEDEL

(normaliserad)
STANDARD
AVVIKELSE

P-VÄRDE
(före/efter)

P-VÄRDE
(KG/EG)

Kroppslängd 165 175 164 157 165 7

FÖRE
HÖGER
Anteriolateral 59,7 70,7 65,4 65,1 39,5 2,3
Anterior 68,4 84,4 75,6 82,6 47,1 4,6
Anteriomedial 67,9 71,2 70,5 85,9 44,9 6,6
Medial 57,7 59,4 71,7 82,5 41,3 8,7
Posteriomedial 57,9 68,9 74,4 80,2 42,7 7,0
Posterior 61,6 72,3 71,4 82,3 43,7 6,4
Posteriolateral 59,1 67,1 69,0 82,2 42,1 7,3
Lateral 62,5 63,3 70,9 76,7 41,5 5,7
VÄNSTER
Anteriolateral 52,8 71,0 59,6 66,7 37,8 4,7
Anterior 68,6 84,0 76,1 81,4 47,0 4,3
Anteriomedial 66,0 89,0 76,1 85,6 47,9 6,3
Medial 61,0 76,5 72,2 85,2 44,7 7,1
Posteriomedial 56,3 72,0 72,9 82,6 43,1 7,7
Posterior 60,7 81,5 66,0 83,7 44,2 7,3
Posteriolateral 62,5 62,0 69,3 84,6 42,4 8,2
Lateral 59,3 59,5 72,1 84,7 42,0 9,1

EFTER
HÖGER
Anteriolateral 56,5 71,2 66,6 71,1 40,2 4,5 0,58 0,54
Anterior 70,7 84,0 78,5 84,1 48,1 4,4 0,11 0,39
Anteriomedial 69,3 83,8 77,4 89,1 48,5 6,1 0,08 0,17
Medial 69,1 78,6 79,8 86,8 47,7 5,8 0,04 0,11
Posteriomedial 72,6 76,3 75,9 86,3 47,2 5,3 0,07 0,27
Posterior 65,9 80,8 71,7 84,9 46,0 6,0 0,10 0,06
Posteriolateral 71,5 74,1 71,7 84,3 45,8 5,3 0,09 0,89
Lateral 68,9 73,9 70,2 74,0 43,5 2,5 0,36 0,67
VÄNSTER
Anteriolateral 55,5 68,9 57,8 66,9 37,7 4,1 0,86 0,71
Anterior 70,4 86,9 74,9 80,9 47,4 4,0 0,51 0,95
Anteriomedial 68,3 85,7 74,7 86,0 47,7 5,7 0,73 0,34
Medial 68,0 75,7 73,0 83,7 45,6 5,3 0,53 0,54
Posteriomedial 66,4 70,3 67,3 84,7 43,8 6,7 0,73 0,02
Posterior 66,9 74,7 74,5 85,9 45,8 6,2 0,48 0,20
Posteriolateral 67,2 70,2 78,0 85,4 45,7 6,7 0,05 0,06
Lateral 52,6 66,1 81,1 85,6 43,4 10,4 0,54 0,02

42



            Tabell D9; Experimentgruppens resultat för star excursion balance test

SEBT
EXPERIMENT
GRUPP

EG1 EG2 EG3 EG4
MEDEL

(normaliserad)
STANDARD
AVVIKELSE

P-VÄRDE
(före/efter)

P-VÄRDE
(KG/EG)

Kroppslängd 150 170 176 167 166 11

FÖRE
HÖGER
Anteriolateral 50,1 81,2 70,0 71,3 40,9 6,0
Anterior 69,4 95,3 88,0 84,6 50,7 4,0
Anteriomedial 64,6 89,4 83,8 83,7 48,3 4,1
Medial 50,3 83,3 77,4 68,7 41,9 6,5
Posteriomedial 50,7 77,3 72,0 N/a 40,1 5,9
Posterior 53,6 70,0 69,9 60,6 38,2 2,6
Posteriolateral 55,7 55,7 66,6 48,6 34,2 4,1
Lateral 46,0 56,2 66,5 54,5 33,5 3,0
VÄNSTER
Anteriolateral 50,9 77,9 66,5 75,4 40,7 5,8
Anterior 72,5 91,1 83,1 89,3 50,7 3,4
Anteriomedial 71,1 87,2 76,2 82,0 47,8 3,4
Medial 63,4 79,5 68,5 66,9 42,0 3,5
Posteriomedial 55,4 60,8 60,5 58,4 35,5 1,1
Posterior 56,4 73,2 65,5 68,1 39,7 2,8
Posteriolateral 45,7 66,5 62,0 45,3 33,0 5,3
Lateral 46,1 54,8 49,6 41,5 29,0 3,2

EFTER
HÖGER
Anteriolateral 50,6 75,4 68,5 75,3 40,5 5,3 0,77 0,54
Anterior 69,1 90,2 83,9 90,6 50,3 4,0 0,26 0,39
Anteriomedial 66,1 87,7 88,6 86,3 49,4 3,6 0,13 0,17
Medial 58,3 85,2 77,4 74,2 44,3 4,6 0,44 0,11
Posteriomedial 57,3 79,5 70,1 63,1 40,6 4,2 0,00 0,27
Posterior 59,9 77,9 79,5 68,2 42,9 3,0 0,22 0,06
Posteriolateral 50,3 65,9 77,2 61,6 38,3 4,3 0,16 0,89
Lateral 49,9 64,5 77,3 52,2 36,6 5,6 0,12 0,67
VÄNSTER
Anteriolateral 57,2 75,1 67,0 73,7 41,1 3,5 0,75 0,71
Anterior 72,2 88,9 82,6 95,6 51,2 4,7 0,69 0,95
Anteriomedial 68,2 86,5 84,9 89,3 49,5 3,4 0,38 0,34
Medial 60,9 80,7 77,0 74,6 44,1 2,8 0,27 0,54
Posteriomedial 65,6 79,0 69,7 74,0 43,5 2,9 0,01 0,02
Posterior 66,6 80,9 76,2 71,5 44,5 2,1 0,02 0,20
Posteriolateral 59,8 76,4 74,4 73,7 42,8 2,3 0,03 0,06
Lateral 57,4 68,7 80,9 65,8 41,0 3,4 0,02 0,02
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BILAGA E – False discovery rate

Output från programmet QVALUE;

pi0: 0.483516483516484

FDR level: 0.05

p-value q-value significant
0.35 0.2467949 0
0.94 0.469011 0
0.29 0.2453846 0
0.55 0.3324176 0
0.4 0.2707692 0
0.47 0.3059172 0
0.34 0.2467949 0
0.14 0.1692308 0
0.16 0.1798077 0
0.24 0.2226721 0
0.04 0.1128205 0
0.25 0.2226721 0
0.17 0.1798077 0
0.25 0.2226721 0
0.06 0.1450549 0
0.07 0.1480769 0
0.97 0.469011 0
0.09 0.1692308 0
0.9 0.469011 0
0.03 0.1015385 0
0.12 0.1692308 0
0.52 0.3259259 0
0.95 0.469011 0
0.11 0.1692308 0
0.01 0.04230769 1
0.33 0.2467949 0
0.01 0.04230769 1
0.14 0.1692308 0
0.01 0.04230769 1
0.78 0.4258065 0
0.31 0.2467949 0
0.77 0.4258065 0
0.01 0.04230769 1
0.76 0.4258065 0
0.13 0.1692308 0
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