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Abstrakt
Idag  går  den  tekniska  utvecklingen  i  allt  snabbare  takt,  vilket  erbjuder
medborgarna  och  kanske  främst  barn  och  ungdomar,  mängder  av
möjligheter. En nackdel med detta kan vara att möjligheterna upplevs som
krav, vilket i sin tur kan skapa en känsla av stress. Att utöva Hatha yoga med
dess varierande fysiska ställningar och andningstekniker kan vara ett sätt att
hantera den stressen. Syftet med detta examensarbete var att undersöka om
en  yogaintervention,  med  Hatha  yoga,  under  sju  veckor  påverkade
gymnasieelevers upplevda stressnivå. Metod: Nio flickor, 17-19 år, utövade
yoga en gång per vecka under sju veckor och besvarade enkäten Perceived
Stress Scale (PSS) före och efter interventionen. Kontrollgruppen besvarade
enbart enkäten. Resultatet  visade att  medianen på PSS i både yoga- och
kontrollgruppen  var  lika  efter  avslutad  intervention:  28  respektive  29.5.
Slutsats: Enligt  denna studie  hade  en  yogaintervention  på  sju  veckor  ej
påverkan på gymnasieelevers upplevda stressnivå.

Nyckelord:

Avspänning, Enkätundersökning, Hatha Yoga, Ungdomar



Abstract

Today, the technological progress is accelerating, which offers citizens and
perhaps  mainly  children  and  young  people  lots  of  opportunities.  A
disadvantage  of  this  may be  that  the  possibilities  are  seen  as  demands,
which in turn may create a feeling of stress. To practice Hatha yoga with its
different  positions  and breathing-techniques,  can  be a  way to handle the
stress.  The purpose of  this  study  was  to  investigate  whether  a  yoga-
intervention, with Hatha yoga, during seven weeks affected the perceived
stress level in high school-students.  Method: Nine girls, 17-19 years old,
practiced yoga once a week for seven weeks and answered the questionnaire
Perceived Stress Scale (PSS), before and after the intervention. The control
group only answered the survey. The results showed that the median of the
PSS was equal in both the yoga- and control group after the completion of
the intervention: 28 respective 29.5. Conclusion: According to this study, a
yoga-intervention  in  seven  weeks  had  no  effect  on  high  school-students
perceived stress level.

Keywords: Relaxation, Questionnaire, Hatha Yoga, Young people
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Introduktion

Yoga har utövats under flera tusen år och de äldsta spår man hittills 

funnit, exempelvis bilder på människor i meditationsställningar, var 

vid Indusfloden i sydöstra Asien, och uppskattas vara ungefär 4000 år 

gamla (Herrick & Wainsworth, 2000). På sanskrit (indoeuropeiskt 

språk) betyder yoga förening (NE, 2015) och det är en förening av 

sinne, kropp och ande som avses (Herrick & Wainsworth, 2000). De 

flesta yoga-stilar baseras på den 2000 år gamla texten Yoga Sutra som 

beskriver den åttafaldiga vägen (Deskichar, 1999). Den består av 

fysiska ställningar, andningstekniker, progressiva steg i koncentration 

och meditation samt etiska beteenden (Deskichar, 1999), som 

tillsammans syftar till att stärka uppmärksamhet och lugna sinnet 

(Herrick & Wainsworth, 2000). Hagen och Nayar (2014) beskrev i sin 

studie att idag går den tekniska utvecklingen i allt snabbare takt, vilket

erbjuder medborgarna och kanske främst barn och ungdomar, mängder

av möjligheter. Vi lever i ett globalt samhälle där kontakt med 

människor på andra sidan jordklotet är möjlig, bland annat genom 

Internet. En nackdel med detta kan vara att möjligheterna upplevs som

krav, exempelvis genom förväntningar på en hög nivå 

kunskapsmässigt och att ständigt vara tillgängliga, vilket i sin tur kan 

skapa en känsla av stress om kraven är alltför höga (Hagen & Nayar, 

2014). För att definiera stress användes Nationalencyklopedins (NE, 

2015) beskrivning: ”inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk

vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av 

fysiska och psykiska påfrestningar och stressorer”. NE beskrev vidare 

att när balans råder mellan kraven som ställs och förmågan att hantera 

kraven, kan stress upplevas som en positiv utmaning. Men när kraven 

är för höga för individens förmåga (överstimulans) eller för låga 

(understimulans) kan obalans uppstå och negativ stress utvecklas (NE,

2015). Bekkouche, Holmes, Whittaker och Krantz (2009) forskning 

visade att höga nivåer av stress hade negativ påverkan på hälsan och 

Hagen och Nayar's (2014) studie påvisade att barn och ungdomar 

kunde vara en utsatt grupp vad gällde stress, i form av yttre krav och 

möjligheter som tävlade om de ungas uppmärksamhet. Som exempel 
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nämndes den konstanta stimulering Internet och andra 

kommunikationsmedier kan tillhandahålla. Det beskrevs även att 

kraven att lyckas i skolan hade ökat under senare år på grund av 

alltfler valmöjligheter att ta ställning till och ökade förväntningar, 

såsom att få bra betyg, vara populär och att äga de senaste tekniska 

föremålen. Hur ska då ungdomarna hantera den upplevda stressen? Ett

flertal studier belyste att yoga var ett effektivt sätt att nå hälsovinster 

såsom bättre sömnkvalitet, minskad smärta och stress (Ross & 

Thomas, 2010), även Granath, Ingvarsson, von Thiele & Lundbergs 

(2006) studie visade på minskad upplevd stress och Hagen och Nayars

(2014) studie belyste att yoga var ett sätt att uppnå känslomässig 

balans genom att träna kropp och sinne. Gard, Brach, Hölzel, Noggle, 

Conboy och Lazar's (2012) studie påvisade att dagligt yogautövande 

medförde ökad livskvalitet med minskad upplevd stress som följd. Ett 

sätt att hantera stressen som gymnasieelever kan uppleva, specifikt i 

skolmiljö, var att utöva yoga på skoltid, vilket förbättrade elevernas 

mentala hälsa, strategier för att hantera stress och deras attityder till 

våld (Frank, Bose & Schrobenhauser-Clonan's, 2014).  Vid stress kan 

kroppen reagera på varierande sätt. Exempelvis kan kortisol, vilket är 

ett hormon som när det utsöndras från binjurebarken bereder kroppen 

på att hantera den uppkomna situationen (Fukuda & Kanehisa, 2001). 

I studien av West, Otte, Geher, Johnson och Mohr (2004) undersöktes 

kortisolutsöndringen i saliven före och efter Hatha yoga där resultatet 

visade en signifikant minskning av kortisol i saliven. Hatha Yoga är en

yoga-stil och beskrevs av Goodman, Kashdan, Mallard och Schumann

(2014) som en serie varierande övningar som var designade för att 

bygga upp kroppen fysiskt och mentalt. Ordet Hatha betyder viljestark

eller kraftfull (willful) på sanskrit och dessa övningar syftar till att 

stärka uthållighet, styrka och flexibilitet (Goodman et al., 2014). I 

flera av ovan nämnda studier (Gard et al., 2012; Frank et al., 2014 & 

West et., al 2004) användes skalan Perceived Stress Scale (PSS) för att

mäta upplevd stressnivå (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). PSS

användes som mätinstrument i denna studie för att få ett reliabelt 

verktyg med hög validitet (se bilaga 4).
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Det har gjorts ett flertal studier om yogans effekter på olika 

målgrupper men det är hittills sparsamt beforskat om yoga-stilen 

Hatha yoga påverkar den upplevda stressnivån för målgruppen 

gymnasieelever. 

Syfte

Syftet var att undersöka vilken påverkan en yogaintervention, med 

Hatha yoga, vid sju tillfällen hade på gymnasieelevers upplevda 

stressnivå. Hypotesen var att deltagande i Hatha yoga minskade den 

upplevda stressnivån.

Metod

Procedur

Kontakt togs med en lärare på samhällsvetenskapliga programmet på 

Jämtlands Gymnasium. Därefter upprättades en projektplan (se bilaga 

1) och för att få en god bakgrundsförståelse genomfördes en 

litteraturstudie, vilken delvis återfinns i introduktionen. Vid 

rekrytering av försökspersoner till yoga- respektive kontrollgrupp 

presenterades studiens syfte och innebörd för eleverna. De som var 

intresserade fick ett informationsbrev och samtyckesformulär (se 

bilaga 2).

Eleverna deltog i ett yogatillfälle/vecka under veckorna 7-14 (se 

bilaga 3 för översiktlig övningsbeskrivning), med uppehåll v.10 på 

grund av sportlov. Motivet till att yoga-passen enbart var ett/vecka 

berodde på tidsmässiga skäl för deltagande elever. Yogapassen 

genomfördes i ett klassrum på Jämtlands Gymnasium, för smidigast 

logistik för eleverna, strax efter att de avslutat dagens sista lektion. 

Yogamattor lånades av Sporthallen i Östersund och eleverna kom 

ombytta till träningskläder. 

Yoga-passen leddes av studiens författare som hade en 12-årig 

erfarenhet av att utöva yoga och mestadels Hatha yoga. Fram till 

studiens början hade yogaledaren hållit i pass för varierande 
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målgrupper, såsom ungdomar med funktionsnedsättning, fotbollslag 

samt vuxna med skiftande erfarenhet av yoga.

Försökspersoner

Nio flickor deltog i interventionsgruppen. De var 17-19 år gamla och 

gick samhällsvetenskapliga programmet i år 2 och år 3 på Jämtlands 

Gymnasium. De hade ingen eller viss erfarenhet av yoga sedan 

tidigare. I kontrollgruppen deltog totalt 26 gymnasielever, varav 16 

var flickor och 10 var pojkar, även de 17-19 år och elever på samma 

utbildning som interventionsgruppen.

Etiska överväganden

Eleverna deltog på frivillig basis, de kunde avbryta när som helst utan 

att ange skäl till detta samt att då deltagarna kunde vara under 18 år 

behövdes målsmans underskrift för att delta (se specifikt stycke i 

bilaga 1 för samtliga forskningsetiska överväganden). Studien är 

etikprövad och godkänd hos regionala etikprövningsnämnden i Umeå 

(Dnr: 2015/61-31Ö).

Mätinstrument

Enkäten Perceived Stress Scale (PSS) med 14 frågor (se bilaga 4), 

besvarades anonymt inför och efter yogainterventionen av samtliga 

deltagande elever och den mätte upplevd stressnivå en månad bakåt i 

tiden (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Deltagarna i 

kontrollgruppen fyllde enbart i enkäten. Varje svarsalternativ hade en 

viss poäng: 0= Aldrig, 1= Nästan aldrig, 2= Ibland, 3= Ganska ofta, 

4= Väldigt ofta, där höga poäng motsvarade hög stress. Poängen 

adderades och minimum var 0 poäng och maximum 56 poäng. 

Statistisk analys och design

Genom att det var två mättillfällen användes pre-test post-testdesign 

för att mäta upplevd stressnivå före och efter yoga-interventionen och 

då det var få försökspersoner som deltog i interventionsgruppen 

användes det icke-parametriskt parade testet Wilcoxon signed ranktest

för analys av insamlad data, vilket gjordes i Microsoft Excel (2010). 
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För att tolka resultatet i det testet måste ett kritiskt värde bestämmas, 

vilket tabell 4 i Statistik för Hälsovetenskaperna (Ejlertsson, 2012) 

redovisade.

Resultat

Närvaron skiljde sig åt under passen, från fyra till sex deltagare per 

gång. Svarsfrekvensen på enkäten var 100 % i båda grupper.

Medianen i båda grupper var lika efter avslutad intervention: 28 i 

yogagruppen och 29.5 i kontrollgruppen. Enligt analys med Wilcoxon 

signed ranktest var det statistiska värdet: 8 och med signifikansnivå 

p=0.05, blev det kritiska värdet: 5. Då det statistiska värdet var högre 

än det kritiska värdet förkastades hypotesen.

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om en yoga-

intervention under sju veckor påverkade gymnasieelevers upplevda 

stressnivå. Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad mellan 

grupperna. 

Det kunde bero på att deltagarna i yoga-gruppen inte deltog i samtliga 

yoga-tillfällen, vilket även stärktes av en elevs kommentarer på 

enkäten: ”Yoga dagen har det dock känts bra. Dels att veta att jag ska 

ha yoga senare under dagen, och efter att jag haft det. Men jag var 

inte med alla gånger. Borde varit med, eller yogat mer regelbundet för

mer resultat.” Just regelbundenheten har visat sig ha effekt i 

varierande målgrupper i alltifrån 10 dagars yoga-utövande (Telles, S., 

Hanumanthaiah, B., Nagarathna, R. and Nagendra, H.R., 1993) till 

upp till fyra månader (Frank et al., 2014; Hartfiel et al., 2012; Köhn et 

al., 2013). Även studien av Gard et al., (2012) belyste att dagligt yoga-

utövande hade effekt på upplevd stressnivå hos deltagarna.

Metoddiskussion
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Under studiens gång har följande faktorer ansetts vara av betydelse för

vilket resultat som till slut presenterades: 

Antalet försökspersoner: Det var tillräckligt stort antal i 

interventionsgruppen. Men det hade varit önskvärt att ha lika många 

deltagare i både interventions- och kontrollgruppen för en mer 

likvärdig jämförelse. 

Närvaro/frånvaro: Samtliga deltagare i studien besvarade enkäten före 

och efter interventionen. Varje deltagare i yogagruppen var 

frånvarande vid något av yoga-tillfällena. Frånvaron berodde på 

sjukdom, studiebesök eller studier inför prov. Ytterligare en 

begränsning var att studiens författare inte antecknade närvaron för 

vilken elev som var med  under yogapassen, utan bara det totala 

antalet per yogapass. 

Duration och frekvens av interventionen: Yoga-interventionen pågick 

under sju veckor men hade gärna fått fortgå över längre tid 

exempelvis en termin, samt under en sammanhängande period. På 

grund av sportlov v.10 blev det en veckas uppehåll och på grund av 

påsklov v.15 och en ej ombokningsbar utbildningsvecka på annan ort, 

för studiens författare vecka 16, valde densamma att sista yoga-

tillfället var vecka 14. Detta för att inte få mer än en veckas avbrott i 

utövandet. Det som också tas upp i resultatdiskussionen var om 

frekvensen hade betydelse, vilket också stärktes av flera studier. Det 

hade därför varit intressant att se vilket resultat som framkommit om 

eleverna deltagit i yogapass exempelvis tre gånger per vecka, eller 

varje dag men kanske under kortare tid/tillfälle. Det var just tiden som

var problemet för eleverna, de deltog i flera andra aktiviteter under 

veckan att de hade inte möjlighet att delta i yogapassen mer än en 

gång per vecka under denna period.

Tillvägagångssätt: Denna studie var självrapporterad där dess 

författare var närvarande i samtliga delar av planering, genomförande 

av intervention samt analys och reflektion under studiens gång. Då 
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kontakten mellan yogaledaren och deltagarna var god, bidrog detta till

att eleverna kände trygghet i att berätta om hur de mådde aktuell dag 

samt hur de känt sig sedan förra yoga-tillfället.

Upplägget: De yoga-positioner som utfördes var utmanande och 

samtidigt enkla så att varje deltagare kunde utföra övningen men även 

anpassa den efter sin förmåga. Om det fanns begränsningar hos 

deltagarna visades alternativ.

Mätinstrument: Enkäten Perceived Stress Scale var enkel att använda, 

samtidigt som den var frekvent använd i syfte att undersöka upplevd 

stressnivå i olika målgrupper samt reliabilitets- och validitets-testad. 

Nackdelen i denna studie var att bara ett mätinstrument användes. Om 

ytterligare frågeformulär hade använts, kunde en djupare förståelse, 

för vad som bidrar till stress, kunnat nås.

En av frågorna i enkäten kunde eventuellt ha omformulerats, då 

tolkningen kunde vara motsägelsefull: ”Hur ofta har du under den 

senaste månaden kommit på dig själv med att tänka på saker som du 

måste göra?” (Fråga 12). Den besvarades av majoriteten av eleverna 

med en 3 eller 4, alltså ”ganska ofta” eller ”väldigt ofta”, vilket kunde 

inneburit att ”tänka på saker som du måste göra” inte ansågs som en 

stressande faktor för de elever som medverkade i studien eller dess 

motsats; en bekräftelse på konstant stress.

För framtida forskning kan det vara intressant att se resultatet av 

studier där deltagarantalet var detsamma i båda grupper och om det 

finns någon skillnad mellan könen. Det kan även vara av intresse att 

undersöka om frekvens, duration och upplägg spelar roll för resultatet.

Slutsats

Enligt denna studies upplägg hade en yogaintervention på sju veckor

ej påverkan på gymnasieelevers upplevda stressnivå.
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Bilaga 1

Projektplan

Studiedesign

Under vecka 7 erbjuds 60 gymnasieelever svara på enkäten Perceived Stress Scale som består 

av 14 frågor (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983), därefter randomiseras eleverna till två 

grupper där den ena gruppen (ca 30 personer) deltar i en åtta veckor lång yoga-intervention á 

en timme/vecka, med start v.7 till och med v.16, som leds av studiens författare. Den andra 

gruppen (ca 30 personer) kommer att utgöra kontrollgrupp och kommer inte att göra 

någonting utöver det vanliga. Efter avslutad intervention (v.16) fyller båda grupperna i 

frågeformuläret igen och därefter sammanställs och redovisas resultatet.

Försökspersoner

Inklusionskriterier för försökspersonerna är gymnasieelever som går samhällsvetenskapliga 

programmet på Jämtlands Gymnasium. Dessa elever valdes för att de går en teoretisk 

utbildning som kan innebära hög stress och prestationskrav. Tidigare erfarenhet av yoga krävs

inte. Eleverna rekryteras genom att ansvarige för studien kontaktar lärare och rektor och efter 

ett informationsmöte kommer studie-ansvarige att informera i de olika samhällsvetenskapliga 

klasserna och rekryterar ca 60 elever som randomiseras till interventions- respektive 

kontrollgrupp. Eleverna informeras om syftet med studien, hur interventionen ska gå till och 

vad försökspersonerna kan ha för nytta av att delta.

Undersökningsmetoder

Studien kommer att vara en s.k. deskriptiv kvantitativ interventionsstudie där samtliga 

personer som ingår i studien (ca 60 personer), fyller i ett frågeformulär (Perceived Stress 

Scale), bestående av 14 frågor (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Formuläret är 

översatt till svenska och är validitets och reliabilitets-testat av av Eskin & Parr (1996). 

Frågeformuläret beskriver den upplevda stressnivån de fyra föregående veckorna och därefter 

genomförs interventionen med försökspersonerna (ca 30 personer) under åtta veckor och efter

sista yogatillfället svarar återigen samtliga (ca 60 personer) på enkäten.

Forskningsetiska övervägande

Eleverna informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt, att det är frivilligt att delta och 

att de kan avbryta deltagandet när som helst utan att ange skäl. All data kommer att behandlas 

konfidentiellt. Alla deltagare förväntas inte vara över 18 år men dock merparten. Enligt §18 
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Lag (2003:460) om etikprövning och forskning som avser människor behöver dock inte 

målsman lämna samtycke om forskningspersonen är mellan 15-18 år och inser vad 

forskningen innebär för hens del. Ungdomarna informeras muntligt och skriftligt samt skriver 

under ett informerat samtycke och vi har även valt att när elever är under 18 år inhämtas 

samtycke från målsman. Ansvarig forskare för studien förvarar enkäten (Perceived Stress 

Scale) och samtyckesformulären utan att någon obehörig har tillgång till dem. Enkäten 

avkodas och kodlistan förvaras inlåst i ett godkänt sekretess-skåp av ansvarig forskare. 

Materialet kommer att förvaras i 10 år innan det makuleras. Närvaro kommer att antecknas 

under yoga-passen för att kunna räkna på närvaro % i grupp och på individnivå. 

Projektledaren och ansvarig forskare är de enda som har tillgång till listan på namn och 

personnummer.

Dataanalys och statistik

I denna studie kommer en hypotesprövning att ske; att yoga minskar en upplevd hög 

stressnivå efter en intervention på åtta veckor. Det statistiska programmet SPSS eller Excel 

kommer att användas för att analysera insamlad data. Deskriptiv data som ålder, kön, 

träningsstatus redovisas med medelvärde, median och standardavvikelse. Eftersom det är två 

mättillfällen med frågeformuläret kommer ett t-test att göras (Ejlertsson, 2012). 

Signifikansnivån är satt till 0,05.

Tidsplan

Den 10 december 2014 träffade studiens författare en lärare på Jämtlands gymnasium för att 

gå igenom upplägget. Läraren bjöd därefter in till ett informationstillfälle om studien med 

rektor och övriga lärare den 16 januari 2015, där de fick möjlighet att ställa frågor om 

förfarandet och därefter kommer studie-ansvarige att informera i de olika samhällsklasserna 

och rekrytera 60 elever, vilket ska vara klart v. 4.

Vecka 7 svarar samtliga elever (ca 60 personer) på enkäten. Vecka 7-16 (sportlov v.10 och 

påsklov v.15 är ej medräknade i interventionen) genomförs yoga-interventionen (ca 30 

personer) och vecka 16 svarar samtliga elever (ca 60 personer) återigen på enkäten. Därefter 

sammanställs resultatet, skickas in senast 15 maj och redovisas 1-3 juni 2015.

Ekonomisk plan

Material: Yogamattor kommer studiens ansvarige att låna av Jämtlands Gymnasium och/eller 

av MIUN. Enkäten kopieras upp (120 exemplar) och delas ut av studiens författare. Lokal: 

Tillhandahålls av Jämtlands Gymnasium för smidigaste logistik av eleverna.  Ersättning till 
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försökspersoner: Ingen. Tid: Eftersom det är en del av utbildningen tar inte studiens ansvarige 

ut någon ersättning för nedlagd tid.
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Informationsbrev och samtycke till elever samt målsmän angående studie om yogans
påverkan på upplevd stressnivå.

Härmed tillfrågas Du om att ingå i en studie ”Yoga och dess påverkan på gymnasieelevers 
upplevda stressnivå”.

Jag heter Sara Eriksson och jag läser 3:e och sista året på Idrottsvetenskapliga programmet på 
Mittuniversitetet i Östersund. Nu är det dags för mig att skriva C-uppsats med syftet att 
undersöka yogans påverkan på upplevd stressnivå bland gymnasieelever. Intresset för yoga 
har funnits i många år och jag har praktiserat yoga i över 10 år där jag har hållit i yoga-pass 
för både barn, ungdomar och vuxna.
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du har rätt att avbryta Din medverkan när Du vill 
utan att ange skäl till detta. I början och efter genomförd studie får Du fylla i en enkät på 14 
frågor, om upplevd stressnivå. Resultaten behandlas konfidentiellt vilket menas att inga 
obehöriga kommer åt materialet.

Du kommer att lottas till en aktivitetsgrupp eller kontrollgrupp och hamnar du i 
kontrollgruppen kommer du att erbjudas fylla i en enkät vid 2 tillfällen och om du kommer till
aktivitetsgruppen kommer du att erbjudas Yoga enligt nedan;

Yoga-passen genomförs utifrån varje elevs förutsättningar och dagsform. Du kommer att 
utföra olika övningar som ökar flexibilitet och styrka där andetaget är centralt. I slutet av varje
pass får Du ta del av avspännings- och avslappningstekniker.

Du som vill delta i denna studie får yoga en timme per vecka, vid totalt åtta tillfällen i en 
lokal på skolan. Såväl nybörjare som erfaren kan vara med. Det är individuellt vilka resultat 
Du kommer att lägga märke till under och efter interventionen. Uppskattad start av 
interventionen: Enkät v. 7, yoga-passen v. 7- 17 och enkät v. 17 (uppehåll på sport- och 
påsklov v.10 och 15 samt v.16.

Resultaten kommer att redovisas för studenter i år 3 på Idrottsvetenskapliga programmet 
enligt kursplan samt förhoppningsvis publiceras i alternativ medicinsk forskningstidsskrift.

Studien utgår från Mittuniversitetet och Avdelningen för Hälsovetenskap. Kontaktperson är 
Sara Eriksson, student Idrottsvetenskapliga programmet och ansvarig för studien är Professor,
leg.sjukgymnast Marie Alricsson, avdelningen för hälsovetenskap (marie.alricsson@miun.se).

Vid frågor eller funderingar välkomna att ställa dem via mail, se adressen nedan.

Med vänliga hälsningar Sara Eriksson, student Idrottsvetenskap, Mittuniversitetet
saer1210@student.miun.se
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Samtycke

Härmed intygar jag att jag fått information om projektet ”Yoga och dess påverkan på 
gymnasieelevers upplevda stressnivå”.

Jag har läst den skriftliga informationen och fått svar på de frågor som jag har. Jag vet att de 
uppgifter som samlas in om mig kommer att behandlas konfidentiellt, dvs mina svar och 
resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Jag vet också att jag 
kan lottas till antingen kontroll eller aktivitetsgrupp.

Jag ger mitt samtycke att på frivillig basis delta i studien.

Ort/Datum

__________________________________________________________________________

Namnteckning Namnförtydligande

___________________________________________________________________________

Namnteckning (målsman vid under 18 år) Namnförtydligande

___________________________________________________________________________

Namnteckning av person som informerar Namnförtydligande

___________________________________________________________________________
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Övningsbeskrivning yoga

Övningarna valdes utifrån samtal med yogalärare som lyfte fram att det kan vara av vikt att 

genomföra övningar som aktiverar kroppen för att sedan kunna slappna av i slutet av passet.

Inledning: Medveten andning och landa i mattan, notera hur det känns i kroppens olika delar 

idag.

Tema:

 Bröst- och höftöppnare: Ett urval av övningarna var: Framåtfällning med halvt lyft, 

huksittande med bröstryggsrotation, solhälsning, krigare med armar utåt sidorna, 

hunden med krokat ben, fot- och handleds-rörlighet, benlyft.

 Ryggstyrka: Nackstretchning, rotation i överkropp, framåtfällning med halvt lyft, 

cat/cow, huksittande med bröstryggsrotation, barnets position, baby kobra, höftlyft, 

ben till bröstkorg.

 Solhälsning med variationer.

 Balans: Mental och kroppslig balans, notera sidoskillnader på ett ben, solhälsning med

ett ben lyft.

Avslutning: Medveten andning, avspänningstekniker och uppmärksamma sin kropp.
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