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Abstrakt  

I denna uppsats problematiseras området ohälsa bland gymnasieelever. Studien syftar till att undersöka 

hur danselever inom gymnasieskolans estetiska program upplever yoga och dess påverkan på deras 

hälsa. Kan yoga fungera som en förebyggande metod? Samtliga elever i årskurs tre som går 

programmet ”Dansprofil” på ett Gymnasium i Götaland har genom studien getts möjlighet till 

undervisning i Ashtanga vinnas-yoga. Studiens upplägg utgår ifrån metodteorin fenomenografi som 

innebär sökandet efter svar på frågor om hur människor tänker om något eller uppfattar ett och 

samma fenomen. KASAM-teorin har fungerat som ett kompletterande verktyg i att förstå elevers 

hälsa och orsak till denna, då KASAM innebär känsla av sammanhang. För att undersöka hur 

elever upplever yoga har frågeformulär och loggbok varit fungerande material, samt fördjupning 

i litteratur om yoga, tonårstiden, dansutbildning och hälsofrågor. Via en intervju med en danslärare 

har jag fått information om hur vida det hälsofrämjande arbetet fungerar på gymnasiet. Studien 

syftar till att undersöka om yoga kan vara ett fungerande verktyg i syfte att stärka danselever dels 

fysiskt men också psykiskt och om eleverna genom yogautövande upplever att de bättre kan hantera 

sin skol- och livssituation. Studien har resulterat i positiva upplever av yoga och även bidragit till 

önskemål om yoga som ett kompletterande verktyg i dansutbildningen. Genom studien har jag fått 

inspiration och många nya idéer gällande vidareutveckling av arbetet.  
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Abstract 

In this study problematized area health among high school students. The study aims to explore 

how dance students in upper secondary school aesthetic experience yoga program and its impact 

on their health. Can yoga act as a prevention method? All students in grades three, the program 

"Dance Profile" at a high school in Götaland has been given the opportunity through the study of 

the teaching of Ashtanga yoga overcome. Study design is based on the method of 

phenomenography theory that involves the search for answers to questions about how people 

think about something or perceive the same phenomenon. KASAM-theory has served as a 

complementary instrument in understanding the students' health and the cause of this, then 

KASAM implies a sense of context. To investigate how students experience yoga questionnaire 

and logbook been working materials, and immersion in the literature of yoga, adolescence, dance 

education and health issues. Through an interview with a dance teacher, I have received 

information about how far health promotion work in high school. The study aims to investigate 

whether yoga can be an effective instrument in order to strengthen dance students both 

physically but also mentally and students through yoga exercise experience that they can better 

manage their school and life situation. The study has resulted in the positive experience of yoga 

and also contributed to the wishes of yoga as a complementary instrument in dance education. 

Through this study, I have received inspiration and many new ideas regarding the further 

development of the work. 
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Förord 

Ett stort tack till min informant om ställt upp på att medverka i dels en intervju och för 

engagemanget inför bokning av lokal, samt för den tid jag fick med danseleverna i åk 3 som 

ställde upp i undersökningen. Jag vill också tacka för den inspiration jag fått ifrån min yogalärare 

och genom besöket på yogastudion i Aspudden som väglett mig genom Astanga vinyasa-yogan. 

Vidare vill jag tacka min handledare Britt-Marie Styrke som varit ett stöd under arbetets gång 

och opponenten Annika Mikberg för tipps och råd på vägen.  
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1. Inledning  

Jag läser sista terminen på danslärarutbildningen i Piteå och har under mina fem år på utbildningen, 

dels genom eget dansutövande men också genom möten med elever fått uppleva dansträningens 

positiva men också mindre positiva effekter på hälsan. Jag upptäckte dansen och dess fantastiska 

innehåll i tonåren. Senare blev mitt mål snarare att nå ut med dansen till andra människor än att 

själv bli professionell dansare. Mitt intresse för dansens påverkan på ungdomar ledde mig till mitt 

yrkesval som danslärare.  

 

Våra kroppar är skapta för att vara i rörelse och genom fysisk rörelse uppnås en känsla av glädje 

och adrenalinet strömmar inom oss. Dans är en medveten rörelse som bidrar till att stärka vår fysik 

i form av starkare skelett och muskler, smidighet, rörlighet och kondition. Bortsett från den fysiska 

styrka som dansen ger, utvecklas också vår förmåga att känna kreativitet, självsäkerhet och 

självkänsla. Dans ger en medvetenhet om sambandet mellan kropp och själ och möjligheten till att 

uttrycka emotionella känslor (Buckroyd, 2000).  

 

Att få arbeta kreativt med både kropp och intellekt i en miljö med fokus på fysiska och konstnärliga 

färdigheter bör ge elever möjligheter till att utveckla sin kreativitet, personlighet och fysiska 

styrka, men hur pass utvecklande är dansträning för elevers psykiska styrka och på ett 

känslomässigt plan? Hur medvetna är lärare på gymnasiets dansutbildningar om dansens baksidor 

i form av destruktivitet och hur arbetar man med ett känslomässigt och psykisk välmående hos 

elever? Jag upplever att mycket fokus i dansutbildningar ligger på elevens fysiska färdigheter 

snarare än på eleven i sin helhet med dels den fysiska kroppen, men också med mentala, andliga 

och känslomässiga egenskaper.  

 

En viktig anledning till mitt intresse av elevers psykiska hälsa är att jag själv är medveten om hur 

viktig hälsan är för människans lärande och utveckling. Jag upplever att många ungdomar känner 

en negativ stress i form av oro inför framtiden men också i samband med den sociala situationen 

och med tanke på det individualiserade samhälle som väntar där hög konkurrens är en del av 

mångas vardag. Det krävs en mental styrka och förmåga till att kunna hantera livets alla situationer. 

Det finns positiv respektive negativ stress. Den stress som vi upplever som stimulerande, som 

hjälper oss att nå ett visst mål, brukar kallas för positiv, medan de stressituationer som vi upplever 

som tvångsmässiga och som vi inte kan kontrollera brukar benämnas som negativ stress 

(Dahlkwist, 2004). Då det övergår till negativ stress kan detta leda till psykisk ohälsa som kan visa 

sig genom depressioner, sömnproblem, samt psykiska och fysiska besvär. Hur pass mottaglig 

respektive icke mottaglig man är för den inre och yttre påverkan och vad som skulle kunna 

förebygga den oro och stress som många känner i dagens gymnasieskolor är jag intresserad av att 

undersöka.  

 

Drömmen om att bli professionell dansare kan vara en kamp där många faktorer så som konkurrens 

blir till fysiska och psykiska hinder eller omvägar på drömresan. Jag undrade vad som skulle kunna 

fungera som verktyg i hanteringen av den stress som kan förekomma på gymnasiet och upptäckte 

att det finns mycket forskning om läkande metoder som sägs bota och förebygga psykisk ohälsa. 

Den metod som jag fann mest intressant var yoga. Jag har själv utövat yoga som träningsform 

under vissa perioder i mitt liv och upplevt att yogans andningsteknik hjälpt mig att känna mindre 
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stress i pressade situationer, samt att dess rörelsemönster kunnat stärka min muskulatur efter en 

sträckning i låret.  

 

Jag har därför valt att inrikta min studie på att undersöka om yoga kan stärka den psykiska men 

också fysiska hälsan bland elever som går inriktning dans inom gymnasieskolans estetiska 

program. Jag undersöka om elever anser att yoga kan vara ett fungerande verktyg för dem i syfte 

att kunna ta hand om sina kroppar och den psykiska hälsan då detta är deras redskap som ska hålla 

livet ut.  

 

 

2. Syfte  

Mitt syfte med studien är att undersöka om elever som går inriktning dans inom gymnasieskolans 

estetiska program anser att yoga kan fungera som ett kompletterande verktyg i syfte att stärka sin 

psykiska och fysiska hälsa.  

 

 

2.1 Frågeställningar  

1. Finns det ett medvetet arbete bland danslärare i syfte att främja hälsa bland danselever och 

hur arbetar man med detta på gymnasiet? 

2. Vilka uppfattningar om yoga ger danselever uttryck för?  

3. Hur upplever danselever att yoga kan stärka den psykiska och fysiska hälsan och fungera 

som ett verktyg till stresshantering? 
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3. Metod  

Jag har tagit del av olika metoder för hur man kan utföra ett forskningsprojekt i Claesson (2007) 

och Stensmo (2002). Ett urval har därefter gjorts för att använda passande metod till min studie. 

Jag kommer använda mig av en metodteori vid namn fenomenografi som beskrivs av Claesson 

(2007). Jag anser att det är en passande metod till min studie eftersom den berör människors 

uppfattningar och olika upplevelser av ett och samma fenomen. Teoretiskt har jag använt mig av 

en teori vid namn KASAM, som står för ”Känsla Av Sammanhang”.  En teori som jag valt att 

nyttja då min studie också berör många hälsoaspekter och har en betydande roll för många elevers 

studier och hantering av dels skola men också livssituation. I förarbetet har jag också använt mig 

av övriga tillvägagångssätt för att få tag i den information jag sökt.  

 

3.1 Fenomenografi 

Fenomenografi skapades vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet på 1970-talet 

under ledning av Ference Marton. Hans forskningsgrupp, den så kallade, INOM – gruppen, sökte 

svar på frågor som till exempel vilka samband det går att finna mellan hur vi människor tänker om 

studier och deras sätt att sedan bedriva sina studier. De fenomenografiska studierna koncentrerades 

så småningom på att kartlägga vilka uppfattningar som finns av vissa fenomen. Metoden 

fenomenografi handlar om att ta reda på hur människor tänker om något eller uppfattar något, 

precis som det i min studie handlar om att undersöka och ta reda på elevers uppfattning och 

upplevelse av i detta fall yoga som fenomen.  Detta kallas inom den fenomenografiska forskningen 

för ”andra ordningens perspektiv”. ”Första ordningens perspektiv” är när forskaren beskriver något 

utan att visa på eller problematisera den subjektiva sidan av fenomenet, alltså att det är någon, en 

människa, som erfar något.  

 

Undervisningen kan se ut på olika vis, dels individuellt eller i grupp. För att i undervisning kunna 

visa på förändringar i elevers tänkande kring olika fenomen krävs att man bemöter och lyfter fram 

deras uppfattningar och kunskaper på ett lämpligt sätt. I en grupp finns olika sätt att förstå ett och 

samma fenomen och som lärare är det viktigt att aktivt lyfta fram variationen av uppfattningar eller 

erfarenheter av det fenomen som undervisningen handlar om så att eleven blir varse de olika sätten 

att erfara fenomenet (Claesson, 2007). Viktigt att som lärare ha kunskap om vilka kvalitativt skilda 

uppfattningar om ett undervisningsfenomen som finns i gruppen, detta kan ske genom att jämföra 

och diskutera personers olika förståelse.  För att komma till klarhet med vilka uppfattningar 

människor har om olika fenomen genomförs oftast djupintervjuer med ett stort antal personer.  

Claesson (2007) jämför konstruktivismen och den sociokulturella inriktningen med 

fenomenografin då alla dessa teorier tar hänsyn till hur elever tänker, förstår eller konstruerar 

kunskap. Konstruktivismen fokuseras på hur människor konstruerar en bild av verkligheten och 

hur den kan förändras. Dock intresserar den här teorin sig främst för den enskilda eleven, här bör 

lärare skapa en miljö där eleverna själva kan experimentera och ta självständiga initiativ. Den 

sociokulturella inriktningen har fokus på människans sociala omgivning och vad språket och 

kommunikationen innebär för lärandet. Nackdelen här kan bli att läraren betraktar sig själv som 

mästare eller handledare och eleverna är lärlingar, skolmiljön är även här viktig då det är där 

eleverna utvecklas. I den fenomenografiska inriktningen fokuseras det på variationen av 

uppfattningar och hur de kan samspela för att lärandet ska komma till stånd. Det krävs ingen 

specifik metod för lärare eller hur en god skolmiljö ska se ut, istället framhåller man vikten av att 
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läraren känner till variationen av elevers uppfattningar eller erfarenheter och att eleverna själva får 

ta del av denna variation eftersom det är så de lär sig (Claesson, 2007).  

 

Jag valde att göra yogaundervisningen i grupp, där ett urval gjordes för att fokusera på endast en 

åldersgrupp, som i detta fall blev danselever i årskurs 3. Utifrån egna erfarenheter men också 

utifrån innehållet i Fraizer (2002) skapades ett lektionsinnehåll anpassat till de elever jag valt att 

möta. Planering av material och innehåll till yogaundervisningen återkommer jag till längre fram 

i texten. Eleverna i årskurs 3 gavs möjligheten att få yogaundervisning i Ashtanga vinyasa-yoga 

vid fyra tillfällen, dock gjordes ännu ett urval då endast fem elever var närvarande vid alla fyra 

lektionstillfällena. Att min fokusering hamnade på Ashtanga vinyasa-yoga ledde till ett mer fysiskt 

program, detta var ett medvetet val hos mig då jag anpassade innehållet efter elever som redan 

hade en mer eller mindre fysisk grundstyrka och kroppskontroll. Jag har valt att kalla de 

medverkande för elev 1, 2, 3, 4 och 5 i resultatdelen.  

 

Claesson (2007) framställer också konstruktivismen som har vissa likheter med fenomenografins 

inriktning. Här används också intervjuer som sedan skrivs ut och analyseras på så sätt att 

kvalitativa skillnader kommer fram. Intervjuer eller diskussioner i grupp kan ge enkla till mer 

komplexa uppfattningar. Man tar upp fyra kategorier som beskriver vilken kunskap elever tar till 

sig och skapar under lektionstillfällena, de första frågorna ger elever möjlighet till att ”återge” 

medan resterande frågor ger elever möjlighet till att ”söka mening”. Dessa kategorier som 

beskriver i vilken mån eleven uppfattat och fått kunskap kring fenomenet liknar också Blooms 

taxonomi som har likheter med uppbyggnaden av delmålen i kursplanen. Claesson (2007) lyfter 

att man i Blooms taxonomi berör punkter så som kännedom, eleven svarar på frågorna när, var 

eller hur. Förståelse, eleven återberättar. Tillämpning, eleven tillämpar det denne förstått i ett nytt 

sammanhang eller område. Analys, eleven förklarar hur det kommer sig att något är på ett visst 

sätt. Syntes, en ny helhet bildas genom att eleven knyter samman de översta punkterna och 

slutligen värdering, som handlar om ställningstagande eller kritiskt förhållningssätt.  

 

Istället för att intervjua eller använda mig av diskussion i syfte att undersöka elevernas uppfattning 

och kunskap så valde jag att använda mig av två frågeformulär och loggbok (se bilaga 2 och 3), 

alltså en annan typ av intervjumetod för att ta del av elevers uppfattning och upplevelse vid flera 

tillfällen under processens gång. Frågeformulär har en mer central roll i KASAM-teorin.  

 

3.2 KASAM 

KASAM är ett begrepp vilket myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994) som var professor i 

medicinsk sociologi vid ”Ben Gurion University of the Negev, Beersheba” i Israel. Han forskade 

i vad som gör att människor blir och förbli friska, det vill säga de hälsobringande faktorernas 

ursprung. Hans svar på frågan var ”känsla av sammanhang”.  

 

Antonovsky (1987) menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att vi 

hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk och att det är graden av KASAM som ligger 

till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler. Begreppet KASAM omfattar tre 

delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är 

förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver 
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finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang 

i (meningsfullhet). Antonovsky (1987) utvecklade ett formulär som mäter graden av KASAM. 

Höga värden innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och därmed en hög förmåga 

att hantera livets utmaningar.  

 

KASAM-teorin kan användas på individ och gruppnivåer i samma utsträckning som när vi talar 

om en grupps uppfattning eller mening i en fråga. För att mäta ”känslan av sammanhang” 

konstruerades ett standardiserat frågeformulär. KASAM-formuläret hade tjugonio frågor totalt och 

Antonovsky (1987) lyfter hur viktigt det är att frågeställningarna är väl formulerade med rimliga 

frågor och täcker de aspekter som det är avsätt att mäta, ytterligare en viktig del i en sådan 

undersökning är att svarande är roade av formuläret (Antonovsky, 1987).  

 

För att undersöka hur danslärare ser på främjandet av hälsa gjordes en intervju med en danslärare 

som skedde via personlig kontakt ute i verksamheten. Detta var en bra metod i sökandet efter 

information om hur danslärare på Vimmerby gymnasium arbetade med stresshantering, vila och 

anatomi i undervisningen. Jag ville undersöka om de medvetet arbetade med förebyggande av 

ohälsa bland elever och om yoga var något som användes för att stärka elevers psykiska och fysiska 

hälsa. Ett för mig intressant område att undersöka då jag endast mött ett fåtal danslärare som arbetat 

med yoga som ett komplement till övrig dansträning. En fråga som en av mina forskningsfrågor 

berör.  

 

Frågeformulär och loggbok (se bilaga 2 och 3) användes i sökandet efter elevernas uppfattningar 

och upplevelser av yogaundervisningen. Då flera elever i årskurs 3 var frånvarande vid flera 

tillfällen gjordes ett urval där de fem elever som medverkade vid alla fyra lektionstillfällena fick 

vara med i undersökningen och också svara på frågeformulären och skriva i loggboken. Det första 

formuläret innehöll frågor som berörde hur eleven uppfattade sin fysiska och psykiska hälsa, samt 

tidigare kunskaper/erfarenheter av yoga. I slutet av det sista lektionstillfället fick eleverna fylla i 

ett avslutande formulär innehållande frågor som berörde deras välmående, om de upplevde någon 

förändring i kropp och sinne, samt tankar kring yogans effekt och påverkan på den psykiska och 

fysiska hälsan. De fick vid tre tillfällen skriva i loggboken som innefattade reflekterande frågor 

om hur eleverna upplevde Ashtanga vinyasa-yogans olika ställningar och positioner, samt 

andningstekniken och hur det kändes i kroppen efter lektionen. Min tanke med dessa formulär och 

loggböcker var att ge möjlighet till eleverna att dels ”återge” sina upplevelser men också att genom 

det slutliga formuläret ge eleverna möjlighet till att ”söka mening” i upplevelserna (se Bilaga 2 

och 3).   

 

3.3 Övriga tillvägagångsätt 

De övriga tillvägagångsätt jag använt mig av är bland annat sökande av material så som litteratur 

om yoga för att få en större förståelse om denna metod och samtidigt inspireras inför skapandet av 

yogaundervisningen med eleverna. Med utgångspunkt i litteraturen Fraiser (2002), Pattabhi (2002) 

och (Blount och McKenzie, 2005) var mitt syfte att få fördjupade kunskaper om yogans historia, 

betydelse och innehåll, samt ge mig mer kunskap om och en större inblick i vilken nivå och 

innehåll som skulle passa i yogaundervisningen för gymnasieelever i årskurs 3.  
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Jag besökte också en yogastudio i Aspudden utanför Stockholm som heter ”Bara yoga”. En studio 

som startades efter att nuvarande delägare fått förmånen att spendera fyra år i Burma där de 

arbetade med bistånd för FN. De fick möjligheten att fördjupa sig i buddismen och Vipassana 

meditationen som bidrog till att yogan fick en allt större och naturlig del i deras liv och förändrade 

också deras inställning till det arbetsliv de haft. Mitt syfte med besöket var att få fördjupa mig i 

och se hur de arbetade med Ashtanga vinyasa – yogan och få inspiration och ytterligare kunskaper 

om denna form av yoga. Jag fick möjligheten att medverka i undervisningen och även observera 

en klass i Astanga vinyasa-yoga.  

 

Med det breda förarbete jag gjort och genom den inspiration jag fått dels ifrån besöket på 

yogastudion men också utifrån egna erfarenheter och inspiration från tidigare yogaundervisning, 

samt övningar, ställningar och serier som beskrivits av Fraiser (2002) i boken Yoga för dig, kunde 

jag skapa en varierad och genomtänkt lektionsserie i Ashtanga vinyasa-yoga. Jag skapade ett 

lektionsinnehåll med bland annat, andning, meditation, ställningar och flöde, samt 

reningsövningar.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Studien lyfter ett aktuellt ämne som berör många människor, såväl dansare som icke dansare. Då 

hälsofrågor cirkulerar i samhället och har stor betydelse i våra liv.  

 

Det har framgått att jag inte genomgått någon yogalärarutbildning utan att jag endast utövat yoga 

på egen hand och utgått ifrån de erfarenheter och kunskaper jag fått med mig från den 

yogaundervisning som jag själv inspirerats av i lektionsinnehållet.  

 

I frågeformulären kan några av frågorna ha varit mer känsliga för vissa individer att berätta om, 

då jag inte tidigare fått någon information om elevernas hälsa och välmående eller om någon av 

dem tidigare haft svårare psykiska besvär. Svaren anonymiserades därför i respekt för eleverna 

som medverkat i undersökningen. Det framhölls dock att deras medverkan och svar, samt 

reflektioner i formulären skulle vara en del i studien.  

 

Ett godkännande av att få delge intervjuperson har tydligt framgått och sköts enligt de etiska 

reglerna från vetenskapsrådet.  

 

4. Bakgrund  

Yogan har blivit allt vanligare och växt sig starkare i syfte att förebygga ohälsa. För många handlar 

det om att hitta en metod för bättre hälsa och smidigare kropp, också som ett medel för personlig 

och andlig utveckling. 

 

4.1 Yogans historia 

Yoga är en gren av Indisk filosofi som har funnits i tusentals år och har sitt ursprung i det forntida 

Indien. Dess historia kan spåras tillbaka till tiden för den vediska kulturen, omkring 2800 f.kr och 

hör samman med den hinduiska religionen. Yogan är nära släkt med traditioner så som buddism, 

jainism och tantra men är för många snarare ett andligt utövande än ett religiöst. Ordet yoga, har 
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många betydelser, framförallt syftar det till föreningen av det individuella jaget med det universella 

medvetandet och beskriver föreningen av den fysiska kroppen med intellektet och den subtila 

kroppen som en metod att överskrida jagets gränser att nå insikt. Man menar att yoga skänker 

mänskligheten en andlig väg och en metod för ett ”rätt liv”, som innebär en samling moraliska, 

etiska och praktiska riktlinjer som hjälper människor att leva ett balanserat och sunt liv (Fraiser, 

2002).  

 

Den yogiska föreställningen om en energi som lyfts som en kraft som verkar både inom våra 

fysiska kroppar och i den subtila kroppen, samt i världen runt omkring oss, kallas prana. En energi 

vi kan få från dels, mat, dryck, genom att andas men även ifrån solsken, vind och regn. Prana 

beskrivs som den vitala energi som upprätthåller livet och man menar här att en kropp som är tömd 

på prana är kraftlös och mottaglig för sjukdomar (Fraiser, 2002).  

 

Förutom denna fysiska och andliga energi uttrycker yogafilosofin att den mentala styrkan kan leda 

människan till en friskare och mer balanserad kropp. Synen på personer med en mental styrka var 

att de bättre kunde uppfatta sig själva och det inre ”jaget”, också styrkan att hålla sinnet fokuserat, 

som enligt Pattabhi (2002) är grunden för att uppnå renhet och uppleva frid och lycka. Kropp och 

sinne bör stabiliseras för att undvika hinder så som sjukdom, detta kan ske genom utövandet av 

yoga.   

 

Ett gemensamt synsätt inom yogafilosofin är att kropp och själ har ett oupplösligt samband. När 

man upplever smärta fysiskt eller i organen kommer också sinnet att uppleva dem. Det samma sker 

om sinnet är i smärta, då detta kommer påverka den fysiska kroppen genom minskning i vikt och 

styrka (Pattabhi, 2002). Då yoga är en av få metoder för koncentrering av sinnet, kan också den 

mentala styrkan utvecklas.  

 

Sanskrit som är vårt allra äldsta språk och allas vårt ursprung, används för att beskriva symboler 

och innehåll i utövandet av yoga. Många yogalärare använder dock både sanskrit, svenska och det 

engelska språket för att kommunicera, samt för att beskriva övningarna i undervisningen. Många 

ställningar i yoga har namn efter djur enligt Blount och McKenzie (2005) som enligt dem är 

ställningar grundade på rörelser som djur gör då alla djur har en naturlig koordination och en 

kontroll över hela kroppen som man i yogan vill träna upp för att få den balans, elasticitet och 

styrka som dessa djur har, men också deras hälsa och vitalitet.  

 

4.1.1 Yogans utveckling  

Anledningen till att yoga blivit populärt och fått framgång syftar till de positiva erfarenheter som 

människor haft av träningen, då ryggsmärtor, värkande nackar och spända muskler har försvunnit 

i samband med utövande av yoga. Enligt Pattabhi (2002) har flera läkare blivit förvånade över 

yogans effekter på sjuka patienter, vars sjukdom man inte lyckats bota via läkemedel. Pattabhi 

(2002) påstår att sjukdomar som inte går att bota med medicin går att bota med yoga och att de 

sjukdomar man inte kan bota med yoga inte går att bota alls. Han lyfter att vanliga läkare kan hitta 

botemedel för obalans i den fysiska kroppen men att det är svårare att finna ett sådant botemedel 

mot psykisk sjukdom. 
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Yoga bygger upp kroppen på nytt då denna form av träning också bygger upp en inre muskelstyrka 

(Blount och McKenzie, 2005). Yoga har blivit allt vanligare idag och också allt bredare i 

utsträckning vad gäller åldersgrupper. Som barn har vi en känslighet som går förlorad i takt med 

att vi gradvis stänger av vår ursprungliga medvetenhet om kroppen, dels genom livsstil och genom 

vardagliga rörelser som vi gör utan att tänka på hur vi gör dem eller varför (Blount och McKenzie, 

2005). Samtidigt är fysisk aktivitet något som fyller många människors fritid men då oftast med 

idrotter som har en viss kroppsfokusering i form av användandet av samma muskelgrupper. 

Människors återhämtning sker oftast i tv-soffan, som egentligen inte alls är en fullkomlig 

avslappning vare sig för kropp eller själ.  

 

Yoga kan bidra till att lindra eller undanröja specifika fysiska symtom eller krämpor så som 

huvudvärk, stress, sömnlöshet, astma, PMS och irriterad tarm (Fraiser, 2002). Andra läkande 

effekter är att vi genom yogautövande renar vårt inre och förbättrar kroppsliga processer så som 

matsmältning. En medvetenhet om kropp och ett kontrollerat sinne kan ge ett ökat lugn som ger 

sinnesro som bidrar till en bättre tankeskärpa. Andningstekniker i yoga kan leda till bättre andning 

även i vardagen, samt minska oro, känslomässiga spänningar och humörsvängningar. Yoga kan 

väcka starka känslor då man öppnar upp de kanaler som förbinder medvetandet och anden med 

den fysiska kroppen, vilket bidrar till att befria instängda känslor. Man kan komma att uppleva 

dramatiska känslor under eller efter att ha utfört olika ställningar eller andningsövningar. En 

avslutande lugn vila är här viktig. Fraiser (2002) lyfter i boken de fysiska fördelarna med yogan 

som är bland annat ökad styrka, smidighet och uthållighet. Denna typ av konditionsträning arbetar 

med alla kroppens muskler som bidrar till mindre risk för skador då man undviker att vissa 

muskelgrupper övertränas och istället får en ökad styrka, smidighet och spänst i hela kroppen, samt 

håller alla inre organ i gott skick. Yoga förbättrar balansen, snabbheten och gracen, samt ökar 

stadigt vår blodtillförsel till hjärnan som stimulerar områden som kan vara passiva. I Indien finns 

yoga för barn, vilket också spridits till Västerlandet, detta har visat sig öka självförtroendet, 

säkerheten och förbättra de teoretiska prestationerna hos barnen, samt förmågan att klara av 

stressiga situationer så som prov i skolan.   

 

Det finns flera tekniker inom yogan som också har olika fokusering, mening och effekter. Dessa 

kan se olika ut beroende på hur lärare utvecklat dem. Vissa former är lugnare med fokus på vila, 

meditation och återhämtning medan andra former av yoga är mer fysiskt krävande och har fokus 

på att jobba fysiskt med kroppen i samspel med andning och på så vis rena kroppen genom 

svettning (Fraiser, 2002).  

 

Joseph Pilates uppfann en träningsform vid namn pilates, som han utforskade i hopp om att 

övervinna sjukdomar som astma, engelska sjukan och reumatisk feber som han led av som barn. 

Vid sidan av en idrottskarriär började han intressera sig för den mänskliga fysiologin och studerade 

detta jämsides med olika österländska träningsformer, så som yoga, vilket blev starten för hans 

egen metod med syfte att stärka hela människan när det gällde fysisk kondition. Startskottet för 

denna fungerande metod fick sin start under första världskriget 1914 då han som tysk medborgare 

blev internerad under hela krigstiden tillsammans med andra landsmän. För att hålla honom och 

hans medfångar friska, tänkte han ut övningar som sedan kom att rädda mångas liv i fängelset. 

Efter fängelsetiden fortsatte han att utveckla sin metod och den tilltalade sedan även dansare som 
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införlivade vissa av hans övningar i sin undervisning, bland annat Martha Graham och Rudolf von 

Laban med flera. Pilates användes även för att träna den tyska armén och i Tyskland lockades både 

dansare, idrottsmän och skådespelare till denna träningsmetod som blev ett komplement till dels 

den traditionella dansträningen och till andra former av fysisk träning för att stärka både kropp, 

medvetande och själ (Blount och McKenzie, 2005).  

 

4.1.2 Ashtanga vinyasa-yoga                                                                                                                

Ashtanga vinyasa-yogan har utvecklats av Sri K. Pattabhi Jois, född 1915 vid Ashtanga Yoga 

institute i Mysore i södra Indien. Enligt honom är Ashtangayoga en stig som leder oss till den ande 

som finns inom oss, till vår verkliga natur. Mycket av det Pattabhi lyfter i boken Yoga Mala (2002) 

handlar om att finna styrka, glädje, energi och balans i kropp och själ. Att hålla fast vid detta utan 

att genom yttre påverkan tappa fokus. Han lyfter även vikten i att studera skrifterna för att förstå 

dem och vidare kunna utöva dessa praktiskt, då han menar att man bör veta bakgrunden och 

betydelsen till utövandet i yoga innan man börjar arbeta med detta som en metod. Ordet ashtanga 

betyder åtta-steg, efter Patanjalis åtta steg av yoga som handlar om mycket mer än yoga som 

träningsform. Vinyasa betyder sammanbunden och beskriver flödet mellan rörelser och andningen 

som samverkar (Fraiser, 2002).   

 

De åtta steg som enligt Pattabhi (2002) leder människan till ett sunt och balanserat liv heter 

Yogasutra och är ett yogafilosofiskt rättesnöre som enligt Pattabhi med flera sägs leda människan 

till evig frid och renhet i kropp och sinne. Det skrevs för många tusen år sedan men är användbart 

för oss att följa även idag. De åtta stegen i yogasutra behöver inte tillämpas i nummerordning eller 

fullgöra ett steg för att gå vidare. Många börjar med ställningar och andningskontroll som sedan 

leder till koncentration och ökad medvetenhet om hur vi uppför oss både personligt och socialt.  

 

Den första serien i Ashtanga vinysa-yogan kallas Yoga Chikitsa vilket betyder yogaterapi. Detta 

är ett vetenskapligt system där de olika asanas genomförs i en särskild ordning. Grunderna i 

Ashtanga vinyasa-yoga är solhälsning A och B, samt sittande, stående och några avslutande 

positioner. Ujjayi-andningen är en andningsteknik som är väl användbar även i andra yogastilar, 

en andning som sker genom näsan men med fokus i hals och gom med ett mjukt väsande ljud. I 

Ashtanga vinyasa-yoga produceras en värme och svettningar som sätter igång en omfattande 

reningsprocess i vilken de inre organen, musklerna, nervsystemet, hjärnan och sinnena deltar. 

Eleverna får lära sig en serie dynamiska och fysiska rörelser i en viss ordning, med fokus på den 

stränga andningstekniken under utövandet (Fraiser, 2002). Många kan genom detta samspel mellan 

rörelse och andning uppleva en känsla av meditation. Ashtanga vinyasa-yoga definieras ofta som 

en idrottslig, fysisk och dynamisk form av yoga. Detta är utan tvivel sant om man tänker på hur 

krävande och imponerande övningen är och på att den ger ökad muskelstyrka, hälsa och livskraft 

(Fraiser, 2002).  

 

Undervisningen i yoga bör utövas med en kunnig ledare som inom yogan har namnet ”guru”, en 

lärare som kan den yogiska vetenskapen och som har vetenskap om sin praktik (Pattabhi, 2002). 

Enligt min yogalärare från danslärarutbildningen har den yttre gurun i uppgift att väcka den inre 

gurun hos sina elever. Hon beskriver att lärarens uppgift handlar om att få elever att lyssna till och 

lära känna den inre läraren i dem, precis som en danslärares mål är att väcka en dansare inom varje 
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elev, genom att inspirera! Som elev är man sin högsta läromästare själv, men det är ändå viktigt att 

man blir lärd på rätt sätt.  

 

Fraiser (2002) lyfter hur viktigt det är att odla förmågan att göra saker utan att man lägger allt för 

stor vikt vid slutresultatet. Yoga handlar inte om framgång eller misslyckande utan om personlig 

utveckling (Fraiser, 2002). Då yoga rör både vårt fysiska, mentala och andliga välmående, samt 

något som helst ska utövas varje dag med individualiserad anpassning i tempo och kraft är detta 

något djupare och större än en träningsform, för många är yoga snarare en metod till att uppnå 

lycka, kroppskontroll, att leva balanserat, flexibelt, medvetet och kännande, yoga har för flera 

blivit en livsstil snarare än en träningsform (Fraiser, 2002).  

 

4.2 Forskning om hälsa och ohälsa 

Främjandet av hälsan bland ungdomar då speciellt under gymnasietiden är enligt mig extra viktig, 

då puberteten påverkar eleverna mycket med tanke på allt som sker i samband med deras dels 

fysiska men också psykiska och emotionella utveckling.  

 

Dahlkwist (2004) lyfter hur nödvändigt det är att regelbundet stanna upp för att reflektera över den 

egna livssituationen och att ta tag i sin situation och ändra på sin livsstil. Under 1990-talet ökade 

förekomsten av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär, speciellt bland unga människor och bland 

kvinnor. Dessa besvär kan vara bidragande faktorer till en ohälsa som stör välbefinnandet och kan 

innebära påfrestningar när det gäller att klara av vardagen. Att skilja på psykiska besvär och 

psykisk sjukdom är viktigt enligt underlagsrapporten som har fått regeringsuppdraget att redovisa 

folkhälsans utveckling, samt analysera eventuella förändringar. Man menar här att psykisk ohälsa 

kan betyda både lindriga besvär eller mer allvarliga former av psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2013). Vid pågående och långvarig stress kan det gå så långt 

att vi blir utbrända.  

 

Dahlkwist (2004) talar om att stress uppkommer då det råder en obalans mellan de krav som 

omgivningen ställer på dig och de resurser som finns till hands för att uppfylla dessa krav. Tidigare 

erfarenheter, tillfällig dagsform och socialt stöd är exempel på sådant som spelar in i vår 

individuella förmåga att kunna hantera stress. Vi har alla olika förmåga att klara av dessa 

stressmoment, då vissa situationer kan upplevas som stressande i olika grad beroende på individens 

kunskap att hantera dem. Enligt Dahlkwist (2004) har inre och yttre orsaker, så kallade ”stressorer” 

en ständig påverkan på oss människor, han beskriver att yttre stressorer är de som finns i vår 

omgivning, så som konflikter med andra människor och grupper, samt sådant som mörker, kyla, 

värme eller tidsbrist. Inre stressorer består istället av alla de krav vi ställer på oss själva, alla 

”måsten” som vi lagt oss till med som i sin tur skapar skuldkänslor inombords.  

 

Allt fler sjukskriver sig och bland sjukdomsorsakerna beräknas enligt socialstyrelsen 80 procent 

vara orsakade av värk, psykisk ohälsa, sjukdomar i andningsorganen, hjärta och blodkärl, var av 

olika stressrelaterade former av psykisk ohälsa är till exempel depression, utbrändhet och andra 

reaktioner på svår stress, som har ökat allra mest (Dahlkwist, 2004).  

 

Hälsa och ohälsa är enligt Dahlkwist (2004) individens egna subjektiva känsla av hur han eller hon 
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mår, och vissa av våra sjukdomar och hälsotillstånd är klart stressrelaterade, så som magsår, migrän 

och högt blodtryck. För att motverka uppkomsten av psykisk ohälsa och skapa en hälsofrämjande 

livsstil betonas vikten av vila, regelbunden och reglerad fysisk aktivitet, samt måttlighet med sprit 

och rökning. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är fullständig hälsa ett tillstånd av 

fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande (Dahlkwist, 2004). 

 

Dahlkwist (2004) med flera forskare lyfter ansvaret i uppfostran och skolans arbete, man 

poängterar här den sociala och kulturella påverkan på den mentala hälsan och ohälsan, i form av 

faktorer som utbildning, kön, arbete och familjesituation.  

 

Orsakerna och upplevelserna av stress kan variera mycket beroende på i vilken livsfas vi befinner oss i 

för tillfället, om vi är barn, ungdomar, medelålders eller äldre, om vi går i skolan, om vi är mitt uppe i 

arbetslivet eller om vi drabbas av exempelvis sorg eller olycklig separation (Dahlkwist, 2004, s. 43).  

 

Enligt Antonovsky (1987) handlar främjandet av hälsa om att kunna hantera sitt liv i med- och 

motgång och göra det bästa av tillvaron. Vilket sker genom att tillvaron görs ”sammanhängande”, 

det blir den om den görs a) begriplig, b) hanterlig och c) meningsfull. Den mänskliga tillvaron är 

som han beskriver full av stressorer, men många kan trots hög stressbelastning överleva och klara 

sig bra. Han lyfter också att det finns flera faktorer som påverkar människans hälsa och i motsatt 

till det vanliga eländesperspektivet varför människor blir sjuka? utgår Antonovsky (1987) ifrån 

perspektivet hur det kommer sig att så många människor, som utsätts för tillvarons alla 

påfrestningar, ändå förblir friska? Han beskriver, ”Att ställas inför en stressor leder till ett 

spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet kommer bli sjukdom, hälsa eller något 

däremellan, beror på hur pass framgångsrik hanteringen av denna spänning är” (Antonovsky, 1987, 

s. 16).   

 

Dahlkwist (2004) tar upp frågan om vad som styr individers olika förmåga att tåla stress och lyfter 

dels arvs och miljöfaktorer. Sammanfattningsvis betyder arvet en hel del för vårt sätt att hantera 

stress, men det vi har lärt oss tidigare och de erfarenheter vi haft betyder ännu mer. Man påpekar 

också att miljöfaktorer under uppväxtåren så som otrygghet, chockupplevelser, fattigdom eller 

dålig kontakt med föräldrar kan göra det svårare för en individ att hantera stress senare i livet.  

 

Antonovsky (1987) beskriver att man genom pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd 

mm, lättare kan göra stressorerna begripliga och på så vis också kunna skapa en känsla av 

sammanhang. Antonovsky (1987) påpekar också vikten i att se till den totala livssituationen och 

lidandet för att förstå etologin bakom en persons hälsotillstånd, även ett vetenskapligt försök att 

öka förståelsen av samspelet mellan kropp och själ och dess inverkan på hälsa och sjukdom är 

viktiga faktorer.   

 

Fysiska skador kan uppstå vid långvarig stress, då kroppen bli alltmer känslig och riskerar att 

lättare drabbas av olika skador och sjukdomar. Viktigt att ta symtom på allvar och åtgärdar detta, 

annars havererar kroppen både psykiskt och fysiskt (Dahlkwist, 2004). Enligt Joseph H. Pilates 

behöver människor en energireserv för att lindra effekterna av daglig stress då han menar att den 

moderna livsstilen orsakar stressrelaterade sjukdomar, det behövs en kombinerad träning av både 
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kropp och själ för att uppnå bästa möjliga kroppshållning och få en kropp i naturlig balans (Blount 

och McKenzie, 2005).  

 

I ett utdrag ur 2 kap. Skollagen (2010:800), 27 §, fastställs att varje elev i gymnasieskolan ska 

erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. En elevhälsa ska också 

finnas på varje skola i syfte att vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas väg 

mot målen (25 §). Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven 

(Skollagen, 2010:800).  

 

Som tidigare nämnts i en hälsofrämjande livsstil betonas vikten av vila, regelbunden och reglerad 

fysisk aktivitet och med stort fokus på den sociala, kulturella och ekonomiska tillvaron. Andra 

metoder för att hantera stress kan enligt Dahlkwist (2004) handla om att strukturera upp och 

reflektera kring livssituationen och gärna anteckna mål, samt planera upp en egen strategi för att 

uppnå dessa. Även avspänningsövningar i form av andning, meditation och att lyssna till musik 

och ta till vara alla tillfällen som ges till långsammare agerande kan bidra till ett lugnare sinne. 

Med en positiv inställning till sig själv, till andra och att kunna vara generös men också att sätta 

gränser, samt vikten i en acceptans till egna val, brister och misslyckanden kan ge en styrka och 

livsglädje. Tillgången till frisk luft och ljus samt att öva upp en närvaro i nuet med fokus på sådant 

man mår bra av kan bidra till ett välmående med styrka att möta motgångar och problem på vägen. 

Lätt fysisk träning så som promenader och annan fysisk aktivitet innebär en muskulär avspänning 

och att släppa tankar på annat och vara mer i nuet ger välbefinnande och en känsla av balans och 

harmoni (Dahlkwist 2004).  

 

Genom lugnare och regelbunden fysisk aktivitet får man en dos av lyckohormonet, endorfin. 

Hjärnan frigörs när man ökar frisättningen av oxytocin (hormoner) som bildas i hypotalamus vid 

avspänningstekniker, motion och massage, och via blodet transporteras dessa ut i kroppen som gör 

att man känner sig glad och pigg, även betaendorfin ger en känsla av välbefinnande och en skön 

trötthet. Andra ämnen som frisätts vid bland annat snabba promenader är acetylkolin och NGF 

(nervegrowth factor), vilket ger positiva effekter på minnet. Vid syreupptagningen i blodet som 

sker vid lugnare fysisk aktivitet påverkas även inlärningsförmågan (Dahlkwist 2004). 

  

4.3 Tonårstiden 

De elever som går på gymnasiet går igenom ett stadie i livet, kallat tonåren. Detta är en tid som 

rör dels elevens fysiska men också psykiska och emotionella utveckling som även kan påverka 

gymnasieelevers tillvaro och hälsa och vidare påverka elevens lärande. 

 

 Buckroyd (2000) poängterar hur betydelsefullt familjelivet är för ett barns utveckling och dennes 

sätt att begränsa, motverka eller möta problem och svårigheter i livet. Tonåren är alltså ett 

avgörande utvecklingsstadium i bildandet av personligheten (Buckroyd, 2000). Barn och 

ungdomar är beroende av och har behov av att bli bemött, sedd och förstådd med kommunikativa 

gester i ett sätt att hjälpa denne att hantera fysiska och känslomässiga upplevelser. Vår självkänsla 

påverkas av vår uppväxt och hur pass accepterade och bemötta alla våra känslor blivit som barn, 

samt hur pass väl vi blir bekräftade eller inte. ”Vi är beroende hela vårt liv på närvaron av andra 

som kommer att ge institutet oss giltighet, identitet och verklighet” (Buckroyd, 2000, s.23)  
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Goldinger (1999) berättar om tonårstiden och om utvecklingen från förpubertet upp till vuxen 

ålder. Puberteten är en process för manlig och kvinnlig utveckling och står för den kroppsliga 

utvecklingen, adolescens är benämningen för den känslomässiga eller själsliga och den psykiska 

utvecklingen. Dessa två processer löper sällan parallellt, då den kroppsliga kommer allt tidigare 

och mycket energi går åt till denna omvandling samtidigt som tänkandets utveckling är en viktig 

del av tonårstiden. Tonåren är en förnyad tid av självupptagenhet och egocentricitet och att vara 

någon som duger och få respekt är grundpelare för självkänslans utveckling för att hitta en plats i 

samhället. Denna utveckling är viktigt för kontakten med sig själv och omgivningen. Adolescensen 

beskrivs som en tid för konflikt mellan att dels vilja växa, bli stor och bli ansvarsmedveten 

samtidigt med en vilja att stanna kvar som liten, hjälplös och ompysslad. I detta 

utvecklingsstadium behöver tonåringen föräldrastöd, tröst och hjälp i vardagslivet, men även att 

vuxna sätter gränser och fungerar som ett stadigt plank, Goldinger (1999) lyfter i boken hur viktig 

kontakten med föräldrarna är. Sen adolescens är en lugnare period än tidig adolescens då den 

senare handlar om åldern 16-20 år, det sker dock ett intensivt arbete i psykets labyrinter, alltså 

uppbyggnadsarbetet kring, vem är jag? vad ska jag göra med mitt liv? och så vidare.  Vuxenvärlden 

närmar sig med frihet, självständighet och framtidsdrömmar/mål, parallellt med sorg, tomhet och 

depressivitet. Det är en frigörelseprocess som handlar om att bli en egen, unik människa med egna 

känslor som klarar sig utan föräldrarnas trygga famn. En fas där mycket handlar om jämförelsen 

med andra och att hitta sin egen identitet i förhållande till omgivningen. Identitetssökande sker 

hela livet och viktiga redskap för att påverka ungdomars självkänsla är bland annat hur vuxna 

bemöter dem i deras tankar, frågor, känslor och kommunikationen med dem. Att möta känslor som 

tomhet och depressivitet är viktigt, även här uppmärksammas skolans arbetssätt som en viktig 

faktor.  

 

Skolan kräver främst intellektuella prestationer men i denna utvecklingsperiod behöver 

ungdomarna tid och energi till att bearbeta känslor och uttrycka de inre bilderna i ord och finna 

tillfredsställelse med hjälp av olika kreativa verksamheter. Att förneka obehagliga och 

skrämmande känslor som oro och ångest kan i tonåren vara det lättaste. Men när känslor är 

kraftfulla hittar de alltid en väg ut, oftast här reagerar den fysiska kroppen istället. Oftast uttrycker 

vi det själsligt onda via ett kroppsligt symtom. Kropp och själ hör intimt samman då vårt 

immunförsvar i högsta grad är beroende av psykiska faktorer och att lyssna till kroppens signaler 

är enligt Goldinger (1999) viktigt. Det är dock inte helt accepterat enligt kulturmönstret att visa 

tecken på svaghet och sårbarhet som faktiskt täcken på sjukdom i grunden handlar om (Goldinger, 

1999).  

 

”Man kan konstatera att andelen yngre som besväras av ångest, nervositet eller sömnbesvär har 

fördubblats på 10 år” (Erikson, 2002, s.98). Erikson (2002) antyder att depressioner är ett stort 

problem bland barn och ungdomar idag och att detta är kroppens sätt att reagera när det blir för 

mycket. Immunförsvaret påverkas då negativt vilket ökar infektionskänsligheten och risken för 

komplikationer. På gymnasiet ökar risken för depression hos flickor, då tre gånger så många flickor 

som pojkar har en depression. Många ungdomar med mindre djupa depressioner tar sig till skolan 

men presterar sämre och kämpar med skolarbeten men som går dåligt ändå (Erikson, 2002).  
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Utvecklingen under tonåren är dock mycket individuell både vad gäller psykologisk mognad och 

fysisk tillväxt. Stora fysiologiska förändringar sker i varierande takt och med olika mönster. 

Skillnaderna i personlig utveckling är stora, både i jämförelser mellan könen och mellan individer. 

Individens utveckling måste tolkas ur ett brett perspektiv, där olika aspekter samspelar. Det 

holistiska perspektivet utgår ifrån att individens utveckling sker i samspel med omgivningen. 

Termen psykosomatisk som är från grekiskans psyke som betyder själ och soma som betyder 

kropp, omfattar både kroppsliga, psykiska och sociala aspekter av vikt för vår hälsa (Ahrén, 2010).  

 

En tonåring berättar om hur hon kämpat sig igenom högstadietiden och även början av 

gymnasietiden (Eriksson, 2002). Hon beskriver att hon mått väldigt dåligt och haft återkommande 

depressioner, känt sig trött och dåsig. Klasskamraterna var taskiga och hon kände sig utanför större 

delen av skoltiden. Detta var även känslor som fanns hos flera vänner i klassen. Hon sökte hjälp 

hos psykolog men fick ingen större hjälp. Först när hon kom till en zonterapeut och fick zonterapi 

och massage kändes det bättre och de fysiska spänningarna släppte, hon fick sedan kontakt med 

en bättre psykolog som hjälpte henne att hantera sina problem och börja tänka på ett annat sätt. 

Efter samtalen kände hon sig lättare i kropp och själ. Med mental träning och nya matvanor mådde 

hon mycket bättre. Hon tar upp hur hårt livet i skolan kan vara och lyfter att skolan borde satsa 

mer på praktiskt arbete där elever får använda hela kroppen och båda hjärnhalvorna. Hon beskriver 

att tempot är högt och kraven stora, och att många blir stressade och oroliga inför alla val och den 

press som man ställs inför under gymnasietiden och inför kommande arbetsliv (Eriksson, 2002). 

Mobbing kan vara en bidragande faktor till ohälsa bland många barn och ungdomar. I förordning 

om läroplan för gymnasiet (2010) lyfts att skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga 

åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Vidare ska var och en som verkar inom skolan också främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Skollagen, 2010:800) Då en 

trygg skolmiljö kan främja hälsa bland elever.  

 

4.4 Forskning om dans  

Ett behov av rörelse i form av fysisk aktivitet finns hos många men något man ofta glömmer är att 

vårt psykiska, andliga och emotionella välmående också påverkar våra fysiska förutsättningar. För 

att kunna verka i ett samhälle som är fyllt av fysiska och psykiska påfrestningar krävs en 

medvetenhet om hur vi kan uppnå ett fysiskt och psykiskt välmående.  

 

”Vi måste lära oss att använda lärdomarna av kroppsarbete, vi måste lära oss att respektera 

kroppsarbetets intellektuella innehåll: du kan kanske tänka utan att lyfta din hand, men du kan 

aldrig lyfta handen utan att tänka” (Stockfeldt, 1997, s. 11). Ett citat som jag tycker beskriver 

sambandet mellan kropp och intellekt på ett bra sätt och lyfter vikten av hur rörelsen skapas med 

hjälp av tankens kraft. Allt för ofta utför vi fysiska rörelser utan en medveten tanke bakom, detta 

uttrycker Blount och McKenzie (2005) som något skadligt för både kropp och själ. Medveten 

rörelse bidrar till att hjärncellerna får arbeta och bidrar till att öka aktiviteten hos medvetandet 

(Blount och McKenzie, 2005). 

 

Buckroyd (2000) lyfter för och nackdelar med dansträning på en elitnivå. Julia Buckroyd är 

psykoterapeut och har spenderat fem år på London Contemporary dance school i syfte att ge 
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eleverna på skolan möjlighet till stöd i form av samtal om problem i utbildningen. Hon har aldrig 

själv varken undervisat eller utfört dans mer än som liten men är väldigt intresserad av människor 

som sysslar med olika former av sporter på elitnivå. Bland annat de som sysslar med dans och 

vägen mot ett dansyrke. Med den fysiska processen i fokus kommer Buckroyd (2000) också in på 

elevernas emotionella hälsa som hon lyfter som en otroligt viktig del i det hela då vi pratar om 

mestadels tonårstjejer. Känslomässiga och psykologiska aspekter bör tas på allvar menar hon. Vi 

lever i ett samhälle där individualismen har kommit att bli allt mer styrande och detta påverkar så 

klart alla då kändisskap och att som individ vara ”bäst” prioriteras starkare än de som inte gjort 

lika starka eller utstickande prestationer. Att finna en balans mellan att ”vara” och ”göra” har blivit 

aktuellt då det skapas mycket konkurrens och avund i ett samhälle med fokusering på individuella 

framgångar snarare än ett lojalt och kollektivistiskt samhälle. Detta speglar sig starkt i en 

professionell dansares värld där det många gånger finns faror och destruktivitet med den svåra 

konkurrens som äger rum. Den fysiska aktivitetens baksida visar sig som en riskfaktor då 

elitidrottare snarare drivs av resultatmässiga mål än att förbättra sin hälsa. En allt för hård och 

intensiv träning kan leda till kronisk trötthet, ätstörningar, förslitningsskador och andra negativa 

hälsotillstånd. När det gäller fysisk träning är det självfallet viktigt att kroppen får tid till 

återhämtning och tid till att byggas upp mellan träningspassen (Dahlkwist, 2004).  Buckroyd 

(2000) lyfter de emotionella aspekterna av dansundervisning, hon menar att vi kan känna ett brett 

spektrum av känslor i relation till andra, känslor vi alla föredrar och är stolta över att äga kan vara, 

glädje, kärlek, beundran och så vidare, men vi kan också fyllas av mindre älskvärda känslor, så 

som ilska, avund och rivalitet, dessa mindre enkla känslor att bära kan förstärkas då vi hamnar i 

situationer eller sammanhang där konkurrens förekommer. Enligt Buckroyd (2000) kan 

konkurrens förvärra och störa elevers förmåga att arbeta kreativt.  

 

Enligt Buckroyd (2000) är danslektioner drivhus för svåra känslor men med en enligt henne 

felaktig hantering av dessa då hon beskriver hur viktigt erkännandet och acceptansen för de känslor 

som kan uppstå är, dels ifrån eleven själv men också ifrån dansläraren. I tonåren ligger starkt fokus 

på kroppen, dess form och kapacitet, det sker en utveckling där känslor om kropp, sexualitet och 

andras är kraftfulla och svåra att hantera. Viktigt är att läraren ger en inlärningsmiljö karakteriserad 

av villkoren för empati, acceptans, äkthet och sjukvård och att relationen mellan lärare och elev 

bör bli mindre konfrontation och mer samarbete. Dansträningen har en mycket viktig roll att spela 

i upprättandet och främjandet av självkänslan (Buckroyd, 2000).  

 

Dansen bör forma elever genom utbildningen till att bli en självsäker ung person med hög 

självkänsla och en medvetenhet om sin kropp och dess budskap samt, med lärdomen att respektera 

och ta hand om sig själv fysiskt och känslomässigt. Buckroyd (2000) anser dock att flertalet 

danselever har en mycket dålig självkänsla och en förvirrad eller störd avkänning av kroppsform 

och storlek, de har lärt sig att ignorera signalerna från deras kroppar, så att de inte kan konsekvent 

identifiera smärta, trötthet eller hunger, de känner sig främmande i sin ställning till sina kroppar 

och dess förmåga (Buckroyd, 2000). Uppmärksammandet av fysiska behov ses som en njutning 

som dansare inte har råd att överlämna för rädsla att äventyra sin identitet och kapacitet som 

dansare. Kampen efter en ”kontroll” över en kropp som tycks tillhöra någon annan, visar på en 

tendens att undertrycka dem själva via ätstörningar, otillräcklig vila, cigaretter, droger och slarv 

vid eventuella skador. Dessa problem förekommer inte bara i en yrkesdansares träning utan även 
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hos den unga kvinnliga befolkningen (Buckroyd, 2000).  

 

Om man inte ser till hela elevens person utan endast till kroppen som ett instrument som går att 

pressa över gränsen för vad man klarar av, då är risken stor för komplikationer i form av både 

fysiska men också psykiska skador (Buckroyd, 2000). Kroppen och intellektet i form av sinne och 

känslor är beroende av varandra, samt att strävan efter att dessa balanseras och värderas. Under de 

senaste tjugo åren har rörelsepsykologi och idrottspsykologi utvecklats, Buckroyd (2000) påpekar 

att de båda använder kognitiva beteendetekniker för att öka motivation och prestation hos personer 

som deltar i träning så som organiserad fysisk aktivitet och inom idrotten. Denna sportpsykologi 

har även börjat tillämpas på dans i syfte att förebygga och hjälpa till med återhämtande från skador, 

hantering av prestationsångest, samt att hjälpa till med koncentration och motivation. Buckroyd 

(2000) anser att danspsykologi säkert kan vara ett verktyg för känslomässig utveckling, samt 

fokusera och öka elevers prestationer. Hon anser också att dans är en av de mest fysiska uttryck 

för alla konstnärliga discipliner och är särskilt värdefullt för att hjälpa unga människor att utveckla 

stolthet över sina kroppar och sin förmåga till kreativitet.  

 

Buckroyd (2000) uppmärksammar den psykiska miljön i dansträningen och känslan av att känna 

sig verklig och betydande, vi påverkas av dels inre och yttre faktorer i vårt sätt att se oss själva. 

Att ha en positiv självbild är en betydelsefull grund i sättet hur vi hanterar misslyckanden och 

motgångar. Ungdomar som inte blivit tillräckligt bekräftade som barn kommer förmodligen ha 

svårare att handskas med misslyckanden och kritik då dennes självbild redan sedan tidigare kan 

vara skakig. I miljöer där prestation bedöms och där korrektion har en stor roll kan en sådan person 

uppfatta situationen som outhärdlig. Buckroyd (2000) påpekar att firandet av prestationer glöms 

bort och att lärare och elever har svårt att se och lyfta glädjen i framgångarna. För att maximera 

de kreativa möjligheterna i utbildningen för dansare kan det vara minst lika viktigt att inse och 

lyfta det som görs rätt, att genom en positiv och stödjande miljö uppmuntra elever till styrkan att 

acceptera och rätta till misstag men också att tillåta utforskandet av och öka deras medvetenhet 

om sin inre värld, då kan dansträningen också bidra till en tillväxt av elever med stark 

självkännedom. Allt ansvar ligger dock inte hos dansläraren utan även hos eleven, som måste vara 

medveten om sitt eget ansvar för sig själv, sin utbildning och behovet av mat och vila.  

 

Buckroyd (2000) lyfter hur viktigt det är att danslärare är medvetna om att elever som kommer in 

på dansutbildningar kan ha en omedveten känslomässig användning för utbildningen i åtanke. Hur 

en skola jobbar, kreativt eller destruktivt med den emotionella biten kan alldeles säkert påverka 

elevers framtida sätt att använda dansen på. Dansutbildningar kan i bästa fall maximera studentens 

energi och kreativitet och i värsta fall minska och begränsa rörelsens kreativa funktion (Buckroyd, 

2000). Då hon beskriver hur danselever väljer att använda dansträningen på skilda sätt, för vissa 

kan dansen vara ett sätt att kommunicera och uttrycka sig och arbeta kreativt med både kropp och 

själ, men det kan för vissa istället vara något att fly till för att genom denna ständiga fysiska 

aktivitet undvika känslor och kommunikation med den yttre och inre världen.  

 

Dansutbildningar bör därför vara försiktiga med vad de uppmärksammar gällande ideal för dansare 

då det sker mycket i ungdomarnas pubertetsutveckling och att aktivt arbeta med elevers dels 

fysiska men också psykiska välbefinnande bör prioriteras högt. Buckroyd (2000) lyfter att om vi 
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bryr oss om välfärden för professionella dansare måste vi utbilda våra elever till att intelligent 

kunna ta hand om sig själva genom en utvecklad medvetenhet om sina känslor.  

 

Utbildning ska vara en uppbyggnad mot en integrering av mänskliga förmågor och befogenheter som 

leder till välanpassade, nyttiga, balanserade enskilda personer. Med viljan att finna frid i oss själva och 

för att åstadkomma en lämplig anpassning till livet omkring oss, som är grunden för all mental och 

fysisk aktivitet (Buckroyd, 2000, s. 60).  

 

Shapiro (1998) lyfter oron för makt, identitet, genus och kulturella skillnader och budskap som 

kan uppstå i bland annat dansutbildningar. Enligt Shapiro (1998) är en auktoritär lärare vanligt 

med elever som tysta och passiva gör som de blir tillsagda med hög risk att påverkas av kulturella 

förväntningar av den kvinnliga kroppsuppfattningen. Shapiro (1998) påstår att ett generativt tema 

för gymnasieelever på dansutbildning handlar om deras kroppsuppfattning, vilka kulturella värden 

dessa bilder speglar. Viktigt att uppmuntra elever att tänka reflektivt om sina egna liv, som man 

menar är en process av självforskning. En kritisk reflektion i syfte till en självförståelse och vidare 

kritisk syn på undervisningen. Att våga ifrågasätta auktoritet, makt och identitet kan leda till en 

förändring i hur dansutbildningar agerar i undervisningen, då historiska händelser och 

maktförhållanden ofta formar och begränsar våra liv. Enligt läroplanen för gymnasieskolan (2011) 

är skolans uppdrag att eleverna ska ges möjlighet att träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  

 

Att uppmana elever till tankeväckande reflektion kring sin egen kroppsuppfattning kan göra 

eleverna mer medvetna om frågor som anorexi och bulimi och leda till en bredare analys av 

förhållandet av sina erfarenheter och hälsotillstånd. I utbildning bör vi titta närmre på hur vi tänker 

på och om kroppen i dansen. Som ett objekt för perfektion? I så fall bör vi ifrågasätta våra 

värderingar och ändra föreställningar om kroppen i dansutbildningen, då vikten dels i 

dansutbildning men speciellt för elever i tonåren bör handla om mer än den fysiska kroppen, 

nämligen ha i åtanke att eleverna också går igenom en känslomässig, själslig och en psykisk 

utveckling (Goldinger, 1999).   

 

 

4.5 Förankring i kursplaner 

Enligt Gy11 (Skolverket, 2011a) lyfts att skolans uppdrag är att stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa 

problem. Skolan har också i uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Vidare ska skolan utveckla elevernas kom-

munikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor.  

 

Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter 

skolan. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden (skolverket, 2011a).  

 

Precis som Antonovsky (1987) lyfter så står det även i Gy11 (Skolverket, 2011a) att elevernas 

kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna 

möjligheter att få överblick och sammanhang, samt möjlighet att reflektera över sina erfarenheter 
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och tillämpa sina kunskaper.  

 

Lager, Berlin, Danielsson och Heimersson (2009) beskriver i folkhälsorapporten om den markanta 

ökning av psykisk ohälsa som rapporteras bland ungdomar, framför allt hos flickor. Det är inte 

bara självrapporterade besvär som ängslan, oro eller ångest som har blivit vanligare, den psykiska 

ohälsan återspeglas även i ökad sjukhusvård för ångest, självmordsförsök och depression.   

 

Hälsofrågor nämns främst i skollagen. (2010:800) Utdrag ut 2 kap, elevhälsans uppgifter och mål. 

Där ett förebyggande och främjande arbete riktat mot ohälsa bland elever ska göras på varje skola. 

I läroplanen för gymnasieskolan (2011) lyfts också vikten av en god miljö för utveckling och 

lärande.  

 

I Gy11 (Skolverket, 2011b) ska eleverna ges möjlighet att tillägna sig medvetenhet om kroppens 

fysiska möjligheter genom praktiskt arbete med anatomi och förståelse av arbetsmiljöfrågor 

knutna till dansteknikträning. Utöver kunskaper om anatomi ska även eleven ges möjlighet till 

kunskaper om kompletterande träningsmetoder och hur den egna kroppen fungerar i 

träningssammanhang.  

 

I inriktning dans på gymnasiet behandlar en av kurserna områden så som stresshantering och 

skadeförebyggande träning. Undervisningen i ämnet dansträning ska behandla innehåll så som 

skadeförebyggande träning och dansteknikövningar med betoning på att jobba anatomiskt och 

fysiskt rätt. Övningar för uppvärmning, nedvarvning, stretch och vila samt hur dessa moment kan 

sättas samman för att förstärka danstekniska övningar finns med som en punkt, också övningar i 

stresshantering och hur dessa genomförs för att hantera situationer som kan upplevas som pressade 

både i träningssituationer och vid sceniska framträdanden (skolverket, 2011c).  

 

5. Resultat  

Jag skapade ett program på en och en halv timme i Ashtanga vinyasa-yoga som undervisades vid 

fyra tillfällen (se bilaga 5). Ett val av passande musik, yogamattor, filtar och ljusstakar gjordes för 

att skapa en passande stämning. Om eleverna kommit i kontakt med yoga innan vårt möte hade 

jag ingen aning om, därför valde jag att använda enklare övningar till en början för att skapa en 

lugn, avslappnad atmosfär utan prestation i fokus, som är otroligt viktig när man för första gången 

möter yoga (Fraiser, 2002). Vid första mötet med eleverna hade jag med mig det första 

frågeformuläret där syftet var att dels undersöka vilka uppfattningar eleverna hade kring yoga men 

också om deras hälsotillstånd i dagsläget.  

 

5.1 Elevernas hälsotillstånd 

Genom det första frågeformuläret med hälsofrågor fick jag en inblick i hur fem danselever i åk 3 

upplevde sin fysiska och psykiska hälsa.  

 

Alla fem elever som ingick i undersökningen kände sig mer eller mindre fysiskt svaga, stressade 

och allmänt småkrassliga med symptom som trötthet, förkylning, oro, ångest, spända muskler, ont 

i mage, rygg och ben. Fyra av fem elever påstod att de tappat styrka och kondition i samband med 

en period utan dansträning, de hade nämligen påsklov veckan innan vårt möte. Alla fem elever 
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upplevde sig ha en svag fysisk hälsa på grund av bland annat för lite sömn, sena utekvällar, 

alkoholintag och för lite fysisk aktivitet. Höga krav i och utanför skolan påverkade eleverna då allt 

för många uppgifter och prov, samt planer inför hösten och framtiden bidrog till stress och press. 

Dålig kost så som utelämnad frukost nämnde två av fem elever som en bidragande faktor till deras 

fysiska ohälsa. I samband med mycket som hände i skolan berättar en elev att hon ofta får 

prestationsångest, ”Jag pressar alltid mig själv hårt och vill göra mitt allra bästa i alla situationer 

(Elev 1). Elev 2 kände sig ganska stark och frisk fysiskt men något stressad och orolig mentalt, 

hon beskrev sig själv som mentalt utmattad men lyfte samtidigt att påsklovet var en bra vilopaus.  

 

Fyra av fem elever upplevde trots deras tillfälliga fysiska och psykiska ohälsa att de hade en för 

övrigt god hälsa. De påpekade att de kände sig starka och lugna psykiskt när de åt rätt och bra, 

motionerade regelbundet och fick en god sömn. Elev 3 påpekade att stressa mindre och att äta 

frukost, samt sova bättre skulle kunna bidra till en bättre hälsa. Elev 4 påpekade att planering och 

bearbetning av stressen påverkade henne psykiskt på så vis att hon kände sig starkare och lugnare. 

Elev 1 beskrev att hon trots den yttre stressen kände sig trygg i sig själv och i sin kropp. Alla lyfte 

fysisk aktivitet som något de mådde bra av dels fysiskt men också psykiskt. Elev 5 beskrev att en 

god hälsa var när man mådde bra både fysiskt och mentalt, samt när man hade mycket energi och 

var glad. Elev 3 påpekade att hon kände sig ganska stark och frisk då hon dansat och utövat yoga, 

samt börjat komma igång igen efter en period av mindre aktivitet och mycket skolarbeten. I slutet 

av undersökningen kände sig majoriteten av eleverna ganska starka och lugna psykiskt då jobbiga 

redovisningar i skolan var gjorda och de hade kommit igång med träningen igen, samt medverkat 

i yogaundervisningen. Skolavslutningen närmade sig vilket bidrog till att det inte var så mycket 

skolarbeten kvar och eleverna lyfte att de hade flera saker att se fram emot som också påverkade 

dem till ett ökat lugn och starkare psyke. Elev 2 påpekade att hon kunde ignorera sådant som hon 

tidigare fått ångest av och istället börja fokusera på framtiden. Tre av fem elever påpekade att de i 

vanliga fall ansåg sig ha en god hälsa men att de i stressade situationer påverkades negativt. 

Eleverna var medvetna om att en mindre god hälsa visade sig genom trötthet, stressymptom eller 

via sjukdom. 

 

Tre elever påpekade skolmiljön som en bidragande faktor till deras hälsotillstånd. Två av fem 

elever beskrev att de kände sig tryggare hemma än i skolan. Elev 3 mådde bättre mentalt hemma 

då hon upplevde skolan, krav och andra människor som påfrestande, dock ansåg hon att hon i 

samband med dansträningen i skolan blev starkare fysiskt. Elev 5 påverkades inte alls av skol-, 

eller hemmiljön då hon beskrev att det helt berodde på om det var något som stressade henne på 

de olika platserna. Elev 4 upplevde att hon var tröttare och mer uttråkad hemma än i skolan då hon 

berättade att hon just blivit ensambarn efter att systern flyttat hemifrån.  

 

5.1.1 Arbetet bland danslärare i syfte att främja hälsa på gymnasiet 

Enligt alla eleverna som medverkade i undersökningen ansågs att yoga var ett bra avbrott i den 

vanliga dansundervisningen. Eleverna tyckte även att yoga borde finnas med som ett komplement 

till övrig dansträning i utbildningen. 

 

I en intervju med dansläraren om hur de arbetar med frågor som stresshantering och förebyggande 

av ohälsa bland danselever på gymnasiet, berättade informanten att hon tycker det är viktigt att 
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iaktta elevers psykiska hälsa och att ta den på allvar. Leander berättade om hur hon brukar vänta 

med att svara på frågor som känns svåra att svara på då eleverna undrar över frågor angående deras 

fysiska kroppar. Istället brukar Leander återkomma efter att ha sökt efter svar i anatomiböckerna 

som hon har ett flertal av hemma. Leander hade också genomfört en kurs i just anatomi, som står 

för läran om kroppens uppbyggnad i vävnader och organ. Tack vare det egna intresset för den 

fysiska och psykiska kroppen så var hon också drivande gällande fortbildning för lärare inom detta 

område.  

 

Eleverna som informanten undervisade hade inte kursen ”dansträning” vid tillfället, men lyfter 

ändå behovet och vikten av stresshantering, struktur och vila. Vissa lektioner har de helt brutit den 

traditionella undervisningen för att istället fokusera på elevernas hälsa och välmående, då det 

upplevts som att det fanns vissa perioder som eleverna var väldigt stressade. Dansklasser i sig kan 

hjälpa eleverna att stressa ner, frigöra spänningar och skapa endorfin som bidrar till adrenalin och 

glädje, men ibland behövs det lugnare lektionsinnehåll som anpassas efter elevernas välmående. 

Ibland blir det massage större delen av lektionen och det har också hänt att informanten har låtit 

eleverna sitta och lyssna på en lugnande text som hon själv skrivit i lugnande syfte. Vissa tillfällen 

har eleverna också behövt stöd i att strukturera upp delmål för att klara av skolans alla ämnen. En 

mental träningsdag med innehåll av vila, strukturera upp och massage lyfter Informanten som en 

av deras lösningar på elevers stressade skolgång. Dessa dagar är huvudsyftet att nå eleverna genom 

att prata och arbeta aktivt med huvudpunkter så som träning, vila och fritid, med även kost som en 

viktig del i triangeln.  

 

På frågan om de arbetar med någon form av yoga i förebyggande syfte, beskrev Leander att de 

använder sig av många yoga ”asana” ställningar i dansundervisningen, med fokus på att stärka den 

fysiska kroppen. Informanten lyfter likheter mellan yoga och 80-tals Jazzteknik, då hon anser att 

många positioner och ställningar är den samma. Leander hade själv provat på många former av 

yoga och den starkaste upplevelse var under en resa till Thailand då hon tog yogaklasser med en 

yogalärare som driver en yogastudio på Koh Lanta, och har arbetat som vinyasa-flowlärare sedan 

2000. Informanten fick vinyasa-yogan beskriven med ord som flöde, dynamik, förenande mellan 

rörelse och andning. Leander berättade hur inspirerande dessa klasser var och att hon själv har 

använt sig av en vinyasa-uppvärmning i undervisningen med eleverna utifrån inspiration från 

denna yogalärare.   

 

Fyra av fem elever tyckte det var positivt att få prova olika träningsformer i utbildningen. Elev 4 

ansåg dock att yoga borde finnas med som frivillig lektion då hon menade att alla kanske inte hade 

samma fokus och mål med det. Elev 3 kunde inte se att yoga skulle kunna användas regelbundet i 

utbildningen utan i så fall någon enstaka gång eller i början och i slutet av de övriga 

danslektionerna. ”Ett helt yogapass skulle läggas in då och då, när det behövs så att man verkligen 

får lära sig använda det som en alternativ träning till dansen” (Elev 2).   

 

5.2 Elevernas uppfattningar om yoga  

De fem elever som medverkade vid yogaundervisningen hade alla liknande uppfattningar om yoga 

och alla fem elever hade viss förkunskap om yoga sedan tidigare. Eleverna förväntade sig en svår 

utmaning samtidigt som det fanns en nyfikenhet inför vårt möte eftersom de aldrig tidigare mött 
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Ashtanga vinyasa-yoga.  

 

Samtliga fem elever som medverkade i undersökningen hade kommit i kontakt med yoga tidigare, 

de hade alla provat på Bikramyoga som är en fysiskt krävande form av yoga som utförs i 40 graders 

värme. Tre av fem elever hade också provat andra varianter av yoga men de visste inte vad för typ 

av yoga de utövat. Alla elever hade uppfattningar om yoga som något fysiskt jobbigt, svårt och 

inte alls skönt till en början men ju mer de utövade det förändrades deras uppfattningar och de 

kunde till och med börja njuta och förstå dess effekter så småningom. Elev 4 beskrev att 

Bikramyoga var jobbigare än andra former av yoga med tanke på temperaturen, som enligt henne 

gjorde jobbet men påpekade ändå att det var väldigt skönt med både Bikramyoga och andra typer 

av yoga, då det hjälpte henne att koppla av och bli mer flexibel i kroppen efteråt. Alla eleverna 

uttryckte att yoga var något jobbigt men samtidigt skönt och positivt. Elev 3 beskrev att hon efter 

Bikramyogan kände sig ren utav att ha svettas bort så mycket kroppsvätska, men att hon inte skulle 

vilja göra den formen av yoga varje dag, utan endast någon gång om året.  

 

Alla fem eleverna ansåg att man utövar yoga för att koppla av eller som alternativ träning. De 

uppfattade yoga som ett sätt till att lära känna sin kropp, slappna av, bli mindre stressad och få ett 

ökat lugn. Elev 4 beskrev yoga som en rörelse och träningsform som gör en mjukare, smidigare 

och ger en bättre kroppskontroll. Två elever uttryckte även att de uppfattade yoga som en slags 

meditation med fokus på att hitta ett lugn för både kropp och sinne, då elev 5 beskrev att man i 

yoga gör olika positioner med kroppen kombinerat med lite meditation och andningsövningar. 

Elev 3 påpekade att man i yoga ofta gör långsamma lugnande rörelser och att andningen var en 

central del. Elev 2 uppfattade yoga som något religiöst från grunden men att det i västvärlden mer 

kändes som en form av avslappning och träning. 

 

Eleverna ansåg att yoga kunde påverka hälsan på så vis att man blir mer kroppsmedveten, piggare 

och rörligare då utövande av yoga är en annorlunda träningsform som får musklerna att jobba och 

slappna av på ett annat sätt än vid vanlig dansträning. De trodde att man genom yogan skulle kunna 

må bättre både fysiskt och psykiskt, då de uttryckte att yoga är en träning för både det mentala och 

fysiska, man tränar båda delarna, något som inte alla träningsformer gör. Elev 3 ansåg att hon 

genom yogan skulle kunna hitta ett lugn i all stress och för en liten stund sluta tänka på allt runt 

omkring.  Elev 2 trodde att yoga som avslappning säkert kunde ha positiv påverkan på hälsan och 

med en skeptisk ton lyfte hon att vridningarna som utövas i yoga kanske kunde läka hennes 

magsmärtor.  

 

5.3 Elevernas upplever av yoga i syfte att stärka hälsan  

Eleverna upplevde Ashtanga vinyasa-yogan som ett positivt, avslappnande och skönt avbrott i 

utbildningen. Flera av eleverna ansåg att yoga var en bra start efter lovet eftersom det gav möjlighet 

att komma igång lite lugnare. 

 

 Alla eleverna tyckte det var skönt att kunna fokusera på något annat ett tag och släppa tankar på 

skolarbeten och de krav som dessa medförde, samt att komma ner i varv lite och koncentrera sig 

på att vara i nuet. Yogan upplevdes som något skönt och stärkande för den fysiska och psykiska 

hälsan. Majoriteten ansåg att yoga skulle kunna bidra till ett ökat lugn. Elev 5 påpekade att yoga 
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även var bra för att bygga upp kroppen, jobba upp en statisk styrka och förebygga skador precis 

som vanlig styrketräning eller löparträning. 

 

Fyra av fem elever blev glatt överraskade av yogaundervisningen då förväntningarna var att det 

skulle vara något flummigt och muskulärt utmanande, men de tyckte det var riktigt behagligt 

eftersom det var så mycket avslappning och återhämtning emellan ställningarna. Att koppla bort 

allt runtomkring och stressa ner ansågs som behövligt. Elev 1 beskrev att yoga kändes stärkande 

för kroppen och beskrev att hon efter yogalektionen kände sig varm, mer avslappnad och mindre 

stressad. Flera påpekade att yogan gav ett lugn som de ansåg skulle kunna motverka stress. 

”Kroppen kändes bättre efter lektionen, då jag kände mig lättare i både kropp och själ” (Elev 3). 

Elev 5 påpekade att hon kände sig piggare, gladare och fick mer energi efter lektionerna.  

 

Två elever jämförde de mer krävande positionerna med andra former av träning så som 

styrketräning och löpning. Hon påpekade att yogan stärkte kroppen fysiskt och på så vis skulle 

kunna förebygga skador. Elev 1 lyfte att yoga skulle kunna stärka kropp och leder och på så vis 

underlätta även annan träning som kan vara något tuffare för kroppen. Andningsövningarna 

upplevdes av majoriteten som något skönt och givande och gav chans till att varva ner. Flera 

påpekade att den mentala hälsan påverkades av andningstekniken som fick mycket fokus under 

lektionerna, samt att de med hjälp av andningen klarade av de mer ansträngande ställningarna. 

Elev 4 beskrev att hon upplevde att kroppen kändes stel på grund av att hon dagen innan tränat 

väldigt hårt, men att yogan gjorde att hon kunde slappna av mer och få en bra kroppskontroll 

genom att andas genom rörelserna som var fysiskt krävande. Elev 5 upplevde andningstekniken 

som väldigt svår, då hon tyckte det var jobbigt att behöva koncentrera sig på den hela tiden. Elev 

2 lyfte krigarställningarna som fysiskt ansträngande då de gav ”mjölksyra” i musklerna och var 

riktigt jobbiga på så vis, men de bidrog också till att hon blev behagligt varm och trött efteråt.  

 

Utöver de positiva upplevelserna fanns också en viss problematik hos vissa elever, elev 1 fick ont 

i nedre delen av ryggen och upplevde vissa ställningar som obekväma, dock hade hon ett 

ryggproblem sedan tidigare som säkert hade sin påverkan. Elev 3 kände sig svag i armarna vid 

utförandet av krigarpositionerna och fick ont i händerna i de mer krävande ställningarna. Samma 

elev upplevde också en smärta i hålfoten vid balansövningen, hon uttryckte dock att hon inte kände 

sig helt i form men att de lugnare ställningarna och serierna kändes bra i kroppen. Eleverna hade 

olika problematik under yogautövandet, elev 5 tyckte att vissa stillasittande ställningar och att 

andningstekniken var jobbig och gjorde till en början ont. Två av fem elever tyckte att flera av 

övningarna gjorde ont till en början men i båda fallen gick smärtan ganska fort över allt eftersom 

kroppen vande sig och började slappna av. Elev 5 upplevde att hon var väldigt stel i början av 

lektionen men att hon blev mjukare i kroppen ju längre vi höll på. Vid de mer vilande positionerna 

så som liggande i ”död mans ställning”, hade elev 3 svårt att hålla sig vaken, medan elev 2 tyckte 

det var väldigt svårt att släppa tankarna under avslappningen, hon hade dock lättare att under de 

mer rörliga övningarna hitta ett lugnt sinne. Elev 2 hade problem med magen och beskrev efter 

undersökningen att hon tagit till sig av det jag under lektionen berättat om vridningarnas effekter, 

och trodde att utövande av vridande positioner skulle kunna vara bra för att läka hennes mage och 

ryggproblem.   
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Eleverna var eniga om att yoga även påverkade den psykiska hälsan, genom dess avslappnande 

effekt som ansågs bidra till bättre hantering av stressade situationer. Tre av fem elever upplevde 

att de genom andningstekniken kunde hitta fokus och på så vis lättare kunna stressa ner. Elev 5 

trodde att man skulle kunna bli starkare psykiskt av yoga genom att man får mer energi, blir gladare 

och lugnare. Alla fem eleverna lyfte vikten i att komma ner i varv och att känna ett lugn vilket i 

sin tur påverkade deras psykiska hälsa. Att kunna fokusera mer på nuet nämnde alla elever som ett 

mål att uppnå. De påpekade då att de behövde stressa ner för att också kunna fokusera mer på nuet 

och ta en sak i taget vilket skulle bidra till en bättre hälsa även i vardagen. Tre av fem elever skulle 

kunna tänka sig att även använda sig av yoga i vardagen då elev 3 uttryckte att hon trodde att hon 

skulle kunna bli mer uthållig och starkare om hon fortsatte med yoga. ”Att utöva yoga skulle säkert 

kunna hjälpa kroppen att må bättre lite allmänt och också bidra till en bättre hantering av eventuell 

stressbelastning” (Elev 1). Fyra av fem elever skulle kunna tänka sig att göra solhälsningarna, 

andra sammansatta rörelser och använda sig av andningstekniken utanför skolan. Tre av fem elever 

tyckte att solhälsningarna fick kroppen att vaknade till och lyfte att dessa skulle passa för att mjuka 

upp stela muskler. Elev 1 brukade använda en yogakloss hemma i syfte att finna avslappning men 

ansåg att även andningstekniken som vi tränat skulle kunna funka att göra i samband med den 

vilan. 

 

5.4 Sammanfattning  

Utifrån de två formulär som eleverna fick svara på kan man tyda att alla eleverna var stressade 

men att det för de flesta handlade om en kortvarig stress då det var flera som påstod att de just den 

här perioden hade mycket som påverkade deras hälsotillstånd både i och utanför skolan. En del 

elever uttryckte att de hade ont i kroppen och kände sig krassliga, vilket kan vara ett tecken på 

stressrelaterade symptom och lågt immunförsvar. En elev hade magsmärtor och resterande beskrev 

sina symptom som ”en vanlig förkylning”. Utifrån frågeformulären såg jag ett tydligt samband 

mellan den fysiska och psykiska hälsan då dessa tycks påverka varandra i de flesta fall.  

 

Av de fem elever som medverkade betonade alla behovet av att stanna upp och hitta ett lugn i 

sinnet för att fungera psykiskt och fysiskt. Många tog upp den yttre påverkan som bidragande till 

deras hälsotillstånd, då de lyfte krav, det sociala samspelet och en otrygg skolmiljö som mentalt 

stressande faktorer. De var enade om att yoga var ett sätt att hitta vila, avslappning och 

återhämtning, att hitta ett lugn i en stressig och prestationskrävande skolsituation, de flesta 

upplevde också att yoga var något som stärkte dels deras fysiska men också psykiska välmående.   

 

6. Diskussion 

Enligt mig har det varit en intressant studie att göra och de metoder som används har varit väl 

fungerande. Ytterligare intresse för yoga som träningsmetod eller livsstil har genom arbetets gång 

växt hos mig och utifrån resultatet som visat ett behov av stresshantering på gymnasieskolan anses 

även yoga vara en fungerande metod.  

 

6.1 Metoddiskussion 

I ett urval av metoder blev fenomenografi och KASAM-teorin vägledande styrkor i studien. Jag 

anser att jag höll mig någorlunda inom ramen för fenomenografin då fokus i undervisningen 
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handlade om att ta reda på förändringar i elevers tänkande. Jag tycker att jag bemötte och lyfte 

fram elevernas uppfattningar och kunskaper på ett lämpligt sätt då skillnader i elevernas sätt att 

förstå och uppleva ett och samma fenomen gav nya infallsvinklar och kunskaper för mig som 

lärare. Jag upplever att jag kunde arbetat mer med elevernas skilda uppfattningar och lyfta fram 

variationen av uppfattningar eller erfarenheter på ett bättre sätt, då diskussion i grupp var något 

jag hade velat involvera ytterligare, något som Claesson (2007) lyfte som en del i just metoden 

fenomenografin. KASAM-teorin fungerade som en stadig grund genom studiens hälsorelaterade 

fokus då jag genom Antonovsky (1987) fick en större inblick i hälsofrågor och dess påverkan på 

elevers sätt att hantera och uppleva olika situationer inom gymnasieskolan. Jag fick även 

inspiration till att använda mig av frågeformulär som metod i sökandet efter elevernas reflektioner 

och upplevelser. Mycket i KASAM-teorin berör etologin bakom en persons hälsotillstånd och 

förståelsen av samspelet mellan kropp och själ och dess inverkan på hälsan, vilket jag såg som en 

viktig del i min studie med yogan i fokus.  

 

6.1.1 Frågeformulär och loggbok 

Utifrån de två frågeformulären och genom loggböckerna fick jag en inblick i dels vilket 

hälsotillstånd eleverna befann sig i, tidigare uppfattningar av yoga och upplevelser av Ashtanga 

vinyasa-yogaundervisningen, samt hur yoga påverkade dem i deras skolsituation. Antonovsky 

lyfter också vikten i konstruktionen av ett frågeformulär. Jag upplevde att eleverna tyckte att 

frågorna var intressanta och viktiga då de visade ett stort engagemang i sina reflektioner och utifrån 

min observation verkade frågorna vara väl formulerade då inga oklarheter eller funderingar kring 

innehållet uppstod. Frågeformulären och loggboken gav eleverna möjlighet till att reflektera och 

återge sina upplevelser, samt via ett avslutande frågeformulär gavs också möjligheten till att söka 

mening med ämnet som är en viktig grund i KASAM-teorin. Loggboksskrivandet anser jag var 

något onödig att ha med då det blev liknande reflektioner i loggböckerna som i frågeformulären. 

Hade jag endast använt mig av ett frågeformulär så hade nog loggboken fått en mer betydande roll 

i studien.  

 

Via en intervju med informanten fick jag en inblick i hur dansläraren på ”dansprofil” arbetade med 

stresshantering och anatomi i utbildningen. Detta gav mig information om hur de arbetade med 

främjandet av hälsa bland danselever, samt om hälsofrämjande metoder ansågs som nödvändiga 

på gymnasiet.  

 

6.1.2 Lektionsupplägg 

Det var en del frånvaro under lektionerna vilket påverkade min studie på så vis att jag inte fick 

tillräcklig information om alla elever. Det var flera elever som medverkade på två eller endast ett 

lektionstillfälle, därför valde jag att fokusera på de fem som var med under alla lektionstillfällena 

i undersökningen och som också svarat på båda frågeformulären och skrev loggbok. 

Undervisningsinnehållet och upplägget på lektionerna var för övrigt enligt mig och de 

kommentarer jag fick från eleverna väl anpassad till gymnasieelever.  

 

Med hjälp av inspirationskällor och litteratur lyckades jag skapa ett genomtänkt innehåll som 

passade de flesta elever då endast en av fem elever påpekade att ett mer fysiskt program hade varit 

mer givande för henne. För att även nå denna elev hade ett individanpassat program kunnat fungera 
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bättre, med möjligheten att på egen hand utöva samma övningar men med en annan svårighetsgrad 

eller låta eleven få arbeta i eget tempo med flödeövningarna och på så vis få en större fysisk 

utmaning. Två av eleverna hade svårt för andningstekniken och de mer ansträngande ställningarna 

men eftersom jag i början av lektionen hade påpekat att de inte skulle pressa sig själva utan istället 

utgå ifrån sina egna förutsättningar verkade det som att varje individ utförde yogan utifrån sin egen 

kropps behov och begränsningar. Eleverna fick genom lektionstillfällena chans till reflektion och 

att ta fram den kunskap som de kanske redan tidigare haft, samt att upptäcka nya sätt att se på yoga 

då yogaundervisning också skiljer sig åt beroende på vilken form av yoga som lärs ut och vilken 

lärare som undervisar.  

 

Att undervisa i yoga som för mig var första gången kändes naturligt och givande för min egen 

utveckling. Jag kände en viss oro inför undervisningen, på grund av min oerfarenhet av att 

undervisa i just yoga, det fanns ett visst tvivel på dels mig själv i en ny lärarposition men också på 

om innehållet skulle fungera och tilltala eleverna. Efter första lektionen kände jag att det var ett 

fungerande och givande upplägg och innehållet uppskattades hos eleverna som trots tidigare 

utövande av yoga blev positivt överraskade till Ashtanga vinyasa-yogan.  

 

6.1.3 Övriga tillvägagångsätt 

De övriga tillvägagångsätt jag använde mig av var bland annat sökande av material så som 

litteratur om yoga för att få en större förståelse och samtidigt inspireras inför skapandet av 

yogaundervisningen med eleverna. Den litteratur som användes i förararbetet var bland annat 

Fraiser (2002), Pattabhi (2002) och (Blount och McKenzie, 2005), böcker som jag upplevt som 

inspirerande och lagom lättlästa. Övrig litteratur som Buckroyd (2000) och Goldinger (1999), har 

används i hopp om mer kunskap om dans, tonåringar och lärande, här har det engelska språket 

varit något svårare men ändå varit väl fungerande för att uppnå ny kunskap. Utöver Antonovsky 

(1987) har Dahlkwist (2004) varit en inspirationskälla gällande hälsoaspekter. Ovan nämnda källor 

om dels hälsa och ohälsa, dansträning och tonåringstiden blev en stadig grund i studien och gav 

mig ny kunskap och en förståelse för vikten av ett hälsofrämjande arbete i gymnasieskolan.  

 

Genom syftet och frågeställningarna fick jag i undersökningen svar på mina frågor och funderingar 

som gav mycket inspiration och ytterligare kunskaper.  Besöket och mötet med yogastudion ”Bara 

yoga” i Aspudden gav ytterligare kunskaper om Ashtanga vinyasa-yoga genom att jag fick 

möjlighet att få medverka på deras klasser men också genom en observation som för mig var 

betydelsefullt inför arbetet med skapandet av lektionsinnehållet och mötet med eleverna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Det var ett givande tillfälle för yoga, då jag utifrån att tolka eleverna såg ett stort behov av att hitta 

en metod till att stressa ner och få kontroll över den pressade situation som eleverna måste 

bemästra. Det var intressant att få en inblick i hur danselever på gymnasiet upplevde yogan och 

dess effekter. Jag blev positivt överraskad över resultaten med elevernas upplevelser och 

reflektioner av yogaundervisningen, men också orolig över svaren på hälsofrågorna, då många 

kände oro, stress och även bar på olika fysiska och psykiska symptom. 
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6.2.1 Elevernas hälsotillstånd 

Under veckan då undersökningen gjordes var eleverna i slutet av terminen, en period med mycket 

fokus på prov och redovisningar, utvecklingssamtal och betyg. Flera av eleverna led av förkylning 

med symptom som trötthet och utmattning. Undersökningen visade att det fanns en psykisk och 

fysisk ohälsa bland elever på gymnasiet precis som jag hade förutspått. Positivt var att eleverna 

uppskattade yogan och att de hade en positiv inställning till undervisningen som för många visade 

sig vara över deras förväntningar. Utifrån frågeställningarna fick jag svar på hur eleverna upplevde 

sitt hälsotillstånd och vad de trodde att yoga skulle kunna göra för deras fysiska och psykiska hälsa. 

Jag tror att det för många var betydelsefullt att få stanna upp och reflektera kring den egna hälsan. 

Att ges möjlighet att känna efter hur dels kroppen men också själen mår i en vardag som kanske i 

vanliga fall inte uppmärksammar detta.  

 

Behovet av hantering i vardagen var något majoriteten av eleverna påpekade, men det verkade 

som att många ändå hade en positiv inställning till sitt hälsotillstånd och de utmaningar de mötte i 

utbildningen. Alla eleverna nämnde att de under vissa perioder kände sig stressade men att de 

också såg att det var ett tillfälligt hälsotillstånd som skulle förbättras då skolarbeten och krav 

minskade. Den kortvariga stressen är ofarligt men vid långvarig stress är en hantering av vardagen 

otroligt viktig, annars riskerar man att utsättas för värre sjukdomar. För många verkade det finnas 

ett behov av att strukturera upp och beta av utmaningar så som prov och arbeten i den situation de 

befann sig i, som också Dahlkwist (2004) nämner som ett sätt till hanteringen av stress.  

 

Samtliga elever lyfte även att fysisk aktivitet bidrog till en god hälsa. Två elever nämnde 

dansträningen som ett sätt att må bra och känna sig fysiskt starka. Dansträning kan enligt mig ha 

både sina för och nackdelar. Känslor om kroppen, dess form och kapacitet lyfts som ett stort fokus 

i tonåren och som också kan vara svårt att hantera (Buckroyd, 2000). Elevers användning av 

dansträningen kan påverkas av hur pass väl läraren arbetar för en god inlärningsmiljö 

karakteriserad av villkoren för empati och acceptans. Jag tror att elever i en positiv användning av 

dansen kan klarar av den yttre och inre stressen bättre än andra elever på grund av just den fysiska 

aktivitet och det konstnärliga uttryck som dansen kan ge. En elev beskrev att hon trots den yttre 

stressen kände sig trygg i sig själv och i sin kropp, vilket enligt mig är ett gott tecken och som jag 

anser kan bero på dansträningens positiva effekter. Majoriteten av eleverna kände sig starka och 

friska då de fick dansa.  

 

6.2.2 Arbetet bland danslärare i syfte att främja hälsa på gymnasiet 

Jag blev positivt överraskad av att gymnasiets danslärare tog elevernas hälsa på allvar med åtgärder 

så som massage, avslappning och lugnande samtal för att minska den oro och stress som förekom 

under vissa perioder. Att hon uppmärksammade och var lyhörd för elevers behov och bristande 

hantering av skolarbeten och annan yttre eller inre påverkan var för mig en positiv upplevelse, 

eftersom det funnits ett stort intresse hos mig att ta reda på hur gymnasieelever får hjälp och stöd 

i att hantera sin skolsituation. Däremot verkade det som att eleverna endast fick detta stödet av 

danslärarna, då resterande lärare inte var lika lyhörda.  

 

Som danslärare har man ett stort ansvar i att vägleda eleverna rätt. Därför bör man vara medveten 

om den konkurrens som förekommer mellan elever och vilka ideal som finns inom yrken så som 
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dans, samt hur dessa påverkar elevernas inre syn på sig själva. Elever bör i tidigt skede av 

utbildningen få stöd och ges redskap till att stärka inte bara den fysiska kroppen utan också den 

inre, mentala styrkan. Om elever anser att yoga kan fungera som ett kompletterande verktyg till 

övrig dansträning kan detta också bidra till ytterligare en undervisningsmetod för danslärare att 

behärska eller inspireras av. 

 

6.2.3 Elevernas uppfattningar och upplevelser av yoga 

 Genom yogaundervisningen fick jag möjlighet att möta eleverna i deras livssituation och få 

möjlighet att se hur deras psykiska och fysiska hälsa var, samt undersöka om yogan hade några 

positiva effekter på deras välmående. Kanske hade ett annat tillfälle, vid en mindre stressig period 

i elevernas skolgång bidragit till en ökad närvaro bland elever, samtidigt som det nog fanns ett 

större behov av stresshantering just under den period som jag var där.  

 

I slutet av undersökningen kände flera av eleverna sig starkare fysiskt och lugnare psykiskt men 

om detta endast berodde på yogaundervisningen är inget som är säkert, då en kombination av mer 

fysisk aktivitet, slutförda skolarbeten och redovisningar, samt att skolavslutningen närmade sig, 

också kan ha bidragit till ett ökat lugn bland eleverna.  

 

Samtidigt som fysisk aktivitet ses som stärkande för hälsan är det också viktigt att vårda och ta 

hand om den psykiska och själsliga hälsan. Att hitta ett lugn i kropp och sinne, samt att stressa ner 

är inte säkert att dansträningen alltid bidrar till. Flera elever betonade att yoga skulle kunna vara 

bra träning för den mentala hälsan och fungera som en kompletterande metod i syfte att bidra till 

psykisk styrka och ett lugnt sinne. Avspänningsövningar i form av andning, meditation och att 

lyssna till musik kan också bidra till ett lugnare sinne enligt Dahlkwist (2004), vilket även eleverna 

påpekade som något positivt i yogautövandet. Ett behov av att dämpa oro, ängslan, värk i kroppen 

och magsmärtor var något som efterfrågades och sågs som viktigt för de elever jag träffade. Här 

kanske inte alla individer har ett och samma behov utan oftast skiljer det sig vad individer behöver 

i ett hälsofrämjande syfte.  

 

Skillnader i resultat av yoga kan handla om vilken form av yoga man utövar då vissa personer kan 

behöva en mer avslappnande form medan andra behöver en mer fysiskt krävande form för att nå 

resultat. Vissa yogalärare, då främst specialister fokuserar mer på individualiserad undervisning, 

individer har olika behov och skilda förutsättningar. Det är viktigt att undervisningen kan anpassas 

och utgå ifrån de individer som medverkar, något som jag tyvärr inte hade möjlighet till då detta 

hade krävt mer tid, samt förkunskap om varje elev. Utifrån studiens resultat har alla medverkande 

ändå tyckt att någon form av yoga kan fungera som en metod att ta till för att förebygga stress och 

vidare också ohälsa.  

 

Enligt Pattabhi (2002) är det vanligt att det varken finns en tro på eller hängivenhet till Guru bland 

ungdomar idag. Han påpekar att ungdomars svaga tro handlar om en svaghet i sinnet och även en 

lathet som finns bland människor idag. Jag anser att det inte prioriteras lika starkt att stanna upp 

och arbeta med sitt inre som man ser på vikten i att utöva fysisk aktivitet. Man kan dock utifrån 

studiens resultat konstatera att de flesta elever ändå hade en tro på yogan och dess innebörd. Det 

är positivt att fysisk aktivitet prioriteras bland unga men den mentala styrkan är också något som 
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man behöver träna upp och avverka tid för.  

 

Utifrån egna erfarenheter och upplevelser i yogautövande så är det lätt att hamna i ett 

sinnestillstånd där man pressar sig själv hårt, känner att man inte gör övningarna tillräckligt bra 

och låter självkritiken ta över och styra utövandet, speciellt hos danselever kan det vara extra 

viktigt att påpeka, då yoga inte handlar om prestation som kanske många andra dansklasser i 

många fall kan innebära.  

 

6.3 Avslutande reflektion och framtida forskning  

Att använda yoga som ett kompletterande verktyg i dansutbildning tror jag kan vara något som 

uppskattas hos flera elever och som kan stärka dem inför arbetslivet. Om inte regelbunden 

användning så kanske i alla fall en fungerande metod för danslärare att behärska och nyttja under 

de stressigare perioderna i utbildningen.  

 

Det hade varit intressant att göra en uppföljning på den här studien med syftet att undersöka om 

de elever som medverkat även fortsatt med yoga efter undersökningen och om yoga hade blivit ett 

verktyg som de också använde sig av i sin vardag i syfte att förebygga stress och ohälsa.  

 

Det hade varit av intresse att följa upp om informanten funderat vidare på om yogaundervisning 

skulle kunna vara ett verktyg att ta till i utbildningen. Utifrån resultatet ansåg alla fem elever att 

yoga borde finnas med i utbildningen, i en vidareutveckling hade jag kunnat tänka mig att dela 

elevernas upplevelser och reflektioner med lärarna på skolan, för att visa på de önskemål som 

faktiskt finns hos eleverna i hopp om att kunna hantera och klara av sin skolsituation.  

 

En annan intressant vidareutveckling av studien hade varit att göra en större undersökning med 

fler elever som under en längre tidsperiod fick möjlighet att utöva yoga regelbundet för att 

undersöka om deras hälsotillstånd skulle förändras men också följa upp om deras studieresultat 

skulle påverkas.  

 

Vidare hade en undersökning med andra inriktningar på gymnasiet varit av intresse. Att se vad 

yoga skulle kunna göra för dem som inte får den kontinuerliga träning som danselever får hade 

varit intressant och säkert också lett till andra upplevelser än de som danseleverna fick. Många 

danselever påpekade att dansträningen bidrog till att lösa upp fysiska spänningar och släppa tankar 

på skolarbeten och alla krav som ställs med dem, men är verkligen de få idrottslektioner i veckan 

som övriga gymnasieelever får tillräckligt för dem i syfte att motverka fysiska spänningar? Hur 

får elever i de mer teoretiska inriktningarna på gymnasiet chans till hantering av stress och 

möjlighet till återhämtning, samt stärkandet av den psykiska hälsan som på gymnasiet utmanas i 

samband med skolarbeten och andra teoretiska prov.  

 

Att använda yoga i gymnasieskolan tror jag hade kunnat hjälpa många till även en bättre 

koncentration och fokus vilket i sin tur säkert påverkar inlärningen och vidare elevers 

studieresultat. Malmstöm (2007) lyfter att yoga skulle kunna fungera som en specialpedagogisk 

modell för de som behöver klarhet i sinne och som är i speciellt behov av lugn och återhämtning, 

samt en hanterbar metod till avslappning och för att luska upp spänningar i den fysiska kroppen. 
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Om yoga skulle kunna vara en användbar modell för specialpedagoger hade varit av stort intresse 

att undersöka i en vidareutveckling av denna studie.  
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Bilaga 1. Intervju 
Intervju med Jennie Leander Lilja, danspedagog på det utökade programmet ”Dansprofil”, 

Vimmerby gymnasium.  

 

Intervjufrågor utifrån GY11, Dans  

Kommer eleverna i kontakt med anatomi och skadeförebyggande träning? Hur arbetar ni 

med detta i praktiken? 

Hur arbetar ni med kriterierna om stresshantering, vilka metoder använder ni? Hur skulle ni 

kunna arbeta med detta i undervisningen? 

Vad får elever för redskap till att arbeta med nedvarvning, stretch och vila? 

Tycker ni att dessa punkter är viktiga för elevernas hälsa? 

Tror ni att eleverna tycker att dessa punkter är viktiga? 

Har ni använt er av yoga i syfte att beröra dessa kriterier? Om ja! - Vilken form av yoga? 

Har ni använt er av yoga i er undervisning med ett annat syfte? Om ja! - Hur upplever ni att 

eleverna tar till sig denna träningsform?  
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Bilaga 2. Loggbok 

 
Loggbok 1) lektionstillfälle 2  

4. Hur känner du dig i kroppen/själen just nu? 

5. Hur reagerade din kropp på de olika yogaställningarna, andningsövningarna och 

flödeserierna? 

 

Loggbok 2) lektionstillfälle 3 

 Hur känner du dig i kroppen/själen just nu? 

 Tror du att du skulle kunna använda något av innehållet vi gjort även i din vardag?    
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Bilaga 3. Frågeformulär 1 
Förförståelse och hälsoformulär med danselever på gymnasiet (lektionstillfälle 1). 

 

Frågor som berör hur du känner dig just nu i din skolsituation... 

 

 Hur mår du fysiskt just nu? (kryssa i den rutan som ligger närmast din fysiska hälsa) 

 

Känner mig 

stark och frisk 

     Känner mig 

trött och sjuk 

Berätta gärna om du vet vad som påverkar ditt svar? 

 

 

 

 Hur mår du psykiskt/mentalt just nu? (kryssa i den rutan som ligger närmast din fysiska 

hälsa) 

 

Känner mig 

stark och lugn? 

    Känner mig 

stressad och 

orolig?   

Berätta gärna om du vet vad som påverkar ditt svar? 

 

 

 

 

Upplever du att du har en god hälsa? (kryssa i den ruta som stämmer bäst) 

 

Ja       Nej 

 

 Om du kryssat i rutorna närmast ja! - Hur upplever du en god hälsa? Vad är god hälsa för 

dig? 

 

 

 

 Om du kryssat i rutorna närmast, nej! - Hur upplever du en icke god hälsa? Vad tror du att 

du skulle behöva för att uppnå en god hälsa? 

 

 

 

 Upplever du en bättre, sämre eller liknande hälsa när du är hemma, alltså utanför skolan?  

Varför tror du? 

 

Hur mycket vet du om yoga... 

 

 Har du kommit i kontakt med yoga tidigare? (ringa in svaret) 

 

Ja   Nej 

 

 



 

35 

 Vad tror du att yoga är och varför tror du man gör det? 

 

 

 

 

 Tror du att yoga kan påverka din hälsa? - hur då? Varför tror du? 

 

 

 

 

 Om du har utövat yoga tidigare, hur upplevde du det?  - Vet du vilken form av yoga du 

utövade? 
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Frågeformulär 2 
Frågeformulär om hur danselever på gymnasiet upplever yogautövande (lektionstillfälle 4).  

 

Frågor som berör hur du känner dig just nu i din skolsituation... 

 

 Hur mår du fysiskt just nu? (kryssa i den rutan som ligger närmast din fysiska hälsa) 

 

Känner mig 

stark och frisk 

     Känner mig 

trött och sjuk 

Berätta gärna om du vet vad som påverkar ditt svar? 

 

 

 

 Hur mår du psykiskt/mentalt just nu? (kryssa i den rutan som ligger närmast din fysiska 

hälsa) 

 

Känner mig 

stark och lugn? 

    Känner mig 

stressad och 

orolig?   

Berätta gärna om du vet vad som påverkar ditt svar? 

 

 

 

Hur uppfattar du yogan... 

 

Hur upplevde du yogan med Madelen?  

 

Positivt och 

skönt 

    Negativt och 

svårt 

 

Berätta om ditt svar? Varför tror du? 

 

 

Tror du att yogautövande kan påverka och ha betydelse för din fysiska hälsa? Hur? 

 

 

 

Tror du att yogautövande kan påverka och ha betydelse för din psykiska/mentala hälsa? Hur? 

 

 

 

Tror du att yoga kan vara ett bra sätt att hantera stressade situationer? Är det något du under 

yogaundervisningen fått erfara som du skulle kunna ha användning av i din vardag? 

 

 

 

Tycker du att yoga är något ni borde ha mer av i er dansutbildning? Om nej/ja? Varför? 
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Bilaga 4. Ashtanga vinyasa-systemet 
I Astanga vinyasa-yoga genomförs asanas (ställningar), pranayama (andningskontroll) och kriya 

(reningsövningar) som påverkar flödet av prana (energiflödet) inom oss, på så vis väcker vi de 

subtila förbindelserna mellan kropp och själ. Genom utövandet av asana som är ett tillstånd av 

stabilitet får vi en lätthet och styrka i kroppen. Stillastående ställningar genomförs med dels 

vridande och raka positioner, samt ställningar som binds samman i ett flöde med hjälp av 

andningen, dessa har en renande effekt och hör därför till reningsövningarna. Om andningen är i 

rörelse är också sinnet i rörelse. Vid oreglerad andning blir också sinnet ostadigt. Genom 

Pranayama kan man kontrollera andningen både i rörelse och i stillhet. En andningsteknik som 

tränar oss i att förlänga in och utandningen. En generell regel är att man andas in under 

uppåtgående eller upplyftande rörelser och ut under nedåtgående, vridande eller hoprullade 

rörelser. Vanligt i samhället idag är att man endast använder övre delen av lungorna, på så vis 

engageras fel muskler och vi får inte tillräckligt med syre. Genom att kontrollera andningen med 

en medveten andningsteknik kan vi också enligt Blount och McKenzie (2003) kontrollera 

stressymptom. I de flesta former av yoga används en andningsteknik med fokus på en djup 

andning från diafragman och upp mot lungorna genom att utvidga och dra samman revbenen för 

att låta syret fylla båda lungorna. Framåt och bakåtlutande ställningar förväntas göras en längre 

tid, även uppochnedvända ställningar görs för att stärka och rena kroppen. Ingenting i yoga får 

ske våldsamt, okontrollerat eller slarvigt. Viktigt att man utför ställningarna enligt anvisningarna, 

att man vågar prova sig fram och utforskar ställningen med nyfikenhet och närvaro. Om man 

upplever ledsmärta eller skarpa smärtor i någon ställning är det en signal till att sluta och istället 

inta en mjukare ställning. Vid muskelvärk som kan uppstå i de djupa ställningarna kan man 

däremot acceptera och genom andning försöka röra sig med istället för att motarbeta, då 

lösgörande av muskelspänningar är en läkeprocess enligt Fraser (2001). 

 

Yoga sutra 

Den första punkten har namnet Yama och står för socialt uppförande, med fokusering på att inte 

skada någon eller stjäla, att vara ärlig och återhållsam beträffande överflöd av sexuella aktiviteter 

och övriga handlingar. Man bör vara återhållsam med överflöd av sådant som skapar obalans och 

svaghet hos människan. Niyama står för personligt uppförande och innefattar renhet, 

förnöjsamhet, enkel livsföring, studerande av texter och medvetenhet om dyrkan av det 

gudomliga. Kosten har en betydande roll för hälsan. Det finns en traditionell indisk läkekost att 

följa, en form av diet vid namn (ayurveda). Vikten av att äta rent för kroppen och i lagom mängd 

handlar om att äta sådan mat som förlänger livslängden, som lätt bryts ner och som är naturlig, 

äkta och ger styrka, hälsa och lycka. Livsmedel som ger upphov till passioner och mentalt 

mörker bör man avstå ifrån enligt Pattabhi (2002). Asana är den tredje punkten i yogasuttra som 

står för ställningar, utövandet av kroppsrörelser och Pranayama som står för andningskontroll. 

Pratyahara står för bortvändhet och innebär att man vänder sina sinnen från den yttre sociala och 

fysiska världen till den inre, mentala, intellektuella och andliga världen, det ska då underlätta 

koncentrationen och meditationen. Dharana står för koncentration och Dhyana för meditation. 

Samadhi är det slutliga målet för yoga, det övermedvetna stadiet som leder till 

självförverkligande. 
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Bilaga 5. Lektionsupplägg 
Planering av innehåll inför Ashtanga vinyasa-yoga undervisning  

 
Start i meditationsposition – Halv mästarställning eller halv lotus om man vill. Tumme och 

pekfinger ihop för att sedan starta träning av pranayama, först iaktta andningen och sedan börja 

kontrollera den genom ujjayiandning.  

 

Fortsätter i halv mästarställning med fösande armar upp mot solen och tillbaka med kontrollerad 

andning, 4 ggr. Knyter ihop händer över huvudet och tänjer åt höger sida och vänster sida. Skuld- 

stretch med armar snirklandes runt varandra i en (örnposition), på höger och vänster sida.  

 

Sittande halv solhälsning med start på knä. Armar föses upp mot solen till hjärtat samtidigt som 

vi kontrollerat säker oss tillbaka till sittande på knäna, öppnar upp bröstkorg med händer som 

öppnar upp i magens höjd, fäller fram till barnets position, tar fram höger sedan vänster arm, 

fortsätter till halv planka och sänker ner till en liten (cobran) och tillbaka till knäpositionen. 

(upprepas 4 ggr). 

Landar i barnets position 4 andetag.  

Till en ställning på alla fyra, vid inandning blicken upp och ryggen svankar ner, vid utandning 

blicken ner och ryggen kutar upp. 4 ggr. Till hunden med blicken ner.  

 

Vi gör en vridning i (nymånen) på höger och vänster sida med höger knä i golvet och vikt fram 

på vänster fot. Till hunden för att sedan kliva fram och avslutningsvis komma upp till berget.  

 

Halv solhälsning A, stannar kvar i positionerna och andas för att hitta och lära känna de olika 

ställningarna som passeras i solhälsningsserierna.  

 

Solhälsning A 

 

Solhälsning B 

 

Triangelposition (Trikonasana) för att göra bland annat krigarställningar  

 

Balans i olika former 

 

Förberedelsepositioner för skulderstående 

 

Avslutande: 

Vridning A – Ligg på rygg för knäna mot bröstet för att sedan fälla över åt ena sidan med blicken 

åt andra hållet. Tyngd i kroppen.  

 

Dödstilla (Savasana) - Vila, tillgodogöra sig det arbete som gjorts.  
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Bilder på yogautövande. Bild 1 Krigarställning, Bild 2 Halv solhälsning, Bild 3 Hunden 

 

Ställningar och dess betydelse 

Berget A (tadasana) – stående position för att bli medveten om sitt ”centrum” genom att stå 

stadigt och bli ett med jorden och närvarande i både kropp och sinne. Lyft händer ovanför huvet 

med handflator mot varandra. Även en position med händer mitt framför bröstet, görs för att hitta 

balans.  

 

Skräddarställning (Baddha konasana)- 1 Sittandes med fötter emot varandra med kroppen lätt 

lutad framåt höfterna, ökar rörlighet i höfter och sträcker ut ryggraden. Stärker nedre delen av 

buken och hjälper till att lindra menstruations- och urinblåseproblem. Kan också lägga till en 

framåtlutande position för mer stretch. 

 

Barnets ställning (Balasana) – Stå på knä med armarna sträckta uppåt, sitt sedan ner på hälarna 

och fäll mjukt framåt, pannan mot golvet och händer antingen framåt eller vid sidan av fötterna. 

Skön ställning för ryggen och vilsam för huvudet, ansiktet och höfter. Tränar upp mjukhet och 

böjlighet i vrister, knän och höfter.  

 

Stående framåtböjning (Uttanasana) – Vid utandning fäll fram överkroppen mot golvet, 

eventuellt böjda ben och eventuellt fatta tag om armbågarna med händerna. Stimulerar 

ryggraden, förbättrar matsmältningen och utsöndringen och bidrar till att avlägsna gifter i 

kroppen. Sträcker ut benen och höfterna, samt tänjer ut hamstringsmusklerna i låren. 

Harmoniserar kroppen genom att överkroppen vänds upp och ner.  

 

Sittande framåtböjning (Paschmottanasana) – Sitt på golvet och sträck ut benen, lyft armarna 

över huvudet och fäll framåt från höfterna tills du kan vila händerna på benen. Rak rygg med en 

öppning i bröstområdet. Detta för att dra ut ryggraden och bli rörligare i nedre delen av ryggen. 

Fäll sedan fram ryggen och böj armbågarna, greppa tårna eller vristerna om du når.   

 

Hunden som tittar ner (Adho mukha svanasana) – Börjar med att stå på alla fyra med lätt böjda 

ben och hälar upplyfta från golvet, tippa sedan svanskotan upp mot taket och stabilisera 

blygdbenet mellan svanskotan upp mot taket, spänn lårmusklerna och sträck ut benen. Låt 

hälarna vila mot golvet. Annan variant, giraffställning där man stegar fram med höger fot och 

hand 10-15 cm för att få en djupare stretch.  

 

Hunden som tittar upp (Urdhva mukha svanasana) - Från positionen Hunden som tittar ner 

sänker du kroppen i plankaposition fast med händer i golvet, lyft sedan hela kroppen framåt och 

uppåt. Rulla fram ned på ovansidan av fötterna och lyft överkroppen och låren kraftigt upp, titta 

upp med lång hals. En lättare position med samma fokusering är här kobran, (Bhujangasana) 

Lyft här endast bröst, huvud och händer från golvet, sätt sedan i händer och sträck upp.  
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Nymånen (Ardha chandrasana) – Börja på alla fyra, spänn bukmusklerna och låren som stöd, 

andas in och för fram vänster ben mellan händerna och sätt ner högerknä i golvet, titta framåt.  

Andas in och res upp överkroppen och vila händerna på vänster knä. Spänn ut bröstkorgen och 

låt svanskotan sjunka ner. Känns detta bra så kan du fortsätta med att lyfta armarna över huvudet 

på en inandning, spänn bukmuskler och öppna ut och vidga bröstkorgen utan att dra ihop 

ryggraden.   

 

Triangeln (Trikonasana) – Stå med 90-120 cm mellanrum mellan fötterna, armar utsträckta med 

handflator neråt, sträck i knän och lår, samt vidga bröstet och sträck på halsen. Vrid ut vänster 

ben från höften så att foten riktas åt höger, Vrid högerfotens tår något inåt och fäll överkroppen 

djupt ner mot vänster höft på en utandning, sträck ut vänster sida av kroppen, vänster hand på 

smalbenet eller vristen och lyft upp höger arm. Titta fram eller upp. Ger ökad styrka, flexibilitet 

och kondition.  

 

Roterad sidsträckning (paravottanasana) – Stå med fötterna 90-120 cm isär, vrid ut vänster fot 90 

grader och vrid höger fot inåt, vrid höfterna så att de befinner sig över vänster ben, pressa ner 

svanskotan och lyft armarna ovanför huvudet för att sedan fälla fram överkroppen försiktigt, lägg 

händerna på smalbenet, vristen eller golvet. Om dina hamstringsmuskler är korta kan du fälla 

framåt i 45 grader istället för 90 och lägga händer på lår eller ha dem på höfterna. Stäcker ut 

benen, bäckenet och överkroppen.  

 

Krigarställningar (Virabhadrasana) – Stå med fötterna isär 135 cm, vrid ut vänstra benet i 90 

graders vinkel och vrid högerfotens tår något inåt, vrid höfter mot vänster ben och lyft armar 

över huvudet. Sänk svanskotan mot golvet och pressa hälen och utsidan av foten mot golvet. För 

ihop handflatorna över huvudet och titta uppåt, böj samtidigt vänster knä och fördjupa. Stå med 

fötterna isär 135 cm, vrid ut vänstra benet i 90 graders vinkel och vrid högerfotens tår inåt, vrid 

sedan blicken åt, över vänster hand och böj vänster knä.  

 

Händerna till fötterna (Prasarita Padottanasana) – Stå med parallella fötter cirka 135 cm ifrån 

varandra och fäll fram överkropp, för händerna till fötterna och fatta tag i stortårna eller om 

vristerna.  

 

Utsträckt vinkel (Parsvakonasana) – En lättare variant av triangeln, stå med fötterna 120 – 150 

cm isär, vrid ut vänster ben i 90 graders vinkel och vrid in högerfotens tår något. Armar upp till 

axelhöjd på inandning och på utandning böj höger knä, Vidare kan du stäcka överkroppen åt 

vänster och sätta ner vänster hand i golvet eller på en kloss bakom vänsterfoten. Sträck höger 

arm över huvudet och blicken upp i handflatan.  

 

Bron (Setu Bandhasana) – En stark bakåtböjning som ökar flexibilitet och styrka förbereder 

kroppen för skulderstående. Ligg på rygg med böjda knän och fötter i höftbredds avstånd, lyft 

upp höfter från golvet och knäpp ihop fingrarna under dig och skjut armarna ner mot fötterna. 

Lyft så högt du kan och öppna upp bröstkorgen. Fortsättningsvis, lyft ena benet och böj armarna, 

samt ta tag med händerna och lyft upp bröstet högre.  

 

Plogen och Skulderstående (Halasana och Sarvangasana) – Ligg på rygg och böj knäna mot 

bröstet lägg handflatorna på golvet längsmed sidan av kroppen. Ta tag i höfterna och för in 

armbågarna nära varandra, lyft upp höfterna sakta ifrån golvet. Fortsätt mjukt in i plogen genom 

att lyfta benen över huvudet och dra dem neråt golvet. Från plogen lyft upp till skulderstående. 

Rogivande för hjärta och bra för blodcirkulation och blodförsörjningen till hjärnan. Ger 

koncentrationsförmåga samt bra vid sömnsvårigheter.  
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