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Abstrakt 
I dag ses en ökad grad av psykisk ohälsa hos ungdomar. Det är 

därför av stor vikt att i ett tidigt skede identifiera personer med 

psykisk ohälsa samt hitta strategier för att kunna förbättra, 

bibehålla och stärka ungdomars psykiska och fysiska 

välbefinnande. Syftet med denna studie var att beskriva 

högstadieelevers upplevelser av att använda yoga och meditation 

för att förebygga ohälsa. Studien ingår i ett projekt som pågått på 

en högstadieskola i Norrbotten under läsåret 2016/2017. Data 

samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer av 

sammanlagt 14 stycken deltagare. Analysen gjordes med en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet som framkom bildade 3 olika 

kategorier. Användning av yoga och meditation för avslappning, 

Yoga och meditationens positiva inverkan på kropp och själ samt 

lämna skolan en stund för att byta fokus. Det finns i dag många 

stressorer i elevers vardag. Med hjälp av andningsövningar har 

eleverna lättare kunnat koppla bort det som stör och det har haft en 

lugnande effekt. Förebyggande insatser med hjälp av yoga och 

meditation kan vara ett verktyg för ungdomar att uppnå högre grad 

av hälsa och välbefinnande. Eftersom eleverna spenderar stor del 

av sin tid i skolan kan denna arena ha stora förutsättningar att 

påverka elevernas hälsa. 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, högstadieelever, yoga, 

meditation, stress, andning, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad 
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Tonåren kan ses som en särskilt utsatt tid, där övergången till vuxenlivet är sårbar. Låga 

nivåer av socialt stöd, dålig självskattad hälsa och självupplevd stress ses som en ökad risk till 

dåligt mående och utveckling av psykisk ohälsa under tonåren (Naicker, Galambos, Zeng, 

Senthilselvan, & Colman, 2013). Kramer et al. (2013) visar att depression och psykisk ohälsa 

vid ung ålder, kan ge ökad risk för återfall av psykisk ohälsa och även försämring i vuxen 

ålder. I en rapport från Socialstyrelsen (2013) framgår att den psykiska ohälsan i unga år, som 

sedan kan bli livslångt för många, kan medföra att dessa kan ha det svårt att komma in i 

vuxenvärlden. Det kan vara svårigheter att få ett arbete och etablera sig i samhället. Det ses en 

ökad risk hos de unga som rapporterar psykiska besvär att de framöver kommer att behöva 

hjälp från vården. Det är av stor vikt att vuxna som föräldrar, skolpersonal och anhöriga tar 

ungdomars känslor av ängslan, oro och ångest på allvar. Detta då det kan vara sjukdomar som 

medför allvarliga konsekvenser, på kort och långsikt (Socialstyrelsen, 2013). Rowlands, 

Dobson och Mishra (2015) beskrev att det är unga kvinnor som verkar ha den största risken 

för att uppleva dålig hälsa och minskat välbefinnande. Ökningar som ses av fysiska symtom 

är bland annat trötthet, huvudvärk, magproblem och ängslan. Oro för prestationer i skolan, 

stress, sociala trycket och familjekonflikter ses bidra till ökningen av psykiska problem 

(Rowlands, Dobson & Mishra, 2015). 

Det har skett en stor utveckling inom tekniken, vilket har inneburit förändringar i ungdomars 

vardag. Internet, media och annan kommunikationsteknik är bidragande till förändringar i 

livsstil och konstant stimulans. Dessa tekniker är av stort värde, men kan också resultera i 

distraktioner då detta tar en stor del av barnens och ungdomarnas tid (Hagen, & Nayar, 2014). 

Vidare menar Hagen och Nayar (2014) att den mest stressade generationen är dagens unga. 

Denna stress kan leda till flertalet hälsoproblem, där en hög stressnivå kan leda till kroniska 

tillstånd som tillexempel depression, hjärtsjukdom och ångest. Enligt George och Van den 

Berg (2011) kan den höga stress som ungdomar upplever delvis bero på att de inte har de 

copingstrategier som behövs för att hantera stress och att detta i sin tur kan leda till 

hälsokonsekvenser. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) vet man inte varför denna ökning av psykisk ohälsa sker, men 

att det gäller alla barn och ungdomar och inte bara de barn och ungdomar som har 

psykosociala riskfaktorer som psykisk sjukdom eller missbruksproblematik i sin sociala 

omgivning. Faktorer som kan tänkas bidra till denna negativa utveckling kan bero på 

förändringar i miljön, samhället i stort eller miljöer där de unga tillbringar stor del av sin tid 



3 
 

som exempelvis i skolan. Det har visats samband mellan psykosomatiska besvär och 

skolprestationer samt upplevelse av skolstress.  Larue och Herrman (2008) beskrev att 

effekterna av stress måste studeras vidare.  Hur stress kan påverka individers kostvanor, 

sömnvanor, ångestsymtom och skolprestationer, samt hur livskvalitén kan påverkas. Mer 

forskning behövs i att hitta copingstrategier för att hjälpa ungdomaratthantera stress och hitta 

olika sätt att reducera sin stress. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det av stor vikt att följa och 

försöka hitta förklaringar till den ökade psykiska ohälsan hos ungdomar, att följa utvecklingen 

och uppmärksamma psykisk ohälsa i skolan och inom vård och omsorg. 

Kramer et al. (2013)beskriver att låg fysisk aktivitet hos ungdomar har visat sig ha ett 

samband med andra negativa hälsobeteenden. Fysisk aktivitet har visat vara positivt för barn 

och ungdomars utveckling genom att dels stärka muskler och ben, men även motorik och 

utveckling av nervsystemet (Alonso-Fernández, Jiménez-García, Alonso-Fernández, 

Hernández-Barrera, &Palacios-Ceña, 2015).Ungdomar ses som en högriskgrupp gällande 

utveckling av känslighet för stress, där potentiellt höga hälsorisker och effekter anses vara av 

stor betydelse (Johnstone et al., 2016). Stults-Kolehmainen och Sinha (2013) beskriver att 

olika typer av träning och den fysiska aktivitetens betydelse vid stress, har en stor positiv 

inverkan. Det ses förbättringar i mentala hälsan och större förmåga att hantera stress. Studien 

visar att fysisk aktivitet är en effektiv metod för att minska stress och stressymptom samt öka 

livskvaliteten. 

Fysiskt och psykiskt välbefinnande har setts öka vid kropp- och själinsatser såsom exempelvis 

yoga. Personer med stressrelaterade symtom visar på positiva effekter av yoga, både när det 

gäller mentala och fysiskt stressrelaterade symtom (Jindani, & Khalsa, 2015).Yoga ger kropp 

och själ en känslomässig balans. Yoga kan bidra positivt med balans i livet, välbefinnande 

och mental hälsa hos barn och ungdomar gällande stress. I en studie av Hagen och Nayar 

(2014) beskrivs att yoga förbättrar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet hos barn. 

Yoga i skolan kan hjälpa elever att förbättra motståndskraft och humör, med avseende på 

känslor och stress. Det är väldigt viktigt hos barn och ungdomar att de får tid och verktyg som 

hjälp för att kunna lyssna till sina kroppar, idéer och känslor. Yoga kan hjälpa dem att stärka 

sig själva och utveckla en social kompetens (Hagen, & Nayar, 2014). 

Woodyard (2011) beskriver att en stor fördel med yoga är den förbättrade flexibiliteten som 

tillkommer med yogan. Det ses samband mellan yoga och minskad smärta och ledvärk. Att 
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bygga upp sin muskulatur kan leda till förebyggande mot tillstånd som bland annat ryggvärk, 

osteoporos och artrit. Vidare beskrivs att yoga ökar blodflödet och på detta vis kan förebygga 

hjärt- och kärlsjukdomar. Det framgår även att yoga reducerar depression, ångest kronisk 

smärta, stress och förbättrar sömnen samt livskvalitén. Det finns många olika former av yoga. 

Varje form har sitt eget sätt att behandla och förebygga sjukdom (Woodyard, 2011). 

Kundaliniyoga är en yogaform som innehåller många olika meditationstekniker och har 

upptäckts vara specifik för behandling av olika psykiatriska störningar som till exempel 

ångest och trötthet (Shannahoff-khalsa, 2004). Kundaliniyoga utvecklades i Indien och är en 

träningsform som fokuserar på andning, meditation, muskelavslappning och fysiska övningar. 

Kundaliniyoga karaktäriseras genom övningar som stimulerar blodflödet och 

energiförsörjningen till hjärnan, nervsystemet och körtlar i det endokrina nervsystemet 

(Granath, Ingvarsson, Von Thiele & Lundberg, 2006). 

Rational 

Ökning av psykisk ohälsa hos ungdomar kan utvecklas till ett stort problem för hela vårt 

samhälle. Eftersom den psykiska ohälsan kan medföra många negativa konsekvenser, såsom 

svårigheter i skolan, svårigheter med sociala relationer eller svårigheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden, är det av stor vikt att i ett tidigt skede identifiera och förebygga detta. För 

att förbättra ungdomars mentala och fysiska hälsa krävs ökad kunskap och strategier om hur 

den fysiska och psykiska ohälsan kan hanteras, förebyggas och minskas. Att med hjälp av 

hälsofrämjande åtgärder kunna bibehålla och stärka individernas sociala, psykiska och fysiska 

välbefinnande är av stor vikt både för den enskilde individen men också för hela 

samhället.Denna studie kan bidra till en ökad kunskap med en djupare förståelse av yogans 

och meditationens effekter för att ungdomar ska må bättre fysiskt och psykiskt. Att i skolan 

kunna få verktyg för att förebygga ohälsa och tillämpa hälsofrämjande aktiviteter, samt att 

elevhälsans arbete ska kunna utvecklas ses som viktiga delar i arbetet med ungdomars 

välmående. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva högstadieelevers upplevelser av att använda yoga och 

meditation för att förebygga ohälsa. 
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Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och en manifest innehållsanalys användes. Då 

syftet var att beskriva upplevelser ansågs denna metod som lämplig för att kunna svara mot 

syftet. Den kvalitativa metoden är enligt Polit och Beck, (2017,s. 741 & 538) lämplig när man 

vill undersöka ett fenomen på ett djupare sätt för att få en djupare förståelse. Den manifesta 

analysen fokuserar på det synliga och vad data säger, det uppenbara (Polit & Beck, 2017, s. 

741 & 538).  

 

Projektbeskrivning 

Yoga och meditation som förebyggande mot psykisk och fysisk ohälsa var ett projekt som 

pågått på en högstadieskola i Norrbotten under läsåret 2016/2017 med start i november 2016 

och det avslutades i maj 2017. Detta var ett av flera projekt som skolan arbetat 

hälsofrämjande med. Skolans arbete med hälsofrämjande åtgärder har grundat sig i de 

hälsoenkäter och hälsosamtal som tidigare utförts på skolan. Den generella utvecklingen, där 

samhället i stort visat på stadig ökning vad gäller stressrelaterad ohälsa och sjukdom, 

tillsammans med de tendenser hälsoenkäten visat motiverade till detta projekt. Enkätens 

innehåll baserades på hälso- och livsstilsfrågor som hade koppling till de hälsosamtal eleverna 

haft i förskoleklass, årskurs fyra och sju samt första året på gymnasiet. Resultaten av 

hälsosamtalen har sammanställts och handhas av Region Norrbotten.Skolan grundade 

projektidén till de positiva hälsoeffekterna som har visat sig av yoga och meditation, samt att 

någon liknande teknik eller förhållningssätt ej tidigare har prövats i större utsträckning på 

skolan. Intentionen med yoga och meditation var att skapa förutsättningar hos ungdomar att 

reducera och hantera stress, ha större självkänsla och tillit till sin egen förmåga samt stärka sin 

fysiska kropp. Med projektet ville skolan även undersöka framgångsfaktorer i att föra in yoga 

och meditation i skolan på detta sätt. Skolan har en gång i veckan något som kallas för 

elevens val, vilket innebär tid som är avsatt för möjlighet att lägga extra fokus på något eleven 

särskilt behöver. Yoga och meditation valdes att sättas in som ett alternativ under elevens val. 

Yogainstruktören som undervisat var inte en pedagog på skolan samt yogalektionerna har 

utförts i yogalokal utanför skolans område. Denna studie utgörs av den kvalitativa analysen av 

elevernas upplevelser. De kvantifierbara resultaten är utvärderade av Region Norrbotten, där 

eleverna fått fylla i en enkät både vid projektets start och slut.Detta har inte inkluderats i 

denna studie, utan ingick i projektrapporten. 
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Deltagare och procedur 

Att delta i projektet var frivilligt och urvalet innefattade den grupp högstadieelever som valde 

yoga och meditation som elevens val. Information angående projektet gavs ut både muntligt 

och skriftligt till elever och föräldrar i årskurs 9. Alla 40 elever i årskurs 9 tillfrågades varav 

18 stycken valde att delta, alla var flickor. Av dessa 18 elever har 14 deltagit kontinuerligt i 

elevens val där yoga och meditation erbjöds. 

Datainsamling 

Datainsamling i form av enskilda intervjuer med de som deltagit i yoga och 

meditationsprojektet genomfördes av skolsköterskan på skolan under maj 2017. Intervjuerna 

var semistrukturerade och frågorna var utformade så att de följdeprojektplansansökan i yoga 

och meditations projektet. Detta för att motsvara syftet i projektet. Frågorna utformades av 

skolsköterskan i samverkan med handledare och författarna. Eftersom det var barn/ tonåringar 

som intervjuades var frågorna åldersanpassade. Vid semistrukturerade intervjuer är det 

intervjuarens uppgift är att uppmuntra deltagarna att prata fritt kring det aktuella ämnet. 

Denna datainsamlingsmetod ger deltagarna mer frihet att berätta deras upplevelser med egna 

ord (Polit & Beck, 2016[2017], s. 510). Skolsköterskan använde sig av flertalet följdfrågor 

under intervjuernas gång. Under intervjuerna skrev först skolsköterskan ner vad deltagaren 

berättade. Sedan upprepade skolsköterskan vad som var sagt för att minska risken för 

feltolkning. Berättelserna skrevs ned med deras egna ord. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, 

s.207–209) är det viktigt under intervjuns gång att hela tiden få fram den tolkning och de 

uttalanden som framkommer, så det finns chans att få bekräftelse på om det som sagts 

uppfattats rätt eller om den som intervjuas bestrider. För att undvika egna tolkningar av 

materialet skedde regelbunden kontakt mellan författarna samt skolsköterskan. För att få 

ytterligare perspektiv på hur yogaprojektet fungerat samt vad man hade kunnat göra 

annorlunda, intervjuades även elever som tackat nej till att delta, pedagoger och 

yogainstruktören. Datainsamlingen från de elever som inte deltog i projektet skedde genom ett 

frågeformulär, med frågor: varför de valt att inte delta och hur man hade kunnat göra för att 

locka fler att prova yoga och meditation. Att delta och svara på frågorna var frivilligt och 

frågorna besvarades enskilt av varje elev för sig. Även datainsamlingen av personalen och 

yogainstruktören skedde på samma sätt med hjälp av ett frågeformulär, med frågor: hur de 

upplever projektet i sin helhet och om något hade kunnat göras annorlunda, samt hur det har 
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fungerat. Totalt tre personal och yogainstruktören samt 22 elever som ej deltagit i projektet 

valde att svara på frågeformulären.  

Dataanalys 

För analys av intervjuerna som gjorts med eleverna som valde yoga och meditation på elevens 

val, har en kvalitativ innehållsanalys använts. Enligt Polit och Beck (2016[2017], s. 741) 

används kvalitativ innehållsanalys i berättande data för att få fram mönster och identifiera 

framträdande teman, en metod för att dra slutsatser om innehållet av olika slag. Vid varje 

genomförd intervju har skolsköterskan skrivit ner den berättelse som eleverna beskrivit. 

Författarna har följt beskrivningen av analysen utifrån Graneheim och Lundman (2004). 

Under hela processen har båda författarna gemensamt gått igenom materialet för att kunna 

diskutera och resonera kring processen och för att försöka undvika egna tolkningar. I första 

steget har intervjuerna lästs igenom flertalet gånger var för sig för att få en helhetsbild av det 

insamlade materialet. För att data skulle bli mer hanterbar placerades först alla elevers svar in 

under samma fråga, så alla svar på första frågan hamnade under fråga ett och så vidare. Nästa 

steg var att textenheter extraherades, det kunde vara en mening eller ett stycke. Textenheterna 

kortades ner, för att bli mer överskådliga och hanterbara.Detta steg beskrivs som svårt då risk 

finns att tappa viktiga data (Graneheim & Lundman, 2004). Kondensering av texten utfördes 

utan att för den skull påverka kvaliteten. Kan enligt Graneheim och Lundman (2004) 

beskrivas att forskaren skalar av texten men behåller kärnan. Efter själva kondenseringen av 

data plockades kodord ut, namn på textenheten. Kodord med liknande innehåll placerades in i 

samma underkategori. För att få en ökad överblick över textenheterna och kodorden 

placerades dessa in i en tabell. Det resulterade i 8 stycken underkategorier. Författarna gick 

flera gånger tillbaka till de ursprungliga intervjuerna för att inte tappa djupet i datamaterialet. 

Efter att underkategorierna bildats återstod slutligen att sammanföra dessa underkategorier till 

huvudkategorier. Kategoriseringen kan också vara en svår del i processen enligt Graneheim 

och Lundman (2004).Textenheterna ska endast kunna tillhöra en kategori. Det ska inte vara så 

att en meningsenhet kan finnas mellan två olika kategorier. Kategorierna är beskrivande mot 

de som är relevant utifrån data. Separata sammanställningar är gjorda för de elever som inte 

deltagit i yogaprojektet, samt personal och yogainstruktören. 
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Etiska överväganden 

När man använder sig av människor som studiedeltagare, måste deras rättigheter säkerställas 

och skyddas (Polit & Beck, 2017, s. 137). Då denna studie ingick i ett utvecklingsprojekt där 

författarna blivit ombedda att analysera den kvalitativa delen,har ej forskningsetisk prövning 

skett eftersom verksamhetsutveckling ej faller in under lagen. Projektansökan som gjorts av 

skolan skickades till kommunens Barn- och utbildningsförvaltningen samt Folkhälsocentrum, 

Region Norrbotten, därefter påbörjades projektet. 

Deltagande i detta projekt var frivilligt där eleverna själva avgjorde om de ville prova yoga 

och meditation på elevens val eller inte, där också andra valmöjligheter fanns. Även 

intervjudeltagande var frivilligt där eleverna tillfrågades om de ville delta. Informerat 

samtycke beskriver Kvale och Brinkmann (2014, s.107–108) är när deltagarna blir 

informerade om syftet samt får vetskap om fördelar och risker som kan uppstå vid deltagandet 

i ett forskningsprojekt. Informerat samtycke innebär också att deltagandet är frivilligt där 

deltagarna kan avbryta när de vill. Då det är skolelever som deltar kan de vara svårt att veta 

vem som ska ge sitt samtycke. Eleven, föräldrarna, läraren, rektorn eller skolförvaltningen 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107–108). I detta fall har vårdnadshavare fått muntlig 

information om projektet, samt eleverna har gett muntligt samtycke till skolsköterskan och var 

informerade om vad deltagande i projektet innebar. Deltagarna har även fått information om 

syfte och om frivillighet samt att de kunde avbryta när de ville. 

Det har i projektets början funnits synpunkter relaterat till om yogan har en religiös koppling 

som kan medföra negativa hälsoeffekter. I ett beslut från skolinspektionen 2012 gällande ett 

liknande ärende i Stockholm, togs beslut att yogan inte ska ses som en religiös aktivitet 

(Skolinspektionen, 2012). Genom denna studie kan problem med de ungas ohälsa lyftas och 

forskarna ser fördel att öka förståelsen för att vidare kunna förbättra ohälsa hos ungdomarna. 

Nyttan av denna studie anser författarna överväga riskerna. Studien kan leda till en ökad 

kunskap om ungdomars upplevelse av yoga och meditationens effekter på ohälsa. Det kan ge 

verktyg i arbetet med att hitta strategier för att hantera stress och leda till ett bättre 

välbefinnande hos våra ungdomar i samhället. Att hitta alternativ som kan bidra till ökad 

psykiskt och fysisk balans är av stort värde då ungdomars hälsa, framförallt psykiska hälsa 

tenderar att försämras. Att implementera yoga i skolan kontinuerligt behövs vidare 
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funderingar hur yogan ska kunna användas regelbundet i vardagen. Att pedagoger ska kunna 

använda detta redskap krävs kunskap och utbildning hur yogan ska genomförs. 

Enligt Kvale (2014, s. 227–228) innebär konfidentialitet att deltagarnas identitet inte avslöjas 

via namn, plats eller tid. Det var endast författarna och skolsköterskan som hade tillgång till 

detta.  Enligt beslut från kommunjurist fick inte intervjuerna spelas in. Eftersom 

skolsköterskan redan hade en etablerad kontakt med eleverna minskade risken för obehag vid 

intervjusituationen. Eleverna kunde öppna sig mer när det var någon de kände. Även 

skolsköterskan kunde vara mer lyhörd när hon kände eleven sedan tidigare.   

Resultat 

Resultatet består av olika delar; elever som har deltagit i yoga projektet, elever som inte har 

deltagit i yoga projektet, personal på skolan och yogainstruktören som utfört yogalektionerna. 

Då fokus var upplevelser hos de som deltagit, utgör dessa den största delen av resultatet och 

resulterade i tre kategorier (tabell 1). De två andra delarna av resultatet presenteras i en 

beskrivande kort sammanfattning. Citat från intervjuerna markerades med kursiv stil. 

Tabell 1: Översikt över kategorier (n= 3) 

Kategorier 

Användning av yoga och meditationför avslappning 

Yoga och meditationens positiva inverkan på kropp och själ 

Lämna skolan en stund för att byta fokus 

 

 

Användning av yoga och meditation för avslappning 

Stor del av eleverna har använt sig av andningsövningarna från yogan för att slappna av vid 

bland annat sömn eller när de behövde avkoppling. De beskrev att de kom ner i varv av 

andningen och fick en känsla av lugn i kroppen, det blev lättare att somna efter övningarna. 

Andningen fungerade för att stilla tankarna och finna ro i kroppen. Den speciella tekniken de 
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lärt sig och hur de skulle använda den upplevdes även hjälpa vid oro och för att bli lugnare. 

Det framkom även känslor av mindre stress och ett större fokus efter yoga passen. 

När jag ska somna. Då andas jag som jag lärt mig. Djupt ner i magen.Det 

hjälper. Typ när jag tänker också. När man tänker får man mer fokus.Man har 

lärt sig att man inte tänker så mycket på samma gång. Fokuserar bättre. 

Att kunna stressa ner, känna avslappning och andas djupt för att få ett lugn upplevdes av 

eleverna lättare vid användning av andningen. En elev beskrev det som skönt att kunna ligga 

och vila utan att tänka på saker som bidrog och ökade stressen, kunna vara i nuet och bara 

slappna av utan att tänka på annat. Eleverna beskrev att andningsövningarna hjälpt till så att 

de skulle bli lugnare och de hade även använt dem vid stress och på kvällen då de skulle 

sova.       

På skoltid då det var oroligt och det fanns störningsfaktorer, beskrevs upplevelser av 

andningsövningarna som bra och att det då lättare gick att koppla bort det som störde. Även 

vid stress och nervositet kunde det verka lugnande, exempelvis vid prov. Trots positiva 

effekter av yoga och meditation så beskrev eleverna att de inte alltid kände sig bekväm med 

att utföra yoga- och meditationsövningar i skolan. Andningsövningar upplevdes lättare att 

utföra på skolan, medan rörelser och poser kändes mindre bekvämt då det syntes mer när det 

utfördes. Andningen kunde göras tyst och märktes inte på samma sätt. 

Det är mest svårt i skolan. Om tex andningen syns. Att andas djupt är svårt då. 

Men jag brukar blunda och släppa tankarna även på skolan och andas. På 

fritiden kan man göra all yoga det finns mer plats och mer tid då. 

Förutom användningen av andningsövningar beskrev eleverna att de i hemmet även använde 

sig av yogan för att stretcha och slappna av i kroppen. Flera av eleverna upplevde yogan som 

rolig och avslappnande, kul att prova på nya saker och utvecklas i det man gör. 

Yogapositionerna beskrevs som roliga att göra samtidigt som det är en form av träning.  
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Yoga och meditationens positiva inverkan på kropp och själ 

Yogan upplevdes medföra mental styrka och även en viss fysisk styrka.Vad yogan tillfört rent 

fysiskt hos eleverna framkom upplevelser av större vighet och mjukhet i kroppen. Vigheten 

och smidigheten beskrevs som en positiv effekt, den kom från vissa stretchövningar som 

gjorts under passen men användes även i hemmiljön. En elev beskrev att hon inte längre 

kände sig stel i kroppen och en annan upplevde sig mer avslappnad i nacke och axlar. Att 

yogan upplevdes som lätt att använda och stärker kroppen beroende vilken övning som 

används. Då yogan är lätt att använda och inte kräver ombyte, menade en elev att hon istället 

för att sitta vid telefonen, istället utförde yoga för att det kändes bra. Det är vissa övningar 

som är mera fysiska och upplevdes ge effekt. De olika metoderna kan enligt ungdomarna ha 

nytta i framtiden, hantering av stress påtalas av flera. Att yogan har givit dem verktyg för att 

veta hur de ska göra för att bli mindre stressade. En ökad kunskap och medvetenhet om sin 

kropp, ta saker i mindre steg. 

Kunna fokusera på sig själv. Andas medvetet om sin egen 

kropp.Andningsövningar som ger medvetenhet. 

Eleverna beskrev också att kunna släppa tankar fortare som annars stannat kvar under en 

längre tid, vid stressade perioder i skolan eller hemma och kunna lugna sig själv ledde till 

större fokus. När de blivit bättre på att koppla bort och stänga av tankar upplevdes det lättare 

att fokusera och fokusera på ett bättre sätt. Efter yoga passen upplevdes mindre stress och att 

yogan hjälpt till att känna sig mera avslappnad. En av eleverna svarade på frågan om de märkt 

någon effekt av att delta i yoga och meditation 

Ja efteråt var det stor skillnad när jag kommer ner i varv.Typ hela dagen och 

kvällen när jag kommer hem.Jag kände mig inte lika stressad. 

Bättre självkänsla, lärt känna sig själv bättre och ett större mod är några beskrivningar som 

eleverna gjorde när de skulle beskriva vilken effekt yogan haft. En medvetenhet och ökad 

kunskap om hur man kan må bättre när man utför yoga och meditation upplevdes och 

beskrevs av flera elever. På frågan vad känner du att yogan har gett dig som person beskrev 

en elev så här: 
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Typ kunna gå in i sig själv att få vara sig själv under tiden man har yoga.Man blir 

lugn. Allt, alla tankar stängs av, man tänker inte som när man t.ex. stressar. 

En del av eleverna upplevde att de redan innan hade bra självkänsla och inte märkt någon 

större skillnad, det kan vara svårt att märka själv om man förändrats. Andra beskrev sig själva 

som modigare inför saker de inte tidigare gjort, att yogan fått dem att våga testa något nytt. 

Yogaläraren har pushat att man klarar mer än man tror. Om det är jobbigt så kan 

man mer,tex när vi gjorde jobbiga övningar så kan man orka mer än man tror.Om 

man har problem så kan man tänka ur det perspektivet.Att man klarar mer än 

man tror. 

Alla elever uppgav att de ibland upplevde stress av någon form. Det kunde vara inför prov 

och om de hade mycket i skolan. Alla trodde att yogan kunde vara ett bra sätt att hantera 

stress och stärka sitt välmående. Många upplevde att de inte stressar upp sig lika mycket som 

tidigare och att de kom ner i varv och fick ett större lugn efter yogan. 

Tillexempel när man går och lägger sig på kvällen.Jag kunde bli stressad över att 

man behöver sova. Det blev många tanka.Nu använder jag yogan på kvällen och 

har bättre sömn och kväll sen jag började med yoga. Jag andas och slappnar av 

och sover bättre.Jag kan inte stiga upp och gå och lägga mig utan att använda 

yoga i dag. 

En annan elev beskrev att innan yogan hade startat var det svårt att veta vad man skulle börja 

med i skolan. På grund av stress var det svårt att få någonting alls gjort. Yogan medförde ett 

lugn och avslappning så stressen gick bättre att hantera, deltagaren fick enklare saker gjort. 

Större koncentration och mer fokus samt lättare att somna är beskrivningar som framkom av 

deltagarna. Att slappna av som i sin tur reducerar stressen. 

Min magkatarr har blivit bättre. Jag stressar inte upp mig lika mycket.Jag är mer 

koncentrerad och har mer fokus. Jag tänker positivare. 
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Lämna skolan en stund för att byta fokus 

Eleverna valde yoga och meditation på elevens val för att det verkade roligt och var någonting 

nytt som de inte provat på tidigare. De såg det som en möjlighet att få göra någonting annat 

utöver det sedvanliga skolarbetet. Flera elever beskrev att valet också handlade om att få 

avslappning och tid för sig själv. 

Att yogainstruktören inte var en pedagog på skolan och att yogalokalen låg en bit utanför 

skolområdet, ansågs av alla deltagare som någonting positivt. Många upplevde en skön känsla 

av att lämna skolområdet, en mer harmonisk känsla av att utöva yogan i en yogalokal där man 

inte på samma sätt blir påmind om skolmiljön. Eleverna upplevde en känsla av ökat ansvar att 

få gå från skolan för att utöva yogan. Även upplevdes promenaden till yogalokalen som en 

skön och lagom uppvärmning inför yogan. Om yogan varit i skolan hamnar fokus lätt på det 

som finns där. Eleverna har kommit till en annan miljö som kan bjuda in till mera avslappning 

och där inga krav ställs. I skolan är det prestation och kanske medför det svårigheter för 

eleverna att hitta stunder att kunna slappna av. 

Jag tycker det var bra. Komma iväg. Hade vi haft det i gympasalen så hadedet 

inte varit bra. Där är det betyghets och stress. Lättare att gå till en annanplats. 

Det kändes mer som fritid än skola att få yoga på annan plats. 

Att yogainstruktören inte var en pedagog gjorde att eleverna inte kände press på samma sätt 

som i övriga skolämnen. Eleverna uppgav att de uppmanades att göra utifrån deras egna 

förutsättningar och förmågor, där fokus mer låg på hälsa än att bli bedömd i vad man klarade 

av och inte. Enligt eleverna togs det mer seriöst när yogaläraren var en person som jobbar 

med yoga, hon respekterades för den hon är. 

Det var roligt. Det var kul med ett nytt ansikte. Om man kände personeninnan så 

hade det kanske varit en annan sak. Man tog det mer seriöst närdet var en som 

jobbade med det där. 

Alla som deltagit i yogaprojektet önskade att yoga borde få vara en del av skolans 

undervisning, inte obligatoriskt men att det skulle finnas som alternativ. Eleverna gav även 

som förslag att mer information kring yoga och ”prova på” kanske kunde leda till att fler 

skulle välja att delta i yogan. Att en ökad kunskap hade kunnat bidra till ökat deltagande och 
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lett till en nyfikenhet att prova Även att tillfällen ges att eleverna får prova på yoga och 

meditation för att kunna fatta ett beslut när det har fått känna på vad det är för någonting 

ansågs vara av fördel enligt eleverna. 

Eleverna som valde ett annat alternativ på ”elevens val” 

Sammanställning av resultat hos de elever som inte valde yoga och meditation på ”elevens 

val” visade att flera av dem trodde att yoga kunde vara ett sätt att få hjälp att hantera stress. 

Men det framkom att några hade andra strategier för att hantera sin stress. Det kunde vara till 

exempel lyssna på musik, städa eller vara med kompisar. Av de som valde andra alternativ på 

”elevens val” beskrevs att det fanns andra alternativ som lockade mer än vad yogan gjorde. 

Det var framförallt idrott som var ett mer attraktivt val. Rent praktiskt beskrevs att om yogan 

varit i skolans lokaler och lättare att ta sig dit, hade det kunnat locka fler att välja yoga på 

”elevens val”.  

Personalens syn på yoga projektet          

Ett mindre antal ur personalen på den skola projektet genomförts och yogainstruktören har 

lämnat synpunkter på yoga projektet.  Några av personalen tyckte att det fungerat bra för 

eleverna att lämna skolans lokaler för att delta i yoga och meditation. De såg projektet yoga 

och meditation som ett fint initiativ där eleverna fick möjlighet att möta någonting nytt. En 

personal tyckte att mer sådana här projekt behövs i skolvärlden. Att använda sig av externa 

resurser för att nå ökad måluppfyllelse ansågs även som positivt, att röra på sig kan bidra till 

bättre betyg. En förbättring som hade kunnat göras är att det skulle getts mer information om 

projektet för att få en ökad förståelse. Att det hade varit bra att prata mera om projektet 

kontinuerligt. Även att skolans pedagoger hade kunnat vara mer involverade i projektet för 

större effekt och ökad förståelse. Om pedagogerna känt till och kanske även använt sig av 

teknikerna hade det varit fördel för att eleverna hade använt tekniken mera naturligt. Önskvärt 

hade även varit att yogan och meditationen haft större kontinuitet. Om den fått vara med som 

en naturlig del i skolan, exempelvis användas i början på skoldagen eller till att vända röriga 

arbetsmiljöer. Att ge eleverna utrymme några minuter i vardagen, ge chans att slappna av och 

röra på kroppen för att få tid att fylla på energin, är viktigt för elevernas arbetsmiljö. Projektet 

sågs som lyckat med hög närvaro. Funderingar hur hela gruppen, det vill säga hur även 

pojkarna ska nås bör eftersträvas. Projektet har medfört ett nytt sätt att implementera 

avslappning, rörelse och andning för eleverna. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva högstadieelevers upplevelser av att använda yoga och 

meditation för att förebygga ohälsa. I denna studies resultat framkom 3 olika kategorier: 

användning av yoga och meditation för avslappning, yoga och meditationens positiva 

inverkan på kropp och själ samt lämna skolan en stund för att byta fokus. 

Resultaten i vår studie visar att eleverna använt sig av yoga och meditations övningarna när de 

ska gå och sova på kvällen för att få ett lugn i kroppen och kommer ner i varv. I en studie 

(Foletto, Pereira &Valentini, 2016) beskrivs positiva förändringar hos ungdomar som deltagit 

i yogakurserna. Vid intervjuerna som genomfördes med dessa ungdomar framkom bland 

annat känslor av lugn och avslappning. Foletto, Pereira och Valentini (2016) visar även att 

ungdomarna upplevde ökad koncentration och mer fokus. Även barnens lärare upplevde att 

barnen var lugnare i allmänhet samt att de var mer koncentrerade. Wang och Marschall 

Hagings (2015) beskriver hur yogans fördelar påverkat skolungdomarna i deras studie. Här 

framkommer i likhet med vår studie upplevelser av att de blir lugna när de utför yoga och 

medför lugn under hela dagen, även när de är hemma. 

Enligt Banfield, McGorm och Sargent (2015) är det viktigt att ur ett hälsofrämjande 

perspektiv ge ungdomar möjlighet till olika former av förebyggande aktiviteter som kan riktas 

mot olika hälsorelaterade beteenden exempelvis alkohol, rökning, fysisk aktivitet och 

kostvanor. Som skolsköterska kan man jobba förebyggande och hälsofrämjande med 

aktiviteter som syftar till att förebygga ungdomars ohälsa. Olika hälsofrämjande program har 

visats ha god effekt på ungdomars välbefinnande och hälsa i skolorna, att ge ungdomarna 

möjlighet till genomtänkta val gällande hälsofrämjande beteenden. I vår studie har yoga och 

meditation provats i skolan för att hitta nya hälsofrämjande åtgärder för eleverna. Det finns 

mångastress- och störningsfaktorer i elevernas vardag. Vår studie beskrev hur eleverna 

använde de andningsövningar de lärt sig för att lättare koppla bort de som stör. Andningen 

används även vid stress och nervositet då det har en lugnande effekt. Enligt Wang och 

Marschall- Hagings (2015) förekommer störningsfaktorer i vardagen för ungdomar som 

exempelvis högljudda människor, stressiga situationer och att hela tiden vara igång, som med 

yogans hjälp har en positiv inverkan. Deltagarna beskrev hur yogan bidrog till upplevelser av 

minskad stress och hur det hjälpte tillatt slappna av. Det framkom även att denna känsla höll i 

sig under dagen och i vardagen. Yogan gav dem tid för sig själv och det mentala utrymmet. 
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Upplevelserna beskrevs som att de fick ett eget personligt utrymme. Vidare beskrevs att 

yogalektionerna var det enda stället som gav dem tillfälle under dagen till avslappning och 

förmåga att kunna stressa ned (Wang & Marschall- Hagings, 2015). Att få tid för sig själv var 

en faktor till att flera valde att delta i yoga och meditations gruppen på ”elevens val” i vår 

studie. Farah, Jindani och Kalsa (2015) har genomfört en yoga intervention på individer med 

posttraumatiskstressyndrom (PSTD). Efter genomförd intervention genom yoga sågs bland 

annat en större kontroll av störningsfaktorer. När jobbiga/störande tankar uppstod, kunde 

dessa lättare hanteras på ett tillfredsställande sätt. Att genom en ökad medvetenhet och 

andning, tänka på det just som en tanke för att få kontroll. Vidare beskriver Desocio, Stember 

och Schrinsky (2006) vikten av en ökad medvetenhet gällande hantering av stress och 

främjande av den mentala hälsan, genom kunskap och information kring psykisk hälsa och 

psykisk sjukdom. Skolsköterskan har genom ett hälsoprogram använt bland annat verktyg 

som avkoppling för att motverka psykisk ohälsa. Antonovsky (2005, s. 42) beskriver att 

många människor klarar sig oftast bra trots hög stresspåverkan, men konsekvenserna kan vara 

svåra att förutspå. När stressorer uppkommer måste dessa hanteras, vilket påverkas av hur 

framgångsrikt personen kan hantera dessa stressorer. 

I vår studie framkom att några av eleverna hade svårt att veta vad de skulle börja med 

gällande skolarbetet. På grund av stressen detta medförde kunde det resultera i att ingenting 

alls blev gjort. Det lugn och den avslappning som yogan medförde ledde till att stressen var 

mer hanterbar och detta medförde känslan att det var enklare att få saker gjort. Eleverna 

beskrev vidare att de lättare kunde fokusera på en sak i taget och att de fått ett bättre fokus. 

Detta var efter yogan då eleverna kände sig avslappnade och hade fått stressa ned, fått tid för 

sig själva. Prasad, Varrey ochSisti (2016) beskriver i deras studie de förbättringar som 

studenterna gjorde efter 6 veckors yoga och meditations kurs. Förbättringar sågs av känslor 

som innefattade uthållighet, fokus och lugn. Det fanns en statistisk signifikant skillnad 

gällande upplevelsen av stress. Stressen hade minskat betydligt hos studenterna. Studenterna 

beskrev hur de kände större positivitet och lycka samt självtillfredsställelse. De såg fram emot 

yogapassen eftersom det efteråt kände sig avslappnade och tillfreds. Lin, Huang, Shiu och 

Yeh (2015) beskriver att yoga klasser kan minska stress som är arbetsrelaterad samt även 

förbättra hälsan. Genom yogaprogram hos hälso- och vårdpersonal ses deras arbetsrelaterade 

stress minska. I vår studies resultat framkommeratt yogainstruktören försökte uppmuntra 

eleverna till att de klarar mer än de tror. Vidare beskrivs att med en större kunskap och ökad 

medvetenhet om sin kropp, har givit eleverna verktyg som gör att de nu vet hur de ska göra 
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för att må bättre och uppnå högre grad av hälsa.Jindani och Kalsa (2015) beskriver i sitt 

resultat att deltagarna i deras studie tycker yogan hjälpt dem att känna en ökad kontroll över 

sin egen kropp, detta genom coachning av yogaläraren som hela tiden uppmuntrade till att 

deltagarna skulle göra sitt bästa.  

I vår studie framkomäven att den mentala styrkan samt den fysiska styrkan som vighet och 

mjukhet i kroppen har påverkats positivt av yoga och meditations övningarna. Det var 

framförallt några av övningarna som ansågs påverka den fysiska styrkan. Alla övningar 

ansågs inte göra skillnad men några av dem upplevdes ge positiv effekt. Foletto, Pereira och 

Valentini (2016) finner också att barnen i deras studie påverkats positivt i vissa fysiska 

övningar. Här visar resultaten på positiva förändringar både gällande flexibilitet, smidighet, 

styrka och balans efter yogakurserna. 

Vår studie beskriver att eleverna gärna sett att yoga och meditation införs i 

skolundervisningen men att det inte ska vara obligatoriskt, snarare en frivillig del som de som 

är intresserade av kan välja att prova på. De anser även att kunskap och information av vad 

yoga och meditation är skulle kunna leda till att fler blir intresserade och vågar prova. Foletto, 

Pereira ochValentini (2016) beskriver att yoga med stor fördel kan implementeras i 

skolmiljön, detta kan ha positiv påverkan på barnens hälsa och främja utveckling. 

I vårt resultat beskrivs även att eleverna upplevde det som positivt att få lämna skolan en 

stund och tänka på annat. Det sågs inte som något negativt att yoga och meditations 

lektionerna inte var i skolmiljön utan snarare bra att få komma iväg till en mer avslappnad 

miljö. Även personalen upplevde att det hade fungerat bra.Här skiljer sig resultaten från de 

deltagare som valde att inte delta i yoga och meditations klasserna. Där beskrevs att om 

lektionerna varit på skolan och lättare att ta sig dit,hade kunnat medföra att fler kanske valt att 

delta. Resultatet visar även att det ärav vikt att få in yogan som en del i vardagen, att det inte 

behöver vara just under yogapassen utan även som en naturlig del under dagen. Enligt Foletto, 

Pereira och Valentini (2016) kan det främja barn och ungdomars hälsa om yoga ingår som en 

del i läroplanen, att få en ökad kontinuitet. 

I den sammanställning som gjordes av personalens samt yogainstruktörens synpunkter på 

yoga projektet,framkom att projekt som exempelvis yoga och meditation eller annat som ger 

eleverna chans att röra på sig sågs som positivt. Att ge eleverna chans att både slappna av och 
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röra kroppen är viktigt för elevernas arbetsmiljö. Yoga projektet har medfört både rörelse och 

avslappning.Det finns program som genom yoga och meditation medför strategier för att 

förbättra elevers fysiska och psykiska hälsa samt prestationer och deras beteenden (Butzer, 

Ebert, Telles & Khalasa, 2015). Genom att enbart undvika olika påfrestningar räcker inte för 

att främja hälsan. Där utöver måste även människan lära sig hantera situationer i livet för att 

förbättra tillvaron. Genom detta blir tillvaron sammanhängande och det genom att den görs 

begriplig, hanterlig och meningsfull. Dessa delar utgör KASAM – känslan av sammanhang 

(Antonovsky, 2005, s.9–10,43). Vidare beskrivs att en stressor kan vara ett hot mot en 

individs välbefinnande. Beroende om en människa har stark eller svag KASAM påverkar det 

hur denne hanterar problem. En människa med stark KASAM har större förmåga att se 

mening i situationen när de utsätts för olika stressorer. Grunden att hantera situationen och 

undvika att spänning slår över till stress är förmågan att se stressorerna som meningsfulla och 

att dessa är begripliga. En person med stark KASAM väljer den copingstrategi som verkar 

vara bäst i situationen för att kunna hantera den stressoren (Antonovsky, 2005, s. 182–186). 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden kan ses som beskrivande och ge en djupare förståelse av det 

fenomen som ska studeras (Polit& Beck, 2017, s. 741). Då syftet var att beskriva upplevelser 

valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer och en manifest innehållsanalys. 

Enligt Polit och Beck (2017, s. 538) ger en manifest analys synliga komponenter om vad 

texten verkligen säger.  

För att forskningsresultatet ska vara så tillförlitligt som möjligt, bör enligt Graneheim och 

Lundman (2004) begrepp som trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet användas. 

Trovärdighet kan kopplas till hur data under analysprocessen speglas i syftet. Under själva 

dataanalysen har vi försökt arbeta så textnära som möjligt och flertalet gånger gått tillbaka till 

texten för att jämföra så det motsvarar syftet. En aspekt vad gäller trovärdighet kan enligt 

Graneheim& Lundman (2004) vara tillvägagångssätt för insamling av data. Eftersom 

intervjuerna inte fick spelas in, har skolsköterskan som utfört intervjuerna direkt efter varje 

fråga skrivit ner svaren med den intervjuades egna ord och sedan upprepat svaret för att få 

bekräftat att det är korrekt uppfattat. Även om intervjuerna är nedskrivna med elevernas egna 

ord, ser vi att det kan finnas en liten svaghet i att vi som analyserat datan inte utfört 

intervjuerna själva. Materialet har istället lästs ett flertal gånger för att kunna sätta sig in i 
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varje enskild intervju. Vi ser det som en styrka i att skolsköterskan redan har en relation till 

eleverna och på så sätt kanske kan få eleverna att öppna sig mer och prata mer obehindrat än 

om en för eleverna okänd person skulle utfört intervjun. Trovärdigheten kan även styrkas 

genom att använda citat, vilket har gjorts i vårt resultat (jmf. Graneheim & Lundman, 2004).  

Överförbarhet ses i vilken utsträckning resultaten i studien kan tillämpas eller överföras i 

andra liknande grupper. Att tillhandahålla tillräckligt beskrivande data, så att läsarna kan 

utvärdera användbarheten av uppgifterna i andra sammanhang, är författarnas ansvar (Polit & 

Beck, 2017, s. 560). Det är upp till läsaren att avgöra om resultatet kan överföras eller inte 

(Graneheim & Lundman, 2004). Deltagare, urval, dataanalys och datainsamling har beskrivits 

så tydligt som möjligt för att underlätta överförbarhet. 

Pålitligheten kan ses som en stabilitet av data över tid och förhållande. Vid avsaknad av 

pålitlighet kan inte trovärdighet uppnås. Pålitlighet kan refereras till frågan: -skulle resultaten 

av studien upprepas om den replikerades med samma eller liknande deltagare i samma eller 

liknande sammanhang? Detta kan bland annat styrkas med intervjuguidens kvalitet och 

genomförandet av intervjun (Polit & Beck, 2017, s. 559). För att motsvara syftet i projektet 

var intervjuguiden i vår studie utformad så att frågorna följde yoga- och meditationsprojektets 

projektplansansökan. När analysarbetet påbörjades upptäcktes att några frågor hade kunnat 

omformulerats och ställas på ett annat sätt för att eventuellt få mer utförliga svar och på så sätt 

kanske fått mer beskrivande svar. Några av frågorna har lett till korta svar, vilket kanske hade 

kunnat undvikas om frågan ställts på ett annat sätt där eleven inte kan svara ja eller nej. Men 

det är viktigt att tänka på att det är barn som intervjuats och frågorna är av just den 

anledningen utformade så att eleverna ska förstå frågorna på ett korrekt sätt. Enligt Kvale och 

Brinkmann (s.185–187, 2014) är barns och den vuxnes sociala värld olika. Detta medför 

skillnader när barn ska intervjuas. Det är av stor vikt att frågorna är åldersanpassade. Om 

frågorna blir för långa och för komplicerade kan medföra problem för barnen att svara (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 185–187). Intervjuerna som genomfördes med intervjuguiden gav data 

som svarade mot syftet på ett relevant sätt, där alla delar i projektplansansökan täcktes upp. 

I resultatet ses övervägande positiv respons hos deltagarna. Detta kan antas bero på att 

deltagarna själva har valt att delta under ”elevens val” och visat intresse för yoga och 

meditation. Resultatet hade eventuellt varit annorlunda om deltagarna inte själva fått välja att 

delta eller inte. I projektet att förebygga ohälsa hos ungdomar med hjälp av yoga och 
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meditation är det endast tjejer som valt att delta. Detta kan diskuteras varför det blev så och 

hade resultatet sett annorlunda ut om även pojkar hade deltagit i projektet. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) kan olika kön och åldrar bidra till en bredare variation fenomenet som 

valts att studera. Det kan även diskuteras om några förändringar kan göras för att få fler att 

våga prova på yoga och meditation, både killar och tjejer. 

Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att yoga och meditation har positiva effekter på ungdomars 

hälsa. Den stressreducerande effekten och positiva upplevelsen som beskrivs, är viktig utifrån 

den fortsatta utvecklingen av strategier för att förbättra ungdomars välmående. Eftersom 

skolan är en stor arena där barn och ungdomar spenderar stor del av sin tid, har skolan goda 

förutsättningar att påverka välmående. Ett samarbete i skolan kan med förebyggande insatser i 

form av yoga och meditation, verka mot den stress som många ungdomar i dagens samhälle 

upplever. Om yoga och meditation visar positiva effekter och förbättring av riskfaktorer som 

exempelvis stress, finns det goda skäl att prova införa yoga och meditation i skolans värld. En 

ökad kunskap kan bidra till ökat intresse och deltagande. 

Vidare forskning bör fokusera på barn och ungdomars upplevelser av att delta i yoga- och 

meditationsgrupper under en längre tid och under mer kontinuerliga former. I tidigare studier 

som gjorts har yogakurserna ofta varit under en kortare begränsad tid. Att studera effekterna 

utifrån en längre tids deltagande kan vara intressant, samt även uppföljning av de eventuella 

effekter som kan uppstå. Att genomföra studier på större grupper med fler deltagare är också 

av intresse. 
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