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«Livet går så fort og det er så mye man skal gjøre og forholde seg til hele tiden. 

Yoga er som en slags pauseknapp i livet.»3   
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Sammendrag 
Formål: Formålet med denne studien er å åpne opp for nye innsikter av fenomenet yoga i en 

studentkontekst. I denne oppgaven undersøker jeg hvordan studenter erfarer det å praktisere 

yoga som en del av studenthverdagen.  

 

Teoretisk forankring: For å få en dypere forståelse av kroppslige opplevelser i yoga har jeg 

brukt fenomenologi særlig inspirert av Maurice Merleau-Ponty som analytisk fortolkning. Jeg 

ser at først og fremst er fenomenologi veldig relevant for kroppsopplevelsen i yoga, fordi 

både yogafilosofi og fenomenologi handler om menneskelige bevissthetsmåter å være i 

verden på.  

 

Metode: Det kvalitative forskningsintervju ble brukt som datainnsamlingsmetode, og fem 

studenter som har deltatt i The Yoga Science Project ble intervjuet. The Yoga Science Project 

er en randomisert kontrollert studie hvor studenter blir tilbudt et yogaprogram, i tillegg blir de 

introdusert for yogafilosofi og måter å anvende lærdommen i hverdagen.  

 

Funn/konklusjon: Mine funn viser at opplevelsen av yoga innebærer mange eksistensielle 

dimensjoner og disse dimensjonene flyter over hverandre. Yoga kan oppleves gjennom den 

romlige, den tidsmessige og den kroppslige dimensjonen. Yoga gir kroppen større 

handlingsrom for å ta en pause i hverdagen, så yoga blir en naturlig «pauseknapp i livet». 

Yoga tillater også kroppen å ta plass og utfolde seg i rommet slik at kroppen kan føle en 

tilhørighet. Den kroppslige opplevelsen av yoga er både subjektiv og objektiv. Kroppen vår i 

verden lever innenfor et konstant samspill mellom den subjektive levde kroppen og den 

betraktede objektive kroppen, samtidig som kroppen og verden er et kontinuum. Under 

yogapraksisen kan den levde tiden komme til syne og persepsjonen av tid får en annen 

dimensjon. Tiden oppleves å gå saktere og innimellom stoppe opp. For studenter er yoga mer 

enn bare fysisk aktivitet. Gjennom yoga får de større forståelser av deres individualitet, kropp 

og kroppens væren i verden. Yoga kan dermed bidra til større selvaksept, tilstedeværelse og 

trygghet i hverdagen. Implikasjoner av denne studien er at yoga kan være et nyttig verktøy 

som en del av studenthverdagen. Dette kan muligens bidra til bedre mental og fysisk helse 

hos studenter i fremtiden.  
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Abstract 
Purpose: The purpose of this master´s thesis is to add new insights into the phenomenon of 

yoga in a student context. In this thesis, I examine how students experience practicing yoga 

as a part of student life.  

 

Literature framework: In order to attain deeper understanding of bodily experiences in 

yoga, I have used phenomenology inspired by Maurice Merleau-Ponty as analytical 

interpretation. Foremost, I see that phenomenology is especially relevant for the experience 

of yoga, because both phenomenology and yoga philosophy are about human consciousness 

of being in the world.  

 

Method: The research data were gathered through qualitative interviews with five students 

who have participated in The Yoga Science Project. The Yoga Science Project is a 

randomized controlled study where students are offered a yoga program. In the same program 

they are also introduced to yoga philosophy and ways to apply lesson in everyday life.  

 

Findings/conclusion: The findings revealed that the experiences of yoga involve many 

existential dimensions and these dimensions interconnect. Yoga can be experienced through 

the spatiality, the temporality and the corporeality. Yoga provide larger inclination to take a 

break in every day life, yoga can also perceive to be a natural «pause-button» in life. Yoga 

allows the body to take space and unfold in the room so that the body can sense a belonging. 

The bodily experience of yoga is both subjective and objective. In this world our body lives 

with a constant interaction between the subjective body and the objective body, and the body 

and the world are a continuum. During the yoga practice, the lived time can come to light and 

the perception of time is given a new dimension. The time is getting slower and sometimes 

stop. The findings also suggest that yoga becomes more than just physical activity. Through 

yoga, students gain greater understanding of their individuality, body and bodily being in the 

world. Yoga can thus contribute to greater self-acceptance, presence and confidence in 

everyday life. Implications of this study show that yoga can be a useful tool as part of student 

life. This could possibly contribute to better both mental and physical health for students in 

the future. 
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1 Introduksjon 
 

Jeg står barbeint på yogamatten og ser meg rundt. Jeg ser flere studenter av begge kjønn, 

alle på hver sin matte, men jeg kan bare telle to menn i rommet. Vi står tett inntil hverandre 

og yogamattene ligger nesten kant mot kant. I yogasalen er temperaturen akkurat passe, 

lysene er dempet og veggene er mørke. Det er tente stearinlys langs den fremre veggen. 

Atmosfæren er veldig rolig og det gir en distré følelse på grunn av de mørke veggene. I 

bakgrunnen hører jeg en blanding av behagelig yogamusikk og stemmen til yogainstruktør 

som ønsker oss velkommen til yogatimen. Med instrukser fra yogainstruktøren trekker vi 

pusten inn, strekker armene høyt over hodet og retter blikket opp mot fingerspissene. Puster 

ut og faller frem med kroppen, så fingrene berører yogamatten. Vi hopper ut i planken og 

skyver hoften mot taket i nedover hund og blir der i fire pust. Vi gjør flere sekvenser med 

solhilsen i takt med pusten. Jeg kjenner at det blir tyngre og tyngre for hver sekvens og 

svetten begynner å renne ned langs pannen. En time senere ligger vi utstrakt på yogamatten, 

mens vi blir ledet inn i en dyp meditasjon. Hodet føles veldig lett selv om kroppen føles sliten, 

men hele meg er veldig tilfreds.1         

 

Basert på min opplevelse er yoga en praksis som krever fysisk anstrengelse og som samtidig 

gir meg indre ro. Denne oppgaven har fokus på praktisering av yoga som et fenomen.  

Yoga er i dag en av verdens raskest voksende helse- og treningsaktiviteter (Broad, 2012, s. 

2). Denne formen for aktivitet blir stadig mer populær i store deler av verden. Interessen er 

best dokumentert i USA. Der har antallet personer som jevnlig praktiserer yoga økt med 

nesten 16 millioner de fire siste årene, og i 2016 er antallet yogapraktiserende omtrent 36 

millioner (Yoga Journal & Yoga Alliance, 2016, s. 4). Det er dessuten flere mannlige og 

eldre over 50 år som praktiserer yoga enn noen gang før. Samtidig dukker det stadig opp nye 

virksomheter knyttet til yoga. Antall yogaskoler øker og yoga blir tilbudt på mange 

treningssentre (Broad, 2012, s. 3). Yoga har blitt et globalt fenomen, et produkt som selges på 

det globale markedet. Overalt er det mulig å kjøpe yogamatter, yogaklær, yogatilbehør, bøker 

og magasiner om yoga, helsedrikk, snacks, yogareiser, og så vel som yogaklasser. Det er 

imidlertid ikke sterke kommersielle eller offentlige interesser som er drivkraften bak 

yogatrenden (Solberg, Eifring, & Holen, 2011). Spredningen av yoga har snarere vært en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Forfatterens opplevelse av yogatimen i The Yoga Science Project 
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«grasrotaktivitet», i tillegg til at noen kjendiser har promotert yoga. Det er også en rekke 

forskningsfunn som har bidratt til at ulike praksisformer knyttet til «body and mind» er blitt 

mer populære. Yogatrenden ser ut til å fortsette å vokse globalt (Solberg et al., 2011).   

 

Yoga har utviklet seg fra å være en mannlig orientert religiøs filosofisk forankret praksis 

knyttet til den indiske kulturen, til å bli et sosiokulturelt treningsfenomen i den vestlige 

moderne verden (Strauss, 2005, s. 2). Yoga stammer opprinnelig fra India med tilknytning til 

de indiske religionene, buddhisme og hinduisme (Jacobsen, 2004, s. XVI). I India er slik 

praksis en del av det tradisjonelle religiøse liv (Jacobsen, 2004, VIII). Den bygger på svært 

gamle indiske forestillinger og er en av verdens eldste og mest innflytelsesrike åndelige 

tradisjoner. Yoga er mest sannsynlig mer enn 4000 eller 5000 år gammel. I gamle India var 

yogapraksisen hovedsakelig rettet mot det mannlige kjønn med formål å ta kontroll over 

kroppen til tjeneste for åndelig frigjøring (Strauss, 2005, s. 5). Moderne yoga har i dag blitt 

en del av helsetrenden og har tiltrukket folk i Vesten særlig som en form for trening, og som 

metode for å håndtere hverdagens stress og lindre helseproblemer som følger av stress 

(Jacobsen, 2004, s. XLIX). For det første er yoga fremstilt i massemedier som en fordelaktig 

helsepraksis ved å ta hensyn til eller forene kropp og sinn, og ved å bygge bro mellom det 

spirituelle Øst og det materielle Vest (Strauss, 2005, s. 116). Fordelene knyttet til yoga er 

hovedsakelig tilskrevet som stressreduksjon, og som en strategi for å håndtere det moderne 

livet ved hjelp av å forene kropp og sinn. I Vesten er yoga ofte presentert som en naturlig 

måte å forbedre helsen på, mens i India er yoga altså knyttet til en eldgammel hindukultur. 

For det andre er yoga en bevegelse fra det individuelle til det universelle (Strauss, 2005, s. 

117). Da er hensikten å forstå hvordan yogapraksis på individuelt nivå kan være et verktøy 

for å forbedre ikke bare sin egen helse, men også helsestatusen til hele verden.       

       

Stress er et vidt begrep som kan defineres som krevende fysiologiske og psykologiske 

påkjenninger, og dels organismens totale reaksjoner på dette (Svartdal & Malt, 2018). 

Langvarig stress kan gi negative følger og disponering for funksjonelle plager. I det moderne 

livet er stress nærmest uunngåelig og yoga tilbyr en måte å håndtere disse forholdene på. Slik 

jeg ser på dette kan yoga være en slags reaksjon mot det moderne samfunnet. En slik ro er 

sterkt etterspurt i moderne vestlig samfunn som i økende grad er preget av stress og mental 

uro, og det vil kanskje bli enda mer etterspurt i fremtiden. Basert på egen erfaring som 

student og med referanse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelsen (SHoT 2014) kan 

det argumenteres for at studenter på mange måter er utsatt for negativt stress. Mange er i 
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risikogruppen for å utvikle mer alvorligere psykiske lidelser (Nedregård & Olsen, 2014, s. 1). 

Yogaens popularitet har økt globalt parallelt med stadig flere studenter som opplever negativt 

stress. Yoga er en måte å forene kropp og sinn på, men er det slik at yoga i seg selv kan være 

en aktivitet for å redusere stress blant studenter eller kan yoga være mer enn det? Per dags 

dato er det lite fokus på forskning i feltet når det kommer til individuelle erfaringer med det å 

praktisere yoga i for eksempel en studentkontekst (Solberg et al., 2011). I dette prosjektet har 

jeg forsøkt å utforske og rette søkelyset mot denne tematikken. 

    

1.1 Oppgavens struktur 
Jeg har i introduksjonen i kapittel 1 gitt en kort redegjørelse for oppgavens tematikk og 

kontekst. Denne oppgaven består videre av følgende kapitler: Bakgrunn for studien, 

metodologi, presentasjon av funn, diskusjon og konklusjon. I kapittel 2 presenterer jeg 

oppgavens tematiske og teoretiske rammeverk. Jeg begynner med å presentere bakgrunn for 

valg av tema og hvorfor jeg ser på yogatrenden i sammenheng med studenthelse. Deretter 

forsøker jeg å avklare begrepet «yoga» samt gi et innblikk i hvordan studenthelsen er i Norge 

i dag. Videre gir jeg en oversikt over forskning som er gjort innenfor yogafeltet både generelt 

og i en studentkontekst. Jeg presenterer også The Yoga Science Project som denne studien er 

en del av, og angir til slutt denne studiens formål og problemstilling.     

 

Som teoretisk rammeverk støtter jeg meg til fenomenologi. Med utgangspunkt i Maurice 

Merleau-Ponty (2002) har jeg i kapittel 3 redegjort for og lagt vekt på delene av hans teori 

som er mest relevante for mine funn. I dette kapittelet forsøker jeg også å gi et godt innblikk i 

min metodisk fremgangsmåte ved grundig redegjørelse for metodisk valg og vurderinger som 

har blitt gjort både før og underveis i hele forskningsprosessen. Deretter har jeg beskrevet 

min egen forforståelse og dens innvirkning på forskningsprosessen. Jeg har videre redegjort 

for hvordan datainnsamling- og analyseprosessen ble gjennomført. Til slutt beskrives det 

refleksjon rundt min forskerrolle, etiske overveielser og metodekritikk. I kapittel 4 er mine 

funn av hvordan studenter har erfart det å praktisere yoga presentert under tre overordnede 

temaer som: Yoga skaper nye rom i studentlivet, yoga utløser kroppslige innsikter og yoga er 

en tidløs praksis. I kapittel 5 har jeg diskutert hvordan jeg kan forstå mine funn i lys av 

oppgavens teoretiske rammeverk, og også skissert noe rundt studiens implikasjoner for 

yogapraksis og yoga som helsefremmede. Avslutningsvis, i kapittel 6 trekker jeg noen 

konklusjoner knyttet til studiens funn.  
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2 Bakgrunn for studien 
 

Yoga har i de siste årene vært et av mine største interessefelt. I to år har jeg jobbet som 

yogainstruktør på et treningssenter og har selv praktisert yoga aktivt. Ved en ren tilfeldighet 

snublet jeg over en plakat om The Yoga Science Project på Psykologisk institutt. Jeg synes 

dette høres spennende ut og tok derfor initiativet til å kontakte prosjektlederen, Tiril Elstad. 

Like etter befant jeg meg i yogasalen sammen med mange andre studenter som deltok i 

studien. Da begynte jeg min observasjon av hvordan studenter opplevde det å praktisere 

yoga. Gjennom å bli en del av dette prosjektet ble det mulig å utforske studentenes 

opplevelser og erfaringer knyttet til denne trenings-og praksisformen. Funnene kan 

forhåpentligvis bidra med innsikter som kan være viktige for å vurdere om yoga passer for 

studenter, og som utgangspunkt for utvikling når det gjelder implementering av yoga i 

studentmiljøet. Bakgrunn for mitt prosjekt er først og fremst at jeg er opptatt av temaet både 

som yogainstruktør, som student, og som medforsker i The Yoga Science Project. Jeg er 

opptatt av hvordan stress påvirker studenters og andre menneskers daglige liv, og i hvilken 

grad yoga kan være til hjelp for et mer balansert liv. For det andre er bakgrunnen for 

prosjektet en samfunnsmessig interesse som økende interesse for yoga og lignende aktiviteter 

i vår tid.  

   

2.1 Hva er yoga?  
Ordet «yoga» kommer fra sanskrit-roten yuj. På norsk kan det oversettes til å binde sammen 

eller å forene (Strauss, 2005, s. 3). En vanlig forståelse er at det refererer til en forening av 

det individuelle selvet med det universelle selvet. Som religiøst begrep er grunnbetydningen 

av yoga i hinduismens tidligste tekster «anstrengelse i form av kroppslig og mental disiplin 

for å oppnå et vanskelig mål» (Jacobsen, 2004, s. XIII). Det opprinnelige målet innen den 

hinduistiske yogatradisjonen er åndelig frigjøring. Yoga handler om konsentrasjon og 

fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær faller til ro 

(Jacobsen, 2004, s. IX). Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon, og å akseptere 

at alt i livet er i endring for å oppnå tilstedeværelse. Yoga er også en metode for å fjerne de 

falske identifiseringene som vi mennesker identifiserer oss med i det samfunnet vi lever i, og 

som er påvirket av de verdiene kulturen og samfunnet setter høyt (Jacobsen, 2004, s. XI).  
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Begrepet yoga omfatter en rekke teknikker og retninger (Strauss, 2005, s. 2). De fysiske 

øvelsene som de fleste av oss forbinder med yoga er altså bare en liten del av en omfattende 

kunnskapstradisjon med røtter langt tilbake i tid. Flere av teknikkene og tolkningene ble 

forsøkt samlet til et enhetlig system for å gi dem en logisk sammenhengende fortolkning i 

Yogasutra av Patanjali (Jacobsen, 2004, s. VIII). Yogasutra regnes som det mest berømte av 

de gamle indiske skriftene og anses som hovedteksten for klassisk yoga. Selv om yoga 

stammer fra det holistiske tankesystemet om kropp og sinn fremmer allikevel Yogasutra en 

dualistisk tankegang (Jacobsen, 2004, s. XV). Målet med yoga er adskillelse, altså adskillelse 

fra selvet og alle sinnets aktiviteter. Med dualisme menes her at adskillelsen handler om en 

isolering av selvet fra materien, en forening av det individuelle selvet med det universelle 

selvet. Yoga handler mest om menneskets sinn, men i yoga har mennesket indre paralleller 

med universet og yoga handler derfor også om verden. Mer nøyaktig og teknisk definisjon av 

yoga i Yogasutra er «yoga betyr konsentrasjon»  (Jacobsen, 2004, s. XIV). Også etter denne 

tekstens kodifisering av yoga har det utviklet seg flere teknikker, forståelser og retninger. 

Yoga er derfor et svært mangfoldig fenomen og praksis. 

 

Yoga kan defineres på mange måter, både som en holdning, en filosofi, en praksis eller en 

måte å være i verden på (Strauss, 2005, s. 2). I dag er definisjonen av yoga avhengig av 

kulturell og historisk kontekst. De yogaformene som praktiseres her i Vesten og i noen 

samtidsversjoner i India faller under samlebetegnelsen «moderne yoga» og kan i følge De 

Michelis (2004, s. 20) anses som den vestlige grenen i det indiske yogatreet. Hatha yoga og 

dets undergrener, Ashtanga og Iyengar er de mest utøvde former for yoga som har fått stor 

plass i Vesten (Broad, 2012, s. 5). Yoga kan være en helhetlig form for trening som er fysisk 

krevende og tiltrekker seg mennesker som er opptatt av å holde seg i god fysisk form. Yoga 

beskrives som en metode for å ta kontroll over egen kropp, sansene og sinnet og dermed 

kontroll over eget liv (Jacobsen, 2004, s. XIII). Gjennom disiplinering av sinnet og fysisk 

trening av kroppen, spesielt i pusteteknikker, meditasjon og å mestre og holde ut vanskelige 

kroppsposisjoner. Trening av kroppen og intens meditasjon over lengre tid anses å ville lede 

til en form for dyp konsentrasjon og i ytterste forstand kan lede til en total omforming av 

mennesket. Man kan anse yoga for å være en teknikk som oppfyller ønsket innen dagens 

kroppskultur om å ta kontroll over egen kropp og forbedre helsen.  
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2.2 Studenthelsen i Norge i dag 
Den økende tendensen tyder på at universitets- og høyskolestudenter kan være den gruppen 

som er spesielt utsatt for alvorligere psykiske problemer, og dette har ført til bekymringer i 

det vestlige samfunnet (Stanley & Manthorpe, 2001). Studien gjort i Canada viser en 

betydelig høyere forekomst av psykiske lidelser blant studenter sammenlignet med den 

generelle befolkningen for øvrig (Adlaf, Gliksman, Demers, & Newton- Taylor, 2001). 

Studenter er på flere måter utsatt for stress og psykiske lidelser (Nerdrum, Rustøen, & 

Rønnestad, 2006). De fleste som begynner å studere har høye forventninger til egne 

prestasjoner, noe som gjør at de stiller større krav til seg selv som igjen kan skape stress 

(Hamaideh, 2011). Haimaideh (2011) argumenterer for at på lik linje med andre unge voksne 

er studenter i en fase av livet som kjennetegnes av overgang og endring mot en selvstendig 

voksentilværelse. Det kan innebære å flytte hjemmefra, etablere seg i et nytt sosialt miljø, 

finne seg en partner, finne seg jobb og møte økonomiske utfordringer. I tillegg er presset for 

å få gode karakterer og å oppnå en grad svært høyt blant studentene. Noen kan føle press fra 

familie eller får opplevelsen av konkurranse fra medstudenter. Andre potensielle årsaker til 

stress blant studenter kan være overdrevent arbeid med lekser, problemer med å forstå 

oppgaver, konflikter med lærere eller misnøye med studentmiljøet. Faktorer som dårlig 

relasjon med venner og familie, dårlig kostholds- og søvnvaner, og ensomhet kan også ha 

negativ innvirkning på studenters psykiske helse. Livssituasjoner som er preget av 

omstillinger og studierelaterte forhold kan på samme tid bidra til uro, bekymringer, 

nedstemthet og nervøsitet (Nedregård & Olsen, 2014, s. 82). Dette sammensatte årsaksbildet 

fører til at de fleste opplever et betydelig stress de ikke helt har lært å takle, og mange 

utvikler psykiske plager- noen får også alvorlige psykiske problemer.   

 

SHoT- undersøkelsen er den eneste landsdekkende undersøkelsen i Norge som har kartlagt 

studentenes helse og trivsel, med hovedvekt på psykososiale forhold. Jeg er klar over at det 

nylig har kommet en ny og oppdatert SHoT- undersøkelse i 2018, hvor tendensen viser en 

forverring i studentenes trivsel. I min studie har jeg tatt utgangspunktet i undersøkelsen fra 

2014, da studien har blitt gjennomført lenge før oppdateringen av SHoT- undersøkelsen kom. 

Hovedfunnene i SHoT- undersøkelsen fra 2014 viser at 7-15 % av de norske studentene som 

strever mye med studiesituasjonen kan være i den utsatte gruppen, og det er i større grad 

kvinner som påvirkes negativt (Nedregård & Olsen, 2014, s. 1). Dette skyldes forhold som 

lav studiemestring, liten gjennomføringsevne, redusert livskvalitet, ensomhet og alvorlige 
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psykiske symptomplager. Én av tre rapporterer at de er i en økonomisk sårbar situasjon, og 

den økonomiske situasjonen ser ut til å ha forverret seg siden 2010 (Nedregård & Olsen, 

2014, s. 5). Om lag hver femte student oppgir at de ofte påvirkes negativt av arbeidspress og 

konsentrasjonsvansker. Tall fra undersøkelsen viser også at flere studenter stryker på 

eksamen enn før (Nedregård & Olsen, 2014, s. 5). Flere enn én av tre av studentene sier at de 

har strøket på minst én eksamen siden de har begynt på universitet/høyskole. 

 

Det er en betydelig økning i antall norske studenter som opplever psykiske symptomer som 

følger av negativt stress (Nedregård & Olsen, 2014, s. 1). Det er vanlig å skille mellom 

psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske plager kan være lettere former for angst og 

depresjon, alkoholmisbruk og enkle fobier. Lettere psykiske plager er utbredt i befolkningen 

generelt. Selv om mange kan bli rammet i løpet av livet, er det ofte et forbigående problem. 

Psykiske lidelser brukes som betegnelse når symptombelastningen er så stor at det kan stilles 

en diagnose som for eksempel alvorlig depresjon, stor angst, bipolare tilstander og 

schizofreni. Totalt 33 % av studentene rapporterer psykiske symptomplager som kan 

karakteriseres som middels alvorlige eller alvorlige (Nedregård & Olsen, 2014, s. 82). 

Forekomsten er dobbelt så høy blant studenter som i normalbefolkningen i samme 

aldersgruppe, og er mer utbredt blant kvinner enn menn. Årsaksforklaringene er blant annet 

ustabil personlighet, negativ kropps- og/eller selvbilde, konsentrasjonsproblemer, lav 

studiemestring, ensomhet og overdreven alkoholbruk (Nedregård & Olsen, 2014, s. 6). Sosial 

tilhørighet er avgjørende for studentenes trivsel og mestring, og kan virke beskyttende mot 

psykiske plager (Nedregård & Olsen, 2014, s. 4). Det er en generell oppfatning av at 

studentlivet er preget av stor sosial aktivitet, samtidig viser undersøkelsen at forekomst av 

ensomhet ikke er uvanlig. Mer enn hver 20. student kan defineres som sosialt ensom, mens 

12 % rapporterer at de føler seg emosjonelt ensomme (Nedregård & Olsen, 2014, s. 40).   

 

Et annet funn i undersøkelsen er at selvrapportert helse er den sterkeste forklaringsvariabelen 

for livstilfredshet (Nedregård & Olsen, 2014, s. 57). En kan derfor anta at dårlig helse kan ha 

negative konsekvenser både for studiene og livet generelt. Syv av ti studenter oppgir at deres 

fysiske helse er god eller svært god. Det er totalt 7 % av studentene som oppfatter sin egen 

fysisk helse som dårlig. I denne undersøkelsen er også studentens tilfredshet med livet målt 

og livskvalitet er definert som «psykisk velvære» (Nedregård & Olsen, 2014, s. 77). Fjorten 

prosent av studentene rapporterer dårlig livskvalitet, mens de fleste studenter opplever sin 

livskvalitet som god eller middels god. Dårlig livskvalitet er den viktigste forklaringen på lav 
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studiemestring. Eksamensangst, redsel for muntlig framlegg, eksamensstryk og psykiske 

symptomplager er også viktige påvirkningsfaktorer for studiemestring. En opplevelse av høy 

studiemestring, å være i et etablert forhold og ha et positivt forhold til familien er de 

faktorene som bidrar til god livskvalitet. 

 

Studenttilværelsen i seg selv er ikke det eneste som gjør at psykiske symptomer og plager har 

utviklet seg i negativ retning (Nedregård & Olsen, 2014, s. 84). Unge mennesker i dagens 

samfunn står overfor mange forventninger og konstant stimulering gjennom internett, media 

og andre kommunikasjonsteknologi (Hagen & Nayar, 2014). På grunn av globaliseringen blir 

unge mennesker over hele verden eksponert for nye krav, standarder og alternativer i livet. 

Det er faktum at dagens samfunn utsetter de unge for mange distraksjoner knyttet til 

teknologi som trolig reduserer evnen til å være tilstede her og nå i eget liv. Det er et økt press 

om å lykkes på skolen- delvis på grunn av økt konkurranse, men det skyldes også et 

mangfoldig utvalg av muligheter. Forestillingen om et vellykket liv har kanskje vokst seg for 

store og mange studenter går rundt med en følelse av å ikke strekke til. Hvis det fortsetter 

slik, kan det gjøre unge mennesker mindre robuste i forhold til å takle psykiske og sosiale 

utfordringer. Toleransen for avvik blir mindre, ideale oppfatninger bidrar til økt press og kan 

sannsynligvis bidra til enda flere symptomplager.   

 

2.3 Forskning på yoga 
Antall publikasjoner som rapporterer forskning om yoga er mangedoblet de siste 5-10 årene 

(Solberg et al., 2011). Det finnes mange små og avgrensede forskningsstudier som omfatter 

yoga. Imidlertid er det et begrenset antall kvalitative studier som har undersøkt subjektive 

erfaringer av yoga i en studentkontekst. Det foreligger noen kvalitative studier som er gjort 

på skoleelever på barne- og ungdomsskole. Det kan imidlertid se ut som om forskningsfeltet 

er under utvikling med flere studier som vil bli gjort i takt med yogaens popularitet, samtidig 

med bredere fokus på yoga enn tidligere.  

 

2.3.1 Yoga og helse 
I følge Strauss (2005, s. 12) har konseptet «helse» i seg selv endret seg gjennom tidene, men 

betydningen av helse har ikke endret seg. Forskning knyttet til yoga er hovedsakelig rettet 

mot målbare effekter av yoga på helse, om hvorvidt yoga påvirker den fysiske og den 

psykiske helsen. En rekke studier har da også vist at yoga har potensialet til å kunne redusere 
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stress og forbedre helsen generelt (Granath, Ingvarsson, von Thiele, & Lundberg, 2007; 

Pascoe & Bauer, 2015; Ross & Thomas, 2010). Yoga har vist seg å kunne forbedre 

hukommelsen og øke livskvaliteten hos voksne friske personer (Rocha et al., 2012). Noen 

studier har vurdert yogaens effekt på sykdomstilstander og psykiske lidelser. Særlig i den 

vestlige delen av verden foreligger det en biomedisinsk forståelse som søker objektive svar 

på om yoga kan benyttes som en behandlingsform eller terapi i dagens medisin. Yoga har 

dermed også vært forsøkt i rusbehandling (Dylan, 2014; Khanna & Greeson, 2013).  

 

Yoga har blitt rapportert å hjelpe mot mange helse- og sykdomstilstander. En systematisk 

oversikt rapporterer eksempelvis helseeffekter av yoga sammenlignet med andre former for 

fysisk aktivitet (Ross & Thomas, 2010). De fleste av studiene involverte en eller annen form 

for aerobic, gåing, løping, dans, spinning og uttøying. Det viste seg at yoga hadde samme 

eller bedre effekt enn andre former for fysisk aktivitet med tanke på lindring av symptomer 

blant annet diabetes, multiple sklerose, menopause og nyresykdommer (Gordon et al., 2008; 

Oken et al., 2004; Yurtkuran, Alp, & Dilek, 2007). I en kvalitativ studie har kreftpasienter 

rapportert positive erfaringer og ingen bivirkninger etter yogapraksis for kreftbehandling 

(McCall, Thorne, Ward, & Heneghan, 2015). Flere pasienter rapporterte også at yoga 

reduserer stress og symptomer forbundet med kreftbehandling, på grunn av yogaens evne til å 

fremme personlig utvikling og kroppslig bevissthet.     

 

Yoga har også vist seg å være effektiv mot symptomer på psykiske lidelser som angst, 

depresjon, tvangstanker og schizofreni (Ross & Thomas, 2010). Hos enkelte pasienter med 

angstlidelser kan yoga gi bedre effekt enn medisinering, mens fordelene under andre 

spesifikke forhold er fortsatt ukjente (da Silva, Ravindran, & Ravindran, 2009). En studie 

som er gjort blant personer med depresjon viste at yoga kan øke selvaksept også ved at 

yogainstruktøren er snill og varm, gir individuell oppmerksomhet samt fremmer ikke-

konkurranse, og ikke-dømmende atmosfære (Uebelacker et al., 2017). Deltakerne vektla 

aspekter som tilstedeværelse, selvaksept og andre mulige virkningsmekanismer inkludert 

bruk av pusteøvelser i hverdagen. Ulike kontrollerte studier gir foreløpig funn og antakelser 

om at yogapraksis trolig kan dempe humørsvingninger som muligens virker hemmende på 

fysiologisk stress og bidrar til bedre livskvalitet (Pascoe & Bauer, 2015).  

 

Det som benevnes som «integrert yogapraksis» innebærer etisk og spirituell undervisning, i 

tillegg til meditasjon og de tradisjonelle fysiske øvelsene. I en studie ble det rapportert at 
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integrert yoga kan være mer gunstig for helsen over tid sammenlignet med yoga kun som 

treningsform (Smith, Greer, Sheets, & Watson, 2011). I den samme studien opplevde 

deltakere i begge gruppene redusert depresjon og stress samt økt fleksibilitet i kroppen. Hos 

personer som praktiserte integrert yoga ble det i tillegg funnet færre angstrelaterte symptomer 

og redusert kortisolnivå, sammenlignet med dem som gjorde yoga kun for treningens skyld. 

Yoga oppfordrer den enkelte til å bli mer bevisst kroppslige reaksjoner og kan være en 

metode for å redusere uønskede kroppslige reaksjoner (da Silva et al., 2009). Dette kan 

fremme personlig følelse av kontroll og mestringstro og dermed økt selvtillit.  

 

2.3.2 Yoga og studenthelse 
I én studie har yoga vist lovende resultater på stress blant medisinstudenter (Prasad, Varrey, 

& Sisti, 2016). Etter seks uker med yogaintervensjon viste resultatene en betydelig forbedring 

i indre ro, fokus og arbeidskapasitet. Det ble også funnet positive resultater knyttet til lykke, 

positivitet, personlig tilfredshet og selvtillit. En annen studie som er gjort på yngre 

skoleelever har vist lignende resultater (Sarkissian, Trent, Huchting, & Khalsa, 2018). I 

intervjuer med lærere var det en rekke interessante svar når det ble spurt om endringer av 

elevenes adferd etter yoga. Det ble rapportert alt fra større fokus og konsentrasjon, til endring 

i holdning i form av mer toleranse, mer hjelpsomhet og modenhet. Lærerne observerte også 

økt emosjonell regulering og bedre konfliktløsning blant elevene.         

 

Kvalitative studier som har undersøkt elever på grunnskoler og videregående skoler har vist 

at elever får flere fordeler av yoga (Conboy, Noggle, Frey, Kudesia, & Khalsa, 2013; Dariotis 

et al., 2016; Wang & Hagins, 2015). En kvalitativ studie beskriver et interessant funn om at 

elever enten fokuserer på de fysiske eller de psykiske fordelene, men ikke begge deler. For de 

fysiske fordelene ble det funnet at yoga har hjulpet elever som driver med idrett til å bli mer 

fleksible, hindre ømhet og treningsrelaterte skader, og roe ned høy puls etter trening. Når det 

gjelder mentale fordeler viste hovedfunnene bedre søvn, emosjonell kontroll, redusert stress 

og mindre interesse for alkohol og narkotika. Elever assosierer stress med negative 

følelsesmessige tilstander som depresjon, sinne, frustasjon og ensomhet (Dariotis et al., 

2016). Disse kvalitative studiene beskriver også den stressreduserende effekten av yoga i 

form av økt selvkontroll, tilstedeværelse, selvfølelse og redusert negative adferd (Dariotis et 

al., 2016; Wang & Hagins, 2015). Fordelene med yoga motiverer noen av elevene til å 

fortsette med yoga og dele sine erfaringer med familier og venner. 
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Negative erfaringer med yoga rapporteres fortrinnsvis blant gutter (Conboy et al., 2013). Det 

ser ut som de fleste gutter føler et visst gruppepress for å delta. Enkelte er mer fokuserte på 

hva venner vil tenke om dem mens de gjorde yoga. Til tross for de negative opplevelsene 

ønsker de fleste å fortsette med yoga hvis det tilbys på skolen, fordi de føler seg mer rolige. 

Andre negative erfaringer var utfordringer knyttet til yogaprogrammet (Wang & Hagins, 

2015). Hovedbarrieren var relatert til rommet som ble brukt som ikke var egnet til å 

praktisere yoga og forstyrrelser i bakgrunnen. Noen opplevde at plassmangel og tidsmangel 

var barrierer for ikke å praktisere yoga hjemme, mens andre har meldt seg på lokale 

yogastudio for å fortsette med yoga på fritiden. En kvalitativ studie beskriver en elev som 

opplevde at yoga ikke har hjulpet med å håndtere stress i det hele tatt, og dermed opplevde 

yoga som meningsløst (Dariotis et al., 2016). Når det gjelder akademisk prestasjon, 

rapporterte de fleste elever svært lite direkte effekt av yoga når det gjelder karakterresultater 

(Conboy et al., 2013). Enkelte fortalte at yoga har bidratt til å avlaste faglig stress og forbedre 

holdningen til skolen generelt (Conboy et al., 2013).  

 

2.3.3 Oppsummering 
Forskning på yoga og studenthelse er generelt begrenset. Fra de eksisterende vitenskapelige 

artikler som finnes ser det ut som om yoga kan gi effektiv stressmestring. Resultatene peker 

også mot positive effekter på sykdomstilstander og enkelte psykiske lidelser. Ingen av 

studiene undersøkte spesifikt på Hatha yoga som er den yogaformen som ble brukt i The 

Yoga Science Project. De studiene jeg har sett på har ulike definisjoner av yoga, og det er 

ofte uklart hva slags yoga som har vært praktisert blant deltakere. Det kan antakeligvis gi 

ulike utslag om man har gjort pusteøvelser, intensive kroppsøvelser, rolige kroppsøvelser, 

kroppsøvelser etterfulgt av meditasjon, enkeltstående øvelser, sekvenser av øvelser osv. 

(Solberg et al., 2011). Dette øker usikkerheten til forskningsresultatene. Det kan være 

problematisk å studere yoga og dens effekt på grunn av mangel på pålitelig måte å sikre at 

deltakere i studien utfører yogateknikk riktig, spesielt når de er uerfarne. En annen utfordring 

knyttet til forskning på yoga kan være at opplevelsen av yoga er subjektiv, fordi yoga handler 

om å se innover. Å måle yoga på en objektiv måte innebærer derfor mange utfordringer og 

paradokser. De studiene jeg har sett på har mange metodiske svakheter og det er derfor 

fortsatt en utfordring å fastslå helt sikkert hvor godt vitenskapelige dokumentert effektene av 

yoga faktisk er. 
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2.4 The Yoga Science Project 
The Yoga Science Project er en randomisert kontrollert studie som har til hensikt å undersøke 

hvilken effekt yoga har på mental og fysisk helse, samt akademisk prestasjon blant studenter i 

Norge. Studien ble satt i gang våren 2017. Omtrent 200 studenter i hele Oslo ble rekruttert og 

randomisert til to grupper. Én gruppe har praktisert yoga over 12 uker, mens den andre 

gruppen utgjorde en kontrollgruppe. Ved hjelp av spørreskjemaer og 

hjertefrekvensregistrering ble det registrert og sammenlignet faktorer som negativt stress, 

søvn, velvære og eksamenskarakterer mellom de to gruppene.  

 

Studenter i intervensjonsgruppen praktiserte yoga to ganger i uken over 12 uker ved et 

yogastudio: HiYoga. Hver yogatime varte i én time og 15 minutter, og ble ledet av en 

sertifisert yogainstruktør. I The Yoga Science Project undervises det i yogaformen inspirert 

av Hatha yogatradisjonen med ulike stillinger hentet fra Ashtanga Primary Series og Vinyasa 

flow sekvenser. Det er basert på tre grunnleggende komponenter, asanas (fysiske 

yogaposisjoner), pranayama (pusteøvelser) og dhyana (meditasjon). Gjennom yogakurset har 

studenter lært fysiske yogaøvelser, pusteteknikker og meditasjon. Med asanas har studenter 

blitt introdusert for solhilsen A og B, samt stående, sittende og avsluttende øvelser. 

Yogaprogrammet består av fysiske øvelser som er designet for å fremme styrke, fleksibilitet, 

utholdenhet og balanse. De ulike yogaposisjonene settes sammen til sekvenser og kombineres 

med pust. Gjennom hele praksisen fikk studentene øvd på en rytmisk, myk og jevn pust ved 

hjelp av ulike pusteøvelser. Puste- og meditasjonsøvelsene varierte med hensikt og stil, og 

inkluderte følgende praksis «dyp avslapping», «jevn puste» og «lyd meditasjon». De ble 

oppfordret til å praktisere yoga på egenhånd utenom yogatimene. Målet var at studentene skal 

lære grunnleggende yogateknikker som de selv kunne anvende i hverdagen.  

 

Studentene ble også introdusert for noe yogafilosofi med veiledning om livsstil og holdninger 

som kan anvendes i hverdagen. Nytt tema ble introdusert hver uke. De temaene som 

studenter har gjennomgått er blant annet ahimsa, som betyr «non-violence». Detter er et av 

de viktigste prinsippene i yoga, og anvendt i praksis betyr det at man tilpasser en yogastilling 

når man opplever smerter eller ubehag. Det kan også bety at man gjør en god handling for en 

fremmed, og å være snill mot andre og seg selv. Det andre er asteya som betyr «non-

stealing». Det betyr at man ikke skal stjele ting, tid eller ideer fra andre. Videre kan det tolkes 

som at man bør gi seg fra sitt ego, og ikke tvinge frem eller holde noe tilbake. I 
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yogapraksisen har studenter lært å være fornøyde med «godt nok» der de er i sin praksis. Det 

å være fornøyd med sitt ståsted og samtidig akseptere at alt er i endring er en viktig del av 

yogafilosofien. Det siste temaet som studentene har fått en innføring i er satya, som betyr 

«sannhet». Det kan forstås som en sannhet overfor andre og seg selv. I praksis kan satya 

brukes til å forstå at man ikke trenger å sammenligne seg selv med andre, og ikke lyve. Målet 

er å være sann mot seg selv og andre slik at man kan være fri og uredd. I yoga handler det om 

å finne sin sanne dagsform både fysisk og psykisk, og utfordre seg selv deretter. Det tredje 

temaet handler derfor om egenaksept.2  

 

2.5 Studiens formål og problemstilling 
Til tross for yogaens popularitet er det fortsatt mindre fokus på subjektive 

erfaringsperspektiver med å praktisere yoga i en studentkontekst. Prosjektets overordnede 

mål er derfor å utvikle mangfoldig kunnskap om erfaringer med å praktisere yoga. 

Studentenes erfaring vil bidra til økt forståelse av hvordan yoga har betydning for 

studenthelse. Formålet med prosjektet er å utforske, analysere og beskrive hvordan norske 

studenter erfarer å praktisere yoga i studenthverdagen. Mer spesifikt ønsker jeg å utforske 

studentenes ureflekterte/førrefleksive kroppslige opplevelser av yogapraksis. Prosjektet har til 

hensikt å besvare følgende problemstilling: Hvordan erfarer studenter det å praktisere yoga i 

studenthverdagen?  

 

Jeg har støttet meg til fenomenologi som teoretisk perspektiv. Denne oppgaven er ikke en 

filosofioppgave, men jeg har i stor grad latt meg inspirert av Maurice Merleau-Ponty sin 

filosofi om fenomenologi. Jeg har også skaffet meg en oversikt over ulike typer yoga som er 

praktisert i den vestlige delen av verden, samtidig som jeg er klar over at det finnes lignende 

aktiviteter med fokus på kropp og sinn, som for eksempel pilates, tai chi, body and 

mindfulness, body balance m.m. I denne oppgaven har jeg kun fokusert på den type 

yogaformen som har blitt praktisert i The Yoga Science Project, nemlig Hatha yoga med 

innslag av øvelser fra Ashtanga Primary Series og Vinyasa flow sekvenser.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Informasjon om The Yoga Science Project er hentet fra informasjonsmateriell og prosjektleder.  
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3 Metodologi 
 

I mitt prosjekt har jeg gjennom å intervjue et utvalg av studenter som har deltatt i The yoga 

Science Project, søkt å få en nærmere forståelse for studentenes erfaringer med det å 

praktisere yoga i studenthverdagen. Jeg vil redegjøre for valgene og vurderingene jeg har 

gjort både før og underveis i forskingsarbeidet. Metodologi rommer både teorien bak 

metoden, metodisk fremgangsmåte og begrunnelse for valg av metoden (van Manen, 1990, s. 

28). Dette kapittelet består av underordnede kapitler om yogapraksis gjennom fenomenologi, 

valg av metode, datainnsamling, analyse, min forforståelse og dens innvirkning på prosessen, 

refleksjon om min forskerrolle, etiske overveielser og metodekritikk.   

 

3.1 Yogapraksis gjennom fenomenologi  
Fenomenologi som ikke skiller mellom subjekt og objekt er spesielt relevant for opplevelsen 

av yoga (Morley, 2001). Yoga stammer som tidligere beskrevet opprinnelig fra en indisk 

epistemologi med et holistisk tankesystem for kroppsforståelsen, hvor kropp og sinn er 

nærmest uatskillelige (Strauss, 2005, s. 2). Yoga bekrefter ikke bare eksistensen av den 

eksterne verden, men antyder også det perseptuelle forholdet mellom selvet og verden som en 

del av meditasjonspraksis. Yogapraksis gir ofte en radikal form for engasjement i kroppen, 

som kan vise seg å være dypt innflytelsesrikt på utøverens forståelse av sin individualitet 

(Smith, 2007). Denne type kunnskap kan være personlig og unik, men kan også ha elementer 

av noe mer allment ved seg. Jeg har latt meg inspirere av, og kan si meg enig i James Morley 

(2001) sin tolkning av yogapraksis som er påvirket av den eksistensielle fenomenologien til 

Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty sine teorier om fenomenologi er et godt 

utgangspunkt for å feste seg ved alle typer kroppslige tilstander og førrefleksive erfaringer 

som oppstår i forholdet mellom kroppen i interaksjon med yoga.   

 

I Maurice Merleau-Ponty sin eksistensfilosofi spiller kroppen en avgjørende rolle (Tranøy, 

2018). Han er en av de få tenkere i Vesten som har tatt utgangspunkt i tenkningen om at vår 

forståelse av verden er grunnet på vår kroppsforståelse av sine omgivelser eller sin situasjon 

(Merleau-Ponty, 1994, s. VI). Hans filosofi er opptatt av følgende spørsmål om kroppen. Det 

ene spørsmålet er: Hvordan kan vi forstå menneskets kropp? Det andre spørsmålet er: Hvilke 

betydning har kroppen for vår persepsjon? (Thøgersen, 2004, s. 12). Merleau-Ponty 
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interesserer seg således for den kroppslige tilstedeværelsen i verden. Han beskriver kroppen i 

sammenheng med fenomener som persepsjon, romlighet og meningsdannelse.    

 

Vår kroppsopplevelse skaffer oss en måte å få tilgang til oss selv, andre, ting og verden på 

(Merleau-Ponty, 1994, s. 94). Vår kropp har sin verden og forstår sin verden. Den 

menneskelige bevissthetsmåte å være i verden på er persepsjonen som er inkarnert i en kropp. 

I persepsjonen er det en sammenbindende kraft mellom enkelte bestanddeler som trer frem i 

helheten, men forsvinner når vi fokuserer på de enkelte delene hver for seg (Thøgersen, 2004, 

s. 13). Menneskets persepsjon har også en struktur som kan uttrykkes i et forhold mellom 

figur og grunn. Den persiperte gjenstanden er en figur som trer frem på en bakgrunn. I 

Phenomenology of Perception skriver Merleau-Ponty (2002, s. 235) at «Our own body is in 

the world as the heart is in the organism: it keeps the visible spectacle constantly alive, it 

breathes life into it and sustains it inwardly, and with it forms a system». Den levde kroppen 

er i dyp samhørighet med verden, og verden er slik vi oppfatter den. Menneskekroppen retter 

seg ut mot verden og oppfatter seg selv, andre, omgivelsene og objekter.  

 

Merleau-Ponty stiller spørsmål ved hvorfor det er to syn på meg og min kropp, «kroppen min 

for meg» og «kroppen min for verden», og hvordan disse to systemene fungerer sammen i 

den samme verdenen (Merleau-Ponty, 2002, s. 122). «Å være til verden» beskriver han som 

at kroppen og dens omverden utgjør en indre relasjon eller struktur, der kropp og verden er i 

et konstant gjensidig utvekslende forhold til hverandre (Merleau-Ponty, 1994, s. VII). 

Menneskekroppens forhold til verden er verken mekanistisk, biologisk eller intellektuell, men 

eksistensiell. I følge Merleau-Ponty må man forlate tanken om skillet mellom det psykiske og 

det fysiske, og i stedet erkjenne de psykiske, fysiske og åndelige elementene som iboende i 

vår eksistens som helhet. Han understreket at menneske er et kroppslig vesen som ikke bare 

blir til på et bevisst tankemessig nivå, men også gjennom den levde kroppsligheten, altså på 

et førbevisst nivå. Det er den sensitive, sansende, personlige, relasjonelle, kontekstuelle 

kroppen som erfarer og forstår.  

 

Hovedtanken er at menneskekroppen ikke er et objekt, og at kroppens forhold til omgivelsene 

heller ikke er objektiv, i betydning av noe entydig, gitt og målbart. Han ønsker å ta et oppgjør 

med tradisjonelle standpunkter innenfor vitenskapen og filosofien som er preget av 

dualismen. I dette oppgjøret har kroppen både en subjektiv og en objektiv side (Thøgersen, 

2004, s. 16). Det subjektive som er vår bevissthet og det objektive som er vår verden, blir 
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nødvendigvis to aspekter av det å være i verden (Tranøy, 2018). Det er avgjørende for 

Merleau-Ponty at menneskets bevissthet er forankret i egenkroppen. Med andre ord er det en 

enhet av kropp og bevissthet, som betyr at de ikke kan adskilles (Thøgersen, 2004, s. 16). I 

Kroppens fenomenologi skriver Merleau-Ponty (1994, s. 107) at «Kroppen kan ikke 

sammenlignes med en fysisk genstand, men snarere med et kunstværk». Med dette mener han 

at kroppen ikke er en sammenføying av tilfeldige deler, men en enhet eller syntese der alle 

kroppens deler står i indre forhold til hverandre. Merleau-Ponty forsøker også å beskrive 

kroppen i sammenheng med romlighet. Det som sies om det romlige perspektivet til kroppen 

kan også sies om tiden.  

 

«… jeg er ikke i rummet og i tiden, jeg tænker ikke rummet og tiden: jeg er til i 

rummet og tiden, min krop hæfter sig til dem og favner dem. Omfanget af dette greb 

er målestok for eksistensens omfang; men under alle omstændigheter kan det aldrig 

blive totalt: rummet og tiden, som jeg bebor, er altid omgivet af ubestemte horisonter, 

der indeholder andre synspunkter» (Merleau-Ponty, 1994, s. 94).    

  

Kroppen sin romlighet består i utfoldelsen av egen kroppen, slik den oppfatter seg som en 

kropp (Merleau-Ponty, 1994, s. 105). Egenkroppsopplevelse lærer oss å rotfeste rommet i 

eksistensen. Å være kropp betyr å være knyttet til en bestemt verden, og kroppen befinner seg 

ikke til å begynne med i rommet og i tiden, men den er til i rommet og i tiden (Merleau-

Ponty, 1994, s. 104). Under et objektivt rom hvor kroppen tar plass, vil opplevelsen av en 

opprinnelig romlighet som kroppen er omfavnet av og som smelter sammen med rommet, tre 

frem. Tiden og rommet er alltid omgitt av ubestemte horisonter, fordi tidssyntesen og 

romsyntesen begynner alltid på ny (Merleau-Ponty, 1994, s. 94).   

 

3.2 Valg av metode 
For å få innsikt i studentenes erfaringer med yoga og best mulig belyse mitt 

forskningsspørsmål har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Kvalitative metoder er 

forskningsstrategier for beskrivelse, analyse og fortolkning av karaktertrekk og egenskaper 

eller kvaliteter ved de fenomenene som skal studeres (Malterud, 2011, s. 30). Den kvalitative 

metoden er gjerne induktiv. I mitt prosjekt innebærer dette at jeg har intervjuet studenter som 

har praktisert yoga i The Yoga Science Project. Målet har vært å utforske hvordan studenter 

erfarer det å gjøre yoga og hvordan det å gjøre yoga gir mening og får betydning for dem i 
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det daglige livet de lever som studenter. Gjennom intervjuer kan innblikk i studentenes 

erfaringer bidra til å få frem mangfold, nyanser og individers erfaringer av betydning for å 

forstå hvordan yoga kan innvirke på og få betydning for studentenes helse mer generelt.   

Mitt forskningsprosjekt har en fenomenologisk tilnærming, fordi jeg ønsker å beskrive 

menneskelige erfaringer med det å praktisere yoga knyttet til kroppslige erfaringer. 

Fenomenologi i kvalitativ forskning søker å forstå et fenomen ut fra deltakernes egne 

perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av deltakerne, ut fra den forståelsen om at 

virkeligheten er den virkeligheten mennesker oppfatter (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 45). 

For å forstå et fenomen basert på deltakernes subjektive opplevelser er intervju som 

forskningstilnærming svært relevant. Intervju kan brukes som en fremgangsmåte når en vil 

utforske deltakernes meninger, holdninger eller levd erfaring med den hensikt å utvikle en 

rikere og dypere forståelse av et menneskelig fenomen (van Manen, 1990, s. 66). Med levd 

erfaring menes i denne oppgaven å søke å få innsikt i studentenes erfaringer med det å 

praktisere yoga slik de opplever det på et pre-refleksivt eller før-refleksivt nivå. Det 

innebærer å søke å få innsikt i deres opplevelser og erfaringer så nært opp til slik de opplevde 

yogapraksisen i øyeblikket, og dermed før de har gjort seg opp bestemte meninger og 

reflekterte tanker om yoga. Intervjuene er basert på en fenomenologisk forskningstilnærming. 

Da ønsker forskeren å forstå meningen i deltakernes opplevelser og erfaringer slik de selv 

beskriver dem og reflekterer over dem. Med andre ord har jeg som forsker søkt å få frem 

meningen og betydningen av studentenes erfaringer. Slik bidrar jeg med å utvikle ny 

kunnskap om hvordan det å praktisere yoga kan oppleves, erfares og få betydning for helsen 

til studenter som praktiserer yoga.  

 

I analysene av det genererte materialet har jeg valgt å gjøre en tematisk analyse som særlig er 

inspirert av Max van Manen (1990) sin fenomenologiske metode. Det genererte materialet 

består av 82 sider transkribert materiale av sammenlagt fem timer intervjuopptak, samt fem 

sider med notater fra studenter. Jeg har også delvis latt meg inspirert av Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) beskrevet av Linda Finlay (2011). Tematisk analyse 

handler om å få ut meningsbærende enheter eller fra et datamateriale for å belyse en bestemt 

problemstilling. Mitt prosjekt har anvendt fenomenologi som forskningstilnærming og jeg har 

derfor i stor grad støttet meg til van Manen sin analysemetode. Den gir et friere rom for 

fortolkning senere i analyseprosessen. I følge van Manen (1990, s. 79) er forståelse og 

formuleringer av en tematisk forståelse ikke en regelbundet prosess, men mer som en fri 

handling av «å se». Til å begynne med i analysearbeidet tok jeg utgangspunktet i IPA- 
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metoden (Finlay, 2011). Metoden legger grunnlaget for en stegvis systematisk 

fremgangsmåte. Jeg ser på dette som en oversiktlig måte å rydde opp i et større datamateriale 

på. Denne kombinasjonen av analytisk tilnærming har gitt meg en god balanse mellom 

systematikk og rom for kreativ tenkning i det analytiske arbeidet. Balanse mellom 

systematisk arbeid og kreativ tenkning mener jeg vil være et godt utgangspunkt for å få frem 

mine analytiske poeng i mitt prosjekt.   

 

3.3 Min forforståelse og dens innvirkning på 

forskningsprosessen 
Før forskningsprosessen har jeg som beskrevet tidligere i oppgaven, en bakgrunn og faglig 

kunnskap som yogainstruktør, samtidig som jeg selv er student. Det er viktig å være bevisst 

på at min erfaring og personlig kunnskap kan ha innvirkning på min forforståelse og tolkning. 

Forforståelse er den «ryggsekken» vi bringer med oss inn i forskningsprosjektet før prosjektet 

starter og er en viktig side av forskerens motivasjon for å sette i gang med 

forskningsprosjektet (Malterud, 2011, s. 44). Innholdet i denne «ryggsekken» påvirker hele 

veien måten vi samler og leser våre data på. Bildet jeg har av studentlivet på forhånd er at det 

til tider kan være stressende og innebærer stort ansvar for egen læring. Dette bildet har 

muligens bidratt til at jeg får en åpenhet for å utforske alternative stressmestringsverktøy i 

studenthverdagen. Et åpent syn om studentlivet kombinert med egen interesse for yoga kan 

ha bidratt til en positiv forventning til yoga. Min egen forforståelse av yoga kan være en 

positiv faktor i form av engasjement og gi styrke til prosjektet basert på mitt faglige og 

erfaringsmessige ståsted. Samtidig kan engasjement og for omfattende kunnskap om yoga 

farge meninger og påvirke ulike trinn i prosessen. I tråd med gjeldene krav til kvalitet i 

kvalitativ forskning har jeg gjennom hele forskningsprosessen kritisk reflektert over min 

forforståelse, mine antagelser, tolkninger og meninger.  

  

Min interesse for yoga har utspring i yogaens popularitet og egen interesse for helse og 

velvære. For meg startet yoga som en treningsform som jeg etterhvert fant passer meg, etter å 

ha vært gjennom ulike lagidretter. Lagidrett ga meg en mentalitet som var preget av at jeg 

presset meg selv til det ytterste og ikke lyttet til kroppen. Etter at jeg oppdaget yoga opplevde 

jeg dette som en mer behagelig form for trening, fordi tempoet er roligere og fordi det 

inkluderer avspenning. Samtidig får jeg fortsatt den fysiske utfordringen av yogaøvelsene. 

Etterhvert begynte jeg å dykke enda dypere inn i yogaverdenen og satte meg inn i 
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yogalitteratur. Yoga har derfor i senere tid blitt mer enn bare trening. Det har blitt et 

verdifullt verktøy, en del av min personlige utvikling og også en jobb. Som yogainstruktør 

har jeg holdt yogatimer hovedsakelig for voksne friske kvinner som trener regelmessig i 

grupper på treningsstudio, med unntak av noen få menn. Særlig kjennetegn ved deltakerne er 

at de er oppegående mennesker med stressende hverdag. I møte med deltakere på 

treningsstudio har jeg erfart at yogatimene ble benyttet hovedsakelig som treningsform, men 

også som en måte å koble av fra hverdagen på.  

 

Min personlige opplevelse er at yoga har gitt meg mer bevissthet rundt min egen kropp og 

følelsesmessige tilstand. For meg er meditasjon en viktig del av yoga. Jeg er litt kjent med 

meditasjon fra før, fordi jeg er vokst opp i et buddhistisk hjem. Men det er gjennom yoga at 

jeg har fått større forståelse for meditasjon og begynte å ta det i bruk i hverdagen. Dette har 

ført til at jeg bedre klarer å håndtere stress og negative følelser. Når det gjelder det kroppslige 

har de fysiske yogaposisjonene bidratt til at jeg føler meg sterkere og mer bevegelig i 

kroppen. Jeg erfarer at yoga har hjulpet meg til å ha det bra i livet generelt, og at det er et 

nyttig verktøy i stressende perioder. Av og til kan jeg oppleve yoga som demotiverende når 

jeg ikke mestrer en øvelse på grunn av manglende fleksibilitet. Fleksibilitet er tidkrevende å 

utvikle og vedlikeholde. Å praktisere yoga krever derfor stor tålmodighet.  

 

Når jeg inntok forskerrollen, har jeg tonet ned rollen som yogainstruktør og presentert meg 

med helsefaglig bakgrunn. Jeg tok pause fra yogaundervisning og gjorde grundige 

litteratursøk på feltet og det har bidratt til mer distanse og en dypere kritisk tenkning til 

fenomenet som studeres, og til det empiriske materialet jeg innhentet i studien. Hvis jeg var 

usikker på informantenes utsagn, har jeg tatt meg tid til å diskutere dette med personer som 

har ulike syn på yoga. Dette har gjort at jeg ble mer klar over de ulike synspunktene. I tillegg 

har jeg forsøkt å være transparent i analysedelen, og søkt så tydelig som mulig å synliggjøre 

hvordan jeg har kommet frem til mine funn.  

 

3.4 Datainnsamling 
Veien frem til datainnsamling inkluderte følgende trinn: Planlegging av studien, å bestemme 

ulike forhold knyttet til utvalg og rekruttering av deltakere, samt utarbeiding av intervjuguide 

og gjennomføring av intervjuer.  
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3.4.1 Planlegging 
Jeg fikk tilgang til feltet gjennom å ha sendt inn en søknad til The Yoga Science Project. 

Søknaden var i utgangspunktet knyttet til en internship-stilling som ble utlyst i forbindelse 

med prosjektet. Jeg fikk anledning til å møte prosjektleder Tiril Elstad for å forhøre meg om 

hvilke muligheter jeg hadde. Samtalen med Tiril resulterte i enighet om at jeg skulle 

gjennomføre en kvalitativ studie som en utvidelse av hovedprosjektet, som da ble min 

masteroppgave.  

 

Som en del av planleggingen har jeg fått muligheten til å ha flere møter med bidragsytere i 

The Yoga Science Project. Alle har vært behjelpelige med blant annet utforming av 

intervjuguide, utvelgelse og rekruttering av deltakere. Prosjektkoordinator har bidratt med å 

sende ut informasjon om mitt forskningsprosjekt og skaffe lister over deltakere. Det kan være 

nyttig å gjøre forstudier for å bli kjent med feltet og materialets karakter før datainnsamlingen 

starter (Malterud, 2011, s. 59). Før gjennomføring av intervju fikk jeg lov til å besøke 

yogalokalet og delta på en yogatime, samt å gjøre et testintervju med en av 

yogainstruktørene. De ansatte på HiYoga har vært veldig behjelpelige med å skaffe yogasaler 

for gjennomføring av intervjuer. The Yoga Science Project er sponset av HFN Norway AS og 

gjennomføres ved HiYoga, men mitt prosjekt er ikke støttet av dem utover det jeg har 

redegjort for og er gjennomført uavhengig av andre bidragsytere. HiYoga er ikke min 

arbeidsplass og deltakerne er heller ikke mine kunder.  

 

3.4.2 Rekruttering av deltakere  
Deltakere i min studie ble rekruttert blant deltakerne i The Yoga Science Project. The Yoga 

Science Project foregikk i to puljer, hvor pulje én ble gjennomført i vårsemesteret 2017 og 

pulje to ble gjennomført i høstsemesteret 2017. I hver pulje ble deltakerne randomisert til en 

intervensjonsgruppe eller kontrollgruppe. Inklusjonskriterier i min studie var studenter som 

har blitt rekruttert gjennom The Yoga Science Project med de inkluderingskriteriene som 

gjaldt for hovedprosjektet, og studentene måtte ha vært i intervensjonsgruppen. Nedenfor på 

neste side vises en oversikt over kriteriene for å kunne delta i The Yoga Science Project i 

tabell 1. 
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Tabell 1. En oversikt over kriteriene for å delta i The Yoga Science Project.3  

Kriterier for deltakelse i The Yoga Science Project: 

- Du må være student ved høyskoler eller universiteter i Oslo 

- Du må være 18 år eller mer, og tro at du selv vil gjennomføre alle kurs og 

målinger. 

- Du må ha hatt en eksamen før studien starter, og må være meldt opp til en eksamen etter 

intervensjonen er ferdig. 

- Du må gå på samme linje gjennom studien. 

- Du kan ikke ha vært igjennom en livskrise det siste året, som for eksempel tap av et familiemedlem 

som står deg nær. 

- Du kan ikke ha en alvorlig mental diagnose som for eksempel Schizofreni. 

- Du kan ikke ha gjort systematisk yoga de siste seks månedene. Dette innebærer 

all form for kurs og yogatimer, samt trening med yoga-sekvenser og yogateknikker 

hjemme. 

 

For å rekruttere deltakere har jeg benyttet meg av deltakerliste fra hovedprosjektet tilsendt fra 

prosjektkoordinator. Det var større andel kvinner enn menn som deltok i The Yoga Science 

Project. Det var ønskelig å få en jevn kjønnsfordeling da kjønn kan ha en interessant 

betydning for min studie. Det er viktig å sørge for at datamaterialet inneholder tilstrekkelig 

rike og varierte data til at problemstillingen kan belyses fra ulike sider (Malterud, 2017, s. 

58). For å sikre variasjon i data har jeg derfor foretatt en strategisk utvelgelse av deltakere. 

Jeg gjorde en avtale med prosjektkoordinatoren om at hun skulle sende ut forespørsel om 

deltakelse til studentene jeg har valgt ut på forhånd via mail, for å se hvor mange som var 

interesserte. Forespørsel om deltakelse ble sendt ut til alle menn som deltok i 

hovedprosjektet. De kvinnene som er valgt ut ble tilfeldig trukket og samtidig basert på 

variasjon i tilhørighet av de ulike universiteter/høyskoler og fakulteter. Valg av studieretning 

kan også ha betydning for hvordan studentene ser på yoga.    

 

Det ble sendt ut totalt 62 mailer i fire omganger på grunn av liten respons i de første 

rekrutteringsrundene. I første omgang ble det sendt ut mail til alle 12 menn som deltok i 

hovedstudien og 15 kvinner. I andre omgang ble det sendt ut mail til 15 kvinner, og deretter 

10 andre kvinner i tredje omgang. Det var totalt sju studenter som meldte sin interesse. De 

som ikke svarte på mailen har jeg videre valgt å kontakte direkte via telefon. Av de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Tabellen er hentet fra informasjonsmateriell i The Yoga Science Project. 
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interesserte var det fire studenter som enten ikke besvarte min henvendelse eller har valgt å 

trekke seg, fordi de ikke har tid til å stille opp. Etter de tre rekrutteringsrundene rekrutterte 

jeg altså tre deltakere, men tenkte at for å sikre et rikt nok datamateriale ville det være 

optimalt med fem deltakere. Dermed gjorde jeg enda en rekrutteringsrunde til og fulgte den 

samme rekrutteringsprosedyren. Det var to studenter til som meldte sin interesse og til slutt 

klarte jeg å rekruttere fem deltakere. De som ble rekruttert til studien, har i forkant av 

intervjuet fått tilsendt informasjonsskriv og samtykkeerklæring (se vedlegg 2), samt en 

oppgave via mail. Oppgaven var at studenter skulle skrive ned notater hvor de beskriver sine 

tanker og følelser når de gjør yoga, og hva yoga betyr for dem i studenthverdagen. Når en 

person er alene kan personen oppleve en følelse av dialog med seg selv, hvis holdningen av 

åpenhet til spørsmål og svar er tilstede (Guimond-Plourde, 2009). Den dialogen studentene 

har med seg selv kan være eksepsjonell og samtidig som det kan danne grunnlaget for dypere 

forståelse av deres uttalelser. Det var tre av studentene som sendte sine notater til meg på 

mail før intervju, mens to av studentene sendte dem i etterkant av intervjuet etter en 

påminnelse. Studentenes notater utgjorde et Word-dokument med en lengde fra en halv til én 

side.   

 

3.4.3 Utvalg 
Mitt forskningsprosjektet inkluderer en spesifikk gruppe med studenter. Deltakere som er 

valgt har oppfylt inklusjonskriteriene for studien, og er basert på tilgjengelighet. De første  

personene som besvarte mine henvendelser ble inkludert i studien. Utvalgsstørrelsen er i stor 

grad avhengig av formålet med forskningen og hva som er hensiktsmessig (Finlay, 2011, s. 

191). I følge Linda Finlay (2011, s. 191) er tre til seks deltakere ansett for å være en 

hensiktsmessig utvalgsstørrelse for å få tilstrekkelig med data uten at forskeren blir 

overveldet med altfor mye informasjon. Med tanke på tidsrammen som en masteroppgave 

innebærer hadde jeg på forhånd et ønske om å inkludere mellom tre til fem studenter i 

utvalget for min studie.  

 

De fem deltakerne som ble rekruttert hadde et aldersspenn mellom 20- 27 år. Fordelingen av 

kjønn og tilhørighet av utdanningsinstitusjoner ble ikke som forventet. Utvalget besto av én 

mann og fire kvinner. De fleste av deltakerne studerer innenfor helsefaglige disipliner som 

medisin, psykologi og ernæring bortsett fra en student som studerer juss. Fire av disse er 
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fulltidsstudenter og én er deltidsstudent. Noen har prøvd litt yoga tidligere, men ingen har 

praktisert yoga systematisk de siste seks månedene før kursstart.        

 

3.4.4 Gjennomføring av intervjuer 
For å best mulig belyse mitt forskningsspørsmål er intervju valgt. Alle intervjuene ble 

gjennomført i perioden mellom oktober 2017 og januar 2018. Konteksten rundt selvet 

intervjuet kan ha betydning for selve intervjuet og er en viktig ramme for 

kunnskapsutviklingen (Malterud, 2011, s. 44). Det ble benyttet en lukket sal på HiYoga der 

studentene tidligere har hatt yogatimer. Lokalet er romslig, behagelig og stille, noe som 

ligger til rette for en avslappet stemning. Samtidig ga det rom for studentene å huske tilbake 

til tidligere opplevelser i yogasalen. Under intervjuene har jeg hatt som mål å skape en 

situasjon for en relativ fri samtale rundt spesifikke temaer ved å skape en avslappet stemning 

og ha en romslig tidsramme. Slik har jeg forsøkt å legge opp til en åpen samtale, hvor 

informantene fikk snakke så fritt som mulig og dele sine livserfaringer rundt yoga. 

Tidsrammen per intervju varierte fra 45- 60 minutter. Det ble gjort lydopptak av alle 

intervjuene med en lydbåndopptaker. Det var et viktig verktøy og hjalp meg å fange opp 

intervjusamtalene for videre transkripsjon. 

 

Intervjuene var basert på en intervjuguide med to hovedspørsmål (se vedlegg 3). Det ene 

spørsmålet var: Hvordan er det for deg å gjøre yoga? Det andre spørsmålet var: Hvordan var 

det for deg å delta i The Yoga Science Project? Disse spørsmålene ble fulgt opp med 

oppfølgingsspørsmål tilknyttet hovedspørsmålene. Intervjuguiden inneholdt åpne spørsmål 

med en fleksibel struktur, slik at jeg fikk muligheten til å følge opp det som virket interessant 

underveis i intervjuet. Åpne spørsmål gir mulighet for modifisering slik at det passer til hver 

enkelt persons ordforråd, bakgrunn og oppfatningsevne, for å sikre at spørsmål betyr det 

samme for forskjellige mennesker (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 166). Åpne spørsmål vil gi 

mest fullstendige beskrivelser som kan utdypes ved å stille oppfølgingsspørsmål. 

Oppfølgingsspørsmålene handlet om informantenes erfaringer med yoga og om deres 

motivasjon til å praktisere yoga. Jeg ønsket å få noe informasjon om deres bakgrunn for 

hvorfor de begynte med yoga og hva som motiverte dem til å fortsette. Denne informasjonen 

kan gi en bredde i dataene og bidra til å belyse interessante forskjeller. Det viktigste formålet 

med intervjuene var å fange opp nyansene i erfaringene til de ulike studentene knyttet til 

yoga.  
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Når deltakere møtte opp til intervju, innledet jeg samtalen med en uformell prat mens vi gikk 

til yogasalen for å løsne opp i stemningen og få intervjupersonen til å føle seg komfortabel 

før intervjuet. Når vi gikk inn i yogasalen la jeg til rette for at deltakeren skulle ha det 

hyggelig under intervjuet. Vi satt på yogamatter og puter med et varmt pledd rundt. Deretter 

ga jeg kortfattet informasjon om selve studien, fremgangsmåten for intervjuet og at det vil bli 

gjort lydopptak. Jeg gikk også gjennom samtykkeerklæring muntlig i fellesskap med 

deltakeren. Her fikk deltakeren vite om at det er frivillig deltakelse, at deres informasjon vil 

bli behandlet anonymt under hele forskningsprosessen, og at de når som helst kan trekke seg. 

Samtidig informerte deltakerne om at jeg er åpen for spørsmål hvis det skulle være noe de 

lurer på i forbindelse med prosjektet og samtykkeerklæringen. Skjemaet ble signert av 

deltakeren før intervjuet ble satt i gang, samtidig som jeg samlet inn notatet som deltakeren 

har blitt bedt om å ta med seg. Etter at intervjuet var ferdig la jeg til rette for at 

intervjupersonen kunne kontakte meg på mail hvis det var noe de lurte på. 

 

I møte med deltakere har jeg hatt ulike opplevelser. Noen hadde mye å dele, mens andre 

krevde at jeg stilte flere oppfølgingsspørsmål før de åpnet seg. Det har blitt delt noen 

gripende historier om yogaens innvirkning på deres liv. Jeg ble dratt inn i deres fortellinger 

og merket at det var en del følelser involvert, både tårer og latter. Noen har uttrykt at det 

føltes godt å reflektere tilbake til yogakurset og den lærdom de har fått fra yoga. Å møte disse 

studentene som en forsker og ikke som yogainstruktør, har gjort at jeg har blitt mer åpen for 

ulike nyanser av yoga og hva det kan bety for den enkelte. Opplevelsen av møtet med 

studentene erfarte jeg som verdifullt med tanke på personlig forståelse av yoga og større 

åpenhet for andres erfaringer. Denne lærdommen vil jeg ta med meg videre.     

  

3.5 Analyse 
I analysearbeidet har jeg som tidligere beskrevet, tatt utgangspunkt i fremgangsmåten for 

tematisk analyse inspirert av van Manen sin fenomenologiske analysemetode (1990) og IPA- 

metoden (Finlay, 2011). Med tematisk analyse i fenomenologi er ideen å tolke betydning av 

levd erfaring og den er mer nøyaktig en prosess for innsikt og/eller oppdagelse (van Manen, 

1990, s. 9). Med oppdagelse mener van Manen å søke etter eller oppdage noe en ennå ikke 

vet, søke etter å la seg overraske. Jeg begynte analysen med systematisering av det 

transkriberte materialet basert på rådata ved hjelp av de tre første stegene i IPA-metoden 

(Finlay, 2011, s. 142). Dette innebar grundig gjennomlesing av transkripsjonene av 
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intervjuene, å ta notater og å utvikle umiddelbare temaer ved hjelp av notater. Lengre ut i 

analyseprosessen jobbet jeg mer med å se etter fremtredende tema og lete etter 

sammenkobling mellom det jeg så som fremtredende temaer. Som guide for refleksjon for å 

utvikle fenomenologiske temaer har jeg fulgt grunnleggende eksistensielle temaer som trolig 

angår erfaringer av å leve i verden til alle mennesker- uavhengig av historisk, kulturell eller 

sosial bakgrunn (van Manen, 1990, s. 101). De fire eksistensielle temaene som kan vise seg å 

være produktive kategorier for den fenomenologiske forskningsprosessen er: levd rom, levd 

kropp, levd tid og levd menneskelig relasjon.    

         

3.5.1 Transkribering 
Transkripsjon av intervjuene ble utført av meg kort tid etter gjennomføring av hvert intervju. 

Transkripsjon fra lydopptak til tekst er forbundet med en rekke tekniske og 

fortolkningsmessige utfordringer (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 207). Transkribering fra tale 

til tekst innebærer en fortolkning, fordi jeg som transkribtør kan påvirke meningene formidlet 

av informant. Transkripsjonsnotatene er derfor sammenholdt med lydopptakene, og kritisk 

refleksjon står sentralt gjennom hele forskningsprosessen. For å få best mulig gjenfortelling 

av deltakerens uttalelser har jeg inkludert alle muntlige uttrykk og slengord inkludert 

dialekter, samt pauser, avbrytelser og toneleie. Fordi i de fleste kvalitative analysemetoder er 

det viktig å reprodusere troverdig de ordene som blir sagt av informanten (Green & 

Thorogood, 2014, s. 209). I transkriberingsprosessen har jeg støttet meg til forslag gitt i 

Qualitative methods for health research (2014, s. 209). Transkriberingsmåten inkluderer at 

jeg begynte hver ny uttalelse av intervjueren med I, og hver ny uttalelse av deltakeren med R. 

Ved uklare uttalelser og ord som jeg ikke har klart å fange opp har jeg transkribert med (…) 

for å indikere at disse er utelatt. Ord og setninger som har blitt vektlagt av deltakeren er 

transkribert med store bokstaver. Ord som er transkribert med bindestrek indikerer 

ufullstendige setninger som er avbrutt ved neste uttalelse. Ord som står i parentes er mine 

antakelser om et uklart ord.    

 

3.5.2 Analyseprosessen 
Mine transkripsjonsnotater fra intervjuene og notatene som deltakerne har tatt med seg til 

intervjuet utgjorde det samlede datamaterialet for analyse. Før jeg satte i gang med analysen 

har jeg jobbet med min egen forforståelse av yoga ved å skrive ned mine erfaringer. Dette for 

å unngå at min analyse ubevisst blir farget av mine egne erfaringer. Samtidig var jeg klar 
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over at mine erfaringer også kan være mulige erfaringer for andre. Van Manen (1990, s. 54) 

skriver at man skal bruke sin personlige erfaring som et utgangspunkt. Dette er et vesentlig 

steg i en fenomenologisk analyse kalt «bracketing», og kan beskrives som å sette min egen 

forforståelse i parentes. For å kunne sette egen forforståelse i parentes må jeg så godt som 

mulig søke å få frem hva mine forforståelser er, slik at jeg kan sette det til side og være 

bevisst mine egne antakelser, fordommer og meninger.  

 

I fenomenologisk analyse er en ute etter det unike, det som stikker seg ut, samtidig som en 

prøver å forstå den essensielle betydningen av noe (van Manen, 1990, s. 77). Jeg begynte 

analysen med et intervju med intervjuperson nummer tre som et utgangspunkt. Det var fordi 

jeg vurderte intervjuet som veldig interessant- det er rikt på beskrivelser og følelsesladete 

opplevelser som har grepet meg. Jeg begynte analyseprosessen med å lese grundig gjennom 

transkripsjonsnotatene flere ganger for å sette meg inn i det originale datamaterialet. Deretter 

har jeg skrevet ned omtrent en halv side med oppsummering av hvert intervju. Det gjorde jeg 

for å få en oversikt over det som satt igjen i hukommelsen. Det var gjerne ting som hadde 

gjort inntrykk på meg og som jeg mener var mest vesentlig i intervjuet i forhold til 

problemstillingen. Fremgangsmåten hjalp meg å plukke opp relevante temaer senere i 

analyseprosessen.  

 

Videre i neste steg tok jeg notater mens jeg gikk gjennom transkripsjonen. Jeg fokuserte på to 

spørsmål. Det første var: Hva sier informanten? Det andre var: Hva stikker seg ut og virker 

spesielt interessant? Samtidig markerte jeg meningsbærende utsagn. Ut fra dette lagde jeg 

«koder» og med koder mener jeg en kort oppsummering av hvert utsagn. Jeg har brukt 

begreper som allerede finnes i datamaterialet, for å ivareta det helt spesifikke. 

Transkripsjonsnotatet er lagret som et Word-dokument og med koding har jeg brukt 

funksjonen kommentarfelt i Word.  

 

Etter at jeg hadde kodet meg gjennom hele dokumentet, gjentok jeg den samme prosedyren 

med alle transkripsjonene for hvert intervju. Deretter gikk jeg videre i neste steg hvor jeg 

grupperte kodene systematisk for å forme en struktur for videre analyse. Jeg begynte med å 

rydde opp i koder ved å eliminere koder som omhandlet den samme meningen, men sagt på 

forskjellige måter. Koder som var irrelevante for problemstillingen plasserte jeg i en 

«restgruppe». På den måten ble det færre koder å forholde seg til. Til slutt satt jeg igjen med 

264 koder. Kodene som hadde en tematisk sammenheng ble samlet i grupper, hvor hver 



	   27 

kodegruppe hadde en indre konsistens og samtidig skilte seg tematisk fra hverandre. Med 

systematisk opprydding av koder har jeg klart å komme frem til fire følgende kodegrupper: 

Betydning av yoga i studenttilværelsen, holdninger og forståelser av yoga, utfordringer på 

yogamatten og livet utenfor yogamatten.  

 

Etter et møte med min veileder opplevde jeg at det var nødvendig å sette et sterkere 

fenomenologisk preg på analysen, og derfor opprettet jeg et nytt nivå av kodegruppering 

kategorisert etter de fire livseksistensialene som guide for refleksjon. Samtidig løsrev jeg meg 

i større grad fra å jobbe regelstyrt slik som IPA-metoden legger opp til, og brukte heller mer 

tid på refleksjon med fenomenologiske briller. Kodegruppering tidligere i prosessen har 

dannet et utgangspunkt for hva jeg vil utvikle som temaer i analysen. Fenomenologiske 

temaer kan forstås som struktur av erfaring (van Manen, 1990, s. 87). Basert på dette mener 

jeg «tema» som strukturer av erfaringer av et fokus, en mening eller et poeng. Min forståelse 

av fenomenologisk tolkning er å få frem betydningen av levd erfaring gjennom en lengere 

prosess som krever innsiktsfull refleksjon og analyse av utsagn, beskrivelser og fortellinger 

slik deltakerne beskriver sine erfaringer (van Manen, 1990, s. 79). For meg innebar dette 

undring, modning av tankegang og «evnen til å se». Med «evnen til å se» mener jeg å kunne 

se etter noe mer eller noe annet enn det en umiddelbart legger merke til.   

 

Etter analyse av samtlige intervjuer så jeg etter temaer som kan plassere inn under de fire 

fenomenologiske eksistensielle temaene: levd rom, levd kropp, levd tid og levd menneskelig 

relasjon. Jeg så etter mønstre og sammenhenger mellom temaer som har dukket opp på tvers 

av intervjuene. Ved å undersøke hvilke temaer som gikk igjen, hvilke temaer som kunne høre 

sammen og hvilke temaer som skilte seg ut. Etter en nøye gjennomgang av temaene kom jeg 

frem til tre overordnede temaer. Hvert av disse har noen underordnede temaer. De 

overordnede temaene er følgende: Yoga skaper nye rom i studentlivet, yoga utløser 

kroppslige innsikter og yoga er en tidløs praksis. 

 

3.5.3 Fenomenologisk skriving  
I presentasjonen av mine funn er deltaker tre oftere sitert enn andre. Det er fordi denne 

deltakeren fortalte mye, og delte mange interessante og viktige erfaringer av betydning for å 

belyse oppgavens problemstilling. En sentral funksjon av fenomenologisk praksis er måten 

en presenterer den fenomenologiske levde erfaringen med «eksempler» (van Manen, 2017, s. 
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122). Å vise frem ulike eksempler er måten vi kan fastslå fenomenologiske temaer for et 

fenomen, slik at felles aspekter av fenomenet kommer til syne. Noen ganger kan de ulike 

eksemplene brukes til å vise variasjonen i fenomenet. Med eksempler innebar dette at jeg har 

brukt sitater fra intervjuer for å gi leseren muligheten til å følge mine analyser, tolkninger av 

empirien frem til de ulike tema og funn som er utviklet. I presentasjonen av studiens funn har 

jeg vist eksempler ved å presentere utdrag fra intervjuene med deltakerne. Deltakernes 

uttalelser har blitt tydeliggjort ved at de er skrevet som eget avsnitt i kursiv, etterfulgt av 

nummer 1-5 som identifiserer de ulike deltakerne. Det har jeg gjort for å markere hvilken del 

av empirien som er benyttet og vise mangfoldet i data som er presentert. Min egen tolkning 

av empirien er skrevet adskilt med vanlige bokstaver.   

 

Alle sitatene, inkludert noen av funnene, er skrevet i førsteperson for å plassere det 

fenomenologiske «jeg» i forgrunnen. Jeg har tatt den fenomenologiske skrivingen av Iris 

Marion Young i betraktning. I teksten Throwing Like a Girl (1980) er «jeg» brukt for å 

representere den mulige delte erfaringen blant deltakere, samtidig som det indikerer at den 

erfaringen ikke nødvendigvis er felles for alle deltakere. I presentasjon av mine funn har jeg 

forsøkt å gjøre det samme. Min intensjon er å anerkjenne at erfaringen for én person kan være 

en mulig erfaring for andre, og erfaringen for andre kan også være en mulig erfaring for en 

selv. Min egen tolkning er skrevet i tredjeperson, samtidig som jeg har plassert meg selv i 

førsteperson som observatør og intervjuer. Det er for å synligjøre at jeg er tilstede i mine egne 

analyser og tolkninger. 

 

3.6 Refleksjon om min forskerrolle 
Å gjennomføre kvalitativ forskning for første gang har vært utfordrende, men samtidig veldig 

lærerikt. Forskningsprosessen har ikke vært rett frem hele veien og den metodiske 

gjennomføringen har vært en frem og tilbake-prosess. Jeg har satt meg inn i ulike 

forskningsmetoder og prøvd meg litt frem og feilet. Det har vært en del forvirring med å 

finne frem til den fremgangsmåten som passet til min studie, og det førte til at prosessen tok 

mye lengre tid enn forventet.  

 

Som en fersk forsker ser jeg det som nødvendig å følge noen retningslinjer for å lede meg 

fremover i forskningsarbeidet. I følge van Manen er det en sannhet i den fenomenologiske 

tradisjonen at det ikke finnes én metode (1990, s. 30). Fenomenologi er en filosofisk 
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tradisjon, et kunnskapsfelt og en forskningstilnærming som flere tenkere gjennom historien 

har arbeidet frem. I denne oppgaven har jeg utforsket og kombinert ulike metoder. Jeg har 

blant annet i en tidlig fase vært innom SDI-strategi beskrevet av Aksel Tjora (2017). Denne 

metoden kan synes å ha en likhet med IPA-metoden beskrevet av Linda Finlay (2011). 

Metoden er en spesifikk hermeneutisk versjon av fenomenologi som er mye brukt i 

helsepsykologifeltet (Finlay, 2011, s. 139). Valgt teoretisk perspektiv gir føringer i hvilke 

forskningsmetode som er relevant. Underveis har jeg fått hjelp av min veileder til å foreta et 

metodisk valg. Sammen med veilederen tok vi beslutningen om å ikke gå videre med SDI-

metoden, men at jeg heller støtte meg mer til IPA-metoden. Vi vurderte det slik at den siste 

metoden er mer relevant i forhold til fenomenologi som er det teoretiske perspektivet jeg har 

valgt. Valgt teoretisk perspektiv gir føringer for hvilken forskningsmetode som er relevant.  

 

3.7 Etiske overveielser 
En intervjuundersøkelse er en moralsk undersøkelse og etiske spørsmål er derfor integrert i 

alle faser av intervjuundersøkelsen (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 95). I det kvalitative 

intervjuet kan det være spenninger mellom ønsket om å oppnå kunnskap og å ta etiske 

hensyn. Forskningen kan ha en viss innvirkning på de menneskene som forskningen angår og 

for de som er interesserte i forskningsarbeidet (van Manen, 1990, s. 162). Forskning 

innebærer også relasjonelle etiske utfordringer som kan oppstå i de ulike fasene av 

forskningen hvor deltakere er involvert (Finlay, 2011, s. 217). I forstadiet er det viktig å 

bygge gjensidig tillit mellom forskeren og deltakere. Etiske mellommenneskelige forhold kan 

også innebære å begrense sin egen frihet og spontanitet for å uttrykke seg som forsker, for å 

bli mer åpen og tilgjengelig for deltakerens uttalelser. Under datainnsamlingsfasen kan en 

som forsker møte på problemstillinger knyttet til bruk og misbruk av makt (Finlay, 2011, 

219). Denne makten kommer fra forskerens faglige autoritet og måten de kontrollerer 

forskningen på. I analysefasen kan forskeren bli konfrontert med spørsmålet om hvorvidt de 

kan eller bør involvere deltakere i analyseprosessen (Finlay, 2011, s. 222). Forskningsetikk 

handler først og fremst om å ikke skade deltakere og ivareta deres rettigheter i henhold til 

helseforskningsloven (Tjora, 2017, s. 175). Dette innebærer blant annet frivillig deltakelse 

med informert samtykke, konfidensialitet og refleksjoner rundt min forskerrolle.  

I forkant av forskningsprosjektet har jeg sendt inn en endringsmelding til Regionale komiteer 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) for utvidelse av The Yoga Science 

Project og fått mitt prosjekt godkjent (se vedlegg 1). Godkjennelse av REK er en viktig 
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forutsetning for å kunne sette i gang med prosjektet. I forkant av intervjuet har deltakerne fått 

tilsendt forespørsel om deltakelse og grundig informasjon om prosjektet. De som ønsket å 

delta måtte signere under på det informerte samtykket før gjennomføring av intervju. Alle 

forskningsdata ble oppbevart forsvarlig i tråd med UiOs retningslinjer for sikker lagring. 

Basert på forskningsetiske retningslinjer er jeg forpliktet til å oppbevare lydopptakeren 

sikkert og slette lydfilene senest ett år etter at masterprosjektet er ferdigstilt og jeg har fått 

godkjent eksamen. Gjenkjennbare personopplysninger har blitt fjernet i transkripsjonen for å 

ivareta informantens konfidensialitet i alle deler av prosjektet. Under hele analyseprosessen 

og fremstilling av funn er nummer benyttet for å anonymisere deltakere. De ulike 

delfortolkningene ble vektet for å finne balanse mellom ivaretakelse og kritikk, slik at 

informantene ikke settes i dårlig lys. Under intervjuet var det viktig å skape en trygg ramme 

som kan bidra til åpenhet om studentenes erfaringer. Da sørget jeg for tilgang til lukket rom 

hvor vi kunne sitte uforstyrret. Som forsker har jeg opptrådt på en hyggelig og profesjonell 

måte, og sørget for å holde samtalen knyttet til de temaene som skulle undersøkes. Samtidig 

anså jeg det som viktig å kunne frigjøre meg fra intervjuguiden, være åpen for innspill og 

fange opp erfaringer jeg på forhånd ikke kunne forutse. Dette er avgjørende for å utvikle ny 

kunnskap, nye refleksjoner og mønster. Gjennom alle deler av forskningsprosessen har jeg 

forsøkt å være årvåken for etiske utfordringer og gjøre gode og reflekterte valg med tanke på 

å ivareta studiens deltakere. 

 

Min rolle som forsker og min integritet er avgjørende for kvaliteten på den vitenskapelige 

kunnskapen og de etiske beslutninger som treffes i kvalitativ forskning (Kvale og Brinkmann, 

2017, s. 108). Kravet til meg som forsker er at offentliggjøring av funn skal være så nøyaktig 

for forskningsområdet som mulig. Et av de viktigste kvalitetskriteriene til presentasjon av 

kvalitativ forskning er knyttet til transparens, fordi pålitelighet og gyldighet reflekterer 

transparens i forskningen (Tjora, 2017, s. 248). Transparens handler om at jeg som forsker 

har redegjort for hvordan forskningen er gjort i alle trinn. Det er også spesielt viktig at jeg 

som forsker har vist leserne hvordan jeg har kommet frem til de tolkningene som er gjort i 

presentasjon av funn. Med formål at det skal være mulig for leseren å se logikken i de 

analysene som er gjort basert på utdraget av det empiriske materialet som er valgt presentert. 

I denne oppgaven er forskningens transparens med hensyn til prosedyrer blitt gjengitt og 

beskrevet grundig i kapittelet om metodologi. 
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3.8 Metodekritikk   
Studentene hadde ulike kunnskap og holdninger til yoga før de deltok i The Yoga Science 

Project. Deres opplevelser av yoga var også forskjellige. Det var selvsagt frivillig deltakelse i 

The Yoga Science Project, og det har vært mange personlige grunner til at de har meldt seg 

på. Mitt utvalg besto av studenter som enten var opptatt av egen helse og trening, studerte 

innen for helsefag eller som hadde hørt positive ting om yoga på forhånd. De fleste av 

studentene var de som umiddelbart sa ja til å delta i studien. Det kan tenkes at jeg har fått 

med de som er mest positive til yoga, og som har et ønske om å gi tilbakemelding til The 

Yoga Science Project. Hver av studentene hadde egne budskap å formidle når det kommer til 

sine erfaringer. Det kan antakelig være med på å farge deres narrativ av egen yogaopplevelse 

og meninger, både bevisst og ubevisst.  

 

En annen ting å reflektere over er at jeg har valgt å intervjue studentene i samme lokalet som 

de hadde yoga i. Å være i de samme omgivelsene kan vekke minner og muligens hjelpe 

studentene til å huske tilbake. Samtidig er rommet stille og adskilt, noe som har bidratt til at 

de fikk muligheten til å tenke uten forstyrrelser. Jeg tror kanskje ikke jeg hadde fått den 

samme informasjonen hvis intervjuene hadde blitt gjennomført i en annen kontekst. Dette kan 

farge deres gjengivelse av levd erfaring. En annen begrensning er at studentene opplevde at 

yogainstruktørene hadde ulike måter å undervise på. Det kan også være med på å påvirke 

deres opplevelser av yoga. 

  

Jeg har i utgangspunktet vært interessert i yoga og har selv holdt på med yoga. Min bakgrunn 

har gitt et positivt syn på yoga som en aktivitet. Min egen erfaring med yoga kombinert med 

studentenes fortellinger har påvirket mine tolkninger og dermed min refleksivitet i denne 

studien. Jeg har forsøkt å være kritisk til egne tolkninger, og samtidig vært åpen for andre syn 

på yoga. Mitt forskningsspørsmål er åpent og utforskende, men samtidig har jeg i denne 

oppgaven vært begrensende for presentasjon av funnene på grunn av oppgavens rammeverk. 

Jeg har valgt å presentere de funnene som jeg mener er mest interessante for 

forskningsspørsmålet. Mitt datamaterialet er svært rikt og jeg kunne ha utforsket yoga i flere 

retninger.     
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4 Presentasjon av funn 
 

Problemstilling for oppgaven handler om hvordan studenter erfarer det å praktisere yoga i 

studenthverdagen. I dette kapittelet vil jeg presentere mine funn med utvalgte sitater fra 

intervjuer med de fem studentene og deres notater, med hensikt å gi et tett innblikk i deres 

opplevelser av det å praktisere yoga. Analysen av datamaterialet har resultert i følgende 

overordnede temaer: Yoga skaper nye rom i studentlivet, yoga utløser kroppslige innsikter og 

yoga er en tidløs praksis. For å få en oversiktlig presentasjon har jeg valgt å presentere de 

overordnede temaene for seg selv.   

 

I intervjuene oppdaget jeg at studentene ikke skiller mellom selve yogakurset i The Yoga 

Science Project og yoga generelt. Noen studenter har tidligere erfaringer med yoga, og noen 

har i senere tid begynt å praktisere yoga selv utenom yogakurset. Jeg forsøker derfor å ikke 

skille disse fra hverandre. Når jeg skriver om yoga så mener jeg denne sammenblandingen av 

erfaringer fra yogakurset og fra yoga generelt.  

   

4.1 Yoga skaper nye rom i studentlivet 
Et overordnet tema for alle studentene er at yoga er med på å skape nye rom i studentlivet. 

Opplevelsen av å entre et nytt rom begynner allerede i det øyeblikket de går inn i yogastudio. 

Studenter gjengir sine opplevelser av å gå inn i yogaverden nedenfor.  

 

Når man først kommer inn døra så er det veldig rolig atmosfære… du blir på en måte 

tvunget til å være stille. Da syns jeg det er enklere å komme i riktig humør til å gjøre 

yoga.3 

 

Det er veldig fint og god stemning her. Jeg vet ikke hvordan det ville vært hvis det var 

et annet sted. Det kan være like koselig, men lysene… bidro jo til at det er deilig å 

komme her.4 

 

Jeg syns det er veldig deilig når jeg liksom kommer inn døra (…). Lokalet her er jo 

helt fantastisk!5  
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Ut fra deres beskrivelser viser studentene til at allerede i det øyeblikket de går inn i 

yogastudio får de en deilig følelse. Med deilig følelse legger de til beskrivelser som rolig 

atmosfære, god stemning og fantastisk lokale. Én student lar seg undre over om opplevelsen 

av yoga kan være den samme hvis det hadde vært et annet sted. Dette gjør at jeg også 

begynner å undre meg over om rommet en befinner seg i har betydning for opplevelsen av 

yoga.  

 

I en av skildringene snakker en student om å bli tvunget til å være stille på bakgrunn av 

rommet en går inn i. Hva legger studenten i «å bli tvunget til å være stille»? Kan det være at 

det føles unaturlig å være omringet av stillhet i rommet når en kommer utenfra- rett fra en 

travel studenthverdag full av støy og stress til nærmest et nytt og kanskje uvant rom preget av 

fullstendig ro? Det kan være stillheten i yogasalen som gjør at studenten må være stille. Eller 

kan det å bli tvunget til å være stille også involvere det å forberede seg til å komme inn i en 

annen sinnsstemning til å gjøre yoga? Mange forbinder yoga med et rolig og behersket sinn. 

Å komme i det «riktig humøret» til å gjøre yoga slik en av studentene skildrer kan kanskje 

forstås som denne sinnsstemningen.  

 

For studentene har det å entre døren til yogasalen «åpnet dører til nye rom»- rom for at de 

kan se andre muligheter i hverdagen. Nedenfor vil jeg presentere studentenes opplevelser av 

hvordan yoga har bidratt til at rommet i studenttilværelsen utvider seg og blir større.     

 

4.1.1 Rom for å koble av fra studentlivet 
I yogarommet får blant annet studenter rom til å koble av fra studentlivets forventninger og 

krav ved å koble til pusten. Gjennom yogakurset har studenter fått en grundig innføring i 

pusteteknikker. De beskriver det som å puste med magen, å puste dypere og å bli bevisst 

pusten.  

 

Før jeg begynte med yoga pustet jeg veldig mye med brystet og det går veldig utover 

skuldrene og nakken (…). I yoga har jeg lært å puste med magen, fordi det er veldig 

fokus på i yoga. Man blir stadig minnet på å puste dypere. Når vi ligger rolig og bare 

slappe av så tror jeg det vil hjelpe på stress.2   
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Å puste med magen kan forstås som å trekke pusten helt ned i magen, og puste ut den samme 

mengden luft igjen. Det å ligge rolig og slappe av i yogatimen er noe studenten tror kan bidra 

til å redusere stress. Flere opplever at de blir mer bevisste på hvordan de puster og samtidig 

bevisst på sin kroppslig holdning.  

 

Altså jeg har blitt mer sånn at jeg tar meg selv i at nå skal jeg puste litt… det føles 

veldig bra. Liksom hvis det er et eller annet plutselig så bare retter jeg meg opp og 

puster ordentlig. Okei, det var kanskje ikke så skummelt det jeg tenkte på eller så 

stressende… de små bekymringene. Følte meg litt mer sånn ledig i brystpartiet. Det 

føler jeg spesielt når jeg har vært på en yogatime at det føles som lungene mine er 

mer åpne på en måte.1 

 

Studenten forteller at det føles som om lungene er mer åpne etter en yogatime, med et smil 

om munnen. Det ser ut som studenten blir glad av å dele denne erfaringen. Kan det å bli 

bevisst pusten og puste ordentlig påvirke humøret? Følelsen av at lungene blir mer åpne som 

studenten beskriver, kan det bety at å puste dypere også skaper mer rom i kroppen? Mens en 

annen student snakker om hvordan yoga gir større rom for å koble av fra det daglige livet.   

 

Jeg leter etter en slags ro og prøver å se for meg det mentale som en blå himmel, og 

så kommer det skyer hvor det kanskje står «lese til eksamen», «snakke med 

kjæresten», «rydde opp med venner» altså sånne ting. Og så er det om å gjøre å blåse 

skyene bort da. Mens jeg er i yogatimen så skal himmelen være mest mulig blå. Jeg 

har ikke lov til å blåse det opp til storm, fordi jeg skal ikke tvinge det bort, men 

liksom… prøver å puste det vekk da.3     

 

Studenten gjengir at i yogatimen ser hun for seg det mentale som en blå himmel og prøver å 

visualisere måten å rydde opp i sine tanker og bekymringer. Skyer er metafor for tanker og 

bekymringer som stormer rundt i hodet hele tiden. Når himmelen er full av skyer kan det bety 

at hodet er fullt av tanker og bekymringer? Når en prøver å tvinge bort skyer av bekymringer, 

er det da de dukker opp igjen? For å klarne himmelen forteller studenten at hun retter fokuset 

mot pusten. Det beskriver studenten som «å puste vekk skyer» med bekymringer. Jeg ser at 

hun virker tenkende og retter blikket opp mot taket, mens hun forteller videre. Etter 

yogatimen prøver hun å klarne himmelen slik at den blir mest mulig blå. Når himmelen er 

blå, er da hodet fritt for bekymringer? Himmelen kan assosieres med noe svevende og 
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befriende. Er det den følelsen en kan oppleve når himmelen er blå? Studentens beskrivelser 

av tilstedeværelse i yogarommet viser til et større og dimensjonsløst rom. Rom uten vegger 

og bestemte horisonter. Er det mulig å komme til den tilstanden hvor hodet er helt fritt for 

tanker og at en blir til i rommet uten dimensjoner? Kan det å være i denne tilstanden være et 

tegn på frihet som studenten oppsøker?  

 

Yoga er deilig å ha i hverdagen. Å ha en tid der man kan fokusere på å være tilstede, 

puste og bruke kroppen. Der man på en måte kan slippe å tenke på å prestere og 

stresse. Der man setter av tid for å komme seg litt ut eller distansere seg litt fra 

verden.1 

 

Å kunne sette av tid til seg selv hvor studentene kan slappe av og koble fra studentlivets 

forventninger oppleves deilig. I yogatimen er det ikke så farlig å tenke de tankene som 

stresser akkurat nå. På den måten får de rom for å komme seg ut av en stressende hverdag. 

Studenten har gitt uttrykk for at ellers i studenthverdagen kan de føle på stressende tanker 

hele tiden.  

 

Hvis det er et eller annet som bekymrer meg så føler jeg det hele tiden. Jeg burde 

egentlig gjøre dette nå eller jeg kunne jo sendt en melding til den og den. Eller lest 

ferdig det jeg holdt på med… Så det er litt sånt… ellers i livet så føler jeg at det er så 

mange ting som jeg kunne ha tatt tak i der og da. Mens jeg holdt på med yoga så er 

det ikke så farlig.1  

 

Studenten forteller videre at det er så mange ting i livet som kunne tas tak i og disse tankene 

stormer rundt i hodet konstant. I yoga får de rom til å være tilstede, puste og bruke kroppen. 

Studenten gir uttrykk for at det er greit å sette studentlivet og alt annet på vent mens de gjør 

yoga. Kan en måte å forstå dette på at pusten i yoga skaper større rom for å distansere seg fra 

en stressende hverdag? Men hvor lenge varer dette pusterommet?    

 

Jeg merker at med en gang det var ferdig så var det alltid liksom ut av døren, forte 

seg hjem. Det er veldig sånn tilbake til stresset.5   

 

Et annet interessant aspekt med yoga er altså at så fort studenter er ferdige med yogatimen og 

går ut av rommet, opplever de å gå tilbake til det stresset som var der før. Yoga gir mer rom 
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for å koble av fra hverdagens stress, men med en gang de går ut av yogasalen reduseres 

rommet i studenttilværelsen tilbake til det normale. Til tross for at studenter opplever at de 

forflyttes frem og tilbake til hverdagens stress, så har likevel noen tatt i bruk pust- og 

avspenningsøvelser de har lært. Det studenter har lært i yogarommet har de også tatt med seg 

ut av rommet. 

 

4.1.2 Rom for å akseptere seg selv 
Yoga utvider rommet slik at studenter ser muligheten til å kunne akseptere seg selv, og være 

tilstede der de er i livet. Samtidig skaper egenaksept rom for endringer i hverdagslige vaner 

som studentene ikke er klar over før de har reflektert over det i ettertid.  

 

Jeg hadde aldri tatt meg ro til å slappe av i 75 minutter to ganger den uken jeg hadde 

eksamen. Det ble jeg veldig takknemlig for etter eksamen, fordi jeg hadde det mye 

bedre med meg selv i eksamenstiden (…). Selv om eksamen var grusomt vanskelig og 

jeg gikk et hakk ned karaktermessig, så føler jeg meg ikke så banka ned i støvelen som 

det pleide å gjøre. Og det VÅGER jeg å relatere til yoga!3 

 

Jeg stiller spørsmålet om hva som har vært nyttig med yoga. En av studentene forteller at hun 

våger å relatere sin velvære i eksamenstiden til yoga med stor entusiasme. Mens hun forteller 

lener hun seg nærmere meg og snakker med litt hevet stemme, samtidig som hun virker 

veldig overbevist om sin uttalelse. Ironisk nok har studenten gått ned et hakk karaktermessig, 

men måten hun forteller dette på gir meg inntrykk av egenaksept. Hun virker ikke lei seg over 

å få dårligere karakter. Hun stresser ikke med å få gode karakterer, men tar tiden til hjelp. Har 

yoga gitt studenten rom til en annen holdning hvor velvære er viktigere enn akademisk 

prestasjon? Eller kan en annen måte å forstå dette på være at studenten ser rom til å kunne 

akseptere at hun er bra nok der hun er?  

 

Hvis jeg ser at nå er jeg skikkelige sliten og jeg får ikke noe ut av å sitte og lese, så 

har jeg blitt flinkere til å gjøre noe annet. Før så kunne jeg være mer sånn at jeg tar 

15 min powernap istedenfor. Mens nå er det kanskje mer at jeg går en tur… som tar 

lengre tid, men jeg får litt mer igjen for det da.5  
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Det er flere studenter som deler den samme erfaringen om at de tør å ta pauser i 

eksamenstiden. Det er lett å bli sittende hjemme når stresset tar over og en blir enda mer 

nervøs for eksamen. En av studentene forteller at det å ta en ordentlig pause for å koble helt 

av midt i eksamenstiden, gir mye mer igjen. Hun utdyper at vanligvis pleier hun å sove i 15 

minutter hvor hun bare ligger der og tenker på hva som burde gjøres. Kan det å ta en pause 

innebære at en er ærlig med seg selv og akseptere at kroppen faktisk trenger den pausen for å 

koble helt av? For flere har dette blitt en bevisst strategi. Studenter deler at når de kjenner seg 

stresset så tar de en pause for å gjøre andre ting, som for eksempel å gå en tur.  

 

Man må liksom ikke gjøre det og det for at det skal bli en bra yogatime da. Om man 

legger seg ned på matta eller bare sitter å meditere hvis det er det man orker, så kan 

det bli bra uansett.2 

 

Når vi snakker om opplevelser i yogatimen forteller en av studentene at hun har fått kjent på 

kroppen at ting tar tid og yoga gir rom for å akseptere det. Hun utdyper at hun ikke får 

følelsen av å være dårlig selv om hun ikke får til den øvelsen. Det er kun hun selv og kroppen 

som skal samarbeide. Studenter kan selv styre sitt eget løp. Om de føler for å meditere hele 

timen, så skal de lytte til kroppen og akseptere det. Det står veldig i kontrast til studentlivets 

krav og forventninger slik studentene viser frem til i sine tidligere beskrivelser.   

 

Det har vel vært veldig fint i senere perioder hvor jeg kanskje har sittet på et møte 

som kanskje ikke har vært så interessant eller sittet på toget eller i bilen for å komme 

meg et sted så tenker jeg sånn: Åh hvorfor er ikke jeg bare fremme? Så heller bare 

aksepterer at det er her jeg er nå og jeg kan ikke gjøre noe med det. Og får bare finne 

det positive ved det og heller ja… så det er nok en ting jeg har tatt veldig med meg.5 

 

Et aspekt knyttet til yoga som en student erfarer er at det å finne roen kan involvere i å 

akseptere at en er her og nå- at hun ikke lenger trenger å la seg styre av den tankestrømmen 

om fremtiden, som å tenke på hva som burde gjøres senere eller kjeder seg over at hun ikke 

er fremme der hun ønsker å være akkurat nå. Isteden prøver hun heller å flytte fokuset mot 

den tiden hun er i akkurat nå og se på positive sider ved det-å akseptere at det er her hun er og 

det er ikke noe mer hun kan gjøre akkurat nå. Studenten påpeker at å være tilstede oppleves 

som veldig fint og det er noe som hun har tatt med seg videre i livet.  
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Et annet tankevekkende eksempel som omhandler egenaksept som to av studentene snakker 

om er sosiale medier. Når jeg stiller spørsmålet om hvor studentene har hørt om yoga så har 

mange av studentene svart at de har fått kjennskap til yoga via sosiale plattformer slik som 

Instagram. Hvordan yoga er fremstilt på sosiale medier og hvem studentene har latt seg 

inspirert av, kan ha betydning for hvordan studenter tenker om seg selv når de praktiserer 

yoga.  

 

På sosiale medier så har jeg «unfollowed» veldig mange sånne jålete yogadamer som 

typisk viser helt crazy stillinger som vi aldri gjorde i løpet av de gangene vi er her 

(…). Jeg har vernet meg selv mot de fancy yogadamene som egentlig bare gjorde meg 

redd og nervøs for at jeg ikke skulle være like flink.3  

 

I denne delen av intervjuet fortsetter vi å snakke om yoga på sosiale medier. Studenten har 

fått inntrykk av at yoga består av mange avanserte øvelser. Det er øvelser som hun tenker at 

hun aldri kommer til å klare som nybegynner. Studentens refleksjoner indikerer at yoga på 

sosiale medier skremmer henne mer enn det var til inspirasjon. I yogarommet føler hun at 

hun har fått en annen forståelse av at yoga nødvendigvis ikke er slik hun ser å sosiale medier. 

Det var enkle og fine øvelser som hun faktisk klarer selv som nybegynner. Hun forteller at 

hun slutter å følge «jålete yogadamer» som gjør henne nervøs, og lar seg ikke påvirke av 

disse. Kan dette bety at studenten har akseptert seg selv og hvor hun er i yogapraksisen? Eller 

kan det forstås som aksept for egne begrensninger? En annen student forteller at det har vært 

en kombinasjon av flere ting som har hatt en innvirkning på bruk av sosiale medier, men at 

det kan ha en sammenheng med yoga.  

 

I det siste har jeg prøvd å begrense litt sosiale medier. Det kan være noe med det 

også at jeg prøver å være mer tilstede der jeg er (…). Det har blitt stress med å holde 

seg oppdatert på hva som skjer og liksom være koblet til hele tiden.1 

 

Det er en del av hverdagen å være på vakt på sosiale medier. Studenten uttrykker at det er 

stressende å holde seg oppdatert og være koblet til sosiale medier hele tiden. Han har prøvd å 

være mer tilstede ved å begrense bruk av sosiale medier. Han uttrykker at han har det bedre 

slik, samtidig som han puster lettet ut. Er det rommet for tilstedeværelse og selvaksept i yoga 

som har hatt påvirkning på studentens tenkemåte når det gjelder bruk av sosiale medier?    
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4.1.3 Rom for å føle en trygghet 
Studenter opplever at yoga er med på å skape et rom hvor de kan føle en trygghet. Studentene 

skildrer hvordan det å praktisere yoga også handler om trygghet både i seg selv og i 

studenttilværelsen.   

 

Det mest hjelpsomme med yoga er å skjønne at det er ikke meg mot verden, men jeg 

skal liksom prøve å overleve her uten å drukne (…). Det er jo konkurranse i alt i livet 

ikke sant. Klær og hår, og eksamen og familierelasjoner og hvor mange fine bilder 

har du... Mens vi kom inn hit og hun instruktøren sa: Her er det ikke konkurranse, det 

er du og kroppen din som skal samarbeide.3    

 

Selv om vi var her ganske mange av oss og selv om vi lå veldig tett så var fokuset 

veldig på at man skal se innover og fokusere på seg selv (…). Jeg føler på en måte at 

det er ikke så farlig. Det var ikke noe riktig, det var ikke noe galt på en måte.5   

 

En av studentene forklarer hvordan hun følte at alt i livet handler om konkurranse med både 

utseende, klær, eksamen, relasjoner osv. Hennes stemmebruk og kroppsspråk virker veldig 

oppgitt. En annen student forteller om sin forståelse av yoga at ingenting er verken riktig eller 

galt. I yoga handler det ikke om hvordan kroppen ser ut eller hvem man er. Kan yoga handle 

om å finne eget svar? Studenter får rom til å tilpasse øvelsene etter det de klarer for hver 

yogatime. Hvis det er noe som ikke kjennes bra så kan de justere det slik at kroppen føles 

behagelig. I yogatimene skal de lytte til kroppen og på den måten konkurrerer de kun mot seg 

selv. Her får de en forståelse av at yoga ikke handler om å være best eller prestere. Det å 

kunne være seg selv i yogatimen uten forventninger, kan være den tryggheten som studentene 

føler. 

 

Min mor er veldig religiøs så jeg tenker på en måte at noen kan finne en form for 

religion i yoga. Yoga er kanskje ikke en religion, men det at man finner et sted hvor 

man kjenner tilhørighet og finner fred da (…). Jeg syns det er rart, men veldig fint å 

plutselig føler at jeg passer inn et sted hvor jeg tidligere trodde der passer jeg hvert 

fall ikke inn.3 
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Denne studenten snakker om tilhørighet og det «å passe inn i yoga». Å kjenne tilhørigheten 

handler om grunnleggende trygghet og å føle seg hjemme der man er. Hjemme er et kjent og 

trygt rom der en kan slappe av og være seg selv. Kan det forstås slik at yoga gir rom til alle 

og det handler om å ta den plassen? Når kroppen får tildelt et rom så tør hun å ta den plassen, 

den plassen som hun tidligere ikke trodde hun tilhørte. Det kan ligne tilhørighet i et religiøst 

eller annet sterkt fellesskap der hun kan finne sin plass i rommet. Den tilhørigheten og 

tryggheten som studenter finner i yoga har også bidratt til at flere er positive til å praktisere 

yoga selv utenom yogakurset. 

 

Jeg føler meg trygg nok til å praktisere yoga selv hjemme, men ikke så lange økter. 

Jeg klarer ikke så godt å slappe av… hjemme hører jeg kanskje naboen kommer inn 

døra, og så tusler hunden litt rundt. Det er mye sånne småting. Jeg tenker at jeg skal 

prøve å fortsette å gjøre det, fordi jeg kjenner at det er veldig godt.3 

 

Studenter forteller at de praktiserer yoga hjemme når de føler at de trenger å slappe av eller 

roe ned kroppen etter en treningsøkt. De bruker øvelser som de har lært eller bruker videoer 

på Youtube. Allikevel er det noen som synes at det kan være litt utfordrende å gjøre yoga på 

egenhånd. Hvorfor kan noen føle seg hjemme i yoga, men klarer ikke å slappe av når de 

praktiserer yoga i sitt eget hjem? Kan det være at det er vanskeligere å gjøre yoga alene? 

Eller er det rommet en er i som har betydning?    

 

En annen opplevelse knyttet til yoga som mange av studentene trekker frem er at yoga gir 

rom for å ha mer struktur og dermed mer trygghet i studenthverdagen. Studentene er 

forpliktet til å møte opp på yoga to ganger i uken. Å ha noe fast å gå til hver uke gjør at de 

må planlegge resten av uken. Flere av studenter gjengir hvordan de etter hvert har blitt mer 

strukturerte i hverdagen.   

 

Når vi gikk her to ganger i uken så tok det jo en del tid, og å komme seg frem og 

tilbake. Så jeg følte jo at det krever at jeg ble mer strukturert enn jeg pleide å være og 

planlagt dagene. Ja det spiller på en måte litt over da. Man må på en måte planlegge 

de resterende dagene i uka for å få ting til å gå opp (…). Jeg må liksom stå opp 

tidligere for å få lest ferdig før jeg skal på yoga. Så det gir jo litt mer struktur og jeg 

syns jo egentlig at det var litt deilig faktisk.4 
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Da det var på det mest stressfulle på bacheloren, da var jeg litt sånn… det var ikke så 

mye struktur da. Liker godt at det har blitt mer strukturert.1 

 

Det var obligatorisk og jeg hadde litt struktur i livet mitt siden jeg måtte dra dit.3 

 

Studentene opplever at det er viktig med struktur og det har bidratt til trygghet i 

studenthverdagen. Hva hvis yogakurset ikke hadde vært obligatorisk, ville studentene 

oppleve den samme strukturen? Det å bli mer strukturert spiller også over på for eksempel 

søvnvaner. Noen er nødt til å stå opp tidligere enn de pleier for å rekke og lese ferdig før de 

drar på yoga. Selv om enkelte ikke er vant med å planlegge dagene sine så har mange gitt 

uttrykk for at de liker godt å være mer strukturerte. 

 

4.1.4 Rom for nye utfordringer 
Et annet tema fra studentenes skildringer er at yoga skaper rom for nye utfordringer. Det er 

delte opplevelser blant studenter om hva de synes er utfordrende, men det er gjennomgående 

at de blir utfordret både mentalt og fysisk i ulike grad. Mange forteller at yoga er utfordrende 

spesielt på starten av kurset når de er nybegynnere.  

 

Man klarer kanskje ikke helt å komme inn i en god flyt når man er nybegynner på 

yoga. Med de nye stillingene som vi skal gjøre er det jo liksom… skal du få det gjort 

så må du jo se på instruktøren. Da får man ikke like stor konsentrasjon som hvis man 

hadde det inne. Jeg tror det er det som er med yoga at man må lære det, og så når 

man har lært så kan man fokusere mer.2 

 

Til å begynne med kan mange oppleve at det er vanskelig å være tilstede i yoga, fordi de må 

se seg rundt. Når de går gjennom nye øvelser må de følge med på instruktøren for å lære seg 

øvelsene. Jeg spurte videre om det var noe mer som hun synes var spesielt vanskelig med 

yoga. Studenten forteller om den utfordringen hun har møtt. 

 

Ja, jeg vil jo si at jeg er relativ sterk da, men det krever jo litt å skulle løfte egen 

kroppsvekt. Det er ikke det letteste… det krever øving da. Det er slike ting som er 

utfordrende at man liksom skal huske å ha et blikk som er avslappende, samtidig som 
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man skal puste… og masse å tenke på da. Noe som man kanskje etterhvert gjør 

automatisk.2   

 

Noen synes at det er vanskelig å følge med på instruktøren samtidig som det er veldig mange 

ting å tenke på. Det gjelder både yogastillingen, blikket og pusten. Blir yoga mer som et 

stressmoment enn tilstedeværelse når en er nybegynner? Yoga dreier seg ikke bare om å 

puste ut og slappe av, men studenter opplever også de fysiske yogaøvelsene som utfordrende. 

De fleste av studentene ser på yoga som fysisk trening nettopp på grunn av de fysiske 

øvelsene som utfordrer kroppen. I yoga er hele kroppen involvert og mange av øvelsene 

krever styrke for å løfte egen kroppsvekt. De opplever at det krever mye øvelser før de 

kommer inn i en god flyt og at de etterhvert klarer å mestre yoga.  

 

Det kan godt ha noe med det å gjøre at jeg på en måte er rastløs. At jeg ikke klarer å  

fokusere så bra på å være tilstede i yoga. Det er en ting og en annen ting er det at jeg 

føler at hverdagen er veldig stressende. Hvis jeg skal trene eller være i fysisk aktivitet 

så vil jeg heller ha tre effektive kvarter, hvor jeg på en måte får kjørt kroppen litt da.5     

 

I motsetning til yoga som fysisk trening er det en annen student som påpeker at yoga ikke er 

en treningsform som hun foretrekker. Jeg syns at hennes opplevelse skiller seg ut og måten 

hun uttrykket seg på virker interessant. Kan det bety at yoga ikke er en treningsform som 

passer henne, fordi hun er for rastløs? Hun forteller at som trening foretrekker hun heller en 

effektiv økt hvor hun svetter og får høy puls. Hvor hun på en måte kjenner at kroppen får 

kjørt seg. Kan det bety at yoga ikke oppleves som en effektiv trening? Eller kan det være at 

for noen er trening hvor en svetter og kjenner høy puls en bedre måte å få utløp for stress på? 

Allikevel forteller den samme studenten at hun merker at kroppen har godt av yoga, fordi 

kroppen i utgangspunktet ikke er så fleksibel. Det er også flere som føler at de har blitt 

mykere i kroppen etter at de har begynt å praktisere yoga.  

 

Nå husker jeg akkurat i går så var jeg på treningssenteret og så klarte jeg liksom å 

sette håndflatene ned på gulvet, mens jeg stod med strake bein. Det har jeg aldri klart 

før. Så jeg føler at jeg har blitt veldig mye mer fleksibel eller å ha holdt på en stund.1  

 

Studenter vektlegger særlig fleksibilitet som spesielt vanskelig, fordi mange forbinder yoga 

med å være myk i kroppen. Mange synes at de ikke er fleksible nok til å gjøre yoga spesielt 
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de første ukene av yogakurset. Men etter et par uker merker de fleste en utvikling. De blir 

mer bevegelige i kroppen og det gjør at de finner en glede med yoga senere i kurset. Alt i alt 

har jeg også observert at studentene finner positive sider med yoga som åpner opp rommet 

for andre utfordringer i studentlivet.  

 

Å entre døren til yogasalen har «åpnet dører til nye rom» for studentene. Studenter gir uttrykk 

for at når de går inn i det nye og ukjente rommet får de en ny opplevelse, samtidig som de 

kan se andre rom i studenttilværelsen. Rom som de allerede har og rom som de kan ta plass i. 

De ser rom for å kunne koble av, rom for å kunne akseptere seg selv, rom for å føle en 

trygghet og ikke minst rom for nye utfordringer. Kan det forstås slik at yoga åpner opp for 

nye rom slik at rommet i studentlivet utvider seg og oppleves større?  

 

4.2 Yoga utløser kroppslige innsikter 
Når jeg spurte studentene om hva yoga er for dem, hadde de ulike definisjoner av dette. For 

noen er yoga en treningsform, for andre er yoga mer som et mentalt verktøy. Mens for 

enkelte beskrives yoga som «åndelig trening», med andre ord fysisk trening som også 

involverer det spirituelle. På tvers av de ulike definisjonene er det en felles forståelse for alle 

at yoga forbinder kroppen og sinnet. Gjennom kroppslige øvelser i yoga har studenter 

samtidig fått erfart at kroppen forenes med den verdenen de er en del av. Kroppen er både 

individuell og relasjonell og slik opptrer kroppen også i yoga.   

 

4.2.1 Når kroppen og sinnet forenes utløses nye innsikter  
Yoga har gitt studentene innsikt i hvordan kropp og sinn samarbeider. Det er mange måter 

studenter snakker om kropp og sinn på. Noen legger mer vekt på det fysiske, mens andre 

vektlegger det mentale. Felles erfaring for alle er at yoga involverer både kroppen og sinnet 

som en helhet.  

 

Når jeg gjør yoga eller fokuserer på hvordan jeg puster. Å gjøre det når jeg skal sove 

eller… så tenker jeg at det er liksom en måte å få hjernen og kroppen til å 

kommunisere.4  

 

I yoga lærer studenter å koble sinnet med kroppen gjennom meditasjon og pust. Hver 

yogatime begynner med at studentene legger seg ned på yogamatten hvor de skal kjenne etter 
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i kroppen. Med instrukser fra yogainstruktøren skal de rette oppmerksomheten mot hver 

enkelt kroppsdel. Hensikten er å rette tankene innover og lytte til hvordan kroppen har det. 

En student gjengir sin opplevelse fra yogasalen.  

 

Jeg husker vi hadde en time med (navn på instruktør) hvor hun sa: Kjenn litt på tærne 

dine, kjenn litt på fotsålen, på føttene. Og så sa hun: Takk tærne dine og beina dine 

for at de har løftet deg hele livet. Så ble jeg litt sånn… sånt har jeg aldri takket tærne 

mine eller beina mine. Har aldri vært takknemlig for det (…). Det var mange småting 

som jeg ble mer opptatt av, som å kjenne på ulike kroppsdeler.3  

 

Måten studenten snakker om å vise takknemlighet for føtter og tær gir meg et inntrykk av at 

dette er noe hun aldri har tenkt på tidligere. Når sinnet kobles til kroppen ved å rette det fulle 

oppmerksomhet mot den, kan det utløse nye innsikter? Elle kan en annen måte å forstå dette 

på at kropp og sinn alltid har vært sammenkoblet, men studenten har ikke vært bevisst på 

dette før? Når studenten blir bevisst denne sammenkoblingen, kan det bidra til at hun forstår 

kroppen bedre. Det å vise takknemlighet for ulike kroppsdeler kan være en ny innsikt som 

studenten har fått av yoga. I yoga setter hun av tid til å kjenne på hvor mye som skjer i 

kroppen- om kroppen er stresset, sliten eller om kroppen føles bra. På den måten lærer 

studenten å være takknemlig for kroppen og samtidig blir mer bevisst på hvordan hun har det 

kroppslig og mentalt sett. Den samme studenten forteller at hun etter hvert har fått et bedre 

forhold til kroppen sin. 

 

Husker jeg hadde en dårlig periode, kanskje bare for et år siden hvor jeg kunne stå 

opp hver dag og si: Ugh du er feit du… du er tjukk og sånt. Men nå er det veldig 

sjeldent jeg sier sånne stygge ting til meg selv. Jeg kan fortsatt være misfornøyd med 

ulike deler, men jeg har blitt venn med kroppen min. Sånn sett så tenker jeg at jeg har 

fått en skikkelig fin gave egentlig. Jeg har fått et gratis kurs hvor hodet og kroppen 

min er venner.3  

 

Hun forteller at hun fortsatt kan være misfornøyd med noen deler av kroppen sin. Istedenfor å 

fokusere på hvordan kroppen ser ut, har hun imidlertid flyttet fokuset på hva kroppen klarer. 

Har denne bevisstgjøringen bidratt til at studenten ser bort fra kroppsidealet? Handler dette 

også om å akseptere seg selv og hvordan kroppen ser ut? Måten hun forteller på og hennes 

ordbruk viser at denne innsikten er betydningsfull for henne. Hun bruker ordet «gave». Det 
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forstår jeg slik at hun fikk en fin overraskelse og at denne gaven er noe hun verdsetter høyt. 

Jeg husker at historien rører noe ved meg, samtidig som jeg legger merke til at hun selv blir 

rørt mens hun forteller. Å være venn med kroppen kan antyde at studenten er snillere mot 

kroppen sin og hva hun tenker om den. Forhåpentlig tar hun nå pauser når kroppen trenger 

det og er fornøyd med den kroppen hun har.  

 

En ny innsikt som studentene forteller om er at de våger mer å kjenne på egne følelser. Jeg 

legger merker til at begrepene tanker og følelser blir brukt om hverandre. Er det slik at når 

kroppen får kontakt med tankene så dukker det opp en strøm av følelser? Tanker og følelser 

påvirker hverandre gjensidig. Kanskje er det både gode og vonde tanker som kan dukke opp. 

Studenter har gitt uttrykk for at øvelser som gjør fysisk vondt kan også åpne opp for vonde 

følelser.  

 

Det var så mye spenning i kroppen min etter en veldig slitsom eksamen og jeg hadde 

ikke våget å kjenne etter hvordan kroppen min hadde det. Det ble en aha-opplevelse 

hvor jeg følte jeg innså hvor viktig det var å våge å kjenne på mine egne følelser. 

Yogakurset har hjulpet meg mye med eksamensangsten min, fordi jeg har blitt flinkere 

til å kjenne etter hvordan jeg har det.3 

 

Studenten påpeker at yogakurset har hjulpet med å innse hvor viktig det er å kjenne på egne 

følelser og dette har igjen hjulpet med eksamensangst. Ved å tørre å kjenne på hvordan 

kroppen har det og kjenne på de ubehagelige følelsene, kan det hjelpe å gi slipp på vonde 

følelser?  

 

Jeg vet jo at yogalæreren har snakket en del om følelser og at man åpner seg mer opp 

for å kjenne på følelsene. Hvis man ikke klarer å fokusere på pusten og tankene flyr så 

skal man akseptere det og så gå tilbake til pusten da.2 

 

I yoga får studentene muligheten til å føle på denne ukontrollerte tankestrømmen. Å la 

tankene passere forbi uten å rette oppmerksomhet til disse, men heller fokusere på pusten. 

Etterhvert kan tankene forsvinne. Er det en måte å ta kontroll over tankene på? Mange deler 

den erfaringen at de får mer kontroll over tankene, spesielt de tunge tankene. Fordi kroppen 

og sinnet henger sammen i sin helhet. Kan det da også bety at de får mer kontroll over egen 

kropp?  



	  46 

4.2.2 Kroppen blir fremmed i yoga  
Et annet tema som fremkommer i studentenes opplevelser av yogapraksisen er at yoga er med 

på å forme deres kroppslige opplevelser av å være i verden. Noen studenter opplever at 

kroppen blir fremmedgjort i yoga. Før studentene begynner med yoga har de hatt ulike 

holdninger og forståelser av yoga i forhold til kropp. Ingen har drevet noe særlig med yoga 

før. Yoga består av sekvenser med kroppslige øvelser som utfordrer muskelgrupper som de 

vanligvis ikke bruker så mye i studenthverdagen. Den fremmed-kroppsopplevelsen som 

dukker opp underveis i yogatimen er ikke helt tilfeldig. Kan det være noe med de fysiske 

yogaøvelsene som åpner opp for disse kroppsopplevelsene eller kan det være andre ting? En 

student forteller om sin forestilling av yoga før hun begynte på kurset.  

 

Før så trodde jeg at yoga bare var for tynne og pene jenter. Jeg var redd for at jeg 

skulle møte en tynn og pen, altså sånn typisk Instagram-dame.3 
 

Kroppsidealet på sosiale medier kan ha hatt en påvirkning på hvordan studenter ser på 

kroppen sin i yoga. Studenten beskriver de typiske yogakroppene på sosiale medier som 

slanke. Kanskje kroppen ikke føles fin og slank slik studenten har sett for seg. Kan kropp 

som er litt annerledes være en begrensning i yoga? Er kroppen fremmed i yogasalen når den 

ikke er slank og fin? En annen student forteller at hun pleier å stille seg bakerst i yogasalen. 

 

Jeg pleier jo å ligge langt bak… jeg føler meg litt usikker når jeg kommer inn og jeg 

vet at jeg ikke er kjempeflink (…) man er kanskje redd for at andre skal se på deg, 

men du vet jo at du ikke har tid til å se rundt mens du holder på.4  

 

Hun gir uttrykk for at hun føler seg usikker når hun kommer inn i yogasalen og er redd for at 

andre skal se på mens hun gjør yoga. Studenten forteller med veldig lav stemme og litt 

nølende kroppsspråk. Kan dette også handle om at hun føler seg fremmed i yogatimen, fordi 

hun ikke føler seg flink eller er det bare en vanesak? En annen student forteller om en 

lignende opplevelse. Studenten er en av de få menn som har deltatt på yogakurset, og han 

uttrykker seg for at han føler seg fremmedgjort i en mannlig kropp i yogasalen. Han gjengir 

sine tanker rundt dette. 
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Jeg har tenkt litt rundt det med stereotyper og sånt. Hva er det man blir når man 

praktiserer yoga? Det er liksom mange fordommer mot folk som gjør yoga, og at det 

er en jentegreie har jeg fått inntrykk av. Man er jo i minoriteten som mann absolutt.1 

  

Han har en tanke om at andre kan tenke at det han gjør er litt feminint. Han er litt redd for 

hva andre kan tenke mens han gjør yoga. Kan det være at han føler seg fremmed, fordi han er 

i minoriteten som mann? En annen måte å forstå dette på kan også være ønsket om å passe 

inn i yogasalen. Studenten forteller sin historie med en blanding av lett latter. Det virker som 

om han ikke tenker på det lenger og tilføyer at han synes ikke det er så farlig hva andre tenker 

og mener om han.  

 

4.2.3 «En klem fra en fremmed» 
Å praktisere yoga sammen i fellesskap kan skape relasjoner. I yoga er målet å styrke 

relasjonen til seg selv, men det dannes også relasjoner til andre i yogasalen. Studenter 

vektlegger særlig den relasjonen de har til yogainstruktørene. Noen har gitt uttrykk for at 

denne relasjonen kan føles spesiell til tross for at det er lite kommunikasjon mellom 

studentene og instruktørene. I yogakurset må studentene forholde seg til ulike instruktører 

avhengig av hvilken yogagruppe de tilhører og hvilke timer de er på. Noen har en 

favorittinstruktør, men det ser ut til at de fleste er fornøyde med at det varierer hvem som 

holder timen.  

 

Jeg syns det er greit å forholde seg til flere instruktører… eller det er selvfølgelig en 

jeg liker best da. Jeg syns det er litt kult å se litt forskjellige greier, fordi det gir meg 

et bredere innblikk i hvordan man kan snakke om yoga. De snakker forskjellig om det 

og fokuserer på forskjellig ting.1 

 

Studenten trekker frem at det dessuten er lite kommunikasjon i mellom studentene i 

yogasalen. En ting kan være at det er stille og rolig atmosfære i yogasalen. En annen ting kan 

være at i yoga så skal de fokusere kun på seg selv og være tilstede.  

 

Vi snakker veldig lite generelt i den settingen. Når vi kommer inn i timen så legger vi 

mattene ned, legger oss ned og ligger stille til vi får en beskjed. Så det er ingen som 
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prater eller… man blir ikke kjent på en måte. Og når yogatimen er ferdig så går vi 

bare i garderoben, skifter og drar hjem igjen.2     

   

Til tross for at det er lite prating i mellom studentene i yogasalen, opplever de at det er 

hyggelig å gjøre yoga sammen med andre. En student beskriver yoga som «kollektiv 

egentrening». Kan det forstås slik at i yoga så trener de egentrening, men sammen i fellesskap 

med andre? Det sier noe viktig om det opplevde fellesskapet, og om balansen mellom fokus 

på seg selv og den kollektive erfaringen. Det virker som om studenter har etablert seg en 

slags usynlig relasjon til hverandre innad yogasalen, selv om mange ikke kjenner hverandre 

fra før. Én student husker spesielt en hendelse i yogasalen hvor yogainstruktøren har gjort et 

sterkt inntrykk på henne. Hun begynner å snakke om yogainstruktørene.  

 

Hun fokuserte aldri på klær og hadde sjeldent tettsittende klær. Klærne var bare 

komfortable, og hun utstrålte en selvsikkerhet overfor seg selv som person. Derfor 

likte jeg henne godt, fordi hun var så trygg på seg selv. Og så hadde vi en til på 

torsdager. Hun er mye yngre og hadde helt fantastisk rolig stemme.3  

 

Studenten har gitt uttrykk at for henne er det viktig at det er lite kroppsfokus i yogatimen. Det 

virker som om hun ser opp til yogainstruktørene, fordi de er eksempler på god selvtillit og 

trygghet. Studenten forteller at yogainstruktøren hadde på seg løse og komfortable klær. Hun 

har tidligere uttrykt at hun trodde yoga var bare for slanke og fine mennesker. Kan det være 

at hun er redd for å føle at hun ikke har den «riktige» kroppen hvis yogainstruktørene hadde 

på seg tettsittende klær? På hvilken måte kan klær ha betydning for yogapraksisen? Jeg lytter 

nysgjerrig og lar studenten snakker videre uten å komme med tilleggsspørsmål. Den samme 

studenten deler en rørende historie som hun har opplevd i yogatimen.  

 

Så hadde vi en øvelse hvor vi skulle på en måte lene korsryggen ned mot lårene. Det 

er ganske vanskelig, fordi man er typisk veldig stram i korsryggen (…) og da la hun 

hendene forsiktig på ryggen min og presser litt ned. Det varte sikkert bare i 0,3 

sekunder, men det kjentes ut som om det var mye smerter. Fordi jeg akkurat har hatt 

eksamen som jeg liksom fortsatt er litt stressa for. Det ble en veldig sånn frigjøring av 

energi som var dårlig og den trengte å bli frigjort. Jeg husker bare at tårene rant 

resten av timen. Det var som en slags klem på en måte fra noen jeg ikke kjente.3 
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Det at instruktøren tok på hennes rygg rørte noe ved henne. Er det den fysiske 

kroppskontakten som hun har savnet? Klem er noe som føles godt og trygt, og hun trengte 

trøst og oppmuntring etter en stressende eksamen. Det ligger mye vonde følelser i kroppen 

som trengs å bli frigjort. Kan yogastillinger som gjør vondt frigjøre slike følelser? Det kan 

kanskje føles rart å få en klem av en fremmed, men samtidig kan en hvilken som helst klem 

føles godt og betryggende. Yoga handler ikke bare om å fokusere på seg selv, men yoga 

handler også om å ville gjøre andre godt. 

 

4.3 Yoga er en tidløs praksis  
For studenter er hverdagen styrt av klokken og tidsfrister. Når de kommer inn i yogaverden, 

endres deres oppfatning av tid. De forteller om hvordan yoga setter tiden på pause og hva det 

innebærer for studentene å være tilstede i tiden.    

 

4.3.1 Studentlivet er styrt av klokketid 
For studenter jeg har snakket med innebærer hverdagen mange utfordringer. De deler ulike 

erfaringer med studenttilværelsen og for å illustrere bredden av deres opplevelser er 

skildringene til tre av studentene gjengitt nedenfor. 

 

Akkurat nå så tar jeg enkeltemner og har litt forskjellige jobber. Så jeg har litt mye 

greier i tillegg til hobbyer og sånt. Jeg har masse å gjøre hver dag og dagene er litt 

forskjellige. Den ene dagen er jeg plutselig på den ene jobben, den andre dagen er jeg 

på en annen jobb eller er med venner og leser.1   

  

Jeg studerer jo og det er stort sett det hverdagen min går ut på. Jeg har ikke jobb 

eller noe sånt, og så er det trening og være med venner. Egentlig helt vanlig 

studenthverdag. Jeg tenker i forhold til tid har jeg jo masse av liksom.2  

 

Livet går så fort og det er så mye man skal gjøre, mye man skal forholde seg til.3 

 

Som sitatene ovenfor viser har studenter gitt uttrykk for at studenthverdagen kan være preget 

av mange forpliktelser og gjøremål med både studier, venner, hobby og jobb. Enkelte 

opplever at det er mye å forholde seg til og at livet går fort unna. Kan den subjektive 

oppfatningen av at livet går fort bety at de har så mye å forholde seg til slik at det oppleves at 
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tiden løper unna? I motsetning til dette opplever en annen student at hun har nok med tid. 

Hun beskriver sin hverdag som «en helt vanlig studenthverdag». Hva som regnes som vanlig 

hverdag og hvordan de forholder seg til klokketid har jeg forstått det slik at det varierer fra 

student til student.  

 

Sånn som regel når jeg drar på skolen… nå når det ikke er eksamen så drar jeg 

mellom klokka 9-10. Ofte så er forelesning både (navn på sted 1) og (navn på sted 2) 

på samme dag. Av og til så sitter jeg og lese der, og av og til så sitter jeg et annet sted 

(…). Jeg tror yogatimen begynte sånn klokka 6… så da var litt sånn at du måtte gå fra 

skolen på et tidspunkt, for å dra hjem og hente tøy og ta trikken dit.4    

 

For de fleste studenter ser det ut til at hverdagen blir styrt av klokketid. Det er klokken og 

fenomenet tid som bestemmer deres liv, om hva som skal gjøres til enhver tid. Da jeg spurte 

en student om hun kan fortelle meg om sin hverdag, fikk jeg en ganske detaljert beskrivelse. 

Hun forteller at mellom klokken ni eller ti drar hun på skolen. På skolen er forelesinger lagt 

opp på forskjellige steder. Hun må være på det ene stedet til en viss tid, for så å dra til et 

annet sted til et bestemt tidspunkt. Etter skolen skal hun gjerne dra videre på yoga eller gjøre 

annen aktivitet. Når hverdagen er styrt av klokken, har studenten opplevd at tiden ikke alltid 

strekker til når det gjelder å møte opp på yoga.  

 

Når det nærmer seg eksamen så skjønte jeg at det var på en måte litt tiltak, men når 

du først møter opp da skjønte jeg jo at det var det jeg trengte. (…) Når vi gikk her to 

ganger i uka så tok det jo en del tid og at man må komme seg frem og tilbake. Så jeg 

følte jo at det krever litt og jeg merker at jeg måtte presse meg selv for å få det til å gå 

opp, men allikevel fikk jeg bedre karakterer.4   

 

Spesielt i eksamensperioder kan enkelte studenter oppleve at det er vanskelig å få til yoga to 

ganger i uken. En student utdyper videre at hun må presse seg selv for å få det til å gå opp 

med både yoga og skole. Dette innebærer å måtte sette av tid i hverdagen til å dra på yoga og 

i tillegg beregne ekstra tid for å reise frem og tilbake. Til tross for at det kan oppleves som et 

tiltak, har studenten nytte av yoga i eksamenstiden. Hun forteller at hun har fått bedre 

karakterer. Kan det være noe med yoga som har gjort at hun har prestert bedre akademisk? 
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4.3.2 Yoga er en pauseknapp i livet 
Når studenter snakker om yoga, snakker de også om deres opplevelse av tidsperspektivet 

mens de praktiserer yoga. Mange gir en skildring av hvordan deres tidsperspektiv endrer seg 

når de går fra den vanlige studenthverdagen og inn i yogaverden.  

 

Når jeg føler at jeg får til yoga og ikke tenke, da er det bare som en slags pauseknapp 

i livet (…) ja yoga det bare roe helt ned. 3  

 

Studenten beskriver yoga som «en pauseknapp i livet». Når hun gjør yoga får hun en 

opplevelse av at tiden stopper opp. Kan det være når kroppen er i en behagelig yogastilling 

eller i meditasjon at hun får oppfatning av at tiden ikke eksisterer?  Eller kan det være 

tempoet i yoga som er avgjørende for opplevelsen av tid? En annen student deler sin 

opplevelse av tempoet i yoga.  

 

I yoga så gjør du en øvelse og går over til en annen øvelse som egentlig er ganske lik, 

men sikkert veldig forskjellige. Allikevel så føler jeg at tempoet i yoga er det samme.5  

 

Opplevelsen av at tempoet i yoga er det samme kan innebære at alle øvelsene i yoga følger en 

sekvens av jevn og kontrollert pust hele veien, og at en gjerne skal holde yogastillingene i et 

bestemt antall pust. Studenten utdyper videre sin opplevelse av yoga.  

 

Det som er utfordrende det er nok at jeg er ikke så fleksibel i kroppen og så er det nok 

at jeg syns det går for sakte. (…). Jeg blir jo litt rastløs og syns det er kjedelig å gjøre 

yoga. (…) Selv om det tar lang tid så tror jeg det er veldig godt for kroppen min å 

gjøre disse øvelsene.5 

 

Det at tempoet i yoga oppleves sakte kan for noen føles kjedelig. Kan det være at tempoet går 

saktere enn det de vanligvis er vant med i studenthverdagen, slik at det blir vanskelig å holde 

ut? Eller er det nettopp å skru ned tempoet som etterhvert åpner for en annen ro? En student 

forteller om hvordan tiden føles saktere når hun holder ut en stilling som gjør uutholdelig 

vondt, fordi kroppen ikke er myk nok. Når hun holder ut en ubehagelig yogastilling, er det 

fort gjort at tankene vandrer. En kan få den oppfatningen av at yoga tar lang tid. Når kroppen 

er i ro i en yogastilling eller i meditasjon får en tid til å kjenne på denne rastløsheten i 
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kroppen. Det kan være en ubehagelig følelse å kjenne på. Er det å kjenne på dette ubehaget 

som gjør at tiden oppleves saktere og til slutt stopper opp?  

 

4.3.3 Å være tilstede i yoga er å være i fremtiden    
Å praktisere yoga kan innebære å finne en slags indre ro og tilstedeværelse, men studenter 

opplever at tankene vandrer mot fremtiden. Studenter har delt følgende erfaringer om deres 

forsøk på å finne tilstedeværelsen gjennom meditasjon.  

 

Jeg syns jo at meditasjon er vanskelig (…). Det blir vanskelig når jeg har masse ting i 

hodet som jeg skal gjøres. Hva skal jeg spise? Hva skal jeg gjøre i morgen? Ikke sant, 

så skal man på en måte klare å legge det vekk og det er jo ikke noe som skjer uten at 

jeg prøver føler jeg. Jeg må liksom jobbe med hodet og meg selv for å ikke tenke på 

andre ting.4  

 

Det er veldig fort gjort at man vandrer vekk i fra det man gjør der og da. Det er jo en 

ting at det er en øvingssak i meditasjon. Det er ikke så enkelt å meditere hvis man 

tenker masse da (…). Jeg føler at man må prestere i hodet, tror ikke det er så mange 

som liker den type vondter.2  

 

Jeg syns det er litt skummelt jeg. Bare sitter der å tenke eller ikke tenke. Det er 

vanskelig liksom å legge fra meg de tingene som jeg tenker at jeg kanskje skal gjøre 

da. Som å sende melding til noen… ja å legge fra seg alle de tingene jeg kanskje 

burde gjøre.1 

 

Studenter beskriver meditasjon som vanskelig og skummelt. De deler den samme erfaringen 

med at tankene vandrer mens de mediterer. Tankene vandrer bort fra den tiden de er i her og 

nå, uten at de får helt kontroll på det. Studenter viser til at de tenker mye fremover. Ikke bare 

lang frem i tid, men de planlegger også hva som skal gjøres i de neste timene. Det er ofte 

kortsiktige tanker om hva som skal gjøres eller burde ha blitt gjort. Eksempler er å planlegge 

middag, sende en tekstmelding eller fikse et eller annet. Kan det å være tilstede her og nå for 

studenter innebære å være i fremtiden? De vet ikke helt hvordan de skal avkoble fra det de 

vanligvis går rundt å tenke på. Er det meditasjon som utløser denne tankestrømmen som er 

ukontrollerbar? Meditasjon er å sitte stille med seg selv, og det innebærer å få øye på det som 
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ofte oppleves som ukontrollerbar tankestrøm. Det strømmer inn ulike tanker og følelser, av 

og til uvante følelser og tanker som oftest handler om fortid eller fremtid. En av studentene 

snakker også om å kjenne på vonde følelser. Kan det være de vonde følelsene som studenten 

synes det er litt skummelt å kjenne på?  

 

Hverdagen til studentene er preget av mange forpliktelser og tidsfrister. Studentlivet er 

dermed styrt av klokketid. Å praktisere yoga kan dreie seg om opplevelsen av både rom og 

tid. For studenter blir levd tid som noe annet enn klokketid. I hverdagen går tiden fort, fordi 

de har mye å gjøre og skal rekke mange tidsfrister. Mens når de er inne i yoga oppleves tiden 

saktere, og for noen kan tiden stoppe helt opp. Yoga blir som «en pauseknapp i livet». Mange 

studenter opplever at tankene vandrer og de tenker mye på fremtiden, når de prøver å være 

tilstede i yoga. For studenter kan opplevelsen av levd tid også dreie seg om å være i 

fremtiden. 

 

4.4 Oppsummering 
Mine funn har vist at studenter har ulike definisjoner av yoga. De ser på yoga som enten en 

form for trening eller som mentalt verktøy. Studentene har delt ulike erfaringer med det å 

praktisere yoga. De erfarer at yoga skaper nye rom i studentlivet, at yoga utløser kroppslige 

innsikter og at yoga er en tidløs praksis. Ut fra deres erfaringer har rommet de befinner seg i 

betydning for yogaopplevelsen. Med yoga får de hjelp til å se større rom i studenthverdagen. 

De kan blant annet se rom for å koble av fra hverdagen, og rom for egenaksept, trygghet og 

nye utfordringer. Gjennom meditasjon og yogapraksis opplever studentene at de får nye 

innsikter i livet. De opplever at de blir mer bevisste på hvordan kropp og sinn henger 

sammen. Det har bidratt til tilstedeværelse og bedre forhold til egen kropp. Med større 

bevissthet lytter de mer til kroppen og blir mer takknemlig for en velfungerende kropp. Den 

positive kroppsopplevelsen hos studenter gjenspeiler også yogainstruktørenes væremåte. I 

yogasalen beskrives yogainstruktørene som gode forbilder for studentene. De er rolige, 

kjærlige og utstråler selvsikkerhet og trygghet i egen kropp. Gjennom kroppslige opplevelser 

i yoga kan kroppen føle en fremmedhet, men samtidig kan den også føle en tilhørighet i yoga. 

Under yogapraksis får oppfatningen av tid en annen dimensjon. Tiden oppleves innimellom å 

gå saktere og til slutt stoppe opp. Studentenes opplevelser av yoga viser til mange 

dimensjoner av rom, kropp og tid.   
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5 Diskusjon 
 

Som en del av The Yoga Science Project har jeg med utgangspunkt i mitt forskningsspørsmål 

utforsket hvordan studenter erfarer det å praktisere yoga i studenthverdagen. Mine funn viser 

til mange dimensjoner av det å praktisere yoga. Det er tre spesifikke dimensjoner som jeg 

ønsker å diskutere og det er nemlig den romlige, den kroppslige og den tidsmessige 

dimensjonen. I dette kapittelet vil jeg drøfte studentenes erfaringer med yoga ut fra 

fenomenologi og yogafilosofi. Jeg har valgt å kaste lys på disse dimensjonene, fordi det kan 

avsløre nye innsikter av fenomenet yoga og studenthelse. Videre vil jeg reflektere over 

studiens implikasjoner og hva det kan bety for yogapraksisen som sådan. Avslutningsvis vil 

jeg si noe om hva min studie kan bidra med i forskningsfeltet.  

 

Det å praktisere yoga kan handle om oppfatning av rommet kroppen befinner seg i. Rom som 

et fenomenologisk fenomen er mer enn bare et fysisk rom. Den romlige oppfatningen kan 

være rommet som noe objektivt, men samtidig kan oppfatningen av rommet være subjektiv. I 

følge Merleau-Ponty (2002, s. 407) er det kun to måter å være i verden på. Den ene er å være 

i seg selv som å være et objekt i rommet. Den andre er å være i seg selv som å være i egen 

bevissthet, fordi vår kroppslig væren er også et rom i seg selv og dette kan oppfattes 

subjektivt. En travel studenthverdag er for studentene det kjente livsrommet. Det å komme 

inn i yogasalen blir nytt og nærmest ukjent i det kjente livet. Merleau-Ponty (1994, s. 104) 

mente at kroppen vår ikke kun befinner seg i rommet, men den blir til i rommet. Å gå inn i 

yogasalen med en rolig atmosfære kan gjøre at kroppen opptre rolig og avslappet i rommet. I 

motsetning blir kroppen urolig når den kommer tilbake til hverdagen og blir utsatt for stress. 

Når kroppen er i rommet vil kroppen ta plass, og opplevelsen av romlighet som kroppen nå 

har blitt en del av, vil vise seg frem (Merleau-Ponty, 1994, s. 104). Med andre ord er kroppen 

alltid romlig og opptar alltid plass der den er, fordi vår egen kroppslige væren er et 

eksistensielt fenomen i det å leve, og omgivelsene er avgjørende for hvordan kropper kan ta 

plass. I yoga kan kroppen få opplevelsen av å ta plass i rommet. Kroppen får rom og samtidig 

som den tar rom. Yoga kan derfor oppleves både subjektiv og objektiv. Kroppen opplever en 

stemning der situasjonen åpner opp for måter den kan være på og utfolder seg i rommet. I det 

øyeblikket kroppen utfolder seg og tørre å ta plass i rommet, kan den føle en tilhørighet og 

føler seg hjemme i yoga. Et hjem har en spesiell romopplevelse som har noe å gjøre med en 

grunnleggende følelse av å være et menneske (van Manen, 1990, s. 102). «Hjemme» er et 
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trygt rom hvor vi kan føle oss beskyttet og være for oss selv. I tillegg til den tilhørigheten har 

én student fått bedre forhold til kroppen sin. I yoga er det rom for alle kropper og hennes 

kropp tar sin naturlige plass i rommet. Å tørre å ta plass i et ukjent rom kan forstås som at 

studenten aksepterer seg selv og blir snillere mot kroppen sin. Det støtter opp om studentenes 

opplevelser av yoga, om hvordan kroppen forholder seg til rommet og hvordan kroppen 

opptrer i ulike situasjoner. 

 

Å praktisere yoga kan gi større handlingsrom for kroppen ved å åpne opp «dører til nye rom», 

slik at studenttilværelsen oppleves større. Menneskekroppens forhold til rommet er 

annerledes enn dens forhold til andre ting (Merleau-Ponty, 1994, s. VIII). Kroppen som 

kommer til et rom «bebor rommet» som et handlingsrom, og det handlingsrommet er 

betydningsfullt for individet. Yoga handler om å skape mer rom både i hodet og i kroppen 

gjennom pusteøvelser og meditasjon. Mange studenter deler den erfaringen om at de føler seg 

mer ledige i kroppen og lettere i hodet etter en yogatime. Når det blir mer rom i kroppen kan 

de se rom for noe annet som å koble av fra hverdagen. Studenter ser også rom for å akseptere 

seg selv, rom for å føle en trygghet både i seg selv og i hverdagen, og ikke minst rom for nye 

utfordringer. Jo dypere de går inn i meditasjonen, jo større oppleves rommet og de kan se ting 

klarere. Et interessant funn her er at i en dyp meditativ tilstand kan persepsjonen av rommet 

ekspandere og til slutt bli dimensjonsløst. For å gå i dybden på dette funnet vil jeg fremvise 

en av studentenes opplevelse med en meditasjonsteknikk hun har lært i yogatimen. Studenten 

snakket om å visualisere det mentale som en blå himmel med skyer av tanker og 

bekymringer. Hun gjenga måten å rydde opp i tankene, hvor målet er å få «himmelen» mest 

mulig blå etter yogatimen. Himmelen er en metafor for levd rom og kan assosieres med et 

uendelig stort og dimensjonsløst rom. Å befinne seg i et dimensjonsløst rom kan gi en følelse 

av å være svevende og befriende. I meditasjon kan en oppleve kroppslig frihet ved å velge å 

koble av fra tanker om hverdagens stress og forpliktelser. Å trives i egen kropp kan også 

forstås som kroppslig frihet, fordi man ikke lenger er forbundet til de negative tankene om 

kroppen. Ved å ha fokus på pusten kan tankene vandre og passere forbi. Denne kroppslige 

friheten kan oppstå når oppmerksomheten ikke er forbundet med en spesifikk tanke. Merleau-

Ponty sin refleksjon om frihet ser ut til å være at frihet er mer enn fri handling (Merleau-

Ponty, 2002, s. 507). Frihet er en bevissthetstilstand der personlige handlinger og 

forpliktelsen kan velges innenfor en situasjon eller en mulighetsfelt (Merleau- Ponty, 2002, s. 

509). Frihet er alltid tilstede i en situasjon og er bestemt av hvilket handlingsrom vi har i 

verden, med mindre vi mister vår tilhørighet til situasjonen. Vi er aldri helt frie i den grad at 
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vi ikke kan velge alt om hvordan den verden vi befinner oss i er, var eller kommer til å være, 

eller hva våre kroppslige muligheter er. Vår frihet er i den grad at vi selv kan bestemme 

hvilke handlinger som vi muligens kan utføre i den situasjonen. Yoga tillater et handlingsrom 

for løsrivelse av vante tanker og måter å se verden på. I yoga kan en se rom for å søke seg 

bort fra hverdagen og føle seg fri.  

 

Yoga kan også handle om intersubjektivitet, om hvordan vi mennesker virker på hverandre. I 

fenomenologi kan intersubjektivitet forstås som en relasjon mellom subjekter som alle 

besitter et førstepersons perspektiv, og at det foreligger en gjensidig relasjon mellom 

subjektivitet og intersubjektivitet der de to faktorene samspiller og artikulerer hverandre 

(Johnsen, 2013). Når kroppen entre et nytt og ukjent rom kan den føle seg fremmed og 

utilpass. En student snakker om at hun velger å stille seg bakerst i yogasalen, fordi hun ikke 

føler seg komfortabel med å stå foran. En annen student opplever at han blir fremmedgjort, 

fordi han er den eneste mannen i yogasalen. Merleau-Ponty (2002, s. 405) påpekte at 

intersubjektivitet blir mulig ved at selvopplevelsen inneholder en dimensjon av fremmedhet. I 

møte med andre mennesker gjennom min kropp er det en forbindelse mellom meg og 

personen. Denne forbindelsen er basert på at jeg ikke er fullt synlig for meg selv, fordi 

kroppen alltid drar med seg en side som kjennes fremmed. Andre menneskers kropper bærer 

også med seg et trekk av denne fremmedheten, og det er gjennom at menneskekropper har lik 

struktur at intersubjektivitetens bro bygges. Det kan forstås slik at når vi møter en annen 

person i hans eller hennes verden møter vi den personen først og fremst gjennom hans eller 

hennes kropp. I møte med en person kan personen danne seg en tanke om meg gjennom sin 

oppfatning av min kropp, men vedkommende kan ikke vite hva jeg egentlig tenker samtidig 

som jeg heller ikke vet hva personen tenker. Når kroppen vår blir et objekt for andres blikk, 

vil kroppen opptre annerledes og den mister sin naturlighet. Under et kritisk blikk kan 

kroppen opptre på en beskjeden måte og bevegelsene bli klønete. Det kan være denne 

fremmedheten som kroppen føler i yogasalen, fordi en er redd for hva andre tenker og mener 

om dem. 

 

Selv om det er lite kommunikasjon i yogatimene, kan noen allikevel føle en slags relasjon til 

yogainstruktørene. I løpet av yogatimen går instruktørene bort til hver enkelt for å rette på en 

stilling eller massere forsiktig under avspenning. Det er spesielt én student som vektlegger 

denne personlige oppmerksomheten fra yogainstruktøren. Studenten skildret denne 

opplevelsen som «en klem fra en fremmed». Det kan være denne fysiske berøringen som 
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bidrar til følelse av trygghet og tilhørighet. Kroppens fremmedhet avtar når den tar plass i 

yoga. Det kan også forstås slik at under yogapraksisen flytter man oppmerksomheten innover 

og søker tilstedeværelse i seg selv. Pusteteknikken i yoga blir hjelp til å håndtere denne 

fremmedgjøringen av kropp og sinn. I yoga trener man sinnet til å konsentrere seg om en ting 

eller å binde seg til en plass, slik at man etter hvert kan ta kontroll over kroppen. Yoga har 

som mål å fjerne den falske struktureringen av menneskesinnet som har blitt påvirket av de 

verdiene som settes av kulturen og samfunnet (Jacobsen, 2004, s. XI). Mangel på andre 

perspektiver gjør at vi naturligvis antar at våre tanker er den vi er. I følge læren i yoga er vi 

ikke våre tanker og heller ikke våre indre dialog. Ved å observere vår tankestrøm kan vi 

muligens for første gang oppdage disse tankene og avidentifisere dem (Cope, 2006, s. 27).  

 

Den kroppslige dimensjonen i yogapraksis kan forstås som å involvere både kroppen og 

sinnet til en helhet. Gjennom yogapraksisen har studentene fått større forståelse av filosofien 

i yoga. Disse innsiktene kultiveres lettere når en forstår dypere hensikt med yogapraksis. I 

yoga søker en å forene kropp og sinn til en helhet, og etter min oppfatning har yogafilosofi 

interessante likhetstrekk med Merleau-Ponty sin filosofi. Han fremhever at bevisstheten er 

integrert i en kroppslig eksistens (Thøgersen, 2004, s. 52). Merleau-Ponty mente at vi skal 

erkjenne de psykiske, fysiske og åndelige hendelsene som er iboende i vår eksistens. I 

fenomenologi er disse tingene en enhet. Kroppen er derfor både subjekt og objekt. I 

meditasjon får en muligheten til å utforske sinnet, samtidig som de fysiske yogaøvelsene som 

gjør vondt kan åpne opp for vonde følelser. Når vi bruker meditasjonsteknikker til å 

observere våre hjerneaktiviteter, vil de fleste av oss være overrasket over hva som foregår i 

tankene (Cope, 2006, s. 24). Det er en strøm av frakoblede tanker, og reaksjoner på følelser, 

minner og fantasier. Å utforske den ukontrollerte tankestrømmen som strømmer gjennom oss 

kan være vanskelig og skummelt. Det å kjenne på uvante tanker og følelser kan være 

ubehagelig, men denne sammenkoblingen mellom kropp og sinn kan allikevel hjelpe med å 

bli bevisst på egen sårbarhet, og håndtere de vanskelige følelsene bedre. Ved ikke å frykte, 

men være i smerten, avtar den i styrke og blir mer håndterbar.   

 

Når en blir bevisst sammenkoblingen mellom kropp og sinn, kan kroppslig tilstedeværelse 

oppstå på yogamatten. Merleau-Ponty har tidligere beskrevet bevisstheten som et spektrum 

av tilstedeværelse som omfatter tilstedeværelse i seg selv, tilstedeværelse i andre og 

tilstedeværelse i verden (Guimond-Plourde, 2009). Vår kropp lever i dyp samhørighet med 

verden og gjennom kroppen skaffer vi oss en persepsjon av det vi persiperer og vår væren i 
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verden (Merleau-Ponty, 1994, s. 94). I yoga kan vi få opplevelsen av at kroppen både er 

individuell og relasjonell. Under yogatimen har en fokus på seg selv og egen praksis. Dette er 

den tilstedeværelsen i egen kroppen hvor oppmerksomheten er rettet innover. Samtidig kan 

en oppleve tilstedeværelse i andre og tilstedeværelse i verden under yogapraksis i fellesskap 

med andre. Vi mennesker har en relasjon til egen kropp og en relasjon til kroppen for andre 

når den blir utsatt for blikk. Jeg tenker at i likhet med vår persepsjon til rommet kroppen vår 

befinner seg i, er også vår relasjon til kroppen en dobbelthet som er uatskillelige, og som 

alltid står i samspill med hverandre. Vi lever innenfor et konstant samspill mellom den 

subjektive levde kroppen og den betraktede objektive kropp.   

 

Et annet viktig funn er studentenes persepsjon av levd tid når de praktiserer yoga. Levd tid er 

den subjektive oppfatningen av tid som noe annet enn klokketid (van Manen, 1990, s. 104). 

Levd tid er den opplevde tiden som oppleves fortere når vi har det gøy og saktere når vi 

kjeder oss eller er nervøse for noe. Levd tid er altså vår tidsmessige måte å være i verden på. 

Vår oppfatning av tiden er det samme som vår oppfatning av rommet, kroppen blir til i tiden 

den er i (Merleau-Ponty, 1994, s. 104). Studentlivet som vår kultur og vårt samfunn er styrt 

av klokketid. Basert på studentenes opplevelser kan levd tid komme til syne under 

meditasjon. På yogamatten kan oppfatningen av tiden stoppe opp og at tiden ikke lenger 

eksisterer. I følge yogafilosofi må vi stoppe opp livet, roe ned og observere nøye for å kunne 

se ting klart (Cope, 2006, s. 16). Når tankene er stille og vi finner tilstedeværelse i 

bevisstheten, vil vår sanne natur komme frem. Yoga bringer naturlig stillhet til kroppen og 

sinnet slik at vi kan se ting klart, ellers er det alltid mye støy rundt oss hele tiden. I følge 

Merleau-Ponty (2002, s. 491) er vår bevissthet tidløs. Under tilstedeværelse i bevisstheten 

griper vi tiden mens den er her, det vil si at vi er i nuet. Å leve i akkurat denne tiden er å være 

i tiden i en ekstatisk opplevelse som strekker seg utover nuet- som også rommer fortid og 

fremtid. På tross av at yoga skal bringe stillhet og tilstedeværelse i kroppen er det flere 

studenter som opplever at tankene vandrer mot fremtiden. Merleau-Ponty (1994, s. 94) mente 

at tiden er alltid omgitt av ubestemte horisonter, fordi tidssyntesen alltid begynner på ny. Det 

innebærer at nåtiden alltid er her og nå, men i det øyeblikket vi tenker på nåtiden er den 

allerede over. Nåtiden er ikke en stillstand. Den levde tiden er dimensjonen mellom den 

samtidige fortid, nåtid og fremtid (Merleau-Ponty, 2002, s. 491). Vår kropp er uatskillelig fra 

en tid til en annet, fordi vi hele tiden lever i denne tidsdimensjonen. Det ligger også i vår 

natur at vi mennesker alltid er på vakt av hva som kommer til å skje frem til vår død. Det kan 
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forstås slik at det er umulig å stilne tiden, men yoga prøver å utfordre denne dimensjonen ved 

å gjøre det umulige mulig.  

 

Mine funn viser at det å praktisere yoga kan bidra til større selvaksept. Med det mener jeg at i 

yoga er det rom som tillater kroppen å ta plass og som også åpner handlingsrom for å være 

fornøyd med seg selv. Det å tørre å ta plass i et ukjent rom og føle seg hjemme i rommet kan 

forstås som å akseptere seg selv slik man er. Samtidig ser studentene rom for utvikling og 

mestring. Yoga utfordrer oss til å stoppe tiden og være tilstede i kroppen, slik at alt annet i 

livet blir mindre viktig i øyeblikket. Tilstedeværelse i oss selv gjør at vi kan ta kontroll over 

tankene, som egentlig ikke definerer oss. I tillegg skaper intersubjektiviteten og atmosfæren i 

yogasalen trygghet og tilhørighet. Etter min vurdering er elementer fra yoga, slik det blant 

annet kan erfares gjennom The Yoga Science Project i form av selvaksept, tilstedeværelse og 

trygghet, viktige for en bedre studenthverdag.  

 

5.1 Implikasjoner  
Jeg startet studien med en idé om at fenomenologi kunne gi en dypere forståelse av 

yogapraksisen som sådan. Etter gjennomføringen av studien er det min opplevelse at 

fenomenologi er relevant for opplevelsen av yoga, og har gitt meg en større forståelse av 

kroppsopplevelsen i yoga. Ut fra mine funn er det min vurdering at fenomenologi og 

yogafilosofi på flere måter søker å tydeliggjøre de samme fenomenene. Fenomenologi 

handler om levd erfaring og vår kroppslige væren i verden. Yoga er ikke bare en 

treningsform eller kroppslig praksis, men er også en måte å være i verden på. Det gir oss 

innsikt om hvordan vi kan forme vår opplevelse av å være i verden. Både fenomenologi og 

yogafilosofi handler derfor om den menneskelige bevissthetsmåte å være i verden på. De nye 

innsiktene fra yoga er med på å øke forståelse av vår individualitet, av kropp og sinn, og vårt 

forhold til omverdenen. Det som har kommet ut av denne studien kan bety for yogapraksis at 

det innebærer paradokser i den moderne vestlige levemåten som sådan. Å være tilstede i 

nåtiden er kanskje ikke mulig i et samfunn som er styrt av klokketid. Yoga er en egenpraksis 

som kan tilpasses hver enkelte, men vår kropp vil alltid ha en subjektiv og en objektiv måte å 

være i verden på og den vil alltid være påvirket av menneskene rundt og omgivelsene den er 

i.     
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Mine funn tilsier at opplevelsen av yoga er mer enn bare fysisk aktivitet. De studentene jeg 

intervjuet bekreftet at yoga kan bidra til stressreduksjon i form av økt selvkontroll, 

tilstedeværelse, selvfølelse og redusert negativ adferd slik andre har vist (Dariotis et al., 

2016; Wang & Hagins, 2015). De rapporterte i likhet også andre fordeler med yogapraksis 

som større indre ro, fokus og arbeidskapasitet (Prasad et al., 2016). Yoga kan også bidra til 

mer kroppslig bevissthet og kan være en metode for å redusere uønskede kroppslige 

reaksjoner (da Silva et al., 2009). Implikasjoner er ganske åpenbar i lys av det store 

problemomfang blant studentene. Yoga er et verktøy som kan hjelpe studentene med å 

håndtere psykiske utfordringer og veilede dem til å ha det bedre i studenthverdagen. 

Tilstedeværelse er relatert til velvære og det er knyttet til selvbevissthet (Brown & Ryan, 

2003). Yoga som praksis har en positiv betydning for helsen generelt og virker 

helsefremmede. I denne studien er helse mer enn bare fravær av sykdom. Begrepet helse kan 

også forstås og defineres som «velvære». Selv om yoga kan være krevende, er det også 

veldig utbredt og deltakelse er forbundet med lite stigma. Derfor er det grunn til å tro at 

mange kunne ha nytte av en slik praksis.  

 

Vi trenger mer kunnskap om hvordan å påvirke den utbredte opplevelsen av stress, psykiske 

plager og redusert livskvalitet blant studenter. Spesielt trenger vi flere studier som vurderer 

effekter av yoga blant studenter, i ulike kontekster og hvordan det oppleves. Det kan gi oss 

innsikt i viktige måter å påvirke helsen og støtte den personlige utviklingen til en stor og 

viktig gruppe av unge mennesker.  
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6 Konklusjon  
 

Fenomenologi handler mer om å undre og stille spørsmål ved et fenomen, enn å trekke klare 

konklusjoner. Formålet med denne studien er å åpne opp for nye innsikter av fenomenet 

yoga. I min studie har jeg utforsket hvordan studenter erfarer det å praktisere yoga i 

studenthverdagen gjennom å intervjue studenter som har deltatt i The Yoga Science Project. 

The Yoga Science Project er et omfattende yogaprogram hvor studenter ikke bare var 

forpliktet til å gjennomføre yoga et par ganger i uka, men de ble også introdusert for 

yogafilosofi og måter å anvende lærdommen i hverdagen.    

 

Min studie tyder på at yoga kan bidra til en bedre studenthverdag gjennom økt egenaksept, 

tilstedeværelse og trygghet. Med tanke på at yoga er en individuell praksis og kan tilpasse 

hver enkelte, er opplevelsen av yogapraksis subjektiv og kan inneholde mange dimensjoner. 

Samtidig som yogaopplevelsen kan oppfattes objektiv, fordi yoga handler også om hvordan 

kroppen agerer med andre mennesker og opptrer i ulike situasjoner. Vi mennesker som 

kropper er situert både i rommet, i tiden og i verden. Yogaopplevelsen kan derfor erfares 

gjennom disse dimensjonene. Yoga gir rom for at kroppen kan utfolde seg og føle seg 

hjemme, og samtidig som det utvider handlingsrommet i studenttilværelsen. Kroppen har 

alltid både en subjektiv og en objektiv måte å være i verden på. I yoga kan den levde tiden 

komme til syne og få en annen dimensjon. De innsiktene fra yoga kan gi en større forståelse 

av vårt individualitet, egen kropp og kroppens væren i verden. Yoga som en del av 

studenthverdagen kan bidra til veien mot bedre mental og fysisk helse hos studenter. 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
 

	    
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

YOGA FOR STUDENTHELSE- EN KVALITATIV STUDIE 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som undersøker hvordan 
yoga kan bidra til helsemessige endringer hos studenter. Forskningsprosjektet inngår som 
en utvidelse av The Yoga Science Project, og er en del av masteroppgave ved Institutt for 
helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Prosjektansvarlig er Sukhontharos Phengphan 
og prosjektleder er Wenche Schrøder Bjorbækmo.  

Hva innebærer prosjektet?  
Å delta i forskningsprosjektet innebærer å være med på et individuelt intervju. Hvor 
hensikten er å undersøke hvordan studenter erfarer det å gjøre yoga og å delta på et 12- 
ukers yogaprogram i The Yoga Science Project. Jeg ønsker å få høre om dine erfaringer 
med yoga og meditasjon. Intervjuet vil bli lagt opp som en samtale rundt 
masteroppgavens tema. Før du møter til intervju ber jeg deg skrive litt om dine 
erfaringer, hvordan du opplever yoga og hva det betyr for deg i studenthverdagen. 
Intervjuet vil vare ca. 1 time. Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet.  
 
Gjennom intervjuet vil du få muligheten til å fortelle om dine erfaringer med 
yogaprogrammet i The Yoga Science Project. På den måten kan du bidra til verdifull 
kunnskap om hvordan yoga kan være til nytte for studenthelsen. Du står fritt til å la vær å 
svare på noen spørsmål om du ønsker det. Tid og sted for intervju vil bli avtalt med deg 
individuelt.  

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke ditt samtykke 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 
samtykkeerklæringen nederst på siden. Du kan når som helst og uten å oppgi noe grunn 
trekke ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet 
innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller 
brukt i vitenskapelig publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har 
spørsmål til prosjektet kan du kontakte masterstudent Sukhontharos Phengphan, 
suki_pheng@hotmail.no eller prosjektleder Wenche Schrøder Bjorbækmo, 
w.s.bjorbakmo@medisin.uio.no 

Hva skjer med informasjonen om deg? 
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten 
med studien. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett 
til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Prosjektleder har 
ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir 
behandlet på en sikker måte. Informasjon om deg vil bli anonymisert eller slettet senest 
ett år etter prosjektslutt. 

Samtykke til deltakelse i forskningsprosjektet 
Jeg har mottatt informasjon om prosjektet, og er villig til å delta 
 
_____________________________________________________________________ 
Sted og dato                                                           Deltakers signatur 
 
      _________________________________ 
      Deltakers navn med trykte bokstaver 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

Intervjuguide: YOGA- EN PAUSEKNAPP I LIVET 
	  
1. Hvordan er det for deg å gjøre yoga? 

• Kan du utdype spesifikke opplevelser du husker?  

• Hvordan har yoga hatt innvirkning på deg kroppslig og mentalt i ettertid? 

• Hva er det ved yoga som har vært spesielt nyttig for deg? 

 

2. Hvordan var det for deg å delta på yogaprogrammet? 

• Hva var det som fikk deg til å melde deg på? 

• Hva motiverte deg til å praktisere yoga? 

• Hvis en venn av deg har lyst til å begynne med yoga, hva ville du sagt til 

vedkommende? 

 


