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Ágrip 

Bakgrunnur: Fólk í dag stundar ýmis konar hreyfingu, ekki einungis til að bæta líkamlega heilsu heldur 

einnig til að rækta andlega heilsu. Jóga er líkamleg, andleg og sálræn iðkun sem hefur verið stunduð í 

margar aldir. Aukinn áhugi hefur verið á jógaiðkun síðustu ár víða um heim bæði fyrir andlega og 

líkamlega heilsu. Mikilvægt er að taka saman þá þekkingu sem er til um hver áhrif eru af jóga á andlega 

heilsu til að geta upplýst þá sem gætu haft gagn af því. 

Tilgangur: Að taka saman niðurstöður nýlegra rannsókna á því hver áhrif jóga eru á andlega heilsu, og 

þá sérstaklega hver áhrif jóga eru á kvíða, þunglyndi og streitu. 

Aðferð: Þetta verkefni er fræðilegri samantekt. Gerð var kerfisbundin leit í gagnabanka PubMed að 

megindlegum rannsóknum þar sem fjallað var um andlega heilsu og jóga. Sett voru þau inntökuskilyrði 

að rannsóknirnar komu út á árunum 2014-2019, væru enskar og fjölluðu um fullorðna einstaklinga. Við 

greiningu á heimildum var notað PRISMA flæðirit.  

Niðurstöður: Alls voru þrettán rannsóknargreinar sem stóðust inntökuskilyrðin. Niðurstöður voru síðan 

flokkaðar eftir tegundum af jóga en mismunandi var hvaða jóga var verið að nota í rannsóknunum. 

Rannsóknirnar gefa til kynna að allar tegundir jóga sem verið var að skoða virðast hafa jákvæð áhrif á 

andlega heilsu. Einnig kom fram að jóga virðist hafa jákvæð áhrif á kvíða, þunglyndi og/eða streitu. 

Rannsóknirnar virðast einnig gefa til kynna að regluleg og langtíma iðkun jóga hafi enn meiri áhrif á að 

bæta andlega líðan. Rannsóknirnar voru þó flestar einsleitar með tilliti til úrtaka. 

Ályktun: Jóga virðist hafa jákvæð áhrif á andlega heilsu og geta dregið úr einkennum kvíða, þunglyndis 

og streitu. Jóga virðist auka núvitund einstaklinga, bæta lífsgæði þeirra og auka vellíðan. Niðurstöður 

benda til þess að hægt sé að mæla með því við hjúkrunarfræðinga að kynna sér jóga sem 

viðbótarmeðferð við andlegri vanlíðan eða sjúkdómum. Mikilvægt væri að skoða frekar rannsóknir með 

fjölbreyttari úrtökum og langtímaáhrif jógaiðkunar.  

 

Lykilorð: Jóga, andleg heilsa, kvíði, þunglyndi, streita.  
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Abstract 

Background: Today people take part in all kinds of exercises, not only to increase their physical health 

but also to benefit their mind and spirit. Yoga is a physical, mental and spiritual exercise that has been 

practiced for many centuries. Interest in yoga for physical and mental health has increased in the last 

few years. It is important to gather the available knowledge of the effects of yoga on mental health to be 

able to inform those that need it. 

Purpose: To collect findings from recent studies on the effects of yoga on mental health, especially the 

effect of yoga on anxiety, depression and stress. 

Method: This essay is a systematic review of studies that were collected systematically in the 

biomedical citations bank PubMed by searching for researches that pertained to mental health and yoga. 

Only studies that came out in the years 2014 to 2019, were written in English and where the subjects 

were adult were included. In analysis of the citations we used Prisma flowchart.  

Results: In total there were thirteen research articles that fulfilled the intake criteria. The results were 

then categorized after the type of yoga used in the research. The studies indicate that all types of yoga 

that were researched have a positive influence on mental health. Yoga also seems to have a positive 

effect on anxiety, depression and/or stress. They also show that regular and longtime practice of yoga 

could have even more positive influence on mental health. The studies were however mostly 

homogenous regarding composition of sample.  

Conclusion: Yoga seems to have a positive influence on mental health and decrease the symptoms of 

anxiety, depression and stress. Yoga seems to increase mindfulness, quality of life and wellbeing. It 

should be recommended that nurses look into the benefits of yoga as a complementary therapy for 

people dealing with mental distress or diseases. It is important to look at further researches with more 

diverse subject groups and where the long-term effects of yoga are studied. 

 

Keywords: Yoga, mental health, anxiety, depression, stress. 
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Þakkir 

Við viljum byrja á því að þakka fjölskyldum okkar fyrir alla þá þolinmæði og stuðning sem þær hafa veitt 

okkur í gegnum námið í heild sinni og við skrif þessarar fræðilegu samantektar. Við viljum sérstaklega 

þakka Jónínu Dögg Loftsdóttur og Þorberu Fjölnisdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu ásamt Guðrúnu 

Björgu Steingrímsdóttur fyrir aðstoð við þýðingu.  

Við viljum einnig þakka leiðbeinanda okkar dr. Þóru Jenný Gunnarsdóttir fyrir þá góðu leiðsögn sem 

hún veitti okkur við upplýsingasöfnun og uppbyggingu verkefnisins, og samstarfið í heild sinni.  

Að lokum viljum við þakka hvor annarri innilega fyrir gott samstarf.  
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1 Inngangur  

Fólk í samfélaginu í dag eyðir miklum tíma í að stunda hreyfingu og hefur aldrei verið eins fjölbreytt úrval 

hreyfingar í boði. Það að taka þátt í líkamsrækt eykur líkamlega vellíðan, andlega heilsu og félagslega 

virkni, persónulega ánægju auk þess að stuðla að bættri persónulegri og félagslegri sjálfsmynd (Ball 

o.fl., 2007; Mosey, 1996; Taylor, 2003). Regluleg hreyfing stuðlar þannig að bættri líkamlegri og andlegri 

heilsu. Ávinningur hreyfingar fer þó einnig eftir einstaklingnum, virkni hans og því umhverfis- og 

félagslega samhengi þar sem hún fer fram (Wensley og Slade, 2011). Jóga er iðkun sem stefnir að því 

að sameina huga og líkama (e. mind-body practice) með því að flétta saman ýmsar útgáfur af líkamlegri 

hreyfingu sem eru ákveðnar æfingar og stellingar, ásamt hugleiðslu og öndun (Kamradt, 2017). Jóga 

var upprunalega hugsað sem andleg (e. spiritual) iðkun en hefur undanfarin ár og áratugi orðið vinsæl 

iðkun til að bæta líkamlega og andlega heilsu (National Center for Complemetary and Integrative Health, 

2018). 

Mikil aukning hefur orðið á rannsóknum á áhrifum jóga á líkamlega og andlega heilsu. Það hefur 

verið skoðað sérstaklega síðastliðin ár hvernig mismunandi jógatækni getur haft áhrif á bæði líkamlega 

og andlega í heilsu með því að draga úr virkni á undirstúkunni í heilanum og sjálfvirka taugakerfinu. 

Undirstúkan og sjálfvirka taugakerfið fer í gang sem viðbragð við líkamlegri og andlegri streitu. Það leiðir 

til ringulreiðar í lífeðlisfræðilegum, hegðunar- og sálfræðilegum áhrifum. Þetta svar leiðir til viðbragðsins 

sem við þekkjum sem „flótta- eða árásarviðbragð“ (e. fight or flight). Með tímanum getur þetta viðbragð 

valdið óreglu í kerfi líkamans og leitt til sjúkdóma eins og offitu, sykursýki, ónæmissjúkdóma, þunglyndi 

og hjarta- og æðasjúkdóma (Ross og Thomas, 2010). Þannig að með því að draga úr þessu viðbragði 

er hægt að koma í veg fyrir ýmsa líkamlega sjúkdóma. 

Notkun á viðbótarmeðferðum og óhefðbundnum lækningum (e. complementary/alternative medicine) 

hefur aukist mikið í hinum vestræna heimi síðustu ár. Starfsfólk á heilbrigðisstofnunum veitir í auknum 

mæli ýmiss konar meðferðir til viðbótar við þá læknisfræðilegu, en þá er gjarnan talað um 

viðbótarmeðferð. Viðbótarmeðferð er meðferð sem hefur ekki verið kennd í hefðbundnu námi 

heilbrigðisstétta en rannsóknir hafa sýnt fram á að meðferðin er gagnleg til viðbótar við hefðbundna 

heilbrigðisþjónustu (Þóra Jenný Gunnarsdóttir, Guðrún Elka Róbertsdóttir og Salóme H. Gunnarsdóttir, 

2016). Í landskönnun sem framkvæmd var árið 2006 á Íslandi kom fram að 31,8% af úrtakinu hafði notað 

viðbótarmeðferðir síðastliðna 12 mánuði. Ný landskönnun var framkvæmd árið 2015 og var hún borin 

saman við þá fyrrnefndu. Í þeirri landskönnun kom í ljós að um 40% af úrtakinu voru að nýta sér 

viðbótameðferðir, sem gefur um 8,4% aukning frá árinu 2006. Þar kom fram að einstaklingur með mikinn 

kvíða er líklegri en aðrir til að nota viðbótarmeðferðir. Konur og fólk með framhaldsmenntun eru einnig 

líklegri en aðrir til að nota viðbótarmeðferðir. Sú viðbótarmeðferð sem meðal annars var skoðuð var 

jóga/hugleiðsla, en árið 2006 iðkaði 6,8% af notendum viðbótarmeðferða jóga eða hugleiðslu. 

Samkvæmt landskönnuninni árið 2015 hefur notkun á jóga og hugleiðslu sem viðbótarmeðferð aukist í 

19,3%, en það er aukning um 12,5% (Gunnarsdóttir, Vilhjálmsson og Örlygsdóttir, 2019).  

Gerð hefur verið fræðileg samantekt um áhrif jóga á heilsu af nemendum í hjúkrunarfræði (Anna Lilja 

Ómarsdóttir og Eva Magnúsdóttir, 2013). Rannsóknirnar sem rýnt var í voru frá árinu 2002-2012 og 

skoðuðu áhrif jóga á andlega og líkamlega heilsu. Niðurstöður hennar benda til þess að hægt sé að 
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nota jóga til að draga úr streituviðbrögðum og kvíða ásamt því að minnka depurð og vanlíðan. Einnig 

kom þar fram áhrif jóga á líkamlega líðan en það virðist auka styrk, þrek og liðleika.  

Í gegnum starf og nám höfunda innan heilbrigðiskerfisins, ásamt umræðunni sem á sér í stað í 

samfélaginu höfum við séð og heyrt af því hversu algengt er að fólk glími við andlega erfiðleika. Þeir 

sem eiga við andleg vandamál að stríða er viðkvæmur hópur, sem líklegt er að hjúkrunarfræðingar komi 

til með að vera í samskiptum við og starfa með hvar sem unnið er innan heilbrigðiskerfisins. Það hefur 

einnig ekki farið framhjá okkur hversu mikil aukning hefur orðið á fjölda fólks sem iðkar jóga, hvort sem 

það er sér til skemmtunar eða heilsueflingar og hversu góð áhrif flestir telja jóga hafa á sína líðan. Við 

teljum það mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn að vera vakandi fyrir 

andlegum kvillum hjá þeim sjúklingahópum sem hver og einn sinnir, og kunna úrræði og ráð til þess að 

aðstoða þar sem heilbrigðisstarfsfólk er í kjöraðstöðu til að veita hjálp.  

Með þessari fræðilegu samantekt eru höfundar að skoða áhrif jóga á andlega heilsu með því að 

halda áfram að kanna hvað hefur verið birt síðastliðin ár af rannsóknum á áhrifum jóga á andlega líðan. 

Við ákváðum því að samþætta nýlegar rannsóknir á jóga og áhrifum þess á andlega heilsu, kvíða, 

þunglyndi og streitu, til að kanna hvort jóga hafi í raun og veru áhrif á andlega líðan.  

1.1 Tilgangur og markmið 

Tilgangurinn með þessari fræðilegu samantekt er að skoða niðurstöður nýlegra rannsókna sem 

framkvæmdar hafa verið til að skoða áhrif þess að stunda jóga á andlega heilsu og líðan. Niðurstöður 

verða teknar saman sem sýna áhrif þess að stunda jóga á kvíða, þunglyndi og streitu. 

Í þessari fræðilegu samantekt verða rannsóknarniðurstöður teknar saman til að meta hvort mæla 

megi með jóga í þeim tilgangi að hafa jákvæð áhrif á andlega heilsu og líðan almennings. Eins hvort 

nota megi jóga til þess að draga úr einkennum eða koma í veg fyrir kvíða, þunglyndi og streitu. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Í þessu verkefni verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hefur jóga áhrif á andlega heilsu; 

kvíða, þunglyndi og streitu? 
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2 Fræðilegur kafli  

2.1 Jóga  

Jóga er æfingakerfi sem hefur undanfarin ár orðið æ vinsælla sérstaklega í hinum vestræna heimi, þrátt 

fyrir að vera ævaforn iðkun sem hefur verið mikið stunduð annars staðar í heiminum í margar aldir. 

Nafnið „yoga“ er upprunið frá orðunum „yug“, sem þýðir að sameinast og „yoke“, sem þýðir að bindast 

saman eða að einbeita sér. En orðið jóga lýsir nú því að sameina huga og líkama með hreyfingu, öndun 

og hugleiðslu (Garfinkel og Schumacher, 2000; Kamradt, 2017). Jóga á rætur sínar að rekja til Indlands 

og þrátt fyrir að notkun jóga hafi breyst að einhverju leyti við yfirfærsluna yfir í hinn vestræna heim hefur 

grunnhugmyndafræði jóga alltaf beinst að bættri andlegri og líkamlegri heilsu á einn eða annan hátt. 

Jóga tvinnar saman hreyfingu (e. asana), hugleiðslu (e. dhyana) og öndun (e. pranayama), og leitast 

þannig við að sameina huga og líkama. Nýlegar rannsóknir virðast styðja við það sem fornir jógar (e. 

yogis) hafa haldið fram í aldir, þ.e. að jóga geti í raun dregið úr hinum ýmsu kvillum svo sem verkjum, 

streitu og vöðvaspennu en það geti einnig dregið úr einkennum andlegra sjúkdóma svo sem kvíða og 

þunglyndis og almennt bætt lífsgæði þeirra sem það stunda (Kamradt, 2017). Jóga er í hinum vestræna 

heimi ein af algengustu viðbótarmeðferðunum meðal fullorðinna, en um 65% þeirra sem fá 

einhverskonar sálfræðimeðferð nýta sér einnig viðbótarmeðferðir eða aðra meðferð utan hennar (Elkins, 

Marcus, Rajab og Durgham, 2005). Undanfarið hefur áherslan á andlega heilsu, samhliða líkamlegri 

heilsu farið hratt vaxandi og má leiða líkum að því að aukning í meðferðum utan við hefðbundin 

læknisvísindi hafi vaxið samhliða því (Kamradt, 2017).   

Heilbrigðisstarfsmenn benda fólki í auknum mæli á iðkun jóga, en heildræn nálgun jóga virðist hafa 

hina ýmsu kosti. Ásamt því að auka liðleika, styrk og þol (e. stamina) ýtir jóga undir meiri sjálfsvitund, 

tilfinningalegan stöðugleika og hugarró (e. peace of mind). Talið er að hinar ýmsu stöður og hreyfingar 

geti haft áhrif á hvert einasta líffæri, lið og bein í líkamanum, séu þær framkvæmdar rétt og undir góðri 

leiðsögn. Það má því gera ráð fyrir að jóga, ásamt því að vera gott fyrir andlega heilsu, hafi einnig 

jákvæð áhrif á líkamlega heilsu og geti dregið úr neikvæðum einkennum ýmissa sjúkdóma (Garfinkel og 

Schumacher, 2000).  

Talið er að í heiminum séu um 280 tegundir jóga iðkaðar, en í hinum vestræna heimi er aðeins unnið 

með nokkrar þeirra (Sólveig Þórarinsdóttir, 2015). Hér að neðan má lesa skilgreiningar á nokkrum þeirra 

sem vinsælar eru.  

2.2 Hatha jóga  

Hatha jóga er ein algengasta tegund jóga og þekkja margir það sem hefðbundið jóga (Sólveig, 2015). 

Orðið Hatha er samsett úr orðunum sól (ha) og máni (tha) og er merking þess að tvinna saman þessar 

andstæður. Í Hatha jóga er mikið unnið með hugleiðslu (e. meditation) ásamt því að líkamlegum stöðum 

er haldið í lengri tíma. Þetta samspil byggir á aga og áreynslu, sem miðar að því að byggja upp 

líkamlegan styrk og þol á meðan hugurinn helst rólegur (Garfinkel og Schumacher, 2000). 

Samantektarrannsókn á ýmsum rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á Hatha jóga sem þjálfun 

fyrir bæði huga og líkama í sambandi við tilfinningalegt jafnvægi (e. emotional regulation) bendir til þess 

að það getur haft áhrif bæði á kvíða og þunglyndi. Einnig kom þar í ljós að Hatha jóga getur verið 
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gagnlegt við kvíða- og þunglyndisröskunum og getur stutt við meðferðir við áfallastreituröskun (e. post-

traumatic stress disorder) (Bussing, Michalsen, Khalsa, Telles og Sherman, 2012). Á undanförnum árum 

hefur verið farið úr því að kanna einungis áhrif Hatha jóga á geðrænt sjónarmið (e. psychiatric 

standpoint) yfir í að skoða einnig áhrif þess á vitsmunalega starfsemi svo sem athygli, einbeitingu, minni 

og stýrifærni (Kimberley og Hall, 2016). Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að Hatha jóga geti aukið 

stýrifærni, en hún felst m.a. í stjórn á hegðun og tilfinningum, stjórnun, ákvarðanatöku, áætlanagerð og 

lausn á vandamálum (Manjunath og Telles, 1999; Nangia og Malhotra, 2012; Kimberley og Hall, 2016).  

Í hugmyndafræði Hatha jóga er lögð áhersla á að einstaklingurinn sé meðvitaður um öndun og innri 

tengsl til að fjarlægja utanaðkomandi áhyggjur, ásamt því að ná einbeitingu og tengslum við eigin 

tilfinningar. Slökun og hugleiðsla hreinsar líkamann af eiturefnum, og losar um andlegar og 

tilfinningalegar hindarnir. Hatha jóga leggur einnig áherslu á líkamsstöður sem tengja saman huga og 

líkama og auka styrk, liðleika og jafnvægi. Íhlutanir, eins og Hatha jóga, sem hafa áhrif á bæði huga og 

líkama hafa verið notaðar í auknum mæli til að draga úr streitueinkennum (Smith, Hancock, Blake-

Mortimer og Eckert, 2007).  

2.3 Núvitundarjóga  

Núvitund (e. mindfulness) er aldagömul iðkun sem á rætur sínar að rekja til Búddisma, en um er að 

ræða hugleiðsluaðferð sem miðar að því að hafa athygli einstaklings í núinu og einblína á það sem er 

verið að gera nákvæmlega hér og nú með opinn hug til að taka á móti hugsunum sínum. Stefnt er að 

því að taka eftir því hvert og hvenær hugur manns reikar í burtu og bregðast við því með því að ná í 

hugsanir sínar aftur. Rannsóknir hafa sýnt fram á kosti þess að stunda meðferðir sem innihalda eða 

byggja á núvitund og núvitundaræfingum á andleg vandamál svo sem streitu, þunglyndi og kvíða. 

Markmið núvitundaræfinga er að bæta lífsgæði með því m.a. að minnka streitu, draga úr einkennum 

kvíða og þunglyndis, bæta minni, draga úr verkjum, auka sjálfsálit og bæta samskipti við annað fólk 

(Stefanía Ösp Guðmundsdóttir, 2016).  

Kabat-Zinn (1990) skrifaði um hvernig jóga var upphaflega notað í praktískum tilgangi til að hjálpa 

sjúklingum með vöðvarýrnun sem fylgir oft veikindum, en þá rýrnar vöðvavefurinn vegna skorts á virkni. 

Að auki, þó jafnvel mikilvægara, skrifar hann um hvernig jóga veitir tækifæri til að æfa núvitund. Oft er 

athyglinni kerfisbundið beint að innri skynjun á mismunandi svæðum líkamans, sem byrjar á fótum og 

leiðir upp að höfðinu. Núvitundinni er komið að hægt og rólega, og tekur lítið á líkamlega. Jóga með 

einbeitingu á núvitund er oftast nær framkvæmt sitjandi eða liggjandi, ólíkt Hatha jóga þar sem áhersla 

er á líkamlega hreyfingu í tengslum við hugleiðslu (Salmon, Lush, Jablonski og Sephton, 2009). 

Nákvæm virkni jóga á heilsufarslegan ávinning er fremur óljós. Það gæti verið áhrif vegna blöndu af 

þáttum, s.s. líkamsstellingum (e. posture), öndun (e. breath-work), hugleiðslu, núvitund og sálrænum 

þáttum. Núvitund hefur verið lýst sem „virka efninu” í jóga, tengt jákvæðum áhrifum á andlega heilsu. 

Meðferðir byggðar á núvitund hafa orðið vinsælar hjá hinum ýmsu heilbrigðisstofnunum (Snaith, Schultz, 

Proeve, og Rasmussen, 2018). 
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2.4 Yin jóga  

Yin, sem oft er þekkt sem helmingurinn af yin og yang, er hinn stöðugi óhreyfanlegi þáttur alls. Á meðan 

yang er sá þáttur sem hreyfist, breytist og afhjúpar. Einnig eru til kenningar sem skipta þessum 

hugtökum í heitt og kalt, upp og niður eða rólegt og æst, en það eru andstæður á eilífri hreyfingu. Uppruni 

yin og yang er frá kínverskri heimspeki. Í jóga er talað um að yang yoga séu þær tegundir jóga sem 

krefjast mikillar hreyfingar, styrks og stöðugleika, æfingar sem innihalda teygjur og langar stöður. Yin 

jóga er hins vegar iðkun sem snýst mun meira um huglægan þátt, hugleiðslu og núvitund þar sem hverri 

stöðu er haldið í a.m.k. nokkrar mínútur, en einnig um að teygja á bandvefjum (e. connective tissue) í 

kringum liðamót til þess að styrkja liðamótin. Þessar teygjur eru gerðar hægt og farið er rólega og djúpt 

inn í teygjuna og henni haldið í lengri tíma en venjulegar teygjuæfingar gera ráð fyrir. Þessar teygjur 

stefna að því að lengja, mýkja og styrkja bandvefi líkamans, þá helst í kringum liðamót mjaðmanna, 

mjaðmagrindarinnar og mjóbaks eða neðanverðan hrygg (Grilley, 2007). Yin jóga er rólegra og meira 

hugleiðandi jógaform sem notar sitjandi eða liggjandi stellingar, sem halda á í þrjár til fimm mínútur, á 

meðan viðhaldið er djúpri öndun. Yin jóga á rætur sínar að rekja til Hatha jóga. Það leggur áherslu á ró 

og núvitund sem gerir Yin jóga að góðu verkfæri til að ná slökun og takast á við streitu (Daukantaité, 

Tellhed, Maddux, Svensson og Melander, 2018).  

2.5 Andleg heilsa  

Heilsa (e. health) er skilgreind samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun sem „ástand þar sem alger 

líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan ríkir, en ekki eingöngu fjarvera sjúkdóma eða veikinda (e. 

infirmity)“.  Þessi skilgreining undirstrikar mikilvægi andlegrar heilsu, en andleg heilsa er það ástand þar 

sem einstaklingur gerir sér grein fyrir möguleikum sínum, getur tekist á við eðlilegt álag daglegs lífs og 

hefur tök á að vinna fyrir sér og leggja þannig fram til samfélagsins (World Health Organization, 2014). 

Vandamál sem snerta lífsgæði hafa orðið mikilvægari í heilbrigðisþjónustu og rannsóknum. Það hefur 

orðið mikil aukning á mati á lífsgæðum í klínískum rannsóknum síðan árið 1973, en þá voru aðeins fimm 

greinar skráðar með orðið lífsgæði sem lykilhugtak. Mat á lífsgæðum mælir breytingar á líkamlegri, 

andlegri og félagslegri heilsu og virkni til að meta kostnað og ávinning af nýjum verkefnum og inngripum 

fyrir fólk (Testa og Simonson, 1996). Undanfarið hefur athygli heilbrigðisstétta og læknavísinda að miklu 

leyti beinst að andlegri heilsu og mikilvægi hennar til jafns við líkamlega heilsu og hafa leiðir til þess að 

reyna að bæta andlega heilsu aukist til muna (Kamradt, 2017). 

Vellíðan (e. well-being) eru vitsmunalegar tilfinningar einstaklings um eðli og reynslu af vellíðan. 

Fagmenn af öllum sviðum hafa lagt fram kenningar um uppruna vellíðunar einstaklinga og lífsgæði 

þeirra, og útvega þannig hugmyndafræði um reynslu af vellíðan. Nútíma sálfræðirannsóknir hafa einnig 

byrjað að kanna hvernig fólk skilgreinir og hugsar um eðli vellíðunar, oft með áherslu á að hve miklu 

leyti einstaklingur skilgreinir vellíðan sem tilfinningu (e. hedonic) og virkni (e. eudaimonic). Þessi hugtök 

lýsa áhrifum á hegðun og sálfræðilega starfsemi (McMahan og Estes, 2011). Tilfinningalegi hlutinn af 

andlegri vellíðan einblínir á að leitast við að hámarka jákvæðar tilfinningar og lágmarka neikvæðar 

tilfinningar. Hann getur verið mældur með því að spyrja um magn hamingju í lífi einhverns á skalanum 

0-10. Virkni-hlutinn hvílir á þeirri hugmynd að allir þurfi að raungera möguleika sína, þróa með sér hæfni 
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og tengja merkingu við þeirra eigin hegðun. Virkni-hlutinn spyr hins vegar ekki hversu gott lífið er, heldur 

hvað er það sem gerir lífið gott (Ryan og Deci, 2001).  

Andleg heilsa hefur áhrif á líkamlega heilsu. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni eru 

geðsjúkdómar ábyrgir fyrir tapi á 13% af sjúkdómalausum lífsárum einstaklinga, samanborið við 6% 

vegna HIV/alnæmis (World Health Organization, 2013). Það segir okkur að geðsjúkdómar geta haft mikil 

áhrif á líkamlega heilsu með því að valda ýmsum sjúkdómum. Talið er að geðsjúkdómar séu 

orsakavaldar af allt að 10% af líkamlegum sjúkdómum. Geðsjúkdómar í æsku og röskun á andlegri 

heilsu á yngri árum getur haft áhrif á árangur í skóla og dregið þannig úr starfsferli síðar á ævinni 

(Zweifel, 2018). Skýrsla sem gefin var út í Bandaríkjunum áætlar að 35% þeirra sem leita aðstoðar hjá 

heimilislækni uppfylli skilyrði fyrir einhvers konar þunglyndi og jafnvel 10% fyrir helstu formum þunglyndis 

(Robinson, Geske, Prest og Barnacle, 2005). Það eru því tengsl á milli andlegrar og líkamlegrar heilsu 

sem segir okkur að það sé alveg jafn mikilvægt að rækta og sjá vel um andlega heilsu sína jafnt sem þá 

líkamlegu.  

Árið 2015 var talið að um 300 miljónir manna þjáist af þunglyndi og að svipaður fjöldi sé að glíma við 

kvíða (WHO, 2017). Samkvæmt Embætti landlæknis fer geðheilbrigði ungs fólks hér á landi hrakandi. 

Rannsóknarmiðstöðin Rannsókn og greining hefur með reglubundnu millibili framkvæmt þýðisrannsókn 

á meðal allra unglinga í grunnskólum landsins. Þar hefur komið fram aukning á einkennum kvíða og 

depurðar og þá einkum meðal stúlkna (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, 

Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Erla María Tölgyes o.fl., 2016). Einnig hafa kannanir á vegum Embættis 

landlæknis gefið til kynna að unglingum landsins líði almennt verr nú en áður. Sem dæmi mátu 36,2% 

af einstaklingum á aldrinum 18-24 ára andlega heilsu sína annað hvort lélega eða sæmilega í könnun 

frá 2016, en til samanburðar má nefna að sú tala var 16,8% árið 2007. Notkun ungs fólks á Íslandi á 

þunglyndislyfjum hefur aukist umtalsvert á síðustu árum. Notkunin fór úr 45 skilgreindum 

dagsskömmtum á hverja þúsund íbúa árið 2011 í 73 skammta árið 2016 (Sigrún Daníelsdóttir, Védís 

Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017). Það er því augljóst að það er mjög mikilvægt að efla 

geðheilbrigðisþjónustu hér á landi hjá einstaklingum á öllum aldri. Ásamt kvíða og þunglyndi hefur verið 

aukin umræða í samfélaginu um streitu og áhrif hennar á einstaklinga, og var því ákveðið að skoða 

þessar breytur frekar.  

2.5.1 Kvíði 

Kvíði (e. anxiety) er skilgreindur sem von eða eftirvænting á mögulegri hættu eða ógn í framtíðinni. Kvíði 

er þó ekki það sama og ótti við alvöru eða skynjaða yfirvofandi hættu. Kvíði er eðlileg tilfinning sem í 

gegnum tíðina hefur haldið mönnum á lífi með því að virkja eðlishvötina til að vilja lifa af. Kvíði getur þó 

þróast yfir í sjúklegt ástand og þannig valdið einstaklingnum miklum ama (Crocq, 2015). Ef kvíði er farinn 

að valda miklum ama er líklegt að um einhverskonar kvíðaröskun sé að ræða. Kvíðaraskanir eru 

algengustu geðrænu greiningarnar í Bandaríkjunum. Undir kvíðaröskunum má meðal annars finna 

aðskilnaðarkvíða, almenna kvíðaröskun, felmtursröskun og félagsfælni. Kvíði, eins og aðrar 

geðraskanir, helst oft í hendur við aðrar raskanir svo sem þunglyndi (Michaud og Fombonne, 2005). 
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2.5.2 Þunglyndi  

Þunglyndi (e. depression) er algengur andlegur kvilli sem hefur áhrif á andlega heilsu og líðan hundruða 

milljón manna um allan heim. Þunglyndi hefur áhrif á það hvernig fólki líður, hvernig það hugsar og 

hvernig viðkomandi tekst á við athafnir daglegs lífs. Þunglyndi hefur oft áhrif á svefn, matarvenjur og 

hvernig viðkomandi getur sinnt vinnu, skóla og heimilislífi. Til að líðan sem þessi sé greind sem 

þunglyndi þurfa einkenni að hafa verið til staðar í a.m.k. 2 vikur samfleytt, en einkenni geta t.d. verið 

leiði, vonleysi, pirringur, tómleikatilfinning, lítil orka eða mikil þreyta (e. fatigue), að finnast maður einskis 

virði og ýmislegt fleira (National Institude of Mental Health, e.d). 

Þunglyndi er helsta orsök örorku í heiminum (World Health Organization, 2017). Í Bandaríkjunum er 

eins árs algengi alvarlegs þunglyndis 2,7-10,3% (rúmlega 16 milljón manns) árið 2012. Meðal þeirra 16 

milljón fullorðinna sem fóru í djúpt þunglyndi höfðu 4,3 milljón þeirra (26,9%) alvarlegar 

sjálfsvígshugsanir. Þunglyndi er algengara hjá konum, einhleypum einstaklingum og þeim sem búa við 

lága efnahagsstöðu. Meðferð við þunglyndi getur verið ein af eftirfarandi eða samsett; lyfjameðferð, 

sálfræðimeðferð eða líkamlegar meðferðir (e. somatic treatments). Viðbótarmeðferðir og óhefðbundnar 

lækningar eru að verða sífellt vinsælli til meðferðar við þunglyndi (Schulz og Arora, 2015).  

2.5.3 Streita  

Streita (e. stress) er algeng og eðlileg upplifun, en í of miklu magni getur streita leitt til ýmissa sjúkdóma 

og almenns heilsuleysis. Streita er talin vera orsakavaldur m.a. margra hjartasjúkdóma, krabbameins, 

astma, meltingartruflana og hins almenna kvefs (McEwen, 1998). Hugtakið sjálft er nokkuð nýtt í 

heilbrigðisfræðum og er oft fjallað um það út frá þremur kenningum. Þær snúast um streitu sem 

lífeðlisfræðileg viðbrögð, streitu sem afleiðingu merkisviðburðar á ævinni og streitu af sálfræðilegum 

toga. Áhersla er lögð á samband einstaklings og umhverfis, en talið er að þegar kröfur umhverfis, innri 

kröfur eða hvort tveggja saman verða meiri en einstaklingur telur sig ráða við, byggist upp streita. Því 

mætti segja að streita sé flókið ferli líffræðilegra og sálfræðilegra ferla í sambland við persónulega 

eiginleika og upplifanir einstaklingsins (Kristín Rósa Ármannsdóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir og Helga 

Jónsdóttir, 2014). 

2.6 Samantekt  

Jóga er sambland af hreyfingu, hugleiðslu og öndun með það að markmiði að bæta líkamlega og 

andlega heilsu á einn eða annan hátt. Til eru margar mismunandi tegundir af jóga en þrátt fyrir að 

uppbygging þeirra sé á margan hátt ólík er grunnhugmyndin þó alltaf sú sama, en hún er að tengja 

saman hug og líkama í gegnum þær æfingar sem taldar voru upp hér að ofan.  

Andleg heilsa er hugtak sem hefur hlotið aukna athygli undanfarin ár og hefur orðið vitundvakning í 

samfélaginu um mikilvægi andlegrar heilsu. Einkenni þunglyndis, kvíða og streitu hafa verið áberandi í 

umræðunni en leitast hefur verið eftir því að draga úr þeirri miklu aukningu sem sést hefur í samfélaginu. 

Sem dæmi má nefna átakið #Huguð sem Hugrún geðfræðslufélag stóð fyrir í fyrra. Sú herferð var ætluð 

til að vekja athygli á geðheilbrigði og fjölbreytileika andlegra kvilla, og þeim úrræðum sem standa til 

boða. Það var magnað að sjá hvað sú herferð hafði mikil áhrif en fjöldi fólks opnaði sig um andlega 

erfiðleika á samfélagsmiðlum. Andleg heilsa og almenn vellíðan snertir okkur öll og er því mikilvægt að 
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halda áfram að vekja athygli á mikilvægi hennar og skoða nánar hvað nýlegar rannsóknir hafa að segja 

um áhrif jóga á andlega heilsu.  
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3 Aðferðafræði  

3.1 Markmið, tilgangur og aðferðafræði  

Þetta verkefni er fræðileg samantekt á rannsóknargreinum sem allar eiga það sameiginlegt að fjalla um 

áhrif jóga á andlega heilsu og líðan. Markmið með þessari samantekt er að skoða og samræma 

niðurstöður rannsókna sem framkvæmdar hafa verið síðastliðin 5 ár eða síðan árið 2014. Farið var yfir 

niðurstöður rannsóknanna og niðurstöðurnar metnar af höfundum ritgerðarinnar með tilliti til 

rannsóknaspurningu verkefnisins: Hefur jóga áhrif á andlega heilsu; kvíða, þunglyndi og streitu? Til að 

tryggja gæði þeirra rannsókna sem valdar voru var stuðst við PRISMA flæðirit eða Preferred Reporting 

Items for Systematic Review and Meta-Analysis (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman og The, 2009). 

3.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði  

Leitin að rannsóknargreinum fór fram 27. janúar, 30. janúar og 5. febrúar 2019, og var einungis stuðst 

við gagnabankann PubMed við leitina. Eftirfarandi inntöku- og útilokunarskilyrði voru notuð: 

• 5 years: Stefnt var að því að nota einungis greinar sem komu út á árunum 2014-2019.  

• English: Aðeins voru valdar greinar á ensku.  

• Adult 19+ years: Aðeins voru valdar greinar um fullorðna. 

• Human: Aðeins voru valdar greinar um manneskjur.  

• Einungis greinar sem snúa að andlegri heilsu voru valdar áfram og greinar sem snúa að 

líkamlegri heilsu voru útilokaðar.  

• Einungis megindlegar rannsóknir þar sem verið var að skoða áhrif jóga á andlega heilsu voru 

valdar áfram. Eigindlegar rannsóknir og fræðilegar samantektir voru útilokaðar því samantektin 

var byggð á tölulegum gögnum.  

 Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði  

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Greinar sem fjalla um andlega heilsu 

• Greinar sem fjalla um jóga  

• Greinar 5 ára eða yngri  

• Greinar á ensku  

• Greinar sem fjalla um fullorðna, 19+ ára 

• Greinar sem snúa að mannfólki  

• Megindlegar rannsóknir 

• Greinar sem fjalla um líkamlega heilsu 

• Greinar eldri en 5 ára 

• Greinar á öðru tungumáli en ensku  

• Greinar sem fjalla um börn 0-18 ára 

• Greinar sem snúa að öðrum en mönnum 

• Eigindlegar rannsóknir  

• Fræðilegar samantektir  
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3.3 Efnisleit og leitarorð  

Leitarorð sem stuðst var við: Yoga therapy, yoga, psychotherapy, mental health, anxiety, stress. Yoga 

og yoga therapy voru efnisorð sem sett voru saman við önnur leitarorð, sjá má samsetningar og 

niðurstöður leitar í töflu 2 hér að neðan. 

Tafla 2. PubMed samsetningar og niðurstöður 

Leit Leitarorð Fjöldi 

greina 

Titlar Útdrættir Greinar 

1 Yoga therapy(MeSH) AND Mental 

Health(MeSH) 

20  7 5 4 

2 Yoga(MeSH) AND 

Psychotherapy(MeSH) AND Mental 

Health(MeSH) 

6 6 2 2 

3 Yoga(MeSH) AND 

Psychotherapy(MeSH) AND 

Stress(MeSH) AND Anxiety(MeSH) 

10 3 2 2 

4 Yoga(MeSH) AND Mental Health 

(MeSH) 

20 5 3 2 

5 Yoga(MeSH) AND 

Depression(MeSH) 

62 24 16 3 

= Samtals  118  45 28 13 

 

Greinar sem komu oftar en 1x upp í gagnabanka og voru því útilokaðar: 23 

 

3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla  

Leit í gagnabankanum PubMed skilaði samtals 56 niðurstöðum og utanaðkomandi greinar voru sex, því 

voru greinarnar sem skoðaðar voru á einhvern hátt 62 talsins. Eftir að titlar höfðu verið skoðaðir og þær 

greinar sem ekki áttu við efnið ásamt tvítekningum höfðu verið útilokaðar voru 21 grein eftir. Þegar búið 

var að fara yfir útdrætti og útiloka þannig greinar út frá útilokunarskilyrðum ritgerðarinnar voru sautján 

greinar eftir sem lesnar voru í heild sinni. Fjórar greinar voru útilokaðar eftir lestur sem ekki voru taldar 

eiga við og voru því þrettán greinar sem notast var við í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Niðurstöður 

þessar má sjá á PRISMA flæðiriti (mynd 1). Einnig var gerð PICOT tafla til að fá yfirsýn yfir greinarnar 

sem valið var að vinna með (sjá fylgiskjal 2).  



 20 

Mynd 1. Prisma flæðirit 
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður samantektar  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar voru og sem þessi fræðilega 

samantekt byggir á. Rannsóknarspurningunni verður svarað: Hefur jóga áhrif á andlega heilsu; kvíða, 

þunglyndi og streitu? Niðurstöðum rannsóknanna var fyrst skipt niður eftir áhrifum á kvíða, áhrifum á 

þunglyndi og áhrifum á streitu en það reyndist flókið þar sem að í þeim rannsóknum sem farið var yfir 

við gerð þessarar samantektar voru fleiri en ein breyta skoðuð í hverri rannsókn. Í greinunum var verið 

að skoða ýmsar tegundir jóga og var því ákveðið að flokka niðurstöður þeirra eftir þeim jógategundum 

sem stuðst var við. Ekki er þó verið að bera jógategundirnar beinlínis saman heldur er þetta einungis 

gert til að hafa skýra flokkun á niðurstöðunum.  

4.2 Hatha jóga  

Rannsókn (e. study) Lindahl o.fl (2016) sem framkvæmd var í Saint Paul í Bandaríkjunum leitaðist við 

að meta áhrif 7 vikna jóganámskeiðs á andlega vellíðan, líkamlega heilsu og einkenni streitu hjá 

öldruðum. Þátttakendur í rannsókninni voru 8 aldraðir sjálfboðaliðar. Skilyrði voru að þátttakendur væru 

eldri en 60 ára, hefðu enga reynslu af jóga, væru ekki að stunda virka hreyfingu og væru ekki að glíma 

við veikindi eða meiðsl sem gætu haft áhrif á öryggi þeirra. Allir þátttakendur voru partur af tilraunahóp 

og hlutu því íhlutun sem samanstóð af 7 vikna Hatha jóganámskeiði. Kennt var tvisvar í viku í 60 mínútur 

í senn. Spurningalistar voru lagðir fyrir þátttakendur 3-5 dögum fyrir inngrip til þess að fá grunngildi og 

síðan 3-5 dögum að inngripi loknu, til að sjá hvort breytingar hafi orðið á þeim. Spurningalistarnir mældu 

sjálfsmat á eigin heilsu (SF-12), bugun/örmögnun (Exhaustion questionnaire) og streitu (Cohen‘s 

Perceived Stress Scale, PSS). Ásamt spurningalistunum voru efnaskipti hvers og eins mæld út með því 

að mæla blóðfitu (e. blood lipids) og glúkósa í blóðsýni, ásamt því að mæla blóðþrýsting og 

hjartsláttartíðni í hvíld. Cortisol í munnvatni var einnig mælt með bómullarpinnastroki úr munni sem tekið 

var þrisvar sólahrings, í upphafi og við lok rannsóknar. Að lokum voru líkamlegir þættir mældir, en það 

voru jafnvægi, liðleiki og hreyfanleiki. Líkamlegir eiginleikar voru mældir með ýmsum jafnvægis-, teygju- 

og samhæfingaræfingum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að enginn marktækur munur var á 

efnaskiptum og hvíldarblóðþrýstingi milli mælinga. Enginn marktækur munur var á cortisoli í munnvatni 

milli mælinga. Einhver munur var á líkamlegum eiginleikum milli mælinga en sá munur var þó ekki 

marktækur. Aftur á móti var marktækur munur á þeim þáttum er sneru að andlegri heilsu. Andleg líðan 

(e. mental component) almennt fór batnandi (p=0.029), bugun/örmögnun fór marktækt batnandi milli 

mælinga (p=0,046) og streita fór marktækt minnkandi eftir inngrip (13.6 ± 1.2 fyrir íhlutun en 8.9 ± 1.2 

eftir íhlutun, p=0.005). 

Í forrannsókn (e. pilot study) Taspinar o.fl. (2014) í Tyrklandi var gerður samanburður á áhrifum Hatha 

jóga og styrktarþjálfunar á andlega heilsu og velferð kyrrsetufólks. Leitað var eftir þátttakendum í háskóla 

í Tyrklandi. Alls voru 80 nemendur valdir til að taka þátt í rannsókninni eftir að tekið var tillit til kyns. Þeim 

var skipt handahófskennt í þrjá hópa: Hatha jóga, styrktarþjálfun og samanburðarhóp. Alls luku 51 

þátttakandi rannsókninni, 17 manns í hverjum hóp. Þátttakendur í Hatha jóga og styrktarþjálfun æfðu 

að meðaltali í 50 mínútur, þrisvar í viku, í sjö vikur. Hópurinn í Hatha jóga fékk tvo vottaða jógakennara 
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sem tóku tillit til hreyfingarleysis hópsins, og veittu þannig viðeigandi þjálfun. Tímalengd jógastellinganna 

var aukin í hverri viku og náði hópurinn að gera erfiðari stöður (e. asana) eftir því sem leið á rannsóknina. 

Að auki var áhersla lögð á öndun þegar farið var úr einni stöðu í aðra og á meðan slökun stóð. Hópurinn 

í styrktarþjálfun fékk kerfisbundna vöðvaþjálfun. Samanburðarhópurinn fékk enga íhlutun. Til að meta 

árangur rannsóknarinnar var hæð og þyngd mæld. Þátttakendur svöruðu einnig tyrkneskum útgáfum af 

spurningalistum um lífsgæði (Nottingham Health Profile, NHP), þunglyndiseinkenni (Beck Depression 

Inventory, BDI), sjálfsímynd (Body Cathexis Scale, BCS) og sjálfsálit (Rosenberg Self-esteem Scale, 

RSES). VAS skalinn (Visual Analog Scale) var einnig notaður til að meta þreytu (e. fatigue). Þessar 

mælingar voru gerðar fyrir íhlutun og eftir að rannsókn lauk. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

marktækt að í Hatha jógahópnum minnkaði magn þreytu eftir þjálfun og þunglyndiseinkenni minnkuðu 

einnig miðað við mælingar fyrir íhlutun. Einnig sýndu niðurstöður marktækan mun á sjálfsáliti og 

líkamsímynd þátttakenda sem jókst eftir jógaþjálfunina. NSP-skorið sem metur lífsgæði og tilfinningaleg 

viðbrögð þess sýndi marktæka minnkun á tilfinningalegum viðbrögðum, sem þýðir aukin lífsgæði hjá 

þátttakendum. Ekki sást marktæk breyting á orkustigi, verkjum, félagslegri einangrun, svefn né hreyfingu 

hjá jógahópnum. Samanborið við hópinn sem fékk styrktarþjálfun var þreyta, sjálfsálit og lífsgæði 

marktækt mun betri hjá Hatha jógahópnum, en líkamsímynd var marktækt betri hjá hópnum sem fékk 

styrktarþjálfun. 

Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. randomized controlled trial) Falsafi (2016) sem 

framkvæmd var í North Carolina í Bandaríkjunum, voru áhrifin af núvitund og Hatha jóga á þunglyndi og 

kvíða skoðuð og borin saman. Úr rúmlega 11.500 manna hópi voru 90 námsmenn úr háskóla í 

suðurríkjum Bandaríkjanna, sem voru 18 ára og eldri með þunglyndis- og/eða kvíða greiningu valdir til 

að taka þátt í rannsókninni. Nemendurnir voru fundnir í gegnum hópnetpósta og auglýsingamiða. Með 

póstinum fylgdi spurningalisti sem sneri að því hvort viðkomandi væri að glíma við einhvers konar andleg 

vandamál og hvort hann væri að fá viðeigandi meðferð. 84 nemendur tóku þátt í rannsókninni en vegna 

forfalla kláruðu aðeins 67 þeirra hana. Nemendunum var skipt af handahófi í 3 hópa, tilraunahóp sem 

fékk íhlutunina núvitund, tilraunahóp sem fékk jóga sem íhlutun og síðan samanburðarhóp. Í 

núvitundarhópnum voru 21 manns, í jógahópnum voru 23 manns og í samanburðarhópnum voru 23 

manns. Tilraunahóparnir fengu 8 vikur af þjálfun sem innihélt 75 mínútur af æfingum í hverri viku. 

Jógahópurinn lærði Hatha jóga en núvitundarhópurinn lærði ýmsar núvitundaræfingar, þ.m.t. 

sjálfsumhyggju (e. self-compassion).  Einnig voru þátttakendur beðnir um að stunda æfingarnar sem 

þeir höfðu fengið kennslu í, í um 20 mínútur heima dag hvern. Allir hóparnir þrír héldu sinni reglubundu 

meðferð áfram hvort sem hún var lyfjameðferð eða sálfræðimeðferð. Einkenni voru metin með 

spurningalistum um þunglyndiseinkenni (Beck Depression Inventory, BDI), kvíðaeinkenni (The Hamilton 

Anxiety Scale, HAM-A), streitueinkenni (The Student-Life Stress Inventory, SSI-R), sjálfsumhyggju 

(Self-compassion Scale, SCS) og núvitund (Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised, CAMS-

R). Rannsóknin fór fram yfir 12 vikna tímabil. Einkenni þunglyndis, kvíða og streitu ásamt sjálfsumhyggju 

og núvitund voru metin í upphafi, í miðri rannsókn við 4. viku, eftir rannsóknina við 8. viku og svo var 

eftirfylgnismat á 12. viku. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samanborið við samanburðarhópinn 

mátti greina marktæka dvínun á einkennum þunglyndis, kvíða og streitu svo um munaði frá 

upphafsmælingum og við eftirfylgni hjá bæði núvitundarhópnum og jógahópnum (p<0.01) (sjá mynd 2 
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og 3). Ekki greindist marktæk breyting á sjálfsumhyggju hjá jógahópnum, þó var marktæk hækkun á 

sjálfsumhyggju hjá núvitundarhópnum (p<0.01). Einnig var tekið fram að breytingin á einkennum 

þunglyndis og kvíða hélst sú sama frá viku 8 og við eftirfylgni  á viku 12. Engar breytingar voru sjáanlegar 

hjá samanburðarhópnum. 

Mynd 2. Hamilton Anxiety Scale. Einkenni kvíða á hverjum tíma rannsóknarinnar hjá öllum 
hópum.  

 

Mynd 3. Beck Depression Inventory. Einkenni þunglyndis á hverjum tíma rannsóknarinnar hjá 
öllum hópum. 

 

Telles o.fl. (2018) framkvæmdu samanburðarrannsókn (e. comparative controlled trial) í Indlandi. Þar 

var andleg líðan og kvíði grunnskólakennara skoðuð og borin saman milli tveggja hópa, út frá þeim sem 

stunduðu jóga og þeim sem gerðu það ekki. Í rannsókninni tóku 236 grunnskólakennarar þátt frá norð-

austur Indlandi, en skólar í ákveðnu fylki sendu hver frá sér einn kennara til að taka þátt í rannsókninni. 

Kennararnir voru á aldrinum 26-55 ára. Þátttakendur voru valdir eftir hentugleika út frá kennsluáætlun 

þeirra, en ekki neinum öðrum skilyrðum öðrum en þeim að kennararnir hefðu ekki mikla reynslu af jóga. 

Þátttakendunum var skipt jafnt í tilrauna- og samanburðarhóp, 118 manns í hvorum hóp.  

Tilraunahópurinn hlaut íhlutun sem fól í sér að hópurinn fór í 15 daga á jógasetur þar sem þátttakendurnir 

voru í stífri dagskrá tengdri jóga frá 4:00 á morgnana til 21:00 á kvöldin. Á þeim tíma stunduðu þeir jóga 

í 4 klst. og fengu kennslu um jóga í 2 klst. á dag. Á þessum 15 dögum lærðu þeir um mismunandi 

jógastöður (e. asanas), öndunaræfingar (e. pranayamas), að syngja möntrur (e. chanting) og fengu 
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leiðsögn í slökun. Þeir lærðu einnig um hugmyndafræði Hatha jóga og hvernig hægt sé að innleiða það 

í sitt daglega líf. Samanburðarhópurinn hlaut enga íhlutun og hélt því áfram að kenna í um sex 

klukkustundir á dag. Til að meta einkenni og fylgjast með framgangi rannsóknarinnar var stuðst við 

spurningalista til að meta andlega líðan (Warwick-Edinburgh Mental Well-being scale, WEMWBS) og til 

að meta stöðu á kvíða (Spielberger‘s State-Trait Anxiety Inventory, STAI-S). Spurningalistarnir voru 

lagðir fyrir báða hópana, bæði í upphafi rannsóknar og að loknum 15 dögum þegar að tilraunahópurinn 

hafði lokið við inngripið. Allir 118 kennararnir sem fóru á jógasetrið sýndu marktækan mun á jákvæðum 

framförum á almennri andlegri líðan (p<0.001), ásamt því að einkenni kvíða fóru marktækt minnkandi 

(p<0.01). Samanburðarhópurinn sýndi engar marktækar breytingar milli mælinga. 

4.3 Núvitundarjóga 

Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. randomized controlled trial) Schuver og Lewis (2016) sem 

framkvæmd var í Bandaríkjunum voru áhrif 12 vikna núvitundarjógaíhlutunar borin saman við áhrif 

reglubundinna gönguæfinga á einkenni þunglyndi kvenna. Þátttakendur í rannsókninni voru 40 konur á 

aldrinum 20-64 ára með þunglyndisgreiningu skv. greiningarskölum (Structural Clinical Interview for 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, SCID-I). Þátttakendum var safnað saman í 

gegnum tölvupóst og síðar í gegnum síma. Skilyrði fyrir þátttöku voru að vera 18 ára eða eldri, ekki 

stunda jóga að staðaldri, vera með persónulega reynslu af þunglyndi, vera enskumælandi og skrifandi, 

geta stundað jóga eða göngu a.m.k tvisvar í viku í 12 vikur og sætta sig við vera skipt annað hvort í 

jóga- eða gönguhóp. Útilokunarskilyrði voru þeir sem voru með geðklofa eða geðhvarfasýki, stunda 

reglulega líkamsrækt, einstaklingar með einhver heilsufarsvandamál sem gætu hindrað þátttöku í 

íhlutunum og þeir sem ekki skrifuðu undir samþykki. Þátttakendum var handahófskennt skipt í tvo jafna 

hópa, 20 konur í tilraunahóp og 20 konur í samanburðarhóp. Tilraunahópurinn hlaut 12 vikna jóga- og 

núvitundarkennslu. Samanburðarhópurinn hlaut 12 vikna göngukennslu. Jógakennslan fór fram í 

gegnum DVD disk sem kenndi stöður (e. asana), öndunaræfingar (e. prayana) og slökun/hugleiðslu. 

Efnið var sérstaklega sniðið til þess að hafa áhrif á einkenni þunglyndis og kvíða. Þátttakendur voru 

beðnir um að horfa á 65-70 mínútur af efninu tvisvar í viku, og þegar þeir treystu sér til máttu þeir stjórna 

æfingunni sjálfir. Þátttakendur voru í sambandi við kennara í gegnum síma, 15 mínútur á viku fyrsta 

mánuðinn og aðra hverja viku eftir það. Í símtalinu var farið yfir jógaiðkun vikunnar og núvitund rædd. 

Samanburðarhópurinn átti að horfa á 65 mínútur af göngukennslu DVD disk tvisvar í viku í 12 vikur, 

ásamt símtölum við kennara 8 sinnum yfir tímabilið. Þátttakendur voru metnir í upphafi (e. baseline), í 

lok íhlutunar og í eftirfylgni einum mánuði eftir að ílutun lauk. Þátttakendur voru metnir með 

spurningalistum til þess að meta einkenni þunglyndis (Beck Depression Scale, BDI) og ígrundun 

(Ruminative Responses Scale, RRS). Niðurstöður rannsóknarinnar voru metnar með t-prófi og kí-

kvaðrat prófi, en báðir hópar sýndu marktækan mun á niðurstöðum. Jógahópurinn sýndi marktækt 

minnkandi einkenni þunglyndis frá upphafsmælingum og að mælingum í lok íhlutunar (p<0.001), einnig 

á milli upphafsmælinga og að eftirfylgnismælingum mánuði eftir að íhlutun lauk (p<0.001). Það sama 

má segja um samanburðarhópinn en á milli upphafs- og lokamælinga fóru einkenni þunglyndis marktækt 

minnkandi (p<0.01), og eins á milli upphafs- og eftirfylgnimælinga (p<0.01). Ekki reyndist marktækur 

munur á milli hópanna, sem bendir til þess að annars konar hreyfing gæti einnig haft jákvæð áhrif á 

andlega líðan.  
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Falsafi og Leopard (2015) framkvæmdu forrannsókn (e. pilot study) í Bandaríkjunum til þess að meta 

áhrif núvitundaræfinga, svo sem jóga, á einkenni þunglyndis og kvíða hjá einstaklingum sem glíma við 

kvíða og/eða þunglyndi og eru ótryggðir eða með lága innkomu. Tuttugu þátttakendum á aldrinum 18-

65 ára var safnað saman í gegnum ókeypis heilsugæslustöðvar (e. free clinic) í Norður-Karolínu. Allir 

þeir sem glímdu við þunglyndi og/eða kvíða voru taldir hæfir sem þátttakendur, nema þeir ættu við 

hugsunarröskun, geðhvarfasýki eða persónuleikaröskun að stríða. Einnig voru þeir útilokaðir sem áttu 

við áfengis- eða fíkniefnavanda að stríða, þeir sem stunduðu jóga reglulega eða áttu við einhvers konar 

líkamlega kvilla sem kæmu í veg fyrir að þeir gætu stundað jóga. Heimilislausir, og þeir sem ekki gátu 

lesið eða svarað spurningalistunum sjálfir af einhverjum ástæðum, voru einnig útilokaðir frá 

rannsókninni. Einungis 13 af þeim 20 sem upphaflega voru valdir í rannsóknina luku henni. 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa en báðir hópar hlutu sömu meðferð og voru því ekki bornir saman. 

Fengu báðir hópar 8 vikna þjálfun í núvitund, sjálfsumhyggju (e. self compassion) og jóga. Þátttakendur 

mættu í kennslu í 1 og ½ tíma vikulega, ásamt því að vera hvattir til þess að stunda jóga í hálftíma á 

dag og gera einhvers konar núvitundaræfingar í korter á dag. Þátttakendur fengu ýmsa hluti til að 

auðvelda þeim æfingarnar heima svo sem lesefni, MP3 spilara með núvitundaræfingum, DVD diska 

með leiðbeiningum til æfinga og fleira. Byrjað var á einföldum æfingum sem fóru svo stigvaxandi eftir 

því sem leið á. Mælitækin sem voru notuð til þess að meta einkenni voru spurningalistar til þess að meta 

þunglyndi (Beck Depression Inventory, BDI), kvíða (The Hamilton Anxiety Scale, HAM-A), 

sjálfsumhyggju (The Self Compassion Scale, SCS) og vellíðan (The Perceived Wellness Survey, PWS). 

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir í upphafi, um miðja rannsókn, í lok rannsóknar og síðan 4 vikum eftir 

að inngripi lauk til eftirfylgdar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að núvitundaræfingar og jóga höfðu 

jákvæð áhrif á einkenni þunglyndis, kvíða, sjálfsumhyggju og almenna vellíðan einstaklinganna. 

Niðurstöðurnar sýndu að einkenni þunglyndis fóru marktækt minnkandi bæði milli upphafs og lok 

rannsóknar, og milli upphafs og eftirfylgni (p<0.05). Einkenni kvíða fóru einnig marktækt minnkandi milli 

upphafs og loka rannsóknarinnar (p<0.05), og upphafs og eftirfylgni (p<0.10) (sjá mynd 4). Einnig 

reyndist vera marktæk aukning á sjálfsumhyggju og almennri vellíðan milli upphafs og eftirfylgni (p<0.05) 

(sjá mynd 5). Þar að auki við jákvæðar breytingar á þessum fjórum þáttum, greindu þátttakendur einnig 

frá líkamlegum bætingum svo sem auknu þoli og auknum liðleika. Í rannsókninni var þó mjög lítið úrtak 

sem gefur niðurstöðum ekki nægt vægi. 

Mynd 4. Einkenni þunglyndis og kvíða á hverjum tíma rannsóknarinnar 
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Mynd 5. Sjálfsumhyggja og vellíðan á hverjum tíma rannsóknarinnar 

  

4.4 Yin jóga  

Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. randomized controlled study) Hylander o.fl. (2017) sem 

framkvæmd var í Lund í Svíþjóð var leitast eftir því að meta áhrif fimm vikna YOMI (e. Yin yoga and 

mindfullness) námskeiðs á streitu, áhyggjur og núvitund. Þátttakendum var safnað með því að útdeila 

bæklingum og hengja upp plaköt sem upplýstu um rannsóknina og hver inntöku- og útilokunarskilyrði 

fyrir þátttöku væru. Þau skilyrði voru að viðkomandi væri á aldrinum 18-65 ára, upplifði streitu og væri í 

líkamlega fær um að geta stundað jógaæfingar, ekki mátti vera með reynslu af jóga, né í virkri sálfræði- 

geð- eða lyfjameðferð vegna andlegra kvilla og nauðsynlegt var að komast í a.m.k. sjö af 10 tímum. 

Upphaflega sóttu 96 manns um þátttöku. Fimmtíu og sex þeirra var skipt niður í tvo hópa: hóp 1 og hóp 

2 sem innihéldu 28 manns hvor. Af þeim luku 19 úr hópi 1 rannsókninni og 21 úr hópi 2. Hóparnir hlutu 

báðir sömu íhlutun, en þó ekki á sama tíma, því var hægt að bera saman niðurstöður þegar annar 

hópurinn hafði lokið íhlutun en ekki hinn, og svo þegar báðir höfðu lokið íhlutun. YOMI námskeiðið miðar 

að því að þjálfa bæði líkama og huga, en það er samblanda af núvitund og Yin jóga. YOMI- og 

núvitundarnámskeiðið stóð yfir í 5 vikur og var kennsla tvisvar í viku, 90 mínútur í senn. Áhersla í 

tímunum var á 30 mínútur af sálkennslu og núvitund ásamt 60 mínútna Yin jóga kennslu. Áhersla var á 

að hvetja þátttakendur til að stunda það sem þeir lærðu heima, en engin ákveðin heimavinna var lögð 

fyrir til þess að auka ekki á álag eða streitu hjá þátttakendum. Mælitækin sem notuð voru, voru 

spurningalistar til að meta einkenni streitu (Perceived Stress Scale, PSS), áhyggjur (Penn State Worry 

Questionnaire, PSQW) og núvitund (Five Facet Mindfulness Questionnaire, FFMQ). Spurningalistunum 

var svarað viku áður en fyrsti YOMI tíminn hjá hópi 1 var kenndur (T1) og síðan á milli loka tímans og 

eftirfylgni hjá hóp 1 (T2). Þá hóf hópur 2 YOMI kennsluna og 5 vikum síðar, í lok kennslu hjá hópi 2 og 

í eftirfylgni hjá hóp 1 (T3) var aftur svarað spurningalistunum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

marktækur munur var á milli hópa frá upphafi rannsóknar og þegar einungis hópur eitt hafði hlotið íhlutun 

en ekki hópur tvö (T1-T2). Niðurstöðurnar benda til þess að YOMI íhlutunin hafi haft marktæk áhrif á að 

minnka streitu (PSS) (p<0.001) og áhyggjur (PSWQ) (p<0.001) og auka núvitund (FFMQ) (p<0.001). 
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Mynd 6. PSS, PSWQ og FFMQ, breyting á milli T1 og T2. Hópur 1 heil lína, hópur 2 punktalína. 

 

4.5 Aðrar eða óskilgreindar jóga tegundir  

Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn (e. randomized controlled trial) Lin o.fl. (2015) sem framkvæmd 

var í Taiwan var verið að rannsaka áhrif jóga á vinnutengda streitu. Tilraunahópur fékk jógaíhlutun og 

var hann borinn saman við samanburðarhóp sem hlaut enga íhlutun, voru svo hóparnir metnir fyrir og 

eftir íhlutun. Einnig voru athuguð áhrif jóga á breytingar á hjartsláttartíðni (hlutfall á milli lágrar tíðni og 

hárrar tíðni, LT/HT). Þátttakendur í rannsókninni voru 60 geðheilbrigðisstarfsmenn á háskólasjúkrahúsi 

sem stunduðu ekki neina formlega þjálfun. Þeim var af handahófi skipt í tvo jafna hópa: jóga- og 

samanburðarhóp. Jógahópurinn fékk 60 mínútna jógakennslu vikulega í 12 vikur. Samaburðarhópurinn 

hittist jafnt oft, en fékk kaffi og horfði á sjónvarpið og stundaði því enga hreyfingu. Þátttakendur voru 

beðnir um að svara spurningalistum fyrir og eftir íhlutun, þ.á.m. lýðfræðilegum upplýsingum (aldur, kyn, 

hjúskaparstaða, trúarbrögð, menntun, starfsaldur o.s.frv.), um faglegan bakgrunn, vinnutengdum streitu-

skala (Work-related Stress Scale) og streituaðlögunar-skala (Stress Adaption Scale) sem báðir voru 

þýddir á kínversku. Til viðbótar við spurningalistana sem svarendur fylltu út sjálfir var hjartsláttarmælir 

settur á þátttakendur fyrir íhlutun, þegar hún var hálfnuð (eftir 6 vikur) og í lok hennar (eftir 12 vikur). 

Breytingar á hjartsláttartíðnin voru þannig tengdar við vinnutengda streitu og streituaðlögunarleiðir 

heilbrigðisstarfsfólks. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að vinnutengd streita og streituaðlögun 

þátttakenda í jógahópnum batnaði verulega eftir 12 vikna jógaíhlutunina. Munurinn á skori á vinnutengdri 

streitu fyrir og eftir jógaíhlutun var athugaður með t-prófi. Niðurstöðurnar sýndu marktækan mun á milli 

tveggja prófana (t=-6.225, p=0.0), sem bendir til þess að þátttakendur í jógahópnum sýndu verulega 

lækkun á vinnutendri streitu eftir jógaíhlutunina. Munurinn á streituaðlögun var einnig skoðaður með t-

prófi, en þær niðurstöður sýndu einnig marktækan mun á streituaðlögun á milli tveggja prófana (t=2.128, 

p=0.042), sem bendir til þess að þátttakendur höfðu aukið streituaðlögunarleiðir eftir íhlutun. Í 

samanburðarhópnum var enginn marktækur munur á vinnutengdri streitu (t=0.343, p=0.734) og 

streituaðlögun (t=-0.024, p=0.981) fyrir og eftir íhlutun. Hjartsláttarmælingarnar sýndu breytingu á 

ósjálfráða taugakerfinu milli tveggja prófana eftir 6 vikur (t=2,799, p=0.007) og eftir 12 vikur (t=-2.099, 

p=0.040), sem sýnir okkur að eftir 6 vikna jóga var aukning í virkni ósjálfráða taugakerfisins í 

jógahópnum um 0.772, og um 0.599 eftir 12 vikna jóga miðað við samanburðarhópinn.  

Í þversniðsrannsókn Park, Riley og Braun (2015) sem byggð var á internetkönnun (e. cross-sectional 

internet-based survey) í Bandaríkjunum var reynt að lýsa jákvæðum og neikvæðum breytingum á 

líkamlegum og sálfélagslegum þáttum hjá jógaiðkendum. Alls tóku 542 jógaiðkendur þátt í rannsókninni, 

þar af voru 162 jógakennarar. Jógakennararnir voru að meðaltali 42,21 árs, meirihluti konur (93,4%), af 
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hvítum kynþætti (94%) og vel menntaðir (84,6% voru með bachelor gráðu eða meiri menntun). Hinir 380 

jógaiðkendurnir voru að meðaltali 45,78 ára, meirihluti konur (84,4%), af hvítum kynþætti (95%) og vel 

menntaðir (74,9% með bachelor gráðu eða meiri menntun). Þátttakendurnir stunduðu ýmsa jóga stíla 

(33% power yoga, 22% lyengar, 17% Hatha, 16% Vinyasa, 12% annað). Þátttakendur svöruðu nokkrum 

spurningalistum í könnun á netinu. Spurningarnar voru um breytingar á líkamlegri og andlegri heilsu 

vegna jógaiðkunar. Þar af voru 19 spurningar um líkamlega heilsu og 20 spurningar um sálfélagslega 

þætti tengda jógaiðkun. Einnig var spurningalisti þar sem telja átti upp jákvæð og neikvæð áhrif 

jógaiðkunar á líkamlega og andlega heilsu. Síðan voru svörin flokkuð í þemu fyrir jákvæðar og 

neikvæðar breytur. Ásamt spurningalistunum skráðu þátttakendur hve lengi þeir stunduðu jóga í hverri 

viku, heima eða í tíma, og í hversu langan tíma þeir hafa iðkað jóga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að flestir þátttakendur greindu frá framförum á flestum sálfélagslegum sviðum. Mjög fáir þættir voru taldir 

ekki eiga við, og tiltölulega fáir greindu frá engri breytingu. Jákvæðum breytum var oftar svarað sem 

„nokkuð betri” heldur en „mun betri”. Jógaiðkendurnir greindu flestir frá jákvæðum breytingum á styrk og 

liðleika (52,2%), heilsu, svefni og orku (26%), ásamt ró, slökun og frið (25,5%). Efstu jákvæðu breyturnar 

hjá jógakennurum voru minnkuð streita og þjáning og aukin bjargráð (21,9%) ásamt aukinni meðvitund 

(e. awareness) (16,8%). Þær breytingar sem þóttu neikvæðar voru fáar og í litlu magni, en þær 

algengustu voru tengdar svefni (4,1%) og krónískum verkjum (3,8%).  

Í hálf-samanburðarrannsókn (e. quasi-experimental study) Roche o.fl. (2016) sem framkvæmd var á 

Spáni voru metin áhrif jógameðferðarinnar „æfing án hreyfingar“ (e. Exercise without movement) á 

núvitund og einkenni kvíða og þunglyndis. Þátttakendur voru sjálfboðaliðar á aldrinum 26-74 ára og voru 

þeir upphaflega 38 talsins, en 5 þeirra luku ekki rannsókninni. Aðeins konur tóku þátt þar sem einungis 

einn karlmaður bauð sig fram. Þátttakendunum var skipt í tilrauna- og samanburðarhóp. 

Tilraunahópurinn innihélt 16 manns og hlaut hann íhlutun sem saman stóð af jógameðferðinni „æfing 

án hreyfingar“ þar sem líkamsvitund, slökun, hugleiðsla, öndun og jógastöður voru grundvallarhugtökin. 

Samanburðarhópurinn samanstóð af 22 sjálfboðaliðum og fékk hann enga íhlutun. Meðferðin stóð yfir í 

mánuð og stundaði tilraunahópurinn jógameðferðina tvisvar í viku í 90 mínútur í senn, alls átta sinnum. 

Þátttakendur í tilraunahópnum voru hvattir til þess að stunda æfingarnar heima og að flétta núvitund inn 

í daglegt líf sitt. Mælitækin sem stuðst var við til að framkvæma rannsóknina voru spænskar útgáfur af 

þekktum spurningalistum nýttar til að meta núvitund (State Mindfullness Scale, SMS), kvíða (Beck 

Anxiety Inventory, BAI) og þunglyndi (Beck Depression Inventory, Second edition, BDI). Allir hóparnir 

svöruðu þessum listum í upphafi rannsóknar og eftir að tilraunahópurinn hafði lokið inngripstímabilinu.  

Niðurstöður sýndu að enginn marktækur munur mældist á milli samanburðar- og tilraunahóps í 

upphafsmælingum, en marktækur munur var á milli fyrri og seinni mælinga hjá tilraunahópnum varðandi 

aukningu í núvitund (p<0.05), minnkandi einkenni kvíða (p<0.05) og þunglyndis (p<0.05).  

Í Bretlandi framkvæmdu Ivtzan og Papantoniou (2013) samanburðarrannsókn (e. comparative study) 

til að athuga tengsl á milli jógaiðkunar og tveggja sviða sálfræðilegrar vellíðunar: lífstilgangs og 

þakklætis. Þakklæti er á tilfinningalegu sviði vellíðunar og lífstilgangur á virkni sviði. Alls svöruðu 124 

þátttakendur könnuninni. Úrtakið samanstóð af 34 körlum og 90 konum á aldrinum 18-61 árs 

(meðalaldur 40,65 ára). Þátttakendur þurftu að vera 18 ára eða eldri og stunda jóga að minnsta kosti 

tvisvar í viku. Var úrtakinu síðan skipt í tvo hópa, 42 manns sem höfðu aldrei æft jóga áður og 82 manns 
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sem höfðu stundað jóga frá einu ári til sex ára eða lengur. Ásamt lista um reynslu þátttakenda á 

jógaiðkun, svöruðu þeir tvenns konar spurningalistum. Lífsgæði voru metin með návist lífstilgangs 

(Meaning in Life Questionnaire, MLQ) og þakklæti var metið með sex þátta spurningalista (Gratitude 

Questionnaire-Six item Form, GQ6). Spurningalistunum var úthlutað bæði á internetinu (35% 

þátttakanda) og útprentuðu (65% þátttakanda) til jógamiðstöðva í London. Fjörtíu og tveir af 

þátttakendunum sem höfðu ekki stundað jóga áður voru að mæta í fyrsta sinn í jóga þegar þeir tóku þátt 

í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það sé fylgni (r=0.253) á milli reynslu á 

jógaiðkun og magns þakklætis, þetta er svo stutt af stigi .005 á tvíhliða prófun. Að auki fannst fylgni 

(r=0.211) á milli reynslu á jógaiðkun og magns lífstilgangs. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

jógareynsla sé vissulega tengd þakklæti og lífstilgangi. Einnig er mikilvægt að taka eftir því að engin 

fylgni fannst á milli þakklætis og lífstilgangs, sem gefur í skyn að það séu vissulega hvor sín breytan. 

Í Hiroshima í Japan framkvæmdu Nosaka og Okamura (2015) tilfella-viðmiðarannsókn (e. case-

control study). Markmið hennar var að athuga áhrif daglegrar jógaáætlunar á starfsfólk í skólum, sem 

lærð var á einni kennslustund með samþættri jógakennslu sem þróuð var sem streitustjórnun. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 90 sjálfboðaliðar sem mættu á streitustjórnunarnámskeið (e. stress 

management workshop). Þátttakendurnir voru allir skólastarfsmenn, þ.á.m. kennarar, stjórnendur og 

kokkar. Þeir sem höfðu reynslu af jógaiðkun voru útilokaðir frá rannsókninni. Áætlunin var hönnuð með 

áherslu á að draga úr sálfræðilegu viðnámi þátttakenda og auka hvatningu þeirra til að æfa sig í daglegu 

lífi. Áætlunin sem notuð var í rannsókninni varð að einni þriggja tíma kennslustund. Þar var kennd 

sálfræði (60 mín.) með það að markmiði að auka skilning á streitu, einstaklingsráðgjöf (30 mín.) og svo 

var kennd tækni til að stjórna streitu (90 mín.) sem innihélt jógakennslu. Eftir kennsludaginn voru 

þátttakendur hvattir til að nýta sér það sem þeir lærðu á hverjum degi. Þremur mánuðum eftir 

kennslutímann voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu stundað áætlunina á hverjum degi eða ekki. 

Þátttakendum var svo skipt í tvo hópa eftir svörum. Annar hópurinn var fyrir þá sem höfðu nýtt sér 

áætlunina oftar en þrisvar í viku síðustu þrjá mánuði (Daily practice group, DP) og hinn fyrir þá sem 

stunduðu áætlunina tvisvar eða sjaldnar í viku síðustu þrjá mánuði (Nonconsecutive daily practice group, 

NDP). Fyrir kennslustundina þar sem áætlunin var kynnt, og þremur mánuðum eftir hana svöruðu 

þátttakendur spurningalista um andlega heilsu (General Health Questionnaire 28, GHQ28). Streita var 

metin með spurningalista (Subjective Units of Distress, SUD) ásamt tvívíddar-skapskala (Two-

Dimensional Mood Scale, TDMS) fyrir og eftir íhlutun. 43 manns voru í DP hópnum og 47 manns í NDP 

hópnum. Eftir íhlutunina voru skor bæði fyrir líkamlega streitu (p<0.001) og andlega streitu (p<0.001) 

marktækt lækkuð. Sem dæmi varð marktæk lækkun á kvíða og svefnleysi hjá DP hópnum. En hún var 

3.34(1.87) fyrir íhlutun en 2.20(1.79) eftir íhlutun. Varðandi breytingar á skorum á GHQ28 var heildarskor 

og skor fyrir líkamleg einkenni, kvíða og svefnleysi, og félagslegar hamlanir marktækt minni í DP 

hópnum, en hins vegar sáust ekki marktækar breytingar á heildarskori né undirskori á GHQ28 hjá NDP 

hópnum. Einnig sást marktækur munur á heildarskori þremur mánuðum eftir íhlutun á milli hópanna 

(p=0.002). 

Í samanburðarrannsókn (e. comparative study) Gaiswinkler og Unterrainer (2016) sem framkvæmd 

var í Austurríki og Þýskalandi, var skoðað hvernig mismunandi stig jógaiðkunar tengjast mismunandi 

breytum andlegrar heilsu og andlegra veikinda. Þátttakendur sem voru 455 var safnað saman í gegnum 
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auglýsingar á jógastöðvum. Af þeim voru 362 jógaiðkendur og var þeim skipt í þrjá hópa eftir því hversu 

reglulega þeir stunduðu jóga. Hinir 93 þátttakendur stunduðu fimleika og voru þeir nýttir sem 

samanburðarhópur. Mælitækin sem nýtt voru til þess að fá niðurstöður rannsóknanna voru 

spurningalistar til þess að meta félags- og lýðfræðilega þætti, jógaiðkun (The Yoga Immersion Scale, 

YI-S), núvitund (The Freiburg Mindfulness Scale, FMI), einkenni kvíða, þunglyndis og holdtekju (e. 

somatization)(The Brief Symptom Inventory, BSI-18) ásamt vellíðan (The Multidimensional Inventory for 

Religious/Spiritual Well-Being, MI-RSWB). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir sem voru mjög 

virkir (e. highly involved) í jógaiðkun sýndu bæði marktækt aukna núvitund (p<0.01) og velllíðan 

(p<0.01). Niðurstöðu sýndu einnig marktækt minnkuð einkenni sálrænna kvilla, svo sem þunglyndis 

(p<0.01) miðað við þá sem stunduðu jóga lítillega eða í meðallagi, og þeirra sem stunduðu fimleika í 

samanburðarhópnum. 
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5 Umræður 

Með þessari fræðilegu samantekt var leitast eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningunni: Hefur 

jóga áhrif á andlega heilsu; kvíða, þunglyndi og streitu? Við lestur og rýni í rannsóknir kom í ljós að 

framkvæmdar hafa verið margar rannsóknir á áhrifum jóga, bæði á líkamlega og andlega heilsu. Þá 

hefur sérstaklega verið aukning á rannsóknum síðustu ár, sem helst í hendur við aukningu á iðkun þess 

og áhuga á að kanna hver áhrif þess eru. 

Í þessa samantekt komust þrettán rannsóknir og í niðurstöðukaflanum var síðan greint frá 

niðurstöðum þeirra sem stóðust inntökuskilyrði fyrir þessa fræðilegu samantekt og taldar voru nægilega 

gagnlegar til að svara rannsóknarspurningunni. Fengin var betri yfirsýn yfir þessar rannsóknir með að 

greina þær og setja upp í PICOT töflu (sjá fylgiskjal 2). Hér verða helstu niðurstöður þessara þrettán 

rannsókna bæði dregnar og bornar saman.  

5.1 Áhrif jóga á andlega heilsu 

Þegar leitað var eftir áhrifum jóga á andlega heilsu kom strax greinilega í ljós að áhrif þess virðast vera 

jákvæð. Greint var frá jákvæðum ávinning þess að iðka jóga, en það kom fram að jóga hefur áhrif 

líkamlega, sálfræðilega, atferlislega, andlega og félagslega (Park o.fl., 2016). Það styður það sem fornir 

jógar (e. yogis) hafa haldið fram síðustu aldir, þ.e. að jóga hafi heildræn áhrif á sálina og andlega líðan 

(Kamradt, 2017). Í fjórum af rannsóknunum var tilgangurinn að skoða áhrif jóga á andlega heilsu. Þær 

sýndu allar jákvæð áhrif á andlega heilsu (Taspinar o.fl., 2014; Park, Riley og Braun, 2015; Gaiswinkler 

og Unterrainer, 2016; Ivtzan og Papantoniou, 2013). Þær skoðuðu meðal annars áhrif jóga á lífsgæði, 

tilfinningaleg viðbrögð, sjálfsálit, vellíðan og lífstilgang. Það er því áhugavert að skoða hvað jóga hefur 

áhrif á einstaklinga á hinum ýmsu sviðum andlegrar heilsu.  

Í rannsókn Taspinar o.fl. (2014) kom í ljós að Hatha jógaiðkun veldur aukningu á sjálfsáliti og 

líkamsímynd hjá kyrrsetufólki, ásamt bætingu á lífsgæðum þeirra. Borinn var saman árangur af Hatha 

jógaiðkun og styrktarþjálfun og sást þar að jóga hafði mun meiri áhrif á þreytu, sjálfsálit og lífsgæði hjá 

þátttakendum. Gaiswinkler og Unterrainer (2016) rannsökuðu hvernig mismunandi stig jógaiðkunar 

tengjast breytingum á andlegri heilsu. Þau sýndu fram á að þeir sem eru mjög virkir í jógaiðkun upplifa 

frekar aukningu á núvitund og vellíðan samanborið við þá sem stunduðu jóga sjaldnar, þó að núvitund 

og vellíðan hafi einnig aukist hjá þeim hópi. Það bendir til þess að þegar jóga er stundað reglulega séu 

áhrifin meiri á andlega líðan. Það er áhugavert að sjá að þessar tvær rannsóknir benda til þess að 

jákvæð áhrif jóga á andlega heilsu eru til staðar sama hvort iðkunin sé stunduð í lengri eða skemmri 

tíma, þannig allir sem stunda einhverntíman jóga gætu upplifað jákvæð áhrif á andlega heilsu.   

Í rannsókn Ivtzan og Papantoniou (2013) var einnig skoðað hvort lengd jógaiðkunar hefði áhrif á 

andlega heilsu. Þar voru bornir saman hópar sem voru að byrja að iðka jóga annars vegar og hins vegar 

hópur fólks sem hafði iðkað jóga til lengri tíma. Þar var skoðað sérstaklega hvort jóga hefði áhrif á 

þakklæti og lífstilgang, en það kom í ljós að tengsl eru þar á milli. Þar sást að jógaiðkun eykur magn 

þakklætis og lífstilgangs, sem eru hvoru tveggja mikilvægir hlutar andlegrar heilsu. Jóga hefur því áhrif 

á báðar tegundir vellíðunar, þá tilfinningalegu og virknina. Aukið þakklæti segir okkur að iðkendurnir 

sýndu stöðuga hækkun á lífsánægju með jákvæðum áhrifum. Auk þess sýnir aukning á lífstilgang okkur 
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stöðuga hækkun á andlegum eiginleikum (e. spirituality) og tengingu við sitt sanna sjálf. Þannig er hægt 

að álykta að jóga hafi ekki einungis áhrif á það hversu gott lífið er, heldur er það einnig hlutur sem gerir 

lífið gott (Ryan og Deci, 2011).  

Park, Riley og Braun (2015) framkvæmdu rannsókn með stóru úrtaki þar sem í ljós komu jákvæðar 

og neikvæðar breytingar á líkamlegum og sálfélagslegum þáttum hjá jógaiðkendum. Bæði 

jóganemendur og -kennarar greindu frá mjög svo jákvæðum ávinningi af jógaiðkun. Nemendurnir 

greindu frá breytingum á sálfræðilegum þáttum, meðal annars aukningu á núvitund, þeir réðu betur við 

hversdagslega erfiðleika og fundu fyrir aukningu á þolinmæði. Athyglisvert var að sjá mun á niðurstöðum 

jógakennara og -nemenda. Það virðist vera að kennarar hafi aðra reynslu af jákvæðum og neikvæðum 

áhrifum af jógaiðkun. Það gæti mögulega verið afleiðing langtímaiðkunar. Kennararnir hökuðu frekar við 

svarmöguleikana „miklu betra“, samanborið við nemendur sem voru líklegri að haka við „nokkuð betra“. 

Kennararnir greindu sjaldnar frá líkamlegum breytingum samanborið við nemendur. Þessi munur gæti 

einnig verið vegna breytinga á meðvitund um áhrif jóga með tímanum. Á fyrstu árum jógaiðkunar geta 

breytingarnar verið áberandi, en því lengur sem iðkunin er því „eðlilegri“ verður breytingin. Niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja þessa ályktun.  

Ásamt þessum fjórum rannsóknum voru einnig fjórar aðrar sem sýndu fram á breytingar á andlegri 

líðan almennt (Nosaka og Okamura, 2015; Telles o.fl., 2018; Falsafi og Leopard, 2015; Lindahl o.fl., 

2016). Nosaka og Okamura (2015) spurðu í rannsókn sinni um almenna heilsu með GHQ28 

spurningalistanum og sýndu niðurstöður hennar að almenn heilsa batnaði til muna eftir jógaíhlutun. 

Hinar þrjár rannsóknirnar sýndu allar bætingar á andlegri líðan eftir jógaíhlutun (Telles o.fl., 2018; Falsafi 

og Leopard, 2015; Lindahl o.fl., 2016). Hér sést því að af þeim þrettán rannsóknum sem farið var yfir í 

niðurstöðukaflanum hér á undan sýna átta þeirra fram á bætingu á andlegri heilsu eftir að þátttakendur 

iðkuðu jóga. Niðurstöður þessarar fræðilegu samatektar virðast því sýna fram á það að jóga hefur svo 

sannarlega jákvæð áhrif á andlega heilsu.  

5.2 Áhrif jóga á kvíða 

Fjórar rannsóknir höfðu það markmið að athuga áhrif jógaiðkunar á kvíða. Þær sýndu allar fram á að 

einkenni kvíða minnkuðu eftir að þátttakendur höfðu lokið jógaíhlutun. Rannsóknirnar innihéldu 

mismunandi tegundir jóga. Skoðuð voru áhrif af Hatha jóga, núvitundarjóga og óskilgreindum jóga 

tegundum (Falsafi og Leopard, 2015; Telles o.fl., 2018; Roche o.fl., 2016; Falsafi, 2016). Falsafi og 

Leopard (2015) og Falsafi (2016) höfðu þann kost fram yfir hinar tvær rannsóknirnar að það var einnig 

eftirfylgni eftir að íhlutun lauk. Báðar rannsóknirnar framkvæmdu eftirfylgni 4 vikum eftir að jógaíhlutun 

lauk. Það sem er áhugavert er að þær sýna ólíkar niðurstöður í eftirfylgni. Í rannsókn Falsafi (2016) þar 

sem skoðuð voru áhrif Hatha jóga á þunglyndi og kvíða, halda einkenni kvíða áfram að minnka 4 vikum 

eftir íhlutun frá upphafi rannsóknarinnar. Í rannsókn Falsafi og Leopard (2015) sem athugaði áhrif 

núvitundarjóga á kvíða og þunglyndi hjá einstaklingum sem voru ótryggðir eða með lága innkomu, héldu 

einkenni kvíða ekki áfram að lækka eftir að íhlutun lauk (sjá mynd 4). Sú rannsókn fór fram um haust og 

voru síðustu vikur rannsóknarinnar rétt fyrir jólin. Jólin geta verið erfiður tími fyrir marga og gæti það 

aukið á streitu og kvíða. Það gæti því útskýrt þá hækkun á einkennum kvíða hjá þátttakendum 
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rannsóknarinnar í eftirfylgninni. Það væri því áhugavert að skoða nánar rannsóknir sem innihalda 

eftirfylgni í niðurstöðum sínum og sjá hvort einkenni kvíða haldi áfram að dvína eftir að jóga íhlutun líkur.  

Í rannsókn Telles o.fl. (2018) kom í ljós að kennarar sem fóru í Hatha jógabúðir í 15 daga sýndu 

minnkun á einkennum kvíða eftir að íhlutun lauk, en samanburðarhópurinn sem hélt áfram að kenna 

sýndi enga breytingu á líðan. Roche o.fl. (2016) sýndu fram á áhrif jógameðferðarinnar „æfing á 

hreyfingar“ á einkenni kvíða. Meðferðin sýndi fram á aukningu á núvitund og virtist það valda því að 

einkenni kvíða minnkuðu samhliða. Það bendir til þess að þegar einstaklingur fær betri tengsl við innri 

tilfinningar, þá getur það haft þau áhrif að minnka einkenni kvíða. Þar sem kvíði getur þróast yfir í sjúklegt 

ástand, væri hægt að prófa að nota jóga til að fyrirbyggja að einstaklingur þrói með sér kvíðaröskun 

(Crocq, 2015). Það væri áhugavert að rannsaka áhrif jóga í forvarnarskyni enn frekar. 

5.3 Áhrif jóga á þunglyndi 

Í fimm af þeim rannsóknum sem ákveðið var að vinna með í niðurstöðukaflanum var verið að skoða 

áhrif jógaiðkunar á þunglyndi. Allar rannsóknirnar sýndu fram á að jógaiðkun er líkleg til að draga úr 

neikvæðum einkennum þunglyndis, þrátt fyrir að unnið væri með mismunandi samfélagshópa í hverri 

rannsókn en það voru háskólanemendur, fólk með lága innkomu, þunglyndar konur og síðan 

sjálfboðaliðar þátttakendur í rannsóknunum (Taspinar o.fl., 2014; Falsafi og Leopard, 2015; Falsafi, 

2016; Schuver og Lewis, 2016; Roche o.fl., 2016). Þessar niðurstöður styðja við nýlegar rannsóknir sem 

benda til þess að jógaiðkun geti dregið úr einkennum þunglyndis (Kamradt, 2017). Þrjár af þeim fimm 

rannsóknum sem skoðuðu áhrif á þunglyndi, voru byggðar upp á iðkun núvitundarjóga (Falsafi, 2016; 

Falsafi og Leopard, 2015; Schuver og Lewis, 2016), ein byggði á Hatha jóga (Taspinar o.fl., 2014) og 

ein á „æfing án hreyfingar“ jóga (Roche o.fl., 2016).  

Í rannsókn Falsafi og Leopard (2015) var notast við núvitundarjóga og áhrif þess á þunglyndi hjá 

einstaklingum með lága innkomu og/eða engar tryggingar metið. Ástand þátttakenda var skoðað fyrir 

inngrip, á meðan, eftir og í eftirfylgnitíma og voru áhrif núvitundarjóga á þunglyndi mjög jákvæð. Einkenni 

þunglyndis fóru hratt minnkandi. Þó mátti sjá örlitla aukningu á einkennum við eftirfylgnina, sem var 

einnig talin stafa af því að sá tími var í kringum hátíðarnar sem fylgja desember, eins og mátti sjá á 

einkennum kvíða í sömu rannsókn. Þrátt fyrir þennan streituvaldandi tíma var mikill munur á einkennum 

þunglyndis fyrir inngrip og við eftirfylgnina sem bendir til þess að iðkun núvitundarjóga geti haft 

langvarandi áhrif á einkenni þunglyndis. Rannsókn Schuver og Lewis (2016) sýndi að einkenni 

þunglyndis fóru minnkandi við iðkun jóga en þeir skoðuðu áhrif núvitundarjóga á einkenni þunglyndis 

hjá konum með sögu um þunglyndi, eða sem voru í virkri meðferð við þunglyndi. Þessar niðurstöður 

voru enn til staðar við eftirfylgd mánuði eftir að rannsókninni lauk sem styður við niðurstöður annarra 

rannsókna um að jóga hafi í raun langtímaáhrif á einkenni þunglyndis. Í rannsókn Falsafi (2016) þar sem 

borin voru saman áhrif af núvitund og síðan af jóga á þunglyndi og kvíða hjá háskólanemendum kom í 

ljós að bæði núvitund og jóga höfðu mjög jákvæð áhrif á einkenni þunglyndis hjá nemendum. 

Niðurstöðurnar héldust frá lokum rannsóknar til eftirfylgdar.  

Roche o.fl. (2016) skoðuðu jógaiðkun sem var byggð á „æfing án hreyfingar“ og fóru einkenni 

þunglyndis hjá þeim sjálfboðaliðum sem tóku þátt töluvert minnkandi. „Æfing án hreyfingar“ byggir á 

líkamsmeðvitund, slökun, hugleiðslu og jógastöðum, þar sem tengingar hugans við líkamann og öndun 
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eru skoðaðar. Ásamt því að draga úr einkennum þunglyndis var aukning á núvitund hjá þeim 

einstaklingum sem fengu jógaíhlutunina, sem bendir til þess að aukin núvitund geti hjálpað til við að 

minnka einkenni þunglyndis.  

Í rannsókn Taspinar o.fl (2014) þar sem Hatha jóga, styrktarþjálfun og engin þjálfun voru borin saman 

sást að Hatha jóga hafði meiri áhrif á andlega líðan. Þegar kom að minnkun á þunglyndiseinkennum þá 

sýndu bæði jóga og styrktarhópurinn svipaðan árangur. Þetta gefur manni þá hugmynd að öll hreyfing 

eða þjálfun sé góð að einhverju leyti fyrir andlega líðan, en vert sé að skoða áhrif jóga enn frekar þar 

sem það virðist oft standa upp úr. Þar sem jóga er samspil af bæði líkamlegri og andlegri þjálfun kemur 

þó ekki á óvart að jóga hafi meiri áhrif á andlega líðan en einungis styrktarþjálfun.  

Þar sem þunglyndi hrjáir hundruði milljón manna um allan heim og er algengasta orsök örorku í 

heiminum er mjög mikilvægt að finna skilvirkar leiðar til að minnka einkenni þunglyndis og auka andlega 

vellíðan (World Health Organization, 2017). Jóga er ódýr hreyfing, tekur stuttan tíma og er hreyfing sem 

allir ættu að geta stundað hvort sem þeir eru í góðu formi eða ekki. Einnig er mikill kostur eins og 

rannsóknir í þessari fræðilegu samantekt sanna, að jóga hefur langtímaáhrif á andlega heilsu. Því er 

auðvelt að mæla með jógaiðkun fyrir alla sem glíma við einkenni þunglyndis til að bæta andlega líðan.  

5.4 Áhrif jóga á streitu 

Fimm rannsóknanna komu inn á streitu og einhverjar þeirra komu einnig inn á áhyggjur. Þær studdu 

allar við það að jógaiðkun geti dregið úr streitu og áhyggjum, eins og ýmsar rannsóknir hafa bent á með 

því að bæta streitu-aðlögunarleiðir (Kamradt, 2017). Í rannsóknunum voru mismunandi hópar skoðaðir 

en um var að ræða háskólanemendur, skólastarfsmenn, geðheilbrigðisstarfsmenn, þá sem voru eldri en 

60 ára og síðan sjálfboðaliða (Falsafi, 2016; Hylander o.fl., 2017; Lin o.fl., 2015; Lindahl o.fl., 2016; 

Nosaka og Okamura, 2015). Einnig byggðu rannsóknirnar á mismunandi iðkun jóga en ein rannsóknin 

var byggð upp á iðkun núvitundarjóga (Falsafi, 2016), ein byggði á Hatha jóga (Lindahl o.fl., 2016), 

Hylander o.fl. (2017) byggðu sína rannsókn á Yin jóga, ein byggði á jóga miðuðu að streitustjórnun 

(Nosaka og Okamura, 2015) og síðan var ein sem skilgreindi ekki hvers konar jóga var notast við (Lin 

o.fl., 2015).  

Rannsókn Falsafi (2016) sem sneri að þunglyndi og kvíða hjá háskólanemendum skoðaði einnig 

áhrif núvitundar og jógaiðkunar á streitu sem er þekktur kvilli hjá þeim sem stunda nám. Einkenni streitu 

fóru minnkandi hjá bæði núvitundar- og jógahópnum. Það má velta því fyrir sér út frá þessum 

niðurstöðum hvort núvitund og jóga séu iðkun sem ætti að standa nemendum á öllum stigum náms og 

skóla til boða þar sem rannsóknir virðast sýna að andleg vanlíðan og geðsjúkdómar, svo sem þunglyndi, 

kvíði og streita sé stórt vandamál meðal þeirra sem stunda nám. Rannsókn Lin o.fl (2015) sýndi fram á 

það að vinnutengd streita fór minnkandi hjá þeim einstaklingum sem tóku þátt í jógahópnum, en 

rannsóknin fór fram á geðheilbrigðisstarfsmönnum. Einnig kom í ljós að þeir sem voru í tilraunahópnum 

sem fékk jógaíhlutunina, juku streitu-aðlögunarleiðir sínar sem bendir til þess að líkur séu á að 

viðkomandi eigi auðveldara með að takast á við streitu í framtíðinni með bættum streitu-

aðlögunarleiðum. Streita hrjáir því bæði þá sem stunda nám og þá sem vinna, og eru það nú flestir í 

heiminum sem stunda nám eða vinnu. Því væri hægt að mæla með jóga til að minnka streitu hjá flestum 

í samfélaginu.  
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Hylander o.fl. (2017) skoðuðu áhrif Yin jóga og núvitundar á streitu og áhyggjur, þar sem 

tilraunahópur fékk 5 vikna YOMI þjálfun. Spurningalistar sem þátttakendur fylltu út í upphafi, eftir 

seinasta tímann og svo við 5 vikna eftirfylgd sýndu fram á að Yin jóga og núvitundaræfingar drógu 

verulega úr streitu og áhyggjum og bættu núvitund. Sú breyting var enn til staðar við 5 vikna eftirfylgni 

sem bendir til langtímaáhrifa jógaiðkunar á streitu og áhyggjur. Í rannsókn Lindahl o.fl (2016) voru 

skoðuð áhrif Hatha jóga á einstaklinga sem voru 60 ára og eldri, en streita fór marktækt minnkandi hjá 

þeim hópi. Í rannsókninni voru bæði líkamleg og andleg áhrif jógaæfinganna metin og þrátt fyrir að ekki 

hafi sést miklar líkamlegar bætingar voru andlegu áhrifin mjög greinileg, en bæði óhófleg þreyta/bugun 

og streita fóru minnkandi og tilfinningaleg vellíðan almennt vaxandi.  

Nosaka og Okamura (2015) byggðu rannsókn sína á jóga sem sneri sérstaklega að streitustjórnun, 

en skólastarfsmenn í ákveðnum skóla tóku þátt í rannsókninni. Rannsóknin skoðaði síðan starfshópinn 

út frá þeim sem stunduðu jógaæfingarnar daglega (eða því næst) og þá sem stunduðu æfingarnar 

tvisvar eða sjaldnar í viku. Það mátti sjá mikinn mun á hópnum sem stundaði æfingarnar daglega. Gera 

má ráð fyrir því að því reglulegra og/eða oftar sem jóga er iðkað því meiri áhrif geti það haft á streitu og 

streitustjórnun.   

Eins og niðurstöður rannsóknanna sýna hefur jóga ekki einungis áhrif á andlega heilsu heldur einnig 

kvíða, þunglyndi og streitu. Þar sem langvarandi streita getur leitt til ýmissa sjúkdóma og haft alvarleg 

áhrif á andlega heilsu er mikilvægt að hvetja fólk til að minnka streitu í lífi sínu og getur regluleg jógaiðkun 

verið rétta meðalið (McEwen, 2006). Einnig sýna rannsóknirnar okkur áhrif núvitundar á andlega heilsu 

og er því hægt að álykta að samblanda af núvitundaræfingum og jóga geti haft mjög góð áhrif á andlega 

líðan. Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar ýta enn fremur undir það sem kom fram í samantekt 

Önnu Lilju og Evu (2013) að hægt sé að nota jóga til að draga úr streitu, kvíða og þunglyndi ásamt því 

að greint hefur verið hér frá hinum fjölbreyttu jákvæðu áhrifum jóga á andlega líðan og almenna vellíðan. 

5.5  Takmarkanir rannsóknanna 

Í þessari samantekt hefur verið farið yfir niðurstöður þrettán rannsókna á áhrif jóga á andlega heilsu, 

kvíða, þunglyndi og streitu. Þær hafa allar bent til þess að jóga hafi í raun og veru mjög jákvæð áhrif á 

andlega heilsu og einkenni kvíða, þunglyndis og streitu. Það vekur þó mikla athygli að þrátt fyrir að 

rannsóknirnar hafi verið framkvæmdar á mjög mismunandi samfélagshópum svo sem nemendum, 

skólastarfsfólki, heilbrigðisstarfsfólki, fólki með lága innkomu, þeim sem eru eldri en 60 ára o.s.frv., þá 

kom í ljós að í heildina var stærstur hluti þátttakendanna konur. Í tveimur rannsóknum voru einungis 

kvenkyns þátttakendur (Schuver og Lewis, 2016; Roche o.fl., 2016). Í níu rannsóknum var mikill 

meirihluti þáttakenda konur (Falsafi, 2016; Falsafi o.fl., 2015; Gaiswinkler og Unterrainer, 2016; 

Hylander o.fl., 2017; Ivtzan og Papantoniou, 2013; Lin o.fl, 2015; Nosaka og Okamura, 2015; Park o.fl., 

2016; Telles o.fl., 2018). Einungis ein grein var með jafnt kynjahlutfall, en það var einungis vegna þess 

að rannsakendur tóku tillit til kyns þegar þátttakendur voru valdir inn í rannsóknina (Taspinar o.fl, 2014). 

Að lokum var ein grein sem var með fleiri karl- en kvenkyns þátttakendur (Lindahl o.fl, 2016). Eins og 

kom fram í rannsókn Park, Riley og Braun (2015) voru þátttakendur rannsóknarinnar stór meirihluti 

konur, af hvítum kynþætti og vel menntaðar. Það sama sést í hinum rannsóknunum þar sem meiri hluti 

þátttakenda eru konur, en það virðist þó vera í takt við það sem landskönnunin sýndi fram á að meirihluti 
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þeirra sem nýtir sér viðbótameðferðir eru konur (Gunnarsdóttir, Vilhjálmsson og Örlygsdóttir, 2019). Það 

gæti því verið erfitt að alhæfa um öll kyn og kynþætti heimsins þar sem þátttakendur þessara rannsókna 

eru með svo einsleit úrtök. Það væri því áhugavert að finna rannsóknir sem eru með fjölbreyttari úrtökum 

og bera saman niðurstöður þeirra. 

Í flestum rannsóknunum voru lagðir fram spurningalistar og vakti athygli að í mörgum rannsóknunum 

var um sömu spurningalistana að ræða. Það var einnig áhugavert að aðeins fimm af þessum þrettán 

rannsóknum veittu einhverskonar eftirfylgni. Þá var um að ræða spurningalista sem lagðir voru fyrir allt 

frá fjórum vikum eftir að inngripi lauk upp að þremur mánuðum eftir að inngripi lauk. Það ber þó að taka 

fram að í þeim rannsóknum þar sem að eftirfylgni var framkvæmd mátti sjá langtímaáhrif þeirra 

jógainngripa sem veitt höfðu verið (Falsafi, 2016; Falsafi og Leopard, 2015; Hylander o.fl., 2017; 

Schuver og Lewis, 2016; Nosaka og Okamura, 2015). Athugavert var að sjá að flestar þær rannsóknir 

sem framkvæmdu ekki eftirfylgni í rannsóknum sínum nefndu það í umræðuköflum sínum að þess hefði 

verið þörf.  

5.6 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar samantektarinnar eru að fram fór kerfisbundin heimildaleit í gagnabanka PubMed og inntöku- 

og útilokunarskilyrði voru skilgreind, en þau voru að rannsóknargreinarnar hefðu komið út á árunum 

2014-2019, greinarnar væru megindlegar, þátttakendur voru fullorðnir, greinarnar fjölluðu um andlega 

heilsu og væru á ensku. Aðferðarfræði samantektarinnar er lýst skýrt með leiðbeiningum og 

uppsetningum taflna. PRISMA flæðirit sýnir ferlið við val á rannsóknargreinum.  

Niðurstöðurnar voru unnar með PICOT töflu þar sem upplýsingar rannsóknanna voru flokkaðar niður 

í titil, höfund, ár og land, tilgang, aðferð, mælitæki, niðurstöður og síðan styrk- og veikleika 

rannsóknanna. Sú tafla gefur því góða yfirsýn yfir innihald rannsóknagreinanna. Í fimm rannsóknum var 

eftirfylgni sem er mikilvæg til að sýna okkur langtímaáhrif jóga á andlega heilsu. Í ellefu af okkar þrettán 

rannsóknum var notast við samanburðarhópa.  

Veikleikar samantektarinnar eru að einungis var verið að vinna með þrettán rannsóknir í 

niðurstöðukafla. Rannsóknirnar eru flest allar með einsleit og lítil úrtök og því erfitt að yfirfæra 

niðurstöður þeirra fyrir almenning. Í níu af rannsóknunum voru lítil úrtök, eða undir hundrað þátttakendur. 

Eins og kom fram hér áður þá voru úrtökin einnig einsleit, en meirihluti þátttakenda í rannsóknunum 

voru hvítar, vel menntaðar konur. Rannsókninar skoðuðu einnig mismunandi tegundir af jóga. 

Athyglisvert var að í fjórum rannsóknum var ekki tekið fram hvers konar tegund af jóga var iðkuð. 

Mögulega hefði verið hægt að fá enn nánari upplýsingar úr eigindlegum rannsóknum, en einungis var 

verið að skoða megindlegar rannsóknir í þessari samantekt. Eins var ekki verið að skoða 

samantektarrannsóknir þar sem umfang verkefnisins tekur ekki yfir það. 

5.7 Gagnsemi fyrir hjúkrun 

Í þessari fræðilegu samantekt voru athuguð áhrif jógaiðkunar á andlega heilsu, kvíða, þunglyndi og 

streitu. Þetta eru allt þættir sem hjúkrunarfræðingar þurfa að sinna hjá skjólstæðingum sínum á degi 

hverjum, hvort sem það er skjólahjúkrunarfræðingur sem sinnir nemanda sem glímir við kvíða eða 

hjúkrunarfræðingur á legudeild sem sinnir sjúklingi með þunglyndi vegna langrar sjúkrahússlegu. Þekkt 
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er að starf og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga getur verið streituvaldandi og virðist vera gagnlegt fyrir 

þá að nýta sér viðbótameðferðir. Sem dæmi var skoðað áhrif núvitundar á hjúkrunarfræðinga og 

hjúkrunarfræðinema í rannsókn Guillaumie, Boiral og Champagne (2016). Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar benda til þess að viðbótarmeðferðir sem innihalda einhverskonar slökun geti verið gagnlegar 

til að hafa jákvæð áhrif á andlega heilsu. Áhugavert væri að skoða áhrif þess að stunda jóga á 

hjúkrunarfræðinga og/eða hjúkrunarnema.  

Þar sem þessi fræðilega samantekt hefur sýnt fram á jákvæð áhrif jógaiðkunar á andlega heilsu og 

hvernig jóga getur minnkað einkenni kvíða, þynglyndis og streitu mæla höfundar með því að 

hjúkrunarfræðingar kynni sér frekar jógaiðkun og áhrif hennar. Við hvetjum hjúkrunarfræðinga svo til að 

nýta sér þá þekkingu til að bæta andlega heilsu hjá skjólstæðingum sínum. Þar sem kulnun í starfi hefur 

einnig verið mikið rædd í samfélaginu í dag teljum við einnig mikilvægt að hjúkrunarfræðingar kynni sér 

jóga fyrir sína eigin andlegu heilsu. Heilbrigð sál í heilbrigðum líkama er lykilatriði og ef okkur líður vel 

þá látum við gott af okkur leiða.     
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Ályktanir  

Í þessari fræðilegu samantekt voru áhrif jóga á andlega heilsu skoðuð. Jóga virðist hafa jákvæð áhrif á 

andlega heilsu, sérstaklega kvíða, þunglyndi og streitu. Helstu áhrifin af jóga eru að auka núvitund, bæta 

lífsgæði og auka vellíðan. Það er því hægt að álykta sem svo að hægt sé að nota jóga sem úrræði til að 

auka andlega vellíðan ásamt því að draga úr einkennum kvíða, þunglyndis og streitu. Jóga var skoðað 

sem viðbótarmeðferð og er hægt að mæla með iðkun jóga sem viðbót við hefðbundnar meðferðir. 

Flestar rannsóknirnar sem skoðaðar voru í þessari fræðilegu samantekt voru framkvæmdar að 

meirihluta á konum sem bendir til þess að nýta megi jóga til þess draga úr og jafnvel til að koma í veg 

fyrir andlega vanlíðan hjá konum. Vegna mikils minnihluta karlmanna í rannsóknunum væri áhugavert 

að sjá hvort áhrifin séu þau sömu væru svipaðar rannsóknir framkvæmdar á körlum. Niðurstöður 

samantektarinnar sýna hvernig hægt sé að nota jóga til þess að minnka einkenni kvíða, þunglyndis og 

streitu sem er nú þegar til staðar. Því væri áhugavert að skoða nánar áhrif jóga í forvarnarskyni, þ.e. 

hvort hægt sé að nota jóga til þess að fyrirbyggja andlega erfiðleika og einkenni þeirra. Einnig væri 

athyglisvert að skoða nánar langtímaáhrif jóga á andlega heilsu þar sem skoða þyrfti nánar fleiri 

rannsóknir sem innihalda eftirfylgni. 

Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstöðu til að veita, fræða um og benda á úrræði fyrir fólk sem er að 

glíma við einhvers konar andlega vanlíðan eða sjúkdóma og því mikilvægt að þekkja til fjölbreyttra og 

árangursríkra úrræða. Niðurstöður þessarar samantektar geta því nýst hjúkrunarfræðingum og öðru 

heilbrigðisstarfsfólki til að upplýsa sjúklinga sína, aðstandendur þeirra sem og samstarfsfélaga sína um 

jóga sem úrræði við andlegum kvillum. Að lokum geta niðurstöður samantektarinnar nýst 

hjúkrunarfræðingum sjálfum þar sem þeir upplifa kulnun í starfi í auknum mæli og þurfa því ekki síður á 

úrræðum að halda til að efla andlega og líkamlega heilsu.   
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Fylgiskjal 2. Greiningar á heimildum (PICOT tafla). 

Titill, höfundur, birting 
og staðsetning 

Tilgangur Aðferð (snið og úrtak) Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veikleikar 

A comparison of the 
effects of Hatha Yoga 
and resistance exercise 
on mental health and 
well-being in sedentary 
adults: A pilot study.  
 
Taspinar, Aslan, Agbua 
og Taspinar.  
 
Complementary 
Therapies in Medicine 
(2014). 
 
Tyrkland.  

Að bera saman 
áhrif Hatha jóga 
og 
mótstöðuþjálfunar 
á andlega heilsu 
og velferð 
kyrrsetufólks. 

Forrannsókn.  
51 þátttakandi úr háskóla í 
Tyrklandi. Þeim var 
handahófskennt skipt í þrjá 
jafna hópa: Hatha jóga, 
mótstöðuþjálfun  og 
samanburðarhóp. Þátttakendur 
í Hatha jóga og 
mótstöðuþjálfun æfðu að 
meðaltali í 50 mínútur, þrisvar í 
viku, í sjö vikur. 
Samanburðarhópurinn fékk 
ekki íhlutun.   

Hæð og þyngd. 
Tyrkneskar útgáfur af 
Nottingham Health 
Profile (NHP), Beck 
Depression Inventory 
(BDI), Body Cathexis 
Scale (BCS), 
Rosenberg Self-
esteem Scale 
(RSES) og Visual 
Analog Scale (VAS). 

Í Hatha jóga hópnum 
minnkaði marktækt magn 
þreytu eftir þjálfun og 
þunglyndiseinkenni 
minnkuðu. 
Hatha jóga hafði fremur 
áhrif á þreytu, sjálfsálit og 
lífsgæði á meðan 
mótstöðuþjálfun hafði 
fremur áhrif á 
líkamsýmind. 

Fyrsta rannsóknin sem 
ber saman Hatha jóga 
og mótstöðuþjálfun 
saman hjá kyrrsetufólki.  
Samanburðarhópar.  
 
Lítið úrtak.  
Ekki blind rannsókn.  

A randomized controlled 
trial of mindfulness 
versus yoga: Effects on 
depression and/or 
anxiety in college 
students. 
 
Falsafi. 
 
Journal of the American 
Psychiatric Nurses 
Association (2016). 
 
North Carolina, 
Bandaríkin. 

Að bera saman 
áhrif núvitundar 
og jóga við 
samanburðarhóp. 
Kannað var áhrif 
þess á þunglyndi 
og/eða kvíða hjá 
háskólanemendu
m.  

Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn.  
90 nemendur sem höfðu 
greiningu fyrir kvíða og/eða 
þunglyndi voru valdir úr 11500 
manna úrtaki í meðalstórum 
háskóla. Þeim skipt af 
handahófi í þrjá hópa: 
núvitundarhóp, jógahóp og 
samanburðarhóp. Þátttakendur 
í íhlutunarhópum fengu 8 vikna 
þjálfun í jóga eða núvitund.  

Beck Depression 
Inventory (BDI), The 
Hamilton Anxiety 
Scale (HAM-A). The 
Student-Life Stress 
Inventory (SSI-R), 
Self-Compassion 
Scale (SCS) og 
Cognitive and Affect 
Mindfullness Scale-
Revised, CAMS-R). 

Samanborið við 
samanburðarhópinn mátti 
greina marktæka dvínun á 
einkennum þunglyndis, 
kvíða og streitu svo um 
munaði frá 
upphafsmælingum og við 
eftirfylgni hjá bæði 
núvitundarhópnum og 
jógahópnum. 

Samanburðarrannsókn. 
Eftirfylgni. Val á 
þátttakendum.  
 
Lítið úrtak og einsleitur 
hópur. 
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A single session of an 
integrated yoga program 
as a stress management 
tool for school 
employees: Comparison 
of daily practice and 
nondaily practice of a 
yoga therapy program. 
 
Nosaka og Okamura. 
 
The Journal of 
Alternative and 
Complementary 
Medicine, (2015). 
 
Hiroshima, Japan. 

Athuga áhrif 
daglegrar 
jógaáætlunar á 
starfsfólk í skólum 
sem 
streitustjórnun. 

Tilfella-viðmiðarannsókn. 90 
sjálfboðaliðar sem voru allir 
skólastarfsmenn mættu á 
streitu-stjórnunarnámskeið. 
Námskeiðið var ein þriggja 
tíma kennslustund sem innihélt 
sálfræðikennslu, 
einstaklingsráðgjöf og tækni til 
að stjórna streitu sem innihélt 
m.a. jóga. Þátttakendur voru 
hvattir til að nota áætlunina á 
hverjum degi. Þremur 
mánuðum seinna var 
þátttakendum skipt í DP og 
NDP hóp og þeir bornir saman.   

General Health 
Questionnaire 28 
(GHQ28), Subjective 
Units of Distress 
(SUD) og Two-
Dimensional Mood 
Scale.  

Niðurstöður sýndu 
marktæka lækkun á 
andlegri og líkamlegri 
streitu eftir íhlutunina. 

Viðmiðarannsókn. 
Eftirfylgni. 
 
Höfundur rannsóknar 
kenndi jógaáætlunina. 
Áhrif daglegrar 
jóganotkunar einungis 
metin með GHQ28.  

Effect of ‚exercise 
without movement´ yoga 
method on mindfullness, 
anxiety and depression.  
 
Roche, Barrachina og 
Fernandez. 
 
Complementary 
Therapies in Clinical 
Practice, (2016). 
 
Tenerife, Spánn.  

Að greina áhrif 
“æfing án 
hreyfingar” (EWM) 
jógatækninnar á 
núvitund og 
framför einkenna 
kvíða og 
þunglyndis.  

Hálf-samanburðarrannsókn.  
38 sjálfboðaliðum sem allir 
voru kvk var skipt í tvo hópa: 
tilraunahóp og 
samanburðarhóp. 
Tilraunahópurinn tók þátt í 
EWM. Meðferðin stóð yfir í 
mánuð og stundaði 
tilraunahópurinn 
jógameðferðina tvisvar í viku í 
90 mínútur í senn, eða 
samanlagt átta sinnum. 
Þátttakendur í tilraunahópnum 
voru hvattir til þess að stunda 
æfingarnar heima og að flétta 
núvitund inn í daglegt líf sitt. 

The State 
Mindfullness scale 
(SMS), Spænsk 
útgáfa af Beck 
Anxiety Inventory 
(BAI) og spænsk 
útgáfa af Beck 
Depression 
Inventory-second 
edition (BDI).  

Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu 
bæði marktækan mun 
varðandi aukna núvitund 
og minnkuð einkenni 
kvíða hjá tilraunahópnum 
eftir inngrip. 

Samanburðarhópur.  
 
Lítið úrtak. Engin 
eftirfylgni eftir að 
rannsókn lauk.  
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Effects of yoga on 
stress, stress adaption, 
and heart rate variability 
among mental health 
professionals: A 
randomized controlled 
trial. 
 
Lin, Huang, Shiu og 
Yeh. 
 
Worldviews on 
Evidence-Based 
Nursing, (2015). 
 
Taiwan. 

Athuga áhrif jóga 
á vinnutengda 
streitu, 
aðlögunarleiðir og 
virkni ósjálfráða 
taugakerfisins hjá 
geðheilbrigðisstarf
sfólki. 

Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn.  
60 geðheilbrigðisstarfsmenn 
voru þátttakendur. Þeim skipt 
af handahófi í tvo hópa: 
jógahóp og samanburðarhóp. 
Jógahópurinn fékk vikulega 60 
mínútna jógakennslu í 12 vikur. 
Samaburðarhópurinn hittist 
jafnt oft, en fengu kaffi og 
horfðu á sjónvarpið og 
stunduðu því enga hreyfingu. 

Lýðfræðilegar 
upplýsingar, Work-
related Stress Scale 
og Stress Adaption 
Scale báðir þýddir 
yfir á Kínversku. 
Hjartsláttarmælir fyrir 
íhlutun, viku 6 og 
viku 12.  

Niðurstöður sýndu að 
jógahópurinn fann fyrir 
verulegri lækkun á 
vinnutengdri streitu, og 
verulega aukningu á 
aðlögunarleiðum við 
streitu. 
Hjartsláttamælingar sýndu 
aukningu á starfsemi 
ósjálfráða taugakerfinu 
milli mælinga. 

Samanburðarrannsókn.  
 
Lítið úrtak svo ekki er 
hægt að alhæfa fyrir allt 
geðheilbrigðisstarfsfólk.  

Increased mental well-
being and reduced state 
anxiety in teachers after 
participation in a 
residential yoga 
program.  
 
Telles, Gupta, Bhardwaj, 
Singh, Mishra, Pal og 
Balkrishna.  
 
Medical Science Monitor 
Basic Research, (2018).  
 
Haridwar, Indland. 

Tilgangur að meta 
andlega vellíðan 
hjá 
grunnskólakennur
um eftir 15 daga á 
jóganámskeiði, og 
bera saman 
niðurstöður við 
samkennara sem 
héldu áfram sinni 
rútínu.   

Samanburðarrannsókn.  
236 grunnskólakennarar 
þátttakendur, skipt jafnt í tvo 
hópa: jóga- og 
samanburðarhóp. Hver skóli í 
ríkinu valdi einn kennara sem 
var sendur á jógasetur þar sem 
þeir gistu og æfðu jóga í 4 klst. 
á dag, í 15 daga. Á meðan hélt 
samanburðarhópurinn áfram 
með kennslu sinni. 

Warwick-Edinburgh 
Mental Well-being 
Scale (WEMWBS) 
og  
Spielberger´s State-
Trait Anxiety 
Inventory (STAI-S). 

Allir 118 þáttakendurnir í 
jógahópnum sýndu 
marktækan mun á 
framförum í andlegri 
vellíðan og minnkandi 
einkenni kvíða eftir 
inngripið. 
Samanburðarhópurinn 
sýndi engan marktækan 
mun á milli spurningalista.  

Stórt úrtak. Staðlaðir 
spurningalistar. 
 
Ekki handahófskennt 
valið í tilrauna og 
samanburðarhóp. 
Engum upphafsgögnum 
safnað áður en 
tilraunarhópur fór á 
jógasetrið. 
Tilraunartíminn frekar 
stuttur.  
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Mindfulness-based yoga 
intervention for women 
with depression. 
 
Schuver og Lewis. 
 
Complementary 
Therapies in Medicine, 
(2016). 
 
Minneapolis, Bandaríkin. 

Áhrif 12 vikna 
núvitundar jóga 
borin saman við 
áhrif 
reglubundinna 
gönguæfinga á 
einkenni 
þunglyndis.  

Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn.  
Þátttakendur voru 40 konur á 
aldrinum 20-64 ára með 
þunglyndisgreiningu. 
Þátttakendum var skipt jafnt í 
tvo hópa. Tilraunahópurinn 
fékk 12 vikna jóga- og 
núvitundarkennslu. 
Samanburðarhópurinn fékk 12 
vikna göngukennslu. Báðir 
hópar fengu kennslumyndbönd 
með sér á DVD disk heim og 
áttu að horfa á 65-70 mín af 
efninu tvisvar í viku.  

Beck Depression 
Scale (BDI) og 
Ruminative 
Response Scale 
(RRS).  

Jógahópurinn sýndi 
marktækt minnkandi 
einkenni þunglyndis frá 
upphafsmælingum. Það 
sama má segja um 
samanburðarhópinn en 
einkenni þunglyndis 
minnkaði svipað mikið.  

Stöðluð mælitæki. 
Lengd íhlutunar lengri 
en í öðrum rannsóknum. 
Eftirfylgni.  
 
Einsleitt úrtak. Lítið 
úrtak.  

Practitioners’ 
perceptions of yoga’s 
positive and negative 
effects: Results of a 
national United States 
survey 
 
Park, Riley og Braun. 
 
Journal of Bodywork & 
Movement Therapies, 
(2015). 
 
Conneticut, Bandaríkin.  

Miðar að því að 
skoða skynjun á 
bæði jákvæðum 
og neikvæðum 
breytingum sem 
jóga hefur á 
andlega og 
líkamlega heilsu. 

Þversniðsrannsókn byggð á  
internetkönnun. Þátttakendur 
voru 542 jógaiðkendur, þar af 
162 jógakennarar. 
Þátttakendur svörðu 
spurningalistum á netinu sem 
snerust að greina áhrif jóga á 
andlega og líkamlega heilsu. 

19 spurningar um 
líkamlega heilsu og 
20 spurningar um 
sálfélagslega þætti 
tengda jógaiðkun. 
Einnig spurningalisti 
þar sem telja átti upp 
neikvæð og jákvæð 
áhrif jógaiðkunar á 
líkamlega og 
andlega heilsu.   

Bæði nemendur og 
kennarar greindu frá 
hóflegri aukningu á 
jákvæðum líkamlegum og 
andlegum breytingum, 
ásamt nokkrum 
neikvæðum breytingum. 
Algengustu jákvæðu 
áhrifin voru á almenna 
heilsu, líkamshreysti og 
slökun.  

Stórt úrtak. 
 
Kom ekki fram styrkleiki 
þess jóga sem var 
stundað, þar sem sumar 
tegundir jóga eru með 
meiri ákefð en aðrar. 
Munur var á aldri, 
fjárhagsstöðu og BMI 
stuðli hjá nemendum og 
kennurum.  
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The relationship 
between yoga 
involvement, 
mindfulness and 
psychological well-
being. 
 
Gaiswinkler and 
Unterrainer. 
 
Complementary 
Therapies in Medicine, 
(2016). 
 
Vienna, Austria. 

Skoðað hvernig 
mismunandi stig 
jógaiðkunar 
tengjast 
mismunandi 
breytum andlegrar 
heilsu og andlegra 
veikinda.  

Samanburðarrannsókn. 
455 þátttakendum safnað 
saman í gegnum auglýsingar á 
jógastöðvum. 362 af þeim voru 
jógaiðkendur og var þeim skipt 
í þrjá hópa. Hinir 93 stunduðu 
fimleika og voru 
samanburðarhópur. 

Spurningalistar til að 
meta félags- og 
lýðfræðilega þætti, 
The Yoga Immersion 
Scale, The Freidburg 
Mindfulness Scale, 
The Brief Symptom 
Inventory og The 
Multidimensional 
Inventory for 
Religious/Spiritual 
Well-Being.  

Þeir sem voru mjög virkir í 
jógaiðkun sýndu bæði 
marktækt aukningu á 
núvitund og vellíðan. 
Einnig minnkuð einkenni 
sálrænna kvilla, svo sem 
þunglyndis, miðað við þá 
sem stunduðu jóga 
lítillega eða í meðallagi, 
og þeirra sem stunduðu 
fimleika í 
samanburðarhópnum.  

Samanburðarrannsókn. 
 
Hefði átt að skipta 
hópum öðruvísi. Ætti að 
íhuga fleiri þætti. 
Einsleitt úrtak.  

Use of mindfulness, self-
compassion, and yoga 
practices with low-
income and/or uninsured 
patients with depression 
and/or anxiety. 
 
Falsafi og Leopard. 
 
Journal of Holistic 
Nursing, (2015). 
 
Wilmington, Bandaríkin. 

Meta áhrif 
núvitundar 
æfinga, svo sem 
jóga, á einkenni 
þunglyndis og 
kvíða hjá 
einstaklingum 
sem glíma við 
kvíða og/eða 
þunglyndi, eru 
ótryggðir og með 
lága innkomu. 

Forrannsókn. 
20 þátttakendur á aldrinum 18-
65 ára safnað saman í gegnum 
ókeypis heilsugæslustöðvar. 
13 manns luku rannsókninni. 
Þátttakendum var skipt í tvo 
hópa en báðir hlutu sömu 
íhlutun. Þeir hlutu báðir 8 vikna 
þjálfun í núvitund, 
sjálfsumhyggju og jóga. 
Kennslutímar voru í 1 og ½ 
tíma vikulega, ásamt því að 
vera hvattir til að stunda jóga í 
30 mín. á dag og 
núvitundaræfingar í korter á 
dag.  

Beck Depression 
Inventory (BDI), The 
Hamilton Anxiety 
Scale (HAM-A), The 
Self-Compassion 
Scale (SCS) og The 
Perceived Wellness 
Survey. 

Núvitundar æfingar og 
jóga höfðu jákvæð áhrif á 
einkenni þunglyndis, 
kvíða og sjálfsumhyggju 
og almenna vellíðan 
þátttakenda. Einkenni 
þunglyndis og kvíða fóru 
marktækt minnkandi. 
Marktæk aukning var á 
sjálfsumhyggju og 
almennri vellíðan. Einnig 
greindu þeir frá auknu þoli 
og auknum liðleika. 

Báðir hópar fengu alveg 
eins íhlutun. 
Hjúkrunarfræðingur sá 
um jógakennsluna. 
Eftirfylgni. 
 
Lítið og einsleitt úrtak. 
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Yin yoga and 
mindfulness: a five week 
randomized controlled 
study evaluating the 
effects of the YOMI 
program on stress and 
worry. 
 
Hylander, Johansson, 
Daukantaité og Ruggeri. 
 
Anxiety, Stress & 
Coping, (2017).  
 
Lund, Svíþjóð. 

Meta áhrif 5 vikna 
YOMI áætlunar á 
streitu, áhyggjur 
og núvitund.  

Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn.  
49 manns kláruðu 
rannsóknina. Þátttakendum var 
skipt í tvo hópa: hópur 1 tók 
þátt í 5 vikna YOMI tvisvar í 
viku í 90 mín. í senn, á meðan 
hópur 2 var settur í biðstöðu og 
tók þátt í YOMI áætluninni á 
eftir hóp 1.  

Allar mælingar voru 
teknar með 
sjálfsmats 
spurningalista, 
svarað í gegnum 
vefsíðu. Perceived 
Stress Scale (PSS), 
Penn State Worry 
Questionnaire 
(PSQW) og Five 
Facet Mindfullness 
Questionnaire 
(FFMQ).  

Niðurstöður sýndu 
marktæk áhrif YOMI 
áætlunarinnar á 
minnkandi streitu og 
áhyggjur, og aukningu í 
núvitund. Þessar breytur 
voru enn til staðar 5 vikum 
eftir íhlutun. 

Samanburðarrannsókn. 
Eftirfylgni.   
 
Sjálfsmat getur verið ýkt 
eða lítillækkað. Einsleitt 
úrtak. 

Yoga meets positive 
psychology: Examining 
the intergration of 
hedonic (gratitude) and 
eudaimonic (meaning) 
wellbeing in relation to 
the extent of yoga 
practice.  
 
Ivtzan og Papantoniou. 
 
Journal of Bodywork & 
Movement Therapies, 
(2013). 
 
London, Bretland.  

Að skoða hvort 
tengsl séu á milli 
umfangs 
jógaiðkunar og 
tveimur þáttum 
sálfræðilegrar 
vellíðunar, það er 
lífstilgangs og 
þakklætis. 

Samanburðarrannsókn.  
Alls svöruðu 124 þátttakendur 
könnuninni. 42 þeirra höfðu 
enga reynslu af jóga og 82 
sem stunduðu jóga reglulega.  
Þátttakendunum var safnað 
saman með því að úthluta 
listum í jógamiðstöðvum, þeir 
42 sem höfðu enga reynslu 
voru að mæta í sinn fyrsta 
tíma.  

Spurningalistar 
tengdir reynslu á 
jógaiðkun 
viðkomandi. 
Einnig Meaning of 
life Questionair 
(MLQ) og 
Gratitude 
Questionnaire-Six 
item form (GQ6). 

Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna að 
tengsl eru milli umfangs 
jógaiðkunar og bæði 
þakklætis og lífstilgangs.  

Staðlaðir 
spurningalistar. 
 
Lítið úrtak.  
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Yoga reduces perceived 
stress and exhaustion 
levels in elderly 
individuals. 
 
Lindahl, Tilton, Eickholt 
og Ferguson-Stegall. 
 
Complementary 
Therapies in Clinical 
Practice, (2016). 
 
Minnesota, Bandaríkin. 

Verið að athuga 
hvort 7 vikna 
jógaíhlutun getur 
bætt líkamlega 
virkni, streitu og 
andlega/tilfinninga
lega vellíðan hjá 
öldruðum 
þátttakendum.  

8 þátttakendur fóru í 60 mín. 
Hatha jógatíma tvisvar sinnum 
í viku, í 7 vikur.  

Jafnvægi var metið 
með „5-test battery”. 
Hreyfing var prófuð 
með „8 foot up and 
go test”, 5 „chair 
stand test” og 4 m 
göngu. Þátttakendur 
svöruðu SF-12 
spurningalista, 
„exhaustion 
questionnaire” og 
Cohen‘s Perceived 
Stress Scale (PSS). 
Blóðfita og glúkósi í 
blóði var mælt, 
ásamt blóðþrýstingi 
og hjartsláttartíðni í 
hvíld.   

SF-12 skor, “exhaustion 
levels” og PSS skor 
bötnuðu eftir íhlutun. Ekki 
mældust marktækar 
breytingar á líkamlegum 
mælingum. 

Hlutlægar og huglægar 
mælingar. 
 
Lítið úrtak. Þátttakendur 
voru að stunda 
líkamlega hreyfingu fyrir 
og því ekki breyting á 
líkamlegum mælingum. 
Stuttur tími íhlutunar. 
Vantar fleiri 
samanburðarrannsóknir.  

 
 


