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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om yoga i skolan. Studien syftar till att undersöka pedagogers och 

barns upplevelser och uppfattningar om användandet av yoga, och genom detta tillföra kunskap 

om användandet av yoga i skola och förskola. Studien har fokuserat på förklaringar till varför 

man väljer att använda yoga i skolan. För att ta reda på barns och pedagogers upplevelse av yoga 

har intervjuer använts. Resultat från intervjuerna har sammanfattats och ordnats efter studiens 

frågeställningar. När frågeställningarna har behandlats har tre olika teoretiska utgångspunkter 

använts: ett fenomenografiskt perspektiv, ett salutogent perspektiv som utgår från 

hälsofrämjande faktorer, och Foucaults maktperspektiv. Dessa perspektiv har använts för analys 

och vidare diskussion av resultatet.  

    Resultatet visar att användandet av yoga i skolan kan förklaras med koppling till pedagogers 

intentioner. De teoretiska perspektiven har bidragit med ett fokus på barnens och pedagogens 

personliga tolkningar av, och syften med, att använda yoga. Pedagoger har beskrivit 

hälsofrämjande syften med användning av yoga, så som att det minskar stress och skapar lugn i 

klassrummet. Barnen har beskrivit sätt att använda yoga för att slappna av i olika situationer. 

Tankar och upplevelser om hälsofrämjande arbete genom yoga har genom de teoretiska 

perspektiven i studien bidragit med en syn på yoga som en salutogen metod för hälsa. De 

teoretiska perspektiven har också lyft en diskussion kring hur vi genom samhälleliga strukturer 

påverkas att göra vissa val, och hur detta kan synas i arbetet med hälsa i skolan.  
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Inledning 

Att barn i skolan ska må bra är en viktig del i vårt arbete som framtida lärare. Skolan har en viktig 

betydelse i barns hälsa och välmående. Barn spenderar mycket tid i skolan, som därför behöver 

vara en plats där man kan känna lugn och trygghet. Yoga är en form, ett forum och en filosofi för 

mental och fysisk träning, och avslappning. De senaste åren har användningen av yoga i vårt 

samhälle ökat, vilket går att se på gym och i media. Yoga har också börjat användas i olika 

sammanhang, som till exempel i skola och förskola. Yoga sägs ge verktyg till lugn och vara en 

källa för välmående. 

    Vi heter Karin Rydström och Sara Hall. Vi är goda vänner och har utfört detta arbete under ett 

nära samarbete. Vi har båda ett stort intresse för yoga. Sen vi upptäckte användningen av yoga i 

skolan, genom diskussioner i media och tidningsartiklar, har vi varit nyfikna på hur denna 

användning går till, vad det ger barnen och vad det förväntas tillföra. Vi har också undrat över 

hur det kommer sig att intresset för yoga har ökat så mycket den senaste tiden, och hur det 

kommer sig att detta intresse spridit sig till skolan. Vi vill med denna studie undersöka 

användandet av yoga i skolan, ett användande som är ganska outforskat och kanske för många 

okänt. I studien undersöks yoga i skolan ur barns och pedagogers perspektiv med fokus på hur 

man förklarar användandet av yoga. Vi har valt att rikta denna undersökning mot yngre åldrar i 

skolverksamhet, eftersom det är där vi båda kommer vara verksamma och har vårt intresse.   

 

Resultat och analysavsnittet presenteras under fyra huvudrubriker som utgår från studiens 

frågeställningar. Sara Hall har ansvarat för transkribering och resultatbeskrivning i de första två 

frågorna, och Karin Rydström har ansvarat för transkribering och resultatbeskrivning i de andra 

två frågorna.  
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Bakgrund 

Den här uppsatsen kommer att handla om användandet av yoga i skolan. I följande avsnitt 

kommer vi att klargöra varför detta ämne har relevans och aktualitet för en studie. Vi kommer att 

ta upp debatter, uttalanden, och rapporter som på olika sätt visar att det finns ett värde i att 

utforska och analysera området yoga i skolan närmare.  

 

Våren 2012 fick Skolinspektionen in en anmälan mot en skola i Stockholm som använt yoga i sin 

undervisning. Anmälningen kom från en utomstående man som ansåg att användandet av yoga i 

skolan är ett religiöst inslag som strider mot skolans icke-konfessionella bestämmelser. 

Skolinspektionen gjorde bedömningen att yoga kan användas i flera sammanhang och med olika 

syften utan religiös innebörd. Enligt Skolinspektionens uttalande har yoga i skolan i det här fallet 

använts med syfte att främja hälsa och välbefinnande. I och med detta fastslogs att användandet 

av yoga, med syfte att främja hälsa, inte strider mot skollagens bestämmelser om konfessionella 

inslag. I Skolinspektionens uttalande kan man också läsa att skolan använde yoga som ett verktyg 

för att omsätta skolans värdegrund i praktiken (Skolinspektionen, 2012).  

    Under tiden Skolinspektionen behandlade anmälningen mot användandet av yoga, fick yoga i 

skolan mycket uppmärksamhet i media och debatter. Filippa Odevall är grundaren till företaget 

Skolyoga. Skolyoga sprider och lär ut yoga för barn till intresserade lärare i skolor och förskolor.  

Enligt Odevall (2014) så är yoga ett sätt för barn att utforska kroppen och möta sig själv. Odevall 

beskriver yoga som ett sätt att få möjlighet att utforska upplevelsen av att möta motstånd i 

kroppen. Genom att i yoga stanna kvar i motstånd, med andningen som hjälp, får man en 

användbar upplevelse av hur det känns i kroppen att hantera motstånd. Det som utmärker yoga 

för barn är kreativitet, medskapande och lekfullhet. Syftet med att använda yoga för barn i skolan 

är att med ett lugnt avbrott ge alla barn möjlighet att tillgodogöra sig verktyg för att möta livet på 

ett annat sätt än vad skolan, enligt Odevall, erbjuder idag. Yoga i skolan syftar också till att på ett 

prestationslöst sätt träna självkänslan, få möjlighet att röra på kroppen och varva ner (Odevall, 

2014). 

    Spridningen av yoga på skolor i Sverige har ökat de senaste åren. Ett exempel på detta är att i 

Östersund har sedan 2009 61 lärare utbildat sig i barnyoga, för att kunna använda yoga i förskolor 

och skolor (Halvarsson, 2014).  

    Företrädare på skolor som använt yoga i sin undervisning, som skolan i fallet med 

skolinspektionens granskning av användandet av yoga i skolan, beskriver kopplingar mellan yoga 

och skolans värdegrund. Som lärare har man ett uppdrag att sträva efter att uppfylla skolans 

värdegrund. Att yoga skulle vara ett sätt att omsätta värdegrunden i praktiken gör att 
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intressevärdet för pedagoger att använda yoga i skolan ökar.  I skolans värdegrund beskrivs 

uppdrag skolan har, så som att med en känsla av sammanhang främja personlig trygghet och 

identitetsutveckling. I värdegrunden beskrivs vidare vikten av att anpassa verksamheten efter 

varje elev och ge möjlighet för utvecklande av självförtroende och kreativitet (Lgr.11 s. 7-9). I 

förskolans läroplan beskrivs omsorg om individens välbefinnande och en medveten användning 

av lek som viktiga komponenter för värdegrundsarbetet (Lpfö98:10, s 4-5). 

    Utövande av yoga beskrivs minska stress och främja hälsa (Mediyoga, 2014). Idrottsämnet ses 

idag som en viktig del för att främja hälsa i skolan. I diskussioner och debatter som rör ämnet 

idrott och hälsa diskuteras att de idrottstimmar som finns i skolan inte är tillräckliga för att svara 

på elevers behov av kroppsrörelse (Sandahl, 2005, s. 15-16). Sandahl beskriver ämnet Idrott och 

Hälsa som ett ämne i förändring. Mellan 2003 och 2007 utförde Riksidrottsförbundet en satsning 

för att bredda barn och ungdomsidrotten i skolan. Däri ingick ett förslag om att införa 30 

minuters daglig rörelse och fysisk aktivitet på schemat i grundskolan, utöver de vanliga idrott och 

hälsa- lektionerna. Olika scenarion hur denna tid skulle kunna användas har diskuterats. Ett 

sådant scenario beskrivs vara någon form av användande av rörelse i klassrummet som inte 

kräver omfattade resurser och material. Genom kroppsrörelser och övningar som eleverna gör på 

sin nivå skulle man också kunna komma bort ifrån det fokus på prestation och resultat som 

skolan och idrotten idag ofta kritiseras för (Sandahl, 2005, s. 286-288). 

    Rapporter som under de senaste fem åren beskrivit och kartlagt barn och ungas hälsa pekar på 

en försämring man kan se i elevers psykiska hälsa. Rapporteringarna berättar om att stress blivit 

ett växande problem bland barn och unga idag. Denna stress tros bland annat komma från allt 

högre prestationskrav i skolan (Hälsoutskottet, 2010, BRIS, 2009). En annan stressfaktor beskrivs 

vara dagens samhällsutveckling där teknik, tillgänglighet och tempo tagit en allt större plats. 

    Sammanfattningsvis kan vi säga att tillsammans med värdegrundsfrågor, så är välmående, 

stresshantering och prestationskrav i skolan aktuella frågor. Denna uppsats syftar till att vidare 

undersöka en metod som uttryckts vara svar på dessa frågor. Yoga i skolan pratas om av 

förespråkare som ett användbart verktyg i skolan för stresshantering, behandling av 

värdegrundsfrågor, samt ett sätt att införa ytterligare rörelse på schemat. Vi vill med denna studie 

tillföra kunskap om yoga och undersöka hur användningen av yoga kan förklaras.  

 

Bakgrund Yoga 

För att ge en tydligare bild av vad yoga är och vad dess filosofi står för följer här ett avsnitt som 

definierar viktiga begrepp och beskriver yogans bakgrund.  
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När man söker svar på frågan om vad yoga är upptäcker man att det finns många komponenter 

som ingår under begreppet yoga. Yoga har en lång historia utbredd över stora delar av världen 

och det finns flera uppfattningar om dess mening och mål. Vissa beskriver yoga som en 

vetenskap, för andra är det en filosofi. Yoga ses som alternativ medicin, ett verktyg för 

självutveckling, som en träningsform eller som ett sätt att leva med riktlinjer att följa. De senaste 

femton åren har det funnits ett tydligt ökat intresse för yoga i Sverige och västvärlden. Yoga 

börjar ta plats på våra gym, i media, på sjukhus och i våra skolor. I en handledning för 

yogautbildning i Sverige beskrivs att det ökade intresset för yoga och välmående tros komma från 

att vi lever i ett samhälle där klimatet blivit allt hårdare och mer stressfyllt. Ett fokus och intresse 

för livsstilsfrågor och personlig påverkan på den egna hälsan har funnits tydligt i vår kultur de 

senaste decennierna (Natha, 2014, s. 6).   

    Enligt den ursprungliga betydelsen av vad yoga är handlar yoga om att utveckla människans 

spirituella potential och andliga kontakt (Natha, 2014, s. 12). Yoga är en tusenårig filosofi med 

rötter i Indien och kopplingar till Hinduismen. Målet med yoga är enligt den ursprungliga 

filosofin att förenas med gudomligheten och världsalltet (Iyengar, 1993, s. 1). Ordet yoga är 

sanskrit, och betyder förening eller att förena. Detta syftar till en förening mellan kropp och själ. 

Harmoni och balans mellan kropp, sinne och känslor och en förening mellan det egna och det 

universella medvetandet ingår också i definitionen av begreppet yoga (Natha, 2014 s. 9).  

    Utvecklingen av det som idag kallas den moderna yogan hade sin början i att Swami 

Vivekananda, en hinduistisk andlig ledare, 1898 förespråkade hinduismens filosofi i USA. 

Människor i USA fick då upp ögonen för yoga som en del av det andliga budskap Swami 

Vivekananda spred. Femtio år senare öppnade Indra Dewi, yogans första kvinnliga frontfigur, 

den första tillgängliga yogastudion för allmänheten i Hollywood, USA. På 70-talet började yoga 

relateras till personlig utveckling och i väst började man prata om yoga som helande. Det var 

även på 70-talet som barnyoga introducerades i västvärlden (Natha, 2014, s. 13). 

    Idag inom den moderna västerländska yogan har det utvecklats flera olika yogastilar där yogan 

delvis används som en ren träningsform. Dessa yogastilar samlas under det som kallas Hatha 

Yoga. De olika yogastilarna har olika syften och utövas på olika sätt men fokus ligger på den 

fysiska delen av yoga (Natha, 2014, s. 16). Yoga anses idag som religiöst obundet. Institutet för 

Medicinsk Yoga i Sverige (2014) beskriver att yoga kan vara en del av vissa religioner, som 

tillexempel hinduism, men att religion inte är en del av yoga. 

    En av yogans komponenter är utövandet av mantran.  Ett mantra används för att uppnå 

positiva effekter och tillstånd. Ett mantra är en slags affirmation, sång eller mässande som 
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används upprepat i kombination med yoga eller meditation (Iyengar, 1993, s. 8). Ett vanligt 

mantra inom yoga är Aum. Aum ses som ett heligt mantra och upprepas återkommande inom 

yoga. Aum står för världssjälen (Iyengar, 1993, s. 80). 

    Enligt yogans filosofi brukar yoga delas in i åtta steg eller grenar som beskriver betydelsen av 

vad yoga består av och vad det innebär att vara en yogi, en utövare av yoga. Dessa steg är 

vägvisare för hur man ska leva sitt liv som yogi. De första två stegen handlar om personliga 

egenskaper och personligt ansvarstagande, stegen beskriver hur vi ska behandla andra och oss 

själva. Steg nummer tre beskriver grenen av fysisk träning inom yogan, de positioner och 

övningar man gör kallas för asanas. Olika asanas har olika syften och främjar kroppen på olika 

sätt. Nästa steg kallas Pranayama och är den rytmiska kontroll av andningen man utövar inom 

yogan. De följande tre grenarna handlar om att rikta tankarna, fokusera sin energi och att 

meditera. Det åttonde och sista steget innebär den förening som tidigare beskrivits, föreningen 

och harmonin mellan kropp och själ, och föreningen mellan självet och omgivningen. Oavsett 

om man som utövare av yoga är medveten om eller följer dessa steg så sammanfattar de vad yoga 

går ut på. Olika utövare eller användare av yoga kan fokusera på olika saker men detta är alltså 

kärnan: asanas, andning, meditation och någon slags strävan efter personlig utveckling och balans 

i livet. Beskrivningen av de åtta stegen är hämtade ur Iyengars (1993, s. 3-4) tolkningar av yogans 

filosofi. BKS Iyengar är en erkänd yogautövare som lyfte yogans medicinska fördelar för 

kroppen, psykiskt och fysiskt, när han 1966 introducerade yoga i den västerländska medicinen. 

Det man framförallt fokuserade på då var hur olika asanas kunde lindra smärta i olika kroppsdelar 

samt hur yoga kunde vara ett verktyg för självhjälp vid olika psykiska problem. 

    I media har yoga fått ett ansikte genom Rachel Brathen, en svensk ung kvinna bosatt på Aruba. 

Genom sitt intagramkonto och andra sociala medier har hon med närmare en miljon följare de 

senaste åren spridit yogans budskap och filosofi. Enligt henne är yoga en läkande träningsform, 

en livsstil och ett sätt att finna balans i livet. Brathen beskriver yoga som ett sätt att lugna sinnet, 

stressa ner och ta hand om kroppen. Med yogan kan vi hitta verktyg att komma bort från stress i 

det kravlösa sammanhang som yogan ger (Rachel Brathen, 2013). 

    Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en grundbas i yoga, kärnan i yoga är 

konstant. Men det finns olika användningsområden och olika syften till varför det utövas.  

Vissa använder yoga som en ren träningsform och andra går djupare in i yogans filosofi. 

Gemensamt är att det beskrivs flera hälsofrämjande syften med att utöva yoga. Grundbasen vi 

ovan beskrivit och de olika tolkningarna till yogans syfte kommer vi att diskutera i vår studie. 

 

  



6 
 

Litteraturöversikt 
 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning som med olika utgångspunkter belyser vårt ämnesområde 

yoga i skolan. Tidigare forskning presenteras under rubrikerna barns hälsa och yoga.  

 

Barns hälsa 
Så som det framgår ur debatter och uttalanden som studiens bakgrund beskrivit, kan yoga i 

skolan kopplas till barns välmående och stresshantering. Användandet av yoga i skolan diskuteras 

med utgångspunkt i barns hälsa. Därför inleder vi vår litteraturöversikt med att knyta an detta 

område till tidigare forskning. Vi kommer också att ta upp samtal kring vad hälsa är och hur 

hälsosituationen ser ut bland barn i vårt samhälle idag. 

 

Hälsa i ett historiskt perspektiv 

Vi börjar med att redogöra för vad hälsa är och har varit ur ett historiskt perspektiv samt hur 

detta har speglats i skolan och ämnet idrott och hälsa. Under delar av 1900-talet beskrevs hälsa 

som en social angelägenhet. Omsorg om kropp och själ var en del i samhällets strävan efter att 

skapa livsdugliga, starka och friska individer. Idrottsforskaren Björn Sandahl berättar i sin 

avhandling om idrottsundervisningens utveckling i ett historiskt perspektiv. Enligt Sandahl har 

det inom ämnet idrott och hälsa alltid funnits frågor som väckt diskussion. I början av 1800-talet 

befann vi oss i ett ostabilt utrikespolitiskt läge. En följd av detta blev att frågan om vårt lands 

försvarsberedskap blev aktuell och skolans roll i förbättrandet och stärkandet av den fysiska 

hälsan diskuterades (Sandahl, 2005, s. 23).  

    Under samma period grundade Per Henrik Ling Gymnastiska Centralinstitutet. Lings idéer om 

gymnastik och rörelse bestod av utövning av olika kroppsövningar med syfte att stärka 

människan fysiskt och mentalt. Linggymnastiken hade också inslag av medikalgymnastik med 

syfte att läka kroppen, och estetisk gymnastik med syfte att förmedla känslor och tankar. 

Linggymnastiken fick fäste i skolan under den senare delen av 1800-talet (Sandahl, 2005, s. 27). 

Under denna period kan man säga att begrepp som disciplin, kontroll och fostran stod i fokus 

inom skolans hälsoundervisning. Under 1900-talets utveckling flyttades fokus mot 

individualisering och prestation. I mitten av 1900-talet visade nya studier från GCI på vikten av 

konditionsträning, vilket fick ta plats i skolan som en individuell form av idrott. Senare kom 

bollsporternas genomslag där prestation blev en stor del av ämnet (Sandahl, 2005, s. 106-109). 
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    Synen på vad hälsa är förändrades under den här tiden. I mitten av 1900-talet låg fokus 

framförallt på hälsa ur ett medicinskt perspektiv. På 1970-talet flyttades fokus mot ett bredare 

perspektiv på både fysiska, psykiska och sociala faktorer i individens hälsa (Sandahl, 2005 s. 53-

54). Idrottsprofessor Mikael Quennerstedt (2006) beskriver hälsobegreppet och 

hälsoundervisningen i skolan i en avhandling i pedagogik. Enligt Quennerstedt (2006, s. 43) så var 

1900-talet tiden då vetenskapen tog över det som tidigare varit religionens roll i hälsofrågor. Det 

breddade perspektivet på 1970-talet innebar ett fokus på livsstil, då riskförebyggande och 

hälsofrämjande faktorer diskuterades. Ansvaret för den egna hälsan lades hos individen och dess 

val av livsstil. Fokus på vår livsstil och helhetssynen som Quennerstedt beskriver syntes också i 

idrottens utveckling i skolan. Efter läroplansreformen 1994 blev helhetstänkande centralt i 

idrottsämnet. Detta innebar att idrott och hälsa nu i skolan skulle skapa förutsättningar för ett 

livslångt hälsomässigt förhållningssätt. Förutom fysiska aktiviteter innefattade detta nu även 

beståndsdelar som friluftsliv, kosthållning och rekreation (Sandahl, 2005, s. 90-92). 

 

Barns hälsa idag 

Quennerstedt (2006, s. 44-46) beskriver en problematik med den definition av hälsa som World 

Health Organization formulerade 1948. WHO definierade då hälsa som ett tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Quennerstedt beskriver att denna definition har kritiserats 

som problematisk; statisk och opraktisk. På 1990-talet gjorde WHO en uppdatering av denna 

definition och då beskrevs hälsa som en resurs. Definitionerna av hälsa har varit och är alltså 

fortfarande under diskussion.  

    En utgångspunkt för att diskutera vad hälsa är finns att hämta i Aaron Antonovskys skildring 

av hälsans mysterium. Antonovsky var professor i medicinsk sociologi. I Antonovskys syn på 

hälsa är det som ger hälsa inte avsaknaden av belastningar och motgångar i livet, utan hälsa 

handlar om hur man tar emot och handskas med svårigheterna genom den motståndskraft man 

har (Antonovsky, 1991, s. 17-18).  

    Hälsoutskottet vid Kungliga vetenskapsakademien gav 2010 ut en rapport över en kartläggning 

av barn och ungas psykiska hälsa. Kartläggningen visar att den psykiska hälsan bland unga i 

Sverige blivit sämre. Denna trend har observerats av både BRIS, skolhälsovården och av Barn 

och ungdomspsykiatrin, dit fler unga söker sig idag. Även i andra utvecklade länder har detta 

fenomen observerats (Hälsoutskottet, 2010, s. 21). Den försämrade hälsan beskrivs bland annat 

ge uttryck i problem som huvudvärk, ryggvärk och magont (Hälsoutskottet, 2010, s. 73).  

    Sjukgymnasten Pär Hafstad har myntat ett uttryck för ett nytt fenomen man idag ser bland 

barn och ungdomar. Uttrycket beskriver den här generationen av barn och unga som Face down-
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generationen (P4, 2013). Hafstad har i Vetandets värld P4 berättat att allt fler barn och unga 

söker hjälp för rygg och nackproblem. Dessa problem beskrivs ha uppkommit av det ökade 

användandet av smartphones, datorer och surfplattor. Det framåtböjda nack- och ryggläget 

orsakar skadlig belastning som kan ge svåra problem (P4, 2013).  

    Det finns också en annan problematik med ett ökat mobil- och teknikanvändande i samhället. 

Den amerikanska sociologen Dalton Conley målar upp en bild av det amerikanska samhället där 

man alltid ska vara uppkopplad tekniskt och arbeta mer och mer. Denna ständiga tillgänglighet 

och detta fokus på arbete distraherar från familj och från att vara närvarande i nuet, vilket kan 

öka stress hos barnen (Conley, 2010, s. 8). När vi jämför hur Conley beskriver den amerikanska 

samhällsbilden med kartläggningar och rapporteringar om svenska barns hälsa tror vi att Conleys 

bild även går att föra över på den svenska hälsosituationen. 

 

Olika perspektiv på stress och stresshantering 

I BRIS-rapporten från 2009 beskriver ombudet Ulla Jensen att stress och utbrändhet är ett 

problem i skolan bland barn och ungdomar från alla samhällsgrupper. Enligt rapporten så är krav 

från skolan och krav på prestation en källa till denna stress. Jensen beskriver en utveckling i vårt 

samhälle där vi idag lever i en kultur med stort fokus på prestation. Det här är en 

vuxenproblematik som förts över på barnen. Detta framkallar enligt BRIS känslor hos barnen av 

att inte duga eller räcka till (Sandelin, 2009 s. 34-35).  

    Barn och ungdomspsykiatrin i Sverige beskriver att stress kan finnas i både positiva och 

negativa former. En positiv stress kan vara en nödvändig drivkraft medan en negativ stress kan 

bli ångestfylld och slitande på kropp och själ. Negativ stress kan också ge koncentrationsproblem 

(BUP, 2014). 

    I en studie av femteklassares upplevelse av stress i vardagen beskrivs att tidigare 

undersökningar har förklarat barns psykiska ohälsa med att peka på kopplingar till föräldrars 

hälsa. Den här studien är byggd på intervjuer med barn. Det som studien visar är att stress är en 

del av barnens vardag, detta genom hur barn beskriver att de ofta märker och påverkas av 

föräldrars stress. Krav från skolan är en annan källa till stress barn beskrivit (Brobeck, Marklund, 

Haraldsson & Berntsson, 2007, s. 8).  

    I en artikel baserad på intervjuer med barn beskriver Kostenius & Öhrling (2009) att barnen 

ser stress som en del av livet. Artikeln diskuterar ett perspektiv på barns hälsa där barn ses som 

kapabla att kunna hantera och ta hand om sin egen stress själva. I artikeln förs en diskussion med 

det så kallade salutogena perspektivet, där man fokuserar på hälsofrämjande faktorer och faktorer 
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som främjar lugn (Kostenius & Öhrling, 2009, s. 209-211). Detta perspektiv kommer vi att 

återkomma till längre fram.   

 

Hälsoarbete i skolan 

Sven Setterlind (1983) beskriver i sin avhandling avslappningsträning i skolan. Setterlind är 

docent i hälsopedagogik, och enligt honom har skolan en viktig uppgift i att öka elevers 

hälsomedvetenhet. En del i denna hälsomedvetenhet är en medvetenhet om den egna kroppen 

och att kunna lyssna på kroppens signaler. Setterlind fokuserar i sin studie på hur man med olika 

avslappningstekniker kan utveckla användningen av dessa, på ett för eleverna stressreducerande 

sätt (Setterlind, 1983, s. 3). Studien visar att avslappningsträning i skolan ger flera positiva 

effekter. Bland annat beskriver sig elever känna sig piggare och mer avspända (Setterlind, 1983, s. 

355).  

    Tidigare nämnda studier som har undersökt barns förhållande till stress beskrev i sina 

slutsatser barns upplevelse av stress i skolan. Den första studien visar att krav på att prestera och 

känslan av att behöva vara duktig gör att skolan upplevs som en stressande plats (Brobeck m.fl. 

2007, s. 8). Den andra artikelns slutsats är att man i skolan behöver ge mer plats för barns egna 

sätt att hantera stress (Kostenius & Öhrling, 2009, s. 209-211). 

   Enligt en undersökning som har studerat vad unga flickor gör för att hantera stress menar 

Haraldsson, Lindgren, Hildningh och Marklund (2010) att det är vikten av att ha tillgång till olika 

styrda stressförebyggande aktiviteter som är kärnan i att inte påverkas negativt av stress. 

Undersökningen syftar till att genom intervjuer utforska vilka faktorer i vardagslivet flickorna 

beskriver som stressförebyggande och diskutera detta ur ett salutogent perspektiv. De aktiviteter 

och faktorer som beskrivs göra livet mindre stressfyllt eller stressen mer hanterbar är bland annat 

träning, avslappning, massage och relationer som ger utrymme för reflektion och stöd. Det är 

enligt denna studie viktigt för barn och unga att ha tillgång till detta varje dag som en fast punkt 

på schemat i skolan. Detta för att lära sig mer om stress och utveckla strategier för att hantera 

stress. En aktivitet som föreslås bidra med detta är yoga (Haraldsson, Lindgren, Hildningh & 

Marklund, 2010, s. 196). 

 

Yoga 

Samhällets och skolans roll i individens hälsa har länge diskuterats. I en historisk genomgång kan 

man ana återkommande inslag i hälsodiskussionen som rör behov som yoga säger sig kunna 

tillgodose. Yoga som inslag i skolan är ett relativt nytt fenomen och det är med bakgrund i detta 
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som det nu följer en genomgång om vad forskning och tyckare har att säga om yoga och dess 

plats i skolan. 

Yogans användningsområden och effekter  

Institutet för Medicinsk Yoga (2014) i Sverige är en verksamhet som arbetar med och deltar i 

forskning kring yoga som medicin. Enligt IMY kan yoga beskrivas som en vetenskap. Om man 

använder yoga på ett komplett sätt med asanas, andning, meditation och de spirituella 

komponenterna ger det positiva effekter på vårt fysiska och psykiska välmående. Det som yogan 

bland annat bidrar med är att man med yogans verktyg får träning i att lyssna på sin kropp och 

därigenom utveckla en starkare medvetenhet om sitt inre. IMY beskriver att det finns flera 

vetenskapliga studier, internationellt och nationellt, som påvisat yogans effekter. Några av de 

effekter som beskrivs är att båda hjärnhalvorna stimuleras, och sömn och matsmältning 

förbättras. En annan effekt av yoga är att muskulaturen förstärks vilket, enligt IMY, gör yoga 

fördelaktigt vid fysiska problem såsom ryggbesvär. Yoga beskrivs också genom sin 

andningsteknik ge påverkan på blodtryck och stress. Idag finns yoga som en del av rehabilitering 

vid hjärtinfarkt på Danderyds Sjukhus och cancerpatienter på Akademiska Sjukhuset erbjuds yoga 

i grupp som terapi (Mediyoga, 2014). 

    En svensk studie som gjorts på effekter och upplevelser av att använda yoga mot stress 

beskriver att det går att se mätbara effekter på stressnivå och allmänt välmående av yoga. Den här 

studien har genom intervjuer kommit fram till att yoga även ger en ökad känsla av sammanhang 

(Anderzén-Carlsson, Persson Lundholm, Köhn, Westerdahl, 2014).  

 

Yoga i skolan 

Göran Boll grundade Institutet för medicinsk yoga och har tillsammans med läraren och 

yogainstruktören Malin Ganneby gett ut en bok som beskriver hur man kan använda yoga i 

skolan. Yogamodellen består av olika asanas, massagesagor, vägledd meditation och en medveten 

andningsteknik (Boll & Ganneby, 2011, s. 32-33). Enligt Boll och Ganneby (2011, s. 22-23) har 

yoga avstressande effekter och är ett bra sätt att skapa harmoni i klassrummet. Barnyoga kan 

också ge barnen stärkt självkänsla genom det bekräftande språk man enligt denna modell 

använder, och en förbättrad koncentration och inlärningsförmåga. Denna modell är ett exempel 

på hur barnyoga eller yoga i skolan kan utövas.  

    Studier som bekräftar positiva effekter av att använda yoga i skolan beskriver att yoga är en 

effektiv metod för att minska stress och oro bland eleverna. Andningsteknikerna som lärs ut till 

barnen genom yogan har även visats vara användbara verktyg som barnen kan ta till i situationer 

utanför yogan (Stuck & Gloecker, 2005). Yoga för barn hävdas också i studier ge förbättrad 
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koncentration och utveckla kroppsmedvetenhet och motorik (Telles, Hanumanthaih, Nagarathna, 

Nagendra, 1993). Dessa studier är genomförda i skolor genom testande och observerande av 

yogamodeller som har bestått av asanas, meditation, massage och en utövning av en yogisk, 

rytmisk andning. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Hälsoarbete är ett viktigt område i skolan. I denna studie fokuserar vi på yoga, ett nutida 

fenomen som blivit ett inslag i vissa skolors hälsoarbete. I det här avsnittet kommer vi att 

presentera perspektiv som bidrar med olika sätt att se på detta hälsoarbete. Dessa perspektiv 

kommer bidra med olika utgångspunkter när vi behandlar våra frågeställningar. De perspektiv vi 

har valt att lyfta fram är det fenomenografiska perspektivet, ett salutogent hälsoperspektiv och 

Foucaults maktperspektiv.  

 

Ett fenomenografiskt perspektiv 

Det första perspektivet vi kommer utgå ifrån är det fenomenografiska perspektivet. Det är utifrån 

detta perspektiv vi utgår ifrån i våra tolkningar av pedagogers och barns uttalanden. Ett 

fenomenografiskt perspektiv syftar till att beskriva ett fenomen i världen genom människors 

erfarenhet och uppfattning. Med en fenomenografisk utgångpunkt vill man alltså inte studera vad 

verkligheten är utan man vill försöka fånga någons bild av verkligheten (Marton & Booth, 2000, 

s. 153).  Ett fenomenografiskt perspektiv sätter fokus på variationer i människors uppfattningar 

om ett fenomen. Med hjälp av det här perspektivet kan likheter och skillnader i människors 

uttryckta erfarenheter skildras (Marton & Booth, 2000, s. 145). För att förstå hur någon hanterar 

en frågeställning, så som varför någon utövar yoga, måste vi förstå hur de erfar denna 

frågeställning. Att fokusera på någons uppfattning ger en vidare förståelse för varför någon agerar 

på ett visst sätt eller gör särskilda val (Marton & Booth, 2000, s. 146).  I tidigare intervjustudier 

som studerat människors upplevelse av yoga och barns upplevelse av stress har ett 

fenomenografiskt perspektiv använts (Anderzén-Carlsson m.fl. 2014, Brobeck m.fl. 2007). I en 

studie om stress som bygger på intervjuer med barn har ett fenomenografiskt perspektiv använts 

för att fånga barns egna ord och upplevelser. Studien använder fenomenografin som ett sätt att 

belysa människors upplevelser genom att analysera människors beskrivningar. Studien fokuserar 

på barnens egna ord för att ge en bild av barnens livsvärld och barnens perspektiv (Brobeck m.fl. 

2007, s. 5). I en annan studie som handlar om människor som utövat yoga i syfte att främja hälsa 

har ett fenomenografiskt perspektiv används för att fånga dessa människors beskrivna 
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upplevelser. I studien beskrivs att kommunikation är nyckeln till detta och därför har intervjuer 

använts. I studien har analysarbetet förhållit sig till de beskrivna uppfattningarna som att 

människornas uttalanden är en strålkastare som kastar ljus över var människan befinner sig, i 

förhållande till det studerade fenomenet (Anderzén-Carlsson m.fl. 2014).  

 

Ett salutogent perspektiv 

En annan teoretisk utgångspunkt som har relevans för vår studie är det salutogena perspektivet. 

Med denna utgångspunkt kan diskussioner om behovet av hälsofrämjande aktiviteter i skolan 

belysas. Ett salutogent perspektiv på hälsa innebär att i hälsoarbete utgå ifrån det som främjar 

hälsa. Detta perspektiv formulerades av den medicinske sociologen Aaron Antonovsky. 

Utgångspunkten i det salutogena perspektivet är att istället för att fråga sig hur någon ska undgå 

att bli sjuk, så är den viktiga frågan hur någon kan behålla sin hälsa och hålla sig frisk 

(Antonovsky, 1991, s. 38-40). Antonovsky lyfter begrepp som stressorer och copingstrategier. En 

stressor är en faktor som framkallar stress. Copingstrategier är olika medel och strategier för hur 

man hanterar stress eller andra problem (Antonovsky, 1991, s. 31). Det salutogena perspektivet 

ger ett nytt sätt att se på hälsa och ett nytt sätt att förstå problemhantering. Antonovskys tanke 

med det salutogena perspektivet är en vidareutveckling av sättet att se på hälsa. Han beskriver 

andra hälsoperspektiv som ofta fokuserar på det hot som stressorer utgör. Med det salutogena 

perspektivet införs istället ett fokus på copingstrategier (Antonovsky, 1991, s. 40-42). En del av 

de salutogena tankarna om hälsa är KASAM. Begreppet KASAM myntades av Antonovsky och 

står för känsla av sammanhang. En känsla av sammanhang i sitt liv och sin vardag är i det 

salutogena perspektivet det som ligger till grund för vår hälsa. Det är KASAM som är svaret på 

den salutogena frågan om vad det är som håller oss friska (Antonovsky, 1991, s. 42-43). Känslan 

av sammanhang består dels av en känsla att livet har en känslomässig innebörd. Det består också 

av att man känner att man har tillgång till förmågor och resurser att hantera och begripa världen 

runtomkring och inuti (Antonovsky, 1991, s. 44-45). Antonovsky talar även om 

motståndsresurser. Motståndsresurser är faktorer som stärker en att klara av stressorer. En god 

självkänsla är exempel på en motståndsresurs. Att ha motståndsresurser och copingstrategier 

främjar en människas KASAM och hälsa (Antonovsky, 1991, s. 57-58).   

    I den tidigare forskning vi tagit upp i föregående avsnitt diskuteras behov av hälsofrämjande 

aktiviteter med ett salutogent perspektiv. Studierna beskriver olika tolkningar av stresshantering i 

skolan. Den ena studien pekar på en syn på barn som kapabla till att hitta egna sätt att hantera 

stress. Studien fokuserar på att skapa utrymme till eleverna att själva möta och handskas med 

stress, lärarens roll blir då att stödja elevernas egna copingstrategier (Kostenius & Öhrling, 2009, 
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s. 209). Den andra studien lyfter stressförebyggande aktiviteter som det salutogena valet. Detta 

motiveras med att det finns ett behov bland eleverna att skolan ger tillgång till olika källor som 

stödjer utvecklandet av motståndsresurser (Haraldsson m.fl. 2010, s. 198). 

 

Foucaults maktperspektiv 

Foucaults maktperspektiv är en teoretisk utgångspunkt som ger redskap att analysera de val och 

handlingar som ligger bakom det hälsoarbete som denna studie syftar till att undersöka. Michel 

Foucault var en betydande filosof på 1900-talet. Foucaults teorier om makt går ut på att det finns 

maktförhållanden och maktstrukturer i vårt samhälle som styr människors val och handlingar.  

I korthet menar Foucault att individer medvetet och omedvetet väljer att handla på vissa sätt 

bland annat i fråga om hälsa, och att det i samhället finns strukturer som styr dessa handlingar. 

Strukturerna i sin tur påverkas av hur staten förhåller sig till samhället och dess befolkning. I 

tillexempel fråga om människors hälsa önskar staten styra befolkningen genom att premiera vissa 

förhållningssätt till hälsa (Foucault, 2008, s .212-216). Med utgångspunkt i Foucaults 

maktperspektiv kan analyser om maktprocesser göras. Foucault lyfter ett sätt att studera makt där 

fokus ligger på vad som händer i praktiker där makt utövas. Enligt Foucault så utgör maktens 

fenomen olika processer som disciplinerar människan i syfte att hålla samhället samman 

(Foucault, 2008, s. 41-45). 

    Foucault talar vidare om makt på olika nivåer. Enligt Foucault finns och sprids makt genom en 

mikronivå och genom en makronivå. Spridning på en mikronivå innebär hur institutioner styr 

individer, tillexempel hur skolan styr elever (Hermann, 2004, s. 89-93).  Spridning av makt på en 

makronivå innebär hur strukturer och insatser i samhället styr och påverkar hela befolkningars val 

och handlingar (Hermann, 2004, s. 94-99). Utifrån detta menar Foucault att strukturer och 

insatser i samhället uppmuntrar oss till hälsofrämjande beteenden, tillexempel i vårt val av livsstil. 

Denna styrning mot välmående sker med motivet att folkets välfärd stärker samhället (Hermann, 

2004, s. 93-98).  

    Stefan Hermann skriver med utgångspunkt i Foucaults perspektiv att skolan styr skolbarn i en 

bestämd riktning. Enligt Foucault fokuserar skolan på målet att skapa nyttiga och effektiva 

kroppar som samhället har användning för. Hermann menar att denna styrning på senare tid har 

utökats. Han menar att allt fler mål i skolan idag riktas mot personlig utveckling. Detta eftersom 

samhället nu efterfrågar allt fler kvalitéer kopplat till identitet. Samhället behöver idag fler sorters 

personligt kopplade kompetenser för att driva samhällsutvecklingen framåt (Hermann, 2004, s. 

108-109).     
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    Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik, tolkar Foucaults maktperspektiv som hur samhällets 

efterfrågan styr och påverkar människors handlingar. Enligt Tullgren så är avsikten med styrning 

att skydda samhällets välbefinnande. Detta genom att människor styrs till att identifiera och 

tillfredsställa samhällets behov. Tullgren ger exempel på detta genom att diskutera hur skolan 

formar sin verksamhet utifrån en bild av vad barn är och vad barn behöver. Tullgren beskriver 

utifrån Foucaults perspektiv att det är genom sättet vi pratar om barn och deras behov som 

styrning verkar i skolan. Foucault menar att sättet vi pratar om barn och deras behov kommer 

från de sanningar strukturer och insatser i samhället lärt oss, om vad barn är och vad barn 

behöver. Sanningar som formats av till exempel hur media rapporterar om barns hälsa. Sanningar 

som är formade efter samhällets behov (Tullgren, 2004, s. 33-37).  Vidare beskriver Hermann 

(2004, s. 95) att lärares handlingar och val, enligt Foucaults perspektiv, har sitt ursprung i en 

kontroll och omsorg över befolkningen för samhällets vinning.  

    Quennerstedt använder i sin avhandling Foucaults maktperspektiv för att analysera innehåll i 

idrotts och hälsoundervisning i skolan. Av Quennerstedts analyser framgår att vissa handlingar 

inom hälsoarbetet i skolan privilegieras och prioriteras för att främja vissa fysiska och sociala 

kvalitéer som samhället efterfrågar (Quennerstedt, 2006, s. 230).   
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Syfte och frågeställningar 
 

Yoga sägs vara ett verktyg för, och en väg till, välmående. Tidigare forskning har visat att yoga ger 

vissa hälsofrämjande effekter, genom att till exempel minska negativ påverkan av stress. 

Utövandet av yoga i skolan beskrivs ha kopplingar till både värdegrundsfrågor och hälsoarbete. 

Men detta område är fortfarande ganska outforskat, vi saknar studier som undersöker 

användningen av yoga ur pedagogers och barns synvinkel. Därför vill vi med denna studie 

utforska yoga i skolan ur användarnas perspektiv. Vi vill genom intervjuer ta reda på varför 

pedagoger väljer att ta in yoga i skolan samt undersöka hur barn upplever detta. För att ge en 

tydligare bild av vad yoga i skolan är behövs undersökningar av vilka motiv företrädare för skolan 

har då de väljer att använda yoga på skoltid. För att ytterligare klargöra yogans plats i skolan vill vi 

även föra en diskussion om vad det är som har gjort att yoga blivit en del av verksamheten på 

vissa skolor.  

 
 

Syfte  

Syftet med vårt examensarbete är att tillföra kunskap om användandet av yoga i skolan genom att 

undersöka pedagogers och barns upplevelser och uppfattningar av detta.  

 

Frågeställningar  

Studiens huvudsakliga frågeställning är hur användningen av yoga i skolan kan förklaras med 

hänvisning till salutogena idéer om hälsa och Foucaults teorier om makt. För att kunna svara på 

denna fråga behövs konkreta frågor om hur yoga fungerar i skolan i pedagogers och barns 

perspektiv.  

 

1. På vilket sätt används yoga i skolan?  

2. Med vilka motiv använder sig pedagoger av yoga?  

3. Hur förklarar pedagoger att det finns ett behov av yoga i klassrummet?  

4. Hur upplever barn yoga i skolan? 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod vi valt för att samla in empiriskt material till vår studie. 

Avsnittet redogör för vår urvalsprocess, studiens datainsamling samt analysmetod. Vi kommer 

även att redogöra för studiens tillförlitlighet och de etiska aspekter vi förhållit oss till. Avsnittet 

avslutas med en reflektion över vår metod.  

Datainsamling och genomförande 

Studien syftar till att beskriva yoga ur pedagogers och barns perspektiv. För att fånga deras 

perspektiv behövs data som innehåller pedagogers och barns beskrivningar av upplevelser och 

uppfattningar kring detta. För att skaffa den sådan data har vi valt att använda oss av intervjuer.  

    Vi har valt att göra en kvalitativ intervju med informantkaraktär, där informanterna bidrar med 

beskrivningar ur deras perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s.17). Detta för att ta reda på 

pedagogers och barns egna upplevelser och uppfattningar. Intervjuformen vi valde att använda 

oss av är en delvis strukturerad intervjuform. Denna intervjuform innebär att intervjun är 

uppbyggd av förbestämda teman. Detta för att möjliggöra öppna svar och följdfrågor (Dalen, 

2007, s.31-32). Som stöd i våra intervjuer använde vi en intervjuguide byggd på studiens tema. 

Den här intervjuguiden använde vi som stöd och utgångspunkt i intervjuer med både barn och 

pedagoger. Denna uppbyggnad hjälper till att skapa en situation där samtalet är levande och 

informanten känner sig motiverad att dela med sig av sina upplevelser och uppfattningar 

(Essiasson, Giljam, Oscarsson, Wägnerud, 2009, s. 298). 

    Innan vi genomförde intervjuerna som vi har använt i denna studie genomfördes en 

pilotstudie. Detta för att träna på intervjuteknik, och för att prova våra intervjufrågor (Essiasson 

m.fl. 2009, s. 273). En svårighet vi upptäckte under provintervjuerna var intervjufrågornas 

utformning. Vi såg en utmaning i att ställa frågor som skulle fånga både redogörelse och 

diskussion om yogans användning. Detta var något vi hade i åtanke och bearbetade under 

utformningen av vår intervjuguide.   

    För att informanterna skulle känna sig bekväma och trygga valde vi att komma till deras skolor, 

eller andra platser de valt. Detta beskriver Essiasson m.fl. (2009, s. 302) som en fördel. Intervjuer 

med pedagoger skedde enskilt. Med barnen samtalade vi två och två eller i grupp. Vi valde att 

båda delta under samtliga intervjuer.  

    Till barnen som deltog i studien, och deras föräldrar, skickade vi ut ett informationsbrev med 

medgivandeblankett i förväg (se bilaga 2). Detta för att informera om studien och intervjuformen 

för att ge barnen betänketid till deltagande, och föräldrar möjlighet till medgivande.  Vi var i 

kontakt med barn och pedagoger under samma tidsperiod. För att komma i kontakt med 
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intresserade pedagoger mailade vi ut information om vår studie. Bland de som svarade valde vi ut 

informanter till studien baserat på en variation mellan förskola och skola. Vi valde att intervjua 

samtliga barn som ville delta i klassen vi kommit i kontakt med. Detta för att få större bredd inför 

vårt analysarbete.  

    Vi inledde våra intervjuer med att informera deltagarna om vad intervjun skulle handla om. Vi 

informerade också om integritet och anonymt deltagande i enighet med Vetenskapsrådet (2002, s. 

12-13). För att kunna analysera och bearbeta svar från intervjuer valde vi att spela in med hjälp av 

ljudinspelning. Under intervjuns gång använde vi nämnda intervjuguide (se bilaga 1). Vi var noga 

med att variera oss i sättet vi ställde frågor, och i typen av frågor. Spontana uppföljningsfrågor 

ger möjlighet för informanten att vidare utveckla sina svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s.150-

151), detta var något vi tänkte på under intervjuerna.  

Urval 

Studiens syfte är att tillföra kunskap om yoga i skolan genom att undersöka pedagoger och barns 

perspektiv. Med utgångspunkt i detta valde vi pedagoger och barn som på olika sätt har 

erfarenhet av yoga i skolan. Under begreppet skola så innefattar det för vår studie förskola och 

lågstadiet. Vi valde att intervjua tre lärare med erfarenhet i förskola och skola, och en 

förskolechef. Alla med erfarenhet av att använda yoga i verksamheten. Vi valde även att intervjua 

två pedagoger med erfarenhet att lära ut yoga till skolverksamhet. I studien kommer vi att 

benämna dessa informanter som pedagoger. Pedagogerna är verksamma i skolor och förskolor i 

Stockholmsområdet och Östersund. Barnen vi har intervjuat går i årskurs ett i en skola i en 

mellanstor stad och har erfarenhet av användningen av yoga sen en tid tillbaka. Vi intervjuade 15 

barn.  

    Datamaterialet till denna studie behöver innehålla information som tillför kunskap om 

användningen av yoga i skolan. Materialet behöver därför innehålla beskrivningar som bidrar till 

detta. Med hänsyn till studiens storlek och tidsrymd finns en rimlighet i urvalet vi gjorde. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts inleddes ett transkriberingsarbete utifrån inspelade intervjuer. 

Detta för att lära känna materialet och för att ha en utgångspunkt när bearbetning av resultat och 

analys genomfördes (Dalen, 2007, s. 65). Efter att intervjuerna transkriberats sammanfattades 

svar och informationen ordnades utifrån studiens frågeställningar, för att kunna sammanställas i 

resultatdelen.  
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    Denna studie syftar till att tillföra kunskap om yoga i skolan genom att undersöka barns och 

pedagogers uppfattningar om detta. Ett sätt att analysera olika uppfattningar och beskrivningar 

som vi valt att använda i studien är det fenomenografiska perspektivet. Att ha ett 

fenomenografiskt perspektiv innebär att studera någons bild av ett fenomen (Marton & Booth, 

2000, s.153).  I vår studie har vi använt det fenomenografiska perspektivet genom att vi studerat 

och analyserat pedagogers och barns bild och upplevelse av yoga. I tidigare studier har ett 

fenomenografiskt perspektiv beskrivits som ett sätt att förhålla sig till människors uppfattningar. 

Vidare har det beskrivits att kommunikation är nyckeln till att nå detta, vilket stärker vårt val att 

använda intervju som metod (Anderzén- Carlsson m.fl. 2014). Detta hade vi i åtanke när 

analysarbetet genomfördes. 

    I resultatdelen har vi valt att presentera resultat från intervjuerna under rubriker som utgår från 

studiens frågeställningar. Informanterna har i studien fått fingerade namn.  

 

Giltighet och tillförlitlighet 

En viktig aspekt i detta arbete är hur en studie görs giltig och tillförlitlig. 

    Studiens giltighet står för att undersökningens data stämmer överens med vad vi vill 

undersöka, och ger svar till våra frågeställningar (Essiasson m.fl. 2009, s. 63-66).   

Vi har vänt oss till informanter med erfarenhet av yoga. Detta har vi gjort med intervju som en 

beprövad metod. Vi har vidare behandlat informationen informanterna delgivit oss på ett 

systematiskt sätt. Det här tillvägagångssättet stärker vår studies giltighet. 

    Studiens tillförlitlighet står för att den informationen vi genom våra intervjuer fått, och sättet 

studien har genomförts, går att lita på (Essiasson m.fl. 2009, s. 70). Intervjuerna skedde med stöd 

i en intervjuguide, vilken vi formade och förberedde med bakgrund i de pilotstudier vi 

genomförde. Detta sätt att använda utarbetade intervjufrågor stärker enligt Essiassion m.fl. (2009) 

studiens metod och tillförlitlighet.  

 

Etiska aspekter 

En viktig fråga som berör forskning är hur informanter behandlas. Vetenskapsrådet (2002, s.5-6) 

beskriver fyra etiska krav som ska följas för att forskning ska bedrivas på ett etiskt sätt. De krav 

som framförallt berör vår studie är informationskravet och samtyckeskravet.  

    Informationskravet innebär att deltagare i studien ska informeras om vad undersökningen 

behandlar. Vidare krävs information om studiens villkor och syfte. Information om frivilligt 

deltagande och rätt till att avbryta är också viktigt att informera informanterna om 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s.7-8). Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna 

har rätt att bestämma själva över sitt deltagande. Medverkande ska ges möjlighet att själv 

bestämma hur länge och på vilka villkor de ställer upp, samt få veta att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-11).  

    I vår studie har vi tagit del av och följt Vetenskapsrådets krav. Vi informerade informanterna 

om dessa krav innan intervjun genomfördes. Eftersom vi i vår studie intervjuade minderåriga 

barn behövde vi också föräldrars samtycke, vilket vi fick för 15 barn genom en 

medgivandeblankett (se bilaga 2). Genom denna blankett gav dessa barn och deras föräldrar 

medgivande till deltagande.  

 

Metodreflektioner 

Insamling av empiriskt material till denna studie gick som planerat. Intervjuerna med barnen 

valde vi att göra i grupp eller två och två. Detta visade sig vara ett effektivt upplägg, barnen 

verkade känna sig trygga och alla som ville delta visade sig entusiastiska till att dela med sig av 

sina tankar. Under intervjuerna med barnen utvecklades intervjuerna till en samtalsform där vi 

förhöll oss flexibelt till intervjuns teman och öppna för barnens initiativ till diskussion. Från 

intervjuerna med barnen fick vi med oss ett för studien rikt material med utförliga beskrivningar 

av barnens upplevelser. I intervjuer med pedagoger förhöll vi oss mer troget till vår intervjuguide. 

Under intervjuerna utvecklades också flera diskussionsämnen som vi valde att utveckla under 

intervjuernas gång, vi såg intressanta aspekter i pedagogernas svar som vi valde att ta fasta på i 

studiens resultat. Innan genomförda intervjuer diskuterade vi med varandra hur vårt eget 

engagemang och intresse för yoga skulle kunna påverka informanterna. Det här var något vi hade 

i åtanke under varje intervju då vi försökte hålla oss neutrala. Vi har varit medvetna om att vårt 

eget intresse för yoga kan ha påverkat intervjuer och studiens resultat, men vi har i intervjuer och 

resultatredovisning strävat efter att lyfta olika diskussionsfrågor och olika utgångspunkter för att 

ge en tydlig bild från olika perspektiv, av vad yoga i skolan är och hur det upplevs av barn och 

pedagoger.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet från de intervjuer vi genomfört. Resultatet och 

den analys som följer kommer vi att presentera under rubriker som utgår från studiens 

frågeställningar. Under respektive frågeställning presenteras först resultat från intervjuer, sedan 

följer en analys av resultatet i fråga. I analysarbetet ligger våra teoretiska utgångspunkter till 

grund.  

 

1. På vilket sätt används yoga i skolan?  
 

Redovisning av resultat 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa vad de intervjuade pedagogerna berättat om hur 

de använder och tolkar yoga i skolan.  

 

Therese är en förskolechef som har erfarenhet av att jobba med yoga både i skola och i förskola. 

Therese beskriver yoga som något högprioriterat i verksamheten. För henne är yoga ett redskap 

för att må bra.   

    Visionen Therese beskriver av yoga i verksamheten är att det ska finnas som en röd tråd, detta 

som en del av förskolans förhållningssätt att ha en stressfri miljö. För att svara på frågan om hur 

yoga används på Thereses förskola beskriver hon yogalek. I yogaleken leks olika asanas, 

ställningarnas olika djurnamn och karaktärer lyfts fram, förstärks, och används som ett sätt att 

göra yoga mer lekfullt. Yogapassen innehåller fokus på både rörelse, avslappning och andning. 

När det är dags för yoga är det enligt Therese viktigt att skapa en stämning som signalerar lugn. 

Detta görs genom att tända ljus och sätta på lugn musik. Ibland kan barnen gå iväg till ett annat 

rum för ett längre planerat yogautövande och ibland kan mer spontana korta stunder av yoga 

användas. Yogaböcker och annat material som beskriver aktiviteter och övningar används som 

inspiration. Ibland kan massage och ansiktsmassage vara en del av den yoga som Therese 

beskriver.  

    Therese beskriver yoga som ett forum för samtal om känslor och livskunskap. I yoga kan man 

med barnen diskutera vart känslor sitter i kroppen och lyfta tankar att ta med sig om hur man ska 

vara mot varandra. Thereses sätt att se på yoga är att man kan använda det som ett sätt att 

gymnastisera, men man kan också välja att gå inåt och utnyttja yogan mer än så.  
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Stefan är lärare som har erfarenhet av att använda yoga på både förskola och skola. Stefan 

diskuterar att man kan placera yoga i skolan under ämnet livskunskap och hälsa.  

    Stefan berättar om något som kallas för yogavandring. Detta beskriver Stefan som ett sätt att 

använda yoga i skolan. Yogavandringen kan göras i skogen. Sinnesro är ett ledord för vandringen 

som innehåller både guidade meditativa inslag och yogaövningar.  Filosofiska funderingar och 

tankar är något som är viktiga inslag i yogavandringarna enligt Stefan. Stefan beskriver att i yoga 

kan man kombinera både rörelse och drama.  

 

Karolina instruerar barnyoga och lär ut användandet av yoga till lärare på skolor och förskolor. 

Karolina har en personlig erfarenhet av att hitta lugn och ro i yoga. Yoga har gett henne nya sätt 

att se på sig själv beskriver Karolina. Hon beskriver att det finns en lekfullhet i yoga när den 

används med barn i skola. De asanas som används guidas på ett fantasifullt sätt som levandegör 

rörelserna och framkallar inre bilder. Barnen får i yogan träna på att använda sin andning. Detta 

görs också på ett guidat sätt där barnen ska visualisera en ballong som expanderar när magen fylls 

och töms på luft berättar Karolina. Yogasagor eller avslappningssagor kan användas som inslag i 

yoga. Meditation, vila och användande av olika mantran är också inslag i yogan som Karolina 

beskriver.  

 

Josefin är en lärare som använt yoga i skolan i olika årskurser sen några år tillbaka. Josefin 

använder yoga på ett sätt som antingen ska ge gruppen energi eller framkalla lugn. 

    Josefin beskriver vikten av att utövandet av yoga i skolan ska vara på enkelt sätt. Josefin 

använder sig av korta pass som består av lättillgängliga övningar som ofta är anpassade så att 

eleverna kan sitta kvar på stolen. Josefin har yogakort med asanas med olika syften, dessa kort har 

hon fått under den utbildning hon gått för att använda yoga i skolan. Olika asanas med 

ryggsträckningar och andningsövningar är något Josefin säger sig fokusera på. Tidigare har 

Josefin också haft längre pass med yogamattor i ett särskilt rum. Bygger man upp ett längre pass 

beskriver Josefin att en bra utgångspunkt är att återknyta till teman klassen arbetar med. Hon 

nämner som exempel att om klassen jobbar med tema rymden kan man i yoga göra en rymdsaga 

där olika asanas får koppling till planeter i solsystemet. På det här sättet får man också in en 

kinestetisk del av lärandet enligt Josefin. 

    Josefin beskriver ett medvetet val att lämna vissa delar av yoga utanför skolan. Yogans historia 

och utövande av mantra är några saker hon beskriver sig utelämna. Josefin beskriver ett fokus på 

att göra yoga och inte gå in så mycket på teori och filosofi. 
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Analys  

Yoga består av asanas, rytmisk andning, meditation och någon slags strävan efter personlig 

utveckling och balans. Det finns flera tolkningar till hur yoga kan användas och vart fokus ligger 

och varför. I den här analysen kommer vi att behandla frågeställningen om på vilket sätt lärare 

tolkar yoga och hur de använder detta i skolan.  

    De intervjuade pedagogerna beskriver olika sätt att använda yoga och olika tolkningar om vad 

som är viktigt att lyfta i skolan. Ett sätt att analysera olika uppfattningar och beskrivningar som vi 

valt att använda i studien är det fenomenografiska perspektivet. Att ha ett fenomenografiskt 

perspektiv innebär att studera någons bild av ett fenomen (Marton & Booth, 2000, s. 153). I den 

här analysen kommer vi att använda det fenomenografiska perspektivet för att lyfta hur 

pedagogernas uppfattningar av användandet av yoga kan tillföra kunskap om yoga i skolan. 

    Karolina använder yoga på ett lekfullt och fantasifullt vis. När hon gör yoga används 

meditation, mantran och övningar på ett guidat sätt. Karolina har själv hittat lugn och nya sätt att 

se på sig själv i yoga. Enligt ett fenomenografiskt perspektiv så ger ett fokus på någons 

uppfattning en vidare förståelse för varför någon agerar på ett visst sätt eller gör särskilda val 

(Marton & Booth, 2000, s. 146). Att Karolina själv hittat lugn i yoga ger en vidare förståelse för 

varför hon valt att använda yoga. Pedagogernas uttalanden visar att utgångspunkten för vad yoga 

i skolan formas till finns i dem själva.  

    Josefin beskriver att yogapassen i skolan ska vara lättillgängliga och enkla, eleverna får gärna 

sitta kvar på stolen. I Josefins pass finns ett fokus på andning och att sträcka på sig. Josefin har 

gjort ett medvetet val att lämna vissa delar av yoga utanför skolan. Hon väljer att göra yoga och 

inte gå in på teori eller filosofi. Josefins uppfattning om hur yoga ska användas i skolan skiljer sig 

från Karolinas sätt att använda yoga. Josefin har medvetet valt att lämna vissa delar av yoga ute, 

delar som Karolina ser som viktiga. Med ett fenomenografiskt perspektiv lyfts ett fokus på 

variationer i människors uppfattningar om ett fenomen. Genom det här perspektivet skildras 

likheter och skillnader i människors uttryckta erfarenheter (Marton & Booth, 2000, s. 145). 

Karolinas och Josefins skildringar visar att det finns olika sätt att tolka vad yoga är. Basen är 

densamma men de har valt att ta till sig olika saker. Karolinas och Josefins beskrivningar visar hur 

de tolkar yoga och väljer att använda det. Med ett fenomenografiskt perspektiv strävar man efter 

att visa någons bild av verkligheten. I vårt resultat ser vi i ett fenomenografiskt perspektiv att 

pedagogens bild av yoga och tankar bakom är avgörande för vart yoga styrs och hamnar.  

    Therese beskriver att yoga kan ses som en sorts gymnastik men man kan också välja att gå mer 

inåt. Detta bygger vidare på de skilda uppfattningarna om yoga vi beskrivit. Therese beskriver 

yoga som något högprioriterat. Yoga är ett verktyg för att må bra som används som en röd tråd i 
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Thereses verksamhet. Therese använder avslappning, andning och rörelse i det hon beskriver 

som yogalek. Therese beskriver att stämning är viktigt för att skapa lugn. Hon beskriver vidare att 

hon ser yoga som ett forum för samtal om känslor och livskunskap. Stefan använder sig av något 

han kallar yogavandring. Detta beskriver han som en plats för filosofiska tankar. Han ser yoga 

som en kombination av rörelse och drama. Pedagogernas beskrivningar om yogans 

användningsområden tillför kunskap om vad yoga i skolan är. Ur ett fenomenografiskt perspektiv 

kan människors uttalanden fungera som en strålkastare som kastar ljus över var människan 

befinner sig, i förhållande till det studerade fenomenet (Anderzén- Carlsson m.fl. 2014). 

Pedagogerna i vår studies uttalanden kastar ljus över hur olika tankar och uppfattningar formar 

användningen av yoga i skolan. 

    I vårt resultat ser vi att pedagogerna uttrycker gemensamma föreställningar om fenomenet 

yoga men att vissa uppfattningar om användandet skiljer sig åt. Vi ser också att det är 

pedagogernas bakomliggande tolkningar som avgör vart yoga styrs. Ett fenomenografiskt 

perspektiv tar utgångspunkt i människors uppfattningar och ageranden. Pedagogernas sätt att 

agera och hur de väljer att använda yoga i skolan formas av uppfattningar om varför yoga ska 

användas i skolan. Detta öppnar upp för en diskussion om hur avgörande pedagogens 

bakomliggande tankar och uppfattningar är för hur användandet av yoga i skolan kan förklaras. 

 

2. Med vilka motiv använder sig pedagoger av yoga? 
 

Redovisning av resultat 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa hur de intervjuade pedagogerna förklarar syftet 

med att använda och prioritera yoga i skolan.  

 

Syftet med att använda yoga i skolan är att barnen ska få lära sig att lyssna på kroppen, barnen ska 

få äga sin egen hälsa beskriver Karolina.  

De kan med andning, mjuka övningar och meditation reglera hur de ska må. Detta kan på 
lång sikt ge oss en generation som andas, så risken för välfärdssjukdomar minimeras. 
    (ur intervjun med Karolina) 

Yoga är också ett redskap för barnen att på ett prestationslöst sätt få göra övningar på sin nivå 

och känna att de är bra som de är. Effekterna som går att se av yoga är något som Karolina 

beskriver som ett motiv till att använda yoga i skolan. Karolina beskriver sig själv ha sett, och 

hört från lärare, om stora effekter. Elever upplevs ha större fokus och vara mindre stressade när 

de använder yoga. De upplevs också ha mer kontakt med sina känslor och visa större hänsyn mot 

varandra. Karolina ger ett exempel hon hört från en lärare hon instruerat i barnyoga. Den här 
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läraren berättade hur en pojke i klassen själv uttryckt att han genom yoga lärt sig andas bort sin 

ilska. 

 
När Stefan ska motivera användandet av yoga i skolan diskuterar han att yoga kan vara ett 

komplement till de idrottstimmar som idag blivit färre i skolan. Han beskriver att yoga är 

lättillgängligt och enkelt för alla att använda.  

    Syften Stefan tar upp med att använda yoga är att man genom yoga får verktyg att hantera 

stress, gå in i sig själv, lära känna sin kropp och sakta ner tempot. Detta är verktyg barn i skolan 

behöver enligt Stefan. Han ser en samhällsutveckling som stressar med allt större fokus på teknik 

och tempo.   

 
Michaela instruerar barnyoga och lär ut användandet av yoga till lärare på skolor och förskolor. 

Det går att göra kopplingar mellan yoga och skolans värdegrund. Michaela ger exempel på detta 

och beskriver att yoga kan vara ett verktyg för att jobba med värdegrunden i skolan och stärka 

självkänslan. Hon beskriver ramsor som består av affirmationer som syftar till att stärka den 

personliga tryggheten och utvecklingen. Dessa ramsor kan vara en del av yogautövningen. 

Ramsorna kan låta: jag ska lyssna på andra, jag är bra som jag är.  

    Michaela beskriver att ett av syftena hon ser med att använda yoga i skolan är att yoga är ett 

sätt för barnen att öva på att möta motstånd i kroppen.  

    Michaela beskriver att anledningarna till att vilja använda yoga i skolan kan variera. Motiven 

kan vara personliga och olika från person till person. Hennes sätt att se på yoga i skolan grundar 

sig i en tro på att lärarens intention är avgörande för vad yoga i skolan ger till eleverna. Michaela 

menar att om man själv fått något av yoga, blir det en del i det man utstrålar när man för det 

vidare. Det är vad läraren vill förmedla och dela med sig av som visar sig i användandet av yoga i 

skolan. Av den anledningen är det viktigt att man är medveten om och reflekterar över sina egna 

intentioner och bakomliggande värderingar.  Med rätt intention så ger yoga effekt, menar 

Michaela.  

    När Michaela ska motivera användandet av yoga i skolan uttrycker hon att hon ser yoga som 

ett alternativt perspektiv. Yoga kan öppna upp för en annan livsstil än vad som finns i samhället 

idag och balansera upp vad skolan i övrigt har att erbjuda. 

 

Josefin motiverar sitt användande av yoga i skolan med att yoga är ett sätt att varva ner och 

hantera stress. Josefin beskriver att detta är en metod som fungerar för henne. Att komma ner i 

varv tror Josefin också ger positiva effekter på koncentrationen, vilket är ytterligare en andledning 

till att använda yoga.  I yoga finns budskap av att du duger som du är, yoga är ingen tävling och 
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man behöver inte ”göra snyggast”. Det här prestationslösa förhållningssättet strävar Josefin efter 

att förmedla till eleverna med sitt yogaanvändande.  

    Josefin beskriver yoga som ett bra verktyg för att hantera stress. På skolan Josefin arbetar är 

yoga något som prioriteras. Josefin tror att man behöver hitta sätt att landa i det stressiga 

samhället vi lever i idag.  

 

Analys  

Yoga beskrivs vara ett användbart sätt att skapa harmoni och stärka självkänsla (Boll & Ganneby, 

2011, s. 22-23). Studier har visat att yoga ger positiva effekter och kan minska oro och stress 

bland barn när det används i skolan (Telles m.fl. 1993). I den här analysen kommer vi att 

behandla frågeställningen om med vilket syfte lärare väljer att använda yoga i skolan och analysera 

detta mot vårt syfte att undersöka, och tillföra kunskap om yoga i skolan. 

    Alla intervjuade pedagoger beskriver hälsofrämjande syften med att använda yoga. Ett sätt att 

analysera tankar om hälsa som vi valt att använda i studien är det salutogena perspektivet. Att ha 

ett salutogent perspektiv på hälsa innebär att i hälsoarbete utgå ifrån faktorer och aktiviteter som 

främjar hälsa (Antonovsky, 1991, s. 31). I den här analysen används det salutogena perspektivet 

för att lyfta hur pedagogernas motiv med att använda yoga speglar sig i deras syn på behovet av 

hälsoarbete och stressförebyggande aktiviteter i skolan.   

    Stefan beskriver att syftet med att använda yoga i skolan är att ge barnen verktyg att hantera 

stress, gå in i sig själva, lära känna sin kropp och sakta ner tempot.  Josefin beskriver att syftet 

med att använda yoga i skolan är att det är ett bra sätt att hantera stress och komma ner i varv.  

Lärarnas sätt att prata om yoga som ett stresshanteringsverktyg går att koppla till Antonovskys 

begrepp copingstrategi. Med det salutogena perspektivet finns ett fokus på copingstrategier, 

strategier att hantera stress (Antonovsky, 1991, s. 31). Att ha goda copingstrategier främjar hälsa 

enligt Antonovsky. Enligt lärarna skulle yoga kunna ge och vara sådana copingstrategier för 

barnen. 

    Michaela beskriver att yoga ger ett annat perspektiv och öppnar upp för en annan livsstil än 

vad skolan och samhället erbjuder idag. Detta beskriver Michaela är viktigt för utveckling av den 

personliga tryggheten och självkänslan. När Karolina ska motivera användandet av yoga i skolan 

berättar hon att yoga blir ett sätt för barnen att äga sin egen hälsa. Yoga öppnar upp för nya sätt 

att se på sig själv fortsätter Karolina, yoga förbättrar kontakten med känslorna och befäster att 

man är bra som man är. Ett begrepp inom det salutogena perspektivet är KASAM. KASAM står 

för känsla av sammanhang och är enligt Antonovsky något som främjar hälsa. En del i KASAM 

består i en känsla av att livet har en känslomässig innebörd och att man har tillgång till resurser 
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att hantera och begripa uttryck från världen runt omkring och inuti (Antonovsky, 1991, s. 42-43). 

Karolina och Michaela beskriver att yoga ger resurser för att stärka självkänslan och förmågan att 

kunna äga sin egen hälsa. Detta kan kopplas till KASAM, och de resurser och förmågor som 

beskrivs behövas för att få hanterbarhet och känslomässig innebörd i livet. 

    Stefan beskriver att han tror att barn behöver verktyg för att hantera stress och komma ner i 

varv för att samhället idag blivit så fokuserat på tempo och teknik. Yoga är ett sätt att landa i det 

stressiga samhället, beskriver Josefin. Det stressiga samhället lärarna beskriver med det tempo 

och den teknik det innebär kan kopplas till det som Antonovsky beskriver som stressorer. En 

stressor är en faktor som framkallar stress. Fokus på det hot som stressoren utgör beskriver 

Antonovsky som det motsatta till det fokus som finns i det salutogena perspektivet (Antonovsky, 

1991, s. 31).  

    Michaela beskriver att yoga är ett sätt att träna på att möta motstånd. Detta kan kopplas till 

begreppet motståndsresurser. Motståndsresurser är faktorer som stärker en att klara av stressorer. 

Att ha motståndsresurser främjar KASAM och hälsa (Antonovsky, 1991, s. 57-58). Michaela 

beskriver vidare att syftet med att yoga kan variera från person till person. Hennes sätt att se på 

yoga i skolan grundar sig i en tro på att lärarens intention är avgörande för vad yoga i skolan ger 

till eleverna. I tidigare studier om hälsofrämjande arbete i skolan har olika sätt att se på 

stresshantering diskuterats ur ett salutogent perspektiv. Den ena studien pekar på en syn på barn 

som kapabla till att hitta egna sätt att hantera stress. Studien lyfter vikten av att ge barn plats att 

utveckla sina egna strategier för hälsa (Kostenius, Öhrling, 2009, s. 209). Den andra studien 

diskuterar att det finns ett behov bland eleverna att skolan ger tillgång till olika källor som stödjer 

utvecklandet av motståndsresurser (Haraldsson m.fl. 2010, s. 198). Pedagogerna beskriver 

hälsofrämjande syften med att använda yoga i skolan. Nämnda studiers diskussioner om 

stresshanteringens vara eller inte vara i skolan kan användas för att ge ytterligare förståelse för 

yogans plats i skolan. Med denna utgångspunkt kan diskussioner göras om ifall yoga tar eller ger 

plats för barnen att hantera sin egen stress. Det här resonemanget kan föras vidare med 

utgångspunkt i hur lärare förklarar behovet av att använda stresshanterande aktiviteter i skolan.  

Denna frågeställning kan kopplas till Michaelas tankegångar om att det är lärarens intention som 

avgör. Vidare kan lyftas att pedagogerna i studien pendlar i sin motivering av användandet av 

yoga i skolan. Utgångspunkten beskrivs finnas i både yoga som en copingstrategi, i linje med den 

salutogena synen på hälsa, och det motsatta med utgångspunkt i stressorer, alltså det hot stress i 

samhället beskrivs utgöra. Detta faktum är intressant för hur användningen av yoga i skolan kan 

förklaras.  
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3. Hur förklarar pedagoger att det finns ett behov av yoga i 

skolan? 

 
Redovisning av resultat 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa hur de intervjuade pedagogerna motiverar att det 

finns ett behov av yoga i skolan, och diskuterar vart behovet kommer ifrån. 

 

Karolina beskriver hur lärare har uttryckt ett behov av verktyg att använda i klassrummet för att 

förbättra barns välmående. Tidigare i vårt resultat har vi redovisat hur Karolina har beskrivit hur 

yoga på lång sikt kan göra dagens barn till en generation med minskad risk för välfärdssjukdom. 

Yoga kan ge verktyg för att reglera det egna måendet menar Karolina. Vidare beskriver Karolina 

hur det mesta i barns liv fokuseras kring prestation, och att yoga i skolan kan bidra med något 

annat till barnen.  

 

Stefan menar att barn idag har svårt ”att landa”. Både barn och vuxna har svårt att vara här och 

nu, och det finns en inbyggd oro bland oss tror Stefan. Den här stressen tror Stefan kommer från 

att vi idag har mycket prylar och ett allt snabbare tempo i vardagen. Stefan beskriver hur vi alltid 

ska vara uppkopplade och hur samhället bara snurrar på. 

Titta bara på ett barnprogram, jag tänker på Bolibompa, det är ju inte det här lugna 
Bolibompa som det va en gång i tiden utan det är ju swisch swasch... såhär va, och titta på 
dom inslagen, det är ju bara flash och snabba klipp och kameran som bara snurrar runt. 
    (ur intervjun med Stefan) 

    Stefan menar att vi behöver en motpol till detta och att den motpolen skulle kunna vara yoga 

eller meditation. Att använda yoga i skola blir ett sätt att våga vara i lugnet och gå in i oss själva.  

 

Evelina jobbar på en förskola och har använt både yoga och massage i syfte att främja välmående 

och motverka stress.  

    Evelina ser en otrolig försämring i barns välmående. Hon beskriver att barn idag är stressade, 

att de har bråttom genom barndomen och verkar glömma bort viktiga värden. Evelina tror att 

detta kommer från det som hon beskriver som det höga tempot vi lever i idag. Hon beskriver hur 

föräldrar verkar vara stressade och tror att detta speglar av sig på barnen. Evelina menar att 

människor idag har så mycket aktiviteter planerade, föräldrar verkar inte ta sig tid till att varva ner 

tillsammans med barnen. En källa till det ökade tempot tror Evelina är det ökade dator och 

telefonanvändandet. Evelina beskriver att detta tar tid, utrymme och fokus från barnen.  
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    Vidare beskriver Evelina att vi behöver yoga, avslappning eller massage som motpoler till 

detta. Enligt Evelina behöver vi ta in mjuka bitar i skolan och inte bara fokusera på ämnen och 

betyg.  

 
Josefin beskriver att det idag finns ett större behov av yoga. Josefin tror att barn är mer stressade 

idag, detta är något hon ibland märker på att eleverna kan ha huvudvärk och magont. Hon tror 

att en del av stressen kommer från samhället idag. Hon beskriver att mycket information, krav på 

att vara med på aktiviteter och mycket tid spenderad framför dator och datorspel är källor till 

stress. Josefin beskriver också ett problem i att elever sitter stilla långa dagar i skolan och sedan 

går hem och fortsätter sitta stilla framför datorspel. Detta stillasittande och datorspelen i sig är 

faktorer som bidrar till elevers ohälsa. Enligt Josefin är det viktigt att föra in pauser från det 

snabba tempot och avbrott från stillasittandet. En sådan paus skulle kunna vara yoga. Även om 

Josefin skulle vilja använda yoga i skolan en liten stund dagligen finner hon att det är svårt att 

hitta tid och utrymme till detta.  

    Vidare diskuterar Josefin skolans plats och ansvar i barns välmående. Josefin tror att krav från 

skolan och intensiva skoldagar framkallar stress hos eleverna. Krav i skolan är något Josefin tror 

är svårt att komma ifrån men hon beskriver att yoga kan vara en motvikt till detta. Josefin 

berättar att hon skulle vilja ha yoga som en fast punkt på schemat under ämnet idrott och hälsa.  

 

Therese beskriver ett stort intresse för att barn och personal i verksamheten ska må bra. Hon har 

förutom att yoga med barnen använt yoga bland personal som friskvård.  

    Therese har förespråkat användandet av yoga i skola och förskola länge. Therese berättar om 

hur yoga de senaste åren blivit allt mer accepterat i samhället. Detta förklarar Therese med att 

yoga är ett bra redskap för att hantera stress och må bra, och det har visat sig vara effektivt.  

    Therese beskriver vidare att det ligger i lärarens uppdrag att barn ska må bra i förskola och 

skola, därför är det viktigt att få in ett redskap som yoga i verksamheten.  

    Therese talar om att hon upplever att barn idag är mer stressade, uppe i varv och mer 

okoncentrerade än tidigare. Detta tror hon beror på jäkt i samhället. Therese målar upp en bild av 

samhället där vi ska göra mycket; föräldrar ska förverkliga sig själva och det blir ångestframkallade 

när inte allt hinns med. Therese beskriver en press av att alltid vara tillgänglig och uppdatera 

facebook och twitter. Hon uttrycker hur lätt det kan vara idag att sätta barnen framför en Ipad 

istället för att spendera tid tillsammans. Therese beskriver ett samhälle där det premieras att göra 

och att prestera. Therese tycker att vi behöver föra in mer samvaro och närvaro i vår vardag. Vi 

kan behöva mer tid till att bara vara och minska pressen på att alltid göra saker. Therese beskriver 
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en samhällsutveckling där vi blir allt mer utifrånstyrda. Med yoga kan man få ett forum för att 

stanna upp, lyssna inåt och bli mer inifrånstyrd.  

 

Michaela beskriver en skolmiljö som idag domineras av prestation. Hon menar att man i skolan 

alltid har press på sig att komma framåt och prestera mer och mer. Det här blir en källa till stress 

bland barn. Den här stressen förstärks av det samhälle vi lever i idag där det yttre tar allt större 

plats och jakten på ”likes” blir det som vi värderar oss själva efter. Den här problematiken tror 

Michaela grundar sig i en allmänt låg självkänsla i vårt samhälle. Vi lever i strukturer där vi hela 

tiden strävar efter att vara duktiga. Det här återkopplar Michaela till det prestationsfokus som 

finns i skolan.  

    Michaela beskriver att yoga är ett bra verktyg för att komma bort från fokus på att vara duktig 

och prestera i skolan. Genom yogans filosofi får man ett annat perspektiv. Yoga erbjuder redskap 

att kommunicera med barn på ett annat sätt än vad man enligt Michaela gör i skolan idag. Med 

yoga kan man utöva en mer bekräftande kommunikation snarare än en värderande. Det här 

behövs för att stärka barns självkänsla. Yoga erbjuder också kreativitet och medskapande till 

barnen vilket också stärker självkänslan.  

    Michaela diskuterar vidare en annan bristvara i kommunikationen till barn. Enligt henne 

behöver vi hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, vilket yoga är ett forum för. Michaela 

poängterar att det finns andra sätt att lära sig hantera stress och utveckla sina känslouttryck. Men 

det som utmärker yoga är att den är bred och att det finns olika fördelar att hämta efter olika 

behov. Yoga kan vara användbar till mycket. 

    Michaela lyfter lärarens roll. Hon menar att lärare ofta uttrycker att elever inte kan slappna av i 

klassrummet, men att det egentligen beror på lärarens ledarskap och förhållningssätt. Här 

diskuterar Michaela vidare hur stor del lärarens motiv och intentioner har i vad elever får av yoga 

i skolan.  

 

Analys  

Yoga har från flera håll beskrivits som ett verktyg för att främja välmående. Tidigare rapporter 

visar att ungas hälsa har försämrats, stress diskuteras vara en av orsakerna till detta (BRIS, 2009). 

Enligt Institutet för Medicinsk Yoga har yoga avstressande effekter (Mediyoga, 2014). Behovet av 

att använda stresshanterande aktiviteter har diskuterats i flera studier. I den här analysen kommer 

vi att behandla frågeställningen om hur de intervjuade pedagogerna har beskrivit behovet för 

barn att yoga och motiverat valet att använda detta i skolan.  
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    Ett sätt att analysera människors val och handlingar som vi har valt att använda i studien är 

Foucaults maktperspektiv. Enligt Foucaults teorier finns det maktförhållanden och strukturer i 

vårt samhälle som syftar till att styra människors val och handlingar på ett sätt som i 

förlängningen ska gynna samhället (Foucault, 2008, s. 212-216). De intervjuade pedagogerna har 

gjort ett val att använda yoga i skolan och delar uppfattningen om yogans användning. I den här 

analysen lyfter vi fram vad det är som påverkar och styr pedagogernas val att använda yoga 

utifrån Foucaults maktperspektiv.   

    Foucault menar att makt syns och sprids på olika nivåer. På en makronivå styrs och påverkas 

befolkningens val och handlingar genom strukturer i samhället. På en mikronivå syns styrning i 

institutioner, som i hur skolan styr elever (Hermann, 2004, s. 94-99). När detta perspektiv 

används på vår studie synliggörs att det finns styrning på en mikronivå i hur barn styrs av skolan 

att yoga, och att det finns styrning på en makronivå i hur pedagogerna styrts av strukturer i 

samhället i valet att använda yoga. 

    Karolina beskriver att det finns ett behov av att förbättra barns välmående, och att yoga ger en 

minskad risk för välfärdssjukdom bland barn. Foucault menar att eftersom folkets välfärd stärker 

samhället, uppmuntras och styrs vi av strukturer i samhället, till hälsosamma val (Hermann, 2004, 

s. 94-99).  Pedagogerna beskriver samhället som stressat. Stefan beskriver ett samhällstempo som 

ökar. Yoga beskrivs vara motpolen till detta. Analys av dessa uttalanden ur Foucaults perspektiv 

belyser att det finns en samhällsvinst i pedagogernas fokus på att främja barnens hälsa. Detta 

eftersom det fokus skolan som institution har på främjande av hälsa, fungerar som ett led i 

styrning mot att stärka välfärd i samhället.  

    Michaela beskriver att yoga är ett verktyg för att förbättra självkänsla och hantera stress för 

barn. Stefan beskriver att användningen av yoga i skola blir ett sätt att lära sig att ”landa” och gå 

in i oss själva. Pedagogerna beskriver yoga som ett sätt att främja personlig utveckling, genom 

tillexempel stärkt självkänsla. Dessa uttalanden går att se ur Foucaults perspektiv. Hermann 

(2004, s. 108-109) beskriver utifrån Foucaults perspektiv att det i skolan idag, utöver styrningen 

mot starka friska kroppar, finns en styrning som riktas mot personlig utveckling. Detta eftersom 

samhällsutvecklingen idag efterfrågar allt fler kvalitéer kopplat till identitet. Samhället behöver 

idag fler sorters kompetenser för att driva samhällsutvecklingen framåt. Med det här sättet att se 

på pedagogernas uttalanden blir yoga ett sätt att tillfredsställa samhällets efterfrågan av utveckling 

av personliga kvalitéer, i form av stärkt självkänsla eller de kreativa kompetenser yogan sägs 

utveckla.  

    Evelina beskriver sig se en otrolig försämring i barns välmående. Hon hänvisar detta till ”det 

stressade samhället” vi idag lever i. Therese talar om att hon upplever att barn är mer stressade, 
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uppe i varv och mer okoncentrerade idag. Detta tror hon beror på jäkt i samhället. Tullgren 

beskriver hur barn formas och vägleds i skolan utifrån vad skolan uppfattar att deras behov är. 

Pedagogerna i vår studie beskriver ett behov hos barnen av en insats som yoga. Tullgren menar 

utifrån Foucaults perspektiv att uppfattningar om barns behov bygger på vad samhället 

efterfrågar och behöver. Enligt Foucaults perspektiv är dessa uppfattningar formade av styrning 

och påverkan från till exempel hur media framställer barns hälsa (Tullgren, 2004, s. 33-35).  

    Om man tolkar det lärarna beskriver om behovet av yoga ur Foucaults maktperspektiv kastas 

ljus över ett sätt att se på valet att använda yoga i skolan och hur man kan förklara att yoga 

behövs. Enligt Foucault så utgör makt olika processer som disciplinerar människan i syfte att 

hålla samhället samman (Foucault, 2008, s. 41-45). Pedagogerna beskriver hur samhällssituationen 

ser ut idag. De beskriver uppfattningar om att det finns en ökad stress bland barnen och att 

skolans prestationsfokus bidrar till detta. Med Foucaults perspektiv kan man tolka det 

pedagogerna säger som att de har identifierat ett samhälle som håller på att falla samman av stress 

och prestationskrav, och att detta kan åtgärdas med yoga. Tullgren beskriver att skyddandet av 

samhällets välbefinnande och svar på det som samhället efterfrågar är en del av de maktprocesser 

som Foucaults perspektiv beskriver (Tullgren, 2004, s. 33-35). Med det här synsättet kan 

diskussioner föras om att pedagogerna i sina val att använda yoga i skolan styrs av en strävan 

efter att hålla samhället så friskt som möjligt. Utifrån detta kan tolkningar göras över att 

pedagogernas motiv att använda yoga i skolan grundar sig i att man vill rädda samhället från det 

hot stress utgör. Yoga blir samhällets botemedel mot stress och ohälsa. Genom Foucaults 

perspektiv blir detta en förklaring till användandet av yoga i skolan. 

    Enligt Foucault finns institutioner i samhället som uppmuntrar och styr oss till hälsosamma val 

för samhällets skull. Skolan är en sådan institution. Therese beskriver en samhällsutveckling där vi 

blir allt mer utifrånstyrda, alltså påverkade av prestationsfokus och stress i samhället. Hon 

beskriver att yoga är ett sätt för oss att bli mer inifrånstyrda, alltså få mer kontakt med vårt inre. 

Pedagogerna talar också om yoga som en alternativ livsstil. I yogafilosofin verkar det finnas syfte 

att nå inifrånstyrning, yoga beskrivs vara ett sätt att komma bort från strukturer som finns i en 

stressig och prestationsfull livsstil. Dessa tankar öppnar upp för ännu ett sätt att diskutera 

användandet av yoga ur Foucaults maktperspektiv. Användandet av yoga kan grunda sig i syften 

att komma bort från styrning och förbättra den ohälsa samhället beskrivs ha orsakat. Men i detta 

resonemang kan frågor lyftas om vad som händer när yoga sätts in ett sammanhang som skola, 

där det finns strukturer som syftar att styra. Befinner sig yoga utanför styrningen eller blir det 

ytterligare ett led i dessa strukturer? Blir användandet av yoga i skolan ett sätt att komma bort 
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från styrning eller blir det ett uttryck för skolans styrning mot att skapa hälsosamma medborgare 

med starka identiteter?  

 

4. Hur upplever barn yoga i skolan? 
 

Redovisning av resultat 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa hur de intervjuade barnen upplever yoga i skolan. 

Vi kommer också att redogöra för deras egna tankar och uppfattningar kring närliggande teman. 

 

Barnen berättar att det är skönt, roligt, avslappnande, mysigt och härligt att yoga i skolan. Ett 

barn säger att det känns bra att få ställa sig upp och sträcka på sig ibland. Ett annat barn säger att 

det är skönt för ryggen att sträcka på sig. Flera uttrycker också att det kan vara lite svårt. Många 

säger att de kan bli trött av att yoga men beskriver samtidigt att det ger någon slags energi.  

    När barnen ska beskriva vad yoga är för något visar de flesta olika positioner och förklarar hur 

man gör tillexempel en solhälsning. En pojke beskriver yoga som att röra på sig långsamt och 

några andra gör kopplingar till idrott. Två pojkar diskuterar att yoga är tvärtom mot vad idrott är. 

När man idrottar dunkar hjärtat snabbt, berättar pojkarna, och när man yogar dunkar det 

långsamt. Ett barn beskriver att det är viktigt att slappna av efter en jobbig dag och att då kan 

man använda yoga. Flera av barnen uttrycker att de känt till yoga innan de började använda det i 

skolan genom föräldrar eller teveprogram. Barnen beskriver också att de kan använda yoga i 

andra situationer än på skolan, som hemma eller på fotbollsträningen. Några av barnen har hittat 

på egna yogapositioner.  

På helgerna, mest på lördagar på morgonen, då brukar jag göra yoga som vi brukar göra. 

Jag har hittat på en! Man ska typ ta ett ben, ta upp benet till rumpan, sen ska man räkna till 

tio sen ska man byta ben. Benet heter den.  

     (ur intervju med barn) 

    Flera av barnen beskriver att yoga ger lugn och att de blir avslappnade av yoga.  

När man känner stress, då liksom andas man fort och hjärtat dunkar fort. Då andas man 

jättemycket. Då kan man lägga sig ner och sträcka på sig, och då blir man lite lugnare av att 

det är stillsamt. 

     (ur intervju med barn) 

Skolan uttrycks vara en överlag stressfri plats men flera av barnen berättar om vissa situationer i 

skolan som uppfattas som stressfyllda. Dessa situationer beskrivs vara när det är högljutt i 

klassrummet, några barn säger att de kan få ont i huvudet i dessa situationer. När barnen inte 

förstår arbetsuppgifter och när de upplever att det är bråttom att komma till en viss sida i 

arbetsboken, uttrycker de också att de känner sig stressade. Barnen gör kopplingar mellan den 
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egna stressen och koncentration, ett barn säger att man blir stressad om man inte kan 

koncentrera sig. Några berättar om att stress är när man skyndar och ger exempel från att det är 

bråttom på morgonen på väg till skolan eller att föräldrar har bråttom. Två flickor diskuterar 

också att det är jobbigt och stressande när de upplever att andra barn ligger före i arbetsboken 

och att arbetet i skolan blir en tävling.  

Det känns jobbigt när man sitter i skolbänken och ska ta fram ett papper och ska precis 
börja jobba. Då säger nån; jag är redan på den här sidan du måste skynda dig på den här 
sidan annars hinner jag i förväg då kan vi göra tävling! Och jag säger nej men då säger den 
ja, och då vill inte jag tjata mer och då säger den: då kör vi på det då, fast jag inte ville 

     (ur intervju med barn) 

    Flera av barnen gör kopplingar till andningen de utövat inom yogan när vi samtalar om stress. 

En flicka berättar att hon blir lugn när hon lyssnar på sin andning och att hon brukar ta djupa 

andetag om det är högt ljud i klassrummet. En annan flicka beskriver att man kan låtsas att man 

gör yoga om man jobbar med något som känns svårt. Flera beskriver att det blir lugnt i 

klassrummet av yoga. En pojke berättar att han blir trött av skrik i skolan och att yoga kan hjälpa 

mot detta. 

Om dom där skulle haft yoga, dom som låter jättemycket, om dom skulle haft yoga 

jättemycket, då skulle dom blivit jättetysta. Eller inte jättetysta men dom skulle bli lugnare.  

    (ur intervju med barn) 

    Barnen uttrycker också flera andra sätt att hantera stress. Flera av barnen visar en medvetenhet 

om att de tycker att det går lättare att jobba i skolan om man är avslappnad.  

Om man tänker såhär; men jag måste hinna men jag måste hinna, om man måste skriva 

jättemycket och sen skriva klart, och tänk om man bara slappnar av så går det mycket 

bättre tycker jag. 

     (ur intervju med barn) 

 En flicka berättar att kroppen mår bra av att slappna av, och att lugn andning gör att kroppens 

delar mår bra. Två andra flickor diskuterar att kroppen kan behöva yoga för att träna kroppen 

och för att blodet ska rinna. Flera berättar att de använder rasten för att få ny energi och att de 

känner sig lugnare av frisk luft. En pojke berättar att datorspel och film är det som gör honom 

lugn. En flicka berättar om att säga ifrån kan vara ett sätt att hantera stress och press.  

Madeleine, 7: Ibland hemma, då brukar några säga till mig; först säger en till mig en sak sen 

säger den andra till mig en annan sak. Då blir jag väldigt stressad!  

Karin: Hur brukar du göra då? 

Madeleine, 7: Jag brukar säga såhär: Jag tar en sak i taget!! 

    (ur intervju med Madeleine) 

 

    Flera av barnen säger att de vill ha mer idrott i skolan och de uttrycker en medvetenhet om att 

kroppen behöver röra på sig. Många av barnen säger att det är skönt att få lägga sig ner och vila i 

yogapassen. En pojke säger att det han gillar mest med att yoga är att lära sig nya yogningssteg. 

En flicka svarar på frågan om varför man ska yoga att man yogar för att bli varm i kroppen.  
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Analys 

I tidigare resultatredovisning och analys har vi fokuserat på pedagogernas uttalanden om yoga i 

skolan ur olika perspektiv. I följande analys kommer vi att behandla frågeställningen om hur de 

intervjuade barnen beskrivit sina upplevelser och tankar kring yoga. För att ge en helhetsbild av 

barnens uppfattningar kommer vi att använda alla de teoretiska utgångspunkter studien 

behandlar.  

    Att ha ett fenomenografiskt perspektiv innebär att studera någons bild av ett fenomen 

(Marton, Booth 2000 s. 153). Barnen har i det redovisade resultatet gett deras bild av vad yoga är 

för dem. Denna bild bidrar med kunskap om vad yoga i skolan innebär. I barnens tolkningar så är 

yoga till stor del att göra yoga, i form av asanas. I en studie om barns upplevelse av stress används 

fenomenografin som ett sätt att belysa upplevelser och beskrivningar. Studien fokuserar på 

barnens egna ord för att ge en bild av barnens livsvärld och barnens perspektiv (Brobeck m.fl. 

2007, s. 5). Barnen i vår studie förklarar med sina egna ord vad de upplever händer i kroppen när 

man yogar. Barnen beskriver att hjärtat dunkar långsamt när man yogar. De förklarar att yoga gör 

att kroppens delar mår bra, att kroppen blir varm och att blodet rinner, av yoga. Barnen beskriver 

också egna uppfattningar om vad yoga är. En pojke beskriver att yoga är att röra på sig långsamt. 

En annan pojke pratar om yogans yogningssteg. Resultatet visar i ett fenomenografiskt perspektiv 

att barnens egna upplevelser och personliga tolkningar formar vad yoga i skolan är för dem.  

    Barnen uttrycker att skolan är en överlag stressfri plats men att vissa situationer i skolan kan 

vara stressande. Barnen beskriver att press på att komma framåt i skolarbetet är en källa till stress. 

Några barn beskriver föräldrars stress som en källa till den egna stressen. Med det salutogena 

perspektivet finns ett fokus på copingstrategier, strategier att hantera stress och press 

(Antonovsky, 1991, s. 31). Barnen i vår studie beskriver sig ha tillgång till flera olika sätt att 

hantera den beskrivna stressen. De beskriver sig ha tillgång till det som i det salutogena 

perspektivet kallas för copingstrategier. Barnen berättar att de använder rasten som en 

copingstrategi. En pojke berättar att han använder datorspel som sin strategi. I barnens 

beskrivningar går det att se kopplingar till yoga som en copingstrategi. En flicka berättar att hon 

lyssnar på sin andning för att bli lugn. En flicka berättar att hon låtsas göra yoga när något är 

svårt. Vi har tidigare beskrivit två studier som diskuterat olika sätt att se på stresshantering i 

skolan. Den ena studien pekar på en syn på barn som kapabla till att hitta egna sätt att hantera 

stress (Kostenius & Öhrling, 2009, s. 209). Den andra studien diskuterar att det finns ett behov 

bland elever att skolan ger tillgång till olika källor som stödjer utvecklandet av motståndsresurser 

(Haraldsson m.fl. 2010 s. 198). Barnens sätt att prata om yoga i vår studie, med kopplingar till 
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copingstrategier, går att knyta till den senare studiens ståndpunkt om användandet av aktiviteter 

som utvecklar motståndsresurser genom stresshantering. Barnen i vår studie beskriver sig också 

vara kapabla till att hitta egna sätt att hantera stress, vilket är i linje med den första studiens 

resultat. Vårt resultat visar att barnens resonemang om hantering av stress och användande av 

yoga har kopplingar till salutogena tankar om hälsa.  

    Utifrån Foucaults maktperspektiv finns styrning och spridning av makt i hur barn styrs och 

formas i skolan. I detta perspektiv kan analyser göras över vad det är som ligger bakom barnens 

uttalanden om hälsa och yoga. Foucault menar att det finns strukturer i samhället, och skolan, 

som uppmuntrar oss till hälsofrämjande beteenden. Detta för att i förlängningen stärka samhället 

(Hermann, 2004 s. 93-98). Med utgångspunkt i Foucaults tankar kan en fråga lyftas om vilken del 

skolans styrning och uppmuntran till ett visst beteende har, i barnens uttryckta tankar om hälsa 

och yoga. Blir yoga en del av en inskolning till ett hälsofrämjande beteende där dessa tankar ska 

ingå? 

    Sammanfattningsvis visar vårt resultat att bakomliggande tankar och egna uppfattningar från 

barn och pedagoger är avgörande för yogans utformning. Användningen av yoga har tydliga 

kopplingar till salutogena tankar om hälsa, vilket gör att yoga skulle kunna ses som en salutogen 

metod. Men pedagogerna pendlar i vart de tar utgångspunkt i deras syn på hälsa. Genom 

Foucaults teorier om makt har också en syn på yoga som ett led i skolans styrning lyfts. 

Föreställningar om barns behov har berörts och Foucaults teorier om hur samhällets styrning 

påverkar våra val har öppnat upp för vidare diskussion. 
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Diskussion  

Denna studie syftar till att tillföra kunskap om yoga i skolan. I det här avsnittet presenteras en 

diskussion som med olika utgångspunkter belyser vårt ämnesområde. Dessa utgångspunkter 

presenteras under rubrikerna barns hälsa och yoga. Vi har valt detta upplägg eftersom dessa 

områden har visat sig vara centrala för att besvara vår huvudfrågeställning om hur användandet 

av yoga i skolan kan förklaras. 

 

Barns hälsa 

I den första delen av vår diskussion kommer vi att fördjupa oss i de intervjuade pedagogernas 

och barnens uppfattningar och föreställningar om barns hälsa. Hälsa har visat sig vara en central 

utgångspunkt i vårt resultat genom hur pedagogerna i studien motiverat behovet av ett 

användande av yoga i skolan.  

 

Hälsa i ett historiskt perspektiv 

I vår studie beskriver de intervjuade pedagogerna vikten av att ge barn tillgång till hälsofrämjande 

aktiviteter i skolan i form av både avslappning och rörelse. Pedagogerna beskriver att barnens 

hälsa i skolan också skulle främjas av aktiviteter som syftar till att ge verktyg till personlig 

utveckling, trygghet och ökad självkännedom. I ett historiskt perspektiv kan man se ett 

återkommande fokus på omsorg om kropp och själ, där samhällets strävan efter att skapa starka 

och friska individer har gett sig till känna på olika sätt. I vår studie framhåller pedagogerna att 

stressen i dagens samhälle har gjort att avslappningsträning och rörelse efterfrågas i skolan. På 

1900-talet gjorde instabila utrikespolitiska lägen att frågan om samhällets försvarsberedskap blev 

aktuell, och att främjande av fysisk hälsa i skolan efterfrågades. I samband med detta utvecklades 

Linggymnastiken i skolan. Linggymnastikens syfte var att stärka och disciplinera människan, 

fysiskt och mentalt med hjälp av olika kroppsövningar. (Sandahl, 2005, s. 23-27). 

    Enligt Foucault finns det olika maktprocesser och strukturer i samhället som syftar till att 

disciplinera människan. Vi styrs på olika sätt att hålla oss starka och friska (Foucault, 2008, s. 41-

45). Med Foucaults perspektiv kastas ljus över hälsoarbetet i skolan, historiskt och idag. Spåren av 

samhällets styrning av olika sätt att disciplinera kropp och själ i skolan återkommer. Pedagogerna 

i vår studies uttalanden om vikten av hälsofrämjande arbete skulle kunna ses som ett tecken på 

denna typ av struktur, som styr skolans aktörer i deras strävan att skapa starka och friska 

medborgare. Historiskt sett går det dessutom att se en breddad syn på hälsa med början på 1970-

talet, vilken innebar ett större fokus på människors livsstil. Hälsofrämjande aktiviteter och 
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riskfaktorer i människors liv diskuterades (Quennerstedt, 2006, s. 43). Detta fokus och intresse 

för livsstilsfrågor och personlig påverkan på den egna hälsan har funnits tydligt i vår kultur de 

senaste decennierna. Hermann (2004, s. 108-109) beskriver hur det idag finns ett samhällsbehov 

av kompetenser kopplat till identitet, och att detta har resulterat i en större medvetenhet om 

vikten av personlig utveckling. Under de senaste åren har intresset för yoga ökat i samhället. 

Detta kan förklaras med hänvisning till ett hårdare samhällsklimat (Natha, 2014, s. 6).  

    Vår egen studie har framhållit att behovet av yoga bland annat kan förklaras med uppfattningar 

om att yoga erbjuder en alternativ livsstil och motvikt till stress. Den ses också som personligt 

utvecklande. Ett historiskt perspektiv, med utgångspunkt i Foucaults teorier om makt, visar att 

samhällets utveckling och samhällets behov av hälsofrämjande aktiviteter styr hur enskilda 

individer uppfattar sina egna behov av att hantera hälsofrågor. Om man ser tillbaka i tiden är det 

tydligt att samhällets behov av försvarsberedskap och disciplinerade kroppar resulterade i en 

uppfattning om individens behov av hälsa och disciplinering, och en utveckling av 

Linggymnastiken. Idag kan vi se hur dagens samhällskultur avspeglar sig i användningen av yoga i 

skolan. Idéer om hälsa på mikro och makronivåer går att spåra i samhällsstrukturer oavsett vilket 

område man studerar. När Foucaults perspektiv används, synliggörs dessa strukturer och 

samhällets påverkan på människors val och handlingar belyses. Quennerstedts menar i sin 

avhandling att vissa handlingar inom skolans hälsoarbete privilegieras och prioriteras för att 

främja vissa fysiska och sociala kvalitéer som samhället efterfrågar (Quennerstedt, 2006, s. 230). 

Detta resonemang sammanfattar på ett bra sätt hur utövandet av yoga kan ses i ett historiskt 

perspektiv med utgångspunkt i Foucaults teorier om hur samhällets strukturer påverkar 

handlingar inom institutioner som skolan.  

     

Barns hälsa idag  

Av det empiriska materialet att döma delar pedagogerna en uppfattning om att barn idag är 

stressade. Några av pedagogerna ser en försämring över tid i barns välmående. Denna 

uppfattning delas och bekräftas av rapporter som kartlagt barn och ungas hälsa (Hälsoutskottet, 

2010, s. 21). Tidigare forskning visar att teknikanvändande kan ge fysiska och sociala problem.  

Detta uppfattas vara en orsak till att barn känner sig stressade (Conley, 2010, s. 8). Även i vår 

studie framhöll pedagogerna teknikanvändning, i form av datorspelande och ständig uppkoppling 

på sociala medier, som något som stressar barn.  

    När pedagogerna utgår från att tempo och teknik, som datorspelande, är stressande och 

pressande för barn måste man ställa frågan om detta problem uttryckts av barnen eller om det är 

ett problem pedagoger har identifierat med utgångspunkt i hur de själva uppfattar problemen i 
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dagens samhälle. Ser man på dessa uttalanden ur ett maktperspektiv, kan det finnas tecken på det 

som Foucault beskriver som sanningar om vad barn är och vad barn behöver, vilka finns i 

samhället och förs över till enskilda individer. Sanningar som grundar sig i samhällets behov 

(Tullgren, 2004, s. 33-35). Pedagogerna tycker sig ha märkt och sett att barn är stressade. Vår 

studie visar att stress bland barn upplevs vara ett problem. Tidigare studier, och vår studie av 

pedagogers uppfattningar, målar upp en bild av en ohälsa bland barn. Den här problematiken gör 

att barns upplevelse av sin egen hälsa, eller ohälsa, blir aktuell. En intressant aspekt i det här 

resonemanget är att en pojke i vår studie beskrev att datorspel är hans källa till lugn och 

återhämtning, tvärtemot vad litteratur och pedagogerna i vår studie har beskrivit. Det här 

resultatet gör att det finns en relevans i att ifrågasätta om ifall vuxnas föreställningar om hot mot 

barns välmående är färgat av samhällets påverkan om vad vi är och vad vi behöver. Upplever 

barn stress som ett problem? Eller baseras dessa uttalanden på vuxnas upplevelser? Ytterligare ett 

resonemang kan föras med bakgrund i vår diskussion om hur samhällsbehov i ett historiskt 

perspektiv återkommande påverkat uppfattningar om egna behov, och därigenom hur vi pratar 

om vad barn behöver. Detta lyfter en fråga om det kan vara så att det i varje generation 

uppkommer något som vuxna tror sig behöva åtgärda bland unga?  

 

Olika perspektiv på stress och stresshantering 

Vi har ovan diskuterat kopplingar mellan föräldrar och barns stress. Tidigare studier visar att 

stress är en del av barnens vardag, och att denna stress delvis är ett resultat av att föräldrarna är 

stressade (Brobeck m.fl. 2007, s. 8).  

    Pedagogen Therese framhåller i vår studie att många vuxna idag fokuserar på att förverkliga sig 

själva, hinna med mycket, göra och prestera. Ifråga om detta finns det skäl att reflektera över om 

det kan vara så att yoga kan bli ett uttryck för precis det här. Kan vuxnas strävan efter att hantera 

stress vara ett uttryck för att detta har blivit ett sätt att prestera, och att yoga blivit ett led i detta? 

Och kan denna strävan iså fall bli något som istället förstärker stress bland barn?  

    Pedagogerna som figurerar i vår studie pekar på olika utgångspunkter i deras egna diskussioner 

om behovet av stresshantering. Som vi beskrivit finns en utgångspunkt i det hot stress och 

samhällstempot beskrivs utgöra. Denna utgångspunkt har vi kopplat till Antonovskys begrepp 

stressor (Antonovsky, 1991, s. 31). I pedagogernas beskrivningar går det också att tolka yoga som 

en salutogen metod, med tydliga kopplingar till Antonovskys begrepp copingstrategi 

(Antonovsky, 1991, s. 31). Alltså har användandet av yoga i skolan förklarats med både 

salutogena tankegångar och det motsatta, nämligen en utgångspunkt i stressoren, 

samhällsstressen. När teorier om makt appliceras på dessa tankegångar kan ett resonemang föras 
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om att den här identifieringen av hotet mot samhället är ett första steg i de maktprocesser 

Foucault beskriver, vilket för vår studie betyder att pedagogerna identifierat ett hot som försvagar 

samhället i stressen, för att i nästa steg hitta ett botemedel, i yoga. 

 

Hälsoarbete i skolan 

Setterlind (1983, s. 355) beskriver i sin studie att avslappningsträning i skolan gör att eleverna 

känner sig piggare och mer avspända. Barnen i vår studie beskriver att avslappningsträning 

upplevs som skönt, att man blir trött och får energi på samma gång. Setterlinds studie visar att 

avslappningsträning i skolan var aktuellt även på 80-talet, då med fokus på olika 

avslappningstekniker. Senare års studier visar att det fortfarande är aktuellt att ha fokus på att 

hantera stress i skolan (Kostenius & Öhrling, 2009, s. 209), bland annat så nämns yoga som en 

teknik för att hantera stress och slappna av (Haraldsson m.fl. 2010, s. 196). Setterlind (1983, s. 3) 

beskriver vidare i sin studie att avslappningsträning är bra för att lära sig lyssna på kroppens 

signaler. Barnen i vår studie beskriver en medvetenhet om hur kroppen reagerar på olika saker.  

Två pojkar beskriver hur hjärtat slår i olika situationer. Barnen beskriver vidare att 

avslappningsträningen är användbar på flera sätt.  

    I vår studie beskriver pedagoger en uppfattning om att det ligger i skolans uppdrag att ge 

elever tillgång till hälsofrämjande aktiviteter. Barn behöver verktyg att minska sin stress. Men det 

har också uppkommit beskrivningar av en problematik i att hinna med att införa dessa 

hälsofrämjande aktiviteter. Här sätts fokus på en risk att arbete med att stressa ned i sig blir en 

källa till stress. Vi har tidigare lyft två studier som diskuterar för och nackdelar med att införa 

stresshantering som en punkt på schemat. I den ena studien (Kostenius & Öhrling, 2009, s. 209) 

förs ett resonemang om att barn kan hantera sin egen stress och att det därför behövs utrymme 

och tid till detta. Den andra studien visar tvärtom att det behövs särskilt planerade aktiviteter för 

att åstadkomma detta (Haraldsson m.fl. 2010, s. 198). Vår studie visar att barnen hittar sätt att 

hantera sin egen stress genom båda dessa vägar. Det ena behöver alltså inte utesluta det andra.  

    Pedagogerna i vår studie uttrycker en vilja att komma bort från det fokus som finns i skola och 

samhälle på att prestera. De tror att detta är en källa till stress bland barn. Barnen i vår studie 

beskriver att det ibland kan kännas bråttom att komma framåt i skolarbetet och att detta kan vara 

stressande. Både pedagoger och barn uttrycker att yoga kan vara ett sätt att hantera stress och ett 

sätt att komma bort från prestationskrav i skolan. Vi har hittills i vår diskussion varit inne på en 

problematik i att känna stress över att hinna med aktiviteter som syftar att stressa ner. Vi har 

också lyft risken att yoga blir ett forum för prestation.  
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    Det här avsnittet har så här långt tagit upp uppfattningar och föreställningar om barns hälsa, 

var dessa kommer ifrån och hur detta speglas i motiven att yoga behövs. De här resonemangen 

kommer vi att ta vidare i avsnittets avslutande del.  

 

Yoga 

I den andra delen av vår diskussion kommer vi att fördjupa oss i yoga i skolan. För att ge en 

tydlig bild av vad yoga i skolan är följer en diskussion utifrån våra frågeställningar om hur yoga 

används i skolan.  

 

Yogans användningsområden och effekter 

Vår analys inleddes med ett fenomenografiskt perspektiv för att lyfta pedagogernas uppfattningar 

av hur yoga används i skolan.  Detta perspektiv har genomsyrat hela vår resultat- och analysdel då 

pedagogernas bakomliggande uppfattningar och tankar har visat sig vara avgörande för hur yoga i 

skolan formas. I pedagogernas motiv till att använda yoga i skolan fanns flera kopplingar till 

salutogena tankar om hälsa. Yoga beskrivs av både pedagoger och barn som en så kallad 

copingstrategi som ger lugn. En svensk studie som gjorts på effekter och upplevelser av att 

använda yoga mot stress innehåller resultat som visar att det går att se mätbara effekter på sänkt 

stressnivå och allmänt välmående av yoga (Anderzén- Carlsson m.fl. 2014). Vår studie bekräftar 

dessa uppfattningar. Barnen i vår studie beskriver att yoga är användbart för att slappna av. De 

intervjuade pedagogerna beskriver att yoga ger avstressande effekter och verktyg att komma i 

kontakt med känslor. I tidigare studier beskrivs positiva effekter av att använda yoga på bland 

annat barnens motorik och koncentration (Telles m.fl. 1993). Här framgår genom reflektion en 

risk i att fokusera på att yoga ska ge effekt. Ett effektsökande kanske bidrar till det 

prestationsfokus som vi tidigare beskrivit att pedagoger vill komma bort från genom att använda 

yoga.  

    Som vårt fenomenografiska perspektiv har satt fokus på så är pedagogens uppfattning och 

intention avgörande för hur yoga används och formas i skolan. Detta ser vi som en nyckel i vår 

studie. Huvudfrågeställningen i denna studie var att undersöka hur yoga kan förklaras med 

hänvisning till det salutogena perspektivet och Foucaults maktperspektiv. Denna förklaring ser vi 

finns i pedagogens intentioner. Vår studie har visat att intention, syfte och motiv formar och 

förklarar yogans användning. Detta har gjort att ett fokus i studien har legat på vad som formar 

pedagogens intentioner; vart denna intention kommer ifrån och vad den påverkas av. Det 

salutogena perspektivet och Foucaults maktperspektivet har gett olika sätt att tolka dessa 

intentioner. 
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Yoga i skolan  

Pedagogerna i vår studie uppfattar yoga som ett sätt att förmå barnen att komma i kontakt med 

sitt inre. Therese diskuterar utifrånstyrning, negativ samhällelig påverkan som i hur vi styrs av 

samhällstempo och prestationsfokus, och att yoga skulle kunna ge en motvikt till detta. Vi har i 

vår studie analyserat yoga ur Foucaults perspektiv om makt. Med Foucaults teoretiska verktyg 

kan man över tid förklara hur enskilda individer och institutioner styrts i sitt sätt att disciplinera 

kroppar, och arbeta med hälsa mot bakgrund av samhälleliga strukturer. Detta syns också i 

användandet av yoga. Utövandet av yoga sker ofta med motiv att motverka negativ samhällelig 

påverkan, men bekräftar samtidigt samhällsstrukturens påverkan på individ och institution. 

Denna studie visar vad som händer när yoga möter skolvärlden och hur samhällsstrukturer på 

makronivå återverkar på mikronivå. Alltså hur samhälleligt formade uppfattningar om hälsa 

påverkar hur människor gör och tänker. Mötet mellan yoga och skolvärlden lyfter en fråga om 

hur yoga formas efter strukturer av styrning. Blir yoga det verktyg för välmående som 

pedagogerna beskriver eller blir det ett instrument för skolans styrning? Michaela satte ord på 

samhällsläget idag. Hon framhöll att människan idag lever i strukturer som premierar strävan 

efter prestation. Pedagogerna har beskrivit yoga som ett sätt att bryta den strukturen. Men om 

yoga sker med en utgångspunkt i påverkan från samma strukturer, vad är det då som säger att 

inte yoga blir en del av en förstärkning av dessa strukturer? När yoga används i sammanhang som 

är uppbyggt av strukturer där stress och prestationskrav är en naturlig del, kan det då bli ett sätt 

att förstärka denna stress och press? Pedagogerna beskriver yoga som ett sätt att motverka stress 

och prestationskrav som finns i skola och samhälle, men det vi vill lyfta är hur yoga påverkas av 

skola och samhälle. Yoga beskrivs flera gånger vara en motvikt till stress och prestationskrav. Vi 

vill lyfta ett en reflektion över vilken sida av vågskålarna vikten i slutändan hamnar på, när yoga 

används i skolan. 

    När ett salutogent perspektiv har använts i denna studie har vi delvis sett utgångspunkter i det 

som kallas stressorer. Att ta utgångspunkt i detta är att utgå från det som ses som hotet mot 

hälsa. Detta ser vi kopplingar till i Foucaults teorier. Foucault beskriver att vi styrs till att 

identifiera hot som finns mot samhället, och att vi styrs mot att tillfredsställa dem. Dessa 

processer finns och sker enligt Foucault i strukturer runt omkring oss. Det här gör att det finns 

vikt i att reflektera över hur strukturer påverkar oss och kan fånga oss i uppfattningar om hur vi 

bör disciplinera oss själva. 

    Yoga har också beskrivits som en så kallad copingstrategi, det har funnits tydliga kopplingar till 

yoga som en salutogen metod. När Michaela diskuterade intentionerna med att yoga beskrev hon 
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sin tro på att om man själv har fått något av yoga och vill föra det vidare så märks det i sättet man 

för det vidare till barnen.  

    Syftet med vår studie var att tillföra kunskap om yoga i skolan. Det vår studie bidragit med är 

att kasta ljus över de positiva upplevelser som finns av yoga. Vårt resultat visar upplevelser av att 

människor har hittat en källa till välmående i yoga som de vill dela med sig av. Det vår studie 

också har bidragit med är en medvetenhet om att yoga i skolan kan vara ett uttryck för något 

annat: en samhällskultur där styrning mot disciplin och främjande av vissa kvalitéer står i fokus. 

Nyckeln till hur användandet av yoga ska förklaras har visat sig ligga i pedagogernas 

hälsofrämjande syften och bakomliggande intention av att framkalla lugn och välmående, och hur 

denna intention påverkas och formas av samhälleliga strukturer och salutogena tankegångar.  
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Konklusion 

Vi inledde denna uppsats med att beskriva vårt stora intresse för yoga och vår nyfikenhet på att 

använda detta i skolan. Under arbetets gång har olika perspektiv gett oss nya sätt att tänka och se 

på användningen av yoga i skolan. Det har gett oss en medvetenhet om vikten av reflektion och 

eftertanke om varför man gör vissa val. Vi har i vår studie sett att yoga kan vara en salutogen 

metod, ett verktyg för välmående som främjar hälsa, men studien har också synliggjort hur yoga i 

skolan kan bli ett led i en styrning mot att främja vissa fysiska och sociala kvalitéer bland barnen. 

Det fenomenografiska perspektiv vi har använt oss av har satt fokus på den personliga 

tolkningens del i användandet av yoga. En av våra intervjuade pedagoger beskrev hur intentionen 

med användandet formar yogan, vilket vi har sett som nyckeln i vår studie. Yogans användning i 

vårt samhälle ökar och vi har frågat oss varför. Har yoga blivit populärt idag för att det ger en 

motvikt till det samhället står för eller för att det kan användas som ett instrument för 

förstärkning av dagens samhällskultur? Styrs vi till en användning av yoga för att tillfredsställa 

samhället eller söker vi oss till yoga för vår egen skull? Vi tror att det finns intentioner med att 

använda yoga som kan komma från båda dessa håll. Eftersom vi själva känner att yoga gett oss 

något, och eftersom vi upplevt det magiska som vi ser i yoga, har vi en tro att man kanske kan 

hitta detta vilken väg man än kommer ifrån. Men vi tror också att om man ska förmedla yoga 

vidare till någon, som tillexempel genom att använda det i skolan, behövs en medvetenhet om 

vad som ligger bakom ens egna intentioner. Förmedlar man yoga från en plats som kommer ifrån 

stress och en vilja att prestera eller vara duktig, med en bild av att man behöver åtgärda eller 

åstadkomma något finns risk att yoga blir ett forum för just det här, där strukturer av duktighet 

och stress förs vidare till barnen. Befinner man sig på denna plats av stress behöver man kanske 

också se över sina egna copingstrategier. Precis som att man på flygplan får höra att man ska sätta 

på sig själv syremasken innan man hjälper barnen behöver man kanske själv hitta en rytmik i sin 

egen andning innan man försöker lära någon annan hitta rytmiken i sin. Kanske behöver man 

själv gå i yogans skola innan man kan förmedla yoga vidare i en skolverksamhet. Å andra sidan 

kanske användandet av yoga i skolan kan bli en lektion för lärare också, där man tillsammans med 

barnen lär och upptäcker vad yoga kan ge.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 Yoga för barn, VT 2014, Sara och Karin 

 
Bakgrund 
Namn Ålder Befattning  
Utbildning Hur länge har 
du jobbat här/tidigare 
jobb… 

Bakgrund yoga 
Personlig bakgrund 
 Berätta om ditt yogaintresse (hur ofta, hur länge osv.) 
 Vad upplever du för effekter av yoga? 
 Vad är det som du personligen attraheras av med yoga? 
  
Skolans yogabakgrund 
 Varför började du/ni med yoga i skolan? På vems initiativ/vem har bestämt? 
 Berätta! När var detta… fick ni gå en kurs… för vilka…  
 Bestämmelser? Vem får hålla i yoga? 
 Vilket syfte har du/ni med att yoga med eleverna? 
  
 

HUR 
Beskriv ett pass 

Frekvens, hur länge? Hur ofta? När? 
 VARFÖR prioriteras yogan? Vad tar det tid ifrån? 
Vilka är med och vem håller i yogan? 
Vem lägger upp passen? 

 
Uppföljning och utvärdering 
 Hur utvärderar du/ni användandet av yoga? 
 Vad har du/ni för rutiner kring reflektion av yogandet med eleverna?  
 
Reaktioner 
 Vad har ni fått för reaktioner från elever? Föräldrar? Lärare?  
 
 
  

Syn på barns hälsa 
Barns hälsa 
 Hur upplever du att barn i förskola/skolan mår idag? 
  VARFÖR? Något du har sett? hört? (media?) 
 Vilken roll tycker du att skolan har i elevernas välmående? Fysiskt och psykiskt? 
 
Stress, koncentration, krav…  
 Stress och koncentration, hur tänker du:  
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Är detta ett problem bland barnen? 
 VARFÖR? Vems problem?  

Vart kommer stressen ifrån? Krav på prestation, passa in…? 
Koppling till yoga? (vi har läst…) vad tänker du? 

 Ser du några effekter av yogan bland barnen? 
   
 
Insatser och åtgärder (specialpedagogiska åtgärder) 
 Ser ni yogan som en åtgärd/insats? 

Vilka andra åtgärder/insatser arbetar ni med? Hur motverkar ni elevers stress, 
svårigheter att koncentrera sig osv? 
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Bilaga 2 
 

Information om en studie av Yoga i skolan 
 
Hej! Vi heter Sara Hall och Karin Rydström. Vi går sista terminen på lärarprogrammet på 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, vid Uppsala Universitet. Vi ska 
under den här terminen skriva ett examensarbete om Yoga i skolan.  
 
Det börjar bli allt vanligare att använda yoga i skolan som ett sätt att införa rörelse under 
lektionstid och ge eleverna en chans att varva ner i klassrummet. Vi ska i vårt examensarbete 
analysera med vilka motiv lärare använder sig av yoga i klassrummet och hur barn upplever yoga. 
Vi önskar nu få intervjua barnen i den här klassen, enskilt och i grupp, om hur de har upplevt 
detta. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudinspelning. Vi kommer att använda 
inspelningarna som underlag i examensarbetet. Alla inspelningar kommer efter examensarbetets 
slut att raderas. Barnen får själva välja om de vill delta och får när som helst avbryta sin 
medverkan. Alla barn kommer i examensarbetet vara anonyma och vi kommer inte heller att 
skriva ut skolans namn. Det kommer bara vara vi, Sara och Karin, som kommer att lyssna på 
inspelningarna.  
 
Är du/ni positiva till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta och 
fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiva till deltagande undertecknas den 
medföljande blanketten om medgivande och skickas tillbaka till skolan med barnet. Om du/ni 
har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett 
beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
 
Studiens handledare: Ola Winberg 
e-post: ola.winberg@edu.uu.se 

 
25 mars 2014 
 
Sara Hall och Karin Rydström 
saraochkarin@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om Yoga i skolan, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. 
Studien utförs av Karin Rydström och Sara Hall som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 
intervjuas och med ljudinspelning spelas in i sin skolmiljö, samt att svaren som mitt barn ger 
kommer att analyseras i examensarbetet. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och 
jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära 
att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har 
genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
mitt barn inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
....................................................................... ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
 
....................................................................... 
Barnets underskrift 
 
 


