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Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar yoga och de eventuella 

skillnader som framkommer i verksamheten efter yogaanvändningen, samt om den kan 

vara en metod för att motverka stress hos barn. Resultatet visar att förskollärarna 

uppfattade att det finns olika förhållningssätt till yoga i förskolan. Intervjupersoner ansåg 

att barnyoga ska vara roligt, spännande och lekfullt. Däremot uppfattades 

yogaanvändningen med barn i behov av särskilt stöd i somliga fall som komplicerad. Detta 

eftersom barnen, i vissa situationer, kan ha svårt att koncentrera sig eller utföra de fysiska 

rörelserna. Resultatet visar dessutom att yoga inte alltid prioriteras, på grund av tidsaspekt 

eller personaltäthet. I resultatet framkom yoga som estetik, i form av rörelse och språk, för 

att kunna praktisera yoga i linje med läroplanen. Barnen uppfattades även stärka sin 

fysiska förmåga såsom kroppskontroll och motorik. De uppfattades även som lugnare och 

tryggare efter yogapraktiserandet. 

Metoden som har använts i studien är kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. Sex 

förskollärare som arbetar med barnyoga i förskolan har intervjuats. Tre intervjuer utfördes 

i personligt möte och tre gjordes på telefon. I analysen, vilken gjordes utifrån en 

fenomenografisk utgångspunkt, framträdde tre huvudteman: Yoga som övertygelse: hur 

förskollärarnas entusiasm kan ha påverkat hur de ser på yogapraktiserandet i förskolan. 

Yoga som åtgärd: vilka effekter yogaanvändningen uppfattades ge i den dagliga 

verksamheten. Yoga som verktyg: om och hur yoga kan användas som verktyg för att 

arbeta med läroplanen. Samt förskollärarnas uppfattningar om yoga kan vara ett verktyg 

för barnen att hantera stress genom livet. 
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Inledning 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) nämns inget specifikt om barnyoga. Det finns 

ändå ett flertal verksamheter som praktiserar yoga tillsammans med barnen. Det har dock 

riktats kritik mot barnyogans eventuella koppling till religion, vilket inte är i linje med 

skollagens krav på en ickekonfessionell utbildning (Löfqvist, 2013). Att barnyogans effekter 

inte är tillräckligt utforskade har dessutom kritiserats. I vår verksamhetsförlagda utbildning 

har vi sett att yoga integreras i förskolans verksamhet. Detta gjorde oss nyfikna på hur 

praktiserandet av barnyoga uppfattas av förskollärare. Med vår studie vill vi bidra till ökad 

kunskap om barnyoga i förskolan, genom att undersöka förskollärares uppfattningar av 

barnyoga. Men även hur barnyoga förhåller sig till läroplanen. Vi är också intresserade av 

förskollärares syn på yogautövande som ett medel för att minska stress hos barn. Tidigare 

forskning styrker att yoga kan minska stress hos barn och att stress är ett växande problem i 

samhället (Håkansson, 2008; Smith, Hancock, Blake-Mortimer & Eckert, 2006). Forskning 

visar även att yoga används för att förbättra den fysiska hälsan, samt motoriken (Hagen & 

Nayar, 2014; Richter, 2011). Detta får stöd i förskolans läroplan som anser att barn ska få 

utveckla sin motorik och kroppsuppfattning, men även få en förståelse för sin egen hälsa och 

sitt välbefinnande (Skolverket, 2010, s.10). 

Vi inleder med en bakgrund om vad forskningen visat om yoga och yoga för barn. Vi kommer 

även ha ett stycke med vad tidigare forskning har visat om yoga med barn i behov av särskilt 

stöd. Vi fortsätter sedan med att beskriva begreppet stress, samt barn och stress, och vad som 

eventuellt kan reducera eller förebygga stress. Därefter presenterar vi metod, analys, resultat 

och avslutar med diskussion. 

  



5 
 

Bakgrund 

Vad yoga är 

Ordet yoga betyder förening på sanskrit. Det syftar till sammanslutning mellan kropp och själ 

(Håkansson, 2008). Yoga är mer än en 5000 år gammal tradition som består av tre 

huvudgrupper. Den ena huvudgruppen är yogaställningar, positioner och rörelser. Den andra 

är andningsövningar för avslappning och ökat fokus. Den tredje är meditation för mental vila 

(Vaidya & Barrling, 2014). 

Inom sjukvården används medicinsk yoga, vilket är en svensk framtagen yogavariant. Dess 

syfte är att stärka muskulaturen, framförallt i ryggen (Nylund, Hagberg, Aboagye, Lohela 

Karlsson & Jensen, 2013). Spänningar som leder till huvudvärk och migrän kan släppa när 

yogapositioner och andningsövningar utövas, menar Söder (2012). Forskning har även visat 

att yoga kan göra skillnad på humöret direkt efter ett yogapass, såväl som över tid (Shapiro et 

al., 2007). I en studie där yoga undersöktes ansågs deltagarna få en förbättrad mental hälsa. 

Forskarna anser därmed att yoga kan reducera stress och ångest (Smith, Hancock, Blake-

Mortimer & Eckert, 2006). 

Yoga för barn 

Telles (2012) ställer sig kritisk till den forskning som gjorts om barnyoga. Hen anser att det är 

uppfattningar från vårdnadshavare och förskollärare som framkommit, alltså inte medicinskt 

påvisbara effekter. I flera studier saknas även kontrollgrupp, vilket gör resultaten tveksamma. 

En studie, där endast uppfattningar framkommit, har utförts på skolbarn som utövade yoga i 

tolv veckor. Författarna utförde fokusgruppsintervjuer med lärare och elever efter 

yogaanvändningen. Det framkom att de hade uppfattat förändringar av bland annat tidigare 

beteendeproblem hos skolbarn. Eleverna svarade i studien att de hade lärt sig ett alternativ för 

att hantera stress och känna sig lugna i vardagen (Mendelson et al., 2010). I en annan studie 

framkom det även kritik till trovärdigheten, då studien saknade kontrollgrupp. Detta gör det 

svårt att veta om resultatet kom från yogaanvändningen eller om något annat påverkade 

resultatet. Studien utfördes på sjuåringar som praktiserade yoga i skolan och resultatet visade 

att yoga kan påverka deras uppmärksamhet och koncentration (Telles, 2012). Det framkom 

liknande resultat i en studie som Beattie (2014) har utfört. Även i denna studie är resultaten 

uppfattningar från deltagarna, inte medicinska påvisbara effekter. Den utfördes på 

förskolebarn och resultaten visar att barn som utfört yoga hade utvecklat sin uppmärksamhet 

och sin koncentration, samt utvecklat sin emotionella förmåga. Vårdnadshavarna i studien 

uppfattade att barnen tyckte yoga var roligt, eftersom de använde och pratade om yoga i 

hemmet. Det framkom dessutom i resultatet att vårdnadshavarna uppfattade att barnen inte 

blev frustrerade lika snabbt, jämfört med när de inte utförde yoga. Andra resultat visar att 

yoga kan påverka sömnen, och detta kan påverka skolresultaten anser Perfect och Smith 

(2016). Stück och Gloeckner (2005) genomförde också en studie på barn som utövade yoga 

och avslappningsövningar. Även här är det svårt att veta om yoga är grunden till resultaten 

som framkommit eller om det är avslappningsövningarna. Resultatet från studien visade att 

barnens kontroll av sina känslor hade påverkats. Vårdnadshavarna uppfattade att barnen var 
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avstressade, mer balanserade, hade bättre koncentration och var mindre aggressiva. 

Skolverket (2010) anser att förskolan ska vara en trygg plats för alla barn. Stück och 

Gloeckners (2005) resultat styrks av Terjestam (2011) som anser att yoga kan minska stress 

hos barn. Författaren beskriver att elever fick utöva yoga och skillnader kunde ses på barnens 

stressnivå efter yogaanvändningen. Andra resultat har visat att yoga kan göra skillnad på 

humör och känslor (Felver, Butzer, Olson, Smith & Khalsa, 2014). Forskarna menar att det 

senare i livet kan underlätta för barnen, om de redan i tidig ålder lärt sig arbeta med sitt humör 

och sina känslor. I en annan studie undersöktes hur barn reagerar på stress, genom att 96 barn 

fick fylla i en checklista om reaktioner på stress (Mendelson et al., 2010). De utförde sedan ett 

yogaprogram i tolv veckor och detta gjorde skillnad på barnens självkontroll i jämförelse med 

kontrollgruppen. I en annan studie som genomfördes under en längre period, ett års tid, 

framkom skillnader på barnens självkontroll och impulser. Resultatet fick författarna fram 

genom olika tester som utfördes innan barnen började använda yoga. Testerna gick bland 

annat ut på att mäta hur länge barnen kunde vänta innan de rörde en leksak (Razza, Bergen-

Cico & Raymond, 2013). 

Barnyoga och förskolans uppdrag 

Förskolan ska vara en ickekonfessionell utbildning, enligt skollagen (SFS 2010:800). Yoga i 

förskola och skola har ifrågasatts av både vårdnadshavare och ledning, eftersom yoga anses 

ha kopplingar till hinduismen och buddhismen (Löfqvist, 2013). Skolinspektionen (2012) 

gjorde en granskning av en skola som blivit anmäld för användning av yoga. Anmälan hade 

sin grund i att yoga ansågs religiös, vilket inte får förekomma i utbildningen (SFS 2010:800). 

Skolinspektionen kom fram till att om yoga används med fokus på hälsa och rörelse får det 

användas i förskola och skola. Yogobe (u.å.) definierar barnyoga som en rörelseaktivitet där 

barnen får leka och vara kreativa, samt att det är en tillåtande aktivitet som har fokus på att 

slappna av och fantisera. Barnyoga har fokus på att tänka lekfullt och ha roligt (Yogobe, u.å.). 

Erwin (2015) menar dock att yoga inte enbart är en rörelseaktivitet, det är även ett sätt att 

integrera känslor. När yoga utförs med barn är det enligt Erwin (2015) viktigt att barnen får 

känna och tänka på deras kropp och känslor, samt att det är fantasifullt, öppet och lekfullt. 

Eftersom leken är förskolans viktigaste medel till lärande krävs en lekfull verksamhet 

(Wernberg, Larrson & Riesbeck, 2010). Även förskollärarens engagemang är av stor 

betydelse i yogaanvändning med barn (Terjestam, 2011). Barnen får fantisera under 

yogapassen när yogasagor används. Yogasaga är en saga som berättas samtidigt som barnen 

får fantisera i olika yogapositioner. Yogasagan byggs upp kring ett tema och barnen gör 

yogapositioner som passar temat (Yogasaga, u.å.). En vanlig övning inom yoga är 

solhälsningen. Solhälsningen är ett exempel på yogaövning som kan utövas i en yogasaga. 

Solen har en viktig och speciell uppgift. Den gör så att alla människor på jorden får 

ljus på dagen. För att det ska vara rättvist så vrider sig jorden omkring sin egen axel så 

att solen ska kunna skina och komma åt varje litet skrymsle. Det tar 24 timmar. Det är 

därför solen kan lysa och göra att det är dag i Australien samtidigt som det är natt här 

hos oss. På morgonen när vi vaknar kan vi titta ut och se att nu lyser solen på oss, vi 

har fått ljus! Då när vi vaknar, går barnen på andra sidan jordklotet och lägger sig. Där 
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är det natt. Tänk på det när du vaknar. Inte undra på att vi vill hälsa på solen varje 

morgon. När vi gör det vaknar vi och känner oss pigga (Ellneby, 2011, s 18). 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att berättandet är ett verktyg för att barnen ska 

kunna förstå sig själva och omvärlden. Wedin (2011) anser även att berättandet är en del av 

barns språkutveckling och förmåga att uttrycka sina tankar. Barnens språk förbättras i leken 

och med hjälp av språket förändras och berikas leken, samtidigt som det förebygger och reder 

ut konflikter (Bruce, 2010). Språket ses enligt Dahlbeck och Persson (2010) som en estetisk 

uttrycksform. De menar även att drama, bild, musik och rörelse är andra estetiska sätt att 

uttrycka sig på. Estetiska uttrycksformer är kommunikationsverktyg som används för att låta 

barnen bearbeta sina upplevelser och utveckla sina uttrycksförmågor. Kommunikation kan 

utgöra en metod för utveckling och lärande och det kan ske genom olika uttrycksformer som 

till exempel rörelse (Skolverket, 2010). Verksamheten ska innehålla både självvalda och 

planerade estetiska aktiviteter (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). En annan estetisk 

uttrycksform är dans, som enligt Falk (2005) kan användas tillsammans med yoga. Det står i 

förskolans läroplan att förskolan ska sträva efter att ”varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2010, s.10). Dahlbeck och Persson (2010) menar att 

barn lär med kroppen. När barnen rör sig exempelvis vågrätt eller horisontellt kan även 

rumsuppfattning utvecklas (Sterner, 2006). Wernberg, Larsson och Riesbeck (2010) menar att 

det krävs medvetna pedagoger för att barnen ska kunna upptäcka matematiken. Matematik 

med förskolebarn har sin grund i att förstå matematiska begrepp. Även den matematiska 

räkningen påbörjas i förskolan, till exempel principen om räkneordens ordning (Sterner & 

Johansson, 2006). Utöver matematik har barn, genom yogan, fått utveckla sin kunskap om 

naturvetenskap då de utövar yogaövningar som liknar olika djur och växter (Beattie, 2014). 

Skolverket (2010) anser att barn ska få kunskap om växter och djur för att utveckla sin 

förståelse för naturvetenskap. I Beatties (2014) studie fick barnen praktisera olika 

andningsövningar. Exempelvis fick barnen uppmärksamma hur deras magar rörde sig upp och 

ner när de andades in och ut. En annan andningsövning gick ut på att andas in glada känslor 

och ut med ledsna känslor. I studien fick barnen fantisera i yogan, genom meditation, vilket 

de sedan fick måla och berätta om. Möjlighet till olika uttrycksformer där kreativitet och 

fantasi kan tillvaratas ska finnas i förskolan, anser Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015). 

Förskolans läroplan anser att ”Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket, 2010, s.10). 

Yoga med barn i behov av särskilt stöd 

Studier har visat att yoga kan vara gynnsamt för barn i behov av särskilt stöd, bland annat kan 

barn med ADHD  arbeta med sin diagnos med hjälp av yoga (Abadi & Venkatesan, 2008; 

Flook et al., 2010, Razza, Bergen-Cico & Raymond, 2013). I en studie fick barn i behov av 

särskilt stöd svara på frågan hur de kände efter praktiserandet av yoga. De ansåg ha mer 

energi, mindre huvudvärk och mindre panik. Det framkom även att de ansåg sig ha lättare att 

fokusera på skolarbetet och kände sig lugnare (Harrison, Manocha & Rubia, 2004). Även i en 

annan studie sågs skillnader på barn i behov av särskilt stöd som använde yoga i åtta veckor, 
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jämfört med dem som inte utförde yoga (Abadi & Venkatesans, 2008). Skillnader som 

framkom var bland annat minskad hyperaktivitet och impulsivitet. I förskolans läroplan står 

”barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt” (Skolverket, 2010, s.5). 

Stress 

Kroppen utlöser stress vid fysisk eller psykisk påfrestning, så kallade stressfaktorer (Miller, 

1985; Stress, u.å.). På 1940-talet myntade fysiologen Hans Selye begreppet stress. Det finns 

både positiv och negativ stress (Selye, 1974). Den positiva stressen för oss framåt och får oss 

att utvecklas. Vygotskij menade att ett barn som befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen behöver få rätt krav och utmaningar från en mer erfaren person för att 

utvecklas (Hwang & Nilsson, 2011). För många stressfaktorer på för kort tid kan däremot 

skapa negativ stress, vilket kan framkalla sjukdomar. Exempel på sjukdomar kan vara 

diabetes och psykologiska störningar, som utmattning (Währborg, 2009). Woxberg (2005) 

menar att utmaningar och påfrestningar uppfattas olika av alla individer. De faktorer som 

generellt kan skapa stress är tidsbrist, höga krav, brist på kontroll, ovisshet och plötsliga 

förändringar i livet (Lundberg & Wentz, 2004). Detta kan ge en känsla av ångest, oro och 

nedstämdhet (Woxberg, 2005). Grahn och Stigsdotter (2010) menar att stress är naturligt och 

måste finnas, men till en viss gräns. Det som är skadligt med stress är brist på återhämtning. 

I vår studie syftar ordet stress till den negativa stressen. Vår definition av ordet stress är när 

känslor som orolighet, nervositet och irritation uppstår genom stressfaktorer som exempelvis 

tidsbrist, höga krav och hjälplöshet. Vi har som utgångspunkt att stress uppfattas olika av alla 

individer. 

Barn och stress 

Thomas (2006) anser att stress förekommer även i förskolan, och att barns reaktioner på stress 

varierar beroende på den enskilda individen. Stress kan vara svår att mäta eftersom den skiljer 

sig från individ till individ (Woxberg, 2005). Lundberg och Wentz (2004) motsäger detta och 

menar att stress går att mäta genom blodtryck, adrenalin- och kortisolnivåer. När kroppen blir 

stressad påverkas bland annat inlärningen negativt (National scientific council on the 

developing child, 2014). Även allergier kan framkallas, då barnens immunförsvar påverkas av 

stress (Währborg, 2009). Stress har även en negativ inverkan på kommunikation och minne 

(Lundberg & Wentz, 2004). Thomas (2006) menar även att barns sociala färdigheter och 

koncentration kan påverkas. Tecken på stress hos barn kan vara förändrade beteenden i mat- 

och sömnsituationer, huvudvärk, magproblem, hjärtklappning och yrsel (Lundberg & Wentz, 

2004; Richards & Bates, 1997). Stressade barn kan känna rädsla, skuld och nedstämdhet 

(Richards & Bates, 1997). Detta styrks av en studie där barn själva fick svara på vad de 

känner när de är stressade. De svarade att de får huvudvärk, magvärk och att hjärtat börjar slå 

snabbare. Men också att de känner ilska, orolighet, nervositet och rädsla (Sharrer & Ryan-

Wenger, 2002). Woxberg (2005) skriver att barn själva uppfattar stress som tidsbrist och att 

de inte hinner vila. En stressfaktor kan vara när det är låg personaltäthet på förskolorna, anser 

barnombudsmannen (2003). Thomas (2006) menar att en annan stressfaktor hos barn kan vara 
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mobbning. Men även buller och hög ljudnivå skapar stress (Bistrup, Hygge, Keiding & 

Passchier-Vermeer, 2001; Währborg, 2009). Barnombudsmannen (2003) menar att 

barngrupperna i förskolan blir större. De stora barngrupperna kan skapa högre ljudnivå anser 

Ellneby (2008). Den intellektuella och språkliga utvecklingen påvekas av buller. Det är lättare 

att ta in och minnas information i en lugn miljö (Uvnäs Moberg, 2000). 

Hur kan stress hos barn avhjälpas 

Thomas (2006) menar att vi måste ta itu med stressproblem genom att undervisa barnen om 

stress och olika tekniker att hantera det på. Författaren anser att barn lättare kan hantera stress 

senare i livet om de får kunskap om det i tidig ålder. Barn vistas i stora barngrupper under 

stora delar av dagen och har ofta inte möjlighet att välja platser och aktiviteter som skapar ro 

och harmoni (Ellneby, 2008). ”Förskolan ska erbjuda barnen i förhållande till deras ålder och 

vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra 

aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt” (Skolverket, 2010, s.7). Enligt National 

scientific council on the developing child (2014) är det vuxnas ansvar att lära barn hantera 

stress. Stressreducerande aktiviteter behövs i en persons liv för att kunna hantera stress på ett 

effektivt sätt (Lundberg & Wentz, 2004). Ellneby (2008) anser att barn kan bli stresståliga om 

de får utforska och berätta om sina känslor. Om barn däremot har svårt att hantera känslor, 

kan detta upplevas som en stressfaktor. Woxberg (2005) och Stück och Gloeckner (2005) 

styrker detta genom att påstå att stress kan minska när barn får uttrycka och sätta ord på sina 

känslor, eftersom de kan hantera känslorna på ett annat sätt. 

Det framkom i forskningsgenomgången att barnyoga kan styrkas i förskolans läroplan genom 

till exempel fysisk aktivitet och matematik. Yoga kan ses som en estetisk uttrycksform, på 

samma sätt som exempelvis rörelse, gymnastik, och berättande. Även språk är ett uttryckssätt 

och i yogasagor kan språket utvecklas. Det framkom också att yoga kan vara ett verktyg för 

att minska stress, bli lugnare, få bättre koncentrationsförmåga, samt mindre aggressivitet. 

Forskningen visar att stress är individuellt som kan ge en känsla av oro och hjälplöshet. Om 

kroppen utsätts för stress under en lång period utan återhämtning kan sjukdomar uppstå, 

exempelvis diabetes och allergier. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Studien har ett tvådelat syfte. Dels är syftet att undersöka förskollärares uppfattningar av 

barnyoga i förskolan och hur praktiserandet av yoga förhåller sig till läroplanen. Dels att 

undersöka om yoga uppfattas kunna motverka stress hos barn. Detta leder oss till våra 

forskningsfrågor: 

 Hur uppfattar förskollärare praktiserandet av yoga i förskolan? 

 Hur uppfattar förskollärare yoga i förskolan som ett medel för att minska stress hos 

barn? 
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Metod 

Urval 

Vi har intervjuat sex förskollärare från olika förskolor som regelbundet arbetar med yoga i 

barnverksamheten. Det urval vi har gjort av intervjupersonerna är ett tillfällighetsurval 

(Bryman, 2002). Intervjupersonerna valdes ut slumpmässigt och kontaktades via telefon eller 

mail. Under arbetets gång fick vi ett avhopp. Vi valde då att ta kontakt med en ny 

intervjuperson, eftersom vi inte ville ha mindre än sex intervjuer till studien. Förskolorna 

ligger i olika delar av landet. Fem av intervjupersonerna är utbildade förskollärare, medan en 

läste en kompletterande förskollärarutbildning, samtidigt som hen arbetade kvar på förskolan. 

Även personen som studerar benämns i studien som förskollärare. Vi övervägde även att 

intervjua barn angående deras uppfattningar av yoga, men valde dock att fokusera på endast 

förskollärare. 

Intervjuer 

Vi har gjort semi-strukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Intervjuerna utfördes under 

april 2016 och tog mellan 25 och 50 minuter. Semi-strukturerade intervjuer utgår från en 

intervjuguide med specifika teman. Frågorna behöver inte komma i någon särskild ordning 

utan går att anpassa efter samtalet med intervjupersonen (Bryman, 2002).  En intervjuguide 

kan vara ett hjälpmedel för att få med alla frågeställningar. Att vara väl inläst på 

intervjuguiden och att vara förberedd inför intervjuerna kan ge mer detaljrika svar (Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén, 2014). Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av röstinspelning på 

telefoner. Vi har gjort tre intervjuer då vi mött intervjupersonerna i deras lokaler samt tre 

telefonintervjuer. Telefonintervjuerna gjordes på grund av att det inte har varit möjligt att åka 

dit och göra intervjun på plats. Även telefonintervjuerna spelades in. Frågeområden som 

berördes var: uppfattningar och erfarenheter av yoga, yoga i förskolan, effekter av yoga och 

reaktioner på yoga. Intervjuerna har varit i rum välanpassade för intervjuer och den 

ljudinspelningsteknik vi har använt oss av. Vi transkriberade sedan intervjuerna inom ett dygn 

för att analysera de svar som framkommit. Med hjälp av transkribering kan analysen 

underlättas (Bryman, 2002). Allt som sades i intervjuerna togs med i transkriptionerna. 

Transkriptionerna är vår tolkning eftersom vi har valt när exempelvis utropstecken och 

kommatecken ska vara med. Detta kan ha påverkat hur vi har analyserat det de säger. Vi har 

vart så noggranna som möjligt för att inte påverka resultatet. När vi sedan gick igenom 

transkriberingarna valdes de delar ut som vi såg som väsentliga för studiens syfte. 

Etiska överväganden 

I vår studie har vi utgått från de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet (2002). De fyra olika 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Före intervjuerna fick förskollärarna godkänna och signera ett 

samtyckesbrev, där de fyra huvudkraven fanns med. De fick information om syftet med 

intervjun och rätten att avbryta sin medverkan utan motivering, både innan, under och efter 

intervjun. De fick också information om att vi spelade in samtalet och att allt insamlat 



12 
 

material är konfidentiellt. Datan har bevarats på ett sätt så ingen kommer åt det. Den data vi 

har samlat in kommer endast användas till denna studie och detta forskningssyfte. 

Analys 

Vi har analyserat utifrån en fenomenografisk analysmetod. I denna analysmetod är det olika 

människors uppfattningar av omvärlden som är väsentligt (Larsson, 1986). De olika 

uppfattningarna har kommit fram genom kvalitativa intervjuer, som är en typisk 

insamlingsmetod inom fenomenografin. Vi har valt fenomenografin som analysmetod 

eftersom vi söker intervjupersonernas uppfattningar om användningen av yoga. Vårt fokus är 

innehållet, alltså förskollärarnas kvalitativt olika uppfattningar. Dessa uppfattningar har vi 

sedan delat upp i skilda kategorier. Vår analys har gått ut på att hitta variationer i 

uppfattningar och systematisera intervjupersonernas olika sätt att tänka. Inom fenomenografin 

ska inte det första svaret som hittats vara tillräckligt, utan svaren ska fortsätta granskas. ”Det 

gäller att komma under ytan – att finna det som är underförstått” (Larsson, 1986, s.37). 

Efter intervjuerna, började vi transkribera och redan under transkriberingen började 

analysprocessen (Bryman, 2002). Under analysen letades det efter likheter och skillnader, 

men också olika teman. Vi startade med att skriva ner vad som ansågs vara viktigt för studien 

och studiens forskningsfrågor. Detta delades sedan in i olika grupper som färgmarkerades. 

Grupperna sorterades och de teman som framkom var: Yoga som övertygelse: där ingår 

förskollärarnas egna upplevelser kring yogans goda effekter. Även förskollärarnas 

engagemang i yoga med barn tas upp i detta tema. Yoga som åtgärd: intervjupersonernas 

uppfattningar om skillnader som framkommit i verksamheten när de praktiserat barnyoga i 

förskolan. Yoga som verktyg: uppfattningar om yoga som verktyg för att arbeta med 

läroplansmålen samt yoga som verktyg för barnen att hantera stress genom livet. 

Validitet och reliabilitet 

Intervjuerna utfördes på olika sätt. Tre av intervjuerna utfördes på telefon och tre är 

personligen utförda på plats. Detta kan eventuellt ha påverkat studiens resultat. Vi anser att 

det inte blir lika naturligt på telefon och att det möjligen kan leda till mindre utförliga svar. 

Under de personliga utförda intervjuerna kunde intervjupersoner visa gester och hur de olika 

övningarna kunde gå till. Detta är något som inte kunde ses under telefonintervjuerna och kan 

därmed påverka vår förståelse för deras svar och hur vi tolkat svaren. Vi har uppfattat det som 

att vi har tagit lika mycket data från telefonintervjuerna som de intervjuer som utfördes 

personligen på plats. Intervjuerna har vart olika långa, både via telefon och vid möten, vilket 

kan tyda på att det inte spelat någon roll att vissa var på telefon. Under en telefonintervju var 

det däremot dåligt ljud för intervjupersonen, och hen hörde inte alltid vad som frågades. Detta 

kan ha påverkat hens svar. Vi hade kunnat förbättra intervjutekniken genom en pilotintervju, 

för att kunna ställa fler följdfrågor för att få utförligare, mer detaljrika och djupgående svar. 

Pilotintervju är en intervju som utförs på en testperson innan de riktiga intervjuerna 

genomförs (Bryman, 2002). De förskollärare som har intervjuats har haft en positiv syn på 

yoga och detta kan ha påverkat vårt resultat. Detta är en triangulering som har övervägts i vår 

studie. Andra resultat skulle möjligtvis kunnat framträda om förskollärare som inte haft den 

positiva synen på yoga hade intervjuats. Vi hade exempelvis kunnat intervjua personer som 
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inte vill börja med yoga i förskolan eller som har slutat med användningen. Hade vi gjort detta 

hade det kunnat ge en mer rättvis bild av yogaanvändningen i förskolan. 

Det framkom i studien att intervjupersonerna även arbetat med annat som kan haft inverkan 

på de uppfattade effekterna. Till exempel qigong, massage, lugn musik och olika teman för att 

arbeta med konflikthantering och samarbetsövningar. Därför kan vi inte helt säkert veta att 

intervjupersonernas uppfattningar om yogaanvändning enbart beror på yogan. 

Intervjupersonerna jobbar i olika kommuner och detta anser vi har gett studien ett brett 

resultat då kommunerna påverkar hur förskollärarna arbetar. Exempelvis bestämmer 

kommunen hur stora barngrupperna är och hur personaltätheten ska vara på förskolorna (SFS 

2010:800). 
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Resultat 

Studiens resultat har delats in i tre olika teman. Yoga som övertygelse, yoga som åtgärd och 

yoga som verktyg. Yoga som övertygelse: intervjupersonernas engagemang i yogan och 

resultat som visar att förskollärarna har en övertygelse om yogans positiva effekter. Yoga som 

åtgärd: intervjupersoners uppfattningar om vad yoga i verksamheten kan bidra med i nuläget, 

för barnen och barngruppen. Samt om yogaanvändningen ses som en möjlighet eller 

svårighet. Yoga som verktyg: förskollärares uppfattningar av yoga som ett verktyg att arbeta 

med läroplanen. Även uppfattningar av yoga som ett verktyg, för barnen, att använda senare i 

livet för att bli avstressade. 

Yoga som övertygelse 

Det var av olika anledning som förskollärarna valde att börja med yogaanvändningen. Det 

kunde vara intervjupersonen, förskolecheferna eller någon av kollegorna som tog initiativet. 

”Våran förskola eller förskoleenhet har liksom propsat på att det är bra med det här” 

(Telefonintervju 2, 19 april, 2016). En anledning till att förskollärarna själva tog initiativet till 

att praktisera yoga i förskolans verksamhet var att de uppfattat positiva effekter av sin egen 

yogaanvändning. Det kunde även vara för att de uppfattade att barnen behövde bli lugnare 

eller att barnen hade svårt att koncentrera sig. 

Det var så att jag och en från en annan avdelning har hand om sexåringarna och vi 

hade gympa. Och dom visade sej vara väldigt springiga och okoncentrerade och ingen 

lyssnade riktigt. Och dom va svaga. I mage och rygg. Och det har man ju fått lära sig 

att det är ju inte bra om dom är det så. Äe. Det påverkar ju också läs- å 

skrivsvårigheter och allting sånt så (Telefonintervju 1, 18 april, 2016). 

Några intervjupersoner kom i kontakt med yoga för första gången genom sin anställning på 

förskolan, där de sedan tidigare arbetade med yoga. Några av intervjupersonerna har 

barnyogautbildning och andra inte. Det var dessutom stor skillnad på hur länge de använt 

yoga i förskolan, allt mellan ett halvår till åtta år. Det framkom även skillnad på hur många 

pedagoger de var i arbetslaget. Förskollärarna uppfattade det som att antalet pedagoger på 

avdelningen var av stor betydelse. De som hade högre grundbemanning hade också möjlighet 

att göra yoga dagligen. Intervjupersoner hade yoga med fler barn än de brukade, om det 

saknades personal för dagen. Det framkom dessutom i resultatet att yoga inte alltid prioriteras. 

Sen så är det ju så att man har mycket annat att göra och ibland kanske det ramlar bort 

det är ju inte så att vi kör varje fredag, utan ibland har vi kört när man känner att det 

har funkat bra (Telefonintervju 2, 19 april, 2016). 

Intervjupersonerna ansåg att barnyoga ska vara roligt och skapa nyfikenhet. Förskollärarna 

tolkar att barnen tycker yoga är roligt, intressant och spännande. ”Man märker att dom går, 

går all in i det när man gör det, dom är liksom uppslukade och tycker det är roligt” 

(Telefonintervju 2, 19 april, 2016). När förskollärarna frågar barnen hur det känns att 

praktisera yoga säger barnen att de känner sig lugna och starka. Det uppfattades som viktigt 

att samtala med och förklara för barnen varför de gör yoga. De uppfattade skillnader i yoga 
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med barn, jämfört med den vuxenyoga de själva praktiserade. Bland annat behövs barnyogan 

göras lättare och kortare än vuxenyogan. ”Dels att man får göra andningsövningar å 

meditationer å sånt mycket kortare. Och eh... lika varje övning fick man ju göra lite kortare” 

(Telefonintervju 3, 25 april, 2016). 

Den stora skillnaden är nog lite grann… är nog liksom hur du pratar. Barnyoga är ju 

lite mer berättelseform… lite mer naturvetenskap… medans i vissa rörelser i vanlig 

yoga är det ju lite grann... dem heter ju inte samma saker och man pratar inte samma 

saker heller. Nu försöker jag ju komma på men det är ju vissa av dem här rörelserna 

som man gör i barnyoga men då är det ju kanske inte vinden som vi säger att det heter 

där utan lite anpassad för att skapa lite mer nyfikenhet hos barnen (Platsintervju 3, 6 

april, 2016). 

Det har framkommit skillnader kring hur intervjupersonerna uppfattade att yogapasset ska 

utformas. Resultatet visade bland annat att det ska vara frivilligt och inga måsten för att 

barnen ska tycka det är roligt. Det framkom dessutom att några intervjupersoner tyckte att alla 

barn bör medverka på yogapassen. Men även att det inte finns några rätt eller fel i yogan. ”Att 

det inte ska finnas nått rätt eller fel utan man bara pratar om lite såhär kan man också göra” 

(Telefonintervju 2, 19 april, 2016). Barnen behöver inte vara tysta, utan de kan prata och 

skratta, menade intervjupersonen. Förskollärarna uppfattade barnyoga som något lekfullt och 

fantasifullt. Intervjupersonerna uppfattade dock yogan som något krävande för barnen. De 

ansåg att barnen lättare tappar intresset då de blir trötta. Intervjupersoner uppfattade även att 

engagemang och att inte bli distraherad hade stor betydelse för yogapassen. De ansåg att 

barnen behöver vara fokuserade på yogan redan i början av passen för att det skulle fungera. 

”Fokuset behöver finnas redan när man går in på mattan. Har man inte fångat dom från första 

stund. Då går det inte. Då är det rätt svårt. Jag brukar göra så att jag ställer frågor” 

(Platsintervju 1, 1 april, 2016). Intervjupersoner fick dessutom individanpassa 

yogaövningarna, antingen lättare eller svårare utifrån varje individ. Något annat som var 

viktigt enligt intervjupersoner, var att tillvarata barnens intressen i yogan. För att tillvarata 

barnens intressen uppfattades yogasagor som ett hjälpmedel. De använde antingen färdiga 

yogasagor eller gjorde egna. De egna yogasagorna kunde de skapa utifrån barnens intressen. 

Förskollärarna fortsatte även sagan efter yogan, vid avslappningen. Under avslappningen 

gjordes inga yogarörelser, utan barnen fick enbart lyssna och fantisera. Intervjupersoner 

berättade att de gjorde det på ett lekfullt sätt. Barnen har även fått göra egna yogaböcker med 

olika yogaövningarna i. Barnen kunde hitta på och rita egna övningar, eller rita yogapositioner 

som de redan var introducerade för. Sedan fick de berätta om övningarna, som 

intervjupersoner kopplade till utveckling av språket. 

Å sen så börjar vi läsa sagan bara som vi vill ha just då å då kan det va allt från till att 

åka på Zoo eller va på stranden eller leta nån skatt eller det är lite allt möjligt. Och då i 

sagan så är det liksom olika övningar på vägen (Telefonintervju 3, 25 april, 2016). 

Det har även framkommit skillnader i hur intervjupersoner tänkte kring barnyoga som 

ickekonfessionell. Yogan jämfördes med traditionell avslappning och uppfattades som 

ickekonfessionell. ”Det här är mer ett sätt att komma ner i varv” (Telefonintervju 2,19 april, 
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2016). En förskollärare uppfattade även att barnen ska få vara delaktiga i sin egen och andras 

kulturer, vilket hen kopplade till förskolans läroplan som anser att barn ska utveckla sin 

kunskap om olika kulturer. Detta grundade intervjupersonen på yogans bakgrund i den indiska 

traditionen. Resultatet visade dessutom att några intervjupersoner inte har funderat på om 

yogan är religiös. De ansåg att yoga är något vardagligt. En intervjuperson hade mött 

vårdnadshavare som var kritiska till yoga i förskolan. Familjen hade en trosuppfattning och 

var därmed osäkra på yogans syfte och bakgrund. Intervjupersonen ansåg att det var särskilt 

viktigt att samtala med de vårdnadshavarna och visa hur de använde yoga på förskolan. I 

intervjuerna framkom det att det är viktigt att ha en öppen diskussion med vårdnadshavare om 

yoga. 

Yoga som åtgärd 

Det framkom skilda uppfattningar av yoga som åtgärd med barn i behov av särskilt stöd. I 

vissa fall uppfattades det som komplicerat där barn i behov av särskilt stöd kan förstöra för 

hela gruppen. Exempel som framkom i intervjun var ett barn som kastat yogamattor. För att 

inte störa resten av gruppen fick barnet inte längre delta i den gemensamma yogan. 

Intervjupersonen ansåg att barn ska få hjälp med yogan vid andra tillfällen. En intervjuperson 

ansåg att det är viktigt framförallt för barn i behov av särskilt stöd att praktisera yoga för att 

bli avstressade. Förskollärarna uppfattade att en resursperson möjliggör yoga för barn i behov 

av särskilt stöd. 

Vi har ju ett barn som är väldigt utagerande här nu å hen har ju svårt att klara å hantera 

sej. Å nu har vi fått extra resurs så att hen har en personal bredvid sej å då går det 

bättre. Men det kan också va så att hen förstör för hela gruppen om hen är kvar där 

inne sen då (Telefonintervju 1, 18 april, 2016). 

En annan faktor som uppfattades som en svårighet var att vissa barn i behov av särskilt stöd 

har svårt att härma och utföra rörelserna i yogan, visade resultatet. Det anses därför viktigt att 

anpassa yogan efter varje individ. 

Intervjupersonerna säger sig ha uppfattat effekter av arbetet med yoga i form av att barnen blir 

lugnare, hjälpsammare, snällare och omtänksammare. Uppfattningar framkom i resultatet att 

barnen sällan slåss eller retas, utan de respekterar varandra. ”Jag tror ju dom här metoderna 

hjälper dom till att bättre människor helt enkelt, måna om varandra” (Platsintervju 2, 6 april, 

2014). Det uppfattades vara lugnare och tryggare både i barngruppen och för varje individ. 

När de arbetade med yoga regelbundet uppfattades dessutom måltiderna lugnare. I 

intervjuerna jämfördes yoga med högläsning och uppfattningen var att barnen är lugnare efter 

yogan, jämfört med när de haft läsning. Intervjupersonerna kopplade yogan till läroplanens 

mål att förskolan ska ge barnen en avvägd dagsrytm och rätt till vila. 

På vilan till exempel då märker man att de lever in sig på ett helt annat sätt och de 

tycker det är kul och intressant och så, och sen när man går upp känner man en annan 

harmoni (Telefonintervju 2, 19 april, 2016). 
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För att skapa ett lugn i barngruppen uppfattades miljön där yoga praktiseras ha stor betydelse. 

Släckta lampor, ljuslyktor och lugn musik är exempel på hur förskollärarna anpassat miljön 

för yoga. Resultatet visade olika uppfattningar av vart i förskolan det var lämpligt att ha 

yogapassen. Det kunde vara i speciella rum som är anpassade för yogan, med svagare 

belysning och mindre störningsmoment. Förskollärare uppfattade barnen lugnare i de 

speciella rummen, jämfört med andra rum på förskolan. Det framkom i intervjuerna att det 

kan vara en fördel med ett avskilt rum, så barnen kan få en chans att gå undan från den 

intensiva miljön. Lekrummet var en alternativ plats för yoga, men det uppfattades ha 

störningsmoment som exempelvis förbipasserande personal. Gympasalen kunde också vara en 

plats för yoga eftersom det finns stor plats att röra sig på, uppfattade intervjupersonen. 

Yogapassen utfördes även i rummet där barnen sover eller vilar. Intervjupersoner uppfattade 

att när barnen är vana vid yoga kan de ha yoga i olika miljöer, både inne på avdelningen och 

utomhus. Det uppfattades svårt att få barnen att frivilligt praktisera yoga när de är utomhus, då 

barnen prioriterar annat när de är ute. 

Vi har barn som är från halv åtta till halv fem varje dag och då kan den miljön bli 

ganska intensiv och det är ju också det som är fördelen då att man har ett rum vi går 

bort till och gör det här, att man kommer undan en liten stund (Platsintervju 3, 6 april, 

2016). 

Det framkom dessutom i resultatet att en intervjuperson har satt upp dokumentationer av yoga 

på väggen. Intervjupersonen ansåg att barnen kan inspirera varandra till att hitta på egna sagor 

kring bilderna och utföra yoga på deras villkor. En annan intervjuperson uppfattade däremot 

att de inte var duktiga på att dokumentera, och därmed inte kunde bli en Reggio Emilia 

inspirerad förskola. 

Sen har vi ju runt väggarna har vi uppsatt bilder och text också då på olika övningar så 

att det kan ju va så att dom tittar på bilderna och så hittar om på egna berättelser eller 

sagor kring dom som sitter uppe då (Telefonintervju 3, 25 april, 2016). 

Yoga som verktyg 

Intervjupersonerna uppfattade att barnen har stärkt sitt självförtroende med yoga som verktyg. 

Det framkom i resultatet att yoga uppfattades som ett verktyg för att arbeta med exempelvis 

trygghet och empati, eftersom barnen uppfattades som trygga i sig själva och säkra i sin egen 

förmåga. Barnen kan nämligen välja bort det de inte känner sig trygga med, uppfattade 

intervjupersonerna. Det uppfattades också att barnen kan känna ifall de behöver gå ifrån för 

att ta det lugnt en stund. Intervjupersoner ansåg att det är viktigt att samtala med barnen om 

hur det känns i kroppen och diskutera kring olika känslor och hur de uttrycks. Att uttrycka och 

lära sig identifiera sina känslor ansågs viktigt. 

Vi har jobbat mycket med hur man andas när man är arg och när man är ledsen, hur 

andas man då. Hur känns det i kroppen. För att identifiera sina känslor. För många 

barn dem känner inte (Platsintervju 1, 1 april, 2016). 
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Andningen uppfattades även som ett verktyg som barnen kan använda för att bli lugnare. Ett 

exempel beskrevs av en intervjuperson, det var en högljudd och rörig situation innan maten. 

Förskolläraren bad barnen lugna ner sig och barnen utförde då andningsövningar från yogan 

som verktyg. Yoga kunde också ses som ett verktyg som barnen kan ta upp senare i livet för 

att hantera situationer som kan upplevas jobbiga. Intervjupersoner uppfattade förutom detta 

skillnader på barnens fysiska utveckling efter yogan. När barnen hoppar och klättrar kunde 

intervjupersoner se utveckling i barnens kroppskontroll och smidighet efter 

yogapraktiserandet. En intervjuperson uppfattade det som att barnen blir mer energiska efter 

yogan, och att de får en tillit till vad de klarar av och inte klarar av. Ett exempel var ett barn 

som tidigare uppfattades väldigt försiktig, men som utvecklades och vågade mer i vardagen 

efter yogapraktiserandet. 

Det är ju det stället vi har sett att hon verkligen har blommat ut och trivts i, man ser att 

hon trivs med sin kropp. Och ibland kan man se såhär att barn när de går i skogen bara 

snubblar och det är bara jobbigt, alltså hon vet inte hur hon ska hantera det, men på 

yogan är det liksom tvärtom där är det nästan hon som kan stå i mitten och göra, och 

hon är ju en förebild för de andra så att där tror jag liksom. Där har ju hon hittat sin 

grej där hon liksom trivs och mår bra och där hade hon kunnat fortsatt och utmana sig 

själv, och de rörelsemönstren har ju säkert gjort den andra grovmotoriken 

(Platsintervju 3, 6 april, 2016). 

Under yogapassen gör intervjupersonerna olika fysiska övningar som till exempel trädet, 

fröet, vulkanen och flera olika djur som fjärilen och hunden. Dessa övningar utförs på ett sätt 

som liknar de olika växterna och djuren. Till exempel övningen som kallas trädet, står de med 

armarna upp eller ut, för att likna ett träd. De samtalar med barnen om vilket träd de är under 

yogapassen. Intervjupersonerna menar att de arbetar med naturvetenskap under yogan när de 

samtalar och gör övningar som liknar djur eller växter. 

Vi har ju pratat mycket vi har ju valt att välja mycket naturvetenskaplig del i det, så att 

när vi har jobbat med det fröet och blomman så kan vi även plantera ett frö och en 

blomma och vi kan koppla samman och prata om det kommer ni ihåg när vi planterade 

inne på avdelningen? (Platsintervju 2, 6 april, 2016). 

När förskollärarna samtalade med barnen om de olika växterna och djuren ansåg 

intervjupersonerna att de utvecklade språket i enlighet med förskolans läroplan. Under 

intervjuerna framkom det att samtalen är en viktig del i yogapassen. Barnen får prata inför 

och instruera de andra barnen när de ska visa sina egna yogasagor eller yogaövningar. Detta 

ansågs vara förberedande för dagens samhälle, enligt intervjupersonen. Yoga kan vara ett 

verktyg för att barnen ska kunna lära och lyssna på varandra, visade resultatet. Det ansågs 

däremot att barnen kan tappa fokus om de samtalar för mycket. 

Ja, men dom har ju faktiskt gjort egna yogaböcker. Dom har ritat upp olika 

yogaställningar och sen så har jag sagt att det får ni göra, att rita upp och sen så pratar 

vi om dom så gör vi de å då får dom står framför dom andra barnen så man får träna på 

de.  Att va i centrum å då kan dom ju ha hittat på egna som pingvinen å sånt där 

(Telefonintervju 1, 18 april, 2016). 
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Det samtalades även om de olika kroppsdelarna under yogapassen, vilket intervjupersonerna 

ansåg utvecklade barnens kunskap om olika kroppsdelar.  Förskollärarna använde sig också 

av lägesbegrepp i yogan som vänster och höger, samt under och över. De räknade även tår för 

att stimulera matematikutvecklingen. Intervjupersoner uppfattade även yoga som en fysisk 

aktivitet och rörelse. De uppfattade att barnen utvecklade sin motorik under yogan. En 

intervjuperson använde yoga i dansen, där hen använt dans och yoga tillsammans som ett 

verktyg för att utveckla barnens smidighet. 

Vi har ju kört mycket såhär att gestaltar mycket andra djur eller som en fjäril att dom 

får dansa och kör sitt sen samlas vi en ring och nu kommer vi till skogen och där möter 

vi kanske en orm och hur ser den ut och hur gör vi den och hur låter den och så då 

andas de ju samtidigt, sen brukar vi dansa sen brukar vi avslappna eller avsluta i 

yogaposer och sen gå ut i avslappning. [...] Men kör vi yoga brukar jag börja med dans 

för det är lite lättare att få in det liksom, då är vi redan inkörda att göra samma sak som 

jag eller det jag berättar liksom [...] på det sättet har jag tagit vidare och haft på dansen 

vissa yogaposer som gör att man blir smidigare och lugnare så man blir mer flexibel 

(Telefonintervju 2, 19 april, 2016). 
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Diskussion 

Yoga som övertygelse 

Resultaten visade att intervjupersonerna har en entusiastisk inställning till yoga, efter att de 

själva upplevt gynnsamma effekter av yoga. I detta tema diskuteras hur förskollärarnas 

övertygelse om yogans positiva effekter kan ha påverkat arbetet med yoga i verksamheten. 

Här tas även lärarnas engagemang upp och deras förhållningssätt till yoga. 

Engagemang och barns intressen 

Intervjupersonerna tyckte sig se glädje, spänning och intresse hos barnen när de hade yoga. 

Erwin (2015) menar att yoga bör vara lekfull, fantasifull och öppen när den används med 

barn. Resultaten visade att det skrevs egna yogasagor i verksamheten. Även barnen fick vara 

med och göra egna yogasagor och yogaövningar. Förskollärarna kan göra verksamheten rolig 

och lärorik genom att tillvarata barnens intressen. I förskolans uppdrag ingår att göra 

förskolan rolig och lärorik för barnen (Skolverket, 2010). Terjestam (2011) anser dessutom att 

det är viktigt att vara engagerad som lärare i yoga med barn. Detta styrks av 

intervjupersonerna som ansåg att engagemanget var en viktig punkt i barnyoga. Deras 

uppfattning är att de måste fokusera på yogan och barnen under passet och inte låta sig störas 

av annat. Möjligtvis hade resultatet och engagemanget kunnat bli annorlunda om 

intervjupersonerna inte haft en positiv övertygelse om yoga. Annat som kan ha påverkat 

resultatet och intervjupersonernas arbetssätt är om de har barnyogautbildning eller inte. När vi 

jämförde de som hade barnyogautbildning med de som inte hade utbildning inom barnyoga 

framkom det skillnader i hur de arbetade med yoga. Resultatet visade på osäkerhet i början av 

arbetet med yoga för intervjupersoner som inte hade barnyogautbildning. Barnyogan var i 

början strikt med många förhållningsregler, samt mer lik vuxenyoga. Efter en tids 

praktiserande av yoga i verksamheten utvecklades intervjupersonernas ledarskap, och de anser 

numera att barnen kan få prata och skratta under yogapassen. Det framkom i resultatet att 

förskollärarna har lärt sig hur de ska arbeta med yoga under arbetets gång. Ledarskapet är en 

strategi som används för att få barnen engagerade (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). 

Hur ledarskapet används kan vara till fördel eller nackdel i arbetet med barnen. Ett strikt 

ledarskap och bestämda regler kan upplevas tråkigt för barnen, vilket kan göra dem 

oengagerade, menar Sheridan, Sandberg och Williams (2015). Intervjupersonerna uppfattade 

dessutom att barnen blev mer engagerade när yogan var öppen och lekfull. 

Olika metoder 

De olika resultaten som framkommit kan vara effekter från yogan, men det kan även orsakas 

av andra metoder. Flera av förskolorna i studien arbetade även med andra metoder och teman 

som kan ha påverkat resultatet. Till exempel qigong, massage, lugn musik, dans och olika 

teman för att arbeta med konflikthantering och samarbetsövningar. Förskollärarna som 

intervjuats menade att mycket av lugnet, som de uppfattade på sin avdelning, beror på yogan. 

Men de menar också att det kan vara svårt att jämföra med andra avdelningar, eftersom det är 

olika individer. Thomas (2006) menar att stress upplevs olika från individ till individ. 

Eftersom intervjupersonerna har arbetat med yoga i olika utsträckningar kan detta ha påverkat 
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resultatet och de uppfattade effekterna. De uppfattade effekterna skulle dessutom kunna ha sin 

grund i intervjupersonernas förhållningssätt till yogan. Intervjupersonerna uppfattade flera 

effekter av yogan, men det är svårt att veta om det enbart är från yogan. 

Projekterande arbetssätt 

I intervjuerna framkom det att intervjupersoner ansåg att yoga är tidskrävande. Resultatet 

visar att det beror på vad som prioriteras. Att intervjupersonerna har en positiv inställning till 

yoga kan göra det lättare att prioritera yogaanvändningen. Det är mycket som enligt 

läroplanen ska ges utrymme till, exempelvis dokumentation och planering (Skolverket, 2010). 

Personaltätheten på avdelningen var av betydelse för yogaanvändningen framkom det i 

resultatet. De som hade högre grundbemanning uppfattade att yogan lättare kunde integreras i 

verksamheten och de hade möjlighet att utöva yoga dagligen. Förskollärarna använde olika 

arbetssätt för att integrera yogan i verksamheten. En intervjuperson arbetade med yoga i ett 

projektarbete som hade fokus på utveckling inom naturvetenskap för att få in yoga i 

verksamheten. Yogaövningarna har med naturvetenskap att göra, framkom det i resultatet. 

Detta eftersom de olika övningarna i yogan föreställer och har namn som kan bidra till 

utveckling inom naturvetenskap. Exempelvis trädet, blomman och fröet, men också många 

olika djur. I projektarbetet utfördes övningarna fröet och blomman i yogan. De samtalade 

sedan med barnen om hur de tidigare planterat frön i förskolan. I förskolans läroplan står det 

”Barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur” (Skolverket, 2010, s.10). En pedagogik som utgår från 

projektarbeten där barn och pedagoger utforskar tillsammans är Reggio Emilia pedagogiken 

(Hamerslag, 2013). Fokuset ligger dessutom på att lyssna på och inspireras av barnen med 

hjälp av pedagogisk dokumentation (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Förskolans läroplan 

menar att barns lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande med hjälp av projekterande 

arbetssätt (Skolverket, 2010). En förskollärare uttryckte att de inte kan bli en Reggio Emilia 

inspirerad förskola. Hen ansåg detta eftersom de fokuserade på ett hälsotema med yoga, 

qigong och massage, mer än pedagogisk dokumentation.  

Ifrågasättande av yoga 

Telles (2012) menar att det inte har bevisats att yoga har medicinskt påvisbara effekter, utan 

att det endast är uppfattningar från vårdnadshavare och förskollärare. Att praktisera yoga i 

förskolan skulle kunna ses som slöseri med resurser, eftersom det inte har någon påvisad 

effekt. Enligt Woxberg (2005) finns svårigheter med att mäta stress, eftersom det är 

individuellt. Det kan därför vara svårt att mäta yogans påvisade effekter på stress hos barn. 

Lundberg och Wentz (2004) anser däremot att stress är mätbart genom blodtryck, adrenalin- 

och kortisolnivåer. I bakgrunden och i vårt resultat har det framkommit att yoga uppfattades 

som ett verktyg för att skapa lugn hos barnen (Beattie, 2014; Mendelson et al., 2010; Stück & 

Gloeckner, 2005). Att arbeta med yoga ansågs enligt intervjupersonerna som ett verktyg för 

att arbeta med läroplanens strävansmål, som till exempel rörelse och estetik, och inte endast 

för att motverka stress. Men det framkom även att det kan ta extra tid med yogan, och kan 

därför ses som slöseri med resurser. 
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Yoga har blivit ifrågasatt för att ha kopplingar till buddhismen och hinduismen. 

Vårdnadshavare och politiker menar att yoga har religiösa inslag och passar därför inte i den 

ickekonfessionella utbildningen (Löfqvist, 2013). Resultaten av vår studie visar att 

intervjupersonerna uppfattade yoga som ickekonfessionell. I vårt resultat framkom det dock 

att en intervjuperson använt mantrat ”Ong Namo Guru Dev Namo”. Detta är på sanskrit och 

översätts ”Jag uppmanar den gudomliga visdom, och självkännedom som finns inom oss” 

(Kundalini yoga, u.å.). Eftersom förskolans verksamhet ska vara ickekonfessionell enligt 

skollagen, är därför användandet av mantran ytterst tveksamt. I en anmälan till 

skolinspektionen ansågs en skola använda religiösa inslag från hinduismen, som till exempel 

mantran på sanskrit. Skolinspektionen (2012) fastslog efter en utredning att detta fall var 

ickekonfessionellt, då fokus låg på hälsa och välbefinnande. Skolinspektionen (2012) 

beslutade att om yoga är fri från religiösa inslag, kan den användas i utbildningen. Det är 

alltså viktigt att veta vad som anses vara religiöst för att förskolan ska vara ickekonfessionell 

när yoga används i förskolan. Intervjupersoner ansåg att yoga är en fysisk aktivitet, inte en 

religiös aktivitet och det förklarades i intervjun att barnyoga och vuxenyoga skiljer sig. 

Barnyoga är ofta berättelseform och anpassad för att skapa nyfikenhet hos barnen, jämfört 

med vuxenyoga, uppfattade intervjupersoner. Det framkom även i resultatet att yoga i 

förskolan kan ses som ett verktyg för att utveckla kunskap om naturvetenskap. Yoga kan 

utformas på olika sätt, antingen med fokus på religion eller med fokus på hälsa och kropp, 

anser Löfqvist (2013). Vidare skriver hen att det bör utarbetas riktlinjer kring hur yoga bör 

användas på ett ickekonfessionellt sätt, för att förskolan ska vara fri från religion. En 

intervjuperson hade mött kritik från ett barns vårdnadshavare som hade en trosuppfattning och 

därmed kände sig osäkra kring yogaanvändningen. Det ansågs viktigt att föra öppna 

diskussioner med vårdnadshavare om yogapassen, framkom det i intervjuerna. 

Intervjupersonerna menade även att det är viktigt att lyssna på vårdnadshavarnas åsikter om 

yogaanvändningen i verksamheten. I läroplanen för förskolan står det att vårdnadshavarnas 

synpunkter om planeringen och genomförandet ska uppmärksammas (Skolverket, 2010). 

Känner vårdnadshavarna osäkerhet kring att deras barn utövar yoga på förskolan är detta 

något som måste respekteras. Förskolan ska bygga på ett nära och förtroendefullt samarbete 

med vårdnadshavare (Skolverket, 2010). 

Yoga som åtgärd 

Resultatet visade att yoga i förskolan har uppfattats ge olika effekter. Det har framkommit i 

vårt resultat att yogans inverkan anses ha skapat mer lugn i barngruppen och för individen i 

verksamheten. Det framkom även att yoga kan ses som en svårighet i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd, till skillnad från vad tidigare forskning har visat. 

Yoga för att skapa lugn 

Syftet med denna studie var bland annat att se om förskollärarna uppfattade yoga som 

hjälpmedel för att minska stress. Under intervjuerna användes inte begreppet stress, men det 

nämndes andra begrepp som vi har kopplat till stress, exempelvis lugn. Vi anser att lugnet kan 

ses som en motvikt till stress. Bistrup, Hygge, Keiding och Passchier-Vermeer (2001) och 

Währborg (2009) menar att hög ljudnivå kan skapa stress. Om det däremot är lugn och ro kan 
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barn lättare ta in och minnas information (Uvnäs Moberg, 2000). Även koncentrationen 

påverkas av stress anser Thomas (2006). Annat som kan påverkas av stress kan vara att 

barnen får kommunikationssvårigheter (Thomas, 2006). Intervjupersonerna uppfattade det 

som att barnen blev lugnare när de skulle praktisera yoga, både i sitt humör och under 

måltiderna. Dessutom uppfattades barnen ha lättare att fokusera efter ett yogapass, jämfört 

med när de inte praktiserat yoga. Intervjupersoner menade att det är viktigt att barnen får 

möjlighet att slappna av och vara för sig själva en stund. Ellneby (2008) belyser vikten av att 

hjälpa barnen på förskolan att hitta platser och aktiviteter som är avstressande. Inte alla 

förskolor kan avsätta ett eget rum för yoga, men det var flera av förskolorna i studien som 

hade speciella rum för detta ändamål. Det var nämligen något som intervjupersonerna 

uppfattade som viktigt. Om det inte finns tillgång till ett eget rum för yoga kan 

yogaanvändningen försvåras, eftersom det kan uppstå störningsmoment som till exempel 

förbipasserande personal och barn. 

Barn i behov av särskilt stöd 

En annan svårighet med yogaanvändningen, enligt intervjupersonerna, kan vara yoga med 

barn i behov av särskilt stöd. Vi fick i intervjuerna inte veta vilken typ av särskilt stöd som 

förskollärarna syftade på. Detta kan ha stor betydelse för deras uttalanden. Beroende på vilket 

stöd barnen behöver kan detta påverka yogapassen för det enskilda barnet, samt att yogan 

skulle kunna skapa exkludering. En intervjuperson berättade om ett barn som inte kunde 

koncentrera sig under yogapasset, hen fick gå ut och inte utför yoga med de andra barnen. 

Detta skulle kunna skapa exkludering. Exkludering kan även skapas om ett barn i behov av 

särskilt stöd på grund av fysisk eller psykisk nedsättning ska delta i yogan. Eftersom yoga är, 

enligt resultatet, en fysisk aktivitet med rörelser som ska härmas kan detta bli en svårighet för 

barn i behov av särskilt stöd. Barn som inte kan kommunicerar genom verbalt språk eller det 

svenska språket kan också få det svårare i yogaanvändningen. Det kan vara svårt för barnen 

att förstå när förskollärarna förklarar hur en övning ska utföras. Det kan även skapas 

exkludering när barn som inte har det verbala språket ska berätta sina egna yogasagor. 

Tidigare forskning motsäger dock svårigheterna med yoga och barn i behov av särskilt stöd. 

Studier har visat att barn i behov av särskilt stöd har fördelar av att utöva yoga (Diamond & 

Lee 2011; Semple, Lee, Rosa & Miller, 2010). Harrison, Manocha och Rubias (2004) anser 

att barn med ADHD lättare kan fokusera med hjälp av yoga. En förskollärare i våra intervjuer 

ansåg att yogaanvändning med barn i behov av särskilt stöd kan fungera och ger ett exempel 

på ett barn som är i behov av särskilt stöd. Barnet hade svårt för yoga i början men när hen 

hade lärt sig yogaövningarna märktes skillnad. ”Hur fruktansvärt koncentrerad hen är då på 

yogan och hens ögon lyser av glädje när hen klarar det så” (Telefonintervju 1, 18 april, 2016). 

Men flera av intervjupersonerna motsäger detta och tycker att yoga med barn i behov av 

särskilt stöd kan vara svårt. Det ansågs att en resursperson skulle kunna möjliggöra arbetet 

med yoga. 

 

 

 



24 
 

Yoga som verktyg 

I detta avsnitt kommer yoga som verktyg för att arbeta med läroplansmålen i förskolan 

diskuteras. De mål som tas upp är exempelvis barnens identitetsutveckling, rätt till vila samt 

strävansmål som rörelse och estetik. 

Trygghet och självständighet 

Yoga uppfattades av intervjupersoner som ett verktyg för att arbeta med självförtroende, 

trygghet och empati. Det framkom i intervjuerna att det lades stor vikt vid att barnen ska hitta 

sin egen identitet, få tillit till sin egen förmåga och att bli självständiga. I förskolans läroplan 

står det att barn ska få stöd i sin identitetsutveckling (Skolverket, 2010). Erwin (2015) menar 

att yoga inte bara är en fysisk aktivitet, eftersom det även handlar om att integrera känslor. I 

resultatet framkom det att barnen lär sig att identifiera sina känslor i yogan, och att 

förskollärarna diskuterar med barnen om känslorna i kroppen när de utför yoga. De reflekterar 

även tillsammans om olika känslor och hur de kan uttryckas. Att inte kunna hantera sina 

känslor kan, enligt Ellneby (2008), upplevas som stressigt för barn. Ett sätt för barn att minska 

stress kan vara att lära sig sätta ord på sina känslor (Woxberg, 2005). Det framkom dessutom i 

intervjuerna att yoga kan användas som verktyg för att minska konflikter, eftersom barnen 

som praktiserade yoga sällan slog eller retade varandra. Att bli retad eller slåss kan skapa 

stress för barn (Thomas, 2006). När barnen är stressade känner de sig arga, vilket kan leda till 

konflikter (Woxberg, 2005). Förskolans uppdrag är bland annat att vara en trygg plats 

(Skolverket, 2010). 

I resultatet framkom att barnen fick visa upp sina egna yogapositioner och leda yogapassen 

själva. Intervjupersoner uppfattade att barnen fick träna på att prata inför och instruera andra. 

Detta sågs som en förberedelse för skolan, men också för dagens samhälle. I skolans läroplan 

står det att skolan ska främja elevers lärande för att de ska kunna leva och verka i samhället 

(Skolverket, 2011). Även förskolans läroplan anser att verksamheten ska lägga grunden för att 

barnen ska kunna leva i samhället (Skolverket, 2010). 

Mental vila 

Intervjupersonerna uppfattade yoga som verktyg för barnen att få vila och en avvägd 

dagsrytm. ”Förskolan ska erbjuda barnen i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 

avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska 

vägas samman på ett balanserat sätt” (Skolverket, 2010, s.7). Vila kan vara bland annat 

sovvila men även barn som inte sover på förskolan har rätt att bli erbjuden någon form av 

vila. Detta kan göras på olika sätt och vårt resultat har visat att yoga kan vara ett alternativt 

verktyg för att låta barnen få en mental vila och en avvägd dagsrytm. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) menar att en avvägd dagsrytm inte behöver innebära traditionell vila, till 

exempel högläsning eller sova. En intervjuperson ansåg att läsning inte är tillräcklig när 

barnen ska få möjlighet att slappna av. Intervjupersonen menade att läsning kan ge många nya 

intryck och det kan vara svårt att slappna av. Det framkom i intervjuerna att yoga kan ses som 

ett verktyg för att barnen ska kunna ta in information, lära och lyssna på varandra. 

Andningsövningar var ett verktyg som barnen själva använde sig av för att bli avstressade, 
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framkom i resultatet. Söder (2012) anser att andningsövningar kan vara en metod för att 

minska stress. 

Barnyoga som verktyg för att arbeta med läroplanen 

Intervjupersoner har beskrivit barnyoga som en rolig aktivitet, som skapar nyfikenhet, samt 

lättare än vuxenyoga. Det lekfulla arbetssättet i yogan har framkommit ett flertal gånger under 

intervjuerna. Yogobe (u.å.) menar också att barnyoga ska vara rolig, lekfull och kreativ. 

Leken behövs för kreativiteten och spänningen, men även för att utveckla språket (Bruce, 

2010). I yogasagan får barnen möjlighet att leka och fantisera. ”Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera” (Skolverket, 2010, s.6-7). Barnens språk utvecklades dessutom i 

samtalen de hade kring yogan, både innan, under och efter passen, ansåg intervjupersoner. 

Barnen samtalade och visade sina yogaböcker som de själva målat med olika yogaövningar. 

Bild och språk är estetiska uttrycksformer anser Dahlbeck och Persson (2010). Skolverket 

(2010) skriver att det finns ett samband mellan språk och lärande. Estetiska uttrycksformer 

används för att barnen ska få bearbeta sina upplevelser. ”Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” 

(Skolverket, 2010, s.10). Dans som uttrycksform kan användas tillsammans med yoga, visade 

resultatet. Intervjupersonen börjar med dans för att avsluta i yogapositioner eller avslappning. 

Falk (2005) menar att dans och yoga kan användas tillsammans. Yoga har även uppfattats 

som en rörelseaktivitet, enligt intervjupersoner. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar 

att rörelse är en estetisk uttrycksform. Yoga som rörelseaktivitet kan ses som en uttrycksform. 

När barnen får uttrycka sig i rörelse blir det en fysisk aktivitet, ansåg intervjupersoner. Enligt 

läroplanen ska barn få ”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2010, 

s.10). När barnen rör på sig och exempelvis sträcker upp armarna under yogapassen sätter 

förskollärarna ord på vad de gör för att utveckla barnens rumsuppfattning. För att detta ska 

kunna beskrivas krävs medvetna pedagoger (Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010). Ett annat 

sätt att utveckla matematiken hos barnen var att räkna exempelvis tårna under yogan, enligt 

intervjupersoner. Inlärning i förskolan behöver göras på ett lekfullt sätt anser Wernberg, 

Larsson och Riesbeck (2010). 
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Fortsatt forskning 

Många mindre studier har gjorts för att undersöka yogans effekter på olika områden, men 

flera av dem kan tyckas sakna evidens. Vissa är väldigt små och andra saknar kontrollgrupp. 

Kritik har även riktats mot att resultaten är känslo- och uppfattningsbaserade. Det kan i vissa 

fall vara svårt att jämföra resultaten då det till exempel handlar om huruvida den kognitiva 

eller sociala förmågan har förbättrats. Skillnader i psykisk hälsa är också svår att mäta. Mer 

forskning i ämnet efterlyses i större delen av litteraturen vi läst. 

Under arbetets gång har tankar uppkommit kring om det skulle gå att se någon skillnad på 

resultatet på förskolor som arbetar med yoga dagligen och de som använde yoga mer 

sporadiskt. Vi funderar på om de olika arbetssätten hade gett olika resultat. Det hade även 

varit intressant att se uppfattningarna om användandet, samt effekterna av yoga om även 

förskollärare som inte är lika övertygade om yogans gynnsamma effekter hade intervjuats. I 

tidigare forskning har det framkommit mycket positivt om yoga, men inga negativa effekter. 

Telles (2012) menar att yoga inte har medicinskt påvisbara effekter, utan att det bara är 

uppfattningar från vårdnadshavare och förskollärare. Det vore intressant med fortsatt 

forskning kring yogans bevisade effekter och eventuella negativa sidor. 
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Bilagor 

Bilaga 1: samtyckeskrav 
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Bilaga 2: intervjuguide 

 


