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En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser av att yoga med barn i 

förskoleåldern 

Linda Åbjörk & Sara Åsén 

Sammanfattning 

Tidigare forskning visar på de olika effekter som yoga tycks ha för barns välmående, men det har varit 

ont om undersökningar som visar pedagogers upplever avseende yogans effekt i arbetet med barn. 

Vårt syfte med studien var därför att undersöka pedagogers upplevelser av att arbeta med yoga och 

barn i förskoleålder. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med pedagoger har studiens 

resultat vuxit fram och analyserats utifrån en fenomenologisk teori. Fenomenologin används sedan för 

att koppla studiens resultat till de begrepp vi använder oss av för att förstå pedagogernas livsvärldar. 

Slutsatsen visar att yoga påverkar både det enskilda barnet och barngruppen och att barn för att orka 

med sin vardag behöver få tid till lugn och ro. Genom att använda yoga som arbetsmedel utvecklar 

pedagogerna barnens självuppfattning samtidigt som barnens både fysiska och psykiska funktioner 

utvecklas. Barnens relationer både till sig själva och till andra utvecklas med hjälp av ett 

prestationsfritt förhållningssätt där pedagogerna medvetet arbetar för att hjälpa barnen att känna ett 

lugn och att kunna fokusera.  
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Förord 

Vi har båda studerat till förskollärare på Stockholms universitet. Under studieåren har vi intresserat 

oss för barns välmående, och vad det är som påverkar deras välbefinnande. Då vi båda två är 

intresserade av yoga ville vi fördjupa våra kunskaper om hur man kan arbeta med yoga och barn. 

Därför föll valet på att skriva en uppsats som fokuserar på pedagogers upplevelser och deras 

berättelser av olika effekter som kan uppnås då man arbetar med yoga och barn.  

Skolinspektionen (Bilaga 5) har slagit fast att yoga är en hälsofrämjande aktivitet, samt att den ses som 

“icke-konfessionell”. På grund av de diskussioner som ibland förekommer i nyhetsflöden och sociala 

medier vill vi belysa pedagogers upplevelser och erfarenheter av att yoga med barn utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv, där kroppsliga fenomen och livsvärldar kommer i fokus. 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger och yogainstruktörer som vi haft kontakt med under 

studiens gång. Ni har verkligen ställt upp och gett oss ett fantastiskt material att arbeta med! Ett stort 

tack går också till de förskolor vi besökt och till de personer som hjälpt oss hitta de kontakter vi 

behövt för att kunna göra vår undersökning. 

Vi vill också tacka vår handledare Anna Westberg Broström som gett oss ovärderlig feedback under 

processandet av vårt arbete. 

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som hjälpt och stöttat oss under arbetet med vår uppsats.  

 

Till min älskade pappa, tack för ditt stöd under hela studietiden! Till min kärlek Arash och min 

älskade son Herman, ni är bäst!  

 

Johannes, tack för att du finns vid min sida! Jag hade aldrig tagit mig igenom de här åren utan ditt 

otroliga stöd och all din hjälp. Chi-Chi!  

 

”Är man avslappnad nog att sitta och titta på en nyckelpiga en stund slipper man äta 

magmedicin till hösten” - Kirchsteiger & Nunstedt 2015 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har turats om att skriva under olika rubriker och “bollat materialet” mellan oss för att nå fram till en 

gemensam text bearbetad av oss tillsammans. I arbetet med att ta kontakt med pedagoger att intervjua 

tog vi enskilt kontakt med pedagoger i verksamheter där yoga är en del i förskolan. Vi tog också 

kontakt med instruktörer som har yoga som sin huvudsakliga sysselsättning, och som också utbildar 

pedagoger som vill arbeta med barnyoga. 
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Inledning 

Yoga är en flertusenårig gammal livsfilosofi, där man utgår från att man är sin egen ledare. Man 

strävar efter en fysisk närvaro, där en förening mellan själ, kropp och sinne förbinds genom yoga. 

Ordet yoga kommer från sanskrit, och syftar på denna förbindelse som bringar balans och gör 

människan hel. Man väljer att använda sig av yoga för att leva harmoniskt, och för att inte se till 

någonting som rätt eller fel. Yoga ses istället som en prestationslös process där man betonar ett ökat 

medvetande och ser sina egna styrkor. Mental ohälsa och psykosomatiska hälsoproblem i en stressig 

vardag är faktorer som står i vägen för individens välbefinnande (Klein 2014, ss. 8-9). Enligt Barnens 

rätt i samhället (Bris 2016) utsätts barn och ungdomar för skadlig stress, varvid det behövs alternativ 

för att kunna hantera denna stress som tycks ha en negativ inverkan på barn. Ylva Ellneby (1999, ss. 

17, 23) nämner att olika aktiviteter kan sänka barns stressnivå, och pekar samtidigt på vikten av en 

kravlös stimulans. Ellneby beskriver att stress ter sig olika för olika barn, men att stress är vanligt 

förekommande i olika perioder av barns liv, till exempel i trotsåldern. Produktionen av stresshormoner 

i kroppen påverkas av de ständiga utmaningar kroppen utsätts för. Ellneby (1999, s. 32) kallar det för 

“ett ständigt gaspådrag” och menar att kroppen under en tid klarar av att anpassa sig till detta. Dock 

leder den långvariga stressen till sjukdomar, samtidigt som den påskyndar åldrandet. 

Yoga i förskolan är något som ökar i popularitet. Tidigare forskning visar tydliga resultat beträffande 

yogans positiva effekter då man ser till barn med koncentrationssvårigheter, olika beteendediagnoser 

och kroppsliga besvär. Tidigare forskning hänvisar också ofta till testresultat (Chaya et al 2012; ss. 

1161-1166; Razza et al, 2015 ss. 376-379; Rosenblatt et al 2011, ss.1030-1034) där man mäter barns 

före- och efterprestationer sett till bl.a. koncentrationsförmåga kopplat till utövandet av yoga. Tidigare 

forskning tar till största delen inte hänsyn till pedagogers upplevelser av yogans effekter utan 

fokuserar på utvecklingspsykologi, neurovetenskap eller beteendeforskning (Razza et al 2015, ss. 372-

382; Rosenblatt et al, 2011, ss. 1030-1034; Shapiro et al 2015, ss. 3-20). Vi upplevde att dessa studier 

gav en tydlig bild av de effekter yogan gav i explicita mätningar, dock saknades nästan uteslutande 

information där pedagogerna själva beskriver sina upplevelser beträffande yoga och barn. Detta 

perspektiv behöver belysas då det finns mycket mer att upptäcka i relationen mellan barn och pedagog 

och mellan barn och barn. Tidigare forskning visar att yoga, som är både kroppsligt och mentalt 

utvecklande, skulle kunna öka välbefinnandet hos barn i förskoleåldern. Genom vår studie belyser vi 

pedagogernas upplevelsevärld, och får ta del av de upplevda effekterna som yoga har på barn och 

barngrupper. 

Vad som också framgår i sociala media och olika nyhetsflöden är att yoga som aktivitet i förskolan 

ibland möter motstånd, då den av vissa ses som en religiös aktivitet (Dagen 2012; Smålänningen 2016; 

Världen idag 2016; Wikstrøm 2016). Skolinspektionens beslut 2012 (Bilaga 5) fastslår dock att yoga 

ska ses som en icke-konfessionell aktivitet. Vi vill därför tydliggöra pedagogers tankar kring vad 

yogan är för dem och den betydelse yogan utgör i den verksamhet de verkar inom.  

I läroplanen för förskolan, lpfö 98, (Skolverket 2016, ss. 4, 5) står det att läsa om förskolans 

värdegrund och uppdrag, och där framgår det också att barn genom konkreta upplevelser tillägnar sig 

etiska värden och normer. Vidare ska delaktighet och tilltro till egen förmåga grundläggas och växa. 

Läroplanen (Skolverket 2016, s. 6) anger också att “verksamheten ska utgå från barnens 
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erfarenhetsvärld” vilket vi i vår studie får ta del av genom pedagogernas berättelser om hur yogan 

påverkar och utvecklar barnen. 

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS 2015) ger rekommendationer 

om att en daglig fysisk aktivitet för barn mellan 0-5 år ska underlättas och uppmuntras genom 

erbjudanden om lustfyllda aktiviteter och motoriskt utmanande sociala interaktioner i en säker miljö 

anpassad efter barnens ålder. Ett problem som vi idag kan se inom det svenska skolväsendet är att man 

istället för att underlätta för fysisk aktivitet drar ner på idrott inom skolan (Grönvall och Quicklund 

2016; SVT nyheter 2016). Detta beslut är tvetydigt; barn som upplever idrott som något jobbigt 

“slipper” hamna i en obekväm situation, samtidigt som den fysiska aktiviteten anses viktig för både 

kropp och själ. Yoga i barnverksamhet kan innebära en chans till en prestationsfri aktivitet där alla 

barn kan delta på lika villkor. Vidare menar FYSS (2015) att flera av våra förmågor utvecklas under 

tid. Koordination, muskelstyrka, motorik samt mentala aspekter lyfts fram som några av de viktiga 

processerna som är viktiga för individens utveckling. 

World Health Organization (WHO 2016) menar att det är viktigt att stimulera barns utveckling under 

de tidiga åren, då barn mellan 0-8 år utvecklar sina fysiska, socio-emotionella, kognitiva och 

motoriska funktioner. WHO menar också att barns inneboende potential att utvecklas är beroende av 

känslomässigt stöd. 

Tidigare forskning 

Yoga och självreglering 

Razza et als (2015, ss. 372-375) och Whites (2009, s. 277) tidigare forskning pekar på vikten av yoga 

som ett självreglerande medel för självkontroll och förmåga till koncentration. Genom en 

mindfulnessbaserad yoga har man undersökt samband mellan en utvecklad social färdighet och hur väl 

man presterar i skolan. Genom att kunna självreglera pekar studien på att man som barn har lättare 

dels för att utvecklas, men också på att barnen får ett gott självförtroende genom just förmågan till 

självreglering.  

Effekten av dagliga yoga- och andningsövningar utvärderades genom före- och eftertester där man 

intresserat sig särskilt för barns förmåga till uppmärksamhet vid utmanande uppgifter. Inom ett 

beteendevetenskapligt ramverk pekar Razza et al på två faktorer som anses viktiga vid självkontroll 

och självreglering. EC (effortful control) och EF (executive function) är funktioner som utvecklas 

starkt under barns förskoleår. EC hänvisar till förmågan att kontrollera impulser, medan EF i sin tur 

kopplas till förmågan att kunna dra logiska slutsatser samt att kunna dela sin uppmärksamhet. Inom 

Neurovetenskapen menar man att EC och EF kan kopplas till olika delar av hjärnan; vår känslo-

koordinerande, samt vår kognitiva och processande del av hjärnan. 

Barns förmåga att självreglera fokuseras också av Shapiro et al (2015, ss. 1-4, 21-25) som menar att en 

eftertänksam praktik kan hjälpa barn i utvecklandet av sin självreglering och självuppfattning. Inom 

neurovetenskapen utpekar man självkontroll som viktigt både för den sociala samvaron och för att 

kunna lösa problem i klassrummet (Razza et al 2015, ss. 377-382; Shapiro et al 2015, ss.3, 4, 21). 

Nervkretsar anses avgörande för förmågan att kunna tänka efter före en handling, samt för att kunna 

hindra ett impulsivt handlande. Genom EF menar Shapiro et al att barn via en reflekterande praktik 
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tränar upp sin förmåga att kunna fokusera "inåt", något som i sin tur utvecklar nätverket i hjärnbarken. 

Förmågan att kunna reflektera på ett djupare plan, kognitivt och känslomässigt, kan hjälpas av 

förnimmelser av dofter och minnen kopplade till dessa. Den sociala kompetensen ses kopplad till 

förmågan att kunna uttrycka sina känslor på rätt sätt och vid rätt tillfälle och ses som en del i barns 

sociala utveckling. Brister inom detta område ses istället som ett problembeteende som också kan leda 

till problem i vuxen ålder. Shapiro et al (2015, s. 26) menar att barndomen kan ses som en särskilt god 

tidpunkt i människans liv för att utveckla och förbättra sin förmåga till självreglering tack vare att 

hjärnans plasticitet är som bäst vid denna tidpunkt. Shapiro et al (2015, s. 23) beskriver också att man 

genom att låta barn återberätta sagor utifrån antagonistens perspektiv (t.ex. vargen i “Rödluvan och 

vargen”) får en förståelse för empati, då barnen får berätta om känslorna som styr motståndaren. Detta 

i sin tur, menar Shapiro et al, utvecklar barnens förmåga till interaktion. 

Yoga och kroppen 

White (2009, s. 277) menar att själ, sinne och kropp ska ses som en helhet där vi ser vår sanna identitet 

och får en ökad autenticitet för hur vi uppfattar oss själva. På det filosofiska planet ses andning och 

sinne som sammankopplat, vilket ger att påverkan av andning också skapar en direkt påverkan av 

sinnet och vice versa. White bemöter också kritik där yoga ses som ett religiöst inslag och inte som 

någon fysisk aktivitet. White menar att den ökade medvetenheten kring yogan har lett till möjligheter 

att skapa förståelse för att yogan har en själslig funktion, där yogans möjligheter att genom kroppsliga 

övningar tycks kunna påverka barn som upplever stress eller oro. Med den enskilda individens egna 

förutsättningar som grund menar White att yoga passar alla individer då man kan anpassa aktiviteten 

efter eventuella kroppsliga begränsningar. Barnens fysiska välmående sätts här i fokus och White 

(2009, s. 278) ser yogans positiva effekter på diverse hälsoproblem såsom förstoppning, huvudvärk, 

övervikt bland barn samt ryggvärk. Utöver detta menar White att yogapositionerna påverkar 

flexibilitet, styrka och olika kroppsliga funktioner. Immunförsvaret, det endokrina systemet, 

balanssinnet, koordinationen och mag- och tarmkanalen är några av de funktioner som White menar 

gynnas av yoga-aktiviteter. Vår fysiska funktion, vårt hjärt- och kärlsystem och inte minst vårt 

beteende pekas ut som ytterligare områden där bevisen pekar på att yoga har gynnsamma effekter. 

Yoga ses enligt White som ett roligt medel att använda sig av då barn behöver lära sig att kunna 

koppla av, samtidigt som det tränar barnens kroppar och utvecklar deras mentala färdigheter och 

lägger grunden till en livslång hälsa. 

Yoga som rörelse och avkoppling 

Tidigare forskning gjord av Rosenblatt et al (2011, ss. 1029-1034) visar också att yoga som 

rörelseterapi kan vara ett alternativ eller komplement till medicinering då den kan hjälpa barn med 

beteendestörningar inom det neuropsykiatriska autismspektrumtillståndet att kunna slappna av. 

Avkopplingsyoga visar lovande resultat då man i studier med diagnosticerade barn sett en förändring 

på deras beteendeproblem. Återkommande yogapositioner, andningsövningar, dans och 

avkopplingsyoga ses som ett multimodalt avkopplingsprogram som visat sig vara effektivt vid 

beteendeproblem. Barn som är aggressiva, oroliga eller hyperaktiva har blivit hjälpta genom stunder 

med avkopplingsyoga. Genom tester där Rosenblatt et al använt sig av två olika skalor, BASC-2 (skala 

som används för att mäta psykiska funktioner hos individer mellan 3-21 år) och en ABC-checklista 

(Aberrant Behavioral Checklist), har man kunnat jämföra barnens förmåga till social interaktion. Man 

undersökte då bl.a. hur apatiska eller lättretade barnen var. 
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Det har även gjorts forskning där man vill ta reda på vikten av att barn rör på sig i förskoleåldern, då 

ett stillasittande beteende blir allt vanligare bland barn. I Wadsworth et als (2012, ss. 391-393) studie 

intresserar man sig för effekten av inplanerade aktivitetsraster på två förskolor belägna i södra USA, 

där yoga finns med som nedvarvning i slutet på aktiviteten. För att bedöma resultatet används en 

accelerationsmätare som är kalibrerad för varje deltagare på grundval av längd, vikt, kön och ålder. 

Efter genomförd studie menar man att fallstudiens metod visar på att inplanerade aktiviteter på 

rasterna bidrar till tiden som barnen befinner sig i MVPA (Moderate-to-Vigorous Physical Activity), 

en fysisk aktivitet som kräver en ökning av andningen motsvarande hastigheten av en rask promenad. 

Studien menar på att engagemang i måttlig till kraftig fysisk aktivitet är avgörande för livslång hälsa 

och välmående. Genom att etablera ett fysiskt aktivitetsbeteende hos barn tidigt i barndomen så 

hänvisar det till ett fysiskt aktivitetsbeteende i senare ålder (Wadsworth et al 2012, ss. 391-393). 

Yoga, stress och kognitiv prestanda 

I södra Indien har man gjort en studie med barn i 7- till 9-årsåldern, från en socioekonomiskt 

missgynnsam bakgrund (Chaya et al 2012, ss. 1161-1166). Där har man utvärderat effekten av yoga, 

jämfört med fysisk aktivitet på den kognitiva prestandan. Barnen valdes slumpmässigt ut till antingen 

en yogagrupp eller en fysisk aktivitetsgrupp. Under en 3-månadersperiod hade båda grupperna 45 

minuters aktivitet på eftermiddagarna, på olika platser i skolans lokaler. Barnens kognitiva förmågor 

bedömdes med hjälp av Malin’s Intelligens skala (Misic), där man undersöker kognitiva förmågor som 

inkluderade uppmärksamhet, koncentration och spatiala förmågor. Studien visar på yogans 

förbättrande effekter av barnens kognitiva förmåga. 

En studie gjord av Khalsa et al (2012, ss. 80-89) menar att yoga och meditation reducerar upplevd 

stress. Här menar man också att stress tros vara en bidragande faktor och/eller orsak till psykisk 

ohälsa. Studiens syfte är att ta reda på om yoga kan vara med och bidra till att förbättra den mentala 

hälsan hos ungdomar. De som deltog i studien var gymnasieelever i Massachusetts, och deltagarna 

genomförde 2 till 3 yogapass i veckan under 11 veckor. Viktiga delar i programmet var mindfulness 

och självkännedom. Personalen i studien formulerade frågeformulär till alla klasser vid två tillfällen; 

ett frågeformulär besvarades innan eleverna började med yogaprogrammet och ett efter 

yogaprogrammet var genomfört. I resultatet av studien pekar man på att genomförandet av yoga i en 

gymnasieskola ses som både accepterat och genomförbart, och att yoga dessutom har potential att 

spela en skyddande roll i upprätthållandet av den mentala hälsan. Khalsa et al (2012, ss. 80, 81, 89) 

menar att om fler studier görs kan det leda till förbättringar av stressrelaterade åtgärder, vilket skulle 

kunna resultera i en förbättrad mental hälsa hos unga. 

En svensk studie gjord av Nätt et al (2015, ss.1-6, 9) visar att då vi utsätts för stress i barndomen också 

löper ökad risk för vissa sjukdomar i vuxen ålder. Hjärt-kärlsjukdom och djup depression är två 

sjukdomstillstånd som setts öka genom påverkan på epigenetiken, något som påverkas av yttre stimuli 

och inte är bundet till vår personliga DNA. Via studier på en grupp bestående av 48 stycken 5-åriga 

barn mätte man genom prover på deras hår kortisolnivån. 

Genom att mäta kortisolnivåerna i hår istället för att mäta nivåerna i blodprov (som är fluktuerande) 

får man en säkrare och längre markör för den kroniska stressen barnen utsatts för. Kortisol är ett 

hormon som är viktigt för vår ämnesomsättning, och som påverkas av vår dygnsrytm. Kortisol 

utsöndras även i kroppen då vi utsätts för stress. Undersökningen visar att stress hos förskolebarn leder 
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till kemiska förändringar i DNA:t via en så kallad metylering, liknande det man ser då vi åldras. 

Utöver detta påverkas också gener som är inblandade i den neurologiska utvecklingen och kroppens 

transport av kalcium. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att yoga är effektivt för att minska stress hos barn, 

samtidigt som man ser positiva effekter både på barns självuppfattning, kroppsliga funktioner samt på 

deras kognitiva förmågor. 

Syfte och frågeställningar  

Det är relativt sparsamt med tidigare forskning om pedagogers upplevelser av barn och yoga, och 

därför vill vi utifrån ett fenomenologiskt perspektiv titta närmare på pedagogers upplevelser av yoga 

med barn i förskoleåldern.  

Syftet är således att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv beskriva pedagogers upplevelser av yoga 

med barn i förskoleåldern. För att nå detta syfte har vi formulerat två frågeställningar för att på detta 

sätt få ta del av pedagogers upplevelser och beskrivningar: 

Hur beskriver pedagoger sina upplevelser/ sitt arbete av och med yoga med barn i förskoleåldern? 

Hur beskriver pedagoger yogans påverkan på barn och barngrupper i förskoleålder? 
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Teoretiskt perspektiv 

Då valet av teoretiskt perspektiv leder till konsekvenser för hur ett empiriskt material processas, 

synliggörs och analyseras är det viktigt att välja en teori som stämmer överens med vad vi vill 

undersöka (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 84). Vi har utgått från en ontologisk 

kunskapssyn, där teorin behandlar den existerande verkligheten (Fejes & Thornberg 2015, s. 31). Den 

existerande verkligheten i vår studie blir för oss pedagogernas berättelser om sina upplevelser i arbetet 

med yoga och barn. Då vi vill få tag i pedagogernas upplevelser blir deras berättelser därför den 

verklighet, och sanning, vi utgår från och som vi har att relatera till i vår studie. 

Ett fenomenologiskt synsätt 

Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv, då det sammanfaller väl med vårt syfte att beskriva 

och analysera pedagogers upplevelser av yoga och barn/barngrupper i förskoleåldern. Begreppet 

fenomenologi kommer ifrån grekiskans fainomenon, och betyder “det som synes” (Bengtsson 2005, s. 

12). Fenomenologi innefattar läran om fenomen och dess väsen, men är frikopplat från reala 

egenskaper till skillnad från till exempel naturkunskap och man menar inom fenomenologin att 

kunskap skapas genom erfarenhet där vi lär känna “tinget för oss” (Husserl 2002, s. 43; Husserl 2004, 

ss. 63-67). Detta “ting” kommer från 1700-talsfilosofen Immanuel Kant, som menade att subjektet 

hämtar sinnesintryck från “tingen i sig”. Därifrån skapas diverse intryck som i sin tur bildar en 

upplevelse då man kopplar ihop tid och rum (åskådningsformer) med någon av sina tolv 

förståndskategorier (Kant 2004, ss. 69, 115, 116, 245, 246).  

I vår studie har vi i huvudsak utgått från filosofen Maurice Merleau-Ponty som spelat en stor roll för 

tolkningen av teorin, men vi har även använt begrepp från den moderna fenomenologins grundare 

Edmund Husserl. Husserl (2002, s .12) menar att det vetenskapliga lärandet aldrig är passivt, utan 

beror på den egna aktiviteten och ett inre återskapande av förnuftsinsikter. Husserl menade att 

fenomenet kommer och går, det kan inte bestämmas till något rent objektivt, och det är aldrig 

identiskt. Med ting ansåg Husserl att det “är vad det är”, och förblir i sin identitet, men kan modifieras 

utifrån olika egenskaper (Husserl 2002, s. 43). 

Husserl använde sig av begreppet livsvärld, ett begrepp som många filosofer, bl.a. Merleau-Ponty, 

varit med och utvecklat. Merleau-Ponty brukade dock oftast benämna begreppet livsvärld som “vara 

till världen” (Bengtsson 2005, ss.10, 23). Husserls livsvärldsbegrepp syftar till att hitta en 

utgångspunkt med en säker grund för den vetenskapliga kunskapsbildningen. Faktavetenskapen ses av 

Husserl som objektiv och främmande för människan, som istället vill komma närmare sina 

subjektrelativ där man upplever världen i relation till något. Livsvärlden förstås enligt Husserl som 

“någons förgivettagna upplevelsevärld” som är beroende av förutsättningar i den faktiska livsvärlden 

(Bengtsson 2005 ss.16, 17). 

Merleau-Pontys livsvärldsbegrepp, eller “vara-till-världen”, som han istället väljer att kalla det, 

handlar om hur man ska förstå varat och varandet (Bengtsson 2005, s. 23). Merleau-Ponty försöker i 

och med denna distinktion förstå varandet, medan Husserls uppmärksamhet riktas till förutsättningarna 

i människans faktiska livsvärld. Här skiljer sig deras syn på begreppet livsvärld åt. I vår studie 
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använder vi oss av både Husserls och Merleau-Pontys livsvärldsbegrepp för att förstå pedagogernas 

beskrivningar av sina upplevelser av yoga och barn.  

Inom fenomenologin menar man att meningsskapande bildas genom handlingar och samvaro, och man 

ser ett ömsesidigt beroende mellan subjektet och objektet (Bengtsson 2005, s. 12). Med hjälp av 

begreppet livsvärld kan vi lyfta hur pedagoger beskriver sina upplevelser och erfarenheter av yoga i 

förskolan. Ordet livsvärld syftar på det ömsesidiga beroendet mellan människan och världen. Med 

detta fenomenologiska synsätt så menar man att en livsvärld inkluderar vad som är möjligt att erfara 

och göra för en individ. Genom att synliggöra pedagogernas livsvärldar framgår deras upplevelser av 

vad yogan kan tillföra barn och barngrupper. Det ömsesidiga beroendet mellan individ och värld är 

både en värld som vi kommit till utan att själva ha valt samtidigt som världen får sin mening genom 

vår förståelse och vårt handlande (Bengtsson & Berndtsson 2015, s. 22). 

För att få en djupare förståelse för pedagogers upplevelser av yogans påverkan på barn använder vi oss 

av Merleau-Pontys begrepp “den levda kroppen”, som inom fenomenologin är den faktiska 

förutsättningen för att tingen framträder ur ett perspektiv (Bengtsson 2005, ss. 24-25). Den levda 

kroppen är utgångspunkten och med den befinner vi oss alltid i ett interaktivt förhållande till allt vi 

möter i världen. Det är den levda kroppen som är vår tillgång till världen. Det är också genom vår 

tillgång till världen som vi skapar våra livsvärldar och på så sätt kan man se att begreppen den levda 

kroppen och livsvärldar hänger samman och är beroende av varandra. Förändringar som sker i kroppen 

förändrar också världen (Bengtsson 2005, s. 25). Merleau-Ponty menar att vår förståelse av andra 

människor är begränsad, men att man genom reaktioner från den andre; deras kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, gester och ord, bildar ett slags varade i världen som kan förstås (Johansson 2005, s. 

190). På samma sätt kan begreppet den levda kroppen hjälpa oss i vår förståelse av pedagogernas 

berättelser samtidigt som berättelserna ger oss en bild om deras upplevda livsvärldar.  

Vi vill använda oss av Merleau-Pontys kroppsbegrepp för att lyfta fram pedagogernas beskrivningar 

av yogans påverkan på barn och barngrupper i förskoleåldern. Kroppsbegreppet studerar levda kroppar 

(kroppar som subjekt) i en objektiv värld. Kroppsliga förändringar medför förändringar i världen 

(Bengtsson 2005, ss. 24-25). Här avgränsar vi oss till pedagogers upplevelser av kroppsliga 

förändringar/medvetenhet hos barn och hur de påverkar barngrupper, samt till pedagogernas 

upplevelser av hur kroppsmedvetenhet påverkar det enskilda barnet.   

Medvetenhet menar Merleau-Ponty (Merleau-Ponty 1962 se Bengtsson 2005, s. 115) är beroende av 

den “intentionala båge” som omger oss med vårt förflutna, vår framtid, vår fysiska, ideologiska och 

moraliska situation, eller att vi är insatta i alla dessa sammanhang; något som pedagogerna beaktar när 

de berättar om yoga och barn samt om sina egna upplevelser och erfarenheter av yoga. Vår insamlade 

data åskådliggör gemensamma nämnare i pedagogernas berättelser om yoga och barn. Utav dessa 

gemensamma nämnare kunde vi få ut essensen, vilket speglar fenomenets generella struktur. Essensen 

i vår studie utgjordes av flera teman, och resultatet av studien är fenomenets essens (Szklarski 2015, 

ss. 142-143). 
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Metod 

Då vårt syfte var att undersöka pedagogernas upplevelser kring yoga och barn i förskoleåldern var 

kvalitativa intervjuer en lämplig metod för att genomföra undersökningen. Genom kvalitativa 

intervjuer besvarades våra frågeställningar, och på ett personligt sätt beskrev informanterna sina 

upplevelser om yoga och dess påverkan på barn och barngrupper. Då det är essensen i informanternas 

svar som skapar kärnan i det empiriska materialet passar också val av metod väl ihop med den 

fenomenologiska teorin (Szklarski 2015, s. 131). 

Kvalitativa intervjuer 

Intervjuguiden konstruerades med öppna, semistrukturerade frågor med fokus på informanternas 

personliga upplevelser (Bilaga 3 och 4). Med hjälp av intervjuerna nås pedagogernas personliga svar 

och deras upplevelser och tankar om vad yoga kan tillföra barn och barngrupper i olika åldrar. En 

fördel med att använda sig av kvalitativ intervju som metod är att man genom jämförelser av de olika 

berättelserna kan upptäcka samma fenomen, och genom intervjuerna ses också mönster i materialet 

som hjälper oss att förstå pedagogers upplevelser (Ahrne & Svensson 2015, ss. 15, 66, 111). 

Genom att undvika ledande frågor som endast skulle ge ja- och nej-svar uppnås en större helhetsbild 

av pedagogernas upplevelser, samtidigt som det också skapas möjligheter att ställa följdfrågor utanför 

intervjuguiden. För att se mimik och kroppsspråk har vi försökt att träffa de personer som vi intervjuat, 

vilket också bidragit till en större helhetsbild. Vi har vid alla intervjuer frågat efter tillåtelse att få spela 

in intervjuerna för att kunna transkribera dessa i efterhand, informerat om att deltagandet är 

konfidentiellt samt att all insamlad data kommer att förstöras efter avslutad studie. Samtliga 

informanter har också fått skriftlig och muntlig information om studien (Bilaga 1 och 2). Samtliga 

deltagare har lämnat skriftligt samtycke till att delta i vår studie, och informerats om att de när som 

helst kan avsluta eller avbryta sin medverkan i studien (Löfdahl 2014, ss. 34-37). 

Undersökningspersoner 

Studien grundar sig på intervjuer med personer verksamma inom olika yrkeskategorier med en 

gemensam nämnare i form av en pedagogisk roll i yrkesutövningen. Därför kallas alla informanter för 

pedagoger i vår studie. Informanterna har olika utbildningar såsom yogainstruktör, barnskötare, 

pedagog, beteendevetare, undersköterska och sjuksköterska men det mest relevanta i studien är att 

samtliga av informanterna aktivt arbetar med att kombinera yoga med sitt arbete med barn i 

förskoleåldern. För att komma i kontakt med informanterna har vi använt oss av kontakter och olika 

forum på nätet.  

De urval vi valt att göra beträffande citat och material har grundat sig på dess förenlighet med vårt 

syfte och våra frågeställningar, samt när det varit relevant för det framskrivna resultatet. Vi har försökt 

citera samtliga informanter som har deltagit i vår studie, och citaten har valts ut för att belysa det som 

pedagogerna uttrycker som extra viktigt. 

Tre av de sju intervjuerna genomfördes med pedagoger som även är utbildade yogainstruktörer, nedan 

kallade informant “A”,”B” och “D”. De är alla verksamma på förskolor och har arbetat aktivt med 

yoga under flera års tid. 
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Samtliga pedagoger har erfarenhet av att yoga med både yngre och äldre barn, och det finns också 

pedagoger som arbetar med barn som har autism, ADHD, asperger, ADD, reumatism och motoriska 

problem. Några av våra pedagoger arbetar också på yogastudio, med familjeyoga och yogapass för 

barn och vuxna. Utöver detta arbetar några av informanterna också med att utbilda pedagoger som vill 

införa yoga i sin förskoleverksamhet. 

På grund av etiska skäl och med hänsyn till konfidentialiteten redogör vi inte för varje informants 

personliga utbildningar separat. Relevanta utbildningar som delas av flera av våra informanter är 

således följande: Barnyoga-instruktör, Yinyoga-instruktör, ACT-utbildning, Hathayoga-instruktör, 

Andningsinstruktör, Mediyoga-terapeut och Kundaliniyoga-instruktör. De har också deltagit i flertalet 

fristående yogakurser, workshops och ledarskapsutbildningar. Se även tabell 1. 

 

Tabell 1 

Informant A B C D E F G 

Yrkesverksam som Pedagog i 
förskola  

Pedagog i 
förskola 

Barnskötare 
och dans- 

och 
rörelseledare 

Pedagog i 
förskola 

Instruktör  Instruktör 
och 

elevassistent 

Instruktör 

Antal år yoga själv 15 år Mer än 40 år 10 år 9 år 8 år 9 år 15 år 

Antal år yoga med barn 3-4 år 7 år 1-2 år 6 år 6 år 3 år 5 år 

Antal år som 

yogainstruktör för barn 
3-4 år 7 år Under 

utbildning 
6 år 6 år 3 år 5 år 

Arbetat antal år i 

förskolan 
7 år 12 år 30 år 20 år - - 7 år (dock ej 

aktiv nu) 
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Genomförande 

Detaljer kring intervjuernas genomförande återfinns i tabell 2. 

Tabell 2 

Informant A B C D E F G 

Intervjulängd 38 minuter 60 minuter 58 minuter 75 minuter 50 minuter skriftlig 70 minuter 

Antal sidor efter 

bearbetning 
10 sidor 11 sidor 7 sidor 19 sidor 8 sidor 4 sidor 8 sidor 

 

I fem av de sju intervjuerna träffade vi informanterna personligen. Under intervjuerna ställde en av oss 

frågorna, medan den andra gjorde stödanteckningar. Intervjuerna spelades in för att ha möjlighet att gå 

tillbaka och lyssna på materialet flera gånger, samt för att kunna transkribera för att säkerställa en 

korrekt återgivning av materialet. Vi ställde båda två följdfrågor under intervjuns gång. När man är två 

som genomför intervjun, är penna och papper en bra teknik som kan vara fördelaktig att använda, då 

man trots inspelning behöver anteckningar för att t.ex. skriva ner frågor som skall ställas längre fram i 

intervjun. Man kan också notera om gester, miner och annat ohörbart som inte kommer med i 

inspelningen förekommer (Ahrne & Svensson 2015, s. 49). 

Utöver detta svarade en informant skriftligt på våra intervjufrågor, och en intervju gjordes via 

telefonsamtal. Denna intervju gjordes av en av oss, och utfördes med hjälp av högtalartelefon för att 

kunna spela in materialet. Inga anteckningar gjordes under denna intervju. 

Det bästa hade varit att få träffa samtliga informanter personligen då intrycken begränsas när intervjun 

inte sker ansikte mot ansikte. Att utföra intervjun via telefon begränsar intrycken av mimik och 

kroppsspråk, samt i det skriftliga svaret även röstens tonfall. Ahrne och Svensson (2015, s. 21) menar 

att om vi ska få insikt i vad någon annan tycker, tänker eller känner måste vi lita på vår förmåga att 

tolka tecken, ord och kroppsspråk. Vid det skriftliga svaret saknas också möjligheter att ställa direkta 

följdfrågor till informanten. Dock har vi tillåtits återkomma med följdfrågor. 

Ett problem som uppstod för oss var mängden material, då vi fick närmare 70 sidor att bearbeta och 

avgränsa för att det ska passa vårt syfte och våra frågeställningar. Ytterligare ett problem var att 

reducera materialet på grund av att det inte motsvarade vårt syfte, även fast materialet i sig innehöll 

intressant information. När vi reducerade materialet tog vi fasta på de återkommande likheter som 

framkom i vår empiri (Szklarski 2015, s. 142). Att välja bort material blev dock nödvändigt för att 

kunna fokusera på de återkommande likheterna i pedagogernas berättelser. 
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Databearbetning och analysmetod 

Efter transkriberingen gjordes genomläsning, kategorisering och färgkodning av det empiriska 

materialet.  

I det framkomna materialet kunde vi se mönster och återkommande teman. Det mest framstående i 

färgkodningen var de teman som berörde medvetenhet, kroppsuppfattning och mellanmänskliga 

relationer.  

Vi färgkodade också teman såsom självkänsla, stress, andning, fysisk aktivitet och 

kroppskontakt/massage. Vi gjorde sedan avgränsningar för att smalna av materialet, och bröt efter det 

ned materialet i mindre delar (Szklarski 2015, s. 139). På det sättet stimulerades en framväxt av 

analysen då tematiseringen gjorde vissa upplevelser mer framträdande vilket gav dessa teman större 

bärighet i materialet än andra (Ahrne & Svensson 2015, ss. 111-112). Med hjälp av tematiseringen 

skapade vi rubriker som vi valt att arbeta med i studiens resultat och analysdel. 

Det som speciellt fångade vårt intresse i analysarbetet var de svar där man kunde se likheter i 

materialet där informanterna upplevde samma sak, samt när tydliga skillnader i informanternas 

upplevelser av yoga och förskolebarn framkom. Vad som också var intressant var när vi kunde relatera 

vårt underlag till tidigare gjord forskning och se kopplingar till vårt empiriska material.  

Vi använde oss av en fenomenologisk analys för att analysera vårt insamlade data. Genom en 

utvecklad teoretisk förståelse så kunde vi få fram essensen av alla gemensamma nämnare för alla 

situerade beskrivningar vi upptäckt i vårt insamlade data. Det är essensen som speglar fenomenets 

generella struktur och som utgör våra teman i studien (Ahrne & Svensson 2015, ss. 111-112; Szklarski 

2015, s. 142). 

Forskningsetiska överväganden  

Genom att avidentifiera informanten, inte nämna några platser eller uppge någon annan information 

som skulle kunna identifiera den enskilda informanten skyddar vi informanternas anonymitet 

(Vetenskapsrådet 2011, ss. 66, 67). Då vi varit tveksamma till hur mycket information vi ska delge om 

våra informanter har vi valt att delge yrke och arbetsroller, då vi bedömt att denna information är 

relevant, men valt att inte avslöja var i landet informanterna bor och ej heller någon exakt ålder på de 

deltagande. Vi har dock valt att redogöra för hur många verksamma år informanterna har. 

Våra informanter avidentifierades omgående, och under arbetets gång har inte heller några obehöriga 

fått ta del av materialet, vilket lever upp till Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. Som en del av 

detta lagras heller inte studien i det s.k. molnet (Vetenskapsrådet 2011, ss. 66, 67).  

Ahrne & Svensson (2015, s. 54) menar att intervjun kan bli en arena där respondenten tar tillfället i akt 

för att imponera på intervjuaren, för att exempelvis skapa sin egen identitet. Vi upplever dock inte att 

informanterna påverkats av oss som intervjuare. Vi har beaktat den maktfaktor det kan utgöra att vi 

varit två som utfört intervjuerna, vilket kan leda till att den som blir intervjuad kan känna sig 

obekväm. Detta har gjort oss extra måna om sättet vi valt att intervjua på. För att undvika att skapa en 

situation där man försöker imponera på oss som intervjuare genom att belysa sina egna personliga 

egenskaper har vi också låtit våra frågor stå i centrum.  
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Man kan ifrågasätta studiens representativa urval, då alla informanter är av kvinnligt kön. Man kan 

också ifrågasätta studiens kvalitet på grund av detta urval. Vår bedömning är dock att det inte påverkat 

resultatet. Det framstår som att det är en överhängande stor del kvinnor som jobbar med barn och 

yoga, så kanske är det snarare en spegling av hur verksamheterna ser ut mer än ett resultat av en 

genusproblematisering specifik för yoga. 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2011, ss. 15, 16) krav på god forskningssed då vi reflekterat över 

etikens betydelse för vårt arbete. För att arbeta under en god forskningssed har vi beaktat de punkter 

som ingår i CUDOS-kraven (Vetenskapsrådet 2011, s. 17) som bland annat innefattar att 

forskningsresultatet ska vara offentligt och bedömas utifrån vetenskapliga kriterier. Vårt mål har varit 

att bidra med nya kunskaper inom området, samtidigt som vi underbygger dessa kunskaper med hjälp 

av tidigare forskning. 

Vi upplever att den påverkan som vår studie kan ha haft på informanterna är av godo såtillvida att de 

fått bekräftelse för sitt arbete med yoga och barn. Vi fick under intervjuerna även en känsla av att det 

är viktigt för informanterna att få understryka yogans potential och det nämns upprepade gånger att det 

är viktigt att arbeta redan med små barn och yoga. I studien redovisas inte heller vilken pedagog som 

säger vad, men hänvisning till informanternas rätt till anonymitet och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet 2011, ss. 68-69). 

Ytterligare något som vi valt bort att diskutera är den religiösa aspekten på arbetet med yoga i 

förskolan. Ämnet är relevant, men då det inte motsvarar vårt syfte med studien har vi valt att i större 

grad fokusera på den positiva respons som förekommer. I studien har det framkommit att pedagogerna 

har stött på åsikter av det negativa slaget, men dessa har varit så få i förhållande till övrigt material att 

vi valt att inte vidareutveckla just den problematiken.   

Studiens kvalitet 

Genom att använda oss av informanter med olika bakgrund hittar vi en styrka då vi finner likheter i det 

empiriska materialet. Vi har på detta sätt fått en bredare grund, då vi både undersökt upplevelser från 

pedagoger som möter barnen i förskolan och pedagoger som träffar barnen på deras fritid. En stor 

styrka med detta är också att vi hittat informanter som har en lång erfarenhet av yoga med 

barngrupper. Studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas eftersom man inte kan ta för givet att människor 

gör vad de säger, och inte heller att det personen säger har bäring till personens handling. Då det 

handlar om informanternas egna upplevelser av ett fenomen, ger pedagogerna en korrekt återgivning 

av sina egna upplevelser och därmed är det information som för dem är riktigt och sann (Ahrne & 

Svensson 2015, ss. 53, 54). En svaghet med att använda intervju som metod är också att det ger en 

begränsad bild av upplevelsen av yoga, och måste behandlas därefter. Valet av fenomenologi som 

teoretiskt perspektiv i kombination med kvalitativa intervjuer gör att vår studie helt vilar på 

pedagogernas upplevelser, vilket gör att vårt behov av en sann återgivelse av upplevelserna blir 

extremt viktig. 

Reliabiliteten kan ifrågasättas då det är en liten studie med ett begränsat antal informanter, vilket också 

ökar risken för ett icke-representativt urval (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzéns 2014, s. 51). En 

kvalitativ undersökning medger heller inte skapandet av ”statistik” på samma sätt som en kvantitativ 

undersökning, utan resultaten blir beroende av pedagogernas beskrivningar av sina upplevelser. Vi 

måste också ta hänsyn till att resultatet blir påverkat av urvalet, då andra personer kanske hade gett 

helt andra svar. I takt med ny forskning och ny kunskap kommer studien eventuellt bli irrelevant eller 
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eftersatt, men med dagens vetskap kan vi göra kunskapsanspråk som vittnar om en förståelse för barns 

olika behov av till exempel lugn, rörelse och reflektion för att kunna hantera den stress de utsätts för 

redan från tidig ålder. Stress hos barn är något som samtliga pedagoger betona att de märker av och 

som de genom att arbeta med yoga upplever att de kan reducera. 

Att intervjua såg vi som vårt självklara medel för att komma åt individers upplevelser av yogan och 

dess effekter, men samtidigt klär vi vår undersökning i en viss kostym då våra frågor onekligen styr 

svaren i en viss riktning. Samtidigt är det dessa ämnen vi varit intresserade av, och som vi funnit mest 

information om kopplat till tidigare forskning. Anledningen till att vi hittar vår röda tråd i studien kan 

vara att den livsfilosofi som yoga medför låter oss smittas av de positiva effekter som pedagogerna 

framhåller. Vi kan inte försäkra oss om att verkligheten ser ut på ett visst sätt genom vår studie, utan 

måste hela tiden ta hänsyn till att det är enskilda individers upplevelser av ett fenomen som behandlas. 

En svårighet för oss har varit att koppla samman teorin med materialet, men vi anser att teorin med 

tillhörande begrepp hjälper oss att lyfta fram känslan i pedagogernas berättelser. Teorin är i sig 

passande för studien, men samtidigt är den svår att använda som verktyg för att analysera vårt resultat. 

Till exempel har livsvärldsbegreppet hjälpt oss genom hela studien då den bygger på pedagogernas 

upplevelser och livsvärldar, men däremot har begreppet ”den levda kroppen” gjort det svårare för oss 

att hålla fokus på pedagogernas upplevelser och inte barnens. 
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Resultat och analys 

Studiens resultat utgår ifrån pedagogers beskrivningar av sina upplevelser av yoga och förskolebarn. 

Resultatet är också beskrivningar av hur pedagogerna menar att yogan påverkar barn och 

barngrupperna i förskolan. För att synliggöra resultaten har vi använt oss av olika teman för att 

redovisa undersökningens olika delar. Under bearbetningen av materialet har några teman verkat mer 

framstående än andra, vilket har gjort dem till själva essensen i vår undersökning. Vi sammanfattar här 

dessa teman med den gemensamma kopplingen att de är meningsbärande enheter som belyser det som 

framkommit under intervjuerna. Då yogan är så mångsidig har vi valt att fokusera på de delar som har 

starkast koppling till upplevelser i den levda kroppen hos barn och i barngrupper. 

“Det är som en övergripande livskunskap som gynnas alla ämnen egentligen, du skulle kunna väva in 

det på biologin, i naturkunskapen, och är det i förskolan kan du ju ha det i utemiljön. Alltså prata om 

träd, cirkulation, rötter, grenarna tappar löven, luftutbytet.. det här cirkulära, att vi alla är ett, att vi 

byter luft med varandra". 

Att arbeta med yoga och barn 

Utifrån våra intervjuer kan vi se att arbetet med yoga och barn sker på flera olika tillvägagångssätt, 

och ibland med olika syften. Dock betonar samtliga pedagoger att det är en personlig upplevelse, och 

att det som sker för varje enskilt barn är unikt. Utifrån Merleau-Pontys livsvärldsbegrepp menar Lilja 

(2015, s. 38) att livsvärlden kan ses som en sammanflätning mellan subjekt och objekt där varandet i 

världen kan förstås på olika sätt för olika individer beroende på deras erfarenheter. 

“Det är det som händer i kroppen som är intressant, så det bästa är om man kan få barnen att blunda. 

Och det handlar inte om att man ska göra likadant som sin kompis.” 

Pedagogerna menar också att när det händer något med det enskilda barnet så påverkar det även 

gruppen i stort. Det framkommer att man kan ha ett specifikt syfte med yogan, där man mer 

målmedvetet arbetar med en viss problematik. Man kan också arbeta övergripande för att till exempel 

skapa lugn i en bråkig grupp. Pedagogerna berättar också om sina egna erfarenheter och hur de själva 

har blivit intresserade av yogan. Ofta är det en specifik händelse som har utlöst ett behov av att skapa 

ett lugn eller finna trygghet i sig själv som har lett till ett vidare intresse av yoga. 

Pedagogerna upplever att yoga kan utföras i många olika miljöer, och att det oftast är situationen (i 

nuet) som styr mer än platsen man befinner sig på. Pedagogerna har i huvudsak två skilda sätt som de 

använder yogan på; antingen en spontan yoga eller en planerad yoga. Den spontana yogan är 

oberoende av miljön, man gör det här och nu, med vad som finns att tillgå. En plats som ofta 

återkommer i vårt material är skogen som ses som en inbjudande och spontan miljö där yoga utförs 

med hjälp av naturen som inspiration. 

Yogan kan också användas som ett verktyg för att hantera en uppkommen situation. På så vis blir 

enkelheten med yoga också tjusningen då man använder sig av den som ett medel för både 

stresshantering, avkoppling, och reglering- det som behövs i stunden. 

“är det splittrat i gruppen så kan jag spontant samla allihopa och så andas vi.. Hur låter det när vi 

snarkar? Hur känns det här? Kan ni spänna benet? Gör bara några små, 5-10 minuter bara. Och det 

roligaste är att de hakar alltid på, det är lättast att fånga dem i de här spontan tillfällena.” 
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Som avslutning på yogan uppger också samtliga pedagoger att de använder sig av massage för att 

förstärka känslan av avkoppling. Oftast är det pedagogen som masserar barnen, men ibland masserar 

även barnen varandra. Husserl (2004, ss. 123, 124) förtydligar att vi måste vara medvetna om det som 

sker och inte bara vara medvetna för att uppleva någonting intentionalt. Den intentionala 

medvetenheten skapar ett meningssammanhang, vilket betyder att massagen blir ett tillfälle då barnen 

blir medvetna om både sina egna kroppar men också om de andra barnens kroppar när de får massera 

varandra, vilket skapar unika upplevelser hos både den som masserar och hos den som blir masserad 

(Kullenberg 2015, s. 170). 

Samtliga pedagoger genomför också planerade yoga-stunder med barnen. Den planerade yogan kan 

ibland även ske inom olika projekt, där yogan vävs samman med den övriga verksamheten. Inför den 

planerade yogan förbereder sig pedagogerna på olika sätt. För att förbereda en yoga-stund menar 

pedagogerna att man plockar undan och släcker ner ljuset. Eventuellt spelar man också lite lugn musik 

och tänder lite ljus. Man skapar en lugn miljö, där barnen hamnar i sitt eget centrum och inte störs utav 

material runt omkring. Yogan anpassas till miljöns olika förutsättningar och erbjudanden. 

Pedagogerna berättar också hur man kan använda sig av både rummet och skogen då man utövar yoga.  

Att yoga i yogastudio ses generellt som ett bra komplement av både pedagoger och instruktörer, men 

huvudsakligen menar man på att det är den återkommande yogan som sker kontinuerligt i 5-10 

minuter flera gånger om dagen som ger bäst resultat och tydligast effekt jämfört med att yoga i 

yogastudio eller på förskola vid ett enskilt tillfälle under en timma per vecka. 

För att skapa en bra grund för yogan krävs det enligt pedagogerna att man kontinuerligt får inspiration 

och stöd för sitt arbete. Med hjälp av litteratur, workshops och olika kurser i yoga underhåller man på 

så vis sitt intresse samtidigt som en djupare förståelse skapas för vilka effekter yogan har inom olika 

områden.  

Att utöva yoga och ha ett reflekterande arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten menar 

pedagogerna ger barnen en chans att hitta lugnet och skapa alternativ till det reaktionära beteendet, och 

genom upprepade övningar lär sig barnen fort att det finns andra möjligheter än att knuffa eller slå till 

sin kompis när man blir arg. För de yngre barnen skapar pedagogerna ofta yogasagor, där barnen 

deltar i skapandet av en saga som uppkommer i stunden. Ofta kretsar dessa sagor kring olika 

berättelser om djur, där rörelser och positioner läggs till för att illustrera sagan. Detta förhållande 

mellan sagan och rörelserna kan beskrivas som en cirkulär rörelse, vilket enligt Bengtsson (2005, s. 

45) gör att barnens tolkningar av berättelserna skapar möjligheter för barnens livsvärldar att förändras 

då de möter nya erfarenheter och utmaningar i yogasagorna. 

“Det man kan se när man har haft yoga är att gruppen har alltid blivit lugnare. Alltid! Framför allt när 

man tar den här spontan-yogan. Det kan vara vid matbordet, eller.. Det kan vara när man står i kö, 

eller om det är lite stökigt nånstans. Det är lika fascinerande varje gång med spontan-yogan att barnen 

fortfarande är så på”. 

Något som var gemensamt för samtliga pedagoger som vi intervjuade var att de alla hade erfarenhet av 

att yoga med både äldre och yngre barn samt att de delade in barnen i äldre och yngre åldersgrupper. 

Alla pedagogerna hade dock inte samma upplevelse av vilken ålder som de ansåg som lämpligast att 

börja utöva yoga med barnen. Några upplevde att det gick alldeles utmärkt att yoga med de yngsta 

barnen, medan andra föredrog att man väntade tills de var runt 4-5 år.  

Samtliga pedagoger använde sig även av yogasagor både med de yngre och äldre barnen, och menar 

att man anpassar nivån efter barnens förutsättningar. Vid 5 års ålder menar pedagogerna att barn 

tillsammans börjar konstruera yogasagor med bilder som stöd, vilket också innebär att barnen lär sig 
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samarbeta. Med de yngre barnen så använder man bilder som stöd, och skapar yogasagor på ett enkelt 

sätt, såsom att en hund är ute och går.  

Yoga och den personliga relationen 

Pedagogers upplevelser 

Husserl menar att vetenskaperna genom sin objektivism har förlorat sin betydelse för människors liv, 

men att den värld människor lever sina liv, livsvärlden, är subjektiv-relativ. Denna värld upplevs alltid 

i relation till andra subjekt, ur någons konkreta perspektiv, med en viss betydelse (Husserl 1976 se 

Bengtsson 2005, s. 17). Genom att lyfta pedagogers berättelser kring påverkan av personliga relationer 

i användandet av yoga i förskolan, kan vi närma oss det levda livet. Samtliga pedagoger tycks uppleva 

en förändring i relationen mellan dem och barnen på grund av att de använder sig av yoga, men de 

upplever också förändringar i relationer mellan barnen. Flera av pedagogerna menar att de kommer 

barnen närmre, och att de upplever mindre bråk i barngruppen. En av pedagogerna menar att hon 

upplever att hon och barnen skapar speciella band och att hon kommer barnen närmre på grund av att 

de “tränar” tillsammans och har en gemensam upplevelse, och att gruppen ställs inför utmaningar 

tillsammans. Hon upplever att relationerna förändras på samma sätt mellan henne och barnen som 

mellan barnen i gruppen, och detta på grund av att gruppen blir sammansvetsad. Merleau-Ponty (1999, 

ss.159-165) menar att vi med hjälp av den andres kropp, via reaktioner såsom ansiktsuttryck, gester 

och ord kan få förståelse för de människor som vi möter. Samma pedagog understryker också vikten 

av hennes ledarskap, och vad man som pedagog väljer att lägga in i yogan. Pedagogen menar att hon 

har en tro på gemenskap, samarbete, det kollektiva ansvaret i gruppen samt att man tränar barn i ett 

empatiskt sätt att tänka. Förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 8) har med i sina strävansmål att 

barnen skall kunna visa öppenhet, respekt och solidaritet, att kunna visa hänsyn till andra människor, 

samt att leva sig in i andra människors situation.  

En annan av pedagogerna upplever en förändring i relationen eftersom hon menar att barnen 

förknippar henne med yoga, då barnen kallar henne för Yoga-Karin (fingerat namn) eller Yoga. Detta 

upplever pedagogen som positivt. Hon upplever också att barnen längtar efter yogastunder och frågar 

henne när de ska yoga. 

En pedagog beskriver den personliga relationen som extra viktig genom att uttrycka sin oro inför det 

tekniksamhälle som vi gått in i samtidigt som det sker en ökning av diagnoser. 

“Varför får fler och fler barn diagnoser? De senaste 5 åren känns det som att det fullständigt har 

exploderat, och jag tror inte det handlar om att vi har hittat dem. Utan att det har ökat. Barnen har 

paddor, och de har kommit med I-phone. Det är mänsklighetens stora fördärv. Och amning.. Det 

gjordes en studie på barn som ammas. Men mamman tittar på sin mobil istället och barnen får inte 

närheten och kontakten med mamman. Barnet får inte titta på en mun som pratar, barnen går miste 

om språket.”  

Pedagogen menar vidare att relationen som byggs upp genom yogan också låter henne lära känna 

barnen på ett djupare sätt. Hon vet hur barnet är och vad barnet känner, och erfarenheterna gör att hon 

känner till hur barnet kommer reagera i olika situationer. Denna insikt om barnen har uppkommit 

genom kunskap om de olika livsvärldarna som pedagogerna erfar hos varje individ, något som inom 

fenomenologin också tydliggörs genom att kunskap skapas genom erfarenhet. Bengtsson (2015, s. 29-

30) menar att nya erfarenheter som görs ges mening, oftast i social acceptans, och via praktik eller 

repetition sker processer av lärande som ett slutligt resultat av att livsvärlden tas för given igen. Man 

kan på så sätt se att pedagogerna upplever att sin relation till barnen också ger en kunskap om barnen 
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och deras livsvärldar. Kunskap ska då inte ses som något fast, utan med nya erfarenheter kan 

kunskapen ändras. Pedagogerna uppger att den personliga kontakten blir extra viktig, och en av 

pedagogerna uttrycker explicit att alla barn inte får någon personlig kontakt hemma. 

En av pedagogerna uttrycker också vikten av det förtroende som barnen ska kunna känna för henne. 

Genom att skydda barnen från yttre påverkan, och genom att tydligt visa att det i utövandet av yogan 

inte finns några rätt eller fel bygger pedagogen upp ett förtroende. Detta förklaras tydligt innan de 

yogapass där föräldrar finns med i rummet, och om någon förälder påtalar att barnen gör fel ombeds 

de att lämna rummet. 

“Då blir det ju också det att barnen har ett förtroende, för att de vet att oavsett vad som händer så 

kommer jag stå upp för dem där inne.” 

Yoga och förhållningssätt 

Att skapa självkänsla och jobba med värdegrunden 

Genom att uppmärksamma pedagogernas förhållningssätt i intervjuerna, kan vi skapa oss en bild av 

pedagogernas upplevda livsvärldar. Trots detta kan vi aldrig fullt ut identifiera en annan individs 

livsvärld. Genom tolkningar av pedagogernas berättelser kan vi dock få en viss tillgång till deras 

livsvärldar (Bengtsson 2005, s. 45). Något som var återkommande i samtliga pedagogers upplevelser 

av yoga och förhållningssätt var att släppa kravet på prestation. Men de flesta pedagoger nämner 

samtidigt vikten av att ett barn inte aktivt får störa övriga barngruppen. En pedagog nämner också att 

barn ibland får lämna rummet då de stör de andra barnen. Men många av pedagoger nämner att om 

barnen inte vill yoga så är det helt okej. En pedagog menar när hon pratar om att släppa kravet på 

prestation att, kanske gör jag den här yogaställningen på ett sätt och så är det rätt för mig, och att du 

gör på ditt sätt och det är rätt för dig. Hon nämner ordet yttre påverkan, där hon menar att den 

omgivande miljön såsom skolan, förskolan, föräldrar, släkt osv. kan vara väldigt snabba med att döma, 

vilket hon medvetet tar bort under sina yogapass.  

“Har man föräldrarna med sig in i salen ska de gärna kolla vad som sker, och tala om att: nej, nu 

gjorde du fel.” 

Är det ett barn som stör under passet så uppmärksammar hon det genom att fråga om barnet kanske 

vill hjälpa henne att leda passet. Hon menar att de barnen oftast inte vill leda, men att de lugnar sig när 

de blivit sedda. Istället vill oftast något annat barn vara med och hjälpa till. En pedagog uttrycker att 

barnen genom ett mer tillåtande förhållningssätt vågar mer, de blir helt enkelt inte rädda för att göra 

fel. En av pedagogerna lyfter hur hon upplever de större barnens förhållningssätt till yogan så här. 

“De större barnen vill bara ha mer och mer för de känner lugn och får vara där de är utan prestation” 

Det kan också handla om rätten att säga nej. Flera pedagoger menar att barnen har olika dagsform 

beroende på vilken morgon de haft. Kanske har det varit stressigt eller bråkigt hemma. En pedagog 

berättar om de pass där hon har mycket fysisk aktivitet där ett nej också kan innebära att barnen äger 

rätten om vem de vill ska komma in i deras område, vilket ger en stark och fin känsla hos till exempel 

barn som har svårt att säga nej, men också hos det barn som har svårt att låta bli andra barn.  

När pedagogerna börjar prata om förhållningssätt utan krav på prestation så nämner de flesta 

pedagoger också självkänsla och medvetenhet. Medvetenhet menar Merleau-Ponty (Merleau-Ponty 

1962 se Bengtsson 2005, s. 115) är beroende av den “intentionala båge” som omger oss med vårt 

förflutna, vår framtid, vår fysiska, ideologiska och moraliska situation, eller att vi är insatta i alla dessa 
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sammanhang. Exempel på hur en pedagog genom ett medvetet förhållningssätt stärker barn är att tala 

om för dem att de är bra precis som de är, eller att man lyfter dem genom att ge beröm. Samtliga 

pedagoger menar på att yoga stärker barnens självkänsla. En pedagog belyser dock att det är ingenting 

som kommer av sig själv utan att det är ett medvetet arbete från pedagogens sida. En pedagog nämner 

också att hon tycker att det kan vara svårt att märka att självkänslan stärks på de yngsta barnen, men 

tycker sig kunna se skillnader på de äldre barnen genom att de lite blyga och tillbakadragna verkar ta 

mer plats inte bara under yoga stunderna utan under resten av dagen också. En annan pedagog menar 

också att barnen stärks genom att de hittar in i sig själva där det är tyst och lugnt och att de känner att 

de är bra som de är. Medvetenhet handlar också om att uppmärksamma känslor och hur olika 

sinnesstämningar kan sätta sig i kroppen, något som en av pedagogerna brukar diskussionsrundor för 

att prata med barnen om. 

“Man kan använda känsloaspekter ännu mer också! Att träna på det, och att det är okej, ha en liten 

diskussionsrunda. ‘När var du ledsen senast, vad gör dig glad?’ Att liksom släppa sådana frågor. Det 

brukar landa väldigt fint! Det är okej att visa att man är det, och alla är det. Det kan kännas på olika 

sätt. Oftast är det ju så att det känns i magen, eller i huvudet.. ja.. Och det är ju så att saker och ting 

sätter sig i kroppen.” 

Pedagogen menar på att saker och ting sätter sig i kroppen, och att hur vi mår också påverkar våra 

kroppar. Inom ett fenomenologiskt perspektiv ses inte människa och kropp endast som ett subjekt eller 

ett objekt utan att de är båda delarna. Med denna tvetydiga existens som förenar subjekt och objekt 

uttrycker Merleau-Ponty (Bengtsson 2005, s. 24; Bengtsson 2015, s. 124) att vi är våra kroppar i 

termer av den levda kroppen. Den levda kroppen är ett subjekt för alla erfarenheter är inte identiska 

med ett objekt. Min egna levda kropp är alltid given av mina upplevelser och det objektiva utmärks av 

att alla de andra fysiska objekten alltid är givna ur något perspektiv och att vi kan byta perspektiv. Den 

levda kroppen är förutsättningen för att tingen framträder i perspektiv (Bengtsson 2005, ss. 24-25). 

En av pedagogerna uttrycker också yogan som en livsfilosofi, och hon förklarar att många tror att när 

man pratar om yoga så menar man att det är ett pass. Hon menar istället att yoga är så mycket mer. När 

man börjar yoga så kommer man automatiskt att tänka på att man äter hälsosamt, man tänker på djur, 

natur och miljöförstöring. Hon menar att du hamnar där vare sig du vill det eller inte för yogan startar 

något i kroppen. Detta, menar hon, inkluderar hur vi är mot varandra, hur vi tilltalar varandra och hur 

vi ser på varandra. Hon förtydligar också att det är det här hon gör med barnen. Hur pedagoger 

upplever sitt förhållningssätt till yoga med barn går att relatera till förskolans läroplan, där förskolan 

skall sträva efter att varje barn skall känna respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö. De 

skall också ges möjlighet att öva upp sina förmågor att upptäcka, reflektera över och ta ställning till 

olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Barnen skall också utveckla sin identitet och känna 

sig trygga i den. Förskolan skall också enligt läroplanen präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och 

en positiv framtidstro (Skolverket 2016, ss.7-9).     

En av pedagogerna menar att yogan skall finnas med i förskolans läroplan. Hon upplever att det är en 

sådan vinst med yoga, och att den borde finnas på alla förskolor och skolor. Samtidigt menar en annan 

pedagog att man inte kan “trycka ned yoga i halsen” på de som inte vill. Flertalet pedagoger kopplar 

dock in förskolans läroplan och menar att man får in viktiga bitar såsom värdegrund, rörelse, lustfyllt 

lärande och etiska värden in i praktiken. 

“Man ser från flera barn att det verkligen har gått in. De har varit på semester långt bort, och så 

skickar de sms och bilder, sedan berättar föräldrarna att de har sprungit för att hinna med bussar. ‘-

Vet du va, vi var på en sightseeing-tur i Australien och helt plötsligt så ställer han sig upp och säger 

bara: Nä, nu får ni vänta lite, jag måste andas!’” 
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En av pedagogerna har också vävt in självledarskap i yogan. Detta handlar om att hitta sina egna 

gränser och sätta upp mål för sig själv. Men också att som barnet på semestern inte bara följer med 

strömmen, utan bryter för att stanna upp, känna in sig själv och andas då han känner att han behöver 

det. Pedagogen menar att vi kan träna oss själva, till exempel genom att kunna kontrollera vår egen 

andning och lära oss hantera våra känslor. Barn kan få öva sitt självledarskap genom att få prova på att 

leda varandra. Vidare menar hon att det är så lätt att glömma bort sig själv och vilken riktning man vill 

gå i livet, men genom självledarskap känner man en större säkerhet och blir mindre ängslig.  

Yoga för individen och gruppen 

Med nyfikenhet och undran försökte vi få en bild av pedagogernas livsvärldar och hur de upplever 

yogan i barngrupper och hos det enskilda barnet. Men vi var också nyfikna på pedagogernas 

upplevelser av hur de uppfattar barnens livsvärldar. Genom att pedagogerna berättar fritt om olika 

situationer om hur barn har förhållit sig till yogan, så kan vi få bilder om hur de olika individerna erfar 

sina livsvärldar. Vi kan endast genom tolkningar av pedagogernas berättelser få en viss tillgång till 

deras livsvärldar (Bengtsson 2005, s. 45). Trots detta kunde vi dels se att flera pedagoger delade 

samma upplevelser och tankar, men även att de upplevde samma fenomen på olika sätt. Genom de 

likheter som ses tolkar vi det som att pedagogernas ideologi tycks vara en del av deras livsvärldar. 

Samtliga pedagoger som vi intervjuat har delat in barnen i en yngre respektive äldre åldrar, då man 

utför yoga. En av pedagogerna nämner även att de yngre barnen samarbetar då de hjälper varandra 

med de ”svåra” yogaställningarna genom att exempelvis stödja kompisen som skall stå som ett träd på 

ett ben. Genom att barnen får erfara dessa aktiviteter så kan deras livsvärldar, enligt pedagogerna, 

utvidgas. Livsvärldens möjlighet till förändringar är det som ligger till grund för att det 

överhuvudtaget är möjligt att lära sig något (Bengtsson 2015, s. 30). Barnen ges möjlighet att i 

enlighet med förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 8) att lära sig förmågor såsom att ta hänsyn till 

och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. En av pedagogerna nämner 

också att: 

“Det startar upp någonting som gör det här med välmåendet, att hitta en balans. Och hur man tilltalar 

och hur man ser varandra, och hur man uppför sig. Och det är det här jag gör med barnen”. 

En annan pedagog menar på att hon arbetar mycket med likabehandling, och genom att använda 

samarbetsövningar upplever hon mindre konflikter i barngruppen.  

“Jag har ju haft ganska turbulenta grupper, och har fått jobba mycket med likabehandling. Och det 

har ju gått att hitta samarbetsövningar i det hela. När man gör saker tillsammans blir det mindre 

konflikter.” 

En pedagog nämner ett barn i barngruppen som hon hade jobbat med under hösten som inte riktigt 

ville vara med. Barnet gick vid sidan av, och pedagogen menade att man kan fånga upp något som 

barnen gör och använda sig av det. Inom en fenomenologisk kunskapssyn där liv och värld är 

sammanflätade, så tar sig lärande uttryck på olika sätt. Lärande kan aldrig ses lika utan gestaltar sig 

alltid utifrån individens värld (Bengtsson 2015, ss. 30-31). Här kan man se hur pedagogen anpassar 

och försöker fånga upp barnet där de befinner sig. I det här fallet upptäckte pedagogen att barnet ville 

vara med och massera sina kompisar vid avslappningen i slutet av yogapasset. Pedagogen hade olja 

och lät också barnet få olja i sina händer. Sedan gick barnet runt och la sina händer på alla sina 

kompisar axlar. Enligt Husserl (2002, s. 44) skulle man kunna tolka detta som att barnet följer och 

studerar ett fenomen till ett annat genom att ta in det som händer i rummet. Inom fenomenologin 

menar man att de personliga erfarenheterna ses som levda, och att samspel mellan individer utgår från 
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subjektiva erfarenheter av tid i sitt unika sammanhang (Kullenberg, 2015, s. 163). Då varje händelse är 

unik skapas ett flöde där nya relationer uppstår och omformas, vilket låter pojken erfara ting som leder 

till inlevelse och meningsskapande. Pedagogen upplevde händelsen som fin. Hon menar på vikten att 

våga låta saker bara vara, att det inte måste vara exakt lika. Pedagogen menar också på att så länge de 

barn som håller sig vid sidan av gruppen inte aktivt stör de andra, så brukar inte heller de andra barnen 

bry sig så mycket om det barnet. Det är snarare så att deras energier fångar in, som i det här fallet, 

barnet som stod vid sidan av.  

Ett annat exempel är en situation med ett barn i 3-årsåldern som inte ville ha huvudmassage som 

pedagogen brukade ge barnen i slutet av yogapasset. Pedagogen frågade alltid om hon fick ge 

massage, men barnet skakade på huvudet varje gång under en termins tid. Men när det hade gått en 

termin och pedagogen frågade barnet, så pekade barnet på huvudet. Sedan dess ville barnet att 

pedagogen alltid skulle massera. Hon menar på att det handlar om att lyssna på barnen, men också att 

det är viktigt att visa att man ser dem. Bengtsson (2005, s.17) menar att den värld som människor lever 

sina liv i, livsvärlden, är subjekt- relativ, och att denna värld alltid upplevs i relation till något subjekt, 

ur någons perspektiv. I detta samspel mellan pedagogen och barnet kan vi också få en känsla av hur 

det lilla barnets livsvärld förändras då det en dag godtar huvudmassagen (Bengtsson 2015, s. 30).  

Yoga, kroppsuppfattning och motorik 

Pedagogerna upplever att yoga tränar barnen på att göra aktiva val, något som exemplifieras genom att 

aktiviteten i själva rörelsen är något som barnet styr över helt själv. För barn som behöver lugnas ner 

kan man anpassa yogan genom att göra mer balansövningar eller stående övningar som är mer 

utmanande för kroppen. Genom balansövningar optimeras också vårt rörelsemönster, vilket är bra för 

hela kroppen. För barn som har svårt att koppla av menar pedagogerna att aktiva övningar är en 

förutsättning för att senare kunna sitta still en stund. 

Inom fenomenologin menar man att kunskap skapas genom erfarenhet, och genom att utforska 

kroppen genom olika yogaövningar där barnen till exempel provar på att göra sig så stora, så små, så 

lätta, eller så tunga som möjligt låter pedagogerna barnen utforska olika perspektiv utifrån sin egen 

levda kropp. Genom att barnen får erfara dessa aktiviteter kan också deras livsvärld utvidgas, och här 

sker också möjligheter till lärande (Bengtsson 2015, s. 30). Man anpassar här yogan för att möta ett 

specifikt syfte.  

“om du säger så här.. “kan du känna dina fötter?” Då känner barnen på sina fötter. Det är så de kan 

känna att de är där de är. Men om du gör det med en 7-åring så kan de känna sina fötter, [...] man kan 

ju hjälpa dem att få den här kroppsuppfattningen och att veta var man har kroppen och hur det känns i 

kroppen.” 

Det handlar om att skapa rörelseglädje och att väcka en utforskarlust hos barnen, menar pedagogerna. 

Bengtsson (2001, ss. 77-79) förklarar Merleau-Pontys syn på den egna levda kroppen, subjektet, där 

kroppserfarenheter skapar kunskap hos barnen. Merleau-Ponty menar, enligt Bengtsson, att det finns 

en cirkularitet mellan subjekt och kropp som skapar ett subjekt-objekt i sin tvetydiga existens. Då den 

levda kroppen genom sin ständiga närvaro inte anses vara i tid och rum, utan istället ses som boende i 

tiden och rummet behövs aktiviteter som interagerar med tid och rum. Genom detta kan man förstå de 

små barnens utforskande av sina fötter, då de fysiskt tar på dem med sina händer, som det subjekt-

objekt Merleau-Ponty syftar på i sin beskrivning av den grundläggande cirkulariteten. Merleau-Ponty 

(1999, ss. 44, 45) menar att kroppens rörelse blir en kunskapande funktion, då barnet förstår och 
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upplever dubbla sensationer. Att barnet i sitt kunskapsskapande så småningom förstår att fötterna kan 

kännas på två skilda sätt skulle kunna ses som en vidgad förståelse av den levda kroppen. 

Ofta får barnen ta på sin egen kropp för att medvetandegöra de olika kroppsdelarna och dess 

funktioner. “Vad finns här inne? Hur stort är hjärtat?” Att stryka på låren snabbt, eller klappa försiktigt 

på magen är saker som barnen tycker är spännande om de samtidigt får reflektera över hur det känns i 

kroppen. Att medvetandegöra kroppens funktioner genom att hoppa tio gånger snabbt och sedan känna 

hur hjärtat slår blir en kroppslig upplevelse som väcker något hos barnen. 

“Yogan i barngrupp ger en känsla för sig själv och för sin egen kropp, utforskande av sin kropp och 

olika känslor, sinnesstämningar och kroppsmedvetenhet.”  

Att träna på rörelse, stillhet och andning gör att barn får känna hur man kan röra kroppen på olika sätt, 

i olika rörelsemönster, vilket i sin tur också tränar hjärnan. Rör man kroppen i samma riktning hela 

tiden blir kroppen stel, och därför är det viktigt att barn inte bara spelar fotboll eller bara går på balett. 

Man behöver komma åt hela kroppen för att skapa olika rörelsemönster. Merleau-Ponty (1999, s. 101) 

menar att rörelsen, när kroppen förstått den, kan ses som inlärd och att man genom sin kropp kan rikta 

sig mot tingen och låta kroppen svara på tingens utmaningar. Därför kan man förstå yogans allsidighet 

som betydelsefull då hela kroppen utmanas i och med yogans olika positioner. 

“Att träna på att stå bredvid varann utan att röra varandra, ibland kan det vara en jättebra yogaträning 

också, allt som handlar om närvaro, och att faktiskt ha tid att tänka att ja, här är jag och jag tar hand 

om mig.. i den här intensiva världen som vi har. Vi brukar säga att vi tränar på både rörelse, stillhet 

och andning. “ 

Vidare menar pedagogerna att kroppen kan användas för att visa hur man känner sig. Mår man inte bra 

känns det ofta i magen eller i huvudet, och det är helt okej att det syns hur man mår. Man vet att stress 

inte är bra för hjärnan, och pedagogerna vill därför skapa goda vanor genom sitt arbete med yoga. 

Pedagogerna upplever också en språkutveckling genom att man i yogan ljudar och leker med rim och 

ramsor. Även uthållighet, motorik och koordination hos barnen utvecklas, då man t.ex. börjar med 

penngrepp och gör diagonala övningar där barnen får öva på att korsa vänster- höger. Merleau-Ponty 

(Bengtsson 2001, s. 81) var intresserad av sambandet mellan kropp och kunskap, något som han bl.a. 

förklarade med att världen enbart kan erfaras ur olika perspektiv tillgängliga genom den kroppsliga 

existensen. Vi kan på samma sätt se i pedagogernas berättelser att det finns ett samband mellan barnets 

förmågor och möjligheter att utveckla sina kroppsliga funktioner genom olika övningar. 

“Inte det att de ska älska yoga, utan att de älskar att röra på kroppen och tycker sin kropp är häftig. 

Och kan andas, vara ödmjuka mot varandra, respektera sig själv och respektera andra.” 

Något som är återkommande är förmågan att kunna koncentrera sig. En pedagog menar att då vi har 

skolplikt i nio år är behovet av koncentration stort, och hon upplever yogan som ett fantastiskt verktyg 

för att lyckas med detta. Yogan ger möjlighet att sortera bort många intryck vilket gör att barnen kan 

fokusera, sortera och koncentrera sig på det som är viktigt just nu.  

“Det är ett verktyg som fungerar när du behöver koncentrera dig. I skolan, i livet, i relationer, med 

dig själv, med andra, med dina känslor, tankar.. allt det där som vi brottas med givet att vi är 

människor.” 
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Yoga, andning och beröring 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016, s. 5) kan vi läsa att: “Omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan.” 

Då stressrelaterade sjukdomar idag är vanligt behöver vi undersöka barns hälsa relaterat till stress. Att 

kunna slappna av och jobba med stresshantering och återhämtning trots alla prestationskrav och en 

mängd aktiviteter ses därför som viktigt av alla pedagogerna, som menar att det inte är barnens krav på 

sig själva utan oftast föräldrarnas behov av bra prestationer från barnen som ökar pressen. 

Pedagogerna berättar också om vad som händer i kroppen när vi andas, och kopplar andningen till 

yogan. Det handlar om att bli medvetna om vår egen andning, och att tänka på hur vi andas när vi 

pratar till exempel. Andas vi ut, eller gör vi en inandning när vi pratar? Detta kan enligt Merleau-

Ponty (Bengtsson 2001, s. 80), ses som att tinget till slut upphör att existera, då det införlivas i 

kroppen och till slut sker helt spontant. Pedagogerna berättar att detta medvetandegörande av 

andningen ofta sker genom övningar där barnen sitter ner och andas samtidigt som de känner på sina 

egna kroppar. 

En av dem säger:  

“I skogen kan man lägga sig och titta upp på himlen, det blir en helt annan känsla där.” 

En av pedagogerna berättar att vi genom övningar kan få vår diafragma att fungera som den ska, 

istället för att den -som när vi andas ytligt- bara hänger slapp och likgiltig. Barn djupandas naturligt i 

magen och fortsätter med det efter födseln. Om man iakttar barn med t.ex. ADHD kan man se att de 

oftast har en väldigt ytlig andning, beroende på att de känner sig stressade. Redan vid 2-3 års ålder kan 

man enligt pedagogerna märka att andningen på barnen förändrats. Vi andas mycket uppe i 

bröstkorgen, och har därför ett behov av att arbeta och öva på att få tillbaka vår djupandning. Det 

framkommer också att barn genom övning lär sig andas djupandning, som de sedan använder sig av 

vid tillfällen då de känner sig frustrerade, arga eller stressade. 

Yoga blir också ett tillfälle då barnen lär sig reflektera och finna alternativ. Pedagogerna känner att det 

oftast är de barn som är allra mest uppskruvade eller speedade som tycker att yogan känns extra skön, 

samtidigt som just dessa barn är svåra att nå i stora barngrupper. Barn som har problem tycks dock 

vara än mer måna om närhet än andra barn, så man får se till att inte missa dem.  

Just dessa barn brukar också tycka att det är väldigt skönt med beröring, och har ett stort behov av 

kroppskontakt, mycket andningsövningar och närhet. Beröring, kramar och att räkna till tjugo 

långsamt är en användbar metod för att plantera en känsla av lugn i kroppen. Givetvis måste man vara 

medveten om att det finns barn som tycker det är jobbigt med beröring, men pedagogerna menar att 

man känner det på sig, att man vet vilka barn som inte vill bli berörda. Bredmar (2015, s. 56) menar att 

känslor handlar om ett givande och tagande, och att både ge beröring och bli berörd påverkar våra 

känslor och vår förståelse av dessa. Dessa känslor skapar kunskap som anses förbunden med kroppen 

och det som berörs, då känslan upplevs i hela kroppen. 

“Det startar upp ett lugn att man kramar någon länge.” 

Pedagogerna berättar också om hur man använder sig av massage i slutet av yogapassen, något barnen 

för det mesta tycker är väldigt behagligt, och ofta vill de även massera varandra. En resulterande effekt 

av detta är att barnen också blir snällare mot varandra, då flera pedagoger menar att barnen inte går 

fram till någon de nyss masserat och slåss eller knuffas. Då barnens livsvärldar möts genom att barnen 
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berör varandra skulle man enligt Bengtsson (2001, s. 71) kunna förstå det som att det råder ett 

cirkulärt förhållande mellan världen och subjektet, vilket kan ses som en rimlig förklaring till varför 

barnen visar varandra större respekt och vänlighet.  

Utöver helhetskänslan som en bra andning skapar, stärks också immunförsvaret vilket leder till att 

man mår bättre. Huvudvärk, sömnproblem och magont kan också påverkas genom att man lär sig 

andas bättre. Eftersom barn inte kan bestämma själva att de ska börja med yoga, utan är beroende av 

vuxna, är förskolan en bra arena för att arbeta med yoga som en form av stressreglering. Man märker 

dessutom ofta resultat väldigt snabbt hos barnen.  

Pedagogerna på förskolan upplever också att det saknas tid, att yogan blir bortprioriterad för andra 

aktiviteter och praktiska saker. Just detta menar de är så synd, då yogan är så viktig för att barnen ska 

orka med alla andra aktiviteter. 

Yoga och de aktiva barnen 

Att barn får jobba och göra av med energi skapar ett lugn för barnen, och pedagogerna anpassar 

aktiviteten efter barnens rörelsemönster, då det fungerar bäst med deras energikroppar. Bengtsson 

(2015, ss. 30, 31) menar att livsvärlden ses som individuell, vilket kan kopplas till pedagogernas 

anpassning av aktiviteter för att passa det enskilda barnet och dess behov. Exempelvis beskrev en av 

pedagogerna ett barn som brukade bita andra. Detta barn älskade yoga, och blev lugnt när det fick 

utlopp för sin energi i yogan. Pedagogen anpassade här yogan för att motsvara barnets behov i 

stunden. Några av pedagogerna nämner också att man ofta väljer att medicinera barn med problematik, 

istället för att försöka använda sig av rörelseterapi. En vanlig uppfattning är att det skulle räcka med 

att yoga 30 minuter om dagen för att uppnå effekt, men istället medicineras barnen. Något som 

pedagogerna också framhåller är att yoga inte bara hjälper de extra livliga barnen, utan även fungerar 

bra för barn som har en lite lugnare personlighet.  

“Det har jag också sett, speciellt med barn med ADHD, att när de hamnar i att de blir ilskna, far ut 

och blir överaktiva, kanske börjar knuffa... när allt det här kommer.. då.. "Nej, men jag tror att det är 

kram-time nu!" Och så ner och så bara.. håll! Då är det som att barnen bara Mmmm… Och sen att det 

minskar den omedelbara reaktionsförmågan att smocka till någon på en sekund bara för att man blev 

arg, och faktiskt träna på reflektion och eftertanke. Och få koll på andetaget.” 

En pedagog beskriver hur ett barn förklarar vad yoga är: 

“Yoga är när man känner med hjärtat”.  

Här kan man tänka att barnet kopplar yoga till sin livsvärld genom sitt känsloliv. Inom fenomenologin 

så är känslor utgångspunkten i människans existens, och människan anses alltid befinna sig i en 

stämning eller känsla (Bredmar 2015, s. 56). Samtliga pedagoger nämner att det finns barn som inte 

vill vara med eller som förhåller sig avvaktande till yoga. I dessa fall kan man se kopplingar till hur 

dessa olika stämningar kan kännas i kroppen, och hur viktigt det är att pedagogerna kan fånga upp 

dessa stämningar. Pedagogerna nämner olika situationer där barn tar avstånd på olika sätt. Exempel på 

detta är en pojke som inte är med i aktiviteten. Han är kvar i rummet men han stör ingen och 

pedagogen låter honom vara. I pedagogernas berättelser blir det oftast en vändning då barnen på eget 

initiativ sedan väljer att vara med. Efter att pojken har iakttagit de andra barnen och pedagogen en 

stund så lägger han sig ned på mattan och slappnar av.  

Pedagogerna menar också att barn med ett stort fysiskt behov gynnas av yoga. Deras kompisar ser att 

de klarar av övningarna, vilket stärker deras självförtroende och ställning i gruppen. Pedagogerna 
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upplever att barnens fokus blir bättre då de fått utlopp för sin energi, och de får lättare för att 

koncentrera sig. Det finns också barn som tycker att yoga är alldeles för långsamt för att de ska 

uppleva att det är kul. För de barnen, menar pedagogerna, måste man lägga in övningar som är snabba 

och lite mer utmanande. Enligt Bengtsson (2015, ss. 30, 31) ser man till individens värld, då man 

interagerar och anpassar lärandet efter individen. Att förändra livsvärlden innebär att man lär sig, och 

sammanflätandet av värld och liv ses som en kontinuerlig förståelse av lärandet. Pedagogerna växlar 

mellan energipass och avkopplingspass, och på så sätt anpassas yogan i grupp också efter individen då 

övningarna utförs efter barnens behov. Energin som barnen får göra av med på ett yogapass hjälper 

barnet att kunna sitta still en stund, vilket i sin tur hjälper barnen hantera sina energitoppar. 

Pedagogerna upprepar även här att det räcker med en kort stund för att barnen ska ha nytta av 

yogaövningarna, och dessa korta stunder kommer de aktiva barnen väl till godo.  

Pedagogerna berättar avslutningsvis att många barn med olika diagnoser går på yoga, att de får plats 

och klarar av det lika bra som alla andra. Barnen får förståelse för sitt eget område, samtidigt som de 

lär sig om kompisens, och att man ska respektera varandras ytor.  

"Är det små barn kan man säga att det är vatten eller eld i mellan och att vi inte går utanför och inte 

hoppar emellan mattorna”.  

Sammanfattande analys  

Essensen består av alla gemensamma nämnare för alla situerade beskrivningar och speglar fenomenets 

struktur (Szklarski 2015, s. 142). Genom att se fenomenets struktur som en röd tråd genom vår analys 

kan vi komma fram till essensen. Resultatet är de tolkningar vi gjort av vår analys, där vi försökt fånga 

in själva essensen i fenomenet (Szklarski 2015, s. 143). I vår studie kan vi se att yoga enligt 

pedagogerna har en påverkan på barn och barngrupper, och att pedagogernas förhållningssätt och 

prioriteringar bidrar till vad yogan kan användas till. Pedagogerna lyfter gemensamma värden såsom 

goda relationer till sig själv och andra, medvetenhet, kroppsuppfattning, andning och närhet. Dessa 

värden är ett återkommande fenomen i pedagogernas berättelser och pedagogerna beskriver hur de 

praktiserar dessa värden med barn och barngrupper i förskoleåldern. Genom att använda oss av 

fenomenologi har vi fått tillgång till livsvärldsbegreppet, vilket har hjälpt oss att förstå pedagogernas 

berättelser om sina upplevelser, vilket i sin tur hjälpt oss tolka materialet. 
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Diskussion  

Syftet med studien är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka pedagogers upplevelser av 

att yoga med barn i förskoleåldern. Vi har också undersökt hur pedagogerna beskriver sitt arbete och 

vilken påverkan pedagogerna menar att yoga har på barn och barngrupper. När pedagogerna under 

intervjuerna berättade om sitt arbete med yoga och barn betonades ett reflekterande och tillåtande 

arbetssätt. Det vi kunde se som en röd tråd i pedagogernas berättelser handlade dels om att 

uppmärksamma kroppen och dess egenskaper för att på så sätt stimulera en ökad medvetenhet och 

förståelse om sin egen kropp, och dels om att ge barnen tid för eftertanke och reflektion. 

Samtliga pedagoger i vår studie menar att de kan se stress hos barn redan i förskoleåldern. Samtidigt 

kan de se en minskad stress i barngruppen när de utövar yoga, vilket får stöd av Whites (2009, s. 277) 

forskning som visar att de kroppsliga övningarna positivt påverkar de barn som är oroliga eller 

stressade. Tidigare forskning pekar på stress som en bidragande faktor till psykisk ohälsa, samt hur 

yoga kan bidra till att minska stress och förbättra barns kognitiva förmågor och upprätthålla en mental 

hälsa (Khalsa et al 2012, ss. 81-89; Nätt et al 2015, ss. 1-3; White 2009, ss. 278-280). Det är därför 

viktigt att arbeta förebyggande mot barns stress, samtidigt som man bygger upp barnens självkänsla. 

Några av pedagogerna menar att de ser en minskad stress direkt efter utförandet, medan andra 

pedagoger menar att de ser en minskad stress i barngruppen under hela dagen vid användning av 

regelbunden yoga. Förklaringen till detta kan anses vara att barn som rör på sig får en lägre mängd 

stresshormoner i sina kroppar. Dessa stresshormoner pekas i tidigare forskning ut som riskfaktorer för 

både depression och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet, vilket understryker vikten av att ta barn och 

stress på allvar (Nätt et al 2015, ss. 1, 2). Stress kan också göra det svårt för barn att fokusera. I vår 

studie menar pedagogerna att man genom att vara här och nu, genom att lära sig känna in sin kropp, 

sina känslor och öka sin medvetenhet också lär sig att fokusera. Att skapa medvetenhet hos barnen 

genom att uppmärksamma deras känslor och att visa hur olika sinnesstämningar kan sätta sig i 

kroppen anser pedagogerna främjar barnens förståelse för både sig själva och andra, vilket återfinns i 

Whites forskning (2009, s. 277) där det betonas att själ, sinne och kropp ses som en helhet.  

Pedagogerna beskriver hur en spontan yoga-aktivitet kan samla en splittrad barngrupp och hur barnen 

då varvar ner, vilket bidrar till en sänkning av den övergripande stressnivån. Detta har tydliga 

kopplingar till tidigare forskning som visar att fysisk aktivitet har ett positivt resultat för barns hälsa 

(Wadsworth et al 2012, ss. 391-393). Det finns flera anledningar till varför yoga tycks ha den effekten; 

dels är aktiviteten prestationslös då det saknas tävlingsmoment, och dels tycker de flesta barn om 

yoga, varför de i de allra flesta fall gärna tar en paus i pågående aktivitet. Enligt pedagogerna tycks 

barnen uppskatta avslappnande pauser, och kan ibland även initiera dessa pauser själva då de avbryter 

sina aktiviteter för att andas. Detta är precis vad Razza et al. (2015, ss. 372 -382) och Whites (2009, ss. 

277, 279) forskning visar avseende yogans effekt på barnens förmåga till självreglering. 

Något som också framkommer är att det medvetna förhållningssättet hjälper till att skapa en god 

självkänsla hos barn som får utföra yoga. Det handlar här inte om att kunna prestera, utan om att delta 

på sina egna villkor. Samtliga pedagoger framhåller att yogan ska vara prestationslös, och att barnen 

ska vilja delta. Därför kan man också se att de barn som inte vill delta i yogan också inkluderas i 

aktiviteten, och trots att de själva inte aktivt deltar i själva aktiviteten ändå gynnas av yogan då den, 
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enligt pedagogerna, påverkar hela gruppen eftersom energinivåer och atmosfären i verksamheten 

förändras. Klimatet blir mer tillåtande, vilket i sin tur medger avvikelser från "det normala". Barnen 

får lära sig att det är okej att göra saker på ett annorlunda sätt än sin kompis, och att man duger som 

man är. 

Genom ett tillåtande förhållningssätt menar pedagogerna att barnen vågar mer, samtidigt som de får en 

större tilltro till sin egen förmåga. Den goda självkänslan borde rimligtvis kunna kopplas till 

betydelsen av en god förmåga till självkontroll, vilket enligt Shapiro et al (2015, ss. 2-4, 21) och Razza 

et al (2015, ss. 372-374) är viktigt för den sociala samvaron. Pedagogerna i vår studie menar att det är 

av vikt att barn skapar goda relationer både till sig själv och till andra. Detta kan tyckas extra viktigt då 

det i våra intervjuer även framkommit att alla barn inte får någon personlig kontakt hemma, vilket 

naturligtvis är synnerligen problematiskt för barns bildande av sin egen självkänsla. 

Pedagogerna menar att man kan öva upp sin självkontroll, och att övningarna kan anpassas efter 

barnens förmågor. Dels kan man se dessa övningar som hjälp för de aktiva barnen att klara av det 

sociala samspelet i barngruppen bättre då det ibland krävs att barnen ska kunna sitta still och 

koncentrera sig, och dels kan man också använda sig av t.ex. balansövningar för att påverka barnens 

funktioner och rörelsemönster. Razza et al (2015, ss. 372, 379-381) och Shapiro et al (2015, ss.1-4) 

menar att självkontroll är viktigt både för problemlösning och för det sociala samspelet. Att kunna 

uttrycka känslor på rätt sätt är därför på så vis en del av barnets sociala utveckling, och genom 

förmågan till självreglering förbättras även barnens individuella status i barngruppen. Pedagogerna 

upplever att barn efter att ha yogat hjälper varandra, och ser därmed ett utökat samspel mellan barnen. 

Barns impulsiva handlande tycks minska då de får öva upp sin förmåga att reflektera, något som enligt 

Shapiro et al (2015, s. 3) beror på att barnen ökar sin förmåga att kunna fokusera "inåt", vilket också 

ses som en del av barnets sociala kompetens.  

Den sociala kompetensen hos diagnosticerade barn med beteendeproblem har efter avkopplingsyoga 

enligt Rosenblatt et als (2011, ss. 1029, 1032, 1034) forskning visat att beteendeproblemen minskar då 

man arbetar återkommande med yoga- och andningsövningar. Vad som framkommer i vår studie 

beträffande barn med diagnoser är att man måste ta det extra försiktigt med dessa barn, och vara mer 

inkännande än vanligt.  

Barn med beteendeproblem tycks många gånger ha ett större behov av närhet och beröring, samtidigt 

som det framgår att de samtidigt är väldigt känsliga för den nära kontakten. Pedagogerna är måna om 

att visa barnen att de kan lita på dem, samtidigt som de möjliggör för dessa barn att i ännu större grad 

styra över sitt eget deltagande i aktiviteten. Pedagogerna understryker också att det är viktigt att 

barnen känner att de kan lita på dem, och att man måste stå för det man säger. Det är viktigt att barnet 

självt får avgöra när och om det vill delta, och när de känner att aktiviteten är över får barnet självt 

avsluta. Man måste som pedagog känna sig nöjd även med en kort stunds yoga, då även en kort stund 

ger något av värde till barnet. Några av pedagogerna talar också väldigt mycket om att det är viktigt att 

bekräfta barnen, en kort nick eller en snabb blick är tillräckligt för att bekräfta att det är okej att lämna 

rummet. På så sätt känner inte heller barnet att det stör, eller att aktiviteten måste brytas för de andra 

barnen som yogar. I vissa fall krävs det också att barn med ett extra stort behov får vara ensamma med 

pedagogen för att kunna ta till sig aktiviteten. Detta kan idag vara ett stort problem på förskolor som 

inte har en tillräckligt stor personalgrupp, men kanske skulle man kunna anpassa barngrupperna för att 

möjliggöra för alla barn att kunna ta del av yoga i verksamheterna? Några av pedagogerna nämner 

också att föräldrar till barn söker vård för att barnet ska få en diagnos, något som sedan följs av 

medicinering i avseende att minska beteendeproblemen. I vissa fall menar pedagogerna att det skulle 

kunna räcka med att anpassa aktiviteter efter barnens rörelsebehov och på så vis arbeta mer medicinskt 
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med yogan. Detta uttalande får stöd av Rosenblatt et als (2011, ss. 1029-1034) forskning som visar att 

rörelseterapi kan hjälpa barn med beteendestörningar och vara ett alternativ till medicinering då barnet 

behöver hjälp med att koppla av. 

Pedagogerna hävdar att barns självförtroende ökar då de får sin kompetens bekräftad, och då barnen 

känner att de klarar av övningarna. Detta är ett resultat som även framkommer i Razza et als (2015, s. 

372) forskning som pekar på att barn genom sin förmåga att kunna självreglera också får ett bättre 

självförtroende. Att få bekräftelse på att man klarar av något är enligt pedagogerna viktigt, men man 

måste tänka på att inte berömma allt då det lätt skapas situationer då man berömmer barnet för allt det 

gör. Istället för att ge beröm kan det ofta istället räcka med att man bekräftar att man ser vad barnet 

gör. På så vis får det en större betydelse för barnet de gånger man berömmer dem för det de 

åstadkommer. 

Pedagogerna betonar att det är den återkommande, regelbundna yogan som ger allra bäst resultat, och 

de menar att yoga är betydelsefullt för barns utveckling inom ett flertal områden. Detta kan kopplas till 

Chaya et als (2012, ss. 1161-1166) studie av barns kognitiva prestanda, där barns uppmärksamhet, 

koncentration och spatiala förmågor varit i fokus under en period med regelbunden yoga. Den 

regelbundna yogan tycks ge bäst resultat på grund av upprepningar som återkommer ofta. Att andas 

medvetet blir en del av barnens vardag om de ofta påminns om just andningen. Att istället 

medvetandegöra andningen under ett tillfälle i veckan blir på så sätt inte lika effektivt som att 

påminnas om andningen flera gånger dagligen, till exempel vid stunderna med spontan-yoga. 

Valet av metod spelar en avgörande roll för resultatet i vår studie, då undersökningen utgår från våra 

informanters berättade upplevelser. Därför kan vi inte vara helt säkra på att resultatet kan anses 

generellt gällande. Dock har studien visat på en gemensam uppfattning beträffande yogans positiva 

effekter hos de pedagoger vi intervjuat. Vi anser därför att det är sannolikt att man kan sätta en stor 

tilltro till resultatet då pedagogernas egna upplevelser vilar på flera års erfarenheter med många olika 

barn och barngrupper. Trots att studien bygger på endast 7 intervjuer innefattas den av erfarenheter av 

ett arbete med hundratals barn under de år som erfarenheterna byggts upp. Att man som pedagog 

känner att någonting fungerar som arbetssätt och att man samtidigt poängterar vikten av att reflektera 

över sitt förhållningssätt och över sitt handlande understryker resultatets tillförlitlighet. Man kan 

ifrågasätta om pedagogernas entusiasm över yogans positiva effekter gör att resultatet av studien 

påverkas, men då vi kunnat styrka det som framkommit med tidigare forskning tycks inte detta vara 

fallet. 

Något som också framkommer tydligt i vår studie är de effekter som pedagogerna upplever när barnen 

får närhet och massage. Det framhålls t.ex. att en effekt av yoga och avkoppling är att barnen efter att 

de fått massera varandra inte är lika benägna att vara elaka mot varandra, och att de tycks ha en 

förståelse för den andras livsvärld. En tänkbar orsak till detta kan vara att yogan gett upphov till 

reflektioner hos barnen, vilket i sin tur kan skapa en eftertänksamhet då det kommer till barnets eget 

beteende. Pedagogerna berättar att medvetenhet också kan handla om att vara medveten om sina egna 

sinnesstämningar, och hur det kan kännas i kroppen när man känner sig på ett visst sätt. 

Att uppmärksamma dessa olika känslor gör att pedagogerna skapar en förståelse, inte bara för barnets 

egen reflektion, utan också för hur barnet kan uppfatta ett annat barns livsvärld. Ett snarlikt 

resonemang beskriver Shapiro et al (2015, s. 23) som också menar att barns förmåga att känna empati 

främjas då man får öva sig på att sätta sig in i någon annans perspektiv. 

Sammanfattningsvis upplever vi som genomförare av studien att det är genom att betona vikten av ett 

prestationslöst utförande som gör arbetet med barn och yoga framgångsrikt. Barnen får med yogan 
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också en stund där de slipper undan omvärldens krav; de får vara sig själva utan att vara ett objekt som 

ska bedömas, analyseras eller utvärderas. Det vore också intressant att veta varför pedagoger väljer 

bort att arbeta med yoga och barn. Kan det vara så att eftertänksamhet och reflektion inte alltid är 

eftersträvansvärt för alla barn som processar oönskade upplevelser, det vill säga: ska man alltid känna 

efter hur man mår, eller kan det vara bra att låta tiden läka eventuella “sår”? 

I den här studien har vi inte sett några nackdelar, och inte heller pedagogerna har pekat på några 

omständigheter som gör att yoga inte tycks lämpligt i barngrupper. De pekar snarare på motsatsen; att 

yoga hjälper dem hantera ett otal situationer som i andra fall tycks svårhanterliga. 

Vår förhoppning är att denna studie leder till att fler pedagoger vill börja använda sig av yoga för att 

på så vis låta barnen utforska sin upplevelsevärld och utveckla en djupare förståelse för både sig själva 

och relationen till andra. Vi hoppas och tror att studien är relevant då den visar på mycket lovande 

resultat som kommer många barns utveckling till godo. 

Betydelse för praktiken och professionen 

För vår egen profession är det av vikt att förstå att barn idag känner stress, samt att det finns metoder 

för oss att hantera denna stress på. Inom praktiken finns det ramar för vad som enligt läroplanen ska 

finnas med i verksamheten, men idag, menar pedagogerna, värderas inte den fysiska aktiviteten lika 

högt som till exempel matematik eller naturkunskap. Då vi blir mer och mer stillasittande behöver vi 

fokusera på att få in mer rörelse i barnens vardag då det påverkar deras välmående i allra högsta grad.  

Att sprida kunskap om yogans positiva effekter på olika områden är av vikt för både praktiken och 

professionen, då den ena indirekt har makt eller förmåga att påverka den andra.  

Att besitta förmågan att kunna använda sig av sin andning i olika situationer kan leda till alternativa 

metoder för hur man kan kontrollera sin kropp och dess reaktiva impulser. Detta tycks allt viktigare i 

dagens samhälle, då vi utsätts för så mycket olika yttre påverkan som vi förväntas reagera på, bedöma 

eller kommentera.  

Att kunna vara eftertänksam, att ta ett steg tillbaka och reflektera en stund istället för att till exempel 

direkt svara på en fråga eller bara bekräfta det som sägs är svårt, men det är en förmåga som vi kan 

öva upp i vårt ledarskap. I vår profession är reflektion av stor betydelse dels för att det är viktiga beslut 

som ständigt fattas som berör andra individer, och dels för att vi ska medvetandegöra och erbjuda 

möjligheter för barnen själva att få leda, medan vi som pedagoger kan ta ett tillfälligt steg tillbaka i vår 

ledarroll. Genom reflektion och medvetenhet kan vi låta barnen få ta plats och vara ledare samtidigt 

som gruppgemenskapen erbjuder en trygghet som låter alla få prova på ledarskapet.  

Slutsatser 

Studiens slutsatser visar att pedagogerna upplever att yoga påverkar både det enskilda barnet och hela 

barngruppen positivt. Pedagogerna upplever att även de barn som väljer att inte aktivt delta i yogan 

påverkas då energinivåerna sänks, vilket gör att dynamiken bland barnen i hela barngruppen förändras. 

Vi kan också se de olika gemensamma värden som pedagogerna lyfter, såsom goda relationer till sig 

själv och andra, medvetenhet, kroppsuppfattning och närhet som viktiga för barns utveckling. 

Pedagogernas hänsyn till, och medvetenhet om, det enskilda barnets behov i barngruppen bidrar också 

till en större effekt av yogan. Att anpassa övningar efter behov gör att barn t.ex. får utveckla sin 
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motorik, självkännedom och självkontroll samtidigt som andningen hela tiden utgör ryggraden i 

pedagogernas berättelser om sina arbeten med barnen. 

Att barn ibland behöver hjälp med att hitta lugn och fokus till exempel på grund av 

koncentrationssvårigheter, och att yogan i dessa fall är en gångbar metod för att hjälpa barn med detta, 

är ytterligare något som tydligt framkommer i resultatet. 

Samtliga pedagoger betonar att yoga ska vara prestationslöst, och att man genom yoga i barndomen 

lägger grunderna till ett hälsosammare liv. 

Dessa gemensamma värden visar att de intervjuade pedagogerna upplever att yoga utgör en stor 

skillnad för barn och barngrupper, vilket gör att alla pedagogers roll i framtiden borde bygga på ett 

ännu mer reflekterande arbetssätt som betonar vikten av medvetandegöra det enskilda barnet och 

barngruppen.  

Vidare forskning 

Tidigare forskning som vi har hittat har fokuserat på individen, och hur yoga på olika sätt bidrar till 

individens välmående. Individers välmående borde då kunna bidra till en bättre gruppsamhörighet, 

vilket vi saknar information om i tidigare forskning om yoga. En frågeställning är följaktligen vilken 

effekt yoga kan ge för gruppen kontra individen? Vad händer och hur påverkas gruppen av en 

kontinuerlig utövning av yoga?  

Vi tänker att man skulle kunna ta forskningen av yoga och barn vidare genom att fokusera på 

förskolans miljö och barngrupper som vistas i den. Efter genomförd studie, och möten med 

pedagogerna då de berättar om sina upplevelser av yoga och barn, fick vi en känsla av att yogan också 

handlade om ett förhållningssätt gentemot sig själv och andra. Vi kunde se likheter i hur pedagogerna 

berättade om att ha ett mer tillåtande förhållningssätt till barnen, och därför tänker vi att man genom 

observationer kan ta forskningen vidare genom att fortsätta titta på yogans påverkan på barngruppen. 

Man får då ha i åtanke hur forskaren kan påverka yogastunden med sin närvaro. Genom att studera 

fenomenet med olika metoder, skulle det kunna stärka trovärdigheten av yogans påverkan på 

barngrupper (Ahrne & Svensson 2015, ss. 25-26).  

Samtliga pedagoger använde sig av massage som avslappning, vilket en del av pedagogerna nämnde 

som en bidragande orsak till ett snällare klimat i gruppen. Vad händer om vi utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv med fokus på det sociala samspelet och lärandet? Vilken typ av lärande 

bidrar yogan med till barnen? Det skulle kunna bidra till att vi lär oss mer om yogans effekter på 

barngrupper i förskolans verksamhet. Samtliga pedagoger berättade hur de genom yoga 

medvetandegör kroppen genom att uppmärksamma olika kroppsdelar och andetaget. Vissa pedagoger 

nämnde också att de uppmärksammade de olika känslotillstånden och pratade om dessa. Nya 

forskningsfrågor utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle här kunna vara: Hur påverkar användandet 

av yoga den sociala kulturen på förskolan? Hur använder pedagogerna yoga som verktyg i förskolan? 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet verktyg som innebär att människan använder 

sig av både fysiska och intellektuella/språkliga redskap för att mediera verkligheten (Säljö 2014, ss. 

57,81). Begreppet verktyg var återkommande i våra möten med pedagogerna; några av pedagogerna 

menade till exempel att barnen får kunskap genom utövandet av yoga och på så sätt får med sig ett 

verktyg för livet. Pedagogerna ger exempel på hur barnen längre fram i livet använder sig av 

andningen som ett redskap i olika situationer, för att bli av med huvudvärk, ryggvärk eller att varva 

ner då de känner av stress. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Informationsbrev till pedagoger -

förfrågan om deltagande i vår studie om yoga på 

förskolan 

Hej! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om yoga i förskolan, och vi skulle vara glada för er medverkan i vårt examensarbete! 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja komma och besöka er för att göra en intervju. Vid 

besöket kommer vi utöver att skapa en personlig kontakt också informera er vidare om vår 

undersökning. Vi vill intervjua er angående era tankar och erfarenheter beträffande arbetet med yoga i 

förskolan. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under 

bifogad blankett. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar Linda & Sara 

Linda Åbjörk & Sara Åsén 

Tel. Nr: XXX-XXX XX XX/ XXXX- XX XX XX 

lindaabjork@xxxxxxx.xxx/ahsensara@ xxxxxxx.xxx 

Anna Westberg Broström (handledare) Mailadress: anna.westberg-brostrom@ xxx.xx.xx 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08-xxxx xxxx 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till studenterna Linda Åbjörk eller 

Sara Åsén innan den 14/11. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta 

brev men vi hoppas det finns ett intresse att delta i vår studie för att öka kunskapen om yoga i 

förskoleverksamheten. 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 2 Informationsbrev till instruktörer -

förfrågan om deltagande i vår studie om yoga på 

förskolan 

 

Hej! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om yoga i förskolan, och vi skulle vara glada för er medverkan i vårt examensarbete! 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja komma och besöka er för att göra en intervju. Vid 

besöket kommer vi utöver att skapa en personlig kontakt också informera er vidare om vår 

undersökning. Vi vill intervjua er angående era tankar och erfarenheter beträffande arbetet med yoga 

för barn i förskoleålder. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under 

bifogad blankett. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar Linda & Sara 

Linda Åbjörk & Sara Åsén 

Tel. Nr:XXX-XXX XX XX/ XXXX- XX XX XX 

lindaabjork@xxxxxxx.xxx/ahsensara@ xxxxxxx.xxx 

Anna Westberg Broström (handledare) Mailadress: anna.westberg-brostrom@xxx.xx.xx 

 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08-xxxx xxxx 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till studenterna Linda Åbjörk eller 

Sara Åsén innan den 14/11. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta 

brev men vi hoppas det finns ett intresse att delta i vår studie för att öka kunskapen om yoga i 

förskoleverksamheten. 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 3 Intervjuguide instruktörer 

Bakgrundsfrågor om informanten 

Hur började du intressera dig för du för yoga? 

Hur länge har du utövat yoga? 

Vad upplever du är roligast med yrket som yogainstruktör? 

Vad upplevde du var tjusningen med yoga? 

Vad fastnade du för? 

Vad har du för utbildning/utbildningar som rör yoga och barn? 

Vad har utbildningen/ utbildningarna givit för insikter/kunskaper? 

Hur länge har du jobbat som yogainstruktör för barn? 

Frågor om barn och yoga 

Vad upplever du yoga ger till barn/barngrupper? 

Förändras barnen på något sätt? 

Hur förhåller sig barnen till yogan? 

Upplever du att några barn tycks gynnas mer än andra av yoga? 

Vad upplever du händer med barnens självkänsla? 

Upplever du några förändringar med barns motorik i samband med yogaövningar? 

Upplever du att barnens kroppsuppfattning och självkontroll påverkas med hjälp av yoga? 

Är det som en fritidsaktivitet som barnen kommer och utövar hos dig, eller är det andra anledningar, 

t.ex att yoga används medicinskt? 

Hur förbereds en yoga-stund med barngruppen? 

Vad upplever du att barnen uppskattar med yogan? 

Är det något som du upplever viktigt att tänka på i den miljön man utövar yoga i? 

Frågor om föräldrar, förskola och yoga 

Upplever du att föräldrarna har några förväntningar på vad yoga ska tillföra för deras barn? 

Vilket förhållningssätt har du haft mot föräldrarna? 

Upplever du att debatten som pågått i sociala medier har varit befogad? 

Hur har du bemött eventuell kritik mot yoga med barn? 

Vad upplever du att föräldrar behöver veta för att se fördelarna med yoga för barn? 

Är yoga något som du skulle rekommendera pedagoger ute på förskolorna att använda? 

Varför? 
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 (Om svaret är ja) Vilka kunskaper anser du är viktiga att ha om man som pedagog vill börjar använda 

yoga på förskolan? 

Vad är viktigt att tänka på? 

Har du några egna erfarenheter av yoga i förskolan? 

Berätta gärna om egna upplevelser som du upplever viktiga i relation till barn och yoga! 
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Bilaga 4 Intervjuguide till pedagoger 

Bakgrundsfrågor om informanten 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat i förskolan? 

Hur länge har du varit intresserad av yoga? 

Vad har du för personliga erfarenheter av yoga? 

Hur länge har du arbetat med yoga i förskolan? 

Bakgrundsfrågor om förskolan 

Vilken typ av förskola är det? 

I vilka åldrar är barnen? 

Hur ser personalgruppen ut? 

Finns det skillnader på hur yoga upplevs bland dina kollegor? 

Arbetet med yoga i förskolan 

Hur arbetar ni med yoga på förskolan? 

Varför började ni med yoga på förskolan? 

Hur många pedagoger är aktiva med yoga på förskolan? 

Hur ser en dag med yoga i förskolan ut? 

Görs det några förberedelser före yogan? 

Var gör ni yoga? 

Varför gör ni yoga? 

När sker yogan? 

Spelar miljön någon roll för upplevelsen av yoga? 

Finns det andra faktorer som du upplever har inverkan på hur yogan upplevs? 

Personliga erfarenheter av yoga i förskolan 

Vad hade du för tankar om vad yogan skulle kunna tillföra innan arbetet med yoga startade? 

Hade du några särskilda förväntningar? 

Har du något långsiktigt mål med yogan? 

Vad har du för tankar om yoga och barn nu? 

Vad tycker ni är de största fördelarna med att arbeta med yoga i förskolan? 

Ser ni några nackdelar? 

Har ni sett någon skillnad före och efter yoga blev en del i verksamheten? 



40 

 

Vad blev det för någon skillnad? 

Upplever du att yoga kan användas till ett specifikt syfte? 

Kommer ni att fortsätta med yoga i förskolan? 

Ser du något som man kan förbättra för att underlätta arbetet med yoga i förskolan? 

Upplever du att relationerna förändras mellan barn/pedagog när man arbetar med yoga i förskolan? 

På vilket sätt? 

Upplever du att relationen förändras mellan barn/ barn? 

Barnens erfarenheter av yoga i förskolan 

Upplever du att barn tycker att yoga är roligt? 

Hur har barnen förhållit sig till yogan? 

På vilka sätt uttrycker barnen sin inställning till yoga? 

Har barnen förändrats på något sätt? 

Finns det några barn som tycks gynnas mer än andra av att yoga? 

Hur påverkar yogan barngruppen? 

Är det olika för olika barngrupper? 

Används yogan vid speciella tillfällen? T.ex. då man märker att barnen blir stressade eller har svårt att 

koncentrera sig? Hur gör ni i så fall? 

Upplever du att yoga gör skillnad för barn som har en diagnos, t.ex. ADHD? 

Upplever du att barnens motorik förbättras när barnen får utöva yoga kontinuerligt? 

Vad upplever du händer med barnens självkänsla när man utövar yoga? 

Påverkar yogan barnens kroppsuppfattning och självkontroll? 

På vilket sätt? 

Upplever du att yoga har några effekter på barn som är stressade? 

Föräldrars erfarenheter av yoga i förskolan 

Hur har ni arbetat med föräldrar om yoga och varför ni utövar det i förskolan? 

Vilken information har föräldrarna fått om yogan i förskolan? 

Har ni pratat om yoga med föräldrarna? 

Vilka synpunkter har föräldrar haft på yogan? 

Har föräldrars eventuella synpunkter påverkat barngruppen?       

Vilket förhållningssätt har ni haft till föräldrar som haft eventuella synpunkter på yogan i förskolan? 

Berätta gärna fritt om specifika händelser, upplevelser eller känslor som du kopplar till yoga på 

förskolan! 
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Bilaga 5 Skolinspektionens Beslut 
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