
 

 

 

 

  

Barnyogans plats i förskolan 
En kvalitativ studie om förskollärarens syn på 

barnyoga 

 

Författare: Hanna Rydeberg 

Handledare: Jan Perselli 

Examinator: Karina Abdo 

Termin: HT19 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2FL01E 

Självständigt arbete i 

förskolepedagogiskt område 15hp 



 

  



 

Abstrakt 

Studien syftar till att ta reda på vad förskollärare anser om att använda barnyoga i 

förskolan samt bidra med kunskap om barnyoga och dess effekter. Anledningen till 

detta syfte är att det idag pågår flera diskussioner om yoga. Flera av dessa diskuss-

ioner handlar om ifall yoga ses som religiöst eller inte.  

Data samlades in genom en intervjustudie där tio förskollärare deltog. Resultatet visar 

att förskollärare idag har en positiv inställning till barnyoga och flera av förskollä-

rarna anser att motståndet som barnyoga och yoga får beror på okunskap. Förskollä-

rarna gör skillnad på yoga och barnyoga. De uttrycker att barnyoga är mer lekfullt 

och har ett annat fokus på andningen än vad yoga har. De anser också att vårdnads-

havare också borde förstå denna skillnaden. Genom en tydlig kommunikation med 

vårdnadshavarna hoppas förskollärarna att de kan öka kunskapen kring vad barnyoga 

är samt vilka effekter det kan ha på barnen. Effekter som förskollärarna uttrycker är 

ökad koncentration, kroppsmedvetenhet och ett lugn hos barnen.   

Nyckelord 

Barnyoga, yoga, rörelse, välbefinnande, hälsa 

Tack 

Tack till alla som deltagit i mina intervjuer och som genom det gjort denna studie 

möjlig.  
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1 Inledning 

Barnyoga innebär bland annat meditation, avslappning och andningsövningar på ett 

lekfullt och medskapande sätt. Barnyoga har inga krav på prestation, det är olika för 

alla vad man klarar av här och nu (Odevall, 2015). Yoga är enligt Garfinkel och 

Schumancher Jr (2000) en helhetssyn på hälsa med målsättning att bland annat öka 

styrka och koncentrationen genom asanas (fysiska positioner) och pranayama (kon-

troll av andetaget). Trots att detta inte låter som en problematisk aktivitet är yoga och 

barnyoga i förskola och skola ett ämne som det idag diskuteras mycket. En del anser 

att yoga har sina rötter i hinduismen och att barn i förskola och skola inte bör utöva 

yoga då det kan tolkas som en religiös företeelse. Andra anser att yogan är en aktivitet 

som påverkar vårt välmående och endast finns till för att öka vårt välbefinnande. Stora 

delar av den diskussion som idag pågår började 2012 då Skolinspektionen fick in en 

anmälan om just yoga. Anmälan gjordes av en vårdnadshavare som ansåg att yoga 

inte får användas på hens barns skola på grund av yogans religiösa tillhörighet. I detta 

fall ansåg Skolinspektionen att yoga använts för att främja barnens hälsa och välbe-

finnande och att skolan inte blandat in religion i utövandet. Därför lades anmälan ner 

och Skolinspektionen skrev riktlinjer för hur yoga får användas i skolan och försko-

lan. Dessa riktlinjer innebär att yoga får användas som hälsofrämjande aktivitet utan 

religiösa inslag (Skolinspektionen, 2012). 

Trots Skolinspektionens nya riktlinjer fortsätter debatterna mellan vårdnadshavare. 

Dessa debatter leder till att vissa vårdnadshavare förbjuder deras barn att delta i yoga-

stunderna (Adolfsson, 2016). Odevall (2015) skriver i sin bok att för att utöva barn-

yoga med en barngrupp kan det vara bra att informera vårdnadshavare om detta innan. 

Det är en bra idé att skicka ut ett mejl till vårdnadshavare med information om vad 

barnyoga är och i vilket syfte detta kommer användas i förskolan. Odevall fortsätter 

påpeka att finns det vårdnadshavare som inte vill att deras barn ska delta är det viktigt 

att respektera detta. I denna intervjustudie vill jag nu ta reda på vad förskollärare anser 

om att använda barnyoga i verksamheten och hur de ser på kommunikationen med 

vårdnadshavarna. Studien syftar också till att bidra med fakta kring barnyoga och dess 

effekter på barnen. 

Jag inleder med en bakgrund där litteratur och tidigare forskning som handlar om 

yoga och barnyoga tas upp. Vidare följer studiens syfte samt metodval för genomfö-

rande och analys. Avslutningsvis kommer resultatet från intervjuerna presenteras som 

följs av en analys och diskussion om studien.  

1.1 Begreppsdefinition yoga  
Inom hinduismen utövas deras typ av yoga när man underkastar sig för att uppnå 

förening med Brahman (religion.nu, u.å.). I min studie tillämpas Garfinkel och 

Schumancher Jr (2000) definition där de ser yoga som en aktivitet för hälsa och väl-

befinnande.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I den första delen av bakgrunden kommer litteratur som berör ämnet yoga i förskola 

och skola att tas upp. Längre ner kommer även ett avsnitt som behandlar vad tidigare 

forskning tar upp om yoga i skola och förskola.  

2.1 Barn och stress 
Stress kan beskrivas som ”en dynamisk process, där människors förmåga ställs emot 

omgivningens krav” (Ellneby, 1999, s.15). Författaren fortsätter och skriver att att de 

krav som vårdnadshavare samt andra vuxna, till exempel pedagogerna på förskolan, 

ställer på barnen kan göra de stressade. Stress hos barn kan även bero på flera faktorer 

än bara ökade krav. Det kan även bero på bland annat skilsmässa, under- och översti-

mulering, hög ljudnivå och idrottsprestationer. Även skolan är en bidragande faktor 

till barns stress och Ellneby (1999) skriver att steget från förskolan till skolan stressar 

flera barn. Det är nya intryck och andra krav som ställs på barnen vilket bidrar till 

ökad stress. Mörelius (2014) skriver likt Ellneby (1999) att ökade krav från omgiv-

ningen bidrar till ökad stressnivå hos barnen. Mörelius (2014) skriver även om att 

förskolebarn som inte känner sig förstådda upplever stress som de själva inte kan sätta 

ord på. Istället för att verbalt uttrycka sig som stressade kan de då använda våld eller 

att de drar sig undan. Mörelius skriver då att det är i familjen som de första insatserna 

behöver göras för att motverka eller minska stress hos förskolebarnen. Det är till fa-

miljen som barnen har starkast band och därför en viktig knutpunkt i barnens liv. Hon 

skriver också att yoga, massage och motion kan kort- eller långsiktigt bidra till mins-

kad stress. 

2.2 Vad är yoga? 
Yoga härstammar från Indien och betyder förena på sanskrit som är ett språk som förr 

användes ibland annat Indien (Garfinkel och Schumancher Jr, 2000). Forskarna talar 

om att förena innebär att skapa balans mellan kropp och själ samt kropp och sinnen. 

Denna förening har som mål att uppstå genom asanas (fysiska positioner) och pra-

nayama (kontroll av andetaget). Yoga har en helhetssyn på hälsa och har som mål-

sättning att öka flexibiliteten, styrkan, koncentrationen, självmedvetenheten och 

skapa sinnesfrid.  

Yoga innehåller flera olika inriktningar och yogaformer med olika specifika fokus. 

Hathayoga är den yogaform som mest influerats i västvärlden. Syftet med hathayoga 

är att finna balans och kräver därför fokus och ansträngning. Forskarna pekar på att 

många tror att det är hathayoga som är yoga men missar då att yoga är en livsfilosofi 

som består av flera yogaformer där hathayoga bara är en av dessa (Garfinkel och 

Schumancher Jr, 2000).  

Den form av yoga vi är mest bekanta med här i västvärlden är den 

fysiska yogan, träningsformen… De andra vägarna inom yoga har fo-

kus på handlingar och moral, kunskap och visdom eller på att skapa 

ett kärleksfullt förhållande till gud. (yogawithme.se, u.å.) 

I förskolan ligger inte en specifik yogaform i fokus utan Odevall (2015) skriver att 

yoga i förskolan, eller barnyoga som det egentligen heter, ska vara lekfullt, fantasifullt 
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och kravlöst. Barnyoga ska användas för att barnen ska få avkoppling. De ska få öva 

på att andas djupt och stärka hela sin kropp samt finna balans och utveckla sin kon-

centrationsförmåga genom barnyoga.  

2.3 Barnyoga och läroplanen 
Barnyoga står inte med som ett begrepp i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). 

Dock går det att applicera barnyoga på flera av de strävansmål som står med. Bland 

annat står det att barnen ska få en balans mellan aktivitet och vila, Odevall (2015) 

skriver att barnyoga är avkopplande och är en del av barnens tid för återhämtning i 

förskolan. Odevall skriver även att i barnyogan övar barnen på att sträcka på kroppen 

och att lyssna på sig själv för att bli medveten om vad kroppen klarar här och nu. 

Även detta mål går att koppla till barnyoga: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, ko-

ordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur vik-

tigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. (Skolverket, 

2018, s.13). 

Yoga är en hälsofrämjande aktivitet skriver Garfinkel och Schumancher Jr (2000). 

Samtidigt skriver Ellneby (2011) att barnyoga ska vara en aktivitet som främjar bar-

nens kreativitet, fantasi och lekfullhet. Skolverket (2018) skriver att lek för barnen 

handlar om att få imitera, fantisera och bearbeta intryck. Barnyoga går därför att få in 

under flera av de strävansmål som berör lek och hälsa. Det står även i förskolans 

uppdrag att förskolan ska främja barns utveckling, hälsa och välbefinnande där barn-

yoga enligt Ellneby (2011) skulle gå att använda.  

2.4 Barnyoga som rörelseaktivitet i förskolan 
Ellneby (2011) skriver att barnyoga för samman barns lust till rörelse och barns nyfi-

kenhet för sagor. Trots att barnyoga är ganska okänt i svenska förskolor skriver Ell-

neby att det är nära det som barnen idag redan får möta som till exempel gestalta, höra 

sagor och röra på sig. För Ellneby är yoga att stretcha hela kroppen genom rörelser. 

Något som även Lewnhaupt (2009) håller med om. Hon upplever också att yoga in-

nebär balans och flexibilitet för hela kroppen. Lewenhaupt talar också om att yoga 

hjälper en att skapa harmoni och lugn inom sig själv. 

”Du kan yoga var som helst” påstår Magnusson (2015, s.11). Hon skriver att barnyoga 

inte ska vara krångligt att utöva. För att utöva barnyoga behövs egentligen inget spe-

ciellt material eller plats utan det är endast fantasin som sätter gränser. Viktigast är 

att lyssna på barnen och deras behov för dagen. Ibland kan ett par djupa andetag räcka 

och ibland krävs mer för att få barnen ner i varv.    

2.5 Yoga och dess effekt på barn 
Det finns fler studier som visar på effekten av yoga, meditation, qigong och liknande 

på vuxna än på barn (Terjestam, 2010). Terjestam fortsätter och skriver att resultatet, 

på de få studier som gjorts i skolan, visar att barn som utövar aktiviteter som de ovan-

nämnda får högre betyg, bättre koncentration, ökat självförtroende samt ett mindre 

aggressivt beteende. I en informationstext om barnyoga beskriver Olander (u.å.) flera 

andra positiva effekter på barn vid regelbundet utövande av barnyoga. Hon nämner 



 

4(25) 

 

bland annat, likt de tidigare referenserna, minskad stress, stärkt självförtroende, rör-

ligare kropp, ökat fokus samt stärkta muskler och leder i kroppen. Hon nämner också 

att yoga kan betyda olika saker för alla. En del använder yoga för att bli avkopplade 

och andra för att bli starkare. Oavsett vilket syfte yoga har för dig så är det viktigt att 

lyssna på sig själv, vilket också Odevall (2015) talar om. Hon talar om att man genom 

yoga startar en inre process där man blir mer medveten om sig själv och vad som är 

viktigt för en själv.  

2.6 Tidigare forskning 
Här presenteras vad tidigare forskning tagit upp om yogans effekter på barn. 

2.6.1 Effekter av barnyoga 

Barnyogans effekter på barn talar bland annat Santangelo White (2009) om. Forska-

ren skriver att det finns lite eller egentligen ingen forskning alls som visar på att yoga 

har negativ påverkan på barn i skolan och förskolan. Istället finns flera forskare som 

talar till yogans fördel och dess positiva effekter på barn. Bland annat skriver Santang-

elo White vidare att yoga ger barnen bättre fysisk och psykiskt mående. Även Razza, 

Bergen-Cico och Dessa (2015) skriver om yogans positiva effekt på barn. I deras stu-

die framkommer att yoga kan användas i skolan för att förbättra barnens självregle-

ring. Något som då också bidrar till att minska stressen bland skolbarnen.  

Dock visade en studie som Beattie gjort (2014), där hon undersökte effekterna av 

yoga hos barn i förskola och skola, att det inte blev någon större skillnad mellan de 

barn som fick utöva yoga och de barn som inte fick utöva yoga. Beattie själv förklarar 

att anledningen till bristande effekter hos barnen, kanske beror på urvalet av barnen i 

de olika grupperna. Att de barn som deltog i yogan kanske redan var bättre när de 

gäller koncentration, avslappning och inlärningsförmåga än de som inte deltog. Emel-

lertid visade även en studie gjord av Rich (2010) bristande effekter av yoga i försko-

lan. Det intressanta i denna studie, enligt forskaren, var att det visade sig en skillnad 

mellan pojkar och flickors uppmärksamhet efter studien avslutades, där flickorna vi-

sade sig ha bättre uppmärksamhet än pojkarna. Därför anser Rich (2010) att ytterli-

gare forskning borde göras på yoga i förskolan. Pandit och Satish (2014) följer detta 

mönster som Rich (2010) och Beattie (2014) talar om med bristande effekt av yoga. 

Men Pandit och Satich (2014) skriver också att effekterna av yoga bland barnen i 

deras studie inte påvisades fören efter att de utövat yoga en längre tid. De skriver att 

till en början upptäcktes inga större skillnader mellan de barn som utövade yoga och 

de som inte deltog. Effekterna visade sig inte fören efter sex – sju månader. De menar 

då att det fanns långvariga effekter av yoga bland barnen som deltagit under de sju 

månaderna. Medan de fanns vissa effekter som kunde visa sig efter en yogasession 

men som sedan försvann efter några timmar. De långvariga effekterna som de fann 

var viss beteendeförändring och kognitiva förbättringar.     

Tillskillnad från de studier som tagits upp ovanför har Wolff och Stapp (2019) gjort 

en studie i USA där lärarens uppfattning om yoga i skolan diskuterades. Studien vi-

sade att det var övervägande positiva erfarenheter kring yoga i skolan men att flera 

lärare innan studien ansåg att 3-5 åringar är för små för att utöva yoga. Något som 

under studiens gång falsifieras. Barnen kunde själva sätta ord på vad yoga hade för 

effekter på dem, barnen ökade sin koncentration under passet för att klara av att stå i 
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vissa yogapositioner. Lärarna blev då överraskade och vissa påpekade att de skulle 

vilja fortsätta arbeta med yoga i sina klasser.  

Barns stress på grund av krav från omgivningen som Ellneby (1999) skriver om, talar 

även Hagen och Nayar (2014) om. De skriver om medias närvaro i barnens liv och att 

detta leder till ökade krav på sig själva i och utanför skolan. I artikeln tar de då också 

upp yoga som ett sätt att minska denna stress. Ett sätt att förbättra humöret och bar-

nens självreglering.  

Yoga provides training of mind and body to bring emotional balance. 

We argue that children and young people need such tools to listen in-

ward to their bodies, feelings, and ideas. (Hagen och Nayar, 2014, s.1) 

2.6.2 Mental hälsa  

I Isaksson, Marklund och Haraldsson (2017) studie tog de reda på hur förskollärare 

arbetar i förskolan för att främja barns mentala hälsa. I deras studie framkom det att 

på flera förskolor handlade det i första hand om att skapa en trygghet för barnen. Detta 

för att bidra till ett positivt klimat på förskolan och för att alla ska trivas. Den mentala 

hälsan främjades både via barnens fria lek samt under planerade aktiviteter där de 

använde bland annat yoga, massage, sagor och vila. Just massage var något som flera 

förskollärare kunde se positiva effekter av. Det handlar främst om att barnen kopplade 

av och lekte lugnare efter massagen.    

Även Wong (2017) har skrivit en artikel om arbetet med barns mentala hälsa. Hon 

berör att yogapedagogik kan användas för att öka förståelsen och kunskapen kring 

funktionshinder. Funktionsnedsatta barn skapar ett lugn genom yoga, ett lugn som 

gör att de har lättare att hantera situationer i klassrummet med övriga i klassen. Det 

skulle också kunna innebära en ökad status för funktionsnedsatta barn i samhället. 

Yogapedagogik är också ett sätt för läraren att komma närmare det funktionsnedsatta 

barnet, öka sin förståelse kring dennes funktionshinder. Det är en pedagogik som ar-

betar med inkludering istället för exkludering vilket Wong upplevt tyvärr är mer van-

ligt i skolans värld.  

Både Isaksson, Marklund och Haraldsson (2017) samt Wong (2017) talar om att bar-

nen ska få vara barn. Deras mentala hälsa kan inte endast påverkas av oss vuxna utan 

de behöver även uppleva en lugn och ökad koncentration inom sig själva. Detta gäller 

då både barn med och utan funktionsnedsättning.  
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3 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vad förskollärare anser om att använda barnyoga 

som en del i förskolans verksamhet samt hur de ser på kommunikationen med vård-

nadshavare angående barnyoga. Studien ska också bidra med kunskap om barnyogan 

och dess effekter på barns välbefinnande. 

3.1 Frågeställning 
• Hur upplever och beskriver förskollärare fenomenet barnyoga i förskolans 

verksamhet? 

• Hur informeras vårdnadshavare om barnyoga i förskolan? 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras vilket perspektiv som studien har sin utgångspunkt i. 

4.1 Fenomenologiskt perspektiv 
Min studie är inspirerad av det fenomenologiska perspektivets tankesätt. Eftersom jag 

vill fokusera på förskollärarens upplevelse av ett fenomen används ingen förutbe-

stämd teori utan deras upplevelser får styra studien. Fenomenologin fokuserar på hur 

människan upplever ett fenomen. Det är inte den fysiska upplevelsen som hamnar i 

centrum utan det är människans sinnliga upplevelse (Allwood och Erikson, 2017; 

Bengtsson, 1998). I min studie handlar det om förskollärarens, samt en rektors, upp-

levelse av barnyoga. Det är också, precis som Denscombe (2018) skriver, lättare att 

använda sig av intervjuer om man vill studera människans sinnliga upplevelser av ett 

fenomen. Genom intervju blir människans upplevelser mer tydliga än de blir genom 

enkäter och observationer. 

För att närma mig intervjupersonerna mer är mina intervjufrågor ställda på ett sätt så 

att det endast är deras egna upplevelser som ligger i mitt intresse. Jag ställer inte frå-

gor som kräver fakta. Vilket Jacobsson och Skansholm (2019) skriver är en tydlig 

skillnad mellan positivism och fenomenologin. Inom fenomenologin talas det om att 

“det finns inget direkt samband mellan en objektiv verklighet och vår bild av verklig-

heten” (Jacobsson och Skansholm, 2019, s.65). 

Inom det fenomenologiska perspektivet är det livsvärlden som studeras. Något som 

Bengtsson (1998) skriver innebär vår egen värld och hur vi upplever den. Det är en 

värld ingen annan kan sätta ord på åt oss utan det är endast vi själva som vet hur vi 

känner och upplever saker. Livsvärlden kan skilja sig åt mellan varje människa vilket 

gör den svår att analysera. Livsvärlden kan vara gemensam i vissa fall då vi antar att 

vi ser på vissa saker på liknande sätt som till exempel färger.   

Allwood och Erikson (2017) skriver att Husserl, som är en av upphovsmännen till 

fenomenologin, menar att vi blir färgade av antaganden som vi gör utifrån vad som 

är norm och naturligt för oss. Vi glömmer att leva efter våra egna känslor och vår 

egen livsvärld. Fokus i min studie är endast barnyogan och förskollärares uppfattning 

om detta fenomen alltså söker jag inte rätt svar utan jag vill att förskollärarna svar 

utifrån sig själva.   
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5 Metod 

I följande avsnitt kommer metoden som användes för att genomföra studien att bely-

sas.  

5.1 Kvalitativ data 
Datainsamling skedde med hjälp av en semistrukturerad intervju som. Jacobsson och 

Skansholm (2019) förklarar semistrukturerade intervjuer som att det finns ett förut-

bestämt tema med intervjufrågorna, men följdfrågor och intervjufrågor behöver inte 

fastställas i en viss ordning utan kan variera mellan intervjuerna. Hallin och Helin 

(2018) skriver om att intervju är en metod som passar när man vill ta reda på vad 

människor anser om ett fenomen. De skriver också, "den som intervjuar får en inblick 

i den intervjuades värld" (Hallin och Helin, 2018, s.12). Som tidigare nämts vill jag 

med inspiration från fenomenologin komma närmare intervjupersonerna och deras 

livsvärld genom att inte bara lyssna utan också genom att försöka förstå hen. Eftersom 

jag valt att arbeta med intervju som metod är kvalitativ data mer passande att ta in då 

det handlar om djupare förståelse om ett fenomen samt insamlad data från ett mindre 

antal källor (Jacobsson och Skansholm, 2019). 

5.2 Urval 
Jag började med att kontakta tre förskollärare personligen antingen via fysiskt besök 

på förskolan eller via telefonsamtal. Därefter kontaktades fem rektorer via mejl. Ett 

informationsbrev om min studie bifogades där det framkom att jag efterfrågade förs-

kollärare att intervju om ämnet. Även facebook användes i syfte att finna förskollärare 

med utbildning inom barnyoga. Detta resulterade i sammanlagt tio intervjupersoner 

från olika förskolor i olika delar av Sverige. Fyra av förskollärarna har barnyogaut-

bildning.  

Mitt informationsbrev skickades därefter även till de förskollärare som uttryck in-

tresse att dela i studien. I informationsbrevet (se bilaga 2) hade jag skrivit syftet med 

studien, vilka etiska ställningstaganden som jag tog hänsyn till samt mina kontakt-

uppgifter stod med vid frågor som uppstod under studiens gång.  

5.3 Genomförande 
Fyra av de tio intervjuerna utfördes via telefon på grund av sjukdom samt resetid. 

Resterande intervjupersoner besöktes på respektive arbetsplats under arbetstid där in-

tervjupersonerna gick från barngruppen. Intervjuerna spelades in för att i ett senare 

skede lättare kunna transkriberas.  

Vid formulerandet av intervjufrågorna lades inga egna värderingar in. Utan intervju-

frågorna var öppna och tolkningsbara. Det var endast en intervjuperson som bad om 

att få frågorna dagen innan men då fick hon bara ut mina strukturerade frågor och inte 

eventuella följdfrågor. Då ingen annan frågade om de kunde få intervjufrågorna dagen 

innan så fick de höra dem första gången under själva intervjun.  

Intervjun började med att jag förklarade att de skulle utgå från sig själva och inte från 

vad förskolan de arbetar på anser. Detta för att jag vill komma åt deras egna upple-

velser. Sedan följde intervjufrågor och följdfrågor. Intervjun avslutades med att jag 
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berättade om att uppsatsen kommer skickas till de som deltagit efter den avslutas för 

att de ska kunna sprida kunskapen vidare till kollegorna.   

5.4 Analys av data 
Jag har använt mig av en fenomenologisk ansats med ett induktivt förhållningssätt. 

Detta innebär att jag letade efter uttryckliga samt underförstådda meningar i svaren. 

Till viss del har jag även inspirerats av det hermeneutiska perspektivet i min analys 

då jag försökt tolka delar av intervjuerna för att finna deras underförstådda mening 

(Szklarski, 2019).  

Stegen i min analys har inspirerats av den analysprocess som Szklarski (2019) skriver 

om. Första steget innebar att jag transkriberade mina intervjuer och började med att 

kolla efter nyckelord som var återkommande i flera transkriberingar. Nyckelord kan 

också förstås som fenomenets essens, som Szklarski (2019, s 148) förklarar som ”de 

mest väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen”. Essensen är oföränderlig och inne-

bär i mitt fall att jag letade efter nyckelord som intervjupersonerna använder syno-

nymt med barnyoga. Då utgångspunkten i studien är förskollärarnas livsvärld är det 

centralt att leta efter både uttryckliga och underförstådda meningar i intervjuerna. Es-

sensen är det uttryckliga i detta sammanhang medan de underförstådda innebär att jag 

gick mer på djupet och försökte förstå nyckelorden i sitt sammanhang. Jag försökte 

alltså förstå vad intervjupersonerna menade med sitt svar.  

5.5 Etiska ställningstaganden 
Studien har följt vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som är tolkade ur  God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska få reda på syftet med studien 

samt varför det är efterfrågat att dessa deltar (Vetenskapsrådet, 2017). I enlighet med 

informationskravet blev intervjupersonerna i förväg informerade om studiens syfte i 

mitt informationsbrev som skickades via mejl.  

5.5.2 Samtyckeskravet 

Genom samtycke godkänner deltagarna att det insamlade materialet får användas i 

studien. Det innebär också att deltagarna står bakom det som de själva delgivit under 

till exempel en intervju som i detta fall (Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla sam-

tyckeskravet valde jag att ta med en samtyckesblankett som intervjupersonerna, innan 

intervjun började, fick skriva på för att intyga att de samtycker till att ställa upp. I 

denna samtyckesblankett framkom vad syftet med studien är, vilken metod som an-

vänds, vem som står bakom studien, samt att intervjupersonen är medveten om sina 

rättigheter till skyddande av personuppgifter samt rätten till att neka.  

5.5.3 Konfidentialitetskravet 

Med konfidentialitetskravet menas att de insamlade personuppgifterna kring delta-

garna inte får spridas vidare (Vetenskapsrådet, 2017). I detta fall innebär att intervju-

personerna inte ska gå att spåra och därför har de i studien samt i transkriberingarna 

fått fiktiva namn.   
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5.5.4 Nyttjandekravet 

Sista kravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att den insamlade data endast får 

användas i den enskilda studien och inte användas vid övriga tillfällen utan tillåtelse 

från deltagarna. Likt informationskravet blev intervjupersonerna i denna studie infor-

merade om detta i mitt informationsbrev. 

5.6 Metoddiskussion 
Min tanke med att intervjua barnyogautbildade förskollärare samt outbildade var att 

skapa ett större perspektiv på fenomenet. Jag ville ta del av erfarenheter och tankar 

från olika personer, inte bara fokusera på de med barnyogautbildning som jag under-

medvetet visste skulle tala för att barnyoga är bra att använda i förskolan.  

Efter studiens slut inser jag att min studie borde lagts fram till rektorer och förskollä-

rare på ett annat sätt. Flera rektorer antog att jag ville träffa förskollärare som använ-

der sig av barnyoga eller som i alla fall är positiva till att använda det. Nu i efterhand 

inser jag att min information till rektorerna borde varit mer opartisk. Det hade också 

gjort att intervjupersonerna gått in med en annan bild innan intervjun än att de skulle 

prata för barnyoga. Jag anser dock att min studie har ett bra varierande innehåll om 

än bara positiva tankar och åsikter.  

Genom semistrukturerade intervjuer kunde intervjuerna ta olika riktningar och det 

kändes som att alla intervjuer flöt på bra. Det gäller att vara flexibel vid semistruktu-

rerade intervjuer för att kunna anpassa sig till vad intervjupersonerna vill prata om. 

Det gäller också att jag som intervjuare lyssnar på det som intervjupersonen talar om 

för att kunna utveckla det ytterligare vid följdfrågor. En risk vid semistrukturerade 

intervjuer är att följdfrågorna blir ledande som att man vill få fram vissa specifika 

svar. Jag anser inte att mina följdfrågor var ledande men då ser jag det endast ifrån 

mitt perspektiv, från intervjupersonernas perspektiv kan de ansett något helt annat. 

Sen tror jag inte mina intervjuer hade gett lika mycket om jag haft strukturerade frågor 

då mina frågor hade varit mer riktade och mitt fenomenologiska perspektiv hade då 

inte varit framträdande. Jag tror inte heller att enkäter hade gett mig lika bra svar, de 

svaren hade varit mer opersonliga och otydliga. För att kunna göra min analys be-

hövde jag personliga svar som kunde förklaras och vidarediskuteras under samtalens 

gång.     

En av förskollärarna bad om att få intervjufrågorna dagen innan vilket jag till en bör-

jan sa nej till då jag inte ville ha några förberedda och nedskrivna svar. Jag ville att 

svaren skulle utgå från vad de kände här och nu. Anledningen till att jag valde att 

skicka frågorna i alla fall var på grund av förskollärarens egna personliga behov av 

detta. Jag märkte dock att hon hade skrivit ner sina svar på mina intervjufrågor vilket 

gjorde att mina följdfrågor rörde till det för hon. Det blev inte så utvecklade svar och 

skulle därför nu efterhand inte velat skicka frågorna tidigare. De övriga intervjuerna 

flöt på bra då intervjupersonerna inte visste vad jag skulle fråga om här näst. En annan 

intervju som inte blev som det var tänkt var på grund av sjukdom. Skulle ha intervjuat 

en förskollärare på hennes arbetsplats men denna intervju blev inställd och gjordes 

istället via telefon. Tror inte att intervjun fått en annan utgång om den gjorts vid ett 

fysiskt möte, då jag fick bra svar från förskolläraren under telefonintercvjun.   
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6 Resultat 

Med utgångspunkt i min frågeställning ”Hur upplever förskollärare fenomenet barn-

yoga i förskolans verksamhet?” formulerade jag fem intervjufrågor. Utifrån svaren på 

dessa intervjufrågor, med frågeställning och syfte i tankarna, framkom fyra stycken 

huvudrubriker: Vad är yoga?, Barnyogans effekter, kommunikation med vårdnadsha-

vare samt barnyogans plats i förskolan. Under dessa huvudrubriker följer några un-

derrubriker som är formulerade efter nyckelord som framkom i intervjuerna.  

Majoriteten av förskollärarna uttrycker glädje över att jag genomför denna studie då 

de anser att barnyogans budskap behöver spridas.  

6.1 Vad är yoga? 
För flera av förskollärarna är yoga avkoppling. Två nämner även att de själva utövar 

yoga för att må bra och för att kunna slappna av i den annars rätt stressiga vardagen. 

Andra effekter som förskollärarna upplever att yoga ger dem är: vighet, styrka, smi-

dighet samt ökad koncentration. 

När jag tänker yoga så är det en form utav rörelse som jag uppfattar 

är någonting som samlar kroppen som får kroppen att harmonisera 

med helheten. Att koppla ihop kropp och hjärna. (Stina)  

Det finns förskollärare som anser att yoga är återhämtning och rörelse på samma gång 

där mycket av fokusen ligger på balans och andetaget. En förskollärare nämner även 

att yoga för henne är en livsform, det är mer än bara rörelser på yogamattan.  

Det är en människosyn om att man ska ha en god inställning och tänka 

bra om sig själv och sin omgivning… ta hand om naturen och miljön. 

(Malin)  

Två förskollärare tillägger även att den avslappning som yoga kan ge känner de att 

dem även kan få genom att gå ut i skogen, massage eller mindfulness övningar. Flera 

nämner också att yoga inte passar alla och att alla därför inte finner samma effekter 

av utövandet.  

6.2 Barnyogans effekter 
Flera gånger under intervjuerna pratade förskollärarna om barnyogans effekter på bar-

nen. Därför kommer det här presenteras vilka önskvärda effekter barnyoga ger samt 

varför de anser att barnyoga behövs idag. 

6.2.1 Lugn och ro 

Majoriteten av de deltagande förskollärarna anser att yoga för vuxna och barnyoga är 

olika aktiviteter med olika syften. Barnyoga handlar för nästan alla om rörelseglädje 

och att barnen får komma ner i varv. Två förskollärare nämner även att genom barn-

yoga får barnen lära känna sin kropp, att barnen får kontroll över sin kropp att klarar 

mer och mer för varje gång. 

Ja barnyoga, då tänker jag hjälper barnen att koncentrera sig få 

kroppsuppfattning och rörelseförmåga och dom bitarna att det är en 

form av rörelse man blir medveten om sin kropp. (Ritva) 
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”Barnen ber om mer” är det flera av förskollärarna, som använder barnyoga i försko-

lan, som nämner. En förskollärare upplever att barnen gillar den utmaning som barn-

yogan ger dem. Hon brukar utmana barnens balans och ibland styrka. Hon tror att det 

är en utmaning som barnen känner att de klara av och då upplever det roligt. En annan 

förskollärare har sett att barnen själva utövar yoga när personalen inte alltid har tid 

men att de då släpper tankarna på andetaget och fokuserar på rörelserna. 

Då är det mera det där med kroppen och gymnastiken som dom yogar 

med för då släpper dom den här tanken med andetaget. (Malin) 

Som med yoga för vuxna är det förskollärare som nämner att även barnyoga är en 

kombination av avslappning och rörelseaktivitet. Barnyoga är en aktivitet som en för-

skollärare upplever har samma syfte som barnmassage. Hon upplever att oxytocin 

eller som hon kallar det, gladhormonet, utlöses vid både barnyoga och barnmassage. 

En annan gör också en liknelse mellan barnyoga och barnmassage, hon upplever att 

det är harmoniska rörelser som också blir något taktilt och då utlöser hormoner. Att 

hormoner eller oxytocin utlöses har förskollärarna upplevt gör att barnen leker bättre 

och lugnare samt att de är gladare. 

Jag upplever att dom blir väldigt glada och dom leker på ett bättre sett 

när dom har fått massage. (Sara) 

Trots att förskollärarna här ovan säger att de upplever att barnen leker bättre och är 

gladare, är det flera förskollärare som nämner att det tar tid innan man kan uppleva 

några långvariga effekter av barnyogan. Det krävs fler än en-två gånger nämner en 

förskollärare. Sen om man upplever effekter är det svårt att avgöra om de beror på 

barnyogan nämner en annan. Det finns de förskollärare som använt barnyoga i någon 

månad men fortfarande inte anser att de kan uppleva några effekter. Det finns även 

de som upplever att barnyoga bör utövas i mindre grupper för att ge full effekt.  

En förskollärare, som använt barnyoga i sin barngrupp i två månader, säger att de 

barnen som oftast vill vara med på barnyogan är dem som behöver det som mest, de 

som oftast är uppe i varv och känner sig stressade. Hon tror att barnen själva känner 

att de behöver komma ner i varv och att de känner efteråt att de är lugnare. Trots att 

hon inte haft barnyoga jättelänge upplever hon att det ger effekt vid enstaka tillfällen 

men att det är kortsiktiga effekter.  

6.2.2 Stress 

I samband med att jag frågade vad barnyoga var för förskollärarna nämner sju av dem 

att barnen är stressade. De anser därför att barnyoga eller liknande aktiviteter som 

massage till exempel behövs i dagens förskola. De upplever att hjärnan får mycket 

stimuli genom bland annat media och intryck i vardagen.  

Det är ganska mycket informationssamhälle vi har ju mycket media 

som gör att barnen får mycket intryck och hjärnan blir fullproppad. 

(Ylva) 

Barnen har ett späckat schema upplever flera förskollärare. De nämner att barnen inte 

har några hål i schemat och att de får följa med på mycket aktiviteter med vårdnads-

havarna. En av förskollärarna är även utbildad stresspedagog och upplever att hon 
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kan se faktorer som tyder på stress hos barnen. Genom barnyogan anser då några 

förskollärare att barnen får landa en stund och finna lugn och ro. 

Det är inte bara barnen som är stressade utan fyra av förskollärarna talar om att de 

själva använder yoga för att minska sin egen stress. Förskolläraryrket är något som 

en förskollärare nämner kan vara stressande och att yoga för henne kan vara ett till-

fälle att få ner pulsen. Hon säger även att hon tror att barnen är lika stressade som 

vuxna bland annat på grund av stora barngrupper och mycket intryck från omgiv-

ningen. En förskollärare berättar för mig att hon försöker att använda tillfällen som 

kön i mataffären eller bilkön för att stanna upp och djupandas istället för att bli upp-

stressad.  

6.3 Kommunikation med vårdnadshavare 
I flera av böckerna jag läst står det att man bör informera vårdnadshavare om att för-

skolan använder barnyoga i barngruppen. Detta pratade jag även med förskollärarna 

om. 

6.3.1 Informera vårdnadshavare 

För två av förskollärarna är det inte en stor grej att de utövar barnyoga i barngruppen. 

För dem är det som vilken aktivitet som helst och att det inte krävs att man gör ett 

plakat där man skriver ut att de utövar barnyoga. De nämner dock båda två att de har 

skrivit i ett av sina månadsbrev att de kommer arbeta med barnyoga framöver. Det 

var inte mycket fakta eller liknande utan de skrev att har de några frågor är de väl-

komna att ställa dem.  

Nu har jag utbildat mig och vi kommer köra igång med barnyoga snart 

har ni några frågor är ni välkomna att fråga (Disa)  

Tre förskollärare nämner att de använder sig, eller skulle använda sig, av en skylt i 

hallen. En skylt där de förklarar vad barnyoga är och dess positiva effekter på barnen. 

En tillägger att hon hänvisade till läroplanen och skolverket på hennes skylt. Istället 

för att hänga upp en skylt i hallen valde en av förskollärarna att skicka ut ett inform-

ationsbrev på mejl till vårdnadshavare med samma innehåll som de ovan, syfte och 

effekter. Flera vårdnadshavare har reagerat positivt på informationen upplever några 

förskollärare.  

En förskollärare använde sig av ett helt annat sätt för att nå ut till vårdnadshavare. 

Hon tog upp barnyoga på ett föräldramöte. Hon hade tagit med sig några barn som 

tillsammans med henne visade exempel på hur ett yogapass i förskolan kunde se ut. 

Förskolläraren berättade även vad barnyoga är och dess effekter.  

Vi hade det på ett föräldramöte faktiskt… Jag hade med några barn 

som visade vad vi gjorde för några rörelser. (Ylva) 

Två av de som inte använder barnyoga idag har svårare att veta hur de hade informerat 

vårdnadshavarna. En av dessa säger att hon hade fört en dialog med vårdnadshavare 

som kan vara fundersamma kring ämnet. Samma person berättar även att på deras 

veckokalender som hänger i hallen skriver de vad de gjort under dagen och där hade 

barnyoga stått med i så fall. En annan förskollärare säger att hade de använt barnyoga 

hade de använt sig av information i deras veckobrev. De hade då bland annat skrivit 
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vad barnyoga är. Hon tror att det motstånd som förskolor möts av beror det på okun-

skap och kan man då förklara vad barnyoga innebär för vårdnadshavarna tror hon att 

det motstånd som yogan i förskolan och skolan idag har. Samma person tillägger att 

är det tydligt i ett veckobrev vad barnyoga är så kanske det inte blir lika mycket mot-

stånd.  

6.3.2 Att stöta på motstånd 

En del av det motstånd yoga idag har är att vissa anser att yoga är religiöst berättar 

flera förskollärare. Tre förskollärare har stött på motstånd i sina verksamheter och de 

har hanterat detta på olika sätt. En av dessa valde att inte ha yoga med deras barn, 

men ska tilläggas att deras barn ändå var för litet för att vara med just nu. När barnet 

blir äldre säger förskolläraren att det krävs en dialog med vårdnadshavarna. En annan 

säger att det inte var henne personligen som vårdnadshavarna pratade med. Hon be-

rättar att den förskolläraren som dessa vårdnadshavare pratade med ifrågasatte de och 

förklarade för dem vad barnyoga i förskolan innebär och förklarade skillnaden mot 

yoga som vuxna utövar. Dessa vårdnadshavare ändrade sina åsikter och tillät därefter 

att barnet fick delta efter deras samtal. Den tredje förskolläraren upplevde samma som 

den jag nyss skrivit om. Samtidigt berättar alla dessa tre förskollärare att de fått posi-

tiv respons från vårdnadshavare. 

I mitt kompendium stod det ju också att barnyoga inte är någon relig-

ion… att förklarar man att man jobbar på det här sättet med barnen… 

så är dem mesta föräldrarna med. (Disa)  

En av förskollärarna har inte barnyoga just nu men har ändå stött på motstånd på ett 

möte hon varit på med annan personal på en förskola hon arbetade tidigare. Där var 

det diskussioner om barnyoga hörde hemma på förskolan och det fanns där då en 

person som hade en annan religionstillhörighet som var helt emot det. Hen ansåg att 

barnen inte bör göra solhälsningar och liknande rörelser för att man då tillber vissa 

gudar. Det slutade med, tror förskolläraren, att det köptes in yogamattor till en avdel-

ning där hen inte jobbade och att man lät barnyogan stanna på den avdelningen. För-

skolläraren tillägger även att detta motstånd inte berodde på okunskap utan tvärtom, 

hen var väldigt påläst om yoga. Hade denna förskollärare stött på motstånd från vård-

nadshavare, hade hon känt att det hade behövts en dialog med övriga personal på 

förskolan för att avgöra om förskolan ska gå ifrån yogan eller fortsätta.   

Dessa fyra förskollärare som jag nämnde här ovan är de enda som stött på motstånd 

av de jag intervjuat. Dock frågade jag ändå de andra sex hur de hade reagerat om de 

hade stött på motstånd från vårdnadshavare angående barnyoga. Några nämner att de 

själva hade pratat med vårdnadshavarna och försökt förklara barnyogans syfte. Hade 

vårdnadshavarna fortfarande inte ansett att deras barn ska yoga så hade de accepterat 

detta och erbjudit barnet att delta på annat under dessa stunder. En av dessa förskol-

lärare tillägger att många gånger beror motstånd på en rädsla för något nytt. Hon tror 

att det ibland handlar om att man vill skydda sitt barn när man inte har tillräckligt med 

kunskap om någonting. Hon hoppas ändå att en tydlig kommunikation kan leda till 

att man får några att ändra åsikt och tänka positivt sen finns det alltid dem som ändå 

inte kommer vilja.  
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En av förskollärarna är själv muslim och utövar inte yoga som innehåller spirituella 

inslag på grund av den religionstillhörigheten hon har. Hon skulle dock inte anse att 

yoga i förskolan innehåller några religiösa inslag utan hon tänker på att det är ju barn 

vi talar om och behöver inte gå så djupt på allting. Gör hon yoga är det för att må bra 

inte för att tillbe någon religion. Hon tillägger att det ändå krävs en tydlighet med 

varför vi gör barnyoga om man ska göra det i förskolan. För vet inte de vårdnadsha-

vare med annan religionstillhörighet vad yoga i förskolan innebär är det klart att de 

blir rädda säger hon. 

Asså allt som är utanför den svenska normen lite grann är ju jättejob-

bigt ta ta tag i. (Anna)  

Denna okunskap är det fler förskollärare som nämner. Två förskollärare säger att man 

kan bjuda in vårdnadshavarna för att de ska bilda sig en uppfattning om vad det är 

förskolan håller på med om inte en öppen dialog hjälper. Något som en förskollärare 

också trycker på är att barnen själva ska få bestämma om de vill delta om de är lite 

större. Vill de vara med får man prata med vårdnadshavarna om det anser förskollä-

raren, men det är viktigt att ha en god dialog med hemmet så man inte tappar den 

kontakten. Förskolan ska ju vara icke konventionell och därför är det viktigt att själv 

vara påläst påpekar förskolläraren också. 

Att ta kontakt med rektorn nämner en förskollärare som hennes tillvägagångssätt vid 

motstånd. Hon berättar att hon grundar allt i sin chef och kan därför lita på att hon 

stöttar henne. Hon anser att de har en förskola som inte strider mot några regler eller 

lagar och menar på att vårdnadshavarna inte kan ha jättemycket åsikter då. Två andra 

förskollärare hade valt att samtala arbetslaget och kommer gemensamt överens vad 

som ska gälla på deras förskola. En förskollärare påpekar också att det finns ju vissa 

religioner som inte firar födelsedagar och då är det ju så. Men i samråd med vård-

nadshavarna tror även hon att de kan mötas någonstans och finna en lösning.  

Om vi börjar ta bort saker på grund av rädsla för att föräldrar eller 

asså vårdnadshavare har åsikter kring det då kommer vi inte ha 

någonting kvar. Sen tycker jag att man behöver vidga sig utveckla sig 

förändra sig. (Anna)  

6.4 Att utöva barnyoga i förskolan 
Det framkom under vissa intervjuer att förskollärarna upplevde att det krävs plane-

ringstid för att kunna utöva barnyoga i förskolan. Tid som inte finns till viss del. Det 

krävs också att barnen själva vill vara med på barnyogan. Majoriteten anser att barn-

yoga är frivilligt. Nedan framkommer hur förskolorna arbetar, eller önskar arbeta, 

med barnyoga samt vad de sa om att barnyoga är frivilligt. Sist kommer en del som 

handlar om vad förskollärarna sa om läroplanen och barnyoga.   

6.4.1 Barnyoga i förskolan 

De förskollärare som utövar barnyoga med barngruppen berättar att det bland annat 

är yogassagor som de använder sig av, de åker till yogasagans land nämner en förs-

kollärare. Samma förskollärare berättar också att hon ibland gör egna yogasagor vil-

ket flera förskollärare berättar om. En förskollärare nämner att hon gör sagor som 

passar in med högtider, årstider eller andra teman på förskolan. Hon har tidigare gjort 
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en skräckyoga där en vampyr var huvudpersonen. Hon hittade då på positioner som 

hon ansåg passade in, ibland får även barnen hitta på positioner.  

Istället för att själv leda yogapassen är det en förskollärare som nämner att hon ibland 

använder sig av Youtube. Hon tar då fram klipp med bildstöd så att barnen kan koppla 

samman positioner med till exempel djur om klippet handlar om det. Bildstöd använ-

der hon även när hon själv är ledare. En förskollärare som inte använder yoga idag 

påpekar att det är viktigt med tydliga instruktioner för barnen och att bildstöd är bra.  

Tydliga instruktioner gärna bildstöd så du får se vad du ska göra inte 

bara berätta. (Anna) 

Förskollärarna trycker på att de anser att yoga med barn ska vara lekfullt och kravlöst. 

Barnen ska inte bli rättade men en förskollärare nämner att man kan berömma barnen 

medan en annan säger att man inte ska berömma.  

Man berömmer ju barnen och att dom är duktiga. Man ger dom lite 

självförtroende tror jag liksom. (Lisa) 

Flera förskollärare berättar att yoga är en del av deras veckoplanering. En förskollä-

rare brukar ha barnyoga på tisdagar samt gör barnen lite barnyoga innan de går och 

äter. Hon säger också att det hade varit svårt att få in barnyoga i verksamheten om de 

inte hade haft en extrapersonal två förmiddagar i veckan. Hon säger att hon inte har 

barnyoga med hela gruppen samtidigt utan bara några stycken vilket gör att det be-

hövs en extraperson som hjälper till med övriga barn. En annan förskollärare brukar 

ha barnyoga på måndagar men har ett problem, den trånga lokalen. Hon berättar att 

det sker fler lekar på samma yta, som gör att det ibland kan vara svårt för barnen att 

fokusera. Hon har försökt få barnen att förstå att de inte får störa varandra eller leka 

tyst om de inte är med på barnyogan. Ibland blir lösningen att ha utomhusyoga de 

dagar vädret tillåter. Utomhusyoga använder sig även en annan förskollärare av och 

dagarna efter intervjun skulle de ut i naturen och ha yoga trots att det var i slutet av 

november. En förskollärare nämner att det inte finns några gränser med barnyoga. 

Hon säger att hade de haft barnyoga hade det kanske passat bättre vid vilan nu när 

hon arbetar med de mindre barnen. Hon tillägger också att det går att utveckla och ta 

med sig yogamattor till skogen eller ner till sjön.  

Om barnyoga passar in vid vilan eller om det är en aktivitet att ha tidigare på dagen 

råder det delade meningar om. Några anser att barnyoga är avslappning och passar 

därför vid vilan när barnen ska komma ner i varv. Andra tycker att det passar bättre 

som en aktivitet på förmiddagen för att alla barn ska känna att de kan koncentrera sig 

och vara här och nu.  

Det är en aktivitetsdel. Asså en vila kan ju se ut på olika sätt en aktiv 

vila kan ju ändå va att man sitter i stillhet och gör och jobbar med 

händerna… Nä en aktiv vila skulle jag säga att det är. (Stina) 

Passar bra där vid vilan tänker jag. Sen kan man ju alltid utveckla det. 

(Frida) 
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6.4.2 Att göra prioriteringar i verksamheten 

Under intervjuerna när vi talar om yogans plats i förskolan nämner majoriteten av 

förskollärarna att de önskar att barnyoga var mer prioriterat i förskolan. Men för att 

ha barnyoga anser två förskollärare att något annat behöver prioriteras bort vilket inte 

alla håller med om. Bland annat en förskollärare ser barnyoga som en del i deras 

verksamhet och något som går in under de mål som verksamheten har. Det är egent-

ligen som vilken aktivitet som helst nämner denna förskollärare. Hon är dock tydlig 

med att de inte fyller på för mycket med aktiviteter, men just barnyoga går in under 

hållbar utveckling och grönflagg som de arbetar med just nu. Att barnyoga passar in 

med det mål som förskolan arbetar med talar även två andra förskollärare om. En av 

dem berättar att i deras kommun är rörelse ett prioriterat mål och under detta mål 

anser förskolläraren att barnyoga passar in. Den andra förskolläraren arbetar med 

kroppsuppfattning på sin förskola och anser även hon att barnyoga passar in i den 

verksamhet de har just nu. 

Just nu jobbar vi med målen att utveckla sin kroppsuppfattning genom 

rörelse och vila… det kom in i våra mål nu automatiskt. (Elin)  

En förskollärare påpekar också att om rektorn var mer entusiastisk kunde barnyoga 

få inspirera miljön och verksamheten mer och avdelningarna kunde inredas på ett 

annat sätt. Flera av förskollärarna är just nu egendrivande när det gäller barnyogan. 

De anser att det vore kul om någon annan på förskolan också intresserade sig för att 

kunna bolla nya idéer och sprida barnyogans syfte vidare. De som inte använder barn-

yoga idag önskar istället att de kunde få mer information om kurser eller material att 

använda sig av.  

6.4.3 Barnyoga ska vara frivilligt 

Flera gånger under intervjuerna nämner förskollärarna att barnyoga är frivilligt att 

delta i. En av anledningarna är att barnyoga inte passar alla och att de därför inte kan 

tvingas till att delta. Förskolläraren som istället för barnyoga använder sig av massage 

berättar att även massagen är frivillig att delta i. En annan förskollärare nämner att 

det taktila kan upplevas olika för olika barn och det är inget vi kan sätta ord på åt dem. 

Barnen brukar erbjudas att få massage eller delta på barnyogan vid ett senare tillfälle 

om de önskar det. Ibland kan det räcka med att barnen får sitta med och lyssna på 

musiken några gånger för att sen aktivt delta själva.  

Det är helt frivilligt för det är så olika hur barn upplever det här. 

(Sara) 

En förskollärare har tidigare arbetat på en förskola där yoga fanns som ett erbjudande 

efter mellanmålet. Då kunde barnen välja mellan yoga och till exempel att skapa i 

ateljén. Förskolläraren upplevde att denna valmöjlighet gjorde att barnen intresserade 

sig för yogan när det hade chansen att delta. Att se vinningen i att barnyoga inte alltid 

finns tillgängligt är det även en annan förskollärare som håller med om.  

För jag kan ju se att det finns vinster med att det inte finns som ett 

erbjudande hela tiden. (Ritva) 

Fyra förskollärare berättar för mig att det finns de barn som inte vill delta i yogastun-

den och att de då erbjuder de att bara sitta eller ligga på mattan och lyssna på musiken. 
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En av dessa förskollärare anser dock att man borde göra barnyoga med alla minst en 

gång för att de ska veta vad det handlar om. 

Det är ju som allt man gör första gången man vet ju inte vad det är 

fören man har gjort det. (Ylva)  

Sen om de inte passar alla när de väl testat tycker hon att det är okej att de nästa gång 

bara sitta med. Två andra förskollärare nämner att det är öppna dörrar under deras 

yogapass. Detta för att förskollärarna upplever att barnen själva kanske känner att de 

behöver varva ner och delta en stund.   

Sen kan de välja själva. Vill de vara med hela passet eller vill dom 

smyga ut så bara dom inte stör kompisen så är det fritt fram om de vill 

gå in eller ut. (Elin) 

6.4.4 Barnyoga och läroplanen  

Fyra förskollärare nämner läroplanen under intervjuerna. En förskollärare nämner att 

man får med flera läroplansmål i yogan. Förskolläraren berättar vidare att yoga kanske 

inte står med som ett enskilt begrepp i läroplanen men att det kan appliceras på flera 

av de skrivna målen om motorik och avslappning. Vilket även en annan förskollärare 

samtycker till och nämner att eftersom yoga inte står med i läroplanen kan vårdnads-

havare därför ifrågasätta varför förskolan använder sig av det. 

Det är ett bra komplement mot läroplanen som fokuserar mycket på 

lärande och utbildning. (Lisa) 

I läroplanen står det ju att man ska satsa på hälsa och välbefinnande 

så det är ju perfekt att få in yoga och mindfulness i skolan och försko-

lan. (Ylva)  

En förskollärare som inte använder barnyoga idag berättar att de arbetar med en bok 

som tema varje läsår och att barnyoga inte passar in i den bok de har just nu. Dock 

ser hon möjligheter med att finna en bok till nästa läsår med baktanken att använda 

sig av barnyoga. Hon anser då att barnyoga går in under läroplanens mål med tema-

arbete. Även då att vårdnadshavare kanske får en annan förståelse för val av aktivitet 

på förskolan om man har något att referera till.  

sen är det ju det här vi har pressen på oss med läroplanen… man 

kanske skulle välja en bok med lite tanke på yoga avslappning och få 

in det på något sätt. (Frida)  

Tillskillnad från de andra tre nämner en förskollärare att det i en skrivelse på skolver-

kets sida står att yoga kan användas om man vill bli bra på dans tillexempel. Hon 

menar vidare på att en utveckling håller på att ske och kanske att yoga kommer med 

i en senare revidering av läroplanen.  

6.5 Resultatsammanfattning 
Barnyoga är tid för avkoppling och en tid att få lära känna sin kropp säger förskollä-

rarna. Genom att utöva barnyoga får barnen bland annat träna sin kroppsuppfattning 
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och koncentration. Flera förskollärare som talar om barnyogans positiva effekter på-

pekar också att det kan ta tid innan dessa effekter blir tydliga. Det kan också vara så 

att man upplever viss effekt på barnen efter någon enstaka gång, men det kan då 

vara svårt att avgöra om detta endast beror på barnyogan. Det finns en förskollärare 

som liknar barnyoga vid massage och menar på att gladhormonet, oxytocin, utsönd-

ras vid båda aktiviteterna. Hon berättar också att hon upplever att barnen leker bättre 

efter de fått massage och kopplar då detta till att de fått koppla av.  

Att barnen gillar barnyoga är även något som förskollärarna nämner. Flera berättar 

att barnen ber om mer barnyoga och att barnen själva kan utöva barnyoga om inte 

någon vuxen har tid. Barnen talar även om barnyogan hemma berättar flera förskol-

lärare. På så vis får vårdnadshavarna också en uppfattning av vad barnyoga gör för 

deras barn. 

Under intervjuerna talar vi även om kontakten med vårdnadshavarna. Förskollärarna 

uttrycker att de informerat vårdnadshavarna om att barnyoga kommer utövas i barn-

gruppen. Detta för att flera av förskollärare är medvetna om att barnyoga, eller 

främst yoga, är ett laddat begrepp idag och att det inte är alla vårdnadshavare som 

vill att deras barn deltar i barnyogastunderna. Hur informationen har delgetts till 

vårdnadshavarna är olika. En del har skrivit det i veckobrevet, några via mejl eller 

lapp i hallen. 
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7 Analys och diskussion 

Resultatet analyseras och diskuteras genom att kopplas samman med forskning och 

litteratur. 

7.1 Vad är yoga? 
I enlighet med Garfinkel och Schumancher Jr (2000) anser förskollärarna att yoga för 

vuxna ger styrka, smidighet samt ökar koncentrationen. Förskollärarna tillägger också 

att yoga för dem handlar om att landa, vilket forskarna Garfinkel och Schumancher 

Jr inte tydligt uttalar, de skriver dock att yoga förenar kropp och själ vilket jag kan 

tolka som att landa i sig själv när man utövar yoga. När förskollärarna talar om att 

landa tolkar jag det som att de menar att fördjupa andetaget och inte försöka tänka på 

något annat än att var i nuet. 

7.2 Barnyogans effekter 
När förskollärarna talar om barnyogans effekter är det likt det som Rich (2010) samt 

Beattie (2014) nämner att de inte fann några större förändringar på barnen som utövat 

yoga och de som inte deltagit. Detta nämner även förskollärarna men menar på att 

barnen som själva anser sig behöva komma ner i varv väljer att delta i yogastunderna. 

Detta kan tolkas som att barnen själva känner en förändring trots att förskollärarna 

inte upplever det. Jag tror att det kan finns små effekter rätt snabbt men som kan vara 

svåra för barnen själva att sätta ord på och som därför inte dokumenteras.  

Pandit och Satich (2014) skriver i sin forskningsartikel att det kan ta tid innan effekter 

visas vilket även flera förskollärare är tydliga med att tillägga. Det som Razza m.fl. 

(2015) skriver om att barnyoga ger en ökade koncentration samt förbättrar barnens 

självreglering är inga effekter som förskollärarna i studien applicerar som effekter på 

barnen utan något de själva upplever när de utövar yoga. Det kan vara så att trots att 

barnyoga och yoga för vuxna upplevs som helt olika saker så kan de ge samma effek-

ter.     

Fortsättningsvis när det handlar om barnyogans effekter så är det likt det som 

Santangelo White (2009) skriver att det finns lite forskat kring barnyoga och dess 

effekter. Forskaren nämner att det egentligen inte finns forskning som nämner att 

barnyoga är negativt, men förskollärarna i studien kan inte heller berätta om någon 

positiv effekt som de tydligt kan koppla till barnyogan. De flesta effekter förskollä-

rarna nämner handlar om önskvärda effekter mer än sådana som de själva sett. 

Oxytocin som jag nämnde att två förskollärare talat om är inget som är specifikt för 

barnyoga. Detta hormon berättar redaktören Nestor (2017) utsöndras vid taktil berö-

ring samt vid amning och varma temperaturer. Därför är effekterna de talat om som 

att de leker bättre eller är gladare inget som endast kan förknippas med barnyogan 

eller massage, som i detta fall, utan kan bero på flera faktorer. Jag anser att några 

faktorer att ta hänsyn till i detta fall är barnens dagsform, vilka barn som är på för-

skolan, pedagogers inställning och vilka erbjudande som barnen får. Jag anser också 

att det kan vara svårt att göra en studie när det gäller barnyogans effekter i förskolan 

då det flera gånger krävs att barnen själva berättar om förändringar de upplever. Flera 

barn i förskolan kan ha svårt för att formulera sig och resultatet kan då bli missvisande 
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om studien endast baseras på vad förskollärarna upplever. Det är klart att förskollä-

rarna vill se positiva effekter med något de arbetar med och de kan därför tala till 

yogans fördelar trots att de egentligen inte upplever några effekter.   

7.2.1 Stress 

Intressant är att förskollärarna väljer att tala om stress i samband med intervjun. Re-

dan 1999 skrev Ellneby en bok som berör detta ämne och menade redan då att det 

behövs en förändring i skola och förskola för att minska stressen. Även Mörelius 

(2014) berör ämnet stress i sin bok och nämner även att yoga kan vara ett alternativ 

till att minska stress både kort- och långsiktigt. Förskollärarna anser, även dem, att 

yoga kan vara ett sätt att komma ner i varv och landa i nuet för barnen.  

Forskarna Hagen och Nayar (2014) skriver i sin forskningsartikel om att media kan 

göra att barnen sätter högre krav på sig själva. Det finns även förskollärare i studien 

som talar om medias närvaro och som säger att det kan bli mycket intryck från om-

världen. Både forskarna och förskollärarna fortsätter och säger att yoga kan vara ett 

sätt att minska stressen och ett sätt att förbättra humöret och barnens självreglering. 

7.3 Kommunikation med vårdnadshavarna 
Odevall (2015) skriver i sin bok att det är en god idé att informera vårdnadshavare 

om en förskola tänker använda barnyoga i verksamheten. Detta för att det bland annat 

finns vårdnadshavare som inte vill att deras barn ska utöva barnyoga på grund av, till 

exempel, religiösa skäl. Det kan då vara bra att vårdnadshavarna får information innan 

så att de kan framföra sina önskemål om att deras barn inte bör delta. Något som både 

förskollärarna och författaren är överens om. Det finns dock tre förskollärare som 

anser att det inte är en stor sak att de har/kommer börja använda barnyoga men att de 

ändå informera vårdnadshavarna på något sätt. En förskollärare säger, precis som 

forskarna Isaksson m.fl. (2017) samt forskaren Wong (2017), att vi måste tänka på att 

det är barn vi arbetar med. Man behöver inte gå så djupt ner i yogan när det är barn 

som ska utöva det. Då ska det vara mer lekfullt och mindre allvar säger både förskol-

läraren och författaren Ellneby (2011).  

När det gäller tillvägagångssättet för att informera vårdnadshavarna tror jag på att 

vardagliga samtal ger mer än mejl. Att kunna svara på frågor och förklara sig direkt 

istället för att vårdnadshavarna får komma hem, läsa och sen reagera innan förskolan 

fått förklara sig. Vilket några förskollärare också samtycker till. De som använder sig 

av skyltar får också en typ av dagliga samtal då förskolläraren kan närvara när vård-

nadshavaren läser det som står. Trots att flera förskollärare uttrycker att de endast fått 

positiv respons tror jag att vårdnadshavare gillar att veta baktanken med en ny aktivi-

tet på förskolan. Eftersom jag inte funnit någon forskning kring vad vårdnadshavare 

anser om barnyoga i förskolan skulle det kunna vara ett nytt steg i forskningen. Jag 

anser att deras röst också borde bli hörd.  

7.4 Att utöva barnyoga i förskolan 
Det råder olika tankar kring att prioritera barnyoga. En del förskollärare anser att nå-

got annat behöver prioriteras bort för att kunna använda det. Andra menar att inget 

behöver tas bort men det behövs fler intresserade för att driva det vidare. Under inter-
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vjuerna var det flera förskollärare som talade med högre röst när vi talade om priori-

teringar. Jag tolkar det som att det är ett viktigt ämne att tala i arbetslaget om. De som 

använder barnyoga idag ansåg det lättare att få in barnyogan och då har de inte prio-

riterat bort något utan det handlar om att se barnyogans fördelar. Enligt läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) ska hälsa och välbefinnande vara en del av prioriterade 

områdena i förskolan och jag anser då att barnyoga går in under detta område. Det är 

inte svårt att förstå att barnyoga är hälsofrämjande och något som är bra för barnens 

välbefinnande, detta trots att förskollärarna inte nämner några tydliga upplevda effek-

ter. Då borde det heller inte svårt att få in barnyogan bara det finns någon på förskolan 

som är villig att lära sig mer om ämnet.    

Som jag skrev i bakgrunden tidigare står inte barnyoga med som enskilt begrepp i 

läroplanen, vilket också några av förskollärarna påpekar. Jag skriver också att yoga 

går att applicera på flera strävansmål vilket jag tolkar in att flera förskollärare också 

anser. Dock finns en förskollärare som inte anser att de kan arbeta med barnyoga för 

att det inte passar in med deras tema. Där anser jag att det behövs mer kunskap kring 

vad barnyoga är för att lättare kunna se hur barnyoga kan bli en del av verksamheten 

de har idag i förskolan. 

Att barnyoga är frivilligt som förskollärarna talar om kan jag också applicera på läro-

planen. I förskolans uppdrag står skrivet att barnen har rätt till personlig integritet 

vilket också ska respekteras. Det är här som jag anser att barnyogan och det frivilliga 

deltagandet kommer in. Trots att Ellneby (2011) påstår att barnyoga är likt annat som 

barnen möter på förskolan, som att gestalta och rörelselek, så anser jag att barnyoga 

innebär en djupare form av detta. Därför är det viktigt att respektera barnen och deras 

rätt att själva bestämma vad de vill och inte vill.  

7.5 Slutlig reflektion 
Likt förskollärarna i studien tycker jag att yoga och barnyoga är olika saker. Vilket 

forskningsartiklar och studentlitteratur jag läst inte gör skillnad på. Därav att jag i 

bakgrunden inte använder begreppet barnyoga. 

Jag anser att diskussionen kring yogans varande i förskolan har nått en överdrift. Jag 

samtycker med den förskollärare som påpekar att det är barn vi arbetar med och be-

höver inte gå så djupt på allt. Samtidigt accepterar jag att personer med annan relig-

ionstillhörighet kan anse att de inte ska utöva yoga. För att nå en balans i denna dis-

kussion krävs, enligt mig, att vårdnadshavare är öppna för att lyssna till skillnaden 

mellan barnyoga och yoga för vuxna. Försöka ta in att barnyoga inte innebär solhäls-

ningar och spirituella inslag.  

Samtidigt anser jag även att de obefintliga effekterna av barnyogan, som förskollä-

rarna uttrycker, gör mig orolig om vi behöver ha barnyoga idag. För att barnyoga ska 

ge mer tydliga effekter kanske det behövs mer kunskap om fenomenet och även mer 

tid för planering och utövandet. Kanske att det krävs att vi gör studier på barnens 

upplevelser för att kunna göra en jämförelse mellan förskollärarna och barnens per-

spektiv.  
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7.6 Fortsatt forskning 
Några studier har gjort för att undersöka yogans effekter. Det finns desto fler studier 

i skolan än i förskolan. Det finns också fler studier där det är forskaren som avgör om 

det funnits några effekter genom olika tester istället för att låta barnen tala om de 

upplever någon skillnad. Jag kan förstå att det är svårt att göra studier i förskolan där 

barnen själva ska förklara vad de känner, i skolan är det desto lättare. Om barnen får 

verktyg att förklara sig med kanske även förskolebarn kan berätta hur de känner. Det 

kan bland annat vara i form av känslofigurer som uttrycker olika känslor. 

Några av de studier som idag gjorts om effekterna av yoga visar att effekterna är små 

eller näst intill obefintliga. Bland annat Beattie (2014) och Rich (2010) har skrivit att 

deras studier, där de har två testgrupper, har visat på att det inte upplevdes några större 

skillnader mellan den grupp som utövade yoga och den som inte utövade det. Båda 

forskarna uttrycker också att det krävs längre tid för att uppleva effekter. Därför anser 

jag att det behövs mer forskning som följer utövandet av yoga under en längre tid, då 

kanske förskollärarna med egna ögon kan se effekter på barnen. Genom samtal med 

barnen under en sådan studie kan det bli ett mer tillförlitligt resultat då barnens per-

spektiv också tar plats i studien.   

7.7 Slutsats 
Flera förskollärare uttrycker glädje över att jag genomför denna studie då de anser att 

barnyogans budskap behöver spridas. Under intervjuerna nämns det att fler borde gå 

kurser inom barnyogan för att de intervjuade förskollärarna, som redan idag är barn-

yoga-ledare, ska kunna få någon att bolla idéer och tankar med. Om fler utbildar sig 

är också chansen större att fler blir medvetna om barnyogans existens och börjar an-

vända det.  

Forskningsfrågans svar blir slutligen att förskollärarna upplever barnyoga som något 

positivt. Förskollärarna anser att barnyoga behövs idag då flera av barnen blir stres-

sade av media och alla intryck de får från omvärlden. Både de som använder barnyoga 

idag och de som inte använder det, påpekar att det krävs planering och även viss pri-

oritering för att barnyoga ska ta plats i förskolans verksamhet. Detta då barnyoga är 

något nytt som flera pedagoger i förskolans verksamhet inte stött på tidigare. De upp-

lever att vårdnadshavares gensvar övervägande varit positiv. De negativa gensvar 

som framkommit är inget som inte gått att lösa utan att göra alla nöjda. Hur förskol-

lärarna valt att nå ut till vårdnadshavarna är olika, men främst genom skrivelser så 

som mejl eller skyltar. Det har även förekommit muntlig kommunicering där frågor 

kunnat besvarats direkt. För att arbeta vidare med barnyoga känner flera förskollärare 

att de behöver få mer kunskap om fenomenet och mer stöttning från kollegor eller 

chefer.       
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1 Vad är yoga för dig? 

2 Vad har du för erfarenheter kring yoga? 

3 Vad är barnyoga för dig? 

4 Vad anser du om att använda yoga i förskolan? 

5 Har din förskola någon policy kring yoga, i sådana fall vad säger den 

policyn?  
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 

Informationsbrev om deltagande i intervju till examensarbetet 

”Barnyogans plats i förskolan” 

 

Hej jag heter Hanna Rydeberg och går sista terminen på förskollärarprogram-

met på Linnéuniversitet. Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete som 

handlar om barnyogans plats i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på 

vad förskolan och förskollärare anser om barnyoga i förskolan. Samt ifall 

barnyoga får vara en del av verksamheten i förskolan idag.   

 

Detta vill jag synliggöra genom att intervjua förskollärare om deras uppfatt-

ningar kring ämnet. Jag kommer att utgå ifrån vetenskapsrådets forskningse-

tiska riktlinjer. Material som kommer fram behandlas med konfidentialitet, 

vilket innebär att varken er förskola eller ni kommer att nämnas vid namn 

utan ni får fiktiva namn i uppsatsen. 

Om ni önskar delta finns mina kontaktuppgifter här nedan. Intervjun beräk-

nas ta cirka 30 minuter, där jag önskar att få spela in, för att lättare kunna 

analysera och bearbeta resultatet. 

 

Hoppas vi ses 

 

Med vänliga hälsningar  

Hanna Rydeberg 

 

Kontaktuppgifter  

Studentens namn: XX 

Studentens e-postadress: XX 

Handledarens namn: XX 

Handledarens e-postadress: XX 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

 
Samtyckesblankett för att delta i studien ”Yogans plats i förskolan” 

 

Syftet med studien är att ta reda på vad förskolan och förskollärare anser om 

barnyoga i förskolan. Samt ifall barnyoga får vara en del av verksamheten i 

förskolan idag.   
 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina per-

sonuppgifter behandlas inom ramen för studien som beskrivs ovan. Du kan när 

som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av kontaktperso-

nerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att bevaras eller 

behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är namn, yrkestitel, typ av 

förskola. Dina personuppgifter kommer behandlas i november och december 

varefter de raderas i januari när studien slutförs.  

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kon-

takta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet 

kan lämnas till Datainspektionen.  

 

 

……………………………… ………………………………  

Underskrift   Ort och datum 

 

………………………………  

Namnförtydligande 

 


