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Abstract 
The purpose of this survey is to gain an insight into preschool children's experience of yoga at 

the preschool. To investigate this, semistructured interviews with seven children in one and the 

same preschool have been conducted. The result shows that the children's perception of yoga is 

that yoga is something you do with your body and that yoga is good for your body. The result 

also shows that the children experience yoga as both a physical experience and as a sensational 

experience. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en inblick i förskolebarns upplevelse av yoga på förskolan. 

För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer med sju barn på en och samma förskola 

genomförts. Resultatet visar att barnens uppfattning av yoga är att yoga är något man gör med 

kroppen och att yoga är bra för kroppen. Resultatet visar också att barnen upplever yoga både 

som en fysisk upplevelse och som en sinnesupplevelse. 
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1. Inledning 
Barn i åldrarna 1-6 år spenderar mycket av sin tid på förskola och förskolan har därför en viktig 

betydelse vad det gäller barns välmående och hälsa. Att skapa en plats där barn kan må bra och 

känna sig trygga är en viktig del i förskollärarnas arbete, men också att skapa lugn och ro i en 

allt mer stressig vardag. Förskolan i sig själv kan dessutom upplevas som en stressig miljö för 

både barn och pedagoger och då kan aktiviteter som hjälper barn att återhämta sig och att 

hantera stress vara ett sätt att skapa lugn och ro. Yoga är ett exempel på en sådan aktivitet. Yoga 

är en teknik för fysiskt och psykiskt välbefinnande som har sitt ursprung i Indien (Bhajan, 

1995). På senare år har det kommit fram allt mer forskning som visar att yoga kan ha effekter 

på hälsan och på stressrelaterade symtom (Köhn, Persson Lundholm, Bryngelsson, Anderzén-

Carlsson & Westerdahl, 2013). 

 

Yoga är något som intresserar mig väldigt mycket och jag har själv lång erfarenhet av eget 

yogautövande och av att lära ut yoga till både vuxna och barn i mitt arbete som Yogalärare. Jag 

har själv också haft yoga med barn på förskola i mitt tidigare arbete som barnskötare. Sedan jag 

utbildade mig till yogalärare för tio år sedan har yogan spridit sig allt mer i samhället vilket dels 

tv, tidningar och sociala medier visar men också genom att yoga numera finns på gym och att 

många fler yogacenter öppnats. Allt fler vuxna har börjat utöva yoga för att träna både kropp 

och sinne och yogan har på senare tid även börjat sprida sig till skolor och förskolor runt om i 

Sverige. Yoga i förskolan kan ses som en planerad aktivitet initierad och ledd av vuxna där 

barnen förväntas att delta. I denna studie har jag valt att undersöka barnens perspektiv på yoga 

för att få en inblick i hur barn upplever yoga i förskolan och vad de tänker om denna aktivitet. 

Idag finns det väldigt få studier som undersöker barns upplevelse av yoga och särskilt få finns 

det om just förskolebarns upplevelser av yoga i förskolan vilket gör att denna studie kan vara 

extra intressant.  
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1.1 Bakgrund 

Lärarnas tidning tar upp att stora barngrupper i förskolan kan vara stressande för både barn och 

pedagoger (Jällhage, 2016). En enkätundersökning med 17 000 förskollärare visar att 88 pro-

cent av de deltagande förskollärarna arbetar med barngrupper som är större än vad Skolverket 

rekommenderar (Holmström, 2016). I en intervju med författaren, förskolläraren och special-

pedagogen Ylva Ellneby, i Allt för föräldrar (2015) menar Ellneby att fler barn på färre personal 

i förskolan kan innebära att både personal och barn blir stressade. För pedagogerna kan det bli 

en pressad situation där alla barns behov inte blir tillgodosedda (www.alltforforaldrar.se). Vi-

dare menar Ellneby (2008) att dagens samhälle är fullmatad med information och intryck från 

internet och sociala medier. Barn idag växer upp med ett enormt kommunikationsflöde med 

internet, appar, dataspel, tv-spel etcetera. Ett alltför stort flöde av intryck kan vara svårt för barn 

att tolka och bearbeta vilket kan skapa en negativ stress i vardagen. Många föräldrar har också 

höga krav på sig själva vilket kan smitta av sig på barnen och även detta kan leda till att skapa 

en negativ stress. Ellneby (2008) skriver att det är viktigt att barn får lära sig verktyg som hjälper 

dem att hantera stress och att koppla av för att kunna återhämta sig.  

Ericsson (2005) skriver att både barn och vuxna lever ett allt mer stillasittande liv trots att det 

är allmänt känt att fysisk aktivitet ökar vår hälsa och vårt välmående. En artikel i Dagens indu-

stri (Nilsson, 2017) tar upp att den svenska befolkningens stillasittande har ökat från 25 timmar 

per vecka år 2000 till över 50 timmar per vecka idag. Detta gäller även barn och främst från det 

att barnen börjar skolan, med en stadig nedgång ju äldre barnen blir.  Ny svensk forskning från 

Karolinska institutet visar att inaktiviteten har ökat i hemmen och mätningar visar att svenska 

4-åringar rör sig sämre på helgerna än på vardagarna (Berglind, Hansson, Tynelius & Rasmus-

sen, 2017). Detta skulle kunna indikera att förskolan spelar en viktig roll vad det gäller försko-

lebarns fysiska aktivitet då mätningen visar att 4-åringar rör sig mer på vardagar, då de flesta 

4-åringar spenderar mycket av sin tid i förskolan. Detta bekräftas av Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) som skriver att det ingår i förskolans uppdrag att ge barnen möjligheter till 

rörelseaktiviteter.  

 

 Då jag arbetat som vikarie på förskolor och då jag varit på den verksamhetsförlagda utbild-

ningen ute på förskolor har det sällan varit några planerade rörelseaktiviteter med ett tydligt 
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syfte. Barnen rör sig ofta men då främst i den fria leken och i egna aktiviteter. Enligt Ericsson 

(2005) har barn ett stort behov av rörelse och fysisk aktivitet för att utvecklas. Planerade rörel-

seaktiviteter som kopplas till barns hälsa och välmående är viktigt då det på förskolan läggs en 

grund för en sund inställning till fysiska aktiviteter som kan finnas med barnen genom hela 

livet. Yoga kan vara en användbar aktivitet på förskolan både som en rörelseaktivitet och som 

ett verktyg till stresshantering. Frågan är hur barnen själva upplever yoga i förskolan. Det är 

vad denna undersökning förväntas få svar på. 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera barns egna upplevelser och tankar om yoga på 

förskolan. 

 

 1.3 Frågeställning 
    Hur beskriver förskolebarn sina upplevelser av yoga på förskolan?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta kapitel ges en närmare beskrivning av barns rörelse, stress, yoga och barnyoga. Detta 

följs av utgångspunkter i läroplanen och tidigare forskning samt de teorier som arbetet utgår 

från.  

2.1 Barns rörelse och motorik 

Barn behöver fysisk aktivitet för att utvecklas och hur mycket möjligheter ett barn har till 

rörelse påverkar barnets hälsa. Rörelse är viktigt för att stärka kroppens muskler, benstomme 

och uthållighet samt för att förbättra koordinationsförmågan, balansen och motoriken. Den 

motoriska utvecklingen är viktig för den kognitiva utvecklingen, inlärningsförmågan och för 

barns förmåga att leka (Ericsson, 2005). Motorik kan delas in i grovmotorik, som är de stora 

rörelserna som görs med till exempel ben, armar och rygg och finmotorik, som är de små 

rörelserna som görs med händer, fötter och ansikte (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 

2002). Att använda kroppen är barns väg in i leken och det är med kroppen barn skapar 

erfarenheter och kommunicerar, detta är särskilt tydligt på yngre barn. Lek ger många 

möjligheter till rörelse och är en betydelsefull del av barns vardag. Den fysiska förmågan 

påverkar barns lekförmåga då mycket av leken handlar om rörelse. Att barn kan känna att de 

klarar av grundläggande fysiska rörelser som till exempel att gå, hoppa, springa, rulla, klättra 

etcetera bidrar till deras sociala utveckling (Langlo Jagtøien et al., 2002). Genom rörelse kan 

barn upptäcka sin kropp och vad kroppen kan göra, vilket kan ge en ökad kroppsuppfattning. 

Denna inbegriper kunskaper om kroppens olika delar men också en djupare känsla av kroppen, 

hur den känns på insidan. Att ha motoriska förmågor och en god kroppskännedom kan ge barn 

tilltro till sin rörelsekompetens och ge en ökad självkänsla (Ericsson, 2005). 

2.2 Stress 

Stress är något som är naturligt hos människan och finns som ett skydd som kopplas på då 

människan behöver kämpa eller fly, detta kallas för en kamp och flyktreaktion. Detta påverkar 

kroppens inre organ som styrs av det autonoma nervsystemet, som är uppdelat i det sympatiska 

och det parasympatiska nervsystemet. Vid en stressreaktion aktiveras det sympatiska 

nervsystemet vilket gör att bland annat andning och hjärtslag börjar gå snabbare. Det 

parasympatiska nervsystemet är istället mer aktivt vid lugna situationer och bidrar till att 
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kroppen ska kunna återhämta sig. Kroppen behöver balans mellan nervsystemets två delar för 

att må bra (1177 Vårdguiden, 2014). Stress kan vara både positiv och negativ. Positiv stress är 

den som kan kännas av då något måste göras klart och då medvetna ansträngningar görs. 

Negativ stress är när stressen blivit för stor och pågår under en längre tid. Vid för mycket 

negativ stress hinner inte kroppen återhämta sig och detta kan leda till dålig sömn, huvudvärk, 

hjärtklappning, glömska och ett sämre humör (BUP, 2014). Höga krav från en själv och andra 

kan leda till negativ stress och allt för mycket stress under lång tid kan påverka människans 

hälsa och välmående negativt (1177 Vårdguiden, 2014). 

2.3 Yoga 

Yoga kommer ursprungligen från Indien och är en flera tusen år gammal teknik och filosofi för 

fysiskt och psykiskt välbefinnande. Yoga betyder att förena och det ursprungliga syftet med 

yoga är att förena kropp och själ. Yoga kan ses som en metod för personlig utveckling på alla 

plan och yoga är också ett andligt utövande där man söker kontakt med sin innersta potential. 

Genom ett kontinuerligt yogautövande kan man nå ökad medvetenhet och komma i kontakt 

med sin inre kärna, sin själ. Det finns många olika former av yoga där Hathayoga, 

Ashtangayoga och Kundaliniyoga är några av de mest utbredda runt om i världen. Alla 

yogaformer har sitt sätt att lära ut yoga på men grunderna är de samma. Yoga består av asanas; 

fysiska kroppsställningar, pranayama; andningstekniker samt meditation och avslappning. De 

fysiska övningarna stärker kroppens muskler, ökar kroppens flexibilitet, stärker 

immunförsvaret, nervsystemet, körtelsystemet, matsmältningen och ökar cirkulationen i 

kroppen. Meditation och andningstekniker stillar sinnet, ökar koncentrationen och kan hjälpa 

oss att hantera känslor samt att förändra beteendemönster. Yoga handlar också om vårt 

förhållningssätt till oss själva, till andra människor och till vår jord (Bhajan, 2005).  

2.4 Barnyoga 

Yoga med barn ska vara lekfull och helt utan prestation, där alla ska ges möjlighet att delta 

utifrån sina egna förutsättningar. Med yoga kan barn träna upp sin fysik och stärka sina muskler, 

förbättra sin grovmotorik, koordination och balans vilket även kan öka deras kroppsuppfattning. 

Meditation och avslappning kan hjälpa barn att hantera stress och ger en stunds lugn och ro. 

Med olika andningstekniker kan barn få verktyg till att hantera negativa känslor. Yoga kan också 

användas som en metod till att stärka barns självkänsla och till att få ihop sammanhållningen i 
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gruppen. Det finns många yogaövningar som kan anpassas till barn och yogastunden går att 

utforma på många olika sätt. I barnyoga är det leken, gemenskapen och att ha roligt tillsammans 

som är det viktiga och inte att alla yogaövningar görs helt korrekt (Pegrum, 2006). 

2.5 Läroplanen  

Yoga kan kopplas till flera strävansmål i förskolans läroplan, Lpfö 98, som till exempel det mål 

som handlar om barns kroppsliga utveckling: ” förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016, s.10). Yogans filosofi handlar om vårt 

förhållningssätt till varandra och naturen (Bhajan, 2005), vilket kan kopplas till de mål som 

handlar om förskolans värdegrund, att respektera och visa hänsyn till varandra samt att värna 

om miljön (Skolverket, 2016). Pegrum (2006) skriver att yoga med barn kan integreras med 

många olika ämnen som till exempel dans, musik och skapande. Detta är ämnen som finns med 

i läroplanens strävansmål (Skolverket, 2016).  

2.6 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som belyser stress hos barn, yogans effekter på 

stressrelaterade symtom samt barn och vuxnas upplevelse av yoga.  

En svensk studie som undersökt hur femteklassare upplever stress visade att barnen såg stress 

som en del av sin vardag. Barnen relaterade stress till olika situationer som till exempel känslan 

av att behöva klara av saker på ett bra sätt, särskilt uppgifter i skolan.  Föräldrars stress uppgavs 

också ha en direkt eller indirekt påverkan på barnen (Brobeck, Marklund, Haraldsson & 

Berntsson, 2007). En annan svensk studie visar att barn har egna strategier för att hantera stress 

och forskarna ifrågasätter om speciella aktiviteter för att hjälpa barn med stresshantering behövs 

(Kostenius & Öhrling, 2009). Detta motsäger en forskningsöversikt i Frontiers in pshychiatry 

där författarna tar upp forskning som visar att barn och unga idag behöver verktyg för att kunna 

hantera den stress som dagens uppkopplade globala samhälle kan ge. Artikeln tar upp att det 

har skett en livsstilsförändring hos barn och unga idag där allt mer tid spenderas med ny 

teknologi och media. Barn och ungdomar utsätts för ett konstant flöde av valmöjligheter och 

utmaningar från internet och sociala medier vilken kan skapa en stress då barn och unga 

försöker leva upp till allt för höga krav. Författarna skriver att yoga kan vara ett hjälpmedel till 
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stresshantering, ökat välmående och förbättrad fysisk och psykisk hälsa och tar upp flera studier 

som visar yogans positiva effekter. Enligt dessa studier kan yoga vara ett sätt för barn och unga 

att få hjälp att hantera mentala, känslomässiga och stressrelaterade symtom. Yoga kan också ge 

barn en ökad koncentrationsförmåga, starkare självkänsla, en ökad medvetenhet och ge positiva 

beteendeförändringar. Artikelförfattarna anser att förskolor, skolor och andra kommunala 

verksamheter borde erbjuda yoga till barn och unga som en investering för framtiden och för 

att, i ett längre perspektiv, minska stressen i samhället (Hagen & Nayar, 2014).  

I en studie från Ohios universitet visar resultaten att de deltagande barnen upplevde att yoga 

var en bra metod till att hantera stress. I studien undersöktes tredjeklassares uppfattningar om 

yoga, efter att ha deltagit i ett åtta veckor långt yogaprogram, som en förebyggande åtgärd till 

stresshantering och för att förändra beteendet hos elever med inlärningsproblem. Eleverna 

uppgav att de kände sig avslappnade och lugna under och efter yogan. De uppgav också att 

yogan hjälpte dem att känna sig lugna och mer fokuserade i klassrummet samt att den 

andningsteknik de gjorde på yogan kunde hjälpa dem att kontrollera sitt beteende och sin ilska. 

Eleverna beskrev också att de upplevde mer positiva känslor om sig själva. I studien gjordes 

intervjuer och eleverna fick även rita bilder av sina yogaupplevelser (Case-Smith, Shupe Sines 

& Klatt, 2010).  

                                                                                                                                                      

I en liknande studie som gjorts med vuxna i Sverige, visade resultaten att deltagare i ett 

yogaprogram upplevde yoga som en fungerande metod till att hantera stress. Undersökningen 

utgick från ett fenomenologiskt perspektiv och undersökte primärvårdspatienters upplevelser 

av yoga som en kompletterande behandling av stressrelaterade symtom. Syftet med denna 

studie var att få insikter om deltagarnas egna upplevelser av Medicinsk yoga 

(www.medicinskyoga.se) och om yogaprogrammet hade några effekter på patienternas symtom 

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

respondenterna i ovanstående undersökning kom från en grupp i en större forskningsstudie med 

fokus på yogans effekter på stressrelaterade symtom. I denna studie visade resultatet att yogan 

hade en positiv effekt på patienternas symtom (Köhn et al., 2013).  

I studien av patienternas upplevelse av yogaprogrammet visade resultatet att respondenterna 

upplevde yoga som ett sätt att återhämta sig från sina stressrelaterade symtom och att yogan 
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gav ett ökat välmående. Deltagarna återgav också att de upplevde yoga som ett sätt att få nya 

insikter om sin kropp, sin kroppsuppfattning samt en ny förståelse av sig själva vilket gav en 

ökad självkänsla. Dessa nya insikter och upplevelser med kroppen menar forskarna påverkar 

deltagarnas livsvärld (Anderzén-Carlsson et al., 2014).  Livsvärldsteorin är den teori som detta 

examensarbete utgår från och mer om denna teori kommer nedan i avsnittet teoretiska 

utgångspunkter.  

2.7 Teoretiska utgångspunkter 

2.7.1 Livsvärldsteori                                                                                                                                
Denna studie utgår från den franska filosofen Maurice Merleau-Pontys (1999) teorier om den 

levda kroppen och människans livsvärld. Merleau-Ponty beskriver människan som ett 

kroppssubjekt där världen upplevs ur ett kroppsligt perspektiv, den levda kroppen. Kropp och 

själ ses som en enhet där medvetandet är en del i den kroppsliga existensen och sammanflätas 

med världen och bildar en livsvärld, där själ och verklighet länkas samman. Livsvärlden är den 

levda konkreta verklighet där varje människa lever sina dagliga liv och är utgångspunkten för 

människans upplevelser och tankar (Bengtsson, 1998; Merleau-Ponty, 1999). 

 

Den levda kroppen är inte ett objekt i världen utan ett subjekt med vilken människan upplever 

världen, verkar i världen och är en del av världen. Människan är sin kropp till skillnad från att 

existera i kroppen. Världen existerar i förhållande till denna kropp och upplevs med 

perceptionen, kroppens alla sinnen. På så sätt är allas kroppar en del av världen och en del av 

varandra (Bengtsson, 1998; Merleau-Ponty, 2002). Løkken (2006) skriver att det är tydligt på 

små barn att den levda kroppen är ofrånkomlig då de erfar och upplever världen, livsvärlden 

genom sina kroppar och sin kroppsliga i-världen-varo.  

 

Enligt Johansson (2011) kan individer inte separeras ifrån de kontexter där de ingår. I förskolans 

kontext blir både barn och pedagogers tänkande, kroppslighet, känslor, sinnlighet och 

förhållningssätt till varandra också delar av barn och pedagogers livsvärld. På så sätt påverkar 

sammanhanget, i detta fall förskolans kontext, individernas upplevelse.  Enligt Merleau-Ponty 

(2002) är människan intersubjektiv och involverad med sin omvärld och med andra människor 

redan från det att hon föds. Bengtsson (1998) skriver att människor som möts är delar av samma 
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helhet där de både korrigerar och bekräftar varandra. Studiens syfte är att försöka förstå barnens 

upplevelse av yoga i förskolans kontext där barn, pedagoger och förskolans verksamhet bildar 

en helhet som utgör en del av deras livsvärld. 

2.7.2 Livsvärldsteori och yoga        
Yoga är något en individ utövar med kroppen och dess sinnen. Yoga har i likhet med Merleau 

–Pontys filosofi en holistisk syn på människan där kropp och själ ses som en enhet (Merleau-

Ponty 1999; Bhajan, 2005). Eftersom yoga är något en individ gör, så ger det precis som vid all 

annan fysisk aktivitet, en individuell upplevelse. Denna upplevelse kan vara kroppslig, fysisk 

men också mental och känslomässig. Enligt Merleau-Ponty är den kroppsliga upplevelsen 

grunden för all förståelse eftersom kroppen alltid är med. Kroppen är meningsskapande på så 

sätt att all erfarenhet skapas genom ett kroppsligt vetande (Langlo Jagtøien et al., 2002). Yogans 

syfte är att förena kropp och själ och att bli mer medveten vilket kan ge en ökad förståelse för 

ens inre jag och på så sätt ge en ökad självinsikt (Bhajan, 2005). Här möts teorin om livsvärlden 

med yogans filosofi vilket kan ge ett större djup i förståelsen av barns upplevelser av yoga.  
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3. Metodologisk ansats och val av metod 
Nedan följer en beskrivning av denna studies metodologiska ansats, val av metod samt moti-

vering och beskrivning av den valda metoden. Efter det följer en närmare beskrivning av studi-

ens tillvägagångssätt och sist beskrivs de etiska övervägningar som gjorts innan och under ar-

betets gång.  

3.1 Metodval     

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka barns upplevelser av yoga på förskolan har 

en kvalitativ undersökningsmetod med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv valts. 

Det fenomenologiska perspektivet ger en induktiv ansats då undersökningens resultat tolkas 

med hjälp av den valda teorin (Bryman, 2015). Enligt Marton och Booth (2000) kan ett 

fenomenologiskt perspektiv användas då individers upplevelse av ett fenomen ska undersökas. 

Det som undersöks i denna studie är barnens perspektiv på yoga och inte en objektiv verklighet. 

 

För att kunna få en inblick i barns upplevelser och tankar om yoga valdes kvalitativa intervjuer 

som metod. O´Kane (2008) skriver att det är viktigt att tänka på att använda en forskningsmetod 

som är anpassad för barn då de metoder som används på vuxna respondenter inte alltid fungerar 

då respondenterna är barn. Enligt Bryman (2015) är kvalitativa intervjuer att föredra då 

individers upplevelser ska undersökas eftersom det endast är genom samtal egna tankar kan 

uttryckas. Intervjuformen för denna studie var semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt 

i några specifika frågor där utrymme gavs till spontana följdfrågor för att ge barnen möjligheter 

att berätta mer (Bryman, 2015). En intervjuguide formulerades för att ha något att utgå från 

under intervjuerna. Enligt Løkken och Søbstad (1995) kan en intervjuguide ses som ett ramverk 

för ämnet som intervjun ska handla om. Frågorna blir något för intervjuaren att utgå från men 

samtidigt kan ordningsföljden och följdfrågorna vara flexibla. 

3.2 Barnintervjuer 

Metoden valdes för att som, Scott (2008) skriver, så är intervjuer det bästa sättet att få en inblick 

i barns sociala världar. Løkken och Søbstad (1995) argumenterar för att barnintervjuer är den 

bästa metoden för vuxna att få en förståelse för barns perspektiv och att intervjuer med barn 

kan bidra till att ändra vuxnas förgivettagande och vidga deras barnperspektiv. Sommer, 
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Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) definierar barns perspektiv som barns egna 

erfarenheter och uppfattningar av sin livsvärld. Till skillnad från barnperspektiv som är vuxnas 

perspektiv och deras eftersträvan att förstå och tolka barnens perspektiv.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) skriver att det vid barnintervjuer är viktigt att ha 

ett tydligt mål med de frågor som ställs men att det kan vara svårt att ha helt planerade frågor i 

förväg. Det är också viktigt att intervjuaren är lyhörd inför barnens svar, aktiv i samtalet och 

visar sitt intresse för det barnet berättar genom att ställa följdfrågor som kan få barnen att vilja 

berätta mer. De flesta barnen intervjuades i anslutning till att de haft en yogastund på förskolan 

för att, som Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) tar upp, så har barn lättare att ge svar 

utifrån här och nu om en konkret händelse eller upplevelse. Scott (2008) menar att intervjuer 

med barn kan innebära vissa svårigheter som kan leda till brister i resultatet. Därför är det extra 

viktigt att ge barn rätt förutsättningar till att kunna svara på frågorna. Frågornas formulering 

och miljön där intervjun äger rum kan vara förutsättningar som kan påverka barnen och därmed 

också deras svar. 

 

3.3 Urval  

För att kunna studera barns upplevelse av yoga valde jag att kontakta en förskola som har ett 

övergripande holistisk tänkande i sin profil och yoga som en aktiv del i den vardagliga 

verksamheten. Förskolan som drivs av en ekonomisk förening ligger en bit utanför en 

mellanstor stad i Sverige och har en avdelning med 23 barn i åldrarna 2–6 år. På förskolan 

arbetar fem pedagoger varav en också är förskolechef. Maten är ekologisk, vegansk och 

glutenfri och tillagas av en kock i förskolans kök. Intervjuerna gjordes med sju barn mellan 4–

6 år, där några barn valdes av förskolechefen och de andra utgjorde ett slumpmässigt urval 

utifrån att de hade ett väl utvecklat verbalt språk samt att de var villiga att intervjuas. Antalet 

barn var fördelat på tre flickor och fyra pojkar, varav ett barn var sex år, två barn var fem år och 

fyra barn var fyra år. Alla medverkande barns vårdnadshavare hade informerats om studien och 

dess syfte samt gett sitt samtycke till barnens deltagande. Barnen informerades också om 

studien och bara de som gav sitt samtycke till att medverka intervjuades. Barn och 

vårdnadshavare hade också informerats om att barnen när som helst kunde avbryta intervjun 

eller välja att inte svara på några frågor.  
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3.4 Genomförande  

Förskolechefen kontaktades först per telefon och sedan via mejl. Förskolechefen sa efter samtal 

med sina medarbetare ja till att medverka i studien. Efter en överenskommelse med 

förskolechefen mejlade jag ett informationsbrev och samtyckesblankett för vårdnadshavarnas 

kännedom, tillåtelse och underskrift, vilken förskolechefen sedan skrev ut och gav till alla 

vårdnadshavare (Bilaga 1). Intervjufrågorna utformades enligt Doverborg och Pramling 

Samuelssons (2003) idéer om vad vuxna bör tänka på vid barnintervjuer och en intervjuguide 

formulerades i förväg (Bilaga 2). En intervjuguide kan fungera som ett stöd under samtalet men 

intervjuaren är fri att ändra ordningsföljden och komma med följdfrågor (Løkken & Søbstad, 

1995). Frågorna var enkelt formulerade och de flesta frågorna började med berätta för att 

möjliggöra att få fram den information som behövdes för att genomföra studien.  

 

Förskolechefen kontaktades en vecka efter att informationen till vårdnadshavarna gått ut och vi 

bestämde att jag först skulle komma och besöka förskolan för att presentera mig och bekanta 

mig med barn och pedagoger. Løkken och Søbstad (1995) skriver att en trygg miljö är viktig 

för att få deltagare i intervjuer att berätta saker och att relationen mellan den som intervjuas och 

den som intervjuar blir extra viktig vid barnintervjuer. Därför ägnades det första besöket endast 

åt att lära känna barnen och inga frågor om yoga ställdes vid detta tillfälle. 

 

Intervjuerna hölls några dagar senare och efter överenskommelse med en av pedagogerna fick 

jag först delta i en yogastund tillsammans med pedagogen och några barn. Innan yogastunden 

berättade pedagogen vem jag var och vad jag gjorde där och barnen blev tillfrågade om de 

kunde tänka sig att prata med mig och svara på några frågor om yoga efter yogastunden. Alla 

barn sa ja. Barnen informerades också om att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun 

och att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville. Yogan vi gjorde utgick från kort 

med olika yogapositioner, de flesta namngivna efter djur och natur (www.barnibalans.se). Vi 

lekte dansstopp, där vi först dansade till musik och när musiken tystnade så gjorde vi en 

yogaposition utifrån de kort som låg utspridda på olika platser på golvet. Efter yogastunden 

föreslog pedagogen att jag först skulle samtala spontant med barnen för att sedan fråga en och 

en om de ville följa med mig till ett annat rum, i detta fall köket, för att genomföra en intervju. 

Ett spontant samtal med ett av barnen inleddes men barnet valde att avbryta samtalet efter en 
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kort stund. Därefter inleddes ett samtal med ett annat barn som samtyckte till att följa med till 

köket för att göra en intervju i lugn och ro utan andra barn i närheten. På pedagogens förslag 

tog vi med en plansch med samma yogapositioner som på korten (www.barnibalans.se). 

Planschen sattes upp på väggen bredvid bordet där vi slog oss ned. Det blev två intervjuer 

utförda i köket innan det var dags för lunchförberedelser där. Därför fick resterande intervjuer 

hållas i andra rum, varav en intervju på kontoret, en i ett lekrum och en i det rum där vi tidigare 

haft yoga.  

 

Alla barn utom ett tillfrågades om det gick bra att spela in ljudet under intervjun. Det första 

spontana samtalet blev så kort så frågan om ljudinspelning kom aldrig upp. Ett barn nekade till 

att spelas in och därför gjordes endast anteckningar vid dessa två tillfällen. Vid resterande fem 

intervjuer spelades ljudet in på en dator samtidigt som jag förde anteckningar. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2003) skriver att ljudinspelningar av intervjuer är fördelaktiga eftersom 

allt barnen säger då finns sparat och inget missas, vilket kan hända då enbart anteckningar förs.  

 

Alla barn fick information om syftet med frågorna innan intervjun påbörjades och information 

om att de själva när som helst kunde avbryta samtalet samt att de kunde välja att inte svara på 

någon av frågorna. Som tidigare nämnts så valde ett barn att avbryta samtalet innan intervjun 

var klar och ett annat barn valde att avsluta ungefär mitt i. Vid resterande intervjuer utgick jag 

från mina egna tolkningar av barnens kroppsuttryck och drog då slutsatsen att de tappat 

intresset. Barnen fick då frågan om de ville att vi skulle avsluta intervjun vilket samtliga barn 

ville. Vid dessa tillfällen hade barnen svarat på nästan alla frågor.              

 

Alla barn utom ett fick frågan om de ville rita en bild av yoga eller av sig själva när de gjorde 

yoga. Det första barnet avslutade samtalet innan den frågan kom upp. Att låta barnen rita en 

teckning av ämnet kan vara bra då det ger barnen något att referera till och teckningarna kan 

också bli en del av själva intervjun (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003; Trost, 2010). 

Sex barn valde att teckna en bild, två barn ritade djur efter yogaställningar som är uppkallade 

efter djur, två barn ritade egna påhittade yogaställningar, bilen och raketen (Bilaga 3) varav ett 

av barnen också ritade en ny yogaställning på baksidan av pappret och två barn ritade djur som 

gjorde yoga. Alla barn utom ett ville behålla teckningarna, det barnet gav sin teckning till mig 
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med motiveringen; ”så att du kan visa hur ett lejon görs” (Bilaga 3). De andra teckningarna 

fotades, efter barnens tillåtelse och godkännande att vara med i detta arbete. 

 

Tanken var att alla barn skulle intervjuas enskilt men vid ett tillfälle skedde intervjun med två 

barn samtidigt. Trost (2010) skriver att intervjuer med flera personer samtidigt bör undvikas 

om inte syftet är att hålla en gruppintervju. Personerna som intervjuas kan lätt påverka varandra 

vilket jag också var medveten om vid detta tillfälle och därför lät barnen turas om med att svara 

först, så att i alla fall vartannat svar kom från barnet själv och inte var påverkat av kompisens 

svar. Alla intervjuer genomfördes under en och samma dag, det korta samtalet varade bara i 

några få minuter och resterande intervjuer var mellan 11 - 16 minuter långa.  

3.5 Bearbetning av data  

De sju intervjuerna transkriberades på så sätt att jag först renskrev de två intervjuer där enbart 

anteckningar förts. Sedan antecknade jag ordagrant de intervjuer som spelats in genom att 

lyssna på ljudupptagningarna. Efter att ha lyssnat och läst igenom allt material ett antal gånger 

gick jag igenom en fråga i taget och skrev ned alla barnens svar, på en fråga, på ett och samma 

papper. Denna sammanställning gjorde att jag kunde se gemensamma nämnare bland barnens 

svar och låta dessa bilda teman. Dessa teman sammanfattades och analyserades sedan med hjälp 

av studiens teoretiska utgångspunkter för att uppnå ett resultat. Jag tittade också på intervjuerna 

i sin helhet eftersom barnen ibland återkom till någon av frågorna i sitt berättande. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2003) tar upp att det ibland kan verka som att barn svarar på en 

annan fråga än den som ställs men att detta inte behöver ses som missuppfattningar. Barn svarar 

utifrån sina erfarenheter och utifrån hur de uppfattar frågan och det är detta de gör uttryck för. 

Med detta i åtanke valde jag att ha ett öppet och neutralt förhållningssätt både till barnens svar 

och till deras sätt att svara på frågorna. Barnen använde sin erfarenhet då de både visade, pratade 

och tecknade vilket gjorde att allt barnen uttryckte också blev en del av deras svar.  

3.6 Undersökningens tillförlitlighet  

Med en fenomenologisk utgångspunkt bör det fenomen som är föremål för studien beskrivas 

sakligt utan att kategoriseras eller klassificeras för att kunna komma närmare verkligheten och 

därmed också tillförlitligheten (Bengtsson, 1998). Därför har jag eftersträvat att förhålla mig så 

neutral som möjligt då jag samlat in, tolkat och analyserat data. Ingen värdering har lagts i 
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analysen av barnens svar utan jag har endast försökt att finna några övergripande teman för att 

kunna dra slutsatser av det insamlade materialet.  

 

Bryman (2015) tar upp att validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning inte har samma 

innebörd som i kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning bör kriterierna tillförlitlighet och 

äkthet istället tas i beaktning. Detta för att det i kvalitativ forskning är en viss social verklighet 

som speglas och inte den enda sanna verkligheten. Patel och Davidsson (2011) skriver att 

validitet i en kvalitativ studie inbegriper hela forskningsprocessen och att den insamlade datan 

ger möjlighet till att dra trovärdiga slutsatser av det som undersöks. En god validitet har 

eftersträvats genom hela undersökningsprocessen i detta examensarbete, vilket gett möjlighet 

till ett trovärdigt resultat. Patel och Davidsson (2011) tar upp att reliabilitet i kvalitativ forskning 

handlar om att få svar på undersökningens frågeställningar vilket resultatet av denna studie visar 

har uppnåtts. Även om undersökningen endast gjorts med barn från en förskola och utifrån 

dessa barns upplevelse av yoga på just denna förskola, kan studien ge en viss generaliserbarhet 

då urvalet, enligt Patel och Davidsson (2011) kan ses som ett stickprov. Studiens resultat 

beskriver barns upplevelse av yoga på förskolan och denna kunskap kan vara värdefull för 

förskollärare och andra som är intresserade av detta område.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Genomförandet av detta arbete följer Vetenskapsrådets (2011) grundläggande forskningsetiska 

krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att alla som är berörda i en undersökning ska informeras om 

undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. I detta 

fall informerades förskolechefen, all personal på förskolan, barnens vårdnadshavare och barnen 

själva. Eftersom studiens metod var barnintervjuer så fick alla vårdnadshavare, i enlighet med 

informationskravet och samtyckeskravet, ett informationsbrev (Bilaga 1), där de ombads skriva 

under om de gav sitt samtycke till deras barns deltagande. Löfdahl (2014) skriver att även om 

vårdnadshavare gett sitt samtycke till barns medverkan i en undersökning så måste även barnen 

själva ge sitt samtycke. Alla barn som intervjuades i denna studie gav sitt muntliga samtycke 

och informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på 

någon av frågorna. Enligt konfidentialitetskravet så råder sekretess och tystnadsplikt vad det 
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gäller alla medverkande i en undersökning (Vetenskapsrådet 2011). Därför uppges varken 

förskolans namn eller de medverkande barnens namn i detta arbete. Nyttjandekravet har 

tillgodosetts då all data endast används till denna studie och eftersom allt material behandlas 

helt konfidentiellt och kommer att förstöras efteråt samt att information getts om hur resultatet 

kommer att presenteras. 

 

Scott (2008) tar upp att de etiska aspekterna är extra viktiga då barn intervjuas eftersom de 

kanske inte har en full förståelse för vad de etiska aspekterna innebär och att barn inte heller 

alltid vågar säga ifrån om intervjuaren inte agerar på ett sätt som följer de etiska riktlinjerna. 

O´Kane (2008) skriver att den maktobalans som finns mellan forskare och deltagare är större 

då deltagarna är barn. Med detta i åtanke spenderade jag en dag på förskolan vid ett tidigare 

tillfälle så att jag och barnen kunde bekanta oss med varandra. Den dagen intervjuerna ägde 

rum kände de flesta av barnen igen mig och alla verkade acceptera att jag var där.  
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4. Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras studiens resultat med utgångspunkt i undersökningens frågeställning: 

Hur beskriver förskolebarn sina upplevelser av att göra yoga på förskolan? Resultatet 

presenteras under rubrikerna: Yoga är att röra på kroppen och Yoga är en kroppslig upplevelse, 

där några av barnens svar finns beskrivna och efter det följer en kort sammanfattande analys. 

Vid barnens citat anges barnen med första bokstaven i ett fingerat namn. 

4.1 Yoga är att röra på kroppen 

Intervjun inleddes med några frågor om vad yoga är och vad man gör när man gör yoga. De 

barn som varit med på yogastunden fick också berätta vad de gjort för yoga vid just detta 

tillfälle. Alla barn använde sin kropp för att visa, samtidigt som de svarade på frågan om vad 

yoga innebär för dem. Alla barn gav olika svar men alla svar kan tolkas som att barnen anser 

att yoga är något de gör genom att röra på kroppen, som till exempel: ”att göra rörelser” (L 4 

år) och ”så man stretchar” (J, 6 år). Några barn benämner också olika kroppsdelar då de berättar 

om vad yoga är och att göra yoga även kan leda till något, som till exempel: ”Det är när man 

tränar och lär sig nya saker” (P, 4 år) och ” Sånt som man gör för att bli lugn och så man blir 

djuren” (E, 5 år). 

 

Barnen visade olika yogaställningar och rörelser där de flesta var namngivna efter djur, vilket 

också kan sägas illustreras av positionen. Det fanns en kortlek och en plansch 

(www.barnibalans.se), med foton av olika yogapositioner som användes på förskolan, där 

yogapositionerna hade namn efter djur eller saker i naturen som till exempel, stjärna, fjäril, 

lejon. Ett par barn visade på planschen då de berättade vad yoga är och de flesta visade också 

olika yogapositioner med kroppen. Flera barn hade också hittat på egna yogapositioner som de 

visade för mig och som inte var djur utan andra saker, som till exempel: raketen och bilen 

(Bilaga 3). De barnen utgick ifrån dessa då de beskrev vad yoga är och hur man gör och visade 

både sin teckning av yogapositionen samt genom att göra yogapositionen med kroppen. 

 

Sammanfattande analys  

Av barnens svar framgår att de ser på yoga som något de gör med kroppen som till exempel 

rörelser, stretcha, träna, hoppa. Barnen uttrycker att de använder kroppen och alla barnen 
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använde också sin kropp för att illustrera och visa hur de gör då de gör yoga. Enligt Løkken 

(2006) ger kroppens uttryck ett meningsinnehåll till orden eftersom det är med kroppen som en 

förståelse skapas. Att barn använder sin kropp till kommunikation kan ses som ett gensvar på 

andra människors uppmaningar. Barnens svar visar att de har en förståelse av yoga som en 

fysisk träning där de rör på kroppen, hoppar, stretchar och tränar kroppen. En stor del av 

barnyoga handlar om att röra på kroppen och de fysiska övningarna tränar kroppens muskler, 

övar upp grovmotoriken, balansen och koordinationen (Pegrum 2006). Svaren visar också att 

barnen har en förståelse för vad yoga kan leda till då barnen uppger att man kan bli stark, bli 

lugn och att man kan lära sig nya saker. 

 

Det framgick också att det barnen främst gjorde på yogastunderna var djur. Flera barn visade 

hur vissa yogapositioner görs och några barn kom ihåg flera av de olika yogadjuren utan att 

behöva titta på planschen, detta indikerar att barnen har gjort dessa positioner många gånger. 

Ett barn beskrev att man blir djur då man gör yoga vilket kan kopplas till att många 

yogapositioner är namngivna efter djur och natur, som till exempel: kobran, kamelen, trädet, 

berget, solhälsningen (Pegrum, 2006). Att barnen fått göra egna yogaställningar visar att barnen 

gjorts delaktiga i själva yogastunden och på ett sätt gjort yogan till sin egen.   

 

4.2 Yoga är en kroppslig upplevelse  

Detta tema handlar om barnens upplevelse av yoga på förskolan och här fick barnen svara på 

frågor om vad de känner när de gör yoga, varför man gör yoga och hur det känns i kroppen när 

de gör yoga.  Här gav de flesta barnen en beskrivning av hur det känns i kroppen, med svar som 

till exempel: skönt, hårt, jobbigt och ett barn sa: ”det känns bra, att det är skönt att bli lugn” (E, 

5 år). Ett par barn gav en mer abstrakt beskrivning av hur det känns som till exempel: att känna 

sin energi och att man tackar jorden, djuren och alla träd när man gör yoga. Barnens svar på 

varför man gör yoga handlade också om kroppen, att det är bra för kroppen och att man gör 

yoga för att man ska bli stark och lugn.  

 

Sammanfattande analys                                                                                                                                                 

Barnen utgår från det de känner i sin kropp, både fysiskt, i kroppen: hårt, jobbigt, men också på 

insidan, i sinnet: skönt och att bli lugn. Även här visar barnens svar att upplevelsen av yogan 
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kan kopplas till den fysiska träning som yoga kan ge (Pegrum, 2006). Sinnesupplevelsen av 

yoga, som är en del av den kroppsliga upplevelsen, kan kopplas till kroppens perception där 

upplevelsen äger rum (Løkken, 2006; Merleau-Ponty 2002). Vissa svar som: att känna sin 

energi och att känna att man tackar jorden, djuren och alla träd skulle kunna handla om yogans 

filosofiska delar som barnen kan ha fått förmedlat till sig av vuxna. I yogans filosofi är 

människan en energivarelse och många av yogaövningarna går ut på att få flöde och balans i 

människans energisystem, chakrasystemet. Energi kan förstås också kopplas till rörelse, att ha 

energi till att röra på kroppen. Att tacka jorden, djuren och träden kan kopplas till den delen av 

den yogiska filosofin som handlar om att respektera och värna om djur och natur (Bhajan, 

2005).  
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5. Diskussion  
I denna del av uppsatsen diskuteras studiens metod och därefter de slutsatser jag kommit fram 

till i analysen av resultatet. Detta i relation till undersökningens syfte och frågeställning samt 

utifrån de teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och bakgrund som undersökningen ut-

går från.  

5.1 Metoddiskussion  

Metoden semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en på förhand skriven intervjuguide 

fungerade bra i denna studie. Bryman (2015) skriver att det är bra att utgå från en intervjuguide 

eftersom alla intervjuer då får samma utgångspunkt och det blir lättare att komma ihåg alla 

frågor. Frågorna utgick från studiens frågeställningar och de flesta frågorna fungerade bra även 

om jag under intervjuernas gång inte riktigt fick svar på alla frågor. Vid något tillfälle frångick 

jag intervjuguiden i ett försök att vara flexibel och följa barnen. Vissa frågor blev då 

formulerade så att barnen endast gav ja och nej till svar. I intervjuguiden var frågorna mer öppet 

formulerade för att ge möjlighet till mer uttömmande svar från barnen.  

                                                                                                                                                

Valet att endast spela in ljudet vid intervjuerna och att inte videofilma, togs för att jag inte ville 

att barnen skulle bli distraherade eller obekväma av en filmkamera. Trost (2010) skriver att 

fördelen med ljudupptagning, jämfört med anteckningar, är att allt som sägs blir inspelat och 

att man kan lyssna på inspelningarna flera gånger. Nackdelen är att deltagarnas ansiktsuttryck 

och kroppsspråk inte kommer med och att det kan ta tid att lyssna på allt material efteråt. En 

annan nackdel som jag upptäckte var att det vid första intervjun var ett bakgrundsljud som 

störde och att barnen vid ett par tillfällen kom för långt ifrån datorn eller pratade så tyst att det 

inte senare hördes vad barnet sa på inspelningen. Genom att höja volymen vid inspelningen och 

avlyssningen kunde jag dock höra det mesta av vad barnen sade.  

Jag antecknade även stödord vid intervjuerna vilket också var en hjälp vid genomgången av 

materialet. Vid två intervjuer gjordes enbart anteckningar och nackdelen här var att det var svårt 

att hinna skriva allt som barnen sa och att vissa stödord ibland var svåra att tyda i efterhand. 

Kanske hade det varit bättre om jag renskrivit materialet från de två intervjuer då jag enbart 

antecknat, direkt efter att intervjuerna avslutats, för att lättare minnas helheten och kunna fylla 



 

  21 
 

i luckor i anteckningarna.  

Att låta barnen teckna en bild av hur de gör yoga eller teckna en yogaställning kändes som ett 

bra inslag i intervjustunden och hjälpte en del av barnen att berätta om sina upplevelser av yoga. 

Vid några tillfällen blev dock barnen mer intresserade av själva tecknandet än av samtalet vilket 

gjorde att jag fick försöka att styra tillbaka samtalet mot ämnet igen. Att några intervjuer ägde 

rum efter en yogastund gjorde att barnen hade den att utgå från och där började samtalen med 

att de visade vad de gjort för yogapositioner just denna stund. De barn som inte intervjuades 

direkt efter att ha gjort yoga kunde ändå svara på frågorna så detta verkade inte ha så stor 

påverkan på just dessa barns möjligheter att svara. Detta kan bero på att yoga är en del av 

verksamheten på denna förskola och att barnen där har gjort yoga många gånger.  

 

Som tidigare nämnts i metoddelen så kan barnintervjuer innebära vissa svårigheter varav miljön 

runtomkring har en stor betydelse (Scott 2008). Intervjuerna i denna studie utfördes till viss del 

i enskilda rum men under varje intervju var det andra, både barn och vuxna som kom in vilket 

gjorde att det blev ett avbrott i samtalet. Detta påverkade både barnen som intervjuades och mig 

själv och det kan också ha fått en viss inverkan på hur intervjuerna blev. De två första 

intervjuerna ägde rum i köket, där det arbetade en kock och en tvättmaskin stod på vilket hörs 

på ljudinspelningen. Om jag skulle göra studien igen så skulle jag i förväg och mer tydligt, be 

om att få göra intervjuerna i ett enskilt rum och be att vi inte skulle bli störda.  

Ett annat sätt att förbättra intervjuerna hade varit om jag övat på att intervjua barn innan studien 

gjordes. Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) tar upp att det krävs övning för att blir 

bra på att intervjua och det är något som jag hade behövt. Inför denna studie fanns det dock inte 

tid till övningsintervjuer, som kunnat förbättra min intervjuteknik och kanske haft en inverkan 

på hur intervjuerna fortlöpte. För mig som är en ovan intervjuare var det väldigt bra att använda 

en intervjuguide eftersom jag dels hade något att utgå från och dels hade något att falla tillbaka 

på om jag tappade tråden. Att jag har stor erfarenhet av att kommunicera med barn hjälpte mig 

en hel del men det var ändå en helt annan situation att intervjua barn och ha ett specifikt syfte 

med frågorna än att samtala fritt med barn. Detta trots att jag försökte hålla intervjuerna mer 

som samtal och att vara öppen för barnens infall och berättande.  

De intervjuer som utfördes enskilt fungerade bäst och gav mer svar då de två barn som 



 

  22 
 

intervjuades samtidigt påverkades av varandras svar, vilket också Trost (2010) skriver kan vara 

ett problem då flera respondenter intervjuas samtidigt. En annan sak som kan ha påverkat 

resultatet av denna undersökning är hur barnen har tolkat frågorna. Detta hade kunnat testats 

om jag hade gjort övningsintervjuer innan själva studien. Då resultatet ändå visar att studiens 

frågeställning besvarats så anser jag att barnen uppfattade de flesta frågorna på ett 

tillfredsställande sätt. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) kan barn, i en 

intervjusituation, anpassa sina svar efter den vuxne. Detta kan innebära att barnen ger de svar 

som hen tror att intervjuaren vill höra. Därför är det extra viktigt att intervjuaren är lyhörd, 

flexibel och inger trygghet vid barnintervjuer samt att barnen ges tid till att svara och reflektera.  

Det var en familjär stämning på förskolan och den försökte jag behålla genom att ha ett 

inkännande och lättsamt förhållningssätt för att skapa en trygg atmosfär under intervjuerna. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) skriver också att det är bra med en gemensam 

referensram vid intervjuer. Vid dessa intervjuer var yoga något vi hade gemensamt då både 

barnen och jag själv har erfarenheter av att göra yoga. Jag ser det också som ytterligare en 

positiv fördel att jag har erfarenhet av att göra yoga med barn då jag kände igen flera av de 

yogapositioner de visade och att detta hjälpte mig i min tolkning av resultaten. En nackdel med 

att ha egna positiva erfarenheter är att det skulle kunna påverka tolkningen och speglas i 

resultaten. Detta har jag varit väl medveten om och därför har jag försökt att ha ett neutralt 

förhållningssätt genom hela processen med detta arbete. Jag har så långt det är möjligt försökt 

att undvika subjektiva tolkningar av barnens svar och transkriberat intervjuerna ordagrant och 

inte lagt någon värdering i barnens svar, men som Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) 

skriver så är en tolkning alltid subjektiv eftersom den som tolkar utgår ifrån sina erfarenheter 

och referensramar.  

Under intervjuernas gång blev det tydligt vad mycket allt runtomkring påverkar. Trots detta så 

anser jag att metoden ändå gav svar på frågeställningen och ledde fram till ett resultat som visar 

barnens upplevelse av yoga på förskolan. Så här i efterhand kan jag se att studiens resultat är 

tunt och att det troligtvis hade blivit ett mer omfattande resultat om jag hade intervjuat fler barn 

eller om även förskollärarna, på den förskola där studien utfördes, hade intervjuats om sina 

upplevelser av yoga. Då hade en jämförelse av barn och pedagogers upplevelse av yoga i 

förskolan kunnat göras. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att barnen ser på yoga som något man gör med kroppen och att detta görande 

kan leda till något som till exempel att bli stark och att bli lugn. Barnen har en förståelse för att 

yoga är en rörelseaktivitet där kroppen tränas och att detta är bra för kroppen. Detta framgår 

både när barnen beskriver själva görandet och när de beskriver hur yoga känns i kroppen. 

Resultatet visar också att yoga ger barnen en sinnesupplevelse som till exempel att bli lugn. 

 

Det kan tyckas att barns förståelse av yoga som något man gör med kroppen är allt för uppenbar 

och en självklarhet som inte visar något nytt. Detta var heller inte undersökningens syfte utan 

intresset låg i att låta barnen själva beskriva sina egna upplevelser av vad yoga i förskolan är 

och att förklara dessa upplevelser utifrån Merleau-Pontys teorier. Barnen svarade både genom 

att berätta och genom att visa med sina kroppar vad de anser att yoga är och hur yoga görs. 

Barnen visar både en slags självklarhet och en kroppsmedvetenhet då de visar olika 

yogapositioner med sina kroppar. Detta kan kopplas till det Ericsson (2005) skriver, att barnen 

genom att se vad deras kroppar och dess olika delar kan göra kan få en tilltro till sin kropp och 

till sig själva, vilket kan stärka deras självkänsla.  

 

Barnen ser på yoga som en kroppslig upplevelse vilken kan kopplas till Merleau-Pontys (1999) 

teori om den levda kroppen som utgör det kroppssubjekt med vilken människan upplever sin 

livsvärld. Langlo Jagtøien et al., (2000, s.14) skriver att den levda kroppen även handlar om 

dess icke-fysiska sida där ”våra erfarenheter sätter sig i kroppen som kroppskartor”. Barnen 

utgår från den kroppsliga upplevelsen då de beskriver hur de känner när de gör yoga. Här be-

skrev barnen både hur det känns fysiskt i kroppen och hur det känns i sinnet när de gör yoga. 

Sinnesupplevelsen av yoga kan ses som en själslig upplevelse vilket också kan ses som en 

upplevelse av det inre jaget, medvetandet. Det inre medvetandet, själen, ses i yogan som vårt 

sanna jag (Bhajan, 1995). Detta kan kopplas till Merleau-Pontys (2002) beskrivning av männi-

skans perception som en del av medvetandet. Det är genom sin perception, kroppens alla sin-

nen, som människan förnimmer och upplever världen. Med denna förklaring anser jag att yoga 

skulle kunna vara ett sätt för barnen att skapa mening och få en starkare känsla av självet. Vilket 

också överensstämmer med forskningsstudien av primärvårdpatienters upplevelse av yoga som 
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en metod att hantera stressrelaterade symtom. Resultatet i den undersökningen visade att delta-

garna upplevde att yoga gav dem en ny, djupare förståelse av sig själva vilket gav dem en större 

självkänsla, som forskarna skriver skulle kunna påverka deltagarnas livsvärld (Anderzén-Carls-

son et al., 2014).  

Som tidigare nämnts så har detta arbete utgått från Merleau-Pontys (1999) teorier om den levda 

kroppen och människans livsvärld vilket gör att studiens resultat också förklaras med dessa 

teorier. Om den teoretiska utgångspunkten hade varit en annan hade barnens upplevelse av yoga 

i förskolan tolkats med andra begrepp och idéer vilket också hade speglats i resultatet och givit 

en annan förståelse av barnens upplevelse av yoga i förskolan.  

Yoga på förskola kan ses som en aktivitet initierad av vuxna och utövas oftast i grupp där de 

vuxna gör yoga tillsammans med barnen. På den förskola där studien utförts utövas yoga 

kontinuerligt i barnens vardag vilket gör att yoga blir en del av både barn och vuxnas livsvärld. 

Barnen har anammat yogan och till viss del gjort den till sin egen då de har hittat på egna 

yogaställningar. Själva yogastunden kan ses som ett intersubjektivt möte, där barn och vuxna 

delar en intersubjektiv upplevelse. Enligt Johansson (2011) är det viktigt att pedagoger delar 

upplevelser med barnen för att kunna få en förståelse av deras livsvärld men också för att bli en 

del av den.  

Denna undersökning är utförd på en förskola och med de barn som går där samt utifrån den 

yoga de gör på denna förskola. Om undersökningen hade gjorts på en helt annan förskola med 

helt andra barn så hade svaren kanske sett annorlunda ut och slutsatsen av resultatet varit en 

annan. Detta är en förhållandevis liten studie och resultatet kunde ha blivit annorlunda och mer 

uttömmande om samma undersökning gjorts på flera olika förskolor. Då hade barnens svar 

kunnat tolkats utifrån de olika förskolornas kontext för att se om detta hade haft någon inverkan 

på barnens svar. Att göra yoga på förskolan kan se ut på olika sätt beroende på vilka övningar 

pedagogerna väljer att göra med barnen. Om undersökningen gjorts på flera olika förskolor med 

olika sätt att göra yoga på så hade barnens svar kunnat sett olika ut och resultatet hade kunnat 

visa en bredare förståelse av barns upplevelse av yoga i förskolan. Betydelsen av förskolans 

kontext hade också kunnat tas med i en sådan undersökning, för att se hur de olika förskolornas 

miljö påverkar barns upplevelse av yoga.  
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Bakgrunden till denna studie är den ökade stressen i samhället och framförallt den ökade 

stressen hos barn på förskolan (Ellneby 2008; Hagen & Nayar 2014). Jag har själv erfarenhet 

av att förskolan kan vara en stressig och rörig miljö där pedagogerna ibland inte räcker till för 

att kunna skapa en lugn atmosfär. Forskning visar att barn upplever stress som en del av sin 

vardag och åsikterna går isär om barn behöver verktyg till stresshantering eller inte (Brobeck 

et al., 2007; Kostenius & Öhrling, 2009). Några forskare menar att barn har egna strategier för 

att klara av stress medan andra menar att barn behöver verktyg som hjälper dem att lära sig att 

hantera stress (Kostenius & Öhrling, 2009; Hagen & Nayar, 2014). Forskning har visat att yoga 

kan vara ett sådant verktyg och flera studier visar att ett regelbundet yogautövande kan ha 

effekter på stressrelaterade symtom (Hagen & Nayar, 2014; Köhn et al., 2014). 

 

Med utgångspunkt i den tidigare forskning som presenterats i detta arbete så anser jag att yoga 

är en användbar aktivitet i förskolan både som en rörelseaktivitet som kan stärka barns fysiska 

och psykiska hälsa och en aktivitet som kan stärka barns självkänsla och sammanhållningen i 

barngruppen. Denna undersöknings syfte var att få en inblick i förskolebarns egna upplevelser 

och tankar om att göra yoga på förskolan. Studiens resultat visar att syftet har uppnåtts och att 

frågeställningen har besvarats. 

 

5.3 Fortsatt forskning  

Denna studie visar några barns upplevelse av yoga på förskolan och alla intervjuer har ägt rum 

på en och samma förskola och utifrån den yoga de gör just där. Som togs upp tidigare så skulle 

det vara intressant att undersöka kontextens betydelse av barns upplevelse av yoga på flera olika 

förskolor. Det skulle också vara intressant att göra en studie av både barn och vuxnas upplevelse 

av yoga i förskolan för att kunna jämföra dessa.  

 

Tidigare forskning av barn i skolan och vuxnas upplevelse av yoga som ett hjälpmedel till 

stresshantering har gjorts (Case-Smith et al., 2010; Anderzén- Carlsson et al., 2014) men det 

skulle också vara intressant med en fördjupad studie av barn i förskolans upplevelse av ett 

specifikt yogaprogram i förskolan. En studie där barnen får göra samma yogapass, 

andningsövningar, avslappningsövningar och meditationer regelbundet och under en längre tid. 

Detta för att kunna få en djupare förståelse av förskolebarns egna upplevelse av yoga samt en 
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förståelse för om barnen själva upplever att yoga kan hjälpa dem att hantera sina känslor och 

att hantera stressiga situationer.  

 

Scott (2008) skriver att yngre barn ofta exkluderas i kvantitativa forskningsstudier då de på 

grund av språkliga och kognitiva begränsningar kan ha svårt att svara på strukturerade frågor. 

Därför är det vanligare att det görs undersökningar om barn, med vuxnas perspektiv på barns 

liv istället för att barnen själva får ge sitt egna perspektiv. Här finns ett stort utrymme för 

kvalitativ forskning, där intervjuer som forskningsmetod kan bidra till att barn ges möjlighet att 

ge sitt egna perspektiv på sin vardag i förskolan. Saar och Nordberg (2014) skriver att forskning 

om förskolan oftare speglar de vuxnas erfarenhet och synsätt istället för barnens. Jag anser att 

det är viktigt med forskning som låter barnens perspektiv komma fram så att det inte bara är 

utifrån de vuxnas barnperspektiv som verksamheten utvecklas. I min studie har jag undersökt 

barns upplevelse av yoga i förskolan och låtit barns egna tankar och uppfattningar komma fram, 

min förhoppning är att detta arbete kan inspirera pedagoger att göra yoga med barn på förskolan 

och att det också kan inspirera andra studenter till att göra barnintervjuer i sina examensarbeten.  
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Bilaga 1. 

Till vårdnadshavare på ……………… förskola  
 

       
Hej! 
 
Jag heter Sonja Österlund och jag läser den näst sista terminen på Förskollärarprogrammet på 
Karlstads universitet. Jag ska under våren skriva mitt examensarbete och har valt att skriva om 
yoga på förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka barns egna upplevelser av att göra 
yoga på förskolan. Jag har valt att göra denna studie på ………… förskola eftersom yoga är ett 
återkommande inslag i barnens vardag och många av barnen där har utövat yoga under en längre 
tid. För att kunna undersöka barnens egna upplevelser av yoga vill jag intervjua barn mellan  
3 - 6 år. Intervjuerna kommer eventuellt att spelas in, dock endast med ljudupptagning, och jag 
kommer att föra anteckningar som stöd. Ljudupptagningar och anteckningar kommer inte visas 
för andra med undantag för om min handledare och/eller examinator på universitetet begär att 
få höra/läsa dem. Intervjuerna kommer att sammanställas och analyseras för att senare presen-
teras i ett examensarbete som ni gärna får ta del av. Varken namn på barn eller förskola kommer 
att uppges i examensarbetet.  
 
Härmed ber jag om er tillåtelse att få intervjua ert barn. Om ni ger er tillåtelse kommer barnet 
sedan självt att få bestämma om han eller hon vill medverka. Barnet kan också när som helst 
avbryta sin medverkan, även under pågående intervju eller välja att inte svara på några av frå-
gorna.  
 
Tack på förhand!   
 
Vänliga hälsningar  
 
Sonja Österlund.  
 
 
Vid frågor: mejla: ………………………eller ring: …………………….  
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 
o Vi tillåter att ________________________________________________deltar i intervjun. 
 
o Vi tillåter inte att ____________________________________________ deltar i intervjun.  
 
 
Underskrift av vårdnadshavare 1: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Underskrift av vårdnadshavare 2: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Vänligen lämna lappen till förskolan senast den 19 april 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
Fråga 1. Hur uttrycker förskolebarn vad yoga är i förskolan?  
 
 
° Vad är yoga?  
 • Berätta för mig vad du tycker att yoga är 
 
 
° Vad gör man när man gör yoga? 
 • Berätta för mig vad ni gjorde ni på yogan idag 
 • Hur gör man då?  
 • Teckna gärna en bild av hur det ser ut när ni gör yoga 
  
 
 
Fråga 2. Hur uttrycker sig förskolebarn om sina upplevelser av att göra yoga på förskolan?  
 
° Berätta vad du känner när du gör yoga? 
 • Berätta om du tycker att någon del av yogan är rolig? 
 • Berätta om du tycker att någon del av yogan är tråkig? 
 • Berätta om du tycker att någon del av yogan är jobbig? 
 • Berätta om du tycker att någon del av yogan är skön? 
 
 
° Berätta vad du känner i din kropp efter yogastunden 
 • Berätta vad du brukar tänka på efter yogan 
 • Berätta om du använder något av yogan under andra stunder på dagen 
 • Berätta om du använder något av yogan hemma 
 
 
 
 
Följdfrågor: 
 • Berätta mer 
 • Beskriv hur? 
 • På vilket sätt?  
 • Hur tänkte du då? 
 • Hur vet du det? 
 • Varför då? 
 • Hur? 
 • När? 
 • Var? 

 



 

    
 

Bilaga 3. Raketen, bilen och lejonet 
 

        
 
 

              
 


