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SAMMANFATTNING 

Barn mår bra av att leka och röra på sig men i dagens samhälle använder man teknisk 

utrustning i allt större omfattning både inom hemmet och i skolan. Detta medför olika 

negativa effekter så som koncentrationssvårigheter och övervikt. Undersökningar och studier 

visar också att barn och unga upplever stress i vardagen på grund av krav från skolan, hemmet 

och sig själva.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolepedagogers upplevelser av yoga bland barn.  

De som valts ut att delta i studien är pedagoger på en förskola där yoga är en del i förskolans 

program. Telefonintervjuer har genomförts med tre av förskolans pedagoger.  

Resultaten visar på att förskolepedagogerna upplever att yoga har en lugnande effekt på 

barnen och barngrupperna upplevs harmoniska. Barnen upplevs även känna förståelse och 

empati för varandra samt att de kan sätta gränser. Dock uppger pedagogerna att dessa 

upplevelser kan vara en indirekt påverkan från pedagogernas beteende bland barnen samt att 

effekterna kan komma av andra orsaker än från yogan. Slutsatserna blir att 

förskolepedagogerna i denna studie upplever att yoga har positiv effekt på barn i förskoleålder 

men det krävs mer forskning inom området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FÖRORD 

Jag har valt att genomföra den här studien på grund av mitt eget intresse för barnyoga och för 

att mer forskning inom området eftersöks av lärare inom barnyoga.  

 

Jag vill framföra mitt tack till alla som bidragit till arbetet med denna studie. 

Lisa Hellström, min handledare som hjälpt mig och stöttat mig under uppsatsarbetets gång. 

De förskolepedagoger som deltog i studien och delade med sig av de upplevelser de har av 

barnyoga i förskolan. 

 

Jag vill också tacka min syster, Linn Berg, för tips och stöttning i uppsatsskrivande. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Stress 

Det samhälle vi lever i idag har krav på prestationer. En vuxen individ bör ha familj och barn, 

en karriär samt ha tid för att förverkliga sina drömmar. Att få detta att gå ihop i vardagen kan 

vara svårt och kan framkalla stress. Stress beskrivs av 1177 Vårdguiden (2012) som ”en 

reaktion på en situation som kräver något extra”. Man blir mer fokuserad, mer blod tillförs 

musklerna i kroppen och man kan klara sig på en mindre mängd sömn under en period. 

Stressreaktionen i sig är inte farlig utan det är när stressen blir långvarig som den kan ge 

negativa effekter så som sömnproblem, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och dåligt 

minne. 

 

Även barn och unga uppger att de upplever stress idag. Statistiska Centralbyrån visar i en 

undersökning publicerad 2013 (SCB, 2013) att ett av tre barn mellan 10 och 12 år känner sig 

stressade. Vanligast är att äldre barn (16-18 år) känner stress men undersökningen visar på att 

även yngre barn upplever stress. De orsaker som gör att barn känner stress uppges främst vara 

läxor och skolarbete men även krav från sig själva och/eller föräldrar och lärare. SCB nämner 

även i samma undersökning att de negativa effekter som kan komma av långvarig stress är 

bland annat oro, nedstämdhet eller fysiska åkommor som magont, huvudvärk och 

sömnproblem. Liknande negativa effekter som stress ger hos vuxna.  

 

Galantino, Galbavy och Quinn (2008) har gjort en systematisk review och tittat på 24 studier 

som behandlar fysiska och psykiska effekter av yoga hos barn. Dessa studier har varierat i 

kvalitet. Galantino et al (2008) säger att det överlag är dålig kvalitet på de studier som gjorts 

gällande barn och yoga. Galantino et al (2008) drar ändå slutsatsen att yoga ger ökad 

koncentration och fokus, minskad ångest och stress samt en känslomässig balans.  

 

Hagen och Nayar (2014) har i en review artikel tittat på några utvalda studier som finns gällande 

barn och yoga.  I artikeln uppger de inte vilken metod som använts eller specifikt antal studier 

de tittat på vilket gör att artikeln kanske inte fångar upp alla aspekter och resultat som 

framkommit i området. Definitionen på barn i Hagen och Nayars (2014) artikel är barn och 

unga under 18 år. De diskuterar huruvida yoga är en bra metod för att minska stress hos barn. 
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Hagen och Nayar (2014) menar att yoga kan vara ett effektivt verktyg för att minska stress hos 

barn. Författarna menar att barn och unga idag utsätts för många nya krav från hemmet, skolan 

samt media. Krav och förväntningar kan, enligt författarna, skapa stress hos unga. Deras slutsats 

är att yoga skulle kunna vara ett effektivt verktyg för att förbättra barn och ungas mentala hälsa.  

 

Hagen och Nayar (2014) framhåller även att barn använder tekniska produkter i allt större 

utsträckning. Barn i åldern 0-6 år spenderar ungefär lika mycket tid med elektroniska apparater 

som de spenderar tid utomhus och det ökade användandet kan leda till övervikt, 

koncentrationssvårigheter och andra fysiska och mentala problem (Hagen & Nayar, 2014) även 

om det idag inte finns empiriska bevis för detta.  

 

Hagins, Haden och Daly (2013) har gjort en randomiserad kontrollstudie där urvalet bestod av 

30 barn i sjätte klass i USA. Försöksgruppen deltog i en 15 veckor lång yogakurs och 

kontrollgruppen i en lika lång gymnastikkurs. Deras hypotes är att yoga skulle kunna vara en 

metod för att reducera den upplevda stressen då andra studier visat på sådana effekter (Birdee, 

Yeh, Wayne, Phillips, Davis & Gardiner, 2009; Galantino et al, 2008). Dock fanns ingen 

signifikant skillnad i stressnivåerna i försöksgruppen och kontrollgruppen. Detta kan enligt 

Hagins et al (2013) bland annat bero på att kursen i yoga inte hade ett specifikt fokus på 

stresshantering.  

 

Meningarna går isär huruvida yoga kan reducera stress hos barn eller ej men Khalsa, Hickey-

Schultz, Cohen, Steiner och Cope visar dock i en preliminär randomiserad kontrollstudie från 

2012 att yoga skulle kunna hålla stressnivåerna i balans.  

 

Yoga för stora och små 

Yoga anses härstamma från Indien och uppstod för ca 4000-5000 år sedan och har som syfte 

att förena kropp och själ (Kaley-Isley, Peterson, Fischer & Peterson, 2010). 

Det finns många definitioner av yoga men det som överensstämmer i de flesta av dem är att 

yoga innefattar tekniker som påverkar hållning (asana) och andning (pranayama). Yoga 

innefattar också meditation och förespråkar ett visst sätt att leva (Hagins et al, 2013). 

 

Yoga har hos vuxna visat sig ha effekt hos individer med depression och/eller ångest, 

sömnproblem och smärtor. I några fall visar sig yoga ha bättre effekt än motion (Ross & 

Thomas, 2010). 



8 
 

Yoga skulle kunna fungera som en stressreducerande metod bland barn, speciellt inom skolan 

(Hagen & Nayar, 2014) då, som tidigare nämnts, många unga uppges känna stress just på grund 

av skolarbete och läxor. Yoga kan även ha positiva effekter på barnens allmänna välmående 

samt på deras sociala samspel (Ross, Bevans, Friedmann, Williams & Thomas, 2014). Hagen 

& Nayar (2014) menar att yoga kan ha flera positiva effekter på barns beteende: 

 

The evidence of yoga practice among children indicates improved benefits in 

concentration, stress alleviation, self-awareness, consciousness, self-regulation, 

behavioral and emotional maturity, and self-confidence in everyday life 

                                                                     (Hagen & Nayar, 2014, s. 3) 

 

Problemformulering 

Då som tidigare nämnts att barn spenderar mycket tid med användande av surfplattor, 

smartphones, tv och liknande finns ett intresse att få barnen mer aktiva. Barn och unga uppges 

också känna stress och metoder för stressreducering kan behövas till exempel i skolvärlden.  

Yoga innefattar fysisk aktivitet genom olika kroppsliga rörelser och positioner, 

andningsövningar samt avslappningsövningar (Khalsa et al, 2012). Därför skulle yoga kunna 

vara en bra metod för att öka den fysiska aktiviteten samt reducera stressupplevelsen hos barn 

och unga. 

 

Yoga har många positiva effekter men då de flesta studier har gjorts på vuxna behöver fler 

studier göras för att se vilka effekter yoga kan ha på barn. Många av de studier som gjorts är 

kvantitativa och fler kvalitativa studier behövs för att fånga upplevelsen av yoga bland barn och 

unga. 

 

 Denna studie undersöker förskolepedagogers upplevelse av yoga bland barn och inte barnens 

egen upplevelse. Detta på grund av att barnen kan vara för små för att svara på de frågor som 

ställs samt att pedagogerna har den insyn i ämnet som eftersöks.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolepedagogers upplevelse av yoga bland barn 
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METOD 

Urval 

Efter en sökning på Google hittade jag en förskola i norra Sverige som hade yoga som en del i 

förskolans program. Jag ringde och pratade med en av pedagogerna där och frågade om de var 

intresserade av att delta i en studie om yoga bland barn. Tre av pedagogerna var intresserade av 

att delta; den pedagog jag pratade med i telefon och två till som den första pedagogen frågade. 

Pedagogerna som deltog är kvinnor och två av dem är utbildade yogalärare inom kundaliniyoga 

och utövar yoga regelbundet. Den tredje pedagogen utövar kundaliniyoga sporadiskt. Alla tre 

har gått en kurs i barnyoga. 

 

Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide skapades och bestod av två typer av frågor; bakgrundsfrågor för att få 

information om bland annat pedagogernas erfarenhet av yoga och hur ett yogapass med barnen 

kan se ut. De andra frågorna gällde pedagogernas upplevelse av yoga bland barn. 

 

En pilotintervju genomfördes med en pedagog som jobbar på en förskola där de provat yoga 

vid några tillfällen. Detta för att se om frågorna i intervjuguiden skulle uppfattas på det sätt som 

meningen var. Pilotintervjun användes inte i själva studien. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon där jag hade telefonens högtalarfunktion påslagen och 

spelade in samtalet med diktafon. Alla tre intervjuerna utfördes efter varandra och varade i cirka 

20-25 minuter var. 

 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades alla tre intervjuerna ordagrant och därefter 

raderades de på diktafonen. 

 

Analys 

Den metod som används för analys är kvalitativ innehållsanalys vilket är en analysmetod för 

att analysera och tolka text. Innehållet i texten kan tolkas manifest eller latent där det 

förstnämnda är det som tydligt står i texten och det latenta är den djupare meningen i texten 

(Graneheim & Lundman, 2003). 
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Intervjuerna (analysenheten) lästes igenom tre gånger för att få fram en helhet i texten. Sedan 

plockades meningsbärande enheter ut ur texten. Dessa enheter är de bitar i texten som svarar 

till studiens syfte. Dessa enheter kondenserades vid behov för att minska mängden text och fick 

sedan koder. Dessa koder delades in i sex kategorier och dessa kategorier delades i sin tur in i 

två huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tolkningen är i första hand manifest men viss latent tolkning har gjorts, till exempel att vissa 

effekter är indirekta. I resultatdelen har citat från intervjuerna inkluderats för att visa på vad 

tolkningen grundats på.  

 

Exempel på hur tolkningen och analysen gått till: 

 

Meningsenhet      Kondensering      Kod                       Subkategori          Huvudkategori 

Så jag tror att det 

har jättemycket 

att göra hur vi 

vuxna, hur mår vi 

och hur är vi och 

vad visar vi 

barnen 

Hur personalen 

mår, är och vad de 

visar barnen 

spelar in 

Personalens 

beteende och 

mående spelar in 

En 

indirekt påverkan 

En yttre påverkan 

Det känns som att 

det har blivit ett 

vänligare 

beteende emot 

varandra 

Ett vänligare 

beteende mot 

varandra 

Vänligare 

beteende 

Gemenskap och 

förståelse 

Inre förändringar 

 

Bortfall 

Alla som tillfrågats att delta i studien har tackat ja till deltagande. Fler pedagoger på förskolan 

kan möjligen ha velat delta i studien men endast tre pedagoger eftersöktes.  

 

Etiskt förhållningssätt 

I Codex (Vetenskapsrådet, 2014) uppges de fyra huvudkraven för forskning vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Det första steget i kontakten med de deltagande i denna studie var ett telefonsamtal där jag 

berättade att jag skulle göra en studie om barn och yoga. Jag frågade om några av pedagogerna 

på förskolan ville ställa upp på en intervju vilket de tackade ja till. Efter detta skickade jag det 

följebrev jag skrivit via mejl för att de deltagande skulle kunna läsa detta innan intervjuerna 



11 
 

genomfördes. I följebrevet redogjordes för de delar som ingår i informationskravet för 

forskning: studiens syfte, frivilligt deltagande, att deltagaren kan när som helst avbryta 

medverkan utan särskild anledning. Under första samtalet samt direkt innan intervjuerna 

påbörjades, sökte jag deltagarnas samtycke till deltagande enligt samtyckeskravet. Detta 

gjordes under första samtalet muntligt och innan intervjuerna genom att jag läste upp följebrevet 

för varje enskild deltagare och gav dem därmed möjlighet att avböja deltagande. Enligt 

konfidentialitetskravet har jag uppgett att inga namn, varken deltagarnas eller förskolans namn 

kommer nämnas i studien, samt att uppgifter kommer behandlas så att obehöriga ej kan ta del 

av dem. Nyttjandekravet, det fjärde huvudkravet, innebär att uppgifter som samlats in i 

forskningssyfte inte får användas eller lånas ut i kommersiella syften eller för andra ej 

vetenskapliga ändamål, vilket även det gäller för uppgifter och resultat som framkommit i denna 

studie.  

 

RESULTAT 

I analysen framkom två huvudkategorier och sex subkategorier, tre under varje huvudkategori. 

Huvudkategorierna inkluderar En yttre påverkan och Inre förändringar. De resultat som kom 

fram visade på att de effekter som yoga upplevs ha bland barn kommer från både yttre påverkan 

och det som barnen tar till sig i sitt inre.  

 

Yttre påverkan 

Resultaten visar att förskolepedagogerna upplever att det inte enbart är det fysiska utövandet 

av yoga som har effekt på barnen utan en stor del kommer från yttre påverkan. Med yttre 

påverkan menas till exempel att barnen påverkas av pedagogernas beteende. Det finns också en 

osäkerhet om exakt vilka effekter som kommer från yogan och vad som kan ha andra 

förklaringar. Dock visar resultaten på att förskolepedagogerna upplever att utförandet av 

andningsövningar har en tydlig effekt på barnens beteende kring matbordet då barnen upplevs 

varva ner efter en sådan övning.  

 

Osäkerhet om effekterna 

Under alla intervjuer som utfördes uttrycktes en osäkerhet om vilka effekter som kommer från 

yogan och vad som kan ha andra orsaker. Dock uttrycktes en tro om att många av effekterna 

förmodligen kommer från yogan då det är en stor del i förskolans program. Pedagogerna säger 

att vissa av effekterna kan komma från annat arbete som utförs på förskolan gällande till 
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exempel självkänsla, hur man ska uttrycka sig och det kan även till viss del bero på personalens 

sätt att vara bland barnen.   

 

Sen vet jag inte om det har med yogan att göra men förmodligen så har det ju det 

i och med att det är en grundpelare som dom jobbar med ganska mycket 

                     (Intervjuperson 3) 

 

En indirekt påverkan 

Pedagogerna på förskolan utövar själva yoga och har anammat en yogisk livsstil. De genomgår 

också personlig utveckling via arbetsplatsen. Resultaten visar på att personalen upplever att 

deras eget sätt att vara och bete sig i barnens närvaro spelar stor roll. Personalens eget mående 

och beteende speglas på barnen. Ju mer personalen utvecklas och arbetar med sig själva, ju 

bättre människor de blir, desto bättre förebilder upplever de att de kan vara för barnen.   

 

I vårt vuxna, i oss vuxna, hur vi agerar med barnen. Så där kan jag väl se att 

personalen mer har tagit till sig ett sätt att vara, utefter yogisk filosofi. Och då 

smittar det ju på barnen 

(Intervjuperson 1) 

 

Andningen och måltiden 

Måltiderna på förskolan kan vara en utdragen process där barnen måste sitta stilla under en lång 

stund och de blir lätt rastlösa. Tidigare användes en ramsa inför måltiden som skruvade upp 

barnen istället för att lugna. De senaste två åren har personalen infört en andningsövning inför 

varje måltid. Andningen samt olika andningsövningar är en viktig del inom yoga. 

Andningsövningen upplevs lugna ner barnen och få dem att fokusera på sig själva istället för 

det som händer runtomkring.   

Andningsövningen är en övning där man håller för vänster näsborre och andas in genom höger 

näsborre för att sedan byta. Det kallas alternerande andning och kräver koncentration. 

 

 

Efter en sån andningsövning så känns det som att det blir lugnare kring bordet 

(Intervjuperson 2) 
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Inre förändringar 

De upplevelser som pedagogerna har om yogans effekter på det inre hos barnen och barnens 

utveckling är många. Upplevelsen är att barngrupperna är lugna och gemenskapen och 

förståelsen för varandra är stor bland barnen. Barnen upplevs även ha en ökad känsla för sin 

egen och andras integritet. De vågar också säga ifrån och ta plats i barngruppen.  

 

Lugn och harmoni 

Pedagogerna upplever att barnen är väldigt lugna direkt efter ett yogapass men även att 

barngrupperna är väldigt lugna överlag. Atmosfären på förskolan upplevs harmonisk.  

Innan ett yogapass är barnen väldigt uppspelta för att de ska få utöva yoga men en av 

pedagogerna berättar att barnen tycker det är väldigt mysigt när man inleder ett yogapass med 

att tända ljus och rökelse, hon säger:  

 

Så det kan man se att det är som att trycka på en knapp, så börjar dom varva ner  

(Intervjuperson 3) 

 

Efter ett pass brukar vissa barn vilja ligga kvar och vila i yogarummet. Upplevelsen är också 

att direkt efter ett pass har barnen mer tålamod för att spela klart ett påbörjat spel. 

 

Och sen efteråt, det är faktiskt… ja ett stort lugn i gruppen 

(Intervjuperson 3) 

 

Ta plats och sätta gränser 

Pedagogerna upplever att yogan har gett barnen förmågan att uttrycka sig, de kan berätta hur 

de känner och de är medvetna om sina gränser. Det visar sig i att barnen kan och vågar säga nej 

till det de inte vill göra, eller ja till det de vill göra. De vågar säga stopp vilket pedagogerna 

upplever som en ökad självkänsla och känsla för integritet hos barnen. 

 

Barnen kommer gärna med egna förslag på vad de vill göra och barnen visar förmåga i 

ledarskap och mod genom att de vill och vågar vara med och leda yogapass på förskolan. Barnen 

vågar ta plats i barngruppen. 
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Dom har förmågan att förmedla sig. Säga hur det känns och att dom vill eller inte 

vill 

(Intervjuperson 1) 

 

Gemenskap och förståelse 

Förskolepedagogerna har flera upplevelser kring det som handlar om barnens gemenskap med 

varandra samt barnens förståelse för varandra. Under ett yogapass arbetar de mycket med 

samarbetsövningar vilket bidrar till barnens känsla för samhörighet och delaktighet. 

Pedagogerna tror också att samarbetsövningarna samt att de övar på att uttrycka känslor ökar 

barnens förståelse för varandra. Barnen upplevs vara väldigt empatiska, de lyssnar på varandra 

och tar kontakt genom att fråga varandra om de vill leka eller liknande, istället för att knuffas 

eller ta till andra fysiska metoder. Barnen upplevs överlag ha ett vänligare beteende mot 

varandra och de har ögonkontakt med varandra. Även acceptansen för att alla är olika upplevs 

stor bland barnen. 

 

En av pedagogerna som även arbetar i grundskolan upplever att barnen som utövat yoga under 

förskoletiden har lättare för att stanna upp och tänka efter, jämfört med de andra barnen. Hon 

upplever att de har lättare för att lyssna och förstå vad de gjort fel eller liknande och be om 

ursäkt eller göra om. 

 

Att istället för att barnen tar kontakt genom att knuffa varandra eller bara tar 

platsen så säger man Får jag leka med dig? eller ”Ska vi leka? 

(Intervjuperson 1) 

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Metodval 

Kvalitativ metod användes till den här studien då metoden tillåter djupare svar från deltagarna 

i studien. Svar som kanske inte förväntats kan komma upp. Det är även lättare att få en mer 

nyanserad beskrivning av fenomenet som undersöks då de olika deltagarna har olika 

erfarenheter och upplevelser av det undersökta ämnet. Kvalitativ metod genom intervjuer ger 

också deltagarna möjligheten att förklara vad de menar vilket de inte skulle kunna gör i en 

kvantitativ studie som genomförs med till exempel enkäter 
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Urval 

De utvalda deltagarna passade in på de kriterier som eftersöktes för deltagare i studien. 

Deltagarna har kunskap om ämnena yoga och barn, samt att de praktiserar yoga själva och 

arbetar som pedagoger på en förskola.  

 

Eventuellt kunde fler pedagoger ha intervjuats och studien hade förmodligen blivit mer 

nyanserad om deltagarna hade arbetat på olika förskolor. Dock används inte yoga regelbundet 

på de flesta förskolor i Sverige och det hade varit alltför tidskrävande för den här studien att 

finna fram fler förskolor som arbetar med yoga.  

 

Det faktum att pedagogerna på den undersökta förskolan endast utövar kundaliniyoga 

tillsammans med barnen gör att man endast får en bild av vilka effekter just den typen av yoga 

upplevs ha på barn.  

 

Resultaten kan ha påverkats av att de som visat intresse av att delta i studien har ett relativt 

starkt förhållande till yoga. 

 

Intervjuguide och datainsamlingsmetod 

De intervjuer som ingår i studien genomfördes via telefon med högtalarfunktion och spelades 

in med diktafon. Det optimala hade varit om intervjuerna hade kunnat ske personligen men på 

grund av avståndet föll valet på telefonintervjuer. Under en personlig intervju kan kroppsspråk 

och minspel studeras vilket kan ge ytterligare djup till intervjupersonens svar, detta var då inte 

möjligt att observera under dessa intervjuer.  

 

Under intervjun ställdes följdfrågor men i efterhand är det tydligt att fler följdfrågor hade kunnat 

ställas.  

 

Alla tre intervjuerna utfördes direkt efter varandra och det hade varit önskvärt om det hade varit 

ett mellanrum i tid mellan intervjuerna. Då hade reflektioner kunnat göras mellan varje intervju. 

 

Transkriberingsmetod 

Intervjuerna transkriberades under samma vecka som intervjuerna genomfördes, dock ej under 

samma dag. Ett problem som uppstod under transkriberingen var att vid vissa tillfällen var det 
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svårt att höra vad intervjupersonen sade. Det löstes genom att höja ljudet på inspelningen på 

diktafonen samt genom att lyssna till sammanhanget för att tolka orden.  

 

Under transkriberingen skrevs alla ord ner, även ljud som ”hm” och ”mm”.  

 

Analys av data 

Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys som består av fyra steg; ta ut 

meningsenheter, kondensering av meningsenheter, kodning av meningsenheter samt att sätta in 

koderna i kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Denna metod har fungerat bra, dock 

upplevdes i början en viss svårighet i att bortse från de resultat som förväntades och att se vad 

resultaten faktiskt visade. Den förförståelse som fanns om ämnet har bortsetts ifrån. Analysen 

genomfördes induktivt vilket innebär att den genomfördes förutsättningslöst och koderna och 

kategorier skapades utefter vad som sades under intervjuerna (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). 

 

Meningsenheter, koder och kategorier sattes in i en tabell för att få bättre översikt för att kunna 

skapa huvudkategorier.  

 

RESULTATDISKUSSION 

De resultat som tydligast kommer fram i undersökningen är yogans indirekta och yttre påverkan 

på barnen samt den inre utveckling som sker i barnen.  

 

Yogans effekter upplevs dels komma från pedagogerna själva genom den yogiska livsstil som 

pedagogerna anammat. Att det beteende och den livsstilen pedagogerna har speglas på barnen. 

Det faktum att personalen utövar en andningsövning tillsammans med barnen innan varje måltid 

medför att barnen upplevs lugna under måltiden.  

 

De inre förändringar som barnen visar är en ökad förståelse för sig själva och varandra, 

samhörigheten i barngrupperna upplevs stor och beteendet överlag är vänligt bland barnen.  

Syftet för denna studie besvaras på så sätt att förskolepedagogernas upplevelse av yoga bland 

barn kommer fram i undersökningen. 
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Mindre stress, mer lugn 

Den undersökning som Statistiska Centralbyrån gjorde 2013 som visar på att barn upplever 

stress gällde främst barn i åldern 10-12 och 16-18 vilket inte visar huruvida barn i förskoleålder 

upplever stress. Till viss del unga kan vara vilda och uppspelta av naturen. Detta kan dock 

eventuellt ses som stress idag då stress är något som är väldigt uppmärksammat idag. 

 

De resultat som framkommit i studien visar att barnen upplevs lugna, vilket kan bero på att 

barnen utövar yoga regelbundet på förskolan. Galantino et al (2008) tar upp i sin studie att yoga 

kan ha stressreducerande effekter vilket skulle kunna vara samstämmigt med de resultat som 

framkommit i den här undersökningen. Dock är det svårt att veta om de barnen i den här studien 

upplevde stress eller hade ett visst beteende innan de började med yoga på förskolan. 

Pedagogerna upplever att barnen som går på deras förskola är lugna men det är svårt att säga 

om de är lugnare eller mindre stressade än andra barn i samma ålder. I den studie som Hagins 

et al utförde 2013 hade yoga ingen effekt på stress och som tidigare nämnt är det svårt att veta 

hur stressupplevelsen sett ut tidigare hos barnen i den här studien. Det gör det svårt att veta om 

yogan haft någon effekt på stress eller inte även i den här studien. Dock skulle yogan kunna ha 

den effekten att barnen i nuläget har lättare för att hantera stress som kan uppstå idag vilket gör 

att de upplevs allmänt lugnare.  

 

Ett mjukt beteende hos självsäkra barn 

Hagen & Nayar (2014) menar att utövande av yoga kan ha en inverkan på barns beteende vilket 

även den här studiens resultat visar på. Detta kan bero på att vid utövande av yoga så riktar man 

uppmärksamheten inåt, in mot sig själv. De aspekter som är samstämmiga med slutsatserna i 

Hagen & Nayars (2014) review artikel är den ökade nivå av självkännedom och beteende- och 

känslomässig mognad samt självkänsla som de menar är en effekt av yoga. Dessa beteenden 

upplevs dock av pedagogerna i denna studie yttra sig genom att barnen känner sina egna gränser 

och har en känsla för integritet, både den egna och andras. Barnen kan och vågar säga nej till 

något de inte vill göra och de tar kontakt med varandra genom att fråga om någon vill leka 

istället för att ta fysik kontakt genom knuffar eller liknande. Det visar sig också genom att de 

upplevs ha förståelsen för konsekvenser och när de gjort något som inte är riktigt rätt. Trots 

detta är det dock svårt att säga om dessa beteenden beror på att barnen utövar yoga eller om det 

har andra orsaker. Andra orsaker skulle kunna vara den naturliga utvecklingen hos barn, 

uppfostran, miljö, personlighet eller att barnen överlag på denna förskola har en stark 

självkänsla och större mognad i beteende.  
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Pedagogerna uttrycker att även annat arbete som förskolan gör för att öka självkänsla med mera 

hos barnen kan inverka. 

 

Pedagogerna har också påpekat att det kan vara deras eget beteende som speglas på barnen 

vilket kan vara en trolig orsak till vissa av barnens beteenden. Det brukar sägas att ”barn gör 

som man gör, inte som man säger” vilket är ett uttryck som skulle kunna beskriva den aspekten.  

 

En gemenskap där alla har lika värde 

Barnen i den här studien upplevs ha en god gemenskap och förståelse för varandra vilket kan 

bero på samarbetsövningarna de utför tillsammans och att de tillsammans övar på att uttrycka 

olika känslor. Att känna till hur det känns att vara glad eller ledsen och att känna till hur andra 

individer uttrycker sina känslor skapar förståelse. Samarbetsövningar där man hjälper varandra 

skapar band mellan individer vilken ökar känslan av samhörighet och gemenskap.  

 

Barnen upplevs som tidigare nämnt ha en ökad förståelse för sig själva och andra vilket Ross 

et al (2014) uppger som en effekt av yoga. Den förståelsen kan leda till ökad empati och 

medkänsla för andra människor. De påpekar också att yoga som utförs i grupp leder till en 

känsla av gemenskap mellan deltagarna, de känner sig mindre ensamma och upplever att de är 

delaktiga i en aktivitet. Den studien har undersökt upplevelserna hos vuxna yogautövare men 

troligtvis kan de resultaten även överföras på barn.  

 

Pedagogerna har uttryckt att de har en upplevelse om att barnen har en stor acceptans för att 

alla är olika, en förståelse om allas lika värde. Detta kan komma från yogan men troligtvis kan 

det komma från annat arbete som förskolan gör då det är en grundläggande värdering som finns 

med i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Det innebär att pedagogerna måste utbilda barnen 

i allas lika värde.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 

värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen 

(Skolverket, 2010. S.4) 
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Övriga tankar och slutsatser 

En tanke som har uppstått under arbetet med denna studie är att barn, speciellt i förskoleålder, 

förmodligen inte har någon uppfattning om vad yoga är eller har förutfattade meningar om vilka 

effekter yoga har. Vuxna människor har ofta en aning om vad yoga är och kanske även vilka 

effekter yoga har vilket skulle kunna göra att de upplever effekter på grund av den vetskapen. 

De effekter som man kan se hos barn bör därmed inte vara någon placeboeffekt. Däremot kan 

den som studerar barnens beteende eventuellt se effekter som tros bero på yoga men som kanske 

har andra orsaker.  

 

Mina slutsatser blir ändå att yoga upplevs ha positiv effekt på barns beteende men att det även 

har att göra med uppfostran, miljö och naturlig utveckling samt personlighet. Slutsatsen blir 

också att mer forskning behöver göras på yogans effekter på barn. Speciellt yogans effekt på 

upplevd stress hos barn då studier som gjorts motsäger varandra.  

 

Även det faktum att flera av de studier som gjorts gällande barn och yoga har låg kvalitet gör 

att fler studier med högre kvalitet bör göras.  

 

Yoga kan vara en metod som har effekt på flera områden; fysisk aktivitet, självkänsla, 

gemenskap, stress och det kan vara en metod för att få en lugnare miljö i skolvärlden.  
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BILAGOR 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Hur länge har du jobbat som pedagog på förskolan? 

2. Hur länge har ni haft yoga som en del i förskolans program? 

3. Utövar du yoga själv? Hur länge och vilken typ av yoga? Utbildning inom yoga/barnyoga? 

4. Vilken typ av yoga använder ni med barnen? 

5. Hur kan ett yogapass med barnen se ut? 

6. Hur delas barnen in och hur stora är barngrupperna när ni har yoga? 

7. Är det alltid samma grupp barn som yogar tillsammans eller varierar det? 

8. Från vilken ålder börjar barnen yoga på er förskola? 

9. Hur ofta yogar barnen? 

 

1. Hur är barnens beteende före, under och efter ett yogapass? 

2. Upplever du någon långvarig förändring i barnens beteende? 

3. Upplever du att yogan har haft någon inverkan på barnens självkänsla? 

4. Upplever du att yogan har haft någon inverkan på barnens koncentration? 

5. Upplever du att yogan har haft någon inverkan på barnens beteende mot varandra? 

6. Upplever du att yogan har haft någon inverkan på barnens gemenskap? 

7. Har du något övrigt att tillägga? 

 

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer om…? 

Kan du ge exempel på…? 

Vilken betydelse…? 

Vad innebär…? 

Hur upplevde du…? 

 

Vid nej-svar: 

Vad kan det bero på, tror du? 
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Yoga i förskolan 
 

Härmed inbjuds Du till att delta i en studie om yoga i förskolan. Syftet med denna studie är att 

undersöka förskolepedagogers upplevelse av yoga bland barn i förskoleålder.  

 

Jag heter Therese Berg och jag läser Hälsa & Wellness vid Karlstads Universitet. Jag ska nu 

skriva min B-uppsats och jag har valt att göra en studie om barnyoga och jag har valt att göra 

studien vid en förskola.  

 

Ni på förskolan XXX tillfrågas att delta i studien då jag läst om er förskola på er hemsida och 

sett att ni arbetar mycket med yoga. Jag har även läst på hemsidan att flera av era pedagoger 

är utbildade yogalärare.  

 

Studien går till så att jag genomför telefonintervjuer med 2-3 pedagoger från er förskola. 

Dessa intervjuer kommer sedan att analyseras och sammanställas. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

 

I enlighet med personuppgiftslagen kommer dina svar och resultaten som framkommer under 

intervjuerna att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Studiens resultat kommer presenteras i en B-uppsats och varken namn på de som deltagit i 

studien eller förskolans namn kommer nämnas i uppsatsen.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan särskild förklaring.  

 

 

 

Har ni frågor som rör studien är ni välkomna att kontakta mig. 

 

 

 

 

Kontakt: 

0734-348861 

tessa_berg@hotmail.com  

 

 


