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ABSTRACT 

The purpose of this study is to document and analyze the presence of yoga in school in the 

city of Värmland region, Sweden. To this day, there is a lack of emperic studies of yoga in 
schools and therefore, it is interesting to find out how yoga will be usefull in schools. 
The chosen method for this study was to observe and find out how students and teachers 

practice yoga in a secular contexts during school lessons. The critical part of using yoga in 
schools is about the background from yoga, and how yoga can be connected with religious 
and Hinduism spirituality. The results from this study show that yoga in school is more like an 

activity with a series of movements with focus on wellness and with the possibility to refresh 
the body and brain during a school lesson, and this without any connections of religious 

contexts at all. 

Keywords: yoga, the modern yoga, the development of yoga, yoga in school, the new arenas 
of religion, religion and spirituality 
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1. Inledningskapitel  

1.1 Inledning 
Utövandet av yoga i skolan har varit ämne för en del heta debatter och har anmälts till 

Skolinspektionen ett flertal gånger. År 2012 fattade Skolinspektionen ett beslut om att yoga 
kan utövas i skolan så länge det sker på ett icke-konfessionellt sätt utan inslag av 
bekännelsekaraktär och med fokus på hälsa och välbefinnande.  Trots det anmäls fortfarande 1

skolor som vill använda yoga i skolan. Detta på grund av att yoga kan ses som en religiös 
aktivitet. Kritiken kommer både från föräldrar bland annat säger Linda Olsson att ”Många tror 
att yoga är ett sätt att stärka balansen och rörelseförmågan, men det är mer än så. Yoga 

används av buddhisterna som en meditationsform. Vi vet inte vad det kan öppna upp för”  2

Olsson menar även på att ” Man måste gå till botten med det och se vad det härstammar ifrån. 
Det handlar inte om att den enskilda lärarens motiv, rörelse och avslappning är bra. Det 

handlar om vad man kan riskera med att införa det i skolan” . Kritiken kommer även från 3

politiker, kristdemokraten Anette Asplund säger ”Jag vill inte att eleverna ska utsättas för 
något som i längden kan uppfattas som en dold religiös påverkan” . 4

En annan form av kritik handlar om att kristendomens inflytande i skolan minskat eller till 
och med helt tagits bort och att då låta andra religioner påverka skolmiljön genom 
motiveringen hälsa, såsom yoga och meditation blir då väldigt märkligt enligt kritikerna.  5

Även Skolinspektionens beslut om att yogan kan utföras icke-konfessionellt i skolan 
kommenterades med att ”den som påstår det vet inte vad yogan har sin grund i”.  Det finns 6

således olika tolkningar av yoga, det ses som en kroppslig praktik men kan även ses som en 

kroppslig praktik som är bärare av religiösa inslag. Men yoga ses ofta som en populär 
träningsform och ett sätt att nå både fysiskt och mentalt välmående, en god hälsa. Begreppet 
hälsa har idag en stor betydelse och är något eftersträvansvärt i dagens samhälle.  Enligt 7

forskaren Klas Nevrin presenteras yoga ofta som ett ”botemedlet mot stress eller 
ospecificerad dålig hälsa”.  Begreppet stress får innefatta och stå för alla brister i det moderna 8

samhället medan hälsa blir det eftersträvansvärda.  Detta fokus på välmående och positiva 9

 http://www.skolyoga.se/uploads/9/0/8/2/9082645/41-2012-2569_beslut.pdf 1

 http://www.vn.se/article/yoga-i-skolan-nej-inte-i-rydaholm/  2

 http://www.vn.se/article/yoga-i-skolan-nej-inte-i-rydaholm/  3

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23746393.ab 4

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23746393.ab 5

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23746393.ab 6

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 3637

 Nevrin Klas Från frälsning till kroppsligt välbefinnande - medikalisering av modern hathayoga, 758

 Nevrin Från frälsning till kroppsligt välbefinnande - medikalisering av modern hathayoga, 769
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hälsoeffekter kan bidra till att yoga kopplas ihop med andlighet - vilket kan ses och relateras 

ihop med religiositet. Forskarna Svanberg & Westerlund menar till och med att hälsa är så 
högt önskat idag att det kan ses som ”vår tids religion”.    10

1.2 Disposition 
Efter inledning, syfte och frågeställning är nästa del i uppsatsen metoddelen där kartläggning, 
avgränsningar, vald metod och genomförande beskrivs. Efter detta presenteras tidigare 
forskning inom studiens område. Under rubriken Teoretiska perspektiv på yoga i det samtida 

Sverige presenteras det i olika kapitel intressanta teorier för studien. I kapitel 3 beskrivs yoga 
som begrepp och i Sverige dessutom presenteras resultaten av studiens undersökning 1 och 2. 
Avslutningsvis innehåller kap 4 en slutdiskussion kring studiens resultat. 

  
1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att dokumentera och analysera förekomsten av yoga i skolan i en 

värmländsk stad. I nuläget så saknas det empiriska studier på yoga i skolan och detta är ett 
bidrag för att förstå hur yoga kommit att implementeras i sekulära institutioner.  

Frågeställningar som används för att besvara syftet är                                       

1) Hur omfattande är yoga i skolan? 

2) Hur och i vilket syfte används yoga av pedagoger i skolan? 

3) Hur ser yogans rituella rum ut i skolan? 

1.4 Metod  
Här presenteras metoder som använts för att samla in det empiriska materialet som använts i 

studien. Detta avsnitt redogör för kartläggningen och urvalsprocessen. Sedan diskuteras 
studiens avgränsningar, dess analysmetod och genomförande. Även studiens tillförlitlighet 
och etiska aspekter kommer diskuteras.  

1.4.1 Kartläggning och urvalsprocess 
Eftersom studiens syfte är att ta reda på hur vanligt förekommande yoga är i skolan samt hur 

det utövas, valdes först en stad i Värmland och därefter påbörjades en kartläggning. Första 
steget var kopplat till frågeställningen: Hur omfattande är det här fenomenet? 

Kartläggningens första steg genomfördes via sökmotorn Google.  Andra steget i 11

kartläggningen var att ta kontakt via e-mail med företaget Skolyoga  som tipsade om 12

Yogaskolan och Yogaakademin i Karlstad vilka arbetat med yoga i skolor. Tredje steget i 

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 36310

 https://www.google.se 11

 http://www.skolyoga.se 12
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kartläggningen var att med hjälp av Karlstad kommuns hemsida finna kontaktuppgifter till 

grund- och gymnasieskolor i Karlstad.  Därefter togs mailkontakt med personal på skolorna 13

med frågan om yoga är något som de använder sig av i undervisningen eller om yoga 
förekommer på något annat sätt i skolan. Kontakt togs också med rektorer eller annan 

ansvarig personal på både gymnasie -och grundskolor. Detta för att få en bild av hur utbredd 
utövning av yoga i skolan är.   

1.4.2 Avgränsningar 
För studien genomfördes ett besök på en skola i Värmland som praktiserade yoga i samband 
med undervisningen, där fokusområdet för studien var att dokumentera och analysera 

förekomsten av och syftet med yoga i skolan. För att få en utökad bild av hur yoga utövas i 
skolan behövs ett större urval av skolor, klasser och pedagoger. Studien belyser enbart en 
skola vilket blir studiens avgränsning. Vidare forskning inom ramen för studiens syfte och 

frågeställningar är därför nödvändigt. 

1.4.3 Analysmetod 
Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur yoga utövas ut i värmländska skolor i en 

värmländsk stad har en kvalitativ undersökningsmetod valts. Ett syfte med en kvalitativ ansats 
är att ”upptäcka och beskriva vilka fenomen som finns på det studerade området”.  I det 14

kvalitativa synsättet läggs betoning på en holistisk information vilket innebär att 
”uppfattningen att helheten är mer än summan av delarna.  I en kvalitativ studie handlar det 15

om att tolka och förstå resultat som framkommit, det handlar mer om att karaktärisera något 

snarare än att förklara och generalisera. Det kan beskrivas som idiografisk forskning. I 
idiografisk forskning ligger fokus just på att förstå och beskriva ett visst fenomen. Kvalitativa 
studier bedrivs inom många olika fält såsom etnografiska som antropologiska. Kvalitativa 

studier och ansatser kan genomföras på olika sätt bland annat så kan man använda sig av 
öppna intervjuer, ostrukturerade observationer eller fallstudier. Materialet och resultaten 
granskas och arbetas med på ett sätt där forskarens egna ”tankar, känslor och erfarenhet spelar 

roll”.  Detta gör att kvalitativa studier kan anses vara alltför subjektiva vilket de kan få kritik 16

för. En annan form av kritik som den kvalitativa forskningen kan få är att möjligheten till 
generalisering av resultaten är låga och att tillförlitligheten i studien är osäker eftersom 

kvalitativa studier ofta innefattar relativt få undersökningspersoner. Dock kan man eventuellt 

 http://www.karlstad.se13

 Stukát Staffan Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 3414

  Stukát Staffan Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 3215

 Stukát Staffan Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 3216
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få fram en relaterbarhet i resultaten genom att beskriva omständigheterna och det som 

studerats väl för att kunna jämföra med liknande fenomen.                          17

För att få empiriskt material att kunna besvara frågeställningarna: Hur och i vilket syfte 
används yoga av pedagoger i skolan? samt Hur ser yogans rituella rum ut i skolan? valdes en 

observationsstudie som metod eftersom det är en bra metod när man vill se vad människor 
faktiskt gör. Vilket är en fördel då det kan skilja sig mellan vad människor säger och tror att 
de gör med vad de egentligen gör.   Att observera är ett fältarbete vilket professor Graham 18

Harvey anser är det bästa när det gäller att undersöka både aktiviteter samt 
religionspraktiserande i verkligheten. Det är viktigt att observera och se vad som verkligen 
görs i praktiken och inte enbart utgå från det som är skrivet i heliga texter eller liknande.  19

Däremot så blir det under en observation svårt att få fram människors tankar eller känslor 
kring aktiviteten. Ytterligare en aspekt på observation som metod är huruvida observationen 

är representativ för det valda fenomenet som ska undersökas samt om det finns en risk för att 
aktiviteten förändras på grund av observatörens närvaro till detta kommer även observatörens 
tolkning.                                 20

Det är av stor vikt att observationen är välplanerad och  att ”vad, vem, när och framförallt hur 
ska jag observera?” är tydligt och klart. Fördelar med observation som metod är att 
undersökningen blir utan mellanled eftersom det är forskaren som fungerar som 

mätinstrument. Resultaten som framkommer i en observation utgör ofta ett bra 
diskussionsunderlag för vidare resonemang och tolkning eftersom resultaten ofta blir tydliga 
och förståeliga.  I samband med observationen genomfördes ett observationsschema.  Fokus 21 22

under observationen låg på klassrummets förändring samt hur läraren använde sig av yoga 
och hens modus. Det finns olika sätt att genomföra observationer på. Observationerna kan 
vara ostrukturerade där observatören för ett löpande protokoll med egna anteckningar eller 

hårt styrda och strukturerade där observatören använder sig av ett kategorischema. En 
observation ska ske utan att observatören stör aktiviteten men antecknar sina observationer på 
till exempel ett på förhand gjort observationsschema. Observationen som genomfördes kan 

beskrivas som en vanlig osystematisk observation.  För att analysera resultaten av 23

observationerna och för att besvara frågeställningarna: Hur och i vilket syfte används yoga av 
pedagoger i skolan? samt Hur ser yogans rituella rum ut i skolan? kommer Ninian Smarts sju 

 Stukát Staffan Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 32 ff17

 Stukát Staffan Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 49 ff18

 Stausberg Michael (red), Engler Steven (red), Routledge handbook of research methods 1919

 Stukát Staffan Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 49 ff20

 Stukát Staffan Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 49 ff21

 Bilaga 122

 Stukát Staffan Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 49 23
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dimensioner att användas som underlag. Genom att utgå från dimensionerna så blir det tydligt 

att se om och isåfall vad för religiösa kopplingar som utövandet av yoga i skolan för med sig.  

1.4.4 Metodreflektion 
Insamlingen av det empiriska materialet till denna studie gick som planerat. Observationerna 
blev autentiska och ingen som medverkade verkade bli störd av observatörens närvaro. 
Eftersom observatören närvarade hela dagen blev det heller inget speciellt vid utövandet av 

yoga, utan allting flöt på som en vanlig dag. Valet av att inte genomföra intervjuer eller 
liknande innan observationerna var lyckat eftersom det då var enkelt att observera utan några 
förutfattade meningar eller tankar. Observationerna gav en bra och tydlig grund att utgå ifrån.    

Det som hade kunnat bidra med spännande material är om möjligheten att besöka fler skolor 
och därmed sett fler sätt att använda i yoga i skolan hade funnits inom tidsramen.  

1.4.5 Genomförande 
Inför observationens genomförande togs först kontakt med skolans rektor som sedan 
förmedlade kontakt vidare till läraren som använde sig av yoga. Efter mail och telefonkontakt  

bestämdes dag för när observationerna skulle genomföras. För att inte skapa en förutfattad 
bild av fenomenet som skulle observeras så togs ett medvetet val om att inte göra någon form 
av intervjuer eller liknande innan observationen, utan detta och eventuella frågor som 

uppkommer under observationen sparades till efteråt. Den osystematiska observationen gick 
till genom att observatören var med i klassrummet en hel dag och under dagen genomfördes 
det fyra sekvenser av yoga. Ett observationsschema som var skrivet i punktform användes 

men anteckningar fördes i löpande text med egna ord. Film och kamera valdes bort på grund 
av att det kunde bli ett störningsmoment och målet med observationen gick bra att nå enbart 

genom att vara med i klassrummet utan att behöva stöd i form av återblickar. Det empiriska 
materialet gick bra att samla in. Observationerna gav en bra grund att utgå ifrån.  

1.4.6 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer. Det finns fyra huvudpunkter  
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   24

Informationskravet handlar om att de som är berörda av forskningsuppgiften ska informeras 
om forskningens syfte.  I den här studien innebär det främst att ansvariga på skolan 25

framförallt pedagogen som var ansvarig för klassen där observationen skulle ske var 

välinformerad om syftet med observationen och studien. Nästa punkt är samtyckeskravet  
vilket innebär att forskaren ska ha samtycke från de som medverkar i studien, i detta fall 
genom att bli observerade. Om de berörda är yngre än 15 år ska föräldrarna ge sitt samtycke. 

Samtyckeskravet innefattar även rätten att  få bestämma på vilka villkor man vill delta samt 

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 24

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s 725
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möjlighet att avbryta sin medverkan i studien.  För denna studie så observerades enbart 26

lärarens användande av yoga och eventuell förändring av klassrummet och inte hur eleverna 
integrerade eller tog till sig yoga. Konfidentialitetskravet handlar om att de medverkande i 
studien ska känna sig trygga med att både deras personuppgifter och deras medverkan hålls 

konfidentiell . Nyttjandekravet vilket innebär att om resultaten av observationerna innefattar 27

information om  enskilda personer så får den informationen enbart användas för det uttalade 
forskningssyftet.  Varken enskilda personer eller personuppgifter har använts för att besvara 28

studiens syfte och inte heller vilken skola eller klass som observationerna bedrivits i varken 
framgår eller är av vikt för studiens syfte. Så för denna studie var det framförallt informations 
-och samtyckeskravet som behövde uppfyllas.  

1.5 Tidigare forskning  
Yogapraktiken har de senaste åren förändrats, moderniserats och anpassats till västvärlden. 

För att teckna en bakgrundsbild till detta mångfacetterade fenomen har tidigare forskning på 
området konsulterats. Relevant litteratur har sökts fram via Karlstads universitetsbibliotek, 
Diva, Libris samt Google. Nyckelord som använts är yoga, modern yoga, yogans utveckling, 

yoga i klassrummet/skolan, religionens nya arenor samt religion och andlighet.  

Forskning om religionens sekulära arenor, om yoga och dess inträdande i nya sekulära arenor, 

yogans hälsofördelar och utveckling berör många olika forskningsfält. Mark Singleton har 
forskat kring den moderna yogan och dess samband med yoga i sin ursprungskontext. Det är 
intressanta resultat som visar på att den moderna yogan egentligen är en ny variant, den är 

kroppsfokuserad och influerad av bland annat gymnastik. Singletons resultat påvisar att den 
moderna yoga som utövas i västvärlden inte är direkt sammankopplad med de indiska 
yogatraditionerna.  Samhällets religiösa förändring och hur yoga kommit att bli en del av det, 29

främst kopplat till hälsa tar Jessica Moberg  & Göran Ståhle  upp. Även Klas Nevrin har 30 31

forskat på hur yogan förändrats, främst genom att lägga fokus på medikaliseringen av yoga 
och vad det har för konsekvenser. Nevrin har främst forskat kring Hatha-yogans 

medikalisering och beskriver utvecklingen som att ”med tiden har den moderna hatha-yogan 
utvecklats till en form av hälsoideologi”.  Det är främst hälsoideologin kring yoga som lett 32

till att yoga idag återfinns på ett flertal olika sekulära arenor. Liselotte Frisk och Peter 

Åkerbäck har gjort en lokalstudie Den mediterande dalahästen i Dalarna som handlar att 

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s 926

  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s 1227

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s 1428

 Singleton Mark Yoga Body The origins of modern posture practice29

 http://www.gu.se/omuniversitetet/personal?userId=xmobje&departmentId=051150  30

 https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_629892  31

 Nevrin Från frälsning till kroppsligt välbefinnande - medikalisering av modern hathayoga, 7132
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religion återfinns på nya ställen som till exempel gym. Deras resultat visar även hur det 

religiösa och sekulära blir allt svårare att skilja åt.  En annan form av arena för religion är 33

olika sorters medier som professorn Mia Lövheim tar upp är att det har skett en förflyttning 
från hemmet och religiösa samfund till medier.  Universitetslektorn Jenny Eklöf diskuterar 34

kring hur mindfulness kommit att ta plats på nya olika sekulära arenor, denna forskning och 
resonemang går även att ta till sig kring yogans utveckling i samhället.  Gemensamt för yoga 35

och mindfulness är att de är gränslandsfenomen som Eklöf beskriver, det finns en religiös 

bakgrund men används i syftet hälsofrämjande. Eklöf tar även upp en definitionsproblematik 
för mindfulness som kan anammas även på yoga. Hon beskriver att den variant av 
mindfulness som används inom vården setts som sekulär men att det nu börjar diskuteras 

kring om mindfulness egentligen kan användas uppbruten från sin religiösa ursprungskontext 
utan att alltför mycket går förlorat.  Nevrin tar också upp svårigheten just med definitionen 36

av yoga eftersom betydelsen kan variera beroende på individen och dess användning av 
yoga.   37

Yogans kopplingar till religion diskuteras ofta upp, så vad är det som gör en religion till en 

religion? Ninian Smart tar upp sju dimensioner som anses vara gemensamma nämnare för alla 
religioner. Ett begrepp som ofta förekommer ihop med yoga är andlighet, andlighet kopplas 
även ihop med religion. Professor Paul Heelas och universitetslektor Linda Woodhead har 

genomfört en studie om hur det religiösa landskapet förändras.  De diskuterar kring om det 38

skett eller kommer att ske en andlig revolution, där människor väljer en form av andlighet 
framför den mer traditionella religionsutövningen. Kopplingen mellan religion och andlighet 

tar Frisk och Åkerbäck upp och konstaterar att begreppet andlighet kan tolkas olika beroende 
på kontext. Hur svenskarna ser på religion, sekularisering och andlighet tar Thurfjell , 39

Svanberg & Westerlund  upp. De kommer fram till att svenskarnas religionssituation är 40

relativt unik och individualismen är stark.   

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 33

 Lövheim Mia, Religious socialisation in in a media age, Nordic Journal of Religion and Society 34

 Plank Katarina Mindfullness tradition, tolkning och tillämpning 3335

 Plank Katarina (red.) Mindfullness Tradition, tolkning och tillämpning 40 36

 Nevrin Klas Från frälsning till kroppsligt välbefinnande - medikalisering av modern hathayoga, 37

 Heelas & Woodhead The spiritual revolution - why religion is giving way to spirituality38

 Thurfjell David De gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen 39

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 40
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2. Teoretiska perspektiv på yoga i det samtida Sverige 

2.1 Teori och begrepp 
Utifrån studiens syfte och det insamlade materialet är det främst intressant att diskutera kring 

anledningarna till att yoga tagit sig in i skolan och andra sekulära institutioner. Vad är det som 
gör yoga så attraktivt och vad har bidragit till dess stora genomslagskraft? Vilka är faktorerna 
som bidrar till att yoga trots sina vida spridning och olika användningsområden kritiseras? 

Samt vad är det som gör att yoga ses som en religiös indoktrinering av vissa medan andra ser 
yoga som en ren träningsform. Eftersom yoga kan ses som religiöst och det är däri kritiken 
mot yoga i skolan hamnar blir religionsbegreppet spännande, vad är det som kännetecknar 

eller gör en aktivitet religiös eller helt enkelt till en form till av religionsutövande. 
Förekommer det inslag i samband med utövandet av yoga i skolan som kan ses som religiösa. 
Begreppet andlighet i koppling till religion och yoga blir också intressant. Yoga kopplas ofta 

samman med andlighet och ett inre välmående men begreppet andlighet kopplas även ihop 
med religion. Så frågan blir om man kan vara andlig utan religiösa kopplingar? Fokus ligger 
främst på yoga som utövas idag och på grund av yogans många olika traditioner så diskuteras 

inte yogans ursprungskontext djupare. Däremot används Singletons definition av den 
moderna kroppsbaserade yoga som gör det intressant att se om yogautövandet faktiskt är 
kroppsfokuserat samt vilka, om det finns några kopplingar tillbaks till yogans 

ursprungskontext. 

2.1.1 Religion i Sverige 
Yoga kritiseras för att vara religiöst och Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade 
länder, kan detta ha något samband? För att kortfattat reda ut vad sekularisering är så brukar 
sekularisering delas in i två delar. En sida är vilken roll religionen har i hur samhällslivet 

utformas och den andra sidan är antalet aktiva utövare i kyrkan. Ju mindre inflytande i 
samhällslivet och färre antal aktiva i kyrkan är tecken på sekularisering. Men dessa två bör 
hållas isär för det är inte säkert att de följs åt.  Sekulariseringens grundbetydelse beskrivs  41

 sekularisering är att sådant som de religiösa institutionerna själva haft makt att besluta om 
 och haft stort inflytande över sakta men säkert förts över till världsliga (sekulära)   

institutioner och makthavare    42

Det finns olika sätt att se på sekulariseringen och religionens roll i vårt samhälle vilka tas upp 
i Religion i Sverige. Ena sidan beskriver att man ser på religionen som att den är åsidosatt och 
tillbakapressad medan andra sidan hävdar att religionen är lika betydelsefull som alltid. De 

som hävdar att religionens roll är oförändrad menar att religionen har gjort en återkomst i nya 

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 33 41

Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 33  42
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former och på nya arenor.  Religionens nya arenor tas upp i Den mediterande Dalahästen där 43

de tar upp nya platser som religion idag återfinns på såsom till exempel kursgårdar och gym.  44

Att det religiösa engagemanget genomgått en förändring det senaste århundradet finns det 
olika åsikter om allt från att det minskat till att det har ökat och däremellan. Det finns en sida 

som anser att man kan se en ökad andlighet, men att den inte har några som helst samhälleliga 
konsekvenser. Det är snarare en ökad privatisering av andlighet som kan bidra till 
meningsskapande för den enskilda individen.  Sammantaget kan det tolkas som att 45

andligheten numer är av privat karaktär och att religion har uppkommit i nya former,  genom 
nya uttryckssätt och på nya platser. Andligheten behöver kanske inte ens vara av religiös 
karaktär utan snarare handla om personlig utveckling.  

Personlig utveckling och självförverkligande är viktigt för det svenska folket, en aspekt av 

sekulariseringprocessen som David Thurfjell beskriver som en förändrad livsåskådning - 
”protestantisk humanism”  vilken till stor del handlar om individualism. Att sätta ihop sin 46

egen tro från olika religiösa inriktningar för att skapa sig en egen sanning vilket förekommer i 

de nordiska länderna är ytterligare ett tecken på individualism. I mätningar om svenskarnas 
värderingar framgår det att svenskarna värdesätter det icke-materialistiska kontra materiella 
värden. Med detta menas till exempel självförverkligande och livskvalitet vilket kan förklaras 

med vår materiella rikedom. Svenskarnas sätt att vara religiösa kan bland annat beskrivas som 
”en stark individualistisk men likväl andligt orienterad livsåskådning”.   47

2.1.2 Religionens nya arenor 

Huruvida yoga kan ses som en religiös aktivitet eller inte kan till viss del vara en 

tolkningsfråga. Det finns svårigheter i form av tolkning och det kan vara svårt att dra gränser 
mellan populärreligiösa och sekulära arenor. Yoga kan innehålla både existensiella och/eller 
religiösa dimensioner beroende på hur och i vilken kontext yogan utövas.  Frisk & Åkerbäck 48

skriver om att både instruktör och utövare kan välja att fylla sin yogautövning med religiöst 
innehåll precis som att de lika gärna kan låta bli. Men ”genom att erbjuda en upplevelse som 
utgår från kroppen, och genom uttryck som >>gå in i sig själv<< så skapar yogan en plattform 

för djupare förståelse och tolkningar som kan bidra till individuellt meningsskapande”.  49

Vidare skriver de om platsens betydelse att den antingen kan tömmas eller fyllas med religiös 

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 32 ff 43

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 108 ff44

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 33 45

 Thurfjell David De gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen 2646

 Thurfjell David De gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen 28 47

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 3548

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 14449
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mening ”i enlighet med individens önskan och tolkning, men också beroende på hur man 

definierar begreppet religion”.  När aktiviteter med religiös potential numer går att återfinna 50

på en andra plattformar än tidigare så påvisar det att gränsdragningen mellan sekulärt och 
religiöst blir suddig och oklar. Frisk & Åkerbäck beskriver det via begreppet 

”dedifferentiering: det religiösa har blivit mindre tydligt religiöst, och det sekulära mindre 
tydligt sekulärt” .  Allteftersom en aktivitet som i sin ursprungskontext kan ses som religiös 51

migrerar och sprids så blir det naturligt att den sekulariseras i sin nya omgivning. Såsom den 

moderna yogan har omtolkats och omformats från sin österländska kontext till västerländska 
värderingar. Frisk & Åkerbäck tar poweryoga som exempel, poweryoga beskrivs som yoga 
med fitness-inriktning, men med betoning att ”inriktningen också har både mentala och 

själsliga komponenter och inte ska uppfattas som en mindre kraftfull och själslig yoga”.  52

Vidare diskuteras yoga som just träningsform, idag finns det möjlighet att träna yoga på 

många platser t.ex. på gym eller hemma via internet. Vilket inneburit att yoga numer är 
lättillgängligt och har utvecklats och förflyttats från att vara ”en österländsk religiös sfär till 
en västerländsk sekulär sfär”.                        53

En relativt ny arena för religiös socialisation som Malin Lövheim beskriver är medier. 
Lövheim beskriver att unga människors religiösa socialisation som historiskt sett skett i  
hemmet, familjen och religiösa samfund i dagens moderna samhälle istället är förflyttad till 

skolan och medier.  Det blir en ny form av socialisationsprocess som Lövheim kopplar ihop 54

med ett begrepp kallat religiös läskunnighet, som handlar om att kunna lära sig och förstå 
idéer, värderingar och normer i en viss gemenskap. Religiös läskunnighet handlar även om att 

kunna berätta om sina egna religiösa värderingar och att kritiskt kunna reflektera över religion 
och ha förståelse för olika religioner. Angående mediers roll så har mediarepresentationer en 
viktig roll när det handlar om att skapa en förståelse av den sociala verkligheten. Förståelsen, 

tolkandet och meningsskapandet sker dock alltid genom en interaktion mellan läsare, text och  
kultur.  55

2.1.3 Yogans kopplingar till hälsa och religion 
Det finns tydliga kopplingar mellan yoga och religion i dess ursprungskontext men i den 
moderna yogan så kopplas den ofta samman med hälsa och välmående. Vad innebär 

egentligen begreppet hälsa? Enligt en definition av hälsa utifrån Världshälsoorganisationen är 
det 

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 14450

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 14451

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 14452

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 11953

 Lövheim Mia  Religious socialization in a media age, Nordic Journal of Religion and Society 15154

 Lövheim Mia Religious socialization in a media age, Nordic Journal of Religion and Society 157 ff55
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 ett tillstånd av fullt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av  
 sjukdom och krämpor” - hälsa är alltså inte enbart frånvaron av kroppslig och mental  
 dysfunktion utan involverar även individens upplevelse av välbefinnande  56

Begreppen hälsa och religion har en koppling sett ur ett historiskt perspektiv, där vården av 
sjuka ofta hade en religiös koppling. Men när kyrkan och samhällets nära relation förändras 
under 1800-talet förändrades även detta, samhället blev mer sekulariserat och tog således över 

ansvaret för vårdinrättningar. I den här övergången blev hälsa vetenskapligt och den religiösa 
betoningen försvann ”religion sågs alltmer som en privatsak som inte hade i offentliga miljöer 
som sjukvården att göra”.  57

Med start på 1920-talet påbörjades en sekularisering och medikalisering av yoga i Indien. 
Man påbörjade ett experimenterande med yoga för att använda den som behandlingsmetod 

mot sjukdomar, man sökte efter ett inhemskt alternativ till den brittiska kolonialmaktens 
medicin och träningskultur . Detta genomfördes genom att man började kombinera och 58

systematisera asanas - kroppspositioner med pranayamas - andningsövningar till en 

gymnastikform. Detta ledde till att yogan blev mer tillgänglig för allmänheten istället för bara, 
som tidigare de religiösa specialisterna. Man började även göra yoga lättare att förstå för 
västvärlden genom att byta ut esoteriska yogabegrepp till vetenskapliga fackord.  59

Efter den snabba medicinska utvecklingen som vi idag ser som en självklarhet har en holistisk 
syn kommit till framväxt igen. Den holistiska tanken innebär i det här fallet att man inte 

längre tror att enbart medicin kan lösa alla människans problem utan den behöver 
kompletteras på något sätt. Det skapar återigen en öppenhet till religionens roll som 
meningsskapare. Svanberg & Westerlund beskriver vidare att hälsans viktiga roll i dagens 

samhälle även kan ses i koppling med begreppet nyandlighet som bland annat inspireras av 
österländska religioner. Ett utmärkande drag för nyandlighet är att det finns ett stort antal 

olika tankeströmningar och metoder att fritt anpassa till något som passar en själv. Inom 
nyandlighet används metoder som yoga, meditation, massage, astrologi, man arbetar med att 
balansera kroppens energier för att till exempel utvecklas som människa eller nå ett helande. I 

den här kontexten så är metoderna helt frikopplade från religiös påverkan, det är metoder som 
anpassats till att ha ett nytt syfte i ett nytt sammanhang.   60

 Moberg Jessica & Ståhle Göran Religion och hälsa i dagens Sverige - Helandemetoder i det mångreligiösa Sverige 956

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 36357

 Moberg Jessica & Ståhle Göran Religion och hälsa i dagens Sverige - Helandemetoder i det mångreligiösa Sverige 13258

 Moberg Jessica & Ståhle Göran Religion och hälsa i dagens Sverige - Helandemetoder i det mångreligiösa Sverige 13259

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 363 ff60
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 Det nyandliga förhållningssättet till religion och hälsa förenar möjligheten att erbjuda ett  
 meningssammanhang åt symptom och problem med ett bejakande av det moderna  
 samhällets världsbild  61

I Sverige började yoga spridas brett på 1990-talet och ingår praktiskt taget i den svenska 
populärkulturen i olika former som till exempel genom hälsomässor, förekomsten på gym och 

genom tillkomsten av diverse yogatidningar. Även i medier som till exempel lokaltidningar 
presenteras det återkommande artiklar om yogans fördelar och positiva effekter. Under 2000-
talet började man använda yoga inom den offentliga vårdsektorn främst som en terapi och 

rehabiliteringsform. Medikaliseringen och hälsoinriktningen anses ha suddat ut gränserna 
mellan den renodlade gymnastiken och yoga, vilket i sin tur lett till att kopplingen mellan den 
och yoga i sin ursprungskontext i indiska religiösa traditioner är tveksam. Det är troligtvis 

betoningen på just yogans positiva hälsoeffekter istället för dess esoteriska filosofi och 
kopplingar till hinduisk religion som bidragit till dess genomslag och den yoga-boom som vi 
ser idag.  62

2.1.4 Kopplingen mellan religion och andlighet 
Ett begrepp som ofta kopplas samman med religion är andlighet och hur sambandet samt 
kopplingen mellan andlighet och religiositet ser ut. Begreppen religion och andlighet 
överlappar ofta varandra, men betydelsen varierar beroende på kontext. Andlighet kan 

användas för att uttrycka en förpliktelse gentemot en djupare sanning som går att finna i vår 
värld samt innefatta en beskrivning av en intensiv, stark känsla eller upplevelse av t.ex. lycka, 
skräck, sorg eller tacksamhet. Men andlighet kan även handla om någonting som är och 

förblir högre än sig själv. I kristna sammanhang används andlighet ofta för att beskriva en 
hängivenhet till Gud, till någonting större som finns bortom det vår värld har att erbjuda och 

som är exklusivt relaterat till specifika yttre ting såsom t.ex. heliga skrifter, lärosäten eller 
ritualer.  Även Frisk & Åkerbäck diskuterar kring begreppet andlighet och menar på att 63

andlig och religiös till viss del hör ihop men att vara andlig och vara religiös inte är samma 

sak.  I Den mediterande dalahästen definierar undersökningsgruppen ofta andlighet som 64

”inre upplevelse, något väldigt personligt och individuellt, det gudomliga inom människan, 
kontakt med sin essens eller sitt högre själv, och intuition”.  De beskrev även att andlighet 65

kan utövas på olika sätt som ”genom att vara närvarande, alltid vara i kontakt med sitt högre 
jag eller lyssna till sitt hjärta, genom kreativa aktiviteter som musik eller konst eller genom att 

 Svanberg Ingvar & Westerlund David Religion i Sverige 36461

 Moberg Jessica & Ståhle Göran Religion och hälsa i dagens Sverige - Helandemetoder i det mångreligiösa Sverige 14262

 Heelas Paul & Woodhead Linda The spiritual revolution - why religion is giving way to spirituality 5-6 63

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 9664

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 9965
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vara ensam i naturen”.  Det framkom även etiska aspekter i utövandet av andlighet till 66

exempel ”genom att hjälpa andra människor, att se allas lika värde och agera därefter, och 
genom att möta andra med empati och kärlek”.  Man kan se att andlighet påverkar ett flertal 67

olika delar av att vara människa ”relaterade till identitet, fokus, attityd, upplevelse, känslor 

och etik” . Det finns många olika sätt att se på relationen mellan andlighet och religion, men 68

ofta så får andlighet stå för de positiva aspekter medan religionen istället får stå för de 
negativa aspekterna.  I Den mediterande dalahästen tar de upp att yoga inte alltid är 69

sammankopplat med andlighet. Men ibland så sätter man samband mellan andlighet och 
välmående och inte något heligt eller övernaturligt.  Vilket kan bidra till att yoga kopplas 70

ihop med andlighet eftersom det är fokus på välmående inom yogautövning.  

2.1.5 Yoga i skolan 
Det är yogans hälsofördelar och synen på yoga som ett effektivt verktyg för att må bättre både 
fysiskt och mentalt lett in yoga i skolan. Skolyoga som ”är ett socialt företag som integrerar 

yoga på förskolor och skolor genom att utbilda skolpersonal och elever i yoga och 
ledarskap”.  De anser att yoga är ett bra verktyg även i arbetet kring personlig utveckling 71

vilket handlar om att växa som människa genom att möta och våga utmana sig själv. Skolyoga 

anser även att om man ger elever dessa möjligheter så är det en investering i både deras hälsa 
såväl som vårt samhälle och vår framtid.  Under uppväxtåren sker en intensiv tillväxt både 72

fysiskt och emotionellt såväl som socialt och intellektuellt hos människan. Att barn och 

ungdomar i dagens samhälle har en allt stressigare vardag att bemästra med få möjligheter att 
vila tas upp i artikeln The Benefits of Yoga for Children. Detta kan leda till att eleverna får 
stressrelaterade problem men även andra bekymmer som mobbning, fetma, 

inlärningsproblem, våld i skolmiljön och depressioner. Barnen och ungdomarnas utveckling i 
kombination med stressfaktorer kan även leda till att de utvecklar en förhöjd hjärtfrekvens 
och ett högt blodtryck som med tiden kan påverka immunförsvaret, detta kan även bidra till 

utvecklandet av en låg självkänsla, depression och isolation. Genom att införa hälsofrämjande 
aktiviteter som till exempel yoga beskriver Kristin Henningsen att det kan ge goda resultat för 
elevernas välmående bland annat kan det leda till en ökad självkänsla, bättre 

koncentrationsförmåga, en känslomässig balans hos eleverna och därmed även förbättrade 
studieresultat. En annan intressant aspekt Kristin Henningsen tar upp är att barns utövande av 

Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 9966

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 9967

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 10068

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 9969

 Frisk Liselotte & Åkerbäck Peter Den mediterande dalahästen - Religion på nya arenor i samtidens Sverige 7970

 http://www.skolyoga.se 71

 http://www.skolyoga.se 72
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yoga utvecklar barnens självkännedom som gör att barnen lär sig lyssna inåt till sina egna 

känslor samtidigt som utövandet av yoga även främjar självacceptans. Vilket är bra i kontrast 
mot influenser och påverkan utifrån av olika former av media och sociala medier.  

Yoga fungerar för alla olika åldersgrupper fast med olika syfte och betoning till exempel kan 
fokus i yngre åldrar ligga på utveckling av den grova motoriken medan för de äldre åldrarna 
som tonåringar kan fokus ligga på att ha yoga som en säker plats att utvecklas när kroppen 

genomgår stora förändringar.  Det är av stor vikt att undervisningen av yoga i skolan sker 73

under trygga och accepterande förhållanden beskriver Kristin Henningsen och fördelen med 
yoga är att den kan utövas varsomhelst till exempel i ett vanligt klassrum. Det finns mängder 

av resurser för att integrera yoga i barns liv till exempel genom böcker, artiklar, DVD, till och 
med podcasts för att få möjlighet att skapa lektionsplaneringar. I Sverige har Folkhälsan tagit 

fram ett pausrörelsekartotek där yoga ingår.  Forskning kring yogans hälsofördelar påvisar att 74

lågintensiv träning som yoga är en bra behandlingsmetod gentemot bland annat depressioner. 
Mariann Papp tar upp yoga och dess positiva effekter på avspänning, avslappning och ett 

sänkt blodtryck och visar även resultat på att den ökade avspänning och självkännedom som 
body-mindträningen bidrar till kan förhindra kroppens stressreaktioner samt leda till att 
kroppens muskler, bindväv och leder fungerar bättre i form av till exempel ökad rörlighet.  75

Forskarna på Karolinska institutet ser samband mellan att människor som börjar träna till 
exempel yoga även fortsätter välja rörelse som till exempel promenader vilket då leder till ett 
minskat stillasittande. Det blir en livsstilsförändring.  Avslutningsvis i The Benefits of Yoga 76

for Children anser Kristin Henningsen att skolreformen står vid ett vägskäl förutom att 
ansvara för den akademiska utbildningen borde skolan även stödja och uppmuntra 
hälsosamma beteenden. Hon ser att införandet av yoga i skolan skulle kunna leda till att 

studenterna inspireras till att välja en sund och balanserad livsstil.  77

2.1.6 Vad är religion 
Det blir av intresse att diskutera vad religion egentligen är eftersom yoga kritiseras för att vara 
religiöst. Ninian Smart tar upp frågor som handlar om vad religion är - finns det några 

gemensamma nämnare för alla religioner och kan en individ vara religiös utan att för den 
delen tillhöra en specifik religion. Smart beskriver även att religioners pluralism och 
utveckling ofta uppstår genom att de anpassas till kontexten runt omkring, religioner med en 

lite annan vinkling än ursprungstraditionerna eller variationer av religioner uppstår i mötet 

 http://healthandwellness.kaplan.edu/articles/yoga/The%20Benefits%20of%20Yoga%20for%20Children.html 73

 http://www.folkhalsan.fi/Global/VarVerksamhet/UngOchSkola/SkolanOchHalsan/Halsoverkstaden/Pausrörelsekort2.pdf 74

 http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Body-Mind-traning.pdf  3875

 http://ki.se/forskning/motion-mot-depression 76
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med nya kulturer och traditioner.  I Theories of religion beskrivs religionens sju dimensioner 78

som anses vara gemensamma nämnare. De olika dimensionerna är  
- Rituell dimension som innefattar praktisk religionsutövning som exempelvis bön och en 

religions ritualer som till exempel yoga inom hinduismen och buddhismen.  

- Materiell dimension handlar om fysiska objekt eller byggnader som är viktiga för 
människor inom en viss religion.  

- Narrativ och mytisk dimension det är heliga skrifter och berättelser som hör till en religion, 

till exempel skapelseberättelser. Heliga berättelser kallas ofta myter och är ofta 
sammankopplade med ritualer.  

- Social dimension handlar om att för att förstå en religion så behöver man se hur den faktiskt 

fungerar bland människor samt hur religionen påverkar deras liv. Erfarenhetsmässig och 
känslomässig dimension innefattar individens upplevelser av vördnad, hängivenhet och tro. 

Förståelsen för en religion och dess historia gör att den blir mer levande och berör 
individen. 

- Dogmatisk och filosofisk dimension en religions trossystem och teologi. Innebär att 

religionen genom ett intellektuellt förhållningssätt anpassas till den sociala verkligheten.  
- Etisk dimension vad är gott och ont och vilka regler den troende ska leva efter. Handlar om 

hur teologin genomförs i praktiken exempelvis genom muslimers dagliga böner eller 

buddhistiska munkars regler.  Det här kan ses som gemensamma nämnare för religioner 79

men det är inte alla religioner som har lika mycket av allt, betoningen kan skilja sig åt .  80

För att koppla samman med Singeltons definition av den moderna yogan där fokus ligger på 
kroppspositioner och inte har några direkta kopplingar till de indiska ursprungstraditionerna 
och dessutom saknar väldigt viktiga komponenter som är betonade i ursprungstraditionerna 

vilket gör att det inte bör ses som en religiös aktivitet i den bemärkelsen. För att det ska ses 
som religiöst så krävs det mer i en yogapraktik än utövandet av āsanas.  Vilket Smarts sju 81

dimensioner också bekräftar.  

 Smart Ninian Theories of religion154 78
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3. Undersökning: Yoga i Sverige 
Först kommer en bakgrund om yogans ursprungskontext fram till idag innan svar på 
frågeställningarna presenteras.   

3.1 Yogans bakgrund 
Så vad är egentligen yoga? Det är svårdefinierbart och Klas Nevrin doktorand i 

religionshistoria beskriver yoga såhär  

 Det är omöjligt att ge en konkret definition eftersom det finns så många olika idéer om vad 
 yoga kan vara. För vissa är det meditation, för andra fysisk träning eller ett sätt att hitta sig  
 själv eller Gud  82

Inom religionshistoria bedrivs forskning kring yogans bakgrund, religiösa kopplingar och 
dess utveckling. Hur hänger yoga ihop med religioner som hinduism och buddhism? I Den 

mediterande dalahästen som handlar om Sveriges populärreligiösa landskap tas problemet 
med synen på att yoga ses som importerat från Indien upp eftersom det idag finns en mängd 
olika varianter av yoga som vuxit fram i en västerländsk kulturkontext. Detta gör att att 

uppdelning mellan vad som ska ses som österländskt kontra västerländskt blir suddig.  Mark 83

Singleton har bland annat forskat om yogans utveckling utifrån sin ursprungskontext till den 
moderna yoga som utövas idag.  Med uttrycket den moderna yogan menar Singleton  den 84 85

moderna multinationella yoga som till störst del utövas i västvärlden. Den moderna yogan är 
kroppsfokuserad med utgångspunkt i āsanas. Asanas betydelse är kroppsposition eller 
kroppsställning. Singletons forskning visar att āsanas inte varken har varit eller är en 

grundläggande aspekt i någon av de olika indiska yogatraditionerna.  Även Jessica Moberg 86

& Göran Ståhle förstärker dessa argument och beskriver att i sin ursprungskontext så hör både 
yogans fysiska övningar och meditation till religioner som hinduism och buddhism. Men 

enligt indiska yogaspecialister så är de fysiska övningarna sekundära och till för att styrka och 
förbereda utövaren för meditation eller koncentration på den yttersta verkligheten. Numera 
ses yogan som en av världens äldsta metoder för att främja fysisk och mental balans.  87

Yogatraditionen Hatha-yoga är den tradition där kroppen har stor betydelse, Hatha-yogan 
växte troligtvis fram under 1200-talet. Framväxten kom genom att det börjades 

experimenteras med olika andningsövningar i kombination med fysisk träning. Hatha-yogan 

 http://www.dn.se/livsstil/yoga-fran-religion-till-industri/ 82
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blev en en annan möjlighet än den klassiska yogan där man mer fokuserar på meditation.  88

Men inte ens Hatha-yoga är tätt sammankopplad med den moderna yoga som utövas i väst, 
utan att fokus i yogautövning ligger på āsanas är ett nytt modernt fenomen.   89

Den nationalistiska hinduismen blev under 1800-talet påverkad av olika kvasi-religiösa 

strömningar sammankopplade med fysisk kultur som kom från Europa. Dessa strömningar 
påverkade den nationalistiska hinduismen och gav upphov till nya tolkningar. Det skapades 
āsanas med inspiration från tidigare yogapraktik som skulle ses som ett evigt uttryck för den 

hinduiska motionen. Utav detta utvecklades det i Indien en fysiskt inriktad praktik av āsanas 
som sedan spreds till väst där den influerades av esoterisk gymnastik. Esoterisk gymnastik 
hade vuxit sig stark i Europa och Amerika under 1850-talet och är inte influerad av yoga.  90

Esoteriska rörelser beskriver Svanberg & Westerlund som ”en beteckning för att beskriva en 
världsåskådning som inte lägger vikt vid dogmatisk tro eller så kallat grekiskt rationellt 

tänkande, utan istället betonar individens förmåga att uppnå andlig kunskap - gnosis - genom 
att människan konfronteras med det gudomliga i tillvaron, men samtidigt även med sig 
själv”.  Det innefattar även en holistisk världsbild och en tro på att människan kan förädlas.  91 92

På 1890-talet fördes det en manifestation i Indien för att frigöra yogapraktiken från āsanas 
men istället påbörjades en praktik där just kroppspositioner stod i centrum under 1920-talet 
och den fick fart på 1950-talet. Trots den moderna yogans likheter med den indiska 

traditionen av hatha-yoga så kan och ska den inte ses som en direkt efterföljare, för det finns 
för stora skillnader.  I det moderna yogautövandet saknas väldigt viktiga komponenter som 93

är betonade i den indiska ursprungsvarianten. Dessa är satkarmas som innebär en speciell 

form av renande av kroppen, mudrā som är rituella hand och fingerhållningar och ibland även 
prānāyāma vilket är olika tekniker för att kontrollera och reglera andningen. Istället ligger 
betoningen i väst på hälsa, träning och välbefinnande.   94

Det finns kopplingar mellan yoga och religion i yogans ursprungskontext men i den moderna 
yogan så ligger kopplingen mellan yoga och hälsa mer tydligt.   95

3.1.1 Yoga som begrepp  
Yoga är svårdefinierbart, mångfacetterat och har utvecklats i många olika former så för att 

förstå vad yoga är så tas utgångspunkt i Mark Singletons forskning Yoga body - The origins of 

 Nevrin Från frälsning till kroppsligt välbefinnande - medikalisering av modern hathayoga, 7188
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modern posture practice. Grunden till den multinationella yoga som till störst del utövas i väst 

idag är āsanas . Asanas är kroppspositioner eller kroppsställningar, vilket innebär fysiska 96

övningar som utförs med långsamma rörelser. Dessa kan utföras liggandes, sittandes eller 
ståendes.  Enligt Singleton finns det få eller inga bevis för att āsanas har varit en 97

grundläggande aspekt i någon av de olika indiska yogatraditionerna. Fokuset på āsanas inom 
yoga är ett nytt modernt fenomen . 98

3.1.2 Yoga i Sverige 

Yogatrenden började sin breda spridning i Sverige på 1990-talet och idag ses yoga som ett 
vanligt inslag i populärkulturen eftersom yoga förekommer på så många olika platser idag 
såsom på gym, hälsomässor och i var och varannan tidning. Yoga har blivit oerhört populärt 

och är idag en mångmiljonindustri.  Det finns även otaliga hemsidor som erbjuder yoga via 99

inspelade filmer så att man enkelt kan utöva yoga hemma. Ett exempel är Yogobe som 
beskriver sig som ett företag som vill inspirera till hållbar hälsa. På deras hemsida kan man 

läsa om och testa på ett tjugotal olika varianter av yoga.  Yoga framställs ofta som en 100

helhetslösning för att må bra både mentalt och fysiskt, det marknadsförs ofta med hänvisning 
tillbaks till de indiska ursprungstraditionerna som till exempel Yogaskolan i Karlstad där det i 

en kursbeskrivning står ”du får även ta del av koncept och tankar från yogans urgamla 
filosofi”.  Vilket säkerligen kan bidra till att yoga kopplas samman med religion. Men 101

yogans stora genomslagskraft anses ligga i dess hälsofördelar som ofta framhävs. Sett till 

utövningen av yoga i Sverige så har Anna Aggestål genomfört en studie som presenteras i 
artikeln Sinnlig träning som livsverktyg? Om yogautövare syftet med studien var att  

 beskriva och analysera modern yogaträning ur ett individperspektiv: vilka individer är det 
 som väljer att utöva yoga, motiven till att yoga samt hur de beskriver yogans   
 betydelse och effekt för dem   102

Aggeståls resultat visar att det främst är högutbildade medelålders kvinnor som utövar yoga, 
motiven till utövandet är främst fysiska och mentala aspekter som till exempel ökad rörlighet 

och styrka, roligt samt att det är avkopplande, stressreducerande och för en förbättrad 
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koncentrationsförmåga. Men även motiv som ”finna/skapa balans”  i tillvaron” rankas 103

högt.  Positiva skillnader mellan yoga och annan träning som framgår i studien är 104

avsaknaden av tävlingsmoment och fokus på inre upplevelser.  Yogans positiva effekter kan 105

beskrivas som livskvalitetshöjande och yoga kan ses som ett sätt att lära känna sig själv och 

därmed även påverka sin livssituation. Studiens resultat visar att detta kan i sin tur leda till att 
människor upplever en ökad livskvalitet och hälsa.  106

3.2 Undersökning 1 

Här besvaras frågeställningen: Hur omfattande är yoga i skolan? 

För att ta reda på hur många skolor i Karlstad som använder sig av yoga genomfördes en 
kartläggningen vars första steg genomfördes via sökmotorn Google. Detta gav inga träffar så 

mailkontakt togs istället med rektorer eller annan ansvarig personal på tolv gymnasieskolor 
och tio grundskolor. Alla skolor svarade och resultatet blev två positiva svar från 
gymnasieskolorna där yoga ibland ingick i idrottsundervisningen. Ett positivt svar från en 

grundskola som ibland hade yoga integrerat i undervisningen. De övriga skolorna svarade nej, 
ett flertal med väldigt tydliga NEJ.  

Två av skolorna som har yoga i samband med undervisningen är privatskolor som 
marknadsför sig som en modern, inspirerande skola med digital inriktning. En skola är 
inriktad mot idrott och där förekom yoga i samband med idrottsundervisning. Att yoga 

förekommer i idrottsundervisning visar på ett accepterande till att yoga ses som en 
träningsform, det ingår i idrottsgymnastik som just renodlad träning. De två andra skolorna 
har ingen idrottsinriktning men däremot lägger dem fokus på att vara moderna och hela tiden 

utvecklas. Att integrera yoga i skolan är relativt nytt och för att våga ta chansen med yoga 
krävs nog ett nytänk tillsammans med intresserade pedagoger. Skolorna ligger i stadsdelarna 
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Sandbäcken och Tingvallastaden. På Karlstad stads hemsida beskrivs stadsdelarna såhär: I 

Sandbäcken hittar du ett av Karlstads nyaste bostadsområden och området ligger enbart tio 
minuters promenadavstånd från Karlstads centrum. Tingvallastaden ligger Karlstads centrum 
som är byggt på en ö mitt i Klarälvens deltaland. Det är med andra  ord skolor som har sin 

plats i centrala Karlstad.   107

Sett till elevfördelningen rent statistiskt så har skolorna en högre andel elever med utländsk 
bakgrund än länsnivån och en lägre andel elever vars föräldrar har eftergymnasial 
utbildning.  I artikeln Sinnlig träning som livsverktyg - om yogautövning har en studie med 108

syftet att ta reda på vilka som utövar yoga och i vilket syfte. Resultaten visar att yoga främst 
utövas av högutbildade kvinnor i medelåldern.  För att göra kopplingar mellan människor 109

som brukar utöva yoga och varför yoga utövas i vissa skolor får man nog se till pedagogernas 

intresse.   

3.3 Undersökning 2  
Hur och i vilket syfte används yoga av pedagoger i skolan?  

Hur ser yogans rituella rum ut i skolan? 

Observationerna genomfördes under en dag i två olika klasser i grundskolan och yoga 
utfördes vid fyra tillfällen. Den främsta anledningen enligt pedagogen var utövande av yoga i 
skolan var för glädje och rörelse. Eleverna fick ta en paus från skolarbetet och röra på sig, 

vilket uppskattades av både elever och lärare. För att diskutera kring resultatet av 

 http://karlstad.se/Bygga-och-bo/Flytta-till-Karlstad/Bostader-och-bostadsomraden/Bostadsomraden-i-Karlstad/107
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observationerna kommer Ninian Smarts sju dimensioner att användas som utgångspunkt. De 

sju dimensionerna är 

- Rituell dimension 
- Materiell dimension  

- Narrativ och mytisk dimension  
- Social dimension 
- Dogmatisk och filosofisk dimension.  

- Etisk dimension 

Läraren 

På morgonen när läraren gick igenom dagens schema med eleverna så informerades eleverna  
av läraren att det skulle bli några yogasekvenser under dagen. Den första yogasekvensen 

genomfördes dock med en annan klass där drama stod på schemat. I samband med lektionen 
gav läraren information om att de skulle praktisera yoga med syftet att eleverna skulle lära sig 
att härma och följa instruktioner. Läraren släckte ner klassrummet och startade webbsidan 

med filmerna på yoga. Filmen visades på en duk längst fram i klassrummet.  
Introduktionen av yoga i den andra klassen skedde genom att läraren klappade i händerna för 
att på så vis påkalla elevernas uppmärksamhet följt av en glad och positiv uppmaning nu är 

det dags för en paus så upp och hoppa. Läraren dämpade därefter belysningen och startade 
yogasekvensen via hemsidan. Sekvenserna är ca 5 min och eleverna gjorde två stycken per 
tillfälle. Under utövandet av yoga gick läraren runt i klassrummet och småpratade och hejade 

på där det behövdes och lugnade ner om det behövdes. När yogan introduceras på detta sätt så 
saknas de religiösa dimensionerna, det finns ingen bakgrundshistoria - den narrativa och 
mytiska dimensionen som eventuellt hade kunnat skapa en annan förståelse för yoga i sin 

ursprungskontext. Även den sociala dimensionen hade behövts för att ge en djupare förståelse 
och uppfattning av vad yoga kan vara när den utövas i en religiös kontext.  

Rummet 
Klassrummets belysning dämpades inför utövandet av yoga, både för att samla ihop och göra 
eleverna uppmärksamma men även för att kunna se filmen ordentligt. Filmen projicerades på 

en duk längst fram i klassrummet. Förutom detta skedde ingen förändring, ingen 
ommöblering eller dylikt genomfördes. En del av eleverna flyttade sig för att få plats och se 
ordentligt. Om läraren valt att plocka in material med en viktig religiös funktion eller 

koppling hade kopplingar kunnat göras till den materiella dimensionen Smart tar upp. Men i 
det här fallet så skedde utövandet av yoga i skolan helt utan någon religiös inramning i sin 
materiella kontext.  

Ledning av yogapasset 
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Till sin hjälp för själva praktiserandet av yoga använde läraren sig av en hemsida 

gonoodle.com.  Det är en hemsida som är inriktad mot att få barn att röra på sig, det går det 110

att välja mellan hundratals korta filmer på ca 3-5 min med olika former av rörelseaktiviteter 
varav en aktivitet är yoga. I de första yogafilmerna som läraren använde sig av är det en 

animerad figur som står för yogan och varje film handlar om en specifik position. Den 
animerade figuren vid namn Mike guidar barnen igenom rörelsen, på ett peppande och 
humoristiskt sätt. Han har händerna framför hjärtat i en typisk yogaposition men det finns 

inga influenser på att det här skulle handla om någonting annat än rörelse och träning. En 
annan variant av filmklipp som fanns på hemsidan var en yogasekvens som hette Manage 
your frustration och i den var det en kvinna som stod för yogan och presenterade tips på hur 

man kan göra när man känner sig frustrerad. Det var en asana som benämns flygplanet som 
barnen skulle testa på och under tiden tipsade hon om andningstips och hur man kan ta en 

paus och fokusera på sin andning för att bli av med frustrationen. 

Avslutning 
När yogasekvensen var slut så så frågade läraren eleverna om det var roligt och sen var det 

dags att återgå till uppgifterna de arbetat med innan.  

Barnens reaktioner/deltagande 

Deltagandet i klassen var högt, eleverna var glada och engagerade. De fick vara med och välja 
yogasekvens vilket uppskattades. På hemsidan som användes så skapar läraren ett monster 
som man får fler och fler roliga delar till ju fler träningssekvenser man utför, detta peppade 

eleverna och alla vill gärna fortsätta övningarna.  

Med utgångspunkt i de sju dimensionerna så uppfylls inte en enda av de i dessa observationer. 

För att den rituella dimensionen skulle uppfyllas så hade yogautövandet behövt ske med ett 
religiöst syfte och med en religiös inramning. Den religiösa inramningen kunde skapats bland 
annat genom den materiella dimensionen, men eftersom klassrummet inte förändrades eller 

anpassades så uppnåddes inte denna. Yoga i sin religiösa ursprungskontext kan ses som en 
ritual, dessa ritualer hör oftast ihop med en viss religions heliga myter men utan dessa myter 
och den bakgrundsinformationen får yoga inte samma betydelse. Smart beskriver att en 

religion har en narrativ och mytisk dimension, vilket yoga säkerligen har i sina 
ursprungstraditioner men inte i den här moderna varianten. Utövandet av yoga är så reducerat 
till bara själva praktiserandet, det saknas inramning, bakgrundshistoria och förståelse för att 

utövandet av yoga i skolan ska innehålla några faktorer från de sju dimensionerna. 
Sammanfattningsvis så blir det väldigt tydligt i studien att i den här formen så är yoga 
fullkomligt frikopplad från sin religiösa ursprungskontext. Yoga i skolan enligt min 

observation handlar enbart om rörelse, kroppskännedom, fysisk utveckling och eventuellt en 
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smula personlig utveckling som kommer med kroppskännedom och med tips om vad 

andningen kan göra för dig. Mina resultat visar att yoga i skolan är en aktivitet som används 
för att få eleverna att röra på sig, det ska vara glädjefyllt och en paus i skolarbetet. Den 
religiösa kontexten uteblev helt i klassrummet, däremot märktes det att läraren själv tyckte att 

det var roligt vilket gjorde att det blev en stämningshöjare i klassrummet.  
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4. Slutdiskussion  
Syftet med uppsatsen var dokumentera och analysera förekomsten av yoga i skolan i en 
värmländsk stad. Detta med hjälp av frågeställningarna - Hur omfattande är yoga i skolan? 

Hur och i vilket syfte används yoga av pedagoger i skolan? samt Hur ser yogans rituella rum 
ut i skolan? 

1) Hur omfattande är yoga i skolan? 

Yoga praktiseras på ett fåtal skolor så det är inte så omfattande i trakterna kring Karlstad. 
Yoga verkar däremot relativt stort i Karlstad, det finns ett flertal yogastudios och förekommer 
på många av gymkedjorna. Dessutom går det positiva tongångar i media om yoga i 

Värmland.  Vilket det inte altid gör om yoga i skolan sett till Sverige i stort. Kritiska röster 111

höjs och det handlar främst om att yoga är en religiös aktivitet. Men om man ser till Mark 
Singletons definition av den moderna yogan så har den egentligen aldrig varit religiös. Men 

yoga kopplas fortfarande samman med sin religiösa ursprungskontext. Vilket jag inte anser är 
så konstigt då företag som arbetar med yoga gärna visar på en sådan koppling. För att ta ett 

exempel från Yogaskolan i Karlstad där det under nybörjarkursen står ”du får även ta del av 
koncept och tankar från yogans urgamla filosofi”.  I Sverige verkar det generellt sätt finnas 112

en välvilja och tro på österländska religioner och traditioner som något positivt. Detta stärker 

David Thurfjell i Det gudlösa folket där han i ett kapitel beskriver svenskarnas välvilja 
gentemot buddhismen.  Om företag och yogautövare som syns i medier själva väljer att 113

prata om yoga som en indisk ursprungstradition och dess religiösa kopplingar då är det 

självklart den bilden som sprids. Buddhafigurer är vanligt förekommande i samband med 
yoga och man använder sig ofta av gamla yogatraditioners namn, vilket jag förmodar ska 
bygga på det autentiska med yogan. Det blir en form av definitionsproblematik, yoga har eller 

kan ha olika betydelse beroende på i vilken kontext den utövas. Jenny Eklöf för ett liknande 
resonemang kring mindfullness och hon utgår från frågan ”vad blir mindfullness för olika 
aktörer i olika kontexter?”.  Jag kan tänka mig att problemet blir att yoga kan kopplas 114

samman med så många olika fenomen och det blir svårt för allmänheten att ta till sig det - 
handlar yoga om träning eller är det en livsstil eller rent av en religion? Enligt Ninian Smarts 
sju gemensamma dimensioner av religion och sett till dessa så är det den rituella dimension 

som innefattar praktisk religionsutövning som exempelvis bön och en religions ritualer där 
yoga kan passa in. Men för att yoga ska ses som religiöst så saknas de övriga sex 
dimensionerna, iallafall i någon form. Smart tar även upp hur religioner förändras och 
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anpassas i möten med nya kulturer och traditioner.  Sett till yogans förändring så har den 115

gått från sin religiösa ursprungskontext till en så kallad hälsoideologi. 

Att yoga är sammankopplat med religion i grund och botten men däremot inte i den form som 
används i skolan har konstaterats i mina resultat. Kan yoga således i grund och botten ses som 

ett religiöst fenomen som förflyttat sig in till sekulära sfärer och omtolkats så till den grad att 
den religiösa grunden är borta. För att yoga ska få genomslagskraft och skolor slippa hetsiga 
debatter för att de försöker integrera yoga och mer rörelse till sina elever så tror jag att den här 

sida av yoga behöver framhävas mer. Mediediskussionen om yoga i skolan som stundtals är 
en aning hätsk skulle antagligen dämpas om mer konkreta och tydliga exempel på hur yoga i 
skolan utövas och används. Det svåra här är ju dock att yoga har många former och kan 

anpassas av pedagogen som utför den. Men mina resultat visar på yogans frikoppling från 
religion och att elever får lättare att koncentrera sig om man integrerar rörelse i skolan är 

välkänt.  Den enkla yoga som enbart handlar om rörelse även kallade asanas tillsammans 116

med konkreta exempel på hur yoga utövas i skolan och varför - rörelse och glädje skulle 
förhoppningsvis lugna debatten. Ett exempel på hur yoga sekulariserats in och redan är en del 

av vår syn på hälsa är att Folkhälsan har tagit fram ett pausrörelsekartotek för att uppmuntra 
lärare att ta rörelsepauser med sina elever. I materialet ingår yoga och många övningar 
påminner om både yoga och mindfullness.  Men sett till övningarna som används så är det 117

svårt att se några religiösa kopplingar. Övningarna enbart är tänkta som främjande för motorik 
och kroppsuppfattning och beskrivs sakligt med svenska benämningar som till exempel trädet 
där instruktionerna är  

 Lyft upp en fot och håll blicken rakt fram. Fäst foten på insidan av benet du står 
 på. För sakta upp armarna och håll ihop händerna över huvudet. Andas lugnt. 
 Stå stilla som ett träd   118

I våras tog Riksdagens utbildningsutskott ett beslut som ger skolor rätt att hålla avslutningar i 
kyrkan.  Vilket många gånger diskuterats på grund av religiösa skäl. Men kanske är det helt 119

enkelt så att skolavslutningen inte behöver vara konfessionell även när den hålls i en kyrka. 
Precis som att yoga inte alltid är en religiös aktivitet, trots att den kan vara det för vissa. 

Precis som Frisk & Åkerbäck beskriver via begreppet ”dedifferentiering: det religiösa har 
blivit mindre tydligt religiöst, och det sekulära mindre tydligt sekulärt”.  120
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2) Hur och i vilket syfte används yoga av pedagoger i skolan? 

Yogan användes för att få in pauser i form av rörelse hos eleverna. Studiens bakgrund och 
resultat visar på att yoga som används i skolan och till största delen utövas här i väst i form av 
träning är en form av yoga med påvisat bra effekter på människors hälsa. Så genom att gå till 

botten och ta reda på den moderna yogans härkomst kan slutsatsen om att det går att utöva 
yoga helt frikopplad från både religion och religiös påverkan men med bra effekter på hälsa. 
Så riskerna med att införa det i skolan är nog helt enkelt bara nöjda och glada elever, iallafall 

sett till den här studiens resultat. 

3) Hur ser yogans rituella rum ut i skolan? 

Det rituella rummet utgår, klassrummet förändras inte nämnvärt utan bibehålls som vanligt. 

Det görs inga inramningar när det är dags för yoga. Men yoga marknadsförs dessutom som 
något för alla, man kan använda och anpassa yoga utifrån sina egna behov och önskningar. 

Det här innebär att yoga utan några restriktioner självklart hade kunnat fyllas med religiöst 
innehåll för precis som Frisk & Åkerbäck tar upp så kan en plats kan fyllas eller tömmas på 
religiös mening utifrån individens önskan.  Men nu har Skolinspektionen sagt att yoga får 121

utövas icke-konfessionellt och med fokus på hälsa. I min studie så dämpades belysningen, 
dels för att uppmärksamma eleverna på att det var dags för yoga men även för att se filmen 
som de använde sig av tydligare. För att fylla klassrummet med religiös mening i samband 

med yogautövning hade det krävts en annan form av inramning än den som var. Om läraren 
introducerat yoga tillsammans med en dämpad belysning, tända ljus, satte fokus på en 
förändrad stämning i rummet, plockade fram Buddhastatyer eller andra saker som kan 

kopplas ihop med hinduismen eller buddhismen då skulle det kunnat diskuteras kring om det 
fanns religiösa undertoner. Detsamma hade inneburit om hemsidan som läraren använde sig 
av för yoga hade haft religiösa kopplingar eller intentioner. Det intressanta med användningen 

av hemsidan är att medier ses som en ny arena för religiös socialisation för unga människor 
enligt Lövheim.  Om hemsidan hade haft religiösa influenser så är frågan huruvida eleverna 122

hade tagit till sig detta. Om den yoga eleverna får se via internet i skolan bidrar till vidare 

tankar eller sökningar om yoga som kan bidra till nya insikter om sin egen sociala verklighet 
och till viss del religionstillhörighet och tankar om det. Det gäller att eleverna utvecklar sin 
religiösa läskunnighet för att kunna se religiösa toner. En annan intressant aspekt angående 

medier och barns användande av dessa är att genom att utöva yoga så utvecklas barns 
självkännedom och barnen lär sig lita på sig själva och sin egen förmåga vilket kan leda till en 
mer kritisk syn på sådant som sprids i bland annat sociala medier. I min studie framkom det 

oerhört tydligt att syftet med yoga var just rörelse som kan kopplas till hälsa, som i och för sig 
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enligt Svanberg & Westerlund kan ses som ”vår tids religion”.  Men det har även visat sig 123

finnas fler fördelar än just rörelse när valet faller på yoga som aktivitet. 

Avslutningsvis så har syftet med studien varit att se hur yoga utövas i skolan. Det har framgått 
med tydlighet i det studerade exemplet att yoga är en rörelseaktivitet som används för att få 

eleverna att röra på sig en stund även under lektionstid. Tidigare saknades det empiriska 
studier om just hur yoga utövas i skolan. Det skulle behövas fler empiriska studier eftersom 
yoga har så många olika former och tolkningar och dess utövande varierar säkerligen 

beroende på vem som ansvarar för yogautövandet. Det hade även varit intressant att jämföra 
den här studien där en hemsida användes för att utöva yoga gentemot yogautövande där en 
utbildad yogainstruktör är på plats i klassrummet för att se på vilket sätt det skiljer sig. Det 

hade även varit spännande att se vad som händer i en klass och med dess resultat i och med 
kontinuerligt utövande av yoga.    
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BILAGA 
Bilaga 1 - Observationsschema 

Hur förändras klassrummet inför yogautövandet? 

- hur ser det ut innan? 
- möbleras det om på något sätt - hur/var sitter eleverna 
- ändras belysningen 
- tas något material fram - vad och varför 

Läraren som håller i yogaklassen 

- hur introduceras yogan 
- använder hon sig av något material eller klädesplagg 
- röstläge 
- kroppshållning 
- var i klassrummet står hon/rör hon sig i klassrummet 
- har hon kroppskontakt med eleverna 
- utövas yogan enbart med ledning av läraren eller integreras eleverna på något sätt 

Eleverna 

- är dom aktiva 
- hur integrerar dom med läraren 
- hur är stämningen innan/under/efter yogasekvensen
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