
Examensarbete 
Ämneslärarutbildningen 7-9 Engelska samt ämnena
Historia och Religion 270 hp

Lära sig andas i klassrummet?

En analys av Skolyogakonflikten på Östermalmsskolan
2012 utifrån diskurser presenterade i media

Examensarbete i religionsvetenskap,
ämne 3 15 hp

Halmstad 2019-05-05

Johanna Löfvenius



 

  



SIDA 1 

Abstract 

During spring 2012, an elementary and middle school, Östermalmsskolan, located 

in Stockholm, was accused of having religious elements intertwined in the existing 

school education. The school had during the spring term of 2012 started a collaboration 

with a company named Skolyoga. The purpose of this collaboration was that an educated 

yoga teacher practiced yoga with the students. The yoga practice was motivated as a way 

for the children to become relaxed and train their focus. The yoga practices were in the 

eyes of Östermalmsskolan, along with the yoga-teacher and the company Skolyoga, not 

religious. However, the one who reported Östermalmsskolan to the Swedish school 

inspection claimed that the yoga practices indeed were of religious nature.  

The report on Östermalmsskolan, was a very debated dispute in media during 

2012 and the discourse displayed the two counterparties’ arguments in articles as well as 

in TV. The discourse in these media source also offered the reader two different 

adaptations off yoga: one religious and one non-religious. The purpose of this essay is to 

analyze the discourse in chosen media material from 2012 that described the dispute and 

report on Östermalmsskolan and the Skolyoga company, with the aim to show what kind 

of arguments were presented regarding this specific yoga practice as a religious or non-

religious. This essay also seeks to display how these arguments regarding Skolyoga as 

religious or non-religious relate to Ninian Smarts seven dimensions of religion. 

The results show that by relating the argumentations shown in the media 

discourse, regarding Skolyoga as religious or non-religious, to Smarts religious theory, 

several different adaptations of yoga are to be found. The result of the analysis is that the 

practice of yoga by Skolyoga at Östermalmsskolan 2012, which was described in the 

discourse, was non-denominational. The result also shows that the perception of yoga as 

religious, which is too found in the discourse, is made with a valid point. Yoga is a word 

and practice that can be full of religious aspects and training, but it can also be stripped of 

its religious aspects completely. The dispute regarding Skolyoga at Östermalmsskolan 

2012 is in large a matter of opinion on what one estimates as religious or non-religious. 

Keywords: yoga, Skolyoga, religion, religious elements, media, discourse  
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1. Inledning 

Religion är ett ämne som väcker starka känslor. Detta har uppenbarats i Sveriges 

skolor under 2000-talet genom bland annat skolverkets nya förslag till kursplaner för 

grundskolans religionsämne.1 Debatter kring ämnet syntes frekvent i media under 2000-

talet och det handlade till stor det om vilken typ av religionsundervisning svenska elever 

borde få, där en part menade att det var för lite fokus på kristendomen i de nya 

kursplanerna och en annan part menade precis tvärtom. Malin Löfstedt, som är lektor i 

religionsdidaktik och etik vid Uppsala Universitet, menar att skolans 

religionskunskapsämne idag är mer aktuellt än någonsin, inte bara för att det är ett ämne 

som väcker debatt. Men det är just debatter som har skapats kring förekomsten av 

religion samt religiösa inslag i den svenska skolan.2  

Idag är Sverige ett sekulariserat land, en separation av religion och stat, religion och 

rättssystem samt religion och skola. Sekulariseringen kan på så vis antas ha haft en 

inverkan på vårt religiösa landskap då specifikt kristendomen förlorade mycket av sin 

makt i och med sekulariseringen. Detta har på så vis resulterat i att människor har gett sig 

själv tillåtelse att prova på nya upplevelser som i grund och botten kan ha kopplingar till 

andra religioner. En av dessa upplevelser, som bland annat har blivit en stor trend i 

tränings- och välmåendevärlden, är Yoga. Yoga har blivit ett välkänt globalt fenomen 

och idag vet de flesta svenskar vad en solhälsning är, samt att många gym och 

hälsocenter i Sverige inkluderar yogaklasser i sitt utbud.  

Våren 2012 sker en händelse som skapar debatt i media kring förekomsten av 

religiösa inslag i svenska skolan. Skolinspektionen får vid denna tid in en anmälan på 

Östermalsskolan i Stockholm, som fört in yoga på det obligatoriska schemat. Yogan 

lärdes ut via företaget Skolyoga och yogaläraren Filippa Odevall. Anmälningen kom från 

en elevs morförälder, Linda Bergling, som ansåg att användandet av yoga i den svenska 

skolan är ett religiöst inslag som strider mot skolans icke-konfessionella bestämmelser.3 

Debatten kring yogan som utövats och om den skall få fortsätt utövas eller ej 

uppmärksammades på så vis i media under år 2012. Med tanke på debatten som uppstod 

kring Skolyoga och förekomsten av religiösa inslag i skolans miljö vid utformandet av 

LGR 11 samt hur uppfattningen om vad som uppfattas som religiöst eller ej har 

                                                      
1 Löfstedt, 2011: 9 
2 Löfstedt, 2011: 10 
3 Svenska Dagbladet 10/11–2012  
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förändrats i takt med sekularisering och globalisering, så är det högst aktuellt för 

religionsvetare samt religionslärare att se över denna debatt samt dess efterföljande 

resultat.   

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa samt analysera skolyogakonflikten på 

Östermalmsskolan 2012, som grundar sig i förekomsten av religion, alternativt religiösa 

inslag, på den svenska grundskolan eller ej. Konflikten kommer uppmärksammas och 

bearbetas i detta arbete genom att se över vilka argument som framförts i mediediskurs 

kring Skolyoga som religiöst alternativt icke-religiöst, specifikt i TV och tidningsartiklar. 

Syftet med arbetet är även att se över hur den insamlade empirins argumentation av 

Skolyoga som religiös respektive icke-religiös förhåller sig till Ninian Smarts sju 

religionsdimensioner.  

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka argument framförs i diskursen kring Skolyogakonflikten på 

Östermalmsskolan år 2012 i media, specifikt i TV och tidningsartiklar, angående 

yoga som religiöst alternativt ickereligiöst inslag i skolan? 

2. Hur förhåller sig de olika beskrivningarna av Skolyoga som religiöst respektive 

icke-religiöst i denna konflikt till Ninian Smarts sju religionsdimensioner?  

1.3 Metod  

Insamlingen av empiri kommer att ske genom media, via TV från SVT debatt och via 

artiklar från Skolvärlden.se, Världen Idag Aftonbladet, Expressen, Dagens.se. Ordningen 

av det empiriska materialet är valt utifrån en ordning som börjar med TV debatten från 

SVT och efterföljs av tidningsmaterial. Valet av empiriskt material motiveras med att det 

belyser skolyogakonflikten 2012 ifrån två perspektiv, som religiös samt som icke-

religiös. Empirin har också valts ut som ett resultat av att samtliga valda mediediskurser 

sändes samt publicerades nära i tid till Skolyogakonflikten på Östermalmsskolan år 2012, 

då anmälningen till Skolinspektionen samt skolinspektionens utredning skedde. En annan 

faktor i valet av medieempiri var antalet läsare samt spridning som artiklarna och TV- 

sändningen har haft. Anledningen till att jag valt att ta med TV, mer specifikt SVT 

Debatt, är för att just den sändningen resulterat i att många svenskar blev upplysa 

konflikten. Som en påföljd av SVT debatt avsnittet kring Skolyoga på Östermalmsskolan 
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2012 så uppkom allt fler artiklar kring konflikten i tidningar och nyhetsrapportering. Det 

skulle kunna beskrivas som så att SVT debatt avsnittet skapade en pådrivande effekt av 

diskussionen kring skolyogakonflikten, som synliggjordes i tidningsmedia bland annat. 

Anledningen till valet av mindre tidningar, så som Världen idag och Dagens.se, är att 

deras argument skapar ett bredare spektrum i empirin. Genom att belysa båda sidorna i 

skolyogakonflikten kommer en tydligare samt bredare bild av konflikten att kunna 

synliggöras.  

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ diskursanalys för att bearbeta den 

insamlade empirin. Diskursbegreppet skiljer sig något i fråga om vad begreppet omfattar 

och vad diskurser anses ha för betydelse. En enkel definition är ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen.”4 Det är omöjligt att tala eller skriva 

om verkligheten utan att förenkla, tolka och i viss utsträckning även förvränga. Det 

handlar därför enligt diskursanalysen inte om att med hjälp av språket återge 

verkligheten, utan om att konstruera och forma den. Det vi säger eller skriver blir 

oundvikligen en subjektiv representation av verkligheten, inte ett objektivt återgivande av 

den.5 Jörgensen och Philips lyfter fram Michael Foucault, som var den som på alvar 

började arbeta med diskursanalys och genom att utveckla teori och begrepp samt genom 

en rad empiriska undersökningar. Foucault följer en generell socialkonstruktion med 

premissen att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten. Sanningen är en 

diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är 

falskt. 6 Det empiriska materialet kommer därför att analyserats med premissen att belysa 

just argument som framförs i texterna. Argumentationen i empirin ligger till grund för 

vilka uppfattningar kring skolyogakonflikten som blir uppenbarad och det är just dessa 

som är av vikt för arbetet. Empirin kommer på så vis att ha två utgångspunkter: Den ena 

sidan argumenterar för användandet av yoga i skolan, med uppfattningen om Skolyoga 

som icke-religiös. Den andra sidan argumenterar emot att använda yoga i skolan, med 

uppfattningen om Skolyoga som religiös.  

Empirin kommer också efter att den har presenterats att analyseras och appliceras på 

sju religionsdimensioner, som Ninian Smart tagit fram i sin bok The World´s religions. 

Användningen av Smarts religionsdimensioner har som syfte att visa på hur argumenten 

                                                      
4 Jørgensen & Phillips, 2000: 10  

5 Börjesson, 2003: 21 
6 Jørgensen & Phillips, 2000: 19  
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kring skolyoga på Östermalmskolan 2012 förhåller sig som religiös respektive icke-

religiös, enligt Smarts definition.  

1.4 Material 

Det primära materialet som används i denna uppsas är mediamaterial kring 

konflikten om yoga i skolan från år 2012. Empirin har samlats in dels via TV från SVT 

debatt och dels tidningsartiklar från Skolvärlden.se, Världen Idag, Aftonbladet, 

Expressen, samt Dagens.se. Empirin är en blandning av debattartiklar och artiklar, 

skrivna av journalister samt av aktörer mitt i konflikten som vill argumentera för sin åsikt 

kring skolyogakonflikten. Det är fem artiklar som presenteras: den första artikeln är en 

nyhetsrapportering skriven precis när anmälan mot Östermalmsskolan skedde. 

Efterföljande två artiklar har skrivits efter sändningen av SVT Debatt och de sista två är 

debattartiklar. Den ena debattartikeln är skriven av yogaläraren och skaparen av 

Skolyoga, Filippa Odevall, och den andra debattartikeln är skriven av tre motståndare av 

skolyoga med bakgrund i citykyrkan, Christina Bonnevier, Lennart Bonnevier samt Eva 

Gustin. Detta primära materialet kommer ligga till grund för analysen och slutsatsen.  

1.5 Teori  

Arbetet fokuserar på en konflikt i skolan som grundar sig i religion och religiösa 

inslag, vilket ger upphov att utgå ifrån en religionsdefinition. En religionsteori som 

Ninian Smart presenterat i sin bok The World´s religions är att se på religion genom olika 

aspekter eller dimensioner. Han tar upp att det är möjligt att förstå variationen och 

urskilja mönster i det enorma utbudet av världens religioner och traditioner genom att, 

som han själv beskriver det, karaktärisera religioner. Poängen med detta menar Smart är 

att ge en balanserad beskrivning av rörelserna som har format människans andlighet och 

tagit en plats i samhället. På grund av att det finns en mängd olika riktningar inom en och 

samma religion, samt att religion också handlar om kultur och subkulturer, försvåras 

arbetet med att finna en specifik religionsdefinition. Smarts lösning på just 

definitionsproblematiken var att dela in och närma sig religion utifrån sju 

religionsdimensioner. Smart menar att för att kunna förstå en religion krävs det även att 

man studerar hur religionen praktiseras av människorna. Det är först när vi får kännedom, 

information och inblick i hur en religion upplevs av utövarna som vi kan välja att 

förkasta den som osann eller inte ”you cannot judge if you do not understand, or 
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misunderstand.”7 Religionernas sju dimensioner är Smarts schema för att sammanfatta 

vad en religion innefattar till övervägande del. Denna teori undviker att specifikt 

definiera religion utan fokuserar istället till att synliggöra vad en religion i största 

allmänhet innefattar.8  

Smart beskriver att de olika dimensionerna är: Rituell dimension, vilket innefattar 

praktisk religionsutövning som bön, samt en religions ritualer som till exempel 

nattvarden inom kristendomen. Materiell dimension, som syftar till fysiska objekt eller 

byggnader som är viktiga för människor inom en viss religion. Narrativ och mytisk 

dimension, vilket är heliga skrifter och berättelser som hör till en religion, till exempel 

skapelseberättelser. Heliga berättelser som ofta kallas myter är nämnvärt ofta 

sammankopplade med ritualer tillägger Smart. Social dimension, som syftar till att för att 

kunna 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, vilket är en religions trossystem och teologi, innebär att 

religionen genom ett intellektuellt förhållningssätt anpassas till den sociala verkligheten. 

Etisk dimension, som beskriver 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 men det är inte alla religioner som har lika mycket av allt, 

betoningen kan skilja sig åt menar Smart.9 

Dessa dimensioner kan tänkas beröa den enorma kraft som religion har idag och 

har haft i ett samhälle och i människans liv. Det synliggörs också genom dimensionerna 

att alla religioner inte behöver vara precis lika, men att alla har vissa gemensamheter. Jag 

kommer använda denna religionsteori som grund, för att sedan kunna ställa mot min 

empiri kring skolyogakonflikten 2012. Genom att ställa de två argumenterande sidorna 

mot Smarts sju dimensioner hoppas jag också kunna synliggöra att yoga har flera 

                                                      
7 Smart, 1998: 590 
8 Smart, 1998: 11–22 
9 Smart, 1998: 13–22 
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betydelser och funktioner, precis som Jacobsens presenterar i sin bok Hinduism där han 

menar på att begreppet kan urskilja fem olika betydelser.10 

1.6 Tidigare Forskning. 

Elizabeth DeMichelis har i sin bok A history of modern yoga skrivit om att yogan i 

vår moderna tid har utvecklats till en massindustri i väst och spårar detta fenomenet till 

yogans rötter i Indien. Författaren argumenterar bland annat för vad yoga och meditation 

är samt hur det praktiseras idag, genom att ta upp centrala religionsfilosofiska aspekter. 

DeMichelis har forskat kring yogans historia såväl som den interkulturella historien om 

yoga och modern yogaideologi, även västerländska esoteriska anslag av sydasiatiska 

discipliner. I boken kommer DeMichelis fram till att en typisk modern yogasession kan 

tolkas innehålla former av en helande ritual av sekulariserad natur.11  

David Thurfjell skriver i sin bok Det gudlösa folket om uppkomsten och 

utvecklingen av de idéer om religion som vi idag tar givna, allt från 1500-talets 

reformation till upplysningen och teosofin. Författaren vill i boken besvara varför de 

post-kristna svenskarna tänker som de gör i fråga om religion och undersöker detta 

genom historia och litteraturstudier samt djupintervjuer. Thurfjell lyckas spåra 

uppfattningar i vad han kallat tre diskursiva huvudspår i religionshistoria: Kristendom, 

sekulär religionskritik och västerländsk esoterism. Han har funnit att religionsattityderna 

är grundade i en historievetenskaplig och sociologisk grundsyn samt visar på att 

svenskarnas religionshistoria rymmer ett till viss del outforskat område. 12 

Jessica Moberg & Göran Ståhle (red) har skrivit Helig Hälsa och belyser den 

ökande religiösa mångfalden och intresset för holistisk hälsa som lett till en explosion av 

nya helande metoder i Sverige. Helig Hälsa är en antologi som tagit ett samlat grepp om 

religiöst och andligt helande i Sverige samt studerar metoderna utifrån sociala och 

kulturella perspektiv13. Här lyfts även yogan fram i ett kapitel av Ferdinando Sardella, 

där han beskriver hur en gren av yoga har utvecklats till mediyoga, en helandemetod. 

Sardella beskriver yogans rötters samt moderna historia, från Bengalen till Sverige och 

vidare till mediyoga. Det förklaras ingående om medicinsk yoga i teknik och metoder och 

                                                      
10 Jacobsen, 2004: 249  
11 De Michelis, 2004 
12 Thurfjell, 2015 
13 Moberg & Ståhle (red), 2014 
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även om Göran Bolls institut för medicinsk yoga (imy). Det skrivs om flera studier i 

ämnet och hur Boll samt imy växt sig större i modern tid. Den skandinaviska yogans 

yoga samt meditationsyogan skrivs det också om, liksom yoga som gymnastik. Yogans 

framtid tas också upp Sardellas slutsats är att yogan är här för att stanna och vidare 

utvecklas. 14 

Liselotte Frisk & Peter Åkerbäck har skrivit Den mediterande dalahästen, som tar 

upp det samtida populärreligiösa landskapet i Sverige. Författarna uppmärksammar den 

samtida populärreligiositetens utveckling med utgångspunkt i en lokal studie i Dalarna. 

Författarna tar upp nya arenor med religiösa inslag utanför de etablerade kyrkorna och 

belyser dess mångfacetterat. Religionens nya platser, så som hälsocenter, gym och 

kursgårdar samt hur utryck som mindfullness, healing och kroppsterapier etablerat sig i 

vårt religiösa landskap. Det finns visst fokus på yoga som en del av problemområdet på 

grund av de suddiga gränserna mellan populärreligiösa och sekulära arenor. Yoga lämnar 

öppet för såväl sekulär som religiösa tolkningar. Författarna lyfter dock upp yoga i sin 

bok som en marknadsförare för helande och hälsa. Det genomfördes intervjuer av 

yogalärare, och det framgår att undervisningen beror på användarna och kunderna. Yoga 

kan enligt författarna fyllas med religiöst innehåll av såväl instruktör som klient, men kan 

också inte göra det. 15 

Helen Hedders, vid Karlstads universitet, fakulteten för humaniora och 

samhällsvetenskap, skrev 2017 arbetet ” Yoga i skolan” som grundar sig i en empirisk 

undersökning om hur och i vilket syfte som yoga praktiseras i en sekulär kontext. 

Hedders skriver om hur yogan i skolan praktiseras i Värmland och hur hennes 

observationer sett ut samt visar på. Resultatet av denna undersökning visar på yoga i 

skolan som en aktivitet med rörelse och hälsa i fokus och möjligheten till att ladda om 

kropp och sinne i skolan, observationerna som Hedders genomfört har enligt henne själv 

inte uppfattat kopplingar mellan yogan som utövades och religiösa kontexter.16 

Sara Hall och Karin Rydstöm vid Lunds Universitet, institutionen pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier, skrev 2014 examensarbetet ”Yoga i skolan- verktyg för 

välmående eller instrument för styrning?”, med syftet att studera användandet av yoga i 

                                                      
14 Sardella i Moberg & Ståhle (red), 2014 
15 Frisk & Åkerbäck, 2013 
16 Hadders, 2017 
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skolverksamhet. Hall & Rydströms studie hade som syfte att undersöka pedagogers och 

barns upplevelser och uppfattningar om användandet av yoga och då främst i skolmiljö. 

Författarnas resultat visar på att användandet av yoga i skolan kan kopplas ihop till 

pedagogernas intentioner. Barnens och pedagogernas personliga tolkningar av yoga samt 

användandet av yoga är lyfts fram och de hälsofrämjande effekterna är det mest frekventa 

som lyfts fram. Hall & Rydströms arbete visar därmed att yoga i skolan motiveras av 

utövarna, både barn och pedagoger, ser positiva hälsoeffekter av användandet, så som 

minskad stress och att det skapar en lugnare klassrumsmiljö.17 

Emilia Jauhiainen och Anna Norberg, vid Luleå Tekniska Universitet, instutionen för 

hälsovetenskap, skrev 2017 ett examensarbete om ”Högstadieelevers upplevelser av att 

använda yoga och meditation för att förebygga ohälsa”. Arbetet syftade till att samla in 

data med hjälp av semistrukturerade intervjuer av 14 deltagare, som sedan analyserades 

genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultaten som författarna kommer fram till är i tre 

kategorier: Yoga och meditation för avslappning, yoga och meditationens positiva 

inverkan på kropp och själ samt byte av fokus i skolan för en stund. Författarnas slutsats 

är att deras analyserade data visar på att eleverna upplevt en lugnande effekt av att 

använda yoga och meditationsövningar. Eleverna har kunnat koppla bort det som stör i 

högre grad genom andningsövningar menar författarna.18  

Caroline Johansson, vid Umeå Universitet, instutionen för idé- och samhällsstudier, 

skrev 2016 kandidatuppsatsen ”Idag är folk så stressade så de får en religiös upplevelse 

bara av att ligga ner” som undersökte yoga och utövarnas relation till religion. 

Johanssons studie syftade till att undersöka huruvida yogautövarna anser att yoga är en 

religiös utövning. Författaren har använt sig av en kvalitativ studie där yogainstruktörer 

samt yogautövare har intervjuats, varav sex intervjuer transkriberats och analyserats. 

Johanssons resultat visar på att inte av intervjupersonerna ansåg att yoga var helt och 

hållet en religiös utövning, dock var de väl medvetna om yogans historiska rötter och 

traditioner inom hinduism och buddhism. Yogan ansågs som andlig enligt de intervjuade 

utövarna, och författaren debatterar i slutdiskussionen om vad som menas med religion 

                                                      
17 Hall & Rydström, 2014 
18 Jauhiainen & Norberg, 2017 
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och andlighet. Johansson går också till viss del in på hur man som lärare skall behöva 

bemöta utomstående samt föräldrar som anser att yoga i skolan bör förbjudas.19  

2. Bakgrund  

I detta bakgrundskapitel kommer själva bakgrunden till skolyogakonflikten 2012 

synliggöras, med fokus på just anmälningen och vad anmälan grundar sina påvisande om 

förekomsten av religiösa inslag på. Skolans bemötande av anmälningen till 

Skolinspektionen kommer också nämnas. Vidare kommer sekularisering att belysas och 

på vilket sätt det relaterar till skolyogakonflikten och förekomsten av religion alternativt 

religiösa inslag i skolan. Efterföljande detta så kommer en bakgrund i just ämnet yoga att 

ges, där det inledande kommer förklaras vad yoga är. Då yoga också har genomgått en 

förändringsprocess över tid så kommer väsentliga delar av denna modernisering samt 

globalisering att presenteras. Yogans resa till Sverige och yogan nya 

användningsområden idag kommer också belysas då det relaterar till hur Skolyoga 

kunnat etablera sig som ett företag och har kunnat användas på en svensk grundskola.  

2.1 Anmälningen till Skolinspektionen  

 Östermalmsskolan i Stockholm valde under våren 2012 att föra in yoga på det 

obligatoriska schemat för eleverna i förskoleklass samt årskurs 1–3 genom 

organisationen Skolyoga. Skolan blev som ett resultat av detta anmäld till 

skolinspektionen, vilket skapade en debatt i media om huruvida yoga är kompatibelt med 

skollagen och icke-konfessionell undervisning i skolan. Motiveringen som 

Östermalmsskolan hade för användandet av Skolyoga sades då vara att förbättra barnens 

koncentrationsförmåga i skolan.20 Mediedebatten startade då en konflikt hos läsarna där 

uppfattningarna om vad yoga är gick brett isär. I anmälan mot skolan, som skickats in av 

Linda Bergling, anhörig till en elev på skolan, så skrivs det att skolan skall vara fri från 

religiösa inslag enligt skollagen, och att just denna lagen har lett till att skolinspektionen 

tidigare har kritiserat skolavslutningar i kyrkan, men inte i detta fallet när man praktiserar 

yoga i skolan.21 Skolan hävdar med bestämdhet från sin sida att övningarna inte haft 

                                                      
19 Johansson, 2016 
20 Skolinspektionen dnr: 41–2012: 2569: 1 
21 Skolinspektionen dnr: 41–2012: 2569:1 
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någon som helst koppling till religion. Det står på så vis motsatta åsikter mot varandra i 

denna konflikt.  

Den som var ansvarig för yogautbildningen på Östermalmsskolan vid tiden för 

anmälan till Skolinspektionen var Filippa Odevall, yogainstruktör och grundare av 

organisationen Skolyoga. Odevall menar på att yoga inte är en religion och pekar på att 

det i anmälan hänvisas till hinduism och buddhism och hon medger att det visst finns 

gemensamheter med religiös yoga, men att syftet med Skolyoga är annorlunda. 22 Det 

kan på så vis konstateras att Östermalmsskolan och Filippa Odevall har en bestämd 

tolkning av vad yoga är och att anmälaren, samt efterföljande sympatisörer och 

debattörer, innehar en skiljaktig tolkning.  

2.1 Skolyoga  

Det är genom skolyogas koncept som Östermalmsskolan introducerat yoga för 

sina elever och skolyogans vision är enligt deras hemsida att alla barn ska få ta del av 

yoga.23 Organisationen Skolyoga skapades av yogautövaren Filippa Odevall i syfte att 

integrera vetenskapligt beprövande yogametoder i en målgrupp där hon menar att ohälsa 

ökat i modern tid. På sin hemsida beskrivs skolyoga vara en förening som ”integrerar 

hälsofrämjande insatser på förskolor, skolor och gymnasier genom att utbilda 

skolpersonal och elever i yoga och ledarskap.”24 Föreningen skriver också att ”skolyoga 

har en marknadsstyrd tjänst som drivs av efterfrågan.”25  

Skolyoga fokuserar till en yogapraktik som i grunden handlar om kroppsövningar 

och andning, där de yngre eleverna utövar kroppsövningarna efter en berättelse, också 

kallad yogasagor. Skolyoga marknadsför sig bland annat genom att påpeka att 2/3 av alla 

barn känner sig stressade på grund av skolarbetet samt att 40% av barnen känner sig 

stressade på grund av att de ställer för höga krav på sig själva. Denna fakta har ingen 

direkt referens, men budskapet föreningen vill förmedla är tydligt: ”låt barnen leva 

stressfria liv.”26 Föreningen vill understryka att barn och unga i dagens Sverige till större 

grad lider av stress och ohälsa, vilket kan grunda sig i att barn och unga inte vet hur de 

ska slappna av eller hitta lugn och mer balans i vardagen. Skolyoga vill, enligt sin 

                                                      
22 Skolinspektionen dnr: 41–2012: 2569: 1–2 
23 http://www.skolyoga.se/vision--metod.html (hämtad 2019-02-18) 
24 http://www.skolyoga.se/vision--metod.html (hämtad 2019-02-18) 
25 http://www.skolyoga.se/vision--metod.html(hämtad 2019-02-18) 
26 http://www.skolyoga.se/ (hämtad 2019-02-18) 
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hemsida, skapa harmoni som motverkar stress och göra detta genom just yoga. Inte bara 

elevernas hälsa motiveras som syfte för verksamheten, även en mer harmonisk skolmiljö 

och studiero i klassrummen skrivs det om på verksamhetens hemsida. ”För att kunna 

skapa harmoni hos eleverna behövs det också en harmonisk miljö att utvecklas i, vilket 

leder till en större utvecklingspotential och en attraktivare arbetsplats för både vuxna och 

barn.”27 

Skolyoga förklarar att grunden i sin verksamhet är att de samarbetar med främst 

förskolor, skolor och gymnasium där de lär ut Skolyoga till elever samt lärare och 

skolpersonal i hälsofrämjande och harmoniskt syfte. År 2012 genomförde skolyoga en 

pilotsatsning på Östermalmsskolan där 25 pedagoger och ca 280 barn i förskoleklass 

samt årskurs 1–3 utbildades i just skolyoga. Det är i samband med just denna 

pilotsatsning som anmälningen mot Östermalmsskolan skickades in till Skolinspektionen.  

2.2 Skollagen  

Svenska skolan skall i första hand förhålla sig till Skollagen, som innehåller de 

grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 

vuxenutbildning. När det kommer till specifika bestämmelser kring  skolan i relation till 

konflikten, kan det ses i Skollagen, kapitel 1, §6 att ”Utbildningen vid en skolenhet eller 

förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.”28 Följande detta står 

det i §7 att ”Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 

fritidshem ska vara icke-konfessionell.”29 Avslutande i §7 står det i skollagen att 

”Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 

fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara 

frivilligt.”30  

2.3 Religionens nya ansikten 

För att kunna förstå konflikten på Östermalmsskolan 2012 angående Skolyoga 

behövs det en historisk inblick i de centrala aspekterna i konflikten. En av dessa 

aspekterna är religionens nya former, som spelar en avgörande roll i den så kallade 

spelplanen av konflikten då den ligger till grund för bland annat skollagen om 

                                                      
27 Skolinspektionen dnr: 41–2012: 2569: 1–2 
28 Skollag (2010:800) kap 1 §6 
29 Skollag (2010:800) kap 1 §7 
30 Skollag (2010:800) kap 1 §7 
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ickekonfessionell undervisning. Religionens nya ansikten har också spelat en viktig roll i 

svenskarnas post-kristna uppfattning och inställning till religion som i stor utsträckning 

existerar i vårt samhälle.  

Svanberg och Westerlund menar på att ”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.”31 Det 

finns olika sätt att se på religionens roll i vårt samhälle och Svanberg och Westerlund 

beskriver att man kan å ena sidan se på religionen som att den är åsidosatt och 

tillbakapressad, men kan å andra sidan se det som att religionen är lika betydelsefull som 

alltid. De som hävdar att religionens roll är oförändrad menar att religionen har gjort en 

återkomst i nya former och på nya arenor.32 Detta speglar just konflikten 

Östermalmsskolan 2012 på.  

Religionens nya arenor tas också upp i den mediterande dalahästen där Frisk och 

Åkerbäck tar upp nya platser som religion idag går att finnas på, till exempel på gym.33 

Författarna menar på att det religiösa engagemanget har genomgått en förändring det 

senaste århundradet, även att det finns olika åsikter kring religionens ökande eller 

minskande som en följd av förändringarna. Det finns en tydlig bild hos en del av 

befolkningen 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.34 Det kan på så vis konstateras att 

det finns andlighet och religion som centra begrepp och att de inte innebär samma sak. 

Sammantaget kan det tolkas som att andligheten numera är av privat karaktär och att 

religion har uppkommit i nya former, bland annat genom nya uttryckssätt och på nya 

platser.  

Frisk och Åkerbäck menar att andligheter hela tiden uppstår och antar nya former 

och uttryck som skiljer sig radikalt från de traditionella religionerna. Det finns tankar, 

idéer, och praktiker som har sitt huvudsakliga ursprung utanför den kristna kulturella 

miljön och som numera inte längre är främmande för en västerländsk publik, vilket 

understöds och till stora delar byggs upp av populärkulturen och populärkulturella 

                                                      
31 Svanberg & Westerlund, 2008: 33  
32 Svanberg & Westerlund, 2008: 32 
33 Frisk & Åkerbäck, 2013: 108 
34 Svanberg & Westerlund, 2008: 33 
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föreställningar.35 Andligheten innebär också att det snarare handlar om personlig 

utveckling än religiös karaktär. Personlig utveckling och självförverkligande är av stor 

vikt för det svenska folket, menar Thurfjell som en aspekt av sekulariseringsprocessen. 

Det är en förändrad livsåskådning, som författaren kallar protestantisk humanism vilken 

till stor del handlar om individualism.36 Att sätta ihop sin egen tro från olika religiösa 

inriktningar för att skapa sig en egen sanning, är ytterligare ett tecken på individualism. 

Svenskarnas sätt att vara religiösa kan bland annat beskrivas som ”en stark 

individualistisk men likväl andligt orienterad livsåskådning.”37  

2.4 Vad är yoga? 

I detta avsnitt kommer yoga, en mycket vital aspekt av skolyogakonflikten att 

belysas. Först kommer en generell bakgrund kring yoga att presenteras och efterföljas av 

yogans utveckling över tiden. Yogans väg till Sverige samt dagens moderna nya 

användning av yoga i västvärlden samt Sverige kommer också att presenteras.  

Inget annat element från hinduismen har adopterats av lika många människor 

födda utanför hinduismen menar Jakobsen.38 Den primära betydelsen av yoga är 

ansträngning i form av kroppslig och mental disciplin för att förverkliga ett högt sagt 

mål, vilket traditionellt sett är befrielse från återfödelse. Jacobsen förklarar vidare som att 

yogatraditionerna ger egna tolkningar av människans väsen och livets mål, samt erbjuder 

tekniker för att uppnå målet. Yoga har i historisk bemärkelse används kroppsligt som ett 

redskap för så kallad frälsning och är enligt Jacobsen en unik förening av fysiks och 

mental träning för att förverkliga religiösa mål. Författaren understryker att yoga är ett 

pluralistiskt fenomen, vilken betyder att det finns flera olika former av fysisk och mental 

träning inom yogatraditionerna. Jacobsen förklarar att Yoga kan ses 

betyda ”koncentration”, som det står i den viktigaste kommentartexten till Yogasutra som 

författades på 100-talet av Patañjali, men för de flesta hinduer så är uppfattningen att 

yoga betyder ”förening.”39 

Det är grundläggande, i just konflikten kring användandet av yoga i skolan, att 

vara medveten om att yoga har utformats av olika personer i Sydasien och har utvecklats 

                                                      
35 Frisk & Åkerbäck, 2013: 212 
36 Thurfjell, 2015: 26 
37 Thurfjell, 2015: 28 
38 Jacobsen, 2004: 247  
39 Jacobsen, 2004: 248 
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av rörelser med mycket skilda religiösa uppfattningar. Buddha och guden Shiva 

tillexempel, som är kända representanterna för yoga, har klart åtskilda personligheter 

enligt Jacobsen.40 Det är också viktigt att veta hur yogan under nittonhundratalet spreds 

globalt, med en begränsad innebörd som en form av gymnastik. Denna typ av yoga som 

spreds hade också ett reducerat mål i fysisk och mentalt välbefinnande och framgång i 

livet. I den traditionella yogatraditionen är fysisk och mental hälsa också central men i 

yoga så som den presenteras i Yogasuttra och i traditioner som bygger på den texten, är 

fysisk och mental hälsa en del av ett större mönster som också innefattar etisk träning, 

religiös tillämpning samt frälsning.41 Målet för den klassiska yogan är att bli fri från 

hjulet av återfödelse, samsara, för att inte längre lida och återfödas, nå moksha.  

Jacobsen menar på att det inom yogatraditionerna finns olika betydelser av 

begreppet yoga. Han urskiljer fem stycken olika betydelser av begreppet yoga:  

1. En disciplinerad metod för att uppnå ett mål  

2. En teknik för att kontrollera kroppen och sinnet  

3. Ett namn på ett av de filosofiska systemen, ortodoxa darsanas 

4. I kombination men andra ord som ”hatha”, ”mantra” och ”laya” refererar 

det till traditioner som har specialiserat sig på speciella yogatekniker  

5. Mål för utövandet av yoga.42 

Yogan, som har sitt ursprung i Induskulturen, räknas som en av de äldsta 

metoderna i världen för att främja fysik och mental balans. I denna ursprungskontext hör 

yogans fysiska övningar och meditation hemma inom religioner såsom hinduism, janism 

och buddhism. Fysiska övningar (asana) som utförs med långsamma rörelser i sittande 

eller stående ställningar har ofta betraktats av indiska yogaspecialister som de viktigaste, 

vilket är ämnade till att styrka och förbereda utövaren för meditation eller koncentration 

på den yttersta verkligheten menar Sardella i Moberg & Ståhle.43 Dessa övningar har 

dock betraktats av andra som en central del av själva disciplinen, speciellt inom 

tantrismen. Kroppen speglar världsalltet och fysiska övningar är den främsta metoden för 

att återfödelsens hjul skall stoppas.44 

                                                      
40 Jacobsen, 2004: 248 
41 Jacobsen, 2004: 248-249 
42 Jacobsen, 2004: 249 
43 Sardella i Moberg & Ståhle, 2014: 131 
44 Sardella i Moberg & Ståhle, 2014: 131 
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Inom hinduismen riktar sig yoga, samt de skolor som växt fram kring teknikerna, 

mot två olika mål: förening av atman (jaget) med ett opersonligt metafysiskt medvetande 

kallat brahman eller alternativt bhakti, hängivenhet till en metafysisk person som 

motsvarar hinduismens uppfattning av gud. I hinduismen införlivades brahman i advaita 

vedanta samt ett antal grenar inom shivaismen och i traditioner som vishnuismen 

favoriseras hängivenheten till en metafysisk person som bygger på bhakti till Vishnu, 

Rama eller Krishna samt deras kvinnliga motparter Lakshmi, Sita eller Radha.45 

Yogatexten Yoga Sutras, som det fortfarande debatteras kring om när den skrevs, 

är författad av Patanjali och är central för yogans historia. Det framgår dock i flera källor 

att texten skall vara författad under ca 100- talet f.vt. Den anses även att mer fysiskt 

inriktad yoga, som idag är populär i Sverige, har sina rötter i Hatha-yoga och texten 

Hatha yoga Pradipika från ca 1500-talet. Denna text förespråkar vägen till befrielse 

genom kraftfulla kroppsliga övningar.46 Det är på 1920-talet som en sekularisering och 

medikalisering av yoga tar fart i Indien och lärare, yogautövare samt den växande 

hinduiska medelklassen började experimentera med yoga för att kunna använda den som 

ett inhemskt alternativ till den brittiska kolonialmaktens medicin och träningskultur. 

Yogans fysiska övningar systematiserades så att kroppsställningarna (asanas) och 

andningsteknik (pranayama) blev en form av gymnastik som kunde utövas av alla och 

inte bara religiösa specialister. Yogan presenterades då i medicinska och fysikaliska 

termer med hjälp av anatomiska och vetenskapliga fackord istället för med hjälp av 

esoteriska yogabegrepp. Detta betyder att det för första gången gjordes begripliga 

yogaövningar för en bred västerländsk publik menar Sardella.47 

Yogalärarna Shivananda Saraswati (1887–1963), Krishnamacharya (1888–1989) 

samt Swami Kuvalyananda (1883–1966) var med och utformade yoga till en modern och 

tillgänglig teknik som var anpassad till medelklassens behov och livsstil i urbana miljöer 

i Indien, likväl bidrog det samtidigt till den globala spridningen av yoga.48  

2.4.1 Yogans väg till Sverige  

Calcutta var fram till 1911 Bengalens och Sydasiens huvudstad i det brittiska 

koloniala imperiet och har spelat en mycket betydande roll för introduktionen av yoga i 

                                                      
45 Sardella i Moberg & Ståhle, 2014: 131 
46 Sardella i Moberg & Ståhle, 2014: 132  
47 Sardella i Moberg & Ståhle, 2014: 132 
48 Sardella i Moberg & Ståhle, 2014: 132  
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Sverige. Sri Ananda Acharaya (1881–1945) föddes i Calcutta och var den förste indiern 

som presenterade indisk filosofi och livsåskådning i Sverige, och han föreläste bland 

annat i Stockholm samt Uppsala år 1916 där han talade om indisk vedanta-filosofi. 

Denna nya våg fortsatte då en svensk översättning av Raja Yoga, ursprungligen författad 

av Swami Vivekananda (1863–1902), kom år 1933. Raja Yoga var ett pionjärarbete 

eftersom Patanjalis Yoga Sutras för första gången presenterades i moderna fysiologiska 

termer.49 År 1949 öppnade Shyam Sundar Goswami (1891–1978) tillsammans med Karin 

Schalander Nordens, och sannolikt Europas, första yogainstitut: Goswami Yoga Institute 

i Stockholm. Just Goswami hade stor erfarenhet av att arbeta med fysisk yoga och hans 

undervisning var inspirerad av Kundalini-yoga. Denna typ av yoga har blivit särskilt 

populär i Sverige och utövarna utgår från en anatomi med särskilda energikanaler och 

chakran (energicentra) som löper vertikalt genom kroppen. Den moderna Hatha-yogan 

domineras av fysiska övningar, men ibland kombineras den med recitation av mantran, 

vilket är utvalda ord på indiska språk, samt meditation.50 

2.4.2 Yogas nya former och moderna användning  

Moberg och Ståhle tar upp problemet med synen på att yoga ses som importerat från 

Indien eftersom det idag finns en mängd olika varianter av yoga som vuxit fram i en 

västerländsk kulturkontext. Detta menar författarna gör att uppdelning mellan vad som 

ska ses som österländskt kontra västerländskt blir suddig. Moberg och Ståhle skriver 

även om den moderna forskningen och utveckling av yogan ur ett religiöst och andligt 

helande perspektiv med fokus utifrån sociala och kulturella perspektiv. Författarna menar 

att flera andra länder, likt Sverige, har ansökt om legitimation för att göra yogan till en 

del av behandling för patienter.51 Moberg och Ståhle menar att den yogaform som utövas 

mest i alla åldrar men som också är vanligast inom sjukvården är mediyoga.  

Mediyogans syfte är att få utövare att öka sin koncentration och lära sig 

kontrollera sin mentala förmåga. Ett mediyogapass brukar handla om att djupa andetag 

kombineras ihop med enkla fysiska rörelser men också olika statiska rörelser. Eftersom 

denna yogaform är mer kopplad till mental träning och använder sig av rörelsetekniker 

som är av det lättare valet motiveras användandet genom att det är en yogaform som 

passar personer i alla åldrar. Under yogapasset används även olika mantran och 

                                                      
49 Sardella i Moberg & Sthåle, 2014: 132 
50 Sardella i Moberg & Ståhle, 2014: 132 
51 Moberg & Ståhle, 2014: 130–135 
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rörelserna utförs långsamt för att utövaren ska kunna känna igenom hela rörelsen men 

också för att träna på att behålla fokus. Moberg & Ståhle menar på att den stora 

anledningen till att forskare vill använda dessa yogaformer är för att den sägs motverka 

stress och depressioner.52  

Enligt forskaren Klas Nevrin, som skrivit mycket kring just hälsa och yoga, 

presenteras yoga i stor utsträckning som ”botemedlet mot stress eller ospecificerad dålig 

hälsa.”53 Stress, som under det senaste decenniet visat sig allt mer hos oss människor, kan 

ses som och stå för alla brister i det moderna samhället medan hälsa blir det man skall 

eftersträva menar Nevrin. Fokuset på välmående och alla positiva hälsoeffekter kan ha 

bidragit till att yoga i dagens samhälle, och i just konflikten kring användandet av yoga i 

skolan, har kopplats ihop med andlighet - vilket kan ses och relateras ihop med 

religiositet. Välmående har också tagits upp av forskarna Svanberg & Westerlund, som 

skrivit om hur religion i Sverige historiskt har sett ut men utefter tid, samt faktorer som 

sekularisering och globalisering, har förändrats. Svanberg & Westerlund har definitivt en 

poäng när de påstår att hälsa i dagens Sverige kan uppfattas som ”vår tids religion.”54 

Detta med tanke på alla utvecklingar inom bland annat hälsokost, träning, mental 

avslappning och mycket mer som syns i vårt samhälle idag.  

3 Resultat  

I denna del kommer den insamlade empirin att presenteras och det är TV sändningen 

från SVT debatt som inleder. Denna uppmärksammande debatt var en faktor i hur 

konflikten kring Skolyoga år 2012 vidare uppmärksammandes i media och är därför den 

första som analyseras. Följande detta presenteras skolvärldens artikel, som redogör för att 

Östermalmsskolan har anmälts på grund av att skolyoga har praktiserats på schemat. 

Efterföljande två artiklar är från Världen Idag samt Aftonbladet, som båda har skrivits 

efterföljande sändningen av SVT debatt. Artiklarna belyser således hur debatten sett ut 

och följer upp argumenten som presenterats där. De två sista artiklarna kommer från 

Expressen och Dagens.se, som båda publicerat debattartiklar. Expressens debattartikel 

har skrivits av Filippa Odevall, yogaläraren som praktiserat och lärt ut Skolyoga på 

Östermalmsskolan 2012. Debattartikeln på Dagens.se har skrivits av tre motståndare till 

                                                      
52 Moberg & Ståhle, 2014: 130–135 
53 Nevrin, 2014: 75 
54 Svanberg & Westerlund, 2008: 363 



SIDA 20 

Skolyoga som alla har bakgrund i Citykyrkan, Christina Bonnevier, Lennart Bonnevier 

samt Eva Gustin. Empirin presenteras i denna ordning då den följer en generell tidslinje, 

med undantag för Skolvärldens artikel som publicerats först. 

3.1 Konfliktens synlighet i media 

I TV programmet SVT Debatt, den 4 oktober 2012, träder en av anmälarna Linda 

Bergling, pastor, fram och presenterar sina erfarenheter och arbeten kring andliga 

varudeklarationer. Bergling argumenterar att uppkommandet av yoga, meditation och 

tredjevågen terapi i vård och omsorg och nu i skolan inte är neutral, utan har starka 

österländska rötter och inte varudeklarerats tillräckligt. Hon säger i TV debatten 

att ”småttingarna fick yogasutras, alltså Vedaskrifterna, sjuåringarna fick karmaträning 

och sanskrit, det är direkt från hinduismen.”55 Den yogainstruktör som arbetar med 

skolyoga och som undervisat eleverna i yoga på Östermalmsskolan, Filippa Odevall, 

svarar i TV debatten på kritiken från anmälaren Bergling. Odevall understryker att för 

henne är det inte religiöst att utöva yoga. Hon förklarar att hon har utövat yoga i ca 12 år 

och hon har aldrig upplevt det som något religiöst eller att någon av hennes yogalärare 

talat om yoga i religiös kontext. Odevall argumenterar för att just hennes yoga inte 

grundar sig på eller handlar om religion.  

I TV debatten får också journalisten Siwert Öholm ordet och talar då om den 

kritiklösa annonseringen av yoga som metoder i olika sammanhang. Öholm fick ett 

recept från Uppsala Akademiska sjukhus för att använda yoga i syfte att behandla sin 

diabetes, vilket han själv finner absurt. ”För mig är yoga en religion i allra hög grad, och 

jag vet att väldigt många människor inte ser det så, jag respekterar att Filippa Odevall 

inte ser det så, men jag ser det så.”56 Öholm säger också som ett motargument till att 

använda yoga som terapiliknande medel ” iså fall kan du lika gärna skriva ut ett recept på 

bön i domkyrkan istället.”57 Carl-Johan Rehbinder, politiker och debattör, har skrivit 

mycket kring yoga samt själv utövat yoga en del och han argumenterar i TV debatten om 

att man måste vara medveten om att det finns flera olika typer av yoga. Rehbinder 

understryker att yoga kan ha religiösa inslag, men att den typen som utövats på 

Östermalmsskolan har fokuserat på harmoni i kropp och själ, som han själv utrycker det. 

                                                      
55 SVT Debatt 2012-10-04 https://www.youtube.com/watch?v=6_6vuU_ILGU: 1.30-2.10  
56 SVT Debatt 2012-10-04 https://www.youtube.com/watch?v=6_6vuU_ILGU: 4.30 
57 SVT Debatt 2012-10-04 https://www.youtube.com/watch?v=6_6vuU_ILGU: 4.37 
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Han menar att det handlar om fysikträning som skall ge lugnande effekt, ”en ren 

hälsogrej.” 58 

I slutet av TV debatten uppstår det en hätsk stämning bland gästerna där de olika 

sidorna kring konflikten, som rör användandet av yoga i skolan och som hälsofrämjande i 

vård och omsorg, försöker överösta varandra och motbevisa varandras argument. Något 

som dock differentierar sig kring argumentationen mellan Öholm och Rehbinder är 

huruvida yoga tagits emot och accepterats i den svenska kulturen. Här påvisar Öholm att 

det finns fungerande metoder i den svenska och västerländska kulturen som fungerar 

bättre än yoga, medens Rehbinder ifrågasätter argumentet med att yoga funnits i 

västvärlden sedan 1800-talet och har beprövats samt forskats kring otaligt många gånger. 

Rehbinder fortsätter sedan med att tala om den förhållandevis känsliga punkten 

kristendom. Rehbinder menar på att Öholm reagerar så starkt på yogan i vård och omsorg 

samt i skolan på grund av sin kristna övertygelse. Odevall får avsluta debatten med att 

framföra sina upplevelser kring ett ökat lugn i klassrummen efter yogan, vilket Bergling 

kontrar med att säga att det är en placebo-effekt och att barnen likagärna kan gå ut och gå 

eller klappa en hund. Bergling understryker att barnyogautbildningen samt barnyoga inte 

är neutral utan att de andliga rötterna med hinduismen fortfarande finns kvar samt inte 

har varudeklarerats. Debatten avslutas med att diskutera om andlighet och spiritualitet är 

samma som religion, vilket de båda parterna i debatten också är oense kring.  

Den 25 maj 2012 rapporterade Skolvärlden.se om anmälningen av 

Östermalmsskolan till Skolinspektionen. Grunderna i anmälan tas upp och Filippa 

Odevall får chansen att replikera på kritiken anmälaren riktar mot yogan i skolan. 

Reportaget är kort och tar bara upp nyheten kring anmälningen. Skolvärlden.se skriver 

slutligen att Skolinspektionens undersökning av ärendet kommer ske samt att Stockholm 

kommun väntas återkomma med ett yttrande kring anmälan. 59 

I Världen idag skrivs det den 4 oktober en artikel som belyser konflikten kring 

anmälan av Östermalsmsskolan för användandet av yoga. I artikeln uppmärksammas ett 

inslag i SVT:s regionalprogram, ABC-nytt, samt ett reportage i Kyrkans tidning som de 

faktorer vilka uppmärksammande Skolyoga på Östermalmsskolan och att konflikten nu 

                                                      
58 SVT Debatt 2012-10-04  https://www.youtube.com/watch?v=6_6vuU_ILGU: 4.52  

59 Skolvärlden.se 2012-05-25 https://skolvarlden.se/artiklar/skolyoga-anm%C3%A4ld-till-skolinspektionen  
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skall tas upp i SVT Debatt. I denna artikel skrivs det om att uppfattningarna kring vad 

yoga är går brett isär och de båda sidorna av konflikten exemplifieras. Skolans syfte och 

kommentarer till kritiken finns med och anmälarna, Linda Bergling och Sven-Åke 

Bredmar, som också valt att anmäla skolan efter Berglings anmälan, får förklara varför 

de valt att anmäla skolan och hur de ser på konflikten. Anmälarna manar att ”varken yoga 

eller mindfulness är neutrala begrepp. De står för en världsåskådning.”60 Bergling menar 

också på att bristen på kunskap är stor om man påstår att spiritualitet och andlighet inte är 

detsamma som religion. Ordet ”Aum” som eleverna använt sig av har enligt skolan 

används för att skapa vissa vibrationer i kroppen, men Bergling menar på att det är 

mantra som representerar de tre högsta gudarna i hinduismen, Brahma, Vishnu och 

Shiva. Bredmar står bakom Bergling i hennes uttalanden och i artikeln beskrivs också 

Bredmars utalanden som gjorts i en intervju av Sveriges Radio P4 extra, den 10 

september 2012. I den intervjun säger Bredmar att ”om man tillåter yoga, som är en 

religion, i skolan, bör man också tillåta kristna inslag.”61 Bergling understryker att 

skolan, genom påståendet att yoga inte är en religion, inte talar sanning. Om skolan ger 

grönt ljus för yoga pekar Bredmar på paradoxen att en välsignelse av en präst i samband 

med till exempel en skolavslutning har bannlysts.  

I Aftonbladet skrevs det den 5 oktober 2012 en artikel som fortsättning på SVT 

debatten kring yoga i skolan. Där går Siwert Öholm ut och förklarar sina argument kring 

yoga samt bluffen som han anser att den populära träningsformen är.62 Öholm förklarar i 

artikeln att han främst vänder sig emot vad han beskriver som ett obligatoriskt införande 

av en ny religion. Han efterlyser en eftertanke och reflektion, och har en åsikt om yoga 

och yogatrenden som ett uttryck för andliga behov som Svenska Kyrkan har inte lyckats 

med att tillfredsställa. ”Det handlar om att ärligt tala om vad yoga är, nämligen ett 

bländverk och ett substitut för andligt sökande som har stora ekonomiska konsekvenser 

för den enskilda”63 säger Öholm i artikeln. Mothugget som Öholm får i konflikten, och 

även i denna artikeln, kommer främst från Carl-Johan Rehbinder som är yogafantast och 

tidigare ordförande i Sveriges Asatrosamfund. Rehbinder säger att Öholms uttalanden 

                                                      
60 Världenidag.se 2012-10-04 https://www.varldenidag.se/nyheter/yoga-ar-en-

religion/cbbljd!dYAPc@qATUha4z77fd7g/  
61 Världenidag.se 2012-10-04 https://www.varldenidag.se/nyheter/yoga-ar-en-

religion/cbbljd!dYAPc@qATUha4z77fd7g/  
62 Aftonbladet.se 2012-10-05 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1wQAl/siewert-oholm-till-attack-mot-

yogabluffen  
63 Aftonbladet.se 2012-10-05 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1wQAl/siewert-oholm-till-attack-mot-

yogabluffen  
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är ”helt absurt, han försöker stigmatisera och demonisera andra trosuppfattningar, det är 

hans grej.”64  Rehbinder upplever Öholms kommentarer som ett skämt, och påpekar att 

det finns mycket forskning som visar på positiva medicinska effekter av yoga. ”Det är ett 

populistiskt smutskastningsförsök, helt utan nyanser”65menar Rehbinder. Artikeln 

fokuserar mycket till de starka känslorna bakom konflikten och fokuserar helt på Öholms 

och Rehbinders argument mot varandra och kring den hektiska spänningen som 

efterföljde SVT Debatt avsnittet i TV.  

Expressen valde att ge Skolyoga-grundaren och yogaläraren Filippa Odevall ordet 

i en debattartikel den 29 oktober 2012. I artikeln skriver Odevall om hennes upplevelser 

kring yoga och hur hon fick en förståelse för vad hon kallar kraften, att vara sig själv 

genom lugn och metodisk träning samt den personliga utveckling som medföljer. Odevall 

beskriver i artikeln hur hon såg människor påverkas positivt av yoga och hur idén föddes 

till att ge denna positiva effekt till barn genom att introducera yoga för dem. Hon 

beskriver det som ”ett verktyg som kan hjälpa dem att hitta en trygghet i sig själva i den 

stressiga världen.”66 Odevall förklarar vidare att hon startade en organisation med syfte 

att integrera vetenskapligt beprövade yoga metoder i förskolor och skolor, för att nå barn 

i den miljö som prestation är i fokus. Odevall vill skapa balans hos barnen genom att ge 

utrymme att aktivera utan krav på prestation och att slappna av. När det kommer till 

yogans koppling till religion samt argumenten om att yoga är en religion, så bemöter 

Odevall kritiken genom att förklara att religionsutövandet, som hon menar har varit en 

stor del av vår mänskliga kommunikationshistoria, har förvandlats till hierarki och rigida 

regler. Dessa regler och hierarki innebär att en religiös person hålls till en moralisk 

sanning och blir dömd om hen inte gör eller presterar enligt religiösa önskemål. Odevall 

skriver i sin artikel att ”i det svenska samhället är självförverkligande viktigare än 

tron.”67 och menar på att Sverige har skapat ett samhälle där människor har utrymme att 

följa och genomföra sina personliga utryck. ”Genom yoga påbörjas en process som gör at 

vi lyssnar på oss själva och blir medvetna om vad som är viktigt för oss. Det gör att vi 

kan leva enhetligt med våra värderingar och använda våra styrkor i mötet med vår 

                                                      
64 Aftonbladet.se 2012-10-05 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1wQAl/siewert-oholm-till-attack-mot-

yogabluffen  
65 Aftonbladet.se 2012-10-05 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1wQAl/siewert-oholm-till-attack-mot-

yogabluffen  
66 Expressen.se 2012-10-29 https://www.expressen.se/debatt/varfor-skulle-barnen-inte-behova-yoga/  
67 Expressen.se 2012-10-29 https://www.expressen.se/debatt/varfor-skulle-barnen-inte-behova-yoga/  
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omgivning.”68 Odevall avslutar debattartikeln med att fastställa att antalet yogautövare i 

Sverige och i västvärlden ökar mer än någonsin och ställer frågan ”när våra bästa 

idrottare och företagsledare utövar yoga för att prestera och leva bättre, varför kan vi då 

inte ge barnen samma verktyg i deras vardag för att ge dem möjligheten att leva ett 

lyckligare liv?”69  

Tidningen Dagen.se publicerar en debattartikel 23 oktober 2012 där Christina 

Bonnevier, Lennart Bonnevier samt Eva Gustin, vilka alla är medlemmar i citykyrkans 

pingstförsamling i Stockholm, argumenterar starkt för att yoga inte skall utövas i skolan. 

Författarna till artikeln ställer frågan kring att om yoga införs i skolan och om 

skolinspektionen beslutar att yoga inte är religiöst, vilka möjligheter dagens föräldrar då 

får att skydda sina barn70. Men detta menar författarna att om yoga införs i skolan, tas 

föräldrarna ifrån rätten att ytters ansvara för vad deras barn utsätts för. Författarna undrar 

vidare vem som tar ansvaret för de konsekvenser yoga kan få för enskilda barn, då de 

menar att barnen inte kan skydda sig eller förstår vad de gör. Författarna till artikeln 

presenterar tre krav, ”1. Om skolan inte ska ha rätten att tvinga barnen att utöva religion, 

så ska det definieras vad som är religion. 2. Om yoga är andligt (som medges av Filippa 

Odevall), då ska inte skolan ha rätt att tvinga elever att utöva yoga. 3. Om det finns 

minsta risk att yogan kan skada någon enda ska vi inte experimentera med detta på 

omogna barn i skolan. ” 71 Dessa menar författarna att Skolinspektionen skall ta till sig 

och uppmärksamma.  

Författarna fortsätter sin argumentation om att barnen i skolan inte är skyddade om inte 

skolinspektionen eller föräldrarna tar sina ansvar. Det skrivs också i artikeln om 

samhällets bestämmelser om vad som är nyttigt eller onyttigt för barnen, att yoga blivit 

accepterat av samhället men att kunskapen kring vad yoga innebär är minimal. 

Författarna understryker sina argument med citat från bibeln som ger innebörden om att 

barn som växer upp i kristna hem tvingas utföra yoga och då hamnar i ondo med det 

kristna samfundet och tron. Det skrivs också att ”barnen på yogaövningarna måste säga 

ett mantra till de tre högsta gudarna i hinduismen, Brahma, Vishnu och Shiva. Om detta 

är korrekt, är det då inte religiöst?”72 Författarna avslutar artikeln genom att beskriva det 

                                                      
68 Expressen.se 2012-10-29 https://www.expressen.se/debatt/varfor-skulle-barnen-inte-behova-yoga/  
69Expressen.se 2012-10-29 https://www.expressen.se/debatt/varfor-skulle-barnen-inte-behova-yoga  
70 Dagens.se 2012-10-23 https://www.dagen.se/debatt/sag-nej-till-yoga-i-skolan-1.111907  
71 Dagens.se 2012-12-23 https://www.dagen.se/debatt/sag-nej-till-yoga-i-skolan-1.111907   
72 Dagens.se 2012-12-23 https://www.dagen.se/debatt/sag-nej-till-yoga-i-skolan-1.111907  
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orimliga i att barnen skall betala priset och att det inte är rimligt att Sverige skall vara ett 

land där föräldrarna inte ges rätt att skydda sina egna barn. Författarna uppmanar 

skolinspektionen att säga nej till yoga i skolan och begär att det skall finnas en andlig 

varudeklaration från alla som erbjuder yoga.  

4 Analys  

Det kan konstateras att argumenten i empirin förhåller sig till två olika ståndpunkter: 

Yoga som religiös eller yoga som icke-religiös. I denna del kommer först empirin som 

presenterats i resultatet att analyseras och den argumentation som framkommit i empirin 

kommer sedan att appliceras på Ninian Smarts sju religionsdimensioner.  

Svaren på min första frågeställning: vilka argument framförs i diskursen kring 

Skolyogakonflikten på Östermalmsskolan år 2012 i media, specifikt i TV och 

tidningsartiklar, angående yoga som religiöst alternativt ickereligiöst inslag i skolan är 

varierande. Det framkommer bland annat argument i SVT Debatt som likställer yoga 

med religion, men det framförs också argument i SVT Debatt som likställer yoga med 

hälsa. Till exempel nämns yogas hinduiska rötter och i diskursen förekommer även 

Vedaskrifterna karmaträning. Ord som ofta förekom i diskursen var andlighet samt kropp 

och själ. Det framkommer också att yoga för många utövare är individuellt anpassat, 

precis som Odevall beskriver så är yoga för henne inte religiöst, medan Öholm bestämt 

antyder att yoga för honom är något högst religiöst. Dessa typer av argument framställs 

också i just debattartiklarna där Odevall skriver ur egen synpunkt och språkligt förstärker 

vilken inverkan Skolyoga har haft på Östermalmsskolan. Bonnevier, Bonnevier och 

Gustin skriver i sin debattartikel att barnen inte skall utsättas för något som inte godkänts 

av föräldrarna samt problematiken i att yoga bara accepterats utan vidare utredning. Just 

argumenten för sin övertygelse kring yoga som religiöst eller sekulärt framkommer 

främst i SVT debatten och debattartiklarna, men även i artiklarna från världen idag och 

Aftonbladet tar upp argumenten som skapat mest uppståndelse. Öholm får till exempel 

chansen i Aftonbladets artikel att utveckla sitt argument om att istället för att få yoga på 

recept vill han ha bön i domkyrkan. Öholm utrycker sig på ett sätt som uppfattas som 

kränkt när han talar om yoga och språkligt beskriver han yoga som något som måste 

specificeras som andligt sökande. I Aftonbladets artikel får också Rehbinder chansen att 

replikera på sina argument från debatten men framställer istället Öholms argument som 
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absurda och förklarar vidare att Öholm stigmatiserar och demoniserar andra 

trosuppfattningar än sin egen. I skolverkets artikel framkommer Odevall som förklarar 

sin uppfattning av yoga och i början av artikeln presenteras anmälarens anspelning om 

yoga i skolan som likande skolavslutningar i kyrkan. Själva artikeln är kort men speglar 

språkligt en mer positiv inställning till Odevall och Skolyoga än anmälaren och dennes 

uppfattning kring Skolyogan och hur den utövats på Östermalmsskolan 2012. 

Sammanfattningsvis finns det goda och starka argument för båda sidorna i konflikten och 

båda hävdar bestämt att skolyoga antingen är eller inte är ett religiöst inslag på 

Östermalmsskolan 2012.  

4.1 Applicering av argumenten på religionsteorin 

De argument som presenterats i diskussionen/ empirin kommer att appliceras på 

Ninian Smarts sju religionsdimensioner. I första delen kommer argumenten som förhåller 

sig till yoga som religiös att appliceras. I den andra delen kommer argumenten som syftar 

till yoga som icke-religiös att appliceras. I den sista delen kommer en sammanfattning att 

göras.  

I den första dimensionen, som syftar till den praktiska och rituella dimensionen 

menar Smart att religiös tradition på ett eller annat sätt har praktiker för att ansluta de 

troende. Exempel på detta menar Smart kan vara bön eller predikan.73 I argumentation 

om yoga som religiös kan empirin visa på att mantran, som ”Aum” har förkommit. Aum 

är historisk ett lugnande och koncentrerande mantra och symboliserar världens ljud. 

Yoga ur ett religiöst hinduiskt perspektiv använder detta som ett sätt att finna lugn och 

koncentration i sin meditation och i sitt inre för att kunna nå upplysning och så vis sluta 

återfödas. Yoga fyller därför en gudomlig funktion i detta fall. Någon som också 

framkommer i empirin är att yoga likställs med bön, vilket är en religiös ritual. Det finns 

på så vis en upplevd praktisk och rituell dimension i denna syn på yoga.  

Den andra dimensionen är den upplevda och emotionella, som ser till hur 

religionen påverkar oss och vilken betydelse den har för vårt inre och i våra liv. Här ger 

Smart ett exempel på betydelsen bakom profeten Muhammads visioner och Buddhas 

upplysning under trädet.74 Det mystiska är också centralt i denna dimension och i yogans 

fall kan en viss mysticism upplevas finnas i argumentationen som presenterats i empirin. 

                                                      
73 Smart, 1998: 13 
74 Smart, 1998: 14 
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Yogan skall ur ett religiöst historiskt perspektiv fungera som ett medel för att nå purusha, 

den stora världssjälen, vilket pekar på en upplevelse som utövaren själv går igenom och 

därmed skapar en viss mystik kring sig. Det står i empirin om yoga och mindfullness som 

en världsåskådning, vilket liknar yoga med en religiös lära. Just upplevelsen av att utföra 

yoga ur ett gudomligt syfte visar på att det finns en upplevd och emotionell dimension i 

argumentationen av yoga som religiös.  

Den tredje dimensionen är en berättande och mytisk, som syftar till att religionen 

har en berättelse bakom sig och myter som det talas om. Smart ger här exempel som 

berättelsen om Moses och de sju dödssynderna.75 Yogan har en historia inom 

hinduismen, men har inte på samma sätt en egen mytomspunnen historia. Hinduismens 

heliga skrift Veda nämns i empirin och en religion har vanligtvis en lära och skrifter, 

dock nämns det inget specifikt i empirin om yoga och yogapraktiker i relation till Veda. 

Yogan är invävd i hinduismen som ett filosofiskt system och kan på så vis inte fullt ut 

anses ha en berättande och mytisk dimension, men är trotts det en mycket gammal del av 

ett filosofiskt system.  

Den fjärde dimensionen innefattar den dogmatiska och filosofiska dimensionen 

som ser till hur livet skall levas och hur vi bör se på livet bland annat. Smart ger exempel 

kring detta som synen på en gud eller återfödelse.76 Yogans religiösa användning är 

historiskt sätt för att nå upplysning om att vi tillhör den stora världssjälen, purusha, men 

att vi är fast i praktri. På så vis ingår Yoga i det filosofiska system som många hinduer 

lever efter: Sámkhya. Det kan dock inte helt antas att yogan ensam bildar ett filosofiskt 

synsätt eller dogmer. Utifrån empirin som presenterats om Skolyoga kan det inte antas att 

denna uppfattning av yoga fullt ut har en dogmatisk och filosofisk dimension.  

Den femte dimensionen är den etiska och legala, som ser till tradition, synsätt 

samt etiska och moraliska beteenden inom religionen.77 Yogan, utifrån den religiösa 

argumentationen, har en tradition och många varianter i sitt utförande och för en troende 

hindu kan yoga ses som en etisk förpliktelse att utföra och leva efter. Det visar på att det 

till viss del finns en etisk och legal dimension i denna uppfattning av yoga. Dock kan de 

                                                      
75 Smart, 1998: 14 
76 Smart, 1998: 15 
77 Smart, 1998: 17 
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religiösa aspekterna av yoga skalas av precis som de kan vara framhävande, vilket som 

empirin visar på. Detta resulterar i att en etisk och legal dimension inte fullt ut existerar.  

Den sjätte dimensionen är den sociala och institutionella dimensionen, som ser till 

det sociala runt en religion och hur religion fungerar bland folk som är troende. Det 

handlar som religionssociologi i största grad, och Smart ger exempel som en Kyrka eller 

Sangha. 78 Yoga som religiöst medel kan utföras själv, då det i stor bemärkelse är en 

individuell resa och upplevelse att nå Purusha. Det kan såklart utföras i grupp med 

fokuset ligger alltid på att själv finna upplysning ur en religiös synpunkt. Yoga 

argumentationen i empirin ur en religiös uppfattning, visar på en relativt gemensam 

världsbild. Det vill säga att den argumentation som framkommit i empirin gällande den 

sociala och institutionella yogan, visar till stor del på samma grund: att yoga är en 

gemensam övning men att uppfattningen om vad yoga innebär och hur det påverkar en är 

individuellt. Detta visar på att det till stor del finns en social och institutionell dimension i 

argumentationen kring Skolyoga som religiös, men inte fullt ut.  

Den sista dimensionen är den materiella. Dimension syftar till byggnader, konst 

och likande former som visar på religionens tro och historia. Yoga har historiskt sätt, 

inom hinduismen och buddhismen, fokuserat på det inre och andning samt ritualer för att 

nå det gudomliga och inga direkta symboler eller byggnader har symboliserat just yogan. 

Tecknet för just Aum är dock en förekommande symbol. Tempel och heliga platser finns 

inom både hinduismen och buddhismen men det kan inte anses att yogan ensam har en 

materiell dimension då Aum kan kopplas ihop med fler komponenter än yoga inom 

hinduism och buddhism.  

Det kan konstateras att yoga har en religiöst historisk bakgrund och finns med 

som medel i hinduism och buddhism. Skolyoga, så som den presenterats som religiös i 

empirin kan dock inte ses som en religion själv, utifrån Smarts definition, utan får istället 

kallas för religiöst inslag. Om Skolyoga, så som den har beskrivits av ena parten i 

konflikten i empirin, hade undervisats på Östermalmsskolan 2012 hade den kunnat anses 

vara ett religiöst inslag då den har en bönegivande karaktär. Argumentationerna i empirin 

är till stor del baserade på motståndarnas egna uppfattningar samt personliga åsikter i 

                                                      
78 Smart, 1998: 18 
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beblandning av till viss del relevanta fakta. Argumentationerna om Skolyoga som religiös 

har på så vis inte belägg för att uppfattas som helt rimliga.  

Om vi ser till den argumentation av yoga som den andra halvan av denna 

polariserande konflikt förespråkar samt påstår sig ha undervisat, så är den i empirin inte 

religiös utan har harmoni, andning samt kroppspositioner i träningssyfte som mål. Denna 

uppfattning av Skolyoga kommer också appliceras på Smarts dimensioner, i syfte att 

belysa hur denna argumentation förhåller sig till den valda religionsteorin.  

I den första dimensionen, som syftar till den praktisk och rituella dimensionen 

menar Smart att vare religiös tradition på ett eller annat sätt har praktiker för att ansluta 

de troende. Yoga argumentationen i empirin, utifrån ett sekulärt synsätt, visar på ett 

praktiskt syfte i att samla människor och sprida välmående samt uppmana till att göra 

yoga till en daglig ritual. Det är dock utan att de religiösa inslagen är synliggjorda och det 

finns inget uppmuntrande till att yoga för ett gudomligt ändamål. I empirin skrivs det om 

medicinska effekter som liknar yoga med hälsa. Detta visar på att det religiösa i denna 

del av dimensionen inte längre är synligt men ursprungligen hade denna ritual religiös 

karaktär. Det kan på så vis tolkas som att Skolyoga har en viss praktisk och rituell 

dimension.  

Den andra dimensionen, den upplevda och emotionella, ser till hur religionen 

påverkar oss och vilken betydelse den har för vårt inre och i våra liv. Yoga är en 

upplevelse i stor utsträckning och har en betydelse för dem som utövar det. I empirin 

liknas yoga med bland annat träning och personlig utveckling, vilket syftar på yoga som 

en hälsa och psykologi.  Det finns på så vis en upplevd och emotionell dimension i yoga, 

oavsett om den är religiöst utformad eller ej.  

Den tredje dimensionen är berättande och mytisk, som syftar till att religionen har 

en berättelse bakom sig och myter som det talas om. I argumentationen kring yogan som 

icke-religiös finns det ett berättande och guidande och en viss struktur samt mystik i hur 

det inre kan harmoniseras. Argument i empirin kring yogan som ett hjälpmedel för 

att ”gå in i sig själv” och ”finna harmoni” visar på en existerande mystik men det kan 

dock inte anses att yogan, utifrån just argumentationen om den som icke-religiös, kan ha 

en berättande och mystisk dimension.  
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Den fjärde dimensionen innefattar den dogmatiska och filosofiska dimensionen 

som ser till hur livet skall levas och hur vi bör se på livet. Skolyoga, enligt den icke-

religiösa argumentationen i empirin, uppmuntrar till ett liv i harmoni och välmående samt 

uppmuntrar till vidare utövande av yoga. Det finns dock inget enhetligt filosofiskt system 

för denna uppfattning av yoga. Det finns dock personer som Odevall, som brinner för att 

lära ut och inspireras av just yogans förmåner, som de själva beskriver som helande och 

avslappnande träning. Det kan på så vis anspela på ett det finns en viss dogmatisk och 

filosofisk dimension, men att den religiösa aspekten är bortskalad.  

I den femte dimensionen, den etiska och legala, är tradition, synsätt samt etiska 

och moraliska beteenden inom religionen i fokus. Argumentationen i empirin kring yoga 

som sekulär har inga direkta etiska eller moraliska grunder som inger tradition eller 

specifika synsätt. De former av yoga som utövas i enligt empirin är till stor inspirerande 

av moderna träningsformer och beteenden, vilket inte ser till tradition utan snarare 

utvecklande och progressivitet. Den stora variationen av yogaformer inom denna 

uppfattning visar också på att det inte kan anses att argumentationen om Skolyoga som 

icke-religiös har en etisk och legal dimension. 

Den sjätte dimensionen ser till den sociala och institutionella dimensionen, som 

syftar till det sociala runt en religion och hur religion fungerar bland folk som är troende. 

I detta fall, där Skolyoga argumenteras för som icke-religiös, kan det istället handla om 

hur just yogan bidrar till en social gemenskap och att det i stor utsträckning finns 

institutionella grunder. Odevall skriver i sin debattartikel om just det sociala 

meningsskapandet i Skolyoga och hur eleverna utvecklar samarbetsförmåga och 

genomför sessionen tillsammans. Trotts avskalandet av just det religiösa 

meningsskapandet i denna argumentation finns det definitivt en social och institutionell 

dimension i denna uppfattning av yoga.  

Den sjunde dimensionen syftar till det materiella och innefattar bland annat 

byggnader och konst eller likande former som visar på religionens tro och historia. I 

empirin kring argumenten för yoga som sekulär kan det i stor utsträckning förekomma en 

harmonisk stämning samt symboler för avslappning, så som lugnande musik. Det är 

främst på träningscenter eller gym som denna materiella förekomst existerar på och då är 

det med största sannolikhet inte specifikt yoga det ensamt symboliserar. Det kan inte 
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anses att en materiell dimension existerar i argumentationen kring yoga som sekulär då 

Skolyoga kan ske och utföras praktiskt taget var som helt.   

Svaret på frågeställningen hur förhåller sig de olika beskrivningarna av Skolyoga 

som religiöst respektive icke-religiöst i denna konflikt till Ninian Smarts sju 

religionsdimensioner har visats relativt tydligt i analysen. Argumentationen i relation till 

Smarts religionsdimensioner visar på att beskrivningen av Skolyoga som religiöst i 

empirin kan anses vara religiöst inslag. Detta då flera dimensioner finns representerade 

men att yogan som beskrivs i just dessa argument främst byggs på personliga åsikter och 

inte vetenskaplig grund gör det problematiskt. Det finns belägg för argumentationen men 

inga konkreta bevis för att den är religiös, utan grundar sig på personliga åsikter om 

religiositet. När det kommer till hur argumentationen kring Skolyoga om icke-religiös i 

förhållande till Smarts religionsdimensioner så finns det till viss del dimensioner 

närvarande med det finns ingen stor religiös närvaro. Argumenten reflekterar på hälsa 

och välmående vilket kan skapa social gemenskap och ett högre syfte men inte till högre 

makter utan snarare till sig själv. Här finns belägg för argumentationen som presenterats i 

just vad målet med yogan har varit, vilket syftat till hälsa, snarare än vad som 

genomförts, vilket inte speglar ett gudomligt syfte.  

5 Slutsatser 

Empirin som presenterats visar på en polariserad diskussion, där två sidor 

argumenterar mot varandra. Den sida som är för användningen av Skolskola, 

argumenterar för yoga som andligt, men inte religiöst. Den andra sidan i konflikten, de 

som är emot skolyogan, argumenterar för yoga som något högst religiöst. Det är i stor del 

engagerande argument som framkommer i empirin från båda sidor av konflikten och 

visar till stor del på att religion väcker starka känslor, precis som Löfstedt påstår.79 En 

specifik aspekt som blir synlig genom empirin är just att uppfattningen om vad yoga är 

och innefattar går isär parterna emellan. Denna aspekt är viktig då definitionen av yoga 

samt dess användning är vad som grundar beslutet om huruvida skolyogan på 

Östermalmsskolan 2012 skall klassas som religiöst inslag eller ej. Det finns svårigheter i 

form av tolkning och det kan vara svårt att dra gränser mellan populärreligiösa och 

sekulära arenor. Yoga kan innehålla både existentiella och religiösa dimensioner 

                                                      
79 Löfstedt, 2011: 9  
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beroende på hur och i vilken kontext som yogan utövas.80 Frisk & Åkerbäck 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.81 

Vidare skriver författarna om platsens betydelse att den antingen kan tömmas eller fyllas 

med religiös mening ”i enlighet med individens önskan och tolkning, men också 

beroende på hur man definierar begreppet religion.”82 Författarna menar på att när 

aktiviteter med religiös potential går att återfinna på 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”83.  

En relativt ny arena för religiös socialisation som Mia Lövheim beskriver är medier, 

och genom att empirin samlats in från just media så styrks den teorin. Medier är så pass 

globala och har en stor spridningsmöjlighet at religiös socialism tagit en ny form i dagens 

moderna och teknologiska värld. 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 menar Lövheim, att kunna berätta om sina egna religiösa 

värderingar och att kritiskt kunna reflektera över religion och ha förståelse för olika 

religioner.84 

En intressant upptäckt som också visas i empirin är att de personer som i empirin 

argumenterar för skolyoga i svenska grundskolan är relativt unga, mellan 20–40 år i 

motsats till de som i empirin argumenterar emot Skolyoga, som är äldre än 50 år. Båda 

parter har dock en relativ jämn könsfördelning. Det som blir extra intressant ät att 

majoriteten av personerna som är emot Skolyoga och argumenterar för detta i empirin har 

en kristen bakgrund, tro eller befattning. En hypotes kring varför det är en majoritet av 

kristna som tagit illa vid sig i just skolyogakonflikten 2012 kan vara att just kristendomen 

haft en så pass stark påverkan på den svenska skolan historiskt, och att det under de 

                                                      
80 Frisk & åkerbäck, 2013: 35  
81 Frisk & Åkerbäck, 2013: 144 
82 Frisk & Åkerbäck, 2013: 144 
83 Frisk & Åkerbäck, 2013, s. 144  
84 Lövheim, 2012: 151–168 
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senaste decennierna uppkommit konflikter som separerat skolan och kristendomen. Till 

exempel debatten om skolavslutningar i kyrkan. Detta anser jag har en grund i den post-

kristna mentaliteten som Thurfjell bland annat visar på. Empirin visar på så vis att 

konflikten har en viss underliggande historisk dispyt.  

I skollagen kapitel 6 §1, där det står skrivet att skolan skall vara icke-konfessionell, 

görs det en skillnad mellan kommunala skolor och friskolor. I skollagen kapitel 6 §2 står 

det skrivet att friskolor får ha religiösa inslag utanför undervisningen och att denna då 

endast har ett krav på sig att vara frivillig. Just denna särskildring finner jag intressant, då 

det gör att elever utsätts för religiösa inslag även om de inte själva väljer att medverka. 

Det innebär också att vissa skolor präglas av just en viss religiös uppfattning och 

separerar sig från andra religioner och människor.  

Skolinspektionens beslut kring anmälningen mot skolyogan på Östermalmsskolan 

kom den 23 oktober 2012 och skriver i sin bedömning av ärendet att Yoga samt 

mantrat ”Aum” är centrala delar av hinduisk och buddhistisk formhetsövning. 

Myndigheten skriver  att utifrån en religionsvetenskaplig bedömning kan det fastslås att 

yoga och mantran har använts med anknytningar till olika religiösa riktningar inom 

hinduismen och buddhismen men betonar också att det lika tydligt kan fastslås att yoga 

och mantran numera ofta använts utan några övergripande religiösa tolkningar alls.85 

Detta sekulär variant kommer till uttryck i bland annat det idag stora utbudet av kurser i 

yoga och liknande meditationsövningar som förekommer i studieförbund, 

chefsutbildningar, inom medarbetargrupper på arbetsplatser samt i regi av olika företag 

och föreningar. Yogaövningar idag inklusive mantrat ”Aum” vanligtvis används som ett 

sätt att nå avspänning samt lugn och ro fastslår Skolinspektionen. Mantrat uppskattas då 

som ett behagligt och avspännande ljud som står fast att ateister såväl som kristna och 

andra troende kan delta i sådana övningar och praktisera yoga utan att det behöver störa 

deras respektive övertygelse.86  

Skolinspektionen tar i just detta ärendet ställning till om inslagen av yoga vid 

Östermalmsskolan strider mot bestämmelserna om att utbildningen vid en skola med 

offentlig huvudman skall vara icke-konfessionell. Vad som avses med begreppet ”icke-

konfessionell” är inte närmare definierat i skollagen men av förarbetarna till lagen 

                                                      
85 Skolinspektionen dnr: 41–2012: 2569: 2–3 
86 Skolinspektionen dnr: 41–2012: 2569: 2–3 
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framgår det att bestämmelsen innebär att en offentlig huvudman har ett ansvar att se till 

att eleverna inte blir ensidigt påverkade i olika trosfrågor. Inom ramen för elevens val 

eller skolans val i grundskolan och motsvarande skolformer får huvudmannen erbjuda 

undervisning i religionskunskap som innebär fördjupning i en eller flera trosinriktningar. 

Undervisningen måste dock fortfarande vara icke-konfessionell, vila på vetenskaplig 

grund samt vara allsidig och saklig. Det betyder att det tillexempel inte får förekomma 

några inslag av bekännelsekaraktär.87  

Skolinspektionens bedömning är att utövandet av yoga i de fall där fokus ligger på 

hälsa och välbefinnande, utan inslag av bekännelsekaraktär, är att beteckna som icke-

konfessionell88. Skolinspektionen understryker också att bedömningen måste ha ett 

helhetsperspektiv i varje fall, och att utredningen visar på att yogan som utövats vid 

Östermalsskolan 2012 skett genom olika fysiska övningar inklusive uttalandet av 

mantrat ”Aum”. Skolans utgångspunkt för praktiserandet har varit att yogan inte haft 

några religiösa eller bekännande inslag.89 Skolinspektionen finner syftet vara att eleverna 

skall lära känna sig själva, bli mer balanserade, vara kreativa, låta fantasin flöda, leka, 

visualisera, meditera, vila och bli medvetna om sin andning samt att utveckla sitt 

ledarskap och samarbetsförmåga. Yogans syfte har också varit att hjälpa eleverna att 

slappna av och fylla på med energi mellan tuffa och krävande lektioner.90 

Skolinspektionen fastslår på så vis att yogan vid Östermalmsskolan har utövats på ett 

sådant sätt att fokus legat på hälsa och välbefinnande utan inslag av bekännelsekaraktär. 

Skolinspektionen bedömer därför att Stockholms kommun har följt bestämmelserna om 

att utbildningen skall vara icke-konfessionell.91 

Utifrån empirin kring konflikten om Skolyoga 2012 som analyserats kan det 

konstateras att yoga är ett begrepp med en mångfasetterad betydelse. Utifrån 

appliceringen på Smarts religionsteori visas en religiös uppfattning och en icke-religiös 

uppfattning av Skolyoga. Yoga kan uppfattas som ett religiöst fenomen som förflyttat sig 

in till den sekulära sfären och har omtolkats så till den grad att den religiösa grunden är 

skalats bort. Men Yoga kan också uppfattas som något högst rituellt för att nå 

gudomlighet. Mediediskussionen om yoga i skolan, som stundtals är en aning hätsk, 

                                                      
87 Skollagen prop.2009/10:165 sid 227 & 636  
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skulle antagligen dämpas om mer konkreta och tydliga exempel på hur yoga i skolan 

utövas och används, eller om den typen av yoga som används helt enkelt får ett nytt 

namn som inte förknippas med religion eller religiösa inslag. Det kan konstateras att 

argument för religiösa övertygelser och åsikter i stor utsträckning baseras på egna åsikter, 

precis som empirin har synliggjort. Avslutningsvis kan det också fastställas att just vad 

som definieras som religion eller religiösa inslag är svåråtkommet och att det existerar 

massor av olika religionsteorier samt definitioner som kan skapa problematik. Jag anser 

att vidare forskning behövs kring ämnet religion och religiösa inslag i skolan för att skapa 

ett bredare spektrum av vetenskaplig grund i ämnet.  
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