
Shewit Melles 

Examensarbete 15 hp 

HT 13 

 

0 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

SKOLYOGA 

– En kritisk diskursanalys av en anmälan till 

skolinspektionen, ett yttrande till 

skolinspektionen samt ett utlåtande av 

skolinspektionen angående yoga i 

Östermalmsskolan. 

Södertörns högskola | Lärarutbildning mot yngre åldrar 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap Avancerad nivå| 

höstterminen 2013 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Shewit Melles 

Handledare: Jenny Berglund  
 



Shewit Melles 

Examensarbete 15 hp 

HT 13 

 

1 

 

Abstrakt  42 

“SCHOOLYOGA” - A critical discourse analys concerning of texts consist of a notification to the Schools 43 
Inspectorate, an opinion to the Schools Inspectorate and a statement of the Schools Inspectorate, regarding 44 
notification of yoga in Östermalmsskolan. 45 

Authors: Shewit Melles               Supervisor: Jenny Berglund                   Term: Autumn term 2013 46 

 47 

The aim of this paper is to study how school yoga in Östermalmsskolan is expressed in the texts consist 48 

of a notification to the Schools Inspectorate, an opinion to the Schools Inspectorate and a statement of 49 

the Schools Inspectorate. The method used for the investigation is a critical discourse analysis which 50 

study social and political processes in the society as created through language. The perspective of the 51 

critical discourse analysis is a social construction that considers that language is a social production 52 

created in a discursive way. It produces and reflects social process in the language.  By using theories of 53 

different concepts such as yoga, religion, spirituality, non-denominational and freedom of religion, my 54 

aim is to investigate how yoga is expressed in the school inspectorate text. With this method I’m aiming 55 

to analyze the discourse of the investigation of document from 2012, of complaint against 56 

Östermalmsskolan teaching yoga.    57 

 58 

The conclusion of the study is that in the document to the Schools Inspectorate there are two different 59 

religion definitions, which are substantial and functional definition of religion.  60 

In the motivations of accepting yoga teaching in school, the school inspectorate is not incorporating the 61 

word, spiritual. Instead they use words as, self-awareness and increased ability to concentrate. 62 

I found it hard for the school inspectorate, to identify yoga as non-denominational. There’s a complexity 63 

in the school inspectorate document, because there’s indicates of trying to secularize yoga. 64 

In the document the problem of guaranty students and parents, a non- denominational yoga teaching, is 65 

exposed because the  school principal have a responsibility that the performance of yoga teaching will 66 

not conflict with the Education Act provisions on denominational elements.  67 

The mantra “aum”, that students are exposed to  during yoga, is considered without a non- 68 

denominational element even though it’s a central element in Hinduism and Buddhism, where it’s used 69 

to profess and invoke gods and spirits. In doing so, yoga teaching violates against the Education Act 70 

provision of non-denominational education.  71 

Keyword: Yoga, spirituality, religion, non-denominational 72 

Nyckelord: Yoga, andlighet, religion, icke-konfessionell,  73 

74 
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1. Inledning 106 

Att hålla skolan fri från religiösa inslag är inte självklart. Detta är något som Karin Borevi tar upp i sin 107 

text om religiös kulthandling eller fin tradition? Hon förklarar att inte bara kristna religiösa traditioner 108 

och symboler präglar den svenska skolans undervisning. Andra aktiviteter, som i vissa fall skulle kunna 109 

uppfattas som självklara inslag i skolans traditioner, kan också ses som religiösa kulthandlingar, vilket 110 

inte har någon plats i den konfessionslösa skolan. Som tillexempel hur debatten om skolavslutningarna i 111 

kyrkan ska se ut (Svanberg & Karlsson 1997 s, 53). Reinhold Fahlbeck skriver i boken Bed och arbeta. 112 

Om religionsfrihet i arbetsliv och skola att det västerländska vardagslivet präglas av den kristna 113 

religionen.  Fahlbeck talar till exempel om att vår tideräkning börjar från Kristi födelse och att veckan 114 

utgår ifrån den kristna skapelseläran, då Gud skapade Himmel och jord på sex dagar och vilade på den 115 

sjunde. I och med detta menar han att tidsramen för våra liv är i denna mening är kristen. Vårt samhälle 116 

är också starkt präglade av de kristna högtiderna som jul och påsk. I samband med julfirandet finns 117 

Jesubarnet med i de flestas medvetande, även om de inte firar Jesu födelse. Korset, som symboliserar 118 

Jesu korsfästelse, bärs ofta som en prydnad utan religiös innebörd. Fahlbeck visar genom sin text att den 119 

kristna traditionen genomsyrar våra liv(Reinhold Fahlbeck 2011 s, 15). Situationer som vi uppfattar som 120 

självklara kan för människor med en annan religiös trosuppfattning inte vara lika självklara (Reinhold 121 

Fahlbeck 2011 s, 16). Författaren Maria Klasson Sundin betonar i sin artikel Barnens religionsfrihet 122 

eller föräldrarnas att religion kan betraktas på olika sätt. Det kan uppfattas som något man bekänner, 123 

utövar som ett slags trossystem eller i första hand är praxis. Religion kan också anses vara något som vi 124 

människor tar till för att tolka och tyda våra liv. Synen på religion påverkar synen på religionsfrihet 125 

eftersom att den bestämmer hur vi uppfattar vad religionsfriheten ska skydda (Johan Modee & Hugo 126 

Strandberg 2006 s, 119).   127 

Ett exempel på detta är att elever på Östermalmsskolan i Stockholm fick (under vårterminen år 2012) 128 

lära sig yoga för att bli lugna och koncentrerade. Detta blev ett fall för skolinspektionen, när skolan blev 129 

anklagad för att ha konfessionella inslag i undervisningen. Vad som betraktas som konfessionella inslag 130 

är ofta uppe till debatt. Inte minst i anslutning till skolavslutning, då skolverket har godkänt att 131 

skolavslutningen får hållas i en kyrka eller någon annan religiös lokal, där en präst får tala men inte läsa 132 

trosbekännelse eller be böner (Sunden Jelmini 2012). 133 

 134 

Syftet med detta examensarbete är att genom kvalitativ undersökning diskutera texterna av en anmälan 135 

till Skolinspektionen, ett yttrande till Skolinspektionen och ett utlåtande av Skolinspektionen, som rör 136 
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anmälan av yoga i Östermalmsskolan utifrån begreppen andlighet och religion. För att få en klarhet om 137 

vilken typ av religionsdefinition som framgår av texterna så kommer jag att med hjälp av tidigare 138 

forskning försöka hitta ett svar på mina frågeställningar. 139 

2. Historisk bakgrund 140 

Under 1962 pågick det en mycket hård debatt om kristendomsundervisningens roll i skolan. 141 

Kulturradikaler begärde att undervisningen skulle tas bort, men samtidigt verkade starka intressen för en 142 

bevarad kristendomskunskap. Kompromissen övergick till att vara en konfessionslös 143 

kristendomsundervisning. Läroplanen (Lgr-62) framhöll att undervisningen skulle vara objektiv. Detta 144 

innebar att man skulle undervisa om kristendom och de icke-kristna religionerna och inte i dessa. Det 145 

står i Lgr-62 att undervisningen ska vara objektiv i dess syfte att förmedla sakliga kunskaper om olika 146 

trosåskådningars innehåll och innebörd. Detta utan att på något vis försöka påverka eleverna att omfatta 147 

en viss åskådning (Härenstam 2000 s, 150). Den efterföljande läroplanen (Lgr-80) hade däremot som 148 

utgångspunkt att bemöta elevernas livsfrågor genom att lyfta upp religionernas olika svar på 149 

livsåskådningar. Lgr-80 hade samma allmänna värderingar som finns i Lgr-62, men begreppet 150 

objektivitet har tonats ner och ersatts med begreppen saklighet och allsidighet, som på bästa sätt ska 151 

uppfylla kraven på objektiv undervisning. Läroplanen bidrog således till studier som uppmuntrar elever 152 

att forma sin egna personliga uppfattning, samt förståelse och tolerans för andra. Livsfrågepedagogiken, 153 

som vid den här tiden introducerades, öppnade här en möjlighet att lära av religionerna och inte bara om 154 

dem, och gav eleverna en egen livsåskådningsutveckling (Härenstam 2000 s, 152-153). 155 

Enligt pedagogik professon Sven Hartman har valet av ämnesinnehåll i religionsundervisningen i större 156 

tidsperspektiv fått minskad konfessionell prägel i undervisningen och fått en ökad pluralitet. Hartman 157 

lyfter i sin text upp olika förändringsprocesser, till exempel i Lpo94, där mål och riktlinjer i själva 158 

värdegrunden för skolan formuleras. Med detta tillkommer även särskilda timplaner och kursplaner, 159 

som ger uttryck åt de övergripande målen. Kommuner och skolor ska nu följa lokala styrdokument som 160 

tar ställning för hur skolarbetet ska bedrivas för att de centrala målen ska uppnås. 1994 fick grundskolan 161 

och gymnasieskolan nya läroplaner (Lpo94 och Lpf94). Hartman visar hur den kristna traditionen gör 162 

comeback i läroplanssammanhang genom följande formulering:  163 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta samt alla människor lika 164 

värde utgör kärnan i de värden skolan skall gestalta och förmedla. Tillsammans med aktningen för varje 165 

människas egenvärde och respekten för det levande, utgör de den estiska grunden för skolans arbete. Det är 166 
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värden som bland annat genom kristen etik och västerländsk humanism har djup förankring i vårt land. 167 

(skola för bildning s.147) (Löfstedt 2011 s, 30). 168 

Hartman lyfter fram att man i dagens religionsundervisning tillämpar andra urvalsprinciper som handlar 169 

om att på bästa sätt studera världsreligionerna och begreppet livsåskådning. Han beskriver även hur 170 

eleverna ska lära in, lära av eller lära om religioner och livsåskådning i skolan utan att detta behöver stå 171 

i motsats till kravet på icke-konfessionalitet (Löfstedt 2011 s, 31). 172 

 173 

För att förstå debatten om Östermalmsskolans yogaundervisning så behöver vi gå in på de lagar och 174 

regler som anger att skolans undervisning ska vara icke-konfessionell, och som alla skolor och lärare 175 

måste följa. En lärares arbete styrs av läroplaner. I läroplanen kan en lärare läsa olika stadgar om 176 

skolans grundläggande mål och riktlinjer som måste följas. År 2011 kom den nya läroplanen (Lgr 11) 177 

där står det skrivet att skolan utifrån skollagen ska arbeta efter de grundläggande demokratiska värdena 178 

och mänskliga rättigheter, samt att undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell (Läroplanen 179 

2012 s, 7). Under stycket saklighet och allsidighet finns ett stycke som förklarar konfessionslöshet:  180 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla 181 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig 182 

och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att 183 

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen (Läroplan 2011 s, 8). 184 

Man kan utifrån denna ståndpunkt tolka att skolan ska bidra med en neutral och objektiv miljö, och 185 

främja frihet för individen att själv välja åsikt och göra egna ställningstagande. 186 

3. Syfte och frågeställningar 187 

Som tidigare angetts är syftet med detta examensarbete att genom kvalitativ undersökning diskutera 188 

texterna av en anmälan till Skolinspektionen, ett yttrande till Skolinspektionen och ett utlåtande av 189 

Skolinspektionen, som rör anmälan av yoga i Östermalmsskolan utifrån begreppen andlighet och 190 

religion. För att få en klarhet om vilken typ av religionsdefinition som framgår av texterna så kommer 191 

jag att med hjälp av tidigare forskning försöka hitta ett svar på mina frågeställningar. 192 

 Vilken typ av religionsdefinition framgår av texterna som rör skolyoga? 193 

 Hur använder skolinspektionen begreppet andlighet i förhållande till skolyoga? 194 

 Vilken syn på icke-konfessionalitet framgår ur skolinspektionens texter? 195 

196 
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4. Begreppsdefinitioner  197 

För att få en större förståelse för texterna som rör anmälan av yoga vid Östermalmsskolan, har jag valt 198 

att definiera sex olika begrepp som visar de perspektiv som jag kommer att använda mig av. Dessa 199 

begrepp är religion, andlighet, yoga, mantra, icke-konfessionell och religionsfrihet.   200 

4:1Religion  201 

Forskarna Ingvar Svanberg och David Westerlund skriver i boken Religion i Sverige att det pågår 202 

intensiva debatter om religionens olika dimensioner. Religionsstudiet är omfattande, men vad är det 203 

egentligen som förenar olika företeelser som beskriver begreppet religion. Svanberg och Westerlund 204 

lyfter upp fem olika aspekter (dimensioner) som karakteriserarar religion(Svanberg & Westerlund 2008 205 

s, 13). Den narrativa dimensionen förklarar och exemplifierar religionens idé-innehåll utifrån berättelser, 206 

sånger, trosföreställningar och dogmer. Den rituella dimensionen lägger fokus på olika traditionella 207 

handlingsmönster eller berättelser som upprepas eller tolkas. Den etiska dimensionen är nog den mest 208 

mångskiftande och rör sig framför allt i frågor om hur vissa grupper motiverar sitt sätt att leva och kan 209 

till exempel handla om vad man äter eller hur man klär sig. Den sociala dimensionen lägger vikten på 210 

sådant som de troende gör tillsammans, till exempel deltar i en gudstjänst (Svanberg & Westerlund 2008 211 

s, 14). Den institutionella dimensionen baseras på makt, över- och underordning samt syftar ofta på 212 

individer eller grupper som är organiserade i hierarkiska institutioner. Dessa i sin tur kontrollerar att 213 

religionsutövningar och etiska regler följs och att traditionen förs vidare. Religion kan stå för mycket 214 

och dimensionerna lyfter upp begreppets komplexitet och variationsrikedom. Men för att inte avgränsa 215 

religion från andra företeelser med samma omfattning så kompletteras dimensionerna med en annan 216 

strategi. Svanberg och Westerlund betonar i och med detta två vanliga definitioner som belyser 217 

begreppet religion. Den första hjälper en människa att klara av svåra utmaningar i livet och ger 218 

människan en meningsfull tillvaro. Den andra huvudgruppen betraktar religion med väsen som uppfattas 219 

vara starkare än människan, så som tillexempel gudar, förfäder eller andar (Svanberg & Westerlund 220 

2008 s, 15). Det är vanligt att dela upp religions definitioner i två inriktningar - substantiella och 221 

funktionella - när det gäller beskrivning, förklaring och förståelse av religion. Den substantiella 222 

definitionen av begreppet religion utgår ifrån innehållet i den religiösa traditionen, som tillexempel tron 223 

på flera gudar. En sådan definition riskerar dock att bli för snäv, och får inte med allt som anses vara 224 

religion. Vissa former av buddhism utan gudstro utesluts och räknas enligt denna definition inte som 225 

religion. Den funktionella religionsdefinitionen pekar på att religion är det som ger tillvaron en 226 
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meningsfullhet för den enskilde individen. Denna definition kan däremot bli alltför vid. Här kan 227 

företeelser som inte framstår som religiösa hamna innanför ramarna. Kan till exempel frimärksamlande 228 

som hobby ge en meningsfull tillvaro för den enskilde frimärksamlaren?  (Svensson och Arvidsson 2010 229 

s, 12). 230 

4:2Andlighet  231 

Religionsvetaren Simon Sorgenfrei beskriver i boken Mystik och Andlighet den tyske sociologen Hubert 232 

Knoblauch försök att definiera vad som skiljer sig mellan förståelsen av andlighet från begreppet 233 

religion. Knoblauch förklarar att andlighet ger uttryck i människors subjektiva upplevelser av 234 

transcendens som formar en religiös individualisering. En annan tolkning har en holistisk tendens, där 235 

utövare förenar skilda sfärer som kropp och själ, heligt och profant eller arbete och hälsa i sina andliga 236 

projekt. Enligt Sorgenfrei så har moderna tolkningar av begreppet andlighet upplöst gränser som 237 

förankras till det som historiskt sätt uppfattats som religion. Detta har lett till att många engagerar sig i 238 

nya religiösa sammanhang, som enligt forskningen präglas av benämningen nyandlighet (Sorgenfrei 239 

2013 s, 19). Sorgenfrei förklarar att nyandlighet genom kritiska studier har visat sig vara ett oorganiserat 240 

religionsuttryck. Det är traditionsbemängt och uppbyggt på samma sätt som de religioner som nyandliga 241 

utövare kritiskt vänder sig emot. Vad som uppfattas som en andlig upplevelse är inte beroende av 242 

upplevelsernas inramning, utan det är upp till den enskilda individen att själv benämna upplevelser av 243 

vällust och lycka som andligt eller inte. Enligt detta kan nyandliga praktiker och de som strävar efter 244 

andlighet inom organiserad religion notera att olika religiösa traditioner suddas ut och blir mindre 245 

viktiga (Sorgenfrei 2013 s, 20). 246 

4:3Yoga 247 

Svanberg och Westerlund skriver i boken Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som 248 

troende.” Yoga har traditionellt sätt djupa rötter i hinduisk filosofi och religion. Yogans syfte handlar 249 

om att uppnå en samhörighet med existensens andliga grund, Brahmen eller Bhagavan. I Sverige och 250 

stora delar av västvärlden utövas yoga som en sekulariserad metod för stresshantering och avspänning 251 

(Svanberg & Westerlund 2008 s, 274). Ur ett indiskt historiskt perspektiv karakteriseras yogarörelser i 252 

syftet till att förändra ens relation till omvärlden eller sig själv både fysiskt, mentalt och andligt. På så 253 

sätt bidrar yogan till att skapa lugn och självinsikt. I Sverige delar yogarörelserna ofta en del egenskaper 254 

med annan nyreligiositet, som har inflytande från naturvetenskap och psykologi. Här tror man att man 255 

kan närma sig olika problem på individnivå. Andligt perspektiv på livets mening såsom olika 256 

uppfattningar om befrielse från begränsande sätt att leva är också gemensamt(Svanberg & Westerlund 257 
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2008 s, 277). Yogarörelserna i Sverige förknippar sig ofta som religiöst obundna. Inom yogarörelsen 258 

används hellre begreppen andlighet, terapi eller något liknande snarare än religion. Många gånger anser 259 

man att utövaren inte behöver tro på något särskilt utan bara göra övningarna och uppleva det inifrån. 260 

Svanberg och Westerlund anser att detta kan beror på hur begreppet religion tolkas och bör nog ses i 261 

ljuset av allmän ovilja till att sammankopplas med den nedsättande och ofta vilseledande termen sekt. 262 

En annan orsak kan vara att man vill visa sin självständighet från världsreligionerna och den dogmatiken 263 

som en del kopplar samman med religion. Det är vanligt att man under yogarörelser talar om 264 

gudshängivenhet, kosmisk energi och själsligt uppvaknande, men ändå ser sig själva som icke-religiösa 265 

(Svanberg & Westerlund 2008 s, 280). 266 

På grund av exponering i massmedia har intresset för yogan vuxit de senaste åren. Sir Ananda Acharya 267 

är bland de första som förmedlat indisk religiositet i Sverige. 1916 höll Acharya föreläsningar i både 268 

Stockholm och Uppsala. Men det var först på 1970 talet som yoga började intressera en bredare 269 

allmänhet, ett intresse som kraftigt ökade under 1990-talet. I Sverige utövas yoga oftast som en 270 

hälsoinriktad utövning, många gånger förknippad med hathayoga, som kopplas samman till mystisk 271 

hinduism (tantra) från 1100-talet. I den äldre varianten av klassisk yoga hade kroppsövningarna en 272 

underordnad roll, medan hathayogan visade vägen till befrielse som frukten av kraftfulla (hatha) 273 

kroppsliga tekniker.  Den moderna hathayogan strävar i stort sätt efter att accepteras i samhället, där den 274 

inom fitness-träning tagit form inom ramen för till exempel Friskis och svettis eller aerobics. Syftet är 275 

kopplat till hälsa, och lärs ut på öppna lektioner och kurser. Meditationen anses inom dessa områden 276 

vara mycket viktigare än den fysiska träningen. Visualisering av olika slag är ofta vanliga i kombination 277 

med andning och kroppsövningar.  Genom att upphäva blockeringar i sinnet och kropp utvidgar man sitt 278 

medvetande (Westerlund 2008s, 278). De mer uttalat religiösa inslagen är något som många utövare inte 279 

kommer i kontakt med förrän efter ett långvarigt deltagande, där förändringar av världsbild och livsstil 280 

är vanliga (Svanberg & Westerlund 2008 s, 279). 281 

4:4 Mantra 282 

Mantran i hinduism och buddism är heliga yttranden (stavelse, ord eller vers) som anses ha en mystisk 283 

eller andlig påverkan. Mantran används genom att upprepas antingen högt eller i sina tankar, 284 

kontinuerligt under en viss tid eller bara en gång. Mantran har oftast ingen verbal mening, utan en djup 285 

underliggande betydelse av andlig visdom. Meditation på ett visst mantra kan skapa ett transliknande 286 

tillstånd i utövaren och leda honom till en högre nivå av andlig medvetenhet. Yttrandet ”aum” (eller 287 

”om”) är det mest kända i västvärlden och en av de mest kraftfulla och främst använda mantrat i 288 
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hinduismen och buddismen (Encyclopædia Britannica, Inc 2012).  Enligt hinduism skapades kosmos 289 

genom en vibration av uttalandet ”aum”.  ”Aum” är världssjälen (brahman) ljud. ”Aum” fungerar som 290 

ett verktyg för att hjälpa människor att få insikt om sin individuella själ (atman) och kontakt med 291 

världssjälen (brahman). Ljudet förknippas också med det tre centrala gudarna Brahma, Vishnu och 292 

Shiva (Sorgenfrei 2010 s.10).  293 

4:5Icke-konfessionalitet  294 

Jonas Svensson och Stefan Arvidsson skriver i Makt och människor en introduktion till 295 

religionsvetenskap att under 1960 talet så antog kongressen i USA en lag som beslutade att det var 296 

förbjudet att undervisa i religion, men tillåtet att undervisa om religion. I den svenska lagstiftningen 297 

saknas det en lika klar principförklaring. Istället så finns det en tydlig uttalad grundprincip om icke- 298 

konfessionell undervisning. Enligt Svensson och Arvidsson innebär termen ”icke-konfessionell” att 299 

religiösa föreställningar i religionsundervisningen ska undervisas på ett neutralt sätt och att skolan ska 300 

vara värdeneutral och förmedla värdegrund inom alla ämnen och situationer som finns tydligt angiven i 301 

läroplanen (Svensson och Arvidsson 2010 s, 9). Forskaren Malin Löfstedt hävdar i sin bok 302 

”Religionsdidaktik” att religion är ett ämne som väcker starka känslor. Hon hänvisar till att detta blev 303 

uppenbart då skolverket under våren 2010 kom med ett nytt förslag till kursplanen för grundskolans 304 

religionsämne. Förslaget ledde till diskussioner i alla typer av medier, så som tv, radio, tidningar och 305 

chattforum (Löfstedt 2011 s, 9).  Löfstedt förklarar att skolan tillsammans med media är en av 306 

samhällets viktigaste förmedlare av religionskunskaper. Hon menar att de flesta barn får sin 307 

grundläggande utbildning och förståelse för olika sakförhållanden som har med religion att göra inom 308 

dessa områden. Det är därför viktigt att undervisningen blir så likvärdig som möjlig för alla elever. För 309 

att garantera en likvärdig undervisning finns styrdokument, det vill säga kursplaner, som alla skolor och 310 

lärare ska följa (Löfstedt 2011 s, 10). Löfstedt förklarar i och med detta att det krävs någon som 311 

omsätter dem i praktiken och relaterar detta till religionsdidaktik som är en del av religionsvetenskapen. 312 

Religionsdidaktiken behandlar religionsundervisningen ur olika perspektiv, och handlar om den 313 

teoretiska reflektionen kring undervisningen såväl som om det konkreta i klassrummet (Löfstedt 2011 s, 314 

12). 315 

316 
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4:6Religionsfrihet 317 

Enligt Malin Löfstedt så har Sverige länge dominerats av kristendomen i dess lutherska form. Intresset 318 

för tron på svenska kyrkans dogmer har minskat och hon skriver i sin text att den svenska kyrkan fått 319 

konkurrens från andra kristna frikyrkor, invandrarsamfund, sekter och inte minst från nyandligt sökande. 320 

Löfstedt berättar att den förändrade kartan har satt sitt avtryck i lagstiftningen där det sedan 1951 råder 321 

religionsfrihet (Löfsted 2011 s, 9). 322 

I följande stycke presenteras internationell rätt ur den europiska konventionen om skydd för de 323 

mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna (Europakonventionen): 324 

Artikel 9- Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 325 

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta 326 

religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin 327 

religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. 328 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som föreskrivna i 329 

lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till 330 

skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personens fri- och rättigheter 331 

(Berglund & Larsson 2007 s, 317). 332 

Maria Klasson Sundin skriver i sin artikel i boken ”Frihet och gränser. Filosofiska perspektiv på 333 

religionsfrihet och tolerans” att när man talar om religionsfrihet behöver ha en förståelse av vad frihet 334 

har för betydelse. Vad innebär det att ha frihet? Vilken typ av frihet är religionsfrihet och hur berör det 335 

uppfattningen av barns rätt religionsfrihet? Frihet till och frihet från religion är olika termer som talar 336 

om religionsfrihet. Frihet till religion lyfter upp rätten att kunna utöva och leva med sin religiösa 337 

övertygelse, medan frihet från religion handlar om rätten att slippa utsättas för religiös påverkan eller på 338 

något sätt tvingas delta i religionsutövningar mot sin vilja (Modée & Strandberg 2006 s, 121). Att kunna 339 

välja fritt går ut på att staten och makthavaren inte får lägga begränsningar i vägen för dessa val. Detta 340 

leder även till att den enskilda personen måste respektera att andra människor har lika rätt och samtidigt 341 

inte begränsas av deras frihet (Modée & Strandberg 2006 s, 122).  En annan typ av frihet handlar om 342 

positiv och negativ frihet. Den negativa friheten innebär rätten att utan hinder få uttrycka sin religiösa 343 

uppfattning. Den positiva friheten utrycker sig i form av att ett aktivt handlande från staten eller andra 344 

makthavare som ska garantera en viss typ av rättighet för att möjligöra att en viss frihet ska kunna 345 

utövas. Barn är beroende av vuxna, och för att de ska kunna utöva sina rättigheter krävs en positiv frihet 346 

för att de ska kunna uttrycka den negativa friheten (Modée & Strandberg 2006 s, 124). 347 
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5. Tidigare forskning 348 

5:1Samtida andlighet 349 

Det har gjorts tidigare forskning kring begreppen andlighet och religion, där oftast den samtida 350 

andligheten behandlats. Detta framgår av texterna som rör anmälningar av yoga i Östermalmsskolan. 351 

Författaren Göran Ståhle skriver i sin text i boken ”Barn i religionernas värld ” att många i dagens 352 

moderna västerländska kultur tror på ”något mer” i tillvaron, men vill inte vara del av någon religiös 353 

organisation. Genom att använda begreppet ”samtida andlighet” försöker Ståhle förklara en rörelse i 354 

tiden som berör ett stort utbud av olika verksamheter för personlig utveckling. Dessa rörelser visar sig i 355 

gränslandet mellan psykologi, medicin och religion. Vägen till välbefinnande, hälsa och 356 

självförverkligande har inom dessa rörelser sina rötter i olika andliga religiösa traditioner, till exempel 357 

yoga och meditation och även olika former av alternativmedicin (Berglund & Gunner 2011 s, 173). 358 

Religionshistoriken Olav Hammer skriver i sin bok På spänning efter helheten, att olika typer av 359 

meditationskurser för avslappning, medveten närvaro och rekreation, som är en buddhistisk 360 

meditationsteknik, säljs idag till lärare för stresshantering. Hammer påstår att den samtida andligheten 361 

idag är en del av vårt vardagsliv och har blivit en ny ”folktro” i västvärlden. Olov Hammers är inte 362 

ensam om att påstå att det håller på att ske en stor förändring i västvärldens religiositet. 363 

Religionssociologerna Paul Heelas och Linda Woodhead har skrivit i boken The spiritual Revolution att 364 

en oorganiserad andlig verksamhet kontrar funktionerna från de organiserade kyrkorna och samfunden i 365 

västvärlden (Berglund & Gunner 2011 s, 173). 366 

 367 

Ståhle beskriver den samtida andligheten i enlighet med smörgåsbordprincipen, där individen själv 368 

väljer vilka fenomen som hon/han vill engagera sig i. Ståhle förklarar att den samtida andligheten består 369 

av en mångfald mindre grupper och verksamheter och innefattar inga ledare, urkunder och traditioner. 370 

Men hur berör den samtida andligheten dagens barn? Ståhle anser att de som är engagerade i rörelsen 371 

låter sina barn växa upp lika individuellt som den rådande individualistiska trenden inom allmänkulturen 372 

i västvärlden. Han beskriver yoga för barn som ett exempel på en växande trend i Sverige, som 373 

innefattar en personlig utveckling eller en hälsofrämjande verksamhet. Ståhle förklarar att förälder som 374 

låter sina barn utöva yoga har olika motiv. Vissa gör detta med en öppenhet för andliga dimensioner, 375 

medan andra inte tycker att det har en större betydelse (Berglund & Gunner 2011 s, 174). 376 
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 377 

 378 

Sorgenfrei beskriver att termen andlighet har sitt ursprung i en kristen kontext. Numera tolkas begreppet 379 

utifrån ett mer individualistiskt alternativ. Detta skifte utvecklades under 1960–70-talet främst i 380 

Västeuropa och Nordamerika och ägde rum när en lös form av icke-kristen religiositet växte fram, ofta i 381 

motstånd till majoritetsreligionen, alltså protestantik kristendom. Sorgenfrei förklarar ”andlighet” som 382 

ett perspektiv som inte är knutet till materialistiskt hållning, naturvetenskapens perspektiv och kyrkans 383 

dogmatiska strukturer. Enligt sociologen Colin Campbell kom det faktiska genombrottet för den 384 

individualistiska andligheten först under 1990-talet. Campbell ansåg angående den icke-kristna och icke 385 

materialistiska andlighet att man kunde kombinera olika tankar och praktiker. Campbell menar att den 386 

som utövar yoga kan intressera sig för astrologi och tarotläsaren kan delta i zenmeditation. Andlighet 387 

betraktas alltså som något individualistiskt och fritt, och de som engagerade sig i det andliga 388 

smörgåsbordet beskriver sig själv som sökare, och absolut inte som religiösa människor (Sorgenfrei 389 

2013 s, 111). Religionvetaren Paul Heelas skriver om en religiositet som kapat av förhållandena med de 390 

historiska religiösa rötterna och fått namnet ”New age”. Heelas beskriver New age som en 391 

avtraditionaliserad självreligion, som förkastat yttre auktoriteter till förmån för ens inre röst (Sorgenfrei 392 

2013 s, 112). Sociologen Robert Wuthnow skrev i ”The Consciousness Reformation” att ett nytt 393 

religiöst landskap har byggts, med individen i centrum, där individen väljer sitt meningssystem efter sitt 394 

eget behov. Wuthnow förklarar att individens sökande efter en existentiell orientering i tillvaron, har 395 

skapat föreställningar om en dold natur i varje människas innersta väsen. Han menar att alla människor 396 

vill utveckla sitt inresta väsen för att kunna leva livet fullt ut. Men den fulla blomstringen som lockar 397 

samtiden handlar om livet här och nu och inte de traditionella religionernas tro om ett kommande 398 

paradis (Hornborg: 2012 s, 21). 399 

5:2 ”Secularization R.I.P” 400 

Sorgenfrei beskriver att ordet religion, ger intryck av en uppsättning symboler, berättelser, 401 

föreställningar och beteenden som hänvisar till en översinnlig verklighet. Religion levs ut som en 402 

livsåskådning i rituell form och omfattar myter, sägner, uppenbarade skrifter, osynliga och omätbara 403 

krafter och varelser med övermänskliga förmågor. Sorgenfrei förklarar ur religionsvetarnas perspektiv 404 

att det inte finns någon speciell skillnad om den uppenbarade skriften råka vara bibeln eller den 405 

nyandliga ”A corse in Miracles” eller om de osynliga krafterna kommer från den helige ande eller New 406 

age-litteraturens olika andeväsen som uppfattas som kosmitska healingenergier. En fråga som Sogenfrei 407 
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tar upp handlar om att många människor känner en avgörande skillnad mellan de kristna och nyandliga 408 

versionerna. Men vad är det som får de nyandliga att avvisa etiketten religiös? ( Sorgenfrei 2013 s, 110). 409 

 410 

Religionshistorikern Anne-Christine Hornberg beskriver i sin bok Coaching och lekmannaterapi: en 411 

modern väckelse? att många modernitetsforskare, som tidigare förutsade att den ökade moderniteten 412 

skulle innebära en ökad sekularisering, tagit tillbaka sitt uttalande. Trots att de nya verksamheterna i den 413 

nutida Sverige har frigjort sig från kyrkans läror, så kan vi inte dra slutsasen att religionen har spelat ut 414 

sin roll. Sociologen Peter Beger är en av sekulariseringens teoretiker som tagit tillbaka sitt yttrande från 415 

1968 i New York Time. Han sa att religionen endast skulle överleva i små sekter på 2000-talet och 416 

förklarade i slutet av 1990-talet att världen inte alls är sekulariserad, utan mycket religiös. Rodney Stark 417 

kom fram till liknande slutsatser och uttrycker i sin artikel ”Secularization R.I.P” (1999) att 418 

föreställningen om ett kommande sekularisering är mer av en tankefigur än en realitet och slår fast vid 419 

att begrava denna tes. Författaren Hornborg klargör i och med detta att moderniteten inte är fientlig mot 420 

religion utan har skapat om dess föreställningar och praktik. Hornborg berättar att religionsvetare idag är 421 

intresserade för hur religionen ändrar form i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle där individen 422 

står i fokus, och hänvisar till Linda Woodhead och Paul Heelas undersökningar kring vad de kallar ”den 423 

andliga revolutionen”. De anser att den sekularisering som sker i förhållande till traditionell religion 424 

handlar således om individens eget sökande efter andlighet (Hornborg: 2012 s, 20-21). 425 

5:3Finns det en skillnad mellan andlighet och religion?   426 

Hornberg skriver att det numera diskuteras om det finns en skillnad mellan religion och andlighet. 427 

Denna skillnad är oftast något som de nyandliga företagen vill lyfta upp, eftersom deras fokus inriktas 428 

på individens inre. Sociologen Kieran Flanagan förklarar att de nyandliga företrädarna beskriver den 429 

moderna väckelserörelsen som en kraft utanför de religiösa institutionerna. Förespråkarna för denna 430 

andlighet beskriver sin rörelse som något mer autentiskt varande än de religiösa institutionerna. De 431 

menar genom sin betoning på holistisk andlighet och tekniker för självkontroll, att de stärker individen 432 

och är öppen för alla, samt att de passar in i nutidens hälsointresse för kropp och själ. Ett exempel som 433 

Flanagan ger från England är hur den nya andligheten inte bara är ett individuellt projekt utan har även 434 

blivit ett sätt inom sjukvården att hantera depression, sorg, läkning och sorg (Hornborg: 2012 s, 22). 435 

 436 

Hornberg lyfter även upp tendenser att definiera religion i negativa termer som dogmer, med kollektiva, 437 

traditionella riter, medan andligheten värderas som något individuellt och upplevelse betonat, utan 438 

någon som helst koppling till rituell praktik. Nyandliga utövare kan i och med detta använda frasen: 439 
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”Jag är andlig, men inte religiös”, för att markera vad som för dem är en grundläggande skillnad. 440 

Joel Haviv anser i boken ”Medarbejder eller modarbejder- religion i modern arbejdsliv” att det inte 441 

finns någon anledning att skilja på andlighet och religion. Haviv menar att åberopa en transcendental 442 

Gud eller inre, outnyttjade energier handlar i båda fallen att individen refererar till icke-empiriska 443 

makter som påverkar människans handlingar. Heelas skriver att om man vill förstå varför religionerna 444 

ger plats åt andlighet, så måste man skilja på en troendes förklaring för hur denne vill definiera 445 

skillnaden mellan andlighet och religion. Heelas menar att distans från de traditionella religionernas 446 

organisationer, betyder inte distans från religion utan från traditionen, vilket gör det lättare att blanda 447 

olika föreställningar från olika religioner, som New age. Frikopplingen från de traditionella 448 

religionernas föreställningar kan på så sätt upplevas som andliga för utövarna, men inte som religion 449 

(Hornborg: 2012 s, 23- 24). 450 

5:4Nyandlighet i vetenskapligt språkbruk 451 

Hornberg skriver att de andliga upplevelserna inom de traditionella religionerna har olika uttrycksätt i 452 

olika sammanhang och tidsperioder. Hornberg har valt att beskriva holistisk andlighet som en specifik 453 

form av religion från 1969-talets New age. De som brukar utöva holistisk andlighet beskriver den som 454 

en universell, inneboende kraft i människans inre. Ordet ”energi” och ”inre potential” kan också 455 

användas med samma betydelse, i vissa fall av strategiska skäl för att kunna förankra denna 456 

underkategori av nyandlighet i vetenskapligt språk. Hornborg lyfter upp begreppet inre potential i sin 457 

text och hänvisar denna till en specifik religiös diskurs med verksamheter som inträtt i samma veva med 458 

det senmoderna samhället. Begreppet inre potential är något som lekmannaterapeuter eller coacher 459 

använder för att sälja lösningar till individen så att de kan upptäcka och utveckla inre potential. De 460 

nyandliga entreprenörerna väljer begreppet potential som en strategi, eftersom många vill utveckla detta, 461 

och betonar samtidigt att det krävs hjälp av en initierad specialists. Entreprenörerna använder även 462 

potentialbegrepp för att genom vetenskapligt språkbruk kunna beskriva sina metoder (Hornborg: 2012 s, 463 

24). 464 

 465 

Hornborg beskriver även hur andligheten precis som en valuta behöver ett enda tecken för att fritt kunna 466 

röra sig mellan olika kontexter i samhället. Religionen, omskriven som andlighet, energi eller inre 467 

kraft/potential följer globala marknadsprinciperna, vilket innebär att andlighet, energi eller inre kraft blir 468 

det universella tecknet. Hornborg förklarar därmed att det i globaliseringens tidsperiod plockas olika 469 

tankar och varor ur sin lokala kontext för att lättare kunna fungera olika sammanhang, således är det inte 470 

konstigt att religiösa praktiker skalas rena från dess lokala kännetecken och beskrivs som en teknik för 471 



Shewit Melles 

Examensarbete 15 hp 

HT 13 

 

15 

 

att fritt kunna växa fram i globala sammanhang. Denna andlighet eller teknik beskrivs ur en 472 

västerländsk kontext, som individuell självutveckling och framgång. Hornborg lyfter upp att det är 473 

viktigt att förstå hur den nya andligheten kommuniceras och hur praktiken utformas.  De nya 474 

verksamheternas samarbete med marknadssamhället resulterar till att andlighet har blivit en del av den 475 

vanliga kulturen och inte en del av en miljö som utmanar systemet. Denna integrering och anpassning av 476 

nyandlighet i samhället har skapat förutsättningar för användningen av utvecklingsprinciperna för både 477 

privatpersoner och organisationer (Hornborg: 2012 s, 25). 478 

5:5Vetenskapslikhet  479 

Hornborg skriver att vetenskapslikhet är en viktig aspekt inom den nyandliga föreställningsvärlden. På 480 

grund av vetenskapens starka samhällsställning kan det därför vara strategiskt för vissa nyandliga 481 

förespråkare att använda ett mer sekulärt språkbruk såsom energi, kraft eller en inre potential istället för 482 

andlighet. Av den orsaken kan vi se att nyandlighet inte bara återger en globalisering som vill skilja 483 

religion och andlighet, utan är en rörelse som påverkats av sekularisering och av marknadens villkor. 484 

Hornborg förklarar i och med detta att lekmannaterapeuterna och coacherna använder sig av 485 

vetenskapliga förklaringar för att få sina metoder att passa in i sekulära verksamheter. Därför skulle vi 486 

kunna benämna den nyandliga verksamheten genom en rörelse från religion till vetenskap med ett 487 

vetenskapsbruk, eller bättre uttryckt: vetenskapslikhet (Hornborg: 2012 s, 32). 488 

 489 

Olav Hammer beskriver vetenskapslighet som ett sätt att anamma utvalda stycken av vetenskapens yttre 490 

kännetecken, utan en större förståelse för dess betydelseinnehåll. Vetenskapslikheten är ett sätt för de 491 

nya verksamheterna att på ett strategiskt sätt kunna vinna auktoritet och legitimitet. Verksamheterna 492 

använder sig av olika termer från naturvetenskapens språkbruk på ett annat sätt än i sin 493 

ursprungskontext. Hammer beskriver detta i sin text och visar hur olika traditioner förväxlas i 494 

användningen av de vetenskapliga begreppen. Naturvetenskapliga begrepp som vibration och energi kan 495 

tillexempel förväxlas med panteistiska eller vitalistiska föreställningar av livskraft (Hornborg 2012 s, 496 

32-33). 497 

 498 

Hornborg påpekar även att många forskare som har ett kritiskt förhållningssätt till den alternativa 499 

medicinen, klassificerar dess effekter som ”placebo”.  Det forskarna kallar för ”placebo-effekten”, kan 500 

inom de nya verksamheterna, som för lekmannaterapeuterna inom ”mind-body-terapin”, vändas till 501 

något positivt och använda det som exempel på att deras metoder är mycket verksamma. Forskare 502 

räknar nämligen att placebo-effekten, även kallad för tankens kraft, är så stark att 30-40 procent av 503 



Shewit Melles 

Examensarbete 15 hp 

HT 13 

 

16 

 

patienter behöver bli botade för att ett nytt läkemedel ska bli godkänt.  Vår tro och tankens kraft, utan att 504 

vi är medvetna om det, aktiverar kroppens eget läkesystem med hjälp av positiva förväntningar. Hur 505 

många fler procent kan då, genom att medvetet aktivera sina sinnen med spännande tankar, underlätta 506 

läkande för våra kroppar? Här likställs placebo-effekten med tankens kraft, vilket utvidgar 507 

lekmannaterapeutens arbete att kunna bota allt från ”förkylningar till mer allvarliga tillstånd”. 508 

Författaren Hornborg förklarar att placebo används när forskare i sina läkemedelsstudier vill visa att 509 

läkning faktiskt sker med den medicinen som testas.  Patienter med allvarliga sjukdomstillstånd måste få 510 

rätt medicin vid behandling. Men de vetenskapliga resonemangen i ovan visar dock att placeboeffekten 511 

faktiskt kan förklara att läkning kan ske med ren tankekraft (Hornborg 2012 s, 33- 34). 512 

6. Metod och material 513 

För att besvara min frågeställning och tillgodose uppsatsens syfte, är den metod jag valt att använda 514 

baserad på en kvalitativ kritisk diskursanalys. Jag kommer att i följande kapitel börja med en 515 

bakgrundsbeskrivning av metoden, för att senare beskriva den kritiska diskursanalysen som jag 516 

använder mig av i min analys. Därefter redovisar jag materialets karaktär och går in på hur jag gått till 517 

väga i mitt val av material. 518 

6:1Diskuranalys 519 

Enligt Marianne Winther Jørgensens & Louise Phillips presentation av diskursanalytiska angreppssätt i 520 

boken Diskursanalys – som teori och metod, kan diskursanalys förekomma i olika samhälsvetenskapliga 521 

sammanhang och betraktas som en vetenskaplig samhällsteori, men också uppfattas som en metod som 522 

empiriskt undersöker diskursiva praktiker. Diskursanalysen handlar om en social praktik som formar 523 

den sociala världen och som i sin tur bildas av andra sociala praktiker. Begreppet diskurs i alla 524 

diskursanalytiska angreppsätt har en central plats, och menas ett bestämt sätt att tala och förstå världen 525 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000 s, 7,10). I detta sammanhang kan människor förändra världen 526 

genom språket, som en diskurs i form av handling i en socialt och historiskt kontext (Winther Jørgensen 527 

& Phillips 2000 s, 16). Det finns tre olika sätt att förhålla sig till diskursanalysen, angreppsätten består 528 

av; diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s, 5,9). 529 

Jag har valt att använda den kritiska diskursanalys i min studie eftersom att jag tycker att den är mest 530 

relevant, då jag kritiskt ska analysera hur yoga framställs utifrån texterna av en anmälan till 531 

Skolinspektionen, ett yttrande till Skolinspektionen och ett utlåtande av Skolinspektionen.  532 
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6:2Kritisk diskursanalys 533 

Kritisk diskursanalys är en metod skapad av Norman Fairclough. Metoden ställer upp teorier och 534 

metodologiskt undersöker diskursiv praktik och kulturell utveckling i olika sociala kontext genom att 535 

teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka sambanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s,66). 536 

I min analys kommer jag att använda mig av Fairclough tredimensionella modell av kritisk 537 

diskursanalys. Jag kommer att med hjälp av modellen prestentera de existerande diskurserna kring 538 

skolinspektionens texter. Fairclough tredimensionella modell lägger fokus på två olika dimensioner när 539 

man analyserar en diskurs. Den första dimensionen beskriver den kommunikativa händelsen, alltså fallet 540 

av språkbruk som i mitt fall består av skolinspektionens texter. Den andra dimensionen består av 541 

diskursordningar, det vill säga de diskurstyper som brukas inom en social institution eller social domän. 542 

Inom varje diskursordning finns det olika diskursiva praktiker som produceras och tolkas genom tal och 543 

skrift (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s, 73). 544 

På samma sätt som diskursanalysen handlar om en social praktik som formar den sociala världen, 545 

formar den sociala världen i sin tur andra sociala praktiker genom olika resonerande diskussioner, som 546 

befinner sig inom olika diskurser i ett konstituerande och konstruerande förhållande (Winther Jørgensen 547 

& Phillips 2000 s, 67). Tanken med diskursanalysen har varit att fånga in skolinspektionens text genom 548 

att lyfta upp de olika diskurser i texten som befinner sig i ett konstituerande och konstruerande 549 

förhållande, för att få ett djupare svar.   550 

 551 

Kritik som riktas mot Fairclough tredimensionella modell är att textanalysen befinner sig ensam 552 

otillräcklig som diskursanalys och behöver kombineras med en social analys, eftersom den inte belyser 553 

förhållandena mellan texterna och de samhälleliga samt kulturella strukturerna (Winther Jørgensen & 554 

Phillips 2000 s, 72). I kampen för en social förändring ses den diskursiva analysen inte som politiskt 555 

neutral, utan som en metod som är politiskt engagerad i en social förändring i strävan efter att upptäcka 556 

upprätthållandet av ojämliks maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s, 70): Fairclough 557 

beskriver den kritiska diskursanalysen i följande citat; 558 

 559 

Kritisk diskursanalys är kritisk i den mening att den ser det som sin uppgift att kartlägga den diskursiva 560 

praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen, inklusive de sociala relationerna, som innebär 561 

ojämlika maktförhållanden i kommunikationsprocessena och i samhället som helhet (Winther Jørgensen & Phillips 562 

2000 s, 69). 563 

 564 
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Fairclough tredimensionella modell är en analyserande metod som användas vid empirisk forskning 565 

gällande kommunikation och samhälle.  Modellens tre dimensioner visar en konkret diskursanalys av en 566 

kommunikativ händelse, som i mitt fall belyser anmälan angående yoga i Östermalmsskolan, 567 

Östermalmsskolans Grundskoledirektörs yttrande och skolinspektionens beslut. I min analys ska jag 568 

alltså se på hur skolinspektionens dokument har skapat textens egenskaper, samt se hur texten formar de 569 

befintliga diskurser i sin textframställning, och därefter undersöka textens betydelse inom den sociala 570 

praktiken. Man kan tolka ovanstående som att text och den sociala praktiken sammanbinder den 571 

diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s, 74). 572 

6:3Uraval och avgränsningar 573 

Undersökningen av texterna angående anmälan av yoga i Östermalmsskolan baseras på tre dokument:  574 

1. Skolinspektionen dnr: 41-2012: 2569. Anmälan angående yoga i Östermalmsskolan. 575 

Kalmar:2012-05-04. Är ett dokument som beskriver anmälarens åsikter angående yoga i skolan 576 

under perioden 2012. Den relevanta anmälan behandlar yoga under lektionstid i skolan som ett 577 

religiöst inslag. Anmälaren hävdar att skolan ska vara fri från religiösa inslag, vilket skollagen 578 

kräver. 579 

 580 

2. Skolinspektionen dnr: 41-2012: 2569. Utbildningsnämnden dnr: 12-402/5410. Yttrande över 581 

anmälan angående religiösa inslag i undervisningen vid Östermalmsskolan i Stockholm stad. 582 

Stockholm:2012-05-29. Är ett dokument som beskriver Östermalmsskolans grundskoledirektörs 583 

yttrande över anmälan. ”Skolans ståndpunkt är att yoga och hinduism är två skilda saker”, och 584 

betraktar yoga som ett verktyg av spirituell karaktär. Skolan anser att yogatraditionen inte ger 585 

erfarenhet av dess religiösa ursprung. 586 

 587 

3. Skolinspektionen dnr: 41-2012: 2569. Beslut. Stockholm:2012-10-23. Tar ställning till 588 

motiveringen angående ärendet om inslagen av yoga vid Östermalmsskolan strider mot 589 

bestämmelserna om att utbildningen vid en skola med offentlig huvud man ska vara icke- 590 

konfessionellt. 591 

 592 

Anledningen till att jag har valt dessa texter är att de är en primär källa som huvudsakligen underlättar 593 

för en diskursanalys. Texterna är skrivna av enskilda personer som lyfter upp den aktuella debattens 594 

diskurser angående yoga i skolan. Därför anser jag att analys av dessa sidor lämpar sig bäst för mitt 595 
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syfte eftersom jag vill urskilja hur yoga med hjälp av olika diskurser problematiseras. Mitt urval av en 596 

anmälan till Skolinspektionen, ett yttrande till Skolinspektionen och ett utlåtande av Skolinspektionen 597 

var en nödvändig process för att min litteraturstudie skulle bli så övergripande som möjligt.  598 

Sökningen av material för studien är grundad på ett mail som jag skickade till skolinspektionen för att få 599 

del av alla dokument som hanterar utlämnanden av allmänna handlingar. Materialavgränsningen 600 

omfattar texter som rör anmälan av yoga och Östermalmsskolans grundskoledirektörs yttrande angående 601 

anmälan. Avslutningsvis diskuteras skolinspektionens beslut i fråga om yoga i skolan. Jag har valt att 602 

inkludera den kommunala Östermalmsskolan i följande uppsats därför att skolan är knuten till den 603 

nationella läroplanens bestämmelser om att vara en icke konfessionell skola. Orsaken till att jag har valt 604 

grundskolan är bland annat ett offentliggörande genom en dokumentär på SVT som handlar om 605 

skolyoga. Skolan visade hur de utövade yoga, och blev sedan anmälda för att ha handlat i konfessionellt 606 

i sin undervisning. 607 

 608 

Sökningen av litteratur baseras på efterforskningar där jag med hjälp av Libris använt mig av sökord 609 

som andlighet, religion, yoga, icke- konfessionell. Detta för att få fram relevant litteratur material. Jag 610 

började med att läsa artiklar som behandlade ämnet, och övergick sedan till att noga leta efter böcker 611 

som var väsentliga för min studie. Ett problem jag stötte på tidigt i mina litterära eftersökningar var 612 

bristen på litteratur som behandlar yoga-undervisning i skolan i det svenska samhället. Den mesta 613 

litteraturen behandlade oftast den historiska övergången från yoga som en buddistisk och hinduistisk 614 

religionsutövning till den sekulariserade yogan som behandlar en andlig terapi snarare än religion. Jag 615 

har därför valt litteratur som behandlar samtida andlighet i Sverige. För att få en helhetsbild av studien, 616 

har jag valt att tidavgränsa den omfattandet läsningen av allmänna rapporter och vetenskapliga texter 617 

som beskriver studiens innehåll, mellan 2006 till 2013. Detta för att få en så konkret undersökning som 618 

möjlig.  619 

7. Analys och resultatredovisning 620 

I denna del kommer jag med hjälp av Fairclough tredimensionella modell av kritisk diskursanalys, 621 

redovisa och analysera texterna som rör anmälan angående yoga i Östermalmsskolan under perioden år 622 

2012. Med utgångspunkt i den tidigare forskningen och teorin som tidigare tagits upp. Analysen och 623 

resultatredovisningen är uppdelat utifrån centrala teman som jag upptäckte i min genomgång av att 624 

teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka den aktuella diskursiva praktiken. 625 
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7:1 Kort presentation gällande religiösa inslag i undervisningen 626 

Den 4 maj 2012 har skolinspektionen tagit emot en anmälan gällande religiösa inslag i undervisningen 627 

vid Östermalmsskolan i Stockholms kommun. I anmälan uppges bland annat att eleverna praktiserar 628 

yoga i skolan och att ljudet ”aum” används vid dessa tillfällen. Ljudet ”aum” har enligt de hinduiska 629 

skrifterna en religiös betydelse (Skolinspektionen 21-2012: 2569). 630 

7:2 Substantiell eller funktionell religionsdefinition 631 

Anmälaren utgår i sin anmälan ifrån Östermalmsskolan uttalande angående yogans positiva effekter i 632 

media och tar upp skolledningens uttalade om att man säger ”aum” för att skapa fysiska vibrationer i 633 

kroppen. Anmälaren berättar att ljudet ”aum” har en djup, tanke, kunskap och insikt ur de äldsta 634 

hinduiska skrifterna, och förklarar att det är ett mantra som ger yogautövaren fysiska upplevelser och är 635 

ett sätt att påbörja ritualer och riter. Enligt anmälaren har även ”aum” en helgande eller välsignande 636 

betydelse, eftersom att man får en erfarenhet av hinduiska gudar som representerar ”treenigheten av gud, 637 

brahma, Vishnu och Shiva. Anmälaren beskriver att stavelsen ”aum” är den heligaste av alla stavelser 638 

inom hinduismen och buddismen och inte bara en teknik man introducerar (Skolinspektionen 41–2012:2 639 

569). 640 

 641 

Anmälarens uttalande kan ses som ett exempel till Svanberg och Westerlunds teori, om att yogan har 642 

traditionella rötter i hinduisk filosofi och religion. De anser att yogans syfte handlar om att uppnå en 643 

samhörighet med existensens andliga grund, Brahmen eller Bhagavan. Ur ett indiskt historiskt 644 

perspektiv karakteriseras yogarörelser i syftet till att förändra ens relation till omvärlden eller sig själv 645 

både fysiskt, mentalt och andligt. På så sätt bidrar yogan till att skapa lugn och självinsikt (Svanberg & 646 

Westerlund 2008 s, 277). Anmälarens notering likställer yogan som ett religiöst inslag i undervisningen 647 

(Skolinspektionen 41–2021:2 569). Hans formuleringar ger ett uttryck av en substantiell 648 

religionsdefinition, vilket innebär att yogan ger erfarenhet av den religiösa traditionen som tillexempel 649 

tron på flera gudar (Svensson och Arvidsson 2010 s, 12). 650 

 651 

Östermalmsskolans grundskoledirektörs yttrande angående anmälan av religiösa inslag anser att den 652 

historiska yogatraditionen inte ger erfarenhet av hinduismen. Skolan betraktar yoga och hinduism som 653 

två olika saker och relaterar dessa skillnader till olikheterna mellan kristendom och yoga. Exemplet med 654 

yoga och hinduism är dock närbesläktat när det gäller region, och främst Indiens språk, sanskrit. Enligt 655 

direktören har ljudet ”aum” inte heller samma innebörd i hinduism som i yoga, utan ses som en 656 

meditations mantra som skapar positiva effekter i kroppen och hjälper bland annat mot negativt humör 657 
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och stress. Grundskoledirektören ser inte yoga som en religion, utan förklarar att yoga betyder att sträva 658 

efter balans i kropp, sinne och själ (spirit). Spiritualitet eller sinnesträning innebär enligt 659 

grundskoledirektören att systematiskt få kontroll över sitt sinne för att bemästra negativa tanke- och 660 

känslomönster och ersätta dessa med positiva motsvarigheter. Grundskoledirektören beskriver yoga som 661 

ett verktyg av spirituell karaktär, för individen i sin enskilda utveckling (Skolinspektionen 41–2012:2 662 

569). Här kan man se en koppling till nyandlighet i vetenskapligt språkbruk. Att globaliseringen 663 

påverkar till att religiösa praktiker skalas rena från dess lokala kännetecken och beskrivs som en teknik. 664 

Andlighet eller teknik beskrivs som en individuell självutveckling och framgång (Hornborg 2012 s, 32). 665 

Svanberg och Westerlund, skriver att yogarörelserna i Sverige ofta förknippar sig som religiöst 666 

obundna. Man använder hellre begreppen andlighet, terapi eller något liknande snarare än religion 667 

(Svanberg & Westerlund 2008 s, 277,280). Vilket blir tydligt i yttrandet till skolinspektionen där 668 

grundskoledirektören yttrar sig om att yoga inte är en religion utan ett verktyg av spirituell karaktär. 669 

Vilket styrker Svanberg och Westerlunds teori om att utövaren inte behöver tro på något särskilt utan 670 

bara göra övningarna och uppleva det inifrån (Skolinspektionen 41–2012:2 569). 671 

 672 

Syftet med yoga i undervisningen har varit att frambringa utrymme för barnen att bara vara än i högre 673 

grad göra, bli mer balanserad, lära känna sig själv, låta fantasin flöda, vara kreativ, leka, meditera, 674 

visualisera, vila, bli medveten om sitt andetag, samarbeta och utveckla sitt ledarskap (Skolinspektionen 675 

41–2012:2 569). Grundskoledirektörens framställning av yoga pekar på funktionell religionsdefinition, 676 

om att religion är det som ger tillvaron en mening (Svensson och Arvidsson 2010 s, 12). 677 

7:3 Vetenskaplig bedömning  678 

För att ta reda på hur skolinspektionen använder begreppet andlighet analyserade jag hur beslutet 679 

gällande yoga i utbildningen kom till. Skolinspektionen har hämtat synpunkter angående ärendet om 680 

användningen av yoga i skolan från Erik Blennberger ”teologie doktor i tros- och 681 

livsåskådningsvetenskap och docent i socialt arbete med inriktning mot etik vid institutet för 682 

organisation och arbetslivsetik, Ersta Sköndal högskola”. Han är en av de forskare som 683 

skolinspektionen valt att rådfråga för vetenskapliga expertråd. Blennberger beskriver yoga och uttalande 684 

av mantrat ”aum”, utifrån en religionsvetenskaplig bedömning och förklarar dess innehåll som en 685 

central del inom hinduismen och budismen. Han har bland annat uppgett att meditationsövningar som 686 

yoga och olika tillhörande mantran använts i samband till olika religiösa avsikter i inriktningar inom 687 

hinduismen och buddhismen. Ett annat perspektiv som Bleenberger lyfter upp handlar om att yoga och 688 

olika mantran numera ofta används utan några generella religiösa förklaringar. En sekulär variant av 689 
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yoga kommer ofta i uttryck i det numera ganska stora utbudet av kurser i yoga och liknande 690 

meditationsövningar som förekommer inom studieförbund, i chefsutbildningar, inom medarbetargrupper 691 

på arbetsplatser eller regi av olika föreningar och företag. Yogaövningarna och mantrat ”aum” används 692 

som ett hjälpmedel för att nå avspänning och lugn, få bättre självkännedom och ökad 693 

koncentrationsförmåga. ”Aum” värdesätts framförallt som ett behagligt och avslappnat ljud. Forskaren 694 

Bleenberger talar om att man oavsett religiösuppfattning kan praktisera yoga utan att respektive 695 

övertygelse störs (Skolinspektionen 41–2012:2 569) 696 

 697 

Begreppet andlighet förekommer inte i skolinspektionens text. Det framgår dock tydligt i texterna att 698 

yoga och olika mantran numera används utan några generella religiösa förklaringar och kan praktiseras 699 

oavsett religiösuppfattning, utan att ens övertygelse störs, såsom Bleenberger uttrycker det. Detta kan 700 

kopplas till Ståhle och Campbell teori. De menar att den samtida andligheten i enlighet med 701 

smörgåsbordprincipen, handlar om att individen själv väljer vilka fenomen som hon/han vill engagera 702 

sig i(Berglund & Gunner 2011 s, 174). Andlighet betraktas alltså som något individualistiskt och fritt, 703 

och de som engagerade sig i det andliga smörgåsbordet beskriver sig själv som sökare, och absolut inte 704 

som religiösa människor. Blennbergers föreställning om den religiösa och sekulära yogan har tydliga 705 

kopplingar till det som religionsvetaren Paul Heelas skriver om, en religiositet som kapat av 706 

förhållandena med de historiska religiösa rötterna och fått namnet ”New age”. Heelas beskriver New 707 

age som en avtraditionaliserad självreligion, som förkastat yttre auktoriteter till förmån för ens inre röst 708 

(Sorgenfrei 2013 s, 111-112).  Bleeenbergers tolkning om att yogaövningarna och mantrat ”aum” 709 

numera används som ett hjälpmedel för att nå avspänning och lugn, få bättre självkännedom och ökad 710 

koncentrationsförmåga, går att relatera till Ståhles formulering om en rörelse i tiden. Vilket berör ett 711 

stort utbud av olika verksamheter för personlig utveckling. Dessa rörelser visar sig i gränslandet mellan 712 

psykologi, medicin och religion. Vägen till välbefinnande, hälsa och självförverkligande har inom dessa 713 

rörelser sina rötter i olika andliga religiösa traditioner, till exempel yoga och meditation och även olika 714 

former av alternativmedicin (Berglund & Gunner 2011s, 173). 715 

7:4 Inslag utan bekännelsekaraktär betraktas som icke-konfessionell 716 

Skolinspektionen skriver i förhållandet till ärendet om religiösa inslag av yoga vid Östermalmsskolan att 717 

de i sin syn på icke-konfessionalitet utgår ifrån en rättslig reglering av 1 kap. 6§(2012:800). I skollagen 718 

står det att undervisningen vid en skolenhet eller förskole enhet med offentlig huvudman ska vara icke- 719 

konfessionell:  720 
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Vad som avses med begreppet ”icke-konfessionell” är inte närmare definierat i skollagen. Av förarbetena till lagen 721 

framgår dock att bestämmelsen innebär att en offentlig huvudman har ett ansvar att se till att eleverna inte blir ensidigt 722 

påverkade i olika trosfrågor. Inom ramen för elevens val eller skolans val i grundskolan och motsvarande skolformer 723 

får huvudmannen erbjuda undervisning i religionskunskap som innebär en fördjupning i kristendom, islam, judendom 724 

eller andra trosinriktningar. Undervisningen måste dock fortfarande vara icke-konfessionell, dvs. den ska vila på 725 

vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig. Det innebär bl.a. att den inte får förekomma några som helst inslag av 726 

bekännelsekaraktär (prop. 2009/10:165 sid 227 och 636) (Skolinspektionen 41–2012:2 569). 727 

Tidigare i teoridelen tog jag upp att Svensson och Arvidsson skriver om hur kongressen i USA år 1960 728 

antog en lag som beslutade att det var förbjudet att undervisa i religion, men tillåtet att undervisa om 729 

religion. I den svenska lagstiftningen saknas en lika klar principförklaring. I stället finns det en tydlig 730 

uttalad grundprincip om icke-konfessionell undervisning. Enligt Svensson och Arvidsson innebär 731 

termen ”icke-konfessionell” att religiösa föreställningar i religionsundervisningen ska undervisas på ett 732 

neutralt sätt och att skolan ska vara värdeneutral och förmedla värdegrunder inom alla ämnen och 733 

situationer som finns tydligt angiven i läroplanen (Svensson & Arvidsson 2010 s, 9). 734 

 735 

Utifrån Bleenbergers religionsvetenskapliga bedömning om yoga, har skolinspektionen motiverat att 736 

yoga i de fall där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan inslag av bekännelsekaraktär, betraktas 737 

som icke- konfessionell. Vidare anser skolinspektionen att en bedömning av yogautövandet som icke- 738 

konfessionellt måste framförallt ske utifrån en helhetbedömning vid enskilda fall.  739 

 740 

Skolinspektionen vill slutligen framhålla vikten av att huvudmannen och rektorn vid en skola med offentlig huvudman 741 

alltid har ett ansvar för att utförandet av yoga sker på ett sätt som inte kommer i konflikt med skollagensbestämmelser 742 

om konfessionella inslag. I det ligger att rektorn försäkrar sig om att yogaövningarna inte tar sikte om att förmedla 743 

något religiöst budskap eller innehåller några bekännande inslag (Skolinspektionen 41–2012:2 569). 744 

 745 

Detta visar på att det finns en möjlig risk till att yoga kan utövas konfessionellt men att huvudmannen 746 

och rektorn har ytterst ansvar till att yoga är icke-konfessionell. Risken för konfessionell underviskning 747 

kan relateras till Svanberg och Westerlund teori om att yoga traditionellt sätt har rötter i hinduisk 748 

filosofi och religion. I läroplanen går det att läsa att det finns ett stycke som förklarar konfessionslöshet:  749 

 750 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla 751 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig 752 

och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att 753 

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen (Läroplan 2011 s, 8). 754 
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Man kan utifrån denna ståndpunkt tolka att skolan ska bidra med en neutral och objektiv miljö, och 755 

främja frihet för individen att själv välja åsikt och göra egna ställningstagande. 756 

Enligt Löfstedt är skolan en av samhällets viktigaste förmedlare av religionskunskaper. Barn får sin 757 

grundläggande utbildning och förståelse för olika sakförhållanden som har med religion att göra inom 758 

dessa områden. Därför är det av vikt att undervisningen blir så likvärdig som möjlig för alla elever. För 759 

att garantera en likvärdig undervisning finns styrdokument, det vill säga kursplaner, som alla skolor och 760 

lärare ska följa (Löfstedt 2011: s, 10). Löfstedt förklarar i och med detta att det krävs någon som 761 

omsätter dem i praktiken och relaterar detta till religionsdidaktik som är en del av religionsvetenskapen. 762 

Religionsdidaktiken behandlar religionsundervisningen ur olika perspektiv, och handlar om den 763 

teoretiska reflektionen kring undervisningen såväl som om det konkreta i klassrummet (Löfstedt 2011: 764 

s, 12). 765 

8. Slutdiskussion   766 

Slutdiskussionen kommer att svara på undersökningens existerande diskurser kring texterna som utgörs 767 

av en anmälan till Skolinspektionen, ett yttrande till Skolinspektionen samt ett utlåtande av 768 

Skolinspektionen. Utifrån mina frågeställningar ”Vilken typ av religionsdefinition framgår ur texterna 769 

som rör skolyoga?”, ”Hur använder skolinspektinonen begreppet andlighet i förhållande till skolyoga?” 770 

och ”Vilken syn på icke-konfessionalitet framgår ur skolinspektionens texter?”.  771 

 772 

Den första frågeställningen i studien var att undersöka ”vilken typ av religionsdefinition som framgår av 773 

texterna?” Jag kom fram till att anmälaren och Östermalmsskolans grundskoledirektör har två helt olika 774 

religionsdefinitioner, vilket framkommer tydligt i texterna. Anmälaren beskriver yogan som en 775 

substantiell religionsdefinition, som ger ett uttryck av den religiösa traditionen, som till exempel tron på 776 

flera gudar, medan grundskoledirektören framställer yogan av spirituell karaktär som balanserar kropp 777 

och själ. Grundskoldirektörens åsikter knyts an till en funktionell religionsdefinition, som framställer 778 

religion i egenskap av det som ger tillvaron en mening. Hornborg, menar att det numera diskuteras om 779 

det finns en skillnad mellan religion och andlighet. Anmälaren menar att yoga är en religionsutövning 780 

som ger eleverna en erfarenhet av hinduismens gudar, medan grundskoledirektören anser att yoga är ett 781 

verktyg av spirituell karaktär för individen i sin utveckling. Efter att jag har läst mitt material kan jag se 782 

en tydlig skillnad mellan anmälaren och grundskoledirektören religionsdefinition. Grundskoledirektören 783 

anser att religion och spiritualitet är två helt olika saker. Han menar att yoga är en sinnesträning och inte 784 
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religion. Att yoga undervisningen på Östermalmsskolan är icke-konfessionell. 785 

 786 

Sorgenfrei beskriver religion, liksom många andra religionsvetare, att det ger intryck av en uppsättning 787 

symboler, berättelser, föreställningar och beteenden som hänvisar till en översinnlig verklighet. Religion 788 

levs ut som en livsåskådning i rituell form och omfattar myter, sägner, uppenbarade skrifter, osynliga 789 

och omätbara krafter och varelser med övermänskliga förmågor. Anmälaren delar Sorgenfreis 790 

beskrivning av religion då han anser att osynliga och omätbara krafter som ljudet ”aum” är en erfarenhet 791 

av hinduisk religion som barn i Östermalmsskolan utövar, då stavelsen ”Aum” är den heligaste av 792 

stavelser inom hinduism och buddismen och det representerar ”treenigheten” av gud, Brahma, Vishnu 793 

och Shiva.  794 

 795 

Sorgenfrei moderna tolkningarna av begreppet andlighet, har upplösts gränser som förankras till det som 796 

historiskt sätt uppfattats som religion. Detta har lett till att många engagerar sig i nya religiösa 797 

sammanhang som enligt forskningen präglas av benämningen nyandlighet.  Sorgenfrei förklarar att 798 

nyandlighet genom kritiska studier har visat sig vara ett oorganiserat religionsuttryck. Det är 799 

traditionsbemängt och uppbyggt på samma sätt som de religioner som nyandliga utövare kritiskt vänder 800 

sig emot. Vad som uppfattas som en andlig upplevelse är inte beroende av upplevelsernas inramning, 801 

utan det är upp till den enskilda individen att själv benämna upplevelser av vällust och lycka som andligt 802 

eller inte. Enligt detta kan nyandliga praktiker och de som strävar efter andlighet inom organiserad 803 

religion notera att olika religiösa traditioner suddas ut och blir mindre viktiga. I enighet med detta har 804 

Skolinspektionen alltså skalat av att yogan är en hinduisk och buddistisk religionsutövning i tro om att 805 

den är icke-konfessionell, då man samtidigt bekänner och åkallar hinduismens och buddismens gudar 806 

genom mantrat ”aum”. Skolinspektionen tar inte hänsyn till yogans religiösa ursprung som vittnar på en 807 

substantiell och funktionell religions definition.  En slutsats som är möjlig att göra utifrån den tyske 808 

sociologen Hubert Knoblauch försök att definiera vad som skiljer sig mellan förståelsen av andlighet 809 

från begreppet religion, är därmed att andlighet ger uttryck i människors subjektiva upplevelser av 810 

transcendens som formar en religiös individualisering. 811 

Undersökningens andra frågeställning var ”Hur använder skolinspektionen begreppet andlighet”.      812 

När jag skulle besvara denna frågeställning blev slutresultatet att begreppet andlighet inte uppkommer i 813 

skolinspektionens dokument. Bleenbergs vetenskapliga bedömning har varit av vikt för 814 

skolinspektionens motivering till beslut. I dessa texter fann jag inte begreppet andlighet, utan begrepp 815 

som bättre självkännedom och ökad koncentration vilket jag relaterar till Hornborgs definition av 816 
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vetenskapslikhet. Liksom grundskoldirektören har Bleenberger en stark betoning av vetenskaplig 817 

bedömning, yogan beskrivs utifrån ett sekulärt perspektiv utan några generella religiösa förklaringar. 818 

Han anser att yogaövningarna och mantrat ”aum” numera används som ett hjälpmedel för att nå 819 

avspänning och lugn vilket jag återkopplar till forskaren Ståhle, som även han anser att yoga är vägen 820 

till välbefinnande, hälsa och självförverkligande. Ståhle anser dock att yogan är en religiös tradition med 821 

andliga rötter.  822 

 823 

Det tycks som om skolinspektionens dokument medvetet består av ett mer sekulärt språk som suddat ut 824 

begreppet andlighet för att modernisera och främja den sekulära varianten av yoga. Detta för att förenkla 825 

integrationen av yoga i samhället, vilket i sin tur anpassas och accepteras att utövas i en kommunal 826 

skola. Detta kan jag knyta an till Hornborgs tolkning av vetenskapens starka samhällsställning, att det 827 

kan vara strategiskt att använda ett mer sekulärt språkbruk såsom energi, kraft eller en inre potential 828 

istället för andlighet. 829 

 830 

Den tredje frågeställningen i studien som besvaras är ”Vilken syn på icke- konfessionalitet framgår ur 831 

skolinspektionens texter.” Skolinspektionens syn på icke-konfessionalitet framkommer tydligt i ärendet 832 

om religiösa inslag av yoga i Östermalmsskolan. De utgår ifrån en rättslig reglering av 1 kap. 833 

6§(2012:800). I skollagen står det att undervisningen vid en skolenhet eller förskole enhet med offentlig 834 

huvudman ska vara icke-konfessionell.  835 

 836 

Skolinspektionen förklarar utifrån en motivering från den religionsvetenskapliga bedömningen att 837 

utövandet av yoga i de fall där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan inslag av 838 

bekännelsekaraktär betraktas som icke- konfessionell. Utredningen i ärendet visar att 839 

Östermalmsskolans utgångpunkt för praktiserandet av yoga och uttalandet av ljudet ”aum” har haft 840 

fokus på hälsa och välbefinnande, utan några religiösa inslag eller bekännandekaraktär. 841 

Skolinspektionen betraktar yoga utan någon religiös eller bekännande innebörd, men knyter samtidigt an 842 

denna tolkning till olika meditationsövningar och mantran som används i anknytning till hinduismen 843 

och buddismen. Skolinspektionen bortser och tar till exempel inte hänsyn till att mantrat ”aum” är av 844 

bekännelsekaraktär, ”Aum” fungerar som ett verktyg för att hjälpa människor att få insikt om sin 845 

individuella själ (atman) och komma i kontakt med världssjälen (brahman). Vilket strider mot lagen om 846 

icke-konfessionell undervisning. Detta leder till att föräldrar inte kan garanteras att deras barn inte blir 847 

ensidigt påverkade, vilket läroplanen kräver att de ska garanteras.  848 
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 849 

Skolinspektionen lyfter fram i sin text att huvudmannen och rektorn har ansvar över att yoga inte 850 

kommer i konflikt med skollagens bestämmelser. Alltså att yoga ska undervisas på ett sätt som inte 851 

innehåller konfessionella inslag. Detta visar på att yoga kan komma i konflikt med skollagens 852 

bestämmelser, då skolinspektionen tydliggör att huvudmannen och rektorn har ett ansvar över att 853 

försäkra att yoga inte förmedlar något religiöst budskap eller innehåller bekännande inslag. Det blir 854 

tydligt att yogan är komplext för skolinspektionen, samt att det finns risker för att yogan kan komma att 855 

strida mot skollagen. Skolinspektionen anser även att det krävs en helhelts bedömning av ett icke – 856 

konfessionellt utövande av yoga. Detta visar på att yoga undervisningen kan variera och därför behöver 857 

skolinspektionen hantera varje enskilt fall.  858 

  859 

Skolinspektionens bedömning kan tolkas utifrån Hornberg definition, där religion tolkas i negativa 860 

termer som dogmer, med kollektiva, traditionella riter, medan andligheten värderas som något 861 

individuellt och upplevelse betonat, utan någon som helst koppling till rituell praktik. Utredningen i 862 

ärendet visar att praktiserandet av yoga och uttalandet av ”aum” har haft fokus på hälsa och 863 

välbefinnande och intygar att detta skett utan inslag av religiösa eller bekännandekaraktär. Man suddar 864 

ut den ursprungliga innerbörden av mantrat ”aum” för att upprätthålla icke-konfessionallitet och tar bort 865 

betydelsen av en så central del av hinduismen och buddismens bekännelseritual. Även om man inte tror 866 

på att man åberopar hinduiska gudar genom mantrat ”aum”, är det bristfälligt av skolinspektionen att 867 

inte ta hänsyn till ett av det mest centrala delen i yogan, vilket är ”aum”. Det är ett mantra som anses ha 868 

en mystisk eller andlig påverkan och är en väg att bland annat nå världssjälen, brahman. Oavsett tro ska 869 

man inte bortse från syftet med mantrat ”aum”, som har bekännelsekaraktär. Som forskaren Heelas 870 

skriver i sin teori, att ha distans från de traditionella religionernas organisationer inte är detsamma som 871 

att ha distans från religion utan istället från traditionen. Heelas skriver att om man vill förstå varför 872 

religionerna ger plats åt andlighet, så måste man skilja på en troendes förklaring för hur denne vill 873 

definiera skillnaden mellan andlighet och religion. Heelas menar att Frikopplingen från de traditionella 874 

religionernas föreställningar kan upplevas som andliga för utövarna, men inte som religion.   875 

  876 

Utifrån analysen visar spår av att skolinspektionen försöker att upprätthålla en sekulär inställning till 877 

yoga. Detta fallerar då de har skapat om dess föreställningar och praktik. Jag ser ett tydligt mönster av 878 

Rodney Starks slutsats i min analys, som han uttrycker i sin artikel ”Secularization R.I.P”, att 879 

föreställningen om världen inte alls är sekulariserad utan mycket religiös. Här kan man implementera 880 
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forskaren Hornborgs teori om intresset av att ändra religioners form i ett globaliserat och mångkulturellt 881 

samhälle där individen står i fokus.  882 

 883 

Återkommande hävdar skolinspektionen att yoga utförs i Östermalmsskolan för att främja elevernas 884 

självkännedom. Det är av vikt att skolinspektionen inte ändrar på religionsformen yoga, och byter ut 885 

begrepp för att anpassa den i enlighet med skollagens bestämmelser om icke-konfessionell 886 

undervisning.   887 

8.1 Vidare forskning  888 

Hur yogautövningar praktiseras i skolan är ett fält där det behövs mer forskning. Det skulle vara 889 

intressant att veta med en studie som kritiskt undersöker yoga och olika meditationsövningarna samt 890 

uttalandet av ljudet ”aum” i den kommunala skolan, och hur detta påverkar barn med en annan 891 

trosuppfattning. 892 

8:2 Personliga kommentarer  893 

Jag håller med författaren Sorgenfrei att de moderna tolkningarna av begreppet andlighet, upplösts 894 

gränser som förankras till det som historiskt sätt uppfattas som religion.  Jag anser att det är 895 

problematiskt att man skalat av att yogan är en hinduisk och buddistisk religionsutövning, och använder 896 

det som en spirituell sinnesträning i tro om att den är icke-konfessionell, då man samtidigt bekänner och 897 

åkallar hinduismens och buddismens gudar genom mantrat ”aum”.  Jag anser att skolinspektionen 898 

framstår som motsägelsefulla i synen på icke- konfenssionell undervisning eftersom att det framgår 899 

tydligt att yoga är en religionsutövning. Jag tycker att det blir problematiskt att balansera undervisning i 900 

yoga och samtidigt upprätthålla en undervisning som är icke-konfessionell och ska vila på vetenskapliga 901 

grunder. Som Svanberg och Westerlund uttrycker, att yogans syfte handlar om att uppnå en samhörighet 902 

med existensens andliga grund som till exempel i hinduismen och buddismen.  Yoga i skolan strider mot 903 

mänskliga rättigheter då elever på Östermalmsskolan tas ifrån sin religionsfrihet när de utsätts för 904 

konfessionell undervisning och propageras med en sekulär variant av yoga, i form av 905 

meditationsövningar. Detta visar på att elever och föräldrar inte kan garanteras en icke-konfessionell 906 

yogaundervisning. 907 

908 
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10. Bilagor 971 

10:1 Bilaga 972 

Hej, mitt namn är Shewit Melles. Jag läser sista terminen på lärarutbildning och ska skriva ett 973 

examensarbete om yoga i skolan. Jag undrar om ni skulle kunna skicka alla bilagor både för och emot 974 

detta.  975 

 976 

Med vänlig hälsning, Shewit 977 

 978 

Skickat från min iPhone 979 

 980 

10:2 Bilaga 981 

 982 

Hej, 983 

  984 

 Vi har mottagit din begäran om utlämnande av allmänna handlingar enligt nedan. 985 

  986 

 Jag vill berätta för dig att Skolinspektionen enligt Avgiftsförordningen SFS 1992:191 tar betalt för 987 

utlämnande. Det gäller såväl papperskopior som elektroniska dokument. Det betyder att även om vi 988 

skannar in ett dokument och skickar via mejl så tar vi betalt enligt  4 §, punkten 9 i Avgiftsförordningen. 989 

  990 

 Kostnader 991 

 När vi tar emot en begäran om utlämnande av handlingar vet vi inte hur många sidor handlingen består 992 

av. Det vet vi först när vi har tagit fram den. Därför kan vi inte exakt berätta hur stor kostnaden blir i 993 

samband med begäran. 994 

  995 

 För vägledning kan vi dock lämna följande information: 996 

 9 sidor ingen kostnad 997 

 10 sidor kostar 50 kronor, därutöver 2 kronor per sida 998 

  999 

 Vi vill upplysa dig om att vi kommer att fakturera begärda handlingar i efterhand. Därför behöver vi en 1000 

adress till vilken vi ska skicka fakturan innan vi kan påbörja arbetet. 1001 

  1002 

 Med vänlig hälsning 1003 

 ______________________________________ 1004 

 Registrator 1005 

  1006 

 Skolinspektionen 1007 

  1008 

 Sveavägen 159 1009 

 113 46 Stockholm 1010 

 Telefon: 08-5860 8000 1011 

  1012 

 www.skolinspektionen.se  1013 

 mailto:skolinspektionen@skolinspektionen.se 1014 

 1015 

 1016 

 1017 


