
Prova på 
yoga i skolan 
Yoga fokuserar på känslan snarare 
än på prestationen och skapar rum 
för återhämtning samt medvetandegör 
andningens positiva påverkan på din hälsa.
Tillsammans gör vi nu en satsning genom 
folkhälsomedel, SHRI yoga och din verk-
samhet, där det kan skapas en unik samver-
kan. 
 
Erbjudande
• 9 klasser/barngrupper erbjuds 30 minuters 
yogapass under 8 veckor.
• Utbildning för 9 pedagoger.
• Insatsen finansieras genom folkhälsomedel 
och SHRI yoga. Detta innebär att du som 
förskola/skola kostnadsfritt får ta del av er-
bjudandet. 

Syftet
• Verktyg för pedagoger för lugnare miljö i 
klassrummet.
• Skapa rum för återhämtning.
• Förbättra elevernas mentala fokus och 
koncentration.
• Skapa en medvetenheten om andning för 
att reducera stress, oro, rädslor och ilska 
genom rörelse, andningstekniker och av-
slappningsövningar.

Effekter
• Studier visar att regelbunden yoga ger 
positiva studieresultat.
• Förbättrad fysisk och mental hälsa.
• En möjlighet att bättre förstå oss själva och 
världen vi lever i.
• Kompisövningar - samarbete och respekt 
för andra minimera utanförskap och 
mobbning.
• Skapa aktivitet utan tävlingsmoment där 
alla kan delta.  



Tidigare erfarenheter
Under 2013 genomfördes ett yogaprojekt 
på Kullingsbergsskolan i Alingsås där tre 
skolklasser deltog; en förskoleklass, en års-
kurs 2 och en årskurs 3. En utvärdering av 
projektet visar på positiva resultat för både 
barnen och lärare. Därför vill vi nu ge för-
skolor och skolor i Alingsås kommun ännu 
en möjlighet att prova på yoga, så att fler 
får chansen att upptäcka de positiva effek-
terna.

Yoga på skolan är ett initiativ från Mag-
dalena Lagerström som driver SHRI yoga 
i Alingsås. Hon är en av de första i landet 
som är certifierad enligt Kids Yoga Fonda-
tion inom barn- och tonårsyoga. Magdale-
na har lång erfarenhet från att undervisa i 
yoga och i medveten andning.
 
Så går det till
Projektet startar under mars/april 2015. 
Exakt datum diskuteras fram med varje 
förskolechef/rektor, vars verksamhet deltar 
i projektet. En gång i veckan under två må-
naders tid kommer Magdalena Lagerström 
ut och har ett yogapass under 30 minuter.

De yngre barnen har yoga i halvgrupp el-
ler halvklass. Den andra delen av gruppen 
kommer att ha vanlig lektion för att sedan 
ha ett yogapass. Barn från årkurs 6 får yoga 
i helklass. 

Pedagog erbjuds
Det finns möjlighet för en pedagog per 
barngrupp/klass att gå en 4 timmar lång 
barn/tonårsyogaintroduktion tillsammans 
med Magdalena. Detta sker vid två tillfäl-
len under våren, och varje introduktionstill-
fälle är två timmar långt. 
En pedagog kommer under yogapassen att 
delta med barnen för att lära, reflektera och 
uppleva.

Detta gör du
• Du som pedagog förväntas att under maj/
juni fortsätta hålla enklare yogaövningar i 
klassrummet eller ute i naturen, under cir-
ka 5-10 minuter varje vecka, utifrån det du 
lärt dig. 
• Deltar i en utvärdering. 
• Ni informerar föräldrar om aktiviteten. 
• Om du vill så kan Magdalena komma till 
er på ett föräldramöte, för att ge informa-
tion om yoga i skolan.

I introduktion för pedagoger ingår
• Vad är yoga?
• Göra ett eget pass
• Varför barn/tonårsyoga?
• Andning och kroppsmedvetenhet
• Coachande ledarskap
• Övningsbank för cirka 5-10 minuters 
yogapass.



Medveten andning
Medveten andning
Förutom yoga på skolan så finns också ett 
erbjudande om att få testa medveten and-
ning i skolan. Detta är kostnadsfritt. 
Lärare utbildas av andningsinstruktören 
Magdalena Lagerström, så att läraren sedan 
kan hålla en 5-10 minuter lång andnings-
träning i klass under 20 skoldagar. Lärare 
och elever får även var sin andningsrelaxa-
tor. Relaxatorn fungerar som så att den ger 

en långsammare, mer rytmisk och djupare 
andning och därmed ökar både avslappning 
och syresättning, vilket innebär att barnen 
får lättare att koncentrera sig och det ger 
även bättre inlärning. I medveten andning 
på skolan ingår även fyra miniföreläsningar 
för klassen. 
Har du frågor och vill veta mer är du varmt 
välkommen att höra av dig till Magdalena 
Lagerström. 

Medveten andning 
ger harmoni, 
både i klassrummet 
och i eleven.



Intresseanmälan och frågor
Anmäl ert intresse till info@shriyoga senast den 8 december. 

Skriv klass, skola och kontaktperson. 
En återkoppling på er intresseanmälan ges 

senast den 19 december. 
Vid frågor är du välkommen att kontakta 

Magdalena Lagerström
E-post: info@shriyoga.se

Tel: 073-34 41 308
www.shriyoga.se

Bilagor
Bilaga 1: Utvärdering av yoga på skola

Bilaga 2: 28 dagars andningsträning i skolan. 


