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Sammanfattning 

Mindfulness-praktik i skolan är en typ av intervention som har blivit allt mer populär. 

Fler och fler vetenskapliga belägg framkommer som påvisar att praktiken i just denna 

kontext genererar kognitiva, emotionella och sociala färdigheter som i sin tur bidrar 

till ökat välbefinnande bättre studieteknik och lugnare klassrumsklimat. Studier finns 

som knyter elevers upplevda välbefinnande, skolarbeten och sociala skolmiljö till 

olika mindfulness teorier. Syftet på den studien som denna ramberättelse vila på var 

därför att belysa hur gymnasieelever som genomfört det specifika mindfulness-

programmet ”Mitt Lugn” dels skulle beskriva sina upplevelser och erfarenheter i 

förhållande till mindfulness teorierna Intention, Attention och Attitude (IAA) och 

Monitor and Acceptance Theory (MAT). Dels sätta upplevelserna och erfarenheterna 

i relation till välbefinnande, skolarbete och den sociala skolmiljön. Med detta som 

utgångspunkt blev det också tydligt att praktiken var betjänt av att sättas i relation och 

förstås utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och begreppen empowerment och Sence 

of coherence (SOC) något som därför ges utrymme i aktuell ramberättelse. 

 Manuskriptet intar en explorativ forskningsdesign, med en tolkande ansats. Ett 

ändamålsenligt urval anammades eftersom de skolorna som kontaktades och de elever 

som deltog i studien uppfyllde vissa tydliga kriterier i förhållande till ändamålet med 

studien. Dels skulle gymnasieskolan vara användare av programmet ”Mitt lugn”. Dels 

skulle alla elever haft tillgång till aktuellt program i sex veckor under skoltid.. Totalt 

anmälde sig tolv gymnasielever till en intervju. Materialet analyserades med hjälp av 

en kvalitativ innehållsanalys. De flesta informanter beskrev att de upplevde ett ökat 

välbefinnande till följd av ett mer flexibelt sätt att tänka och känna i olika situationer, 

samt att studietekniken förbättrades som ett resultat av det nya, fokuserade och 

självreflekterande sättet att studera. Gällande den sociala skolmiljön upplevde 

informanterna ingen generell förbättring. Däremot upplevde de dels en distans mellan 

sina och andras tankar och känslor, dels att de inte längre fastnade i sina 

misslyckanden och ältande på samma sätt som förr. Dessutom upplevde de att 

mindfulness-praktik dels hade en spridande effekt eftersom mer praktik i klassrummet 

övertid fick fler att delat i övningarna, dels att övning hade en lugnade effekt på 

klassen. Slutligen framkom att informanterna tyckte det var av vikt att veta och förstå 

avsikten med olika övningar både för motivation och insikt.  

Nyttan med mindfulness i skolan sätts i denna ramberättelse i förhållande till elevers 

empowerment, SOC och det salutogena sättet att se på hälsa. Dels för att belysa att 

barn och ungdomar behöver få möjlighet att via olika typer av interventioner 

tillförskaffa sig verktyg som bidrar till att de kan börja nyttja sina inner resurser. 

Verktyg som både kan bidra till en positiv långsiktig hälsoutveckling och öka 

förmågan att styra livsstilsval. Dessutom behövs en ökad förståelsen för hur och om 

mindfulness-praktik kan bli en del i skolan som en salutogen hälskontext. 
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Abstract 

One type of intervention in the school that has grown the last few years is mindfulness 

practice. More and more scientific evidence emerges that demonstrates that the 

practice in this particular context generates cognitive, emotional and social skills, 

which in turn contributes to improved well-being, better study technique and better 

classroom climate. There are few studies that qualitatively link students' perceived 

well-being, schoolwork and social school environment to different mindfulness 

theories. The aim of the study was therefore to elucidate how high school students 

who completed the specific mindfulness program " My Clame" partly describe their 

experiences and experiences in relation to mindfulness theories Intention, Attention 

and Attitude (IAA) and Monitor and Acceptance Theory (MAT). Other aspects put 

the experiences and experiences in relation to well-being, schoolwork and the social 

school environment. In addition, the practice would be served by being put into 

relation and understood from a health-promoting perspective and the concepts of 

empowerment and Sence of coherence (SOC) something that is therefore given space 

in the current frame report. The manuscript takes on an explorative research design, 

with an interpretive approach. An appropriate selection was adopted because the 

schools that were contacted and the students who participated in the study meet 

certain clear criteria in relation to the purpose of the study. Secondly, the upper 

secondary school should be the user of the program "My Clame". First, all students 

had access to the current program for six weeks during school hours. In total, twelve 

high school students registered for an interview. The collected material was then 

analyzed using a qualitative content analysis. Most informants described that they 

experienced increased well-being as a result of a more flexible way of thinking and 

feeling in different situations, and that the study technique was improved as a result of 

the new, focused and self-reflecting way of studying. Regarding the social school 

environment, the informants experienced no general improvement. However, the 

informants experienced the development of a distance between their and others' 

thoughts and feelings and that they no longer got stuck in their failures in the same 

way as before. Something that allowed them to focus on what was favorable to them 

in different situations. In addition, they experienced that mindfulness practice in the 

classroom both had a spreading effect because more internship in the classroom had 

more people divided into the exercises and a calm effect on the class in general. 

Finally, it emerged that the informants thought it was important to know and 

understand the purpose of different exercises for both motivation and insight. The 

benefit of mindfulness in school, however, was deserved by exploring more in 

relation to student’s empowerment, SOC and the salutogenic way of looking at health. 

Partly to illustrate that children and young people need to be able to obtain tools that 

can help them to start using their inner resources via various types of interventions. 

Tools that both can contribute to a positive long-term health development and 

increase the ability to control lifestyle choices. In addition, an increased 

understanding of how and if mindfulness practice can become part of the school is 

needed as a salutogenic health context. 
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Bakgrund 

Hälsofrämjande interventioner i skolan  

Första januari 2020 kommer barnkonventionen bli lag i Sverige (Unicef, 2019). Vilket 

kommer innebära att barns rättigheter kommer ges större utrymme i olika 

sammanhang och det kommer läggas ett större ansvar på olika myndigheter att 

tillämpa rättigheterna i konventionen. Barn och ungas rätt att få uppleva sin tillvaro 

som meningsfull, rätten att få vara delaktiga i beslut utifrån sin egen förmåga samt att 

få möjlighet att nyttja sina egna resurser på ett sätt som gynnar deras framtid, är några 

av barnkonventionens lagstadgade incitament (Unicef, 2019). Dessutom behöver barn 

och ungdomar få utveckla förmågan att möta livets naturliga motgångar och 

svårigheter (Sveriges kommuner och landsting, 2012). Arbetet med barns rättigheter 

behöver ske i olika kontexter och på olika nivåer i samhället (Unicef, 2019). Här kan 

hälsofrämjande interventioner vara en del (Naidoo & Wills, 2016). Enligt WHO 

(2018) kännetecknas en hälsofrämjande intervention av att den utförs på ett 

övergripande generellt plan där den når ut till många. Interventionen har också som 

uppgift att stärka redan inneboende, fungerande skyddsfaktorer som i sig kan bli till 

friskfaktorer. Något som sker när fokus riktas mot det som fungerar kognitivt, 

emotionellt, beteendemässigt, socialt och fysiskt hos en individ (Naidoo & Wills, 

2016). Skolan fungerar väl som arenan för hälsofrämjande interventioner eftersom 

alla elever som befinner sig i skolan nås av det arbetet (WHO, 2018). Samtidigt kan 

hälsofrämjande interventioner i skolan – om utfallet blir gott – vara ett sätt att bidra 

till ungas sociala, kognitiva och emotionella utveckling (Naidoo & Wills, 2016). 

Skolan är således en viktig arena för arbetet med elevers hälsa och välbefinnande 

(Pellmer Wramner, Wramner & Wramner, 2017). En hälsofrämjande intervention kan 

följaktligen understödja elevers möjligheter att möta livets naturliga motgångar, få 

dem att nyttja sina egna resurser och styra sin livstilsval. Något som sammantaget kan 

leda till en positiv långsiktig hälsoutveckling (Naidoo & Wills, 2016; Svensson & 

Hallberg, 2010). I detta arbete är det därför av vikt att låta barn få möjlighet att 

utveckla olika friskfaktorer, då även dessa kan bidra till att upprätthålla hälsa och 

välbefinnande (Terjestam, 2010). Sammantaget skulle en hälsofrämjande intervention 

i skolan både kunna bidra till att möta barns rättigheter och öka deras välbefinnande 

och hälsa.   

 Att skolan fungerar som arena för olika interventioner har dock bidragit till en ökning 

av manualbaserade program, de flesta med syfte att minska och förebygga psykisk 

ohälsa (Nilsson & Clausson, 2017). Ofta saknar dessa insatser vetenskapligt stöd och 

är dessutom till stor del inriktade på att hantera redan utvecklad psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar (SBU, 2010). En intervention som både är vetenskapligt beprövad 

och har fått stor genomslagskraft i skolan är dock mindfulness-praktik (Bennett & 

Dorjee, 2016; Schonert-Reichl, Oberle, Stewart Lawlor, Abbot, Thomson, Oberlander 

& Diamond, 2015).   
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Hälsa och mindfulness-praktik i skolan 

För att begripliggöra om och hur mindfulness-praktik i skolan skulle kunna fungera 

hälsofrämjande, behöver hälsa som begrepp först definieras. I föreliggande 

ramberättelse ses hälsa som en resurs i vardagen och ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande där frånvaro av sjukdom eller svaghet inte 

är det centrala (WHO,1986). Hälsa betraktas här som ett tillstånd i nuet vilken med 

hjälp av olika faktorer kan bevaras och förbättras. En syn på hälsa som benämns 

salutogenes (Antonovsky, 2005). I det salutogena perspektivet tar man dels fasta på 

vikten av förståelse gällande samspelet mellan människans inre resurser och 

livsvillkor, dels på de faktorer som vidmakthåller och bibehåller hälsa. Här ligger 

fokus på människans förmåga att använda och förstärka sina egna tillgängliga och 

interna resurser vilka de än må vara. Stärkandet av friskfaktorer och det som fungerar 

och är friskt hos en individ är något som i sin tur möjliggör och genererar god hälsa 

och ökat välbefinnande (Svensson & Hallberg, 2010). Mindfulness-praktik i skolan 

skulle kunna betraktas som salutogent hälsofrämjande. Eftersom ett syfte med denna 

typ av intervention är att stärka redan inneboende fungerande skyddsfaktorer som 

exempelvis goda kognitiva, sociala och fysiska färdigheter och positiva 

kamratrelationer (Terjestam, 2010). Dessutom menar exempelvis Sapthiang, van 

Gordon och Shonin (2018) att förmågan att vara mindful ökar den social kompetensen 

något som gör relationer mindre konfliktfyllda och den sociala skolmiljön mer lugn. 

Enligt författarnas hypotes bidrog mindfulness- färdigheter även till att skolresultaten 

förbättras på grund av att arbetsminnet utvecklas, en konsekvens av att till exempel 

negativ coping (emotionell sårbarhet) påverkas positivt av mindfulness-praktik. 

Studier visar att mindfulness har en positiv inverkan på barns och ungas kognitiva 

emotionella och sociala färdigheter (Britton et al. 2014; Felver et al. 2016; Sapthiang, 

et al. 2018); Tezanos & Singh, 2016). Något som i sin tur bidrar till att mindfulness-

praktiken kan generera ett flertal faktiska verktyg som både gynnar ökat 

välbefinnande och inverkar positivt både på skolprestation och på ungdomars 

livstilsval (Cheek, et al. 2017; Britton, Lepp, Niles, Rocha, Fisher & Gold, 2014; 

Felver, Celis-de Hoyos, Tezanos & Singh, 2016; Klingbeil, Renshaw, Willenbrink, 

Copek, Chan, Haddock & Clifton, 2017; Naidoo & Wills, 2016; Napoli, Krech & 

Holley, 2005; Schonert-Reichl, et al.2015). Skolan skulle med hjälp av mindfulness-

praktik än mer börja kunna ses som en typ av hälsokontext, eftersom flera goda 

hälsoutfall noterats i samband med denna typ av intervention Sapthiang et al. (2018). 

Något som går i linje med det Terjestam (2010) lyfter som det övergripande syftet 

med mindfulness som intervention i skolan, nämligen att locka fram och utveckla 

redan inneboende psykologiska färdigheter. Enligt Terjestam (2010) kan det 

exempelvis handla om att öka uppmärksamhetsförmågan, öva upp förmågan att 

reglera känslor, metakognitionen och den empatiska förmågan. Syftet som 

mindfulness i skolan har utifrån Terjestams (2010) beskrivning kan sättas i relation 

till WHO:s (2017) redogörelse gällande olika skyddsfaktorer för psykisk hälsa hos 

barn och unga. De skyddsfaktorer som nämns här och som stämmer överens med 

mindfulness-praktikens redovisade effekter, är bland annat utvecklad kognitiv 
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förmåga, social kompetens, emotionsreglering, en medvetenhet om behov och 

önskningar (WHO, 2017). Sammantaget stämmer mindfulness-praktik som 

intervention väl överens med det salutogena synsättet på hälsa och välbefinnande, och  

kopplas därför i denna ramberättelse samman med de två teoretiska perspektiv som 

ofta förknippas med det salutogena perspektivet, nämligen empowerment och Sence 

of coherence (SOC) (Antonovski, 2005; Eriksson & Lindström, 2006). 

 

Teoretiska ramverk                                      

Empowerment   

Empowerment är en färdighet som kan beskrivs som en process som gör det möjligt 

för en individ att ta kontroll över sitt liv genom att återerövra sin vardag, som en typ 

av maktmobilisering Andersson (2009) även en aktivitet som i sig leder till att främja 

och vidmakthålla god hälsa (Green, Tones, Cross, & Woodall, 2015; Rappaport, 

1984; SOU, 1996:177). Begreppet är direkt relaterat till inre och yttre kontroll inom 

olika områden, och handlar i grunden om att utveckla en handlingsförmåga som leder 

till ett liv under kontroll (Hallberg ,2014). Empowerment enligt Green, et al. (2015), 

handlar om att utveckla den kognitiva kapaciteten genom olika former av lärande och 

aktivt deltagande, något som på sikt bidrar till att individer kan fatta kloka beslut och 

göra val som är ändamålsenliga. Enligt Green et al. (2015) är empowerment ett 

betydelsefullt, instrumentellt verktyg med syfte att stärka människors inflytande över 

sina egna liv. Att utveckla empowerment-baserat lärande handlar inte om att övertala 

någon att förändras, utan om att stödja skapandet av egenmakt. Individer som finner 

denna egenmakt har sedan en större förmåga att göra personliga hälsofrämjande val 

(Green et al. 2015). Stärkt empowerment är således en viktig pusselbit i en salutogen 

syn gällande ungdomars psykiska hälsa. Dock finns det enligt Green et al. (2015) en 

utmaning med empowerment som begrepp, och det är att överföra teorin till 

beteenden och rutiner i vardagen.  

 

Empowerment och mindfulness                                                                                                                                                                            

Att implementera mindfulness-praktik i skolan skulle kunna vara ett sätt att öka 

elevers empowerment. Enligt Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson,                                        

Carmody och Devins, et al. (2004) bidrar exempelvis övningar i mindfulness till 

skapandet av ett beginners mind, vilket är en färdighet som innebär att upplevelser 

observeras för vad de är i nuet – utan hjälp av filtrering från tidigare erfarenheter, 

antaganden, önskemål eller förväntningar. Färdigheten medför en acceptans i 

förhållande till varje ögonblick, där acceptans definieras som en upplevelsebaserad 

öppenhet för det som pågår i nuet. Något som går i linje med den teoretiska 

definitionen av empowerment som just tar fasta på människans förmåga att handla 

utifrån de förutsättningar som är aktuella. Mindfulness ses enligt Bishop et al. (2004) 

som en aktiv process som kan utvecklas med övning och på så vis integreras i olika 

livssituationer. Att vara mindful är således ett tillstånd baserat på färdigheter som 
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redan finns hos alla och därför kan de även väckas till liv och utvecklas mer efterhand 

(Bishop et al. 2004). Att dessutom genuint kunna uppleva att vi människor är mer än 

våra tankar, våra känslor och våra kroppsliga förnimmelser, är ett perspektivskifte 

som leder till att nya berättelser om jaget kan skapas (Shapiro, Carlson, & Astin 

(2006). Mindfulness som praktik skulle utifrån både Bishop et al. (2006) utsagor 

kunna ses som ett hälsofrämjande arbete som bidrar till ökat empowerment. Det finns 

både kvantitativ och kvalitativa studier som kan knytas till denna reflektion.  

I en kvantitativ studie gjord av Broderick och Metz (2009) drogs slutsatsen att 

mindfulness-praktik kan vara ett effektivt sätt att lära eleverna att hantera negativa 

emotioner och öka förståelsen för olika tankar och beteenden. I olika 

klassrumsdiskussioner gällande mindfulness-praktikens nytta framkom i denna studie 

dessutom att en majoritet av de som deltog i praktiken upplevde att deras 

empowerment ökat, hypotesen var att upplevd empowerment kan kopplas till ett nytt 

sätt att medvetet kontrollera och hantera känslomässiga och kognitiva reaktioner 

(Broderick & Metz, 2009). I en annan kvalitativ empirisk studie av Dariotis, Mirabal-

Beltran, Cluxton-Keller Gould, Greenberg och Mendelson (2015) framkom genom 

intervjuer och fokusgrupper med både elever lärare  att elever som utför mindfulness-

övningar på skoltid skapade en övergripande hållbar kontrollerad koppling mellan 

inlärda tekniker, såsom andning och rörelser, och hälsofördelar såsom att varva ner, 

reducera starka emotioner, minska trötthet, hantera tristess och öka möjligheten att 

fokusera, vilket går i linje med definitionen av empowerment som är kopplad till 

handling och rutin för att generera egenmakt. Även Wisner (2014) lyfter att elevers 

upplevelse av att kunna kontrollera sina tankar och känslor ökade med hjälp av 

mindfulness-praktiken. Att använda mindfulness-praktik i skolan tycks således 

fungera hälsofrämjande och skulle kunna vara ett sätt att stärka elevers empowerment.  

SOC 

Hälsa enligt modellen SOC innefattar människans förmåga att förstå och hantera sin 

omgivning i relation till livserfarenhet och det som anses vara meningsfullt i livet 

(Antonovsky, 2005; Eriksson & Lindström, 2016). Perspektivet SOC är salutogent 

hälsofrämjande och tar fasta på människans förmåga att bibehålla hälsa i mötet med 

livets alla hälsoutmaningar. SOC kan beskrivas som den upplevelse individen har av 

att inre och yttre faktorer i livet är förutsägbara, begripliga och strukturerade, samt att 

de olika resurserna som gör livet meningsfullt upplevs dels som tillgängliga, dels som 

meningsfulla att investera i. Tre komponenter arbetar enligt SOC (Antonovsky, 2005) 

interaktivt inom en människa, dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Förmågan att bibehålla och utveckla dessa tre komponenter har betydelse för att 

bibehålla god hälsa även om människan utsätts för olika påfrestningar eller sjukdomar 

(Antonovsky, 2005). SOC kan enligt Antonovsky (2005) även bidra till att 

begripliggöra varför vissa individer kan vidmakthålla upplevd god hälsa trots att de 

utsätts för påfrestningar av olika slag. Det är enligt Riveria, García-Moya, Moreno 

och Ramos (2012) inte fastställt när i livet en individs förmåga att utveckla SOC är 
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som starkast, men det är högst troligt att skol- och uppväxtmiljön är en tid som är 

betydelsefull för utvecklandet av SOC (Riveria et al. 2012). 

SOC och mindfulness 

Att implementera mindfulness-praktik i skolan skulle kunna var ett sätt att översätta 

SOC som teori till rutin och handling. Exempelvis handlar begriplighet enligt SOC 

om människors kognitiva förmåga: om huruvida livet tolkas och förklaras på 

begripliga sätt som den enskilde kan identifiera sig med och acceptera och då kommer 

även obehagliga stimuli kunna bemötas och bemästras. Fördelarna med att utveckla 

begriplighet går i linje med det Bishop et al (2004) lyfter gällande mindfulness-

utövning och det faktum att utövningen utvecklar uppmärksamhetsförmågan. En väl 

utvecklad uppmärksamhetsförmåga ger nämligen människan möjlighet att medvetet 

registrera kroppsliga, kognitiva och emotionella förnimmelser i det omedelbara nuet 

som en del i en begriplig självreglering. Enligt Bishop et al (2004) handlar 

självreglering genom uppmärksamhet delvis om att – utan att analysera, grubbla eller 

evaluera olika förnimmelser – bara vara i den direkta upplevelsen. Dessutom menar 

Bishop et al. (2004) att självreglering genom uppmärksamhet kan antas leda till ett 

beginners mind en färdighet som innebär att upplevelser observeras för vad de är i 

nuet, inte med hjälp av filtrering från tidigare erfarenheter, antaganden, önskemål 

eller förväntningar. Något som bland annat bidrar till en bättre möjlighet att upptäcka 

plötsligt stimuli i oväntade kontexter: Sammantaget tycks olika mindfulness-

färdigheter gå i linje med begreppet begriplighet i SOU, eftersom förmågan att 

bemöta och bemästra obehag troligen ökar när ett beginners mind utvecklas.                  

Vidare tar begreppet hanterbarhet i SOC fasta på beteenden och handlingar i 

förhållande till det upplevda, något som går i linje med hur Bishop et al. (2004) 

förklarar mindfulness som en aktiv process där utövaren hela tiden behöver förhålla 

sina upplevelser till exempelvis nyfikenhet, öppenhet och acceptans. Enligt SOC 

handlar en människas hanterbarhet just om hur denne använder sina olika resurser i 

sin omgivning, och där resurser kan handla om kunskap eller specifika egenskaper. 

En hög grad av hanterbarhet enligt SOC innebär att känslan och tanken om av att vara 

ett offer för omständigheter och orättvisor minskar, förmågor som mindfulness-

praktik tycks bira med. Exempelvis lyfts i mindfulness-teorierna Intention, Attention 

och Attitude (IAA) utformad av Shapiro, Carlson och Astin (2006) samt Monitor and 

Acceptance Theory (MAT) utformad av Lindsay och Creswell (2017) att en ökad 

acceptansfråga bidra till att möta verkligheten som den är inte som den skulle kunna 

vara, något som troligen ökar graden av hanterbarhet. Det tredje begreppet 

känslomässig meningsfullhet enligt SOC kan relateras till det faktum att det påvisats 

att mindfulness bidrar till att öka medvetenheten och förmågan att reglera emotioner 

och att förändra kognitiva mönster i en positiv hjälpsam riktning som skapar mening 

och balans (Bishop et al. 2004). Att söka balans mellan vald investerad energi och det 

utfall investeringen får i livet, skapar sammantaget en medveten känsla av mening 

(Antonovski 2005).  Både begriplighet, hanteringsbarhet och känslomässig 
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meningsfullhet tycks således vara färdigheter som kan utvecklas med hjälp av 

mindfulness-praktik.         

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien som denna ramberättelse vilar på var att belysa hur 

gymnasieelever som genomfört det specifika mindfulness-programmet ”Mitt Lugn” 

beskrev sina upplevelser och erfarenheter av sitt deltagande i förhållande till 

områdena välbefinnande, skolarbeten och social skolmiljö.                                                                                                                                                                                         

Resultatet visar att gymnasieelever som utövar mindfulness i skolan upplever att deras 

välbefinnande ökar, eftersom ett inre fokuserat accepterande lugn infinner sig. De 

upplever att de mår bättre i vardagliga situationer eftersom förmågan till känslo-och 

tankemässig flexibilitet bidrar till förändrade välgörande beteenden. Dessutom bidrar 

praktiken och förmågan att använda det inlärda spontant i vardagen till att flera av 

informanterna upplever att de blivit bättre på att fokuserat ägna sig åt en skoluppgift i 

taget. Samtidigt har det blivit en positiv skillnad i hur de förhåller sig till skolarbeten 

generellt, eftersom det vanemässiga sättet att reagera på press och stress modifierats. 

Den övergripande sociala skolmiljön har inte förändrats, något som enligt 

informanterna beror på att de övat för kort tid för att kunna se och uppleva denna typ 

av skillnad. Dock beskrev ett flertal informanter att de själva förändrats i mötet med 

andra, eftersom de inte längre fastnade i automatiserade, invanda och oreflekterade 

värderingar. Dessutom bidrog övningar i klassrummet dels till lugnare lektioner dels 

till at fler och fler valde att börja utföra praktiken. Informanterna i studien lyfter 

vidare att en avsiktsförklaring av praktiken är nödvändig, eftersom det påverkar både 

motivation och intellekt. Resultatet i den aktuella studien genererar två teman. Det 

första temat ”Reperceiving som en hälsofrämjande faktor ” som framkom i i analysen 

tar fasta på det perspektivskifte som flera av informanterna nämner som en direkt 

konsekvens av mindfulness-praktiken. Begreppet härstammar från Shapiro, Carlson & 

Astin (2006) och är en del i den teoretiska mindfulness-modellen IAA. Direkta 

vardagliga konsekvenser av detta perspektivskifte kan skönjas i informanternas 

utsagor. De beskriver hur de nu möter skolans olika sociala och prestationsinriktade 

utmaningar på ett nytt flexibelt, uppmärksamt och accepterande sätt. Något som 

bidrar till en ökad förmåga att lugnt hantera verkligheten som den är. Att vara 

medvetet närvarande bidrar till att förmåga att identifiera känslor ökar, något som i 

sin tur är förenat med en förbättrad förmåga att hantera negativa känslor (Coffey, 

Hartman & Fredrickson 2010). Dessutom beskriver informanterna hur de nu förhåller 

sig annorlunda vid överbelastning genom att de tar en sak i taget och hur de är mer 

målmedvetna i förhållande till skoluppgifter. Beskrivningarna kan ställas i relation 

med både empowerment och SOC. I förhållande till upplevd empowerment kan 

elevernas beskrivningar kopplas till egenmakt och kontroll. Att medvetet kunna välja 

sina strider och planera sin tid, med en acceptans och respekt för de egna behoven, 
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kan kopplas samman med ökad empowerment. I en studie av Broderick och Metz 

(2009) lyfts just hur mindfulness-praktik kan genererar känslan av empowerment, 

eftersom förmågan att medvetet styra, hantera och kontrollera känslomässiga och 

kognitiva reaktioner ökar. Klingbeil m.fl. (2017) å sin sida lyfter hur en mindful 

attityd gör att en person kan hantera misslyckanden på ett kontrollerat sätt, inte som 

en sanning om sig själv. I förhållande till SOC tycktes begriplighet som färdighet öka 

med mindfulness-praktiken. Anledningen är att informanternas kognitiva flexibilitet 

gör att de kan tolka och värdera livet på sätt som är gynnsamma och begripliga för 

dem. Deras ökade acceptansförmåga gör även att obehagliga situationer möts på ett 

sätt som troligen gynnar dem långsiktigt (Lindsay & Creswell, 2017). Gällande 

informanternas hanterbarhet tycks även den öka av mindfulness-praktiken, då 

informanterna beskriver att de nu använder och hanterar sina egna inneboende 

resurser på konstruktiva vis. Exempelvis tas andningspauser vid skolstress, de 

fokuserar mer vid läxläsning, de accepterar misslyckanden genom att inte fastna och 

bli ett med dessa. Dessutom reflekterar de medvetet över sina egna och andras 

förhållningsätt i olika interaktioner. Deras skolvistelse är således mer hanterbar. Tema 

två ”avsikt en källa till egenmakt ” kan kopplas till begreppet meningsfullhet i SOC, 

eftersom mening enligt perspektivet genereras genom att det finns en balans mellan 

vald investerad energi och det utfall denna investeringen får i livet (Antonovski, 

2005). Informanterna i aktuell studie bekräftar detta, då de upplyser om vikten med att 

förstå avsikten med en övning, då det både ökar motivation att delta och insikt om 

övningarnas syfte. Något som är betydelsefullt om övningarna ska kunna prioriteras i 

ett redan pressat tidsschema. En reflektion som kan sättas i relationen med det Naidoo 

och Wills (2016) belyser gällande hälsofrämjande insatser, nämligen att den ska 

implementeras för att alla ska kunna ta del av den dessutom ska den vila på frivilliga 

val och ett deltagande utifrån den egna förmågan. En intervention med en tydlig 

avsikt blir således både begriplig och hanterbar och främjande. Dessutom kan 

interventionen med en tydlig avsiktsförklaring troligen upplevas som meningsfull och 

ge den tänkta avkastning som insatsen kräver. Slutligen lyfter informanterna vikten av 

förtroende och förståelse hos de ledare som håller i övningarna. Att mötas av respekt, 

nyfikenhet och kompetens ökar både känslan av delaktighet, egenmakt, ett aktivt 

deltagande och lärande, något som sammantaget går i linje med både empowerment, 

SOC och det salongerna sättet att se på hälsa.  

Metoddiskussion 

I studie som är knuten till aktuell ramberättelse användes ett ändamålsenligt urval 

(Patton, 2015). Ett urval som baseras på att deltagna delar en gemensam erfarenhet 

som i sin tur kan bidra med information inom valt forskningsområde (Patton, 2015). 

Via intervjuer samlades data in och dessa gjordes under ett kort tidsintervall något 

som bidrar till att öka en studies trovärdighet (Graneheim och Lundman 2004, Patton 

2015). Anledningen var att alla informanter då möttes av ungefär samma 

reflekterande uppföljningsfrågor. Nio flickor och tre pojkar anmälde sig till den 

frivilliga intervjun.  En orsak till den något skeva könsfördelningen skulle kunna vara 

att flickor mer generellt är villiga att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter 
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(Hutchinson, Huws, Dorjee & Child, 2018). Data analyserades enlig kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim, m.fl. 2017). Analysmetoden valdes dels för att skildra 

elevernas subjektiva upplevelse och erfarenhet av att ha genomför ett mindfulness -

program (Sandelowski, 2011).  Dels för att den epistemologiska grund den kvalitativa 

innehållsanalysen vilar på belyser vikten av både upplevelsekunskap och att 

innehållet i tolkning av data är ett samskapande mellan forskare och deltager 

(Sandelowski, 2011). Via de tolv intervjuerna skapades en subjektiv kunskap av det 

som just dessa informanters upplevad som nyttan och meningen med mindfulness-

praktiken. Noteras bör att personen som producerat texten var en oerfaren användare 

av kvalitativ innehållsanalys, något som kan ha påverkat både hur svaren analyserades 

och tolkades och hur resultatet utformades. Dock har en mindfulness-kunnig 

handledare varit delaktig i analysarbetet. Vidare har en medbedömare tittat på arbetet 

och resultatet har även opponerats på av andra studenter. För att möta upp denna 

begränsning finns i studien en tydlig diskrepans mellan informanternas utsagor och 

författarens tolkning och analys, något som är viktigt för en studies trovärdighet 

(Graneheim, m.fl. 2017). 

 

Konklusion 

Ett kort mindfulness-program under skoltid förefaller ha hälsofrämjande fördelar. 

eftersom både mindfulness-komponenterna uppmärksamhet- och acceptansförmåga, 

samt tilläggskomponenterna kognitiv, emotionell och beteendemässig flexibilitet, 

självreglering och värderingsklarifikation tycks utvecklas med hjälp av mindfulness-

praktiken. Dessutom bidrar övningarna till att på olika vis främja både välbefinnande, 

skolarbeten och synen på relationer. Att förstå den vardagliga nyttan och avsikten 

med att delta i praktiken är dock av vikt för eleverna, då det påverkade huruvida en 

övning prioriterades eller inte. Därtill tycks det vara av betydelse att intentionen med 

mindfulness-praktik förstås i samklang med elevers tankar, känslor och behov. 

Eftersom mindfulness-praktik i skolan tycks kunna fungera hälsofrämjande för 

eleverna så var praktiken förtjänta av att begripliggöras i förhållande till de teoretiska 

perspektiven empowerment och SOC, något som gjordes i aktuell ramberättelse. Det 

som framkom var att elevernas upplevelse och vardagliga nytta med mindfulness-

praktiken har sina likheter med de teoretiska perspektivens innehåll. Tydliga likheter 

fanns således mellan olika mindfulness-färdigheter och det salutogena sättet att se på 

hälsa.                                                         
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Sammanfattning  

 
Efter att ha medverkat i mindfulness-programmet ”Mitt Lugn” två till tre gånger i veckan under sex veckor 

anmälde sig tolv gymnasieelever till en intervju. En kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera 

intervjuerna. Mindfulness-komponenterna uppmärksamhet- och acceptansförmågan, kognitiv, emotionell och 

beteendemässig flexibilitet, självreglering och värderingsklarifikation visade sig började fungera främjande inom 

studiens undersökta områden. Välbefinnandet ökade till följd av ett mer flexibelt sätt att tänka och känna i olika 

situationer. Studietekniken förbättrades som ett resultat av det nya, kontrollerade och självreflekterande sättet att 

studera. Dessutom menade eleverna dels att de utvecklat en distans mellan sina och andras tankar och känslor, 

dels att mindfulness-praktik i klassrummet både fungerande lugnande och hade en spridande effekt i klassen. 

Eleverna ansåg även att det var viktigt att förstå avsikten med olika övningar, då det både ökar insikten om syftet 

med praktiken och motiverar elever att vilja delta.  

Nyckelord: acceptans, mindfulness, gymnasieskola, skolarbete, skolmiljö, uppmärksamhet, välbefinnande 

                     

Abstract  

                                                                                                                                                                            

High school students who implemented the mindfulness program "My Claim " describe how different 

mindfulness components such as attention and acceptance have contributed to their perceived well-being, and 

their view and management of their schoolwork and school environment. Twelve students participated in a 

voluntary, self-reported interview after the program and the the interviews were analyzed with a qualitative 

content analysis. The welfare of most students increased as a result of a more flexible way of thinking and 

feeling in different situations. Study technique was improved as a result of a focused and self-reflecting way of 

studying. As far as the school environment is concerned, the pupils did not experience any general improvement, 

however, the students meant that they developed a distance between their own and other’s thoughts and feelings, 

and partly that a mindfulness practice in classrooms affects itself.  The pupils also considered it important to 

understand the purpose of different exercises, as it both increases the insight about the purpose of the practice 

and motivates students to want to participate. 

 

Keywords: acceptance, attention, high school, mindfulness, school-environment, school-work, well-being 
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                                                             Introduktion 

 
       Olika mindfulnessmetoder och -program har under en längre tid fått genomslag i en västerländsk kontext, 

där de även har anpassats till vår psykologiska och medicinska kultur. Mindfulness som begrepp är komplext, 

och den vanligaste beskrivningen av mindfulness kommer från Kabat-Zinn som menar att mindfulness kan 

definieras som ”paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, nonjudgementally” 

(Zabat-Zinn, 1994, p. 4). Mindfulness är alltså en form av medveten uppmärksamhet med fokus på nuet och med 

avsikt att inte vara dömande (Kabat-Zinn 2003). Samtidigt menar Brown och Ryan (2003) att vara mindful är ett 

tillstånd som kännetecknas av en inneboende flexibel, icke-dömande, närvarande och fokuserad medvetenhet. 

Enligt Brown, Ryan och Creswell (2007) kan mindfulness betraktas som en mänsklig, inneboende förmåga, som 

kan förbättras och utvecklas genom träning. I kliniska beskrivningar om avsikten med mindfulness-praktik, 

skildras den som en uppmärksamhet på det aktuella ögonblicket utan dömande eller värdering. Förhållningsättet 

leder till nya sätt att möta tankar, känslor och impulser. Något som skapar förutsättningar för mer funktionella 

ageranden i olika sammanhang (Baer, Smith och Allen, 2004; Birrer, Röthlin & Morgan 2012). Enligt Fletcher 

och Hayes (2005) finns det varierande sätt att konceptualisera mindfulness. Dels kan mindfulness ses som en 

metod och samlingsbegrepp för olika tekniker, dels kan mindfulness ses som en psykologisk process som på 

skilda vis under olika förutsättningar bidrar till växlande utfall. Dessutom kan begreppet tolkas som en 

inneboende effekt som alstras med hjälp av varierande tekniker, något som gör att begreppet kan mätas (Fletcher 

m.fl. 2005).  Att olika teorier om mindfulness och dess kärnkomponenter har utvecklats är försåtligt, då 

fenomenet på olika sätt kan behöva begripliggöras. Skillnader finns i hur människor i olika kontexter tänker 

kring mindfulness och hur de använder det. Skillnader finns även gällande hur människor skattar sina 

mindfulness-kunskaper, främst i förhållande till hur dessa skattningar blir till aktiviteter som faktiskt påverkar en 

människas liv och värderingar (Grossman & Van Dam 2011). Dessutom är det skillnad mellan dispositionell 

mindfulness (mindfulness som färdighet) som tar fasta på individens förmåga att vara spontant mindful i sitt 

vardagliga liv, och mindfulness som praktik där det är själva övningen och dess tekniker som betraktas (Birrer, 

m.fl. 2012; Brown & Ryan 2003). Även Shapiro och Carlson (2009) belyser att mindfulness både kan ses som en 

process (mindful practice) och ett resultat av denna process (mindful awareness). Vidare menar Lindsay och 

Creswell (2015) att den formella mindfulness-praktiken ökar den känslomässiga medvetenheten i förhållande till 

olika situationer, händelser och tankar, något som i förlängningen blir en färdighet som kan användas informellt i 

mötet med nya livserfarenheter i varierande kontexter. En sådan kontext är skolan, och på senare tid har intresset 

för att implementera mindfulness-praktik i skolan ökat (Check, Lipschitz, Vago & Nakamura m.fl.  2017). I de 
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skolor där mindfulness-praktik implementerats används praktiken både för att minska psykisk ohälsa och för att 

främja inlärning och mildra olika typer av social skolproblematik (Schonert-Reichl, Oberle, Lawlor, Abbott, 

Thomson, Oberlander & Diamond 2015). Praktiken är dessutom förknippad med ökat upplevt välbefinnande, 

optimism, förbättrad emotionell funktion, akademisk prestation och lägre nivåer av problembeteenden och stress 

(Check m.fl. 2017; Burk 2010; Zenner, Herrnleben-Kurz & Walach 2014). 

           Att utforska de psykologiska konsekvenserna och de specifika effekterna av mindfulness i skolan 

generellt är dock en sak, det är något annat att utforska elevers upplevda mening, nytta och genomförbarhet av 

mindfulness i skolan (Check 2017; Felver, Celis-de Hoyos, Tezanos, & Singh 2016; Zenner m.fl. 2017). 

Tillvägagångsättet skulle kunna ge en bättre förståelse för elevernas upplevda erfarenhet av att ha använt 

mindfulness i skolan. Vidare skulle en förståelse för hur faktiska beteenden inom områden som välbefinnande, 

skolarbeten och social skolmiljö kommer till uttryck kunna begripliggöras med olika teoretiska förklaringar av 

mindfulness. Att än mer utforska hur och om mindfulness som praktik kan leda till utvecklandet av 

betydelsefulla färdigheter som naturligt kan användas av elever i skolan och även generellt i livet skulle både 

vara intressant och nödvändigt (Dariotis, Mirabal-Beltran, Cluxton-Keller Gould, Greenberg och Mendelson 

2015). Approachen skulle kunna skapa nya frågeställningar och fungera som både som inspiration vid förfining 

av redan befintliga mindfulness-program och som en pusselbit i den framtida utvecklingen av nya mindfulness-

interventioner på våra skolor. Slutligen tycks kvalitativ forskning gällande mindfulness på svenska 

gymnasieskolor och hur gymnasielever faktiskt upplever och erfar praktiken vara bristfällig, främst i förhållande 

till kärnkomponenter inom olika mindfulness-teorier.  

Teoretiska ramverk  

         Ett flertal mindfulness-teorier med tillhörande modeller är framtagna för att begripliggöra mindfulness som 

koncept. En modell som exempelvis kan användas för att belysa både enkelheten och komplexiteten med 

mindfulness är modellen Intention, Attention och Attitude (IAA), (Shapiro, Carlson & Astin 2006). Modellen tar 

fasta på den dynamiska processen mellan de tre färdigheterna: avsikt, uppmärksamhet och attityd, som alla kan 

utvecklas med hjälp av mindfulness-praktik. Avsikten handlar här om utövarens intention med att öva och hur 

denna intention skiftar över tid i ett kontinuum från självreglering till självutforskning och till sist självbefrielse. 

Avsikten ses som en dynamisk och utvecklande process som fördjupar och förändrar medvetenhet och 

insikt. När varje unik utövning av mindfulness sker med en tydlig avsikt ökar möjligheten att möta nuet och de 

erfarenheter så som de uppstår, för att utövaren sedan ska kunna vara fullständigt delaktig. Avsikten bidrar till att 
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vår individuella längtan och våra underliggande värderingar kan manifesteras i olika beteenden (Shapiro m.fl. 

2006). Avsikten påminner om varför du övar och ses som en riktning där hjärtat leder vårt tänkande. Övningen 

med avsikt är därför inte ett mål och inte resultatbaserad. Samtidigt spelar avsikten en stor roll för motivationen, 

då en förklaring till varför mindfulness-praktik utförs genererar en ökad lust att öva (Shapiro m.fl. 2006). 

Uppmärksamhet enligt IAA-modellen innebär att i varje aktuellt ögonblick kunna upphäva all typ av tolkning av 

olika tidigare erfarenheter. Något som sedan medför att ett medvetet deltagande i varje ögonblick blir möjligt. 

Uppmärksamhet som är noggrann, uthållig och fokuserad gör att nuet kan beaktas mer exakt. Uppmärksamhet 

som den beskrivs av Shapiro m.fl. (2006) handlar om ett kognitivt och emotionellt fokusskifte. Attityd enlig IAA 

handlar om vikten av att förstå det som uppmärksammas. Medvetenhet om uppmärksamheten är dock inte 

tillräcklig, den behöver vara förknippad med en viss attityd eller kvalité som blir avgörande för hur 

uppmärksamheten utformas och landar (Shapiro m.fl. 2006). Utan attityd under övningen kan fördömanden och 

inre kritik ta över de olika erfarenheter. Komponentens syfte är inte att få erfarenheter att vara på ett visst vis, 

utan snarare att få oss att förhålla oss till det som är, just som det är. Attityd liknar acceptans och i IAA-

modellen betyder det att det som är inte kämpas emot. Med acceptans stöder vi inte onödigt lidande eller 

orättvisor, utan vi accepterar det utan att döma, uppmuntra eller gilla. Efter det kan vi möta det som händer både 

internt och externt på ett realistiskt och medvetet sätt (Shapiro m.fl. 2006). Attityd som komponent handlar 

således om en förändring i förhållningsättet till det som händer i nuet. Attityden kommer påverka hur övningen 

landar, förstås och mottas. Mindfulness ses enligt IAA-modellen som ett tillstånd som innebär en form av 

triangulering gällande uppkomst av elementen avsikt, uppmärksamhet och attityd. Processen 

benämns reperceiving och föranleder förändring i perspektiv. Reperceiving är en form av avidentifiering från 

kognitioner, emotioner och kroppsliga förnimmelser, där resultatet blir ett varande med det uppkomna, snarare 

än en identifiering av det. Reperceiving hjälper oss att genom observation från ett metaperspektiv konstatera att 

vi är mer än våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Reperceiving är en inneboende mekanism i 

utvecklingsprocessen som bland annat har till uppgift att öka kapaciteten för objektivitet i förhållande till olika 

erfarenheter. Genom mindfulness-övningar kan denna färdighet utvecklas och effektiviseras. Mindfulness-

utövning bidrar enligt denna teori till ett kognitivt och emotionellt perspektivskifte (Shapiro m.fl. 2006). Dock 

behöver begreppet reperceiving enligt Shapiro m.fl. (2006) sättas i relation till de följande fyra 

tilläggskomponenter, då dessa på olika sätt kan bidrar till att begripliggöra mindfulness-praktikens hälsoeffekter 

på ett djupare plan:  
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1. Kognitiv, emotionell och beteendemässig flexibilitet handlar om det som händer när människan möter en 

situation med en tydlighet som inte baseras på tidigare erfarenheter och övertygelser. Reaktioner kommer då 

kunna väljas i stället för att överraska. Ett flexibelt kognitivt och emotionellt register gör att människan kan börja 

observera inre erfarenheter och därmed börjar se fler välgörande dimensioner på innehållet i tankar och känslor 

och beteenden. Flexibiliteten bidrar även den till goda hälsoeffekter (Shapiro m.fl. 2006).  

2. Självreglering handlar om förmågan att rikta om sitt vanemässiga sätt att reagera på stimuli, till att i stället 

hamna mer i linje med det som både är gynnsamt i nuet och det som bidrar till goda, genuina och långsiktiga 

mål. Vid självreglering ökar kontrollen över olika situationer och då faller människan inte lika lätt för det 

ogenomtänkta och impulsiva (Shapiro m.fl. 2006).  

3. Värderingsklarifikation handlar om att människor genom att medvetet börja reflektera kring sina olika 

värderingar ökar förmågan att avsiktlig väljer beteenden som dels är konstruktiva och som dels går i linje med 

olika identifierade behov. Om denna kvalité utvecklas, kommer det gå lättare att känna igen vad som verkligen 

är meningsfullt och vad som genuint värdesätts i livet. Människan kommer i stället för att fastna i automatiserade 

värderingar få lättare att välja nya (Shapiro m.fl. 2006).  

4. Exponering handlar om hur obehagliga reaktioner på sikt avtar när människor utsätter sig för det som är 

obehagligt i stället för att fly eller undvika. Exponeringen bidrar till en insikt om att negativa känslomässiga 

tillstånd inte behöver undvikas. Processen medför möjlighet att förebygga olika beteenden, eftersom nya 

funktionella responser lärs in, något som kan bidra till goda hälsoeffekter (Shapiro m.fl. 2006).  

I figuren nedan visas processen från mindfulness- praktik till goda hälsoeffekter enligt IAA.  

 

Figur 1. Mindfulness-teorin AAI enligt Shapiro, Carlson och Astin (2006). * Flexibilitet avser kognitioner, 

emotioner och beteenden. 
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        Ytterligare en relativt ny teoretisk ram som kan användas för att begripliggöra olika resultat av mindfulness-

praktik är Monitor and Acceptance Theory (MAT). Modellen har likheter med IAA, samtidigt som de skiljer sig 

åt. I MAT beskrivs och förklaras betydelsen av kärnkomponenterna uppmärksamhet och acceptans bland annat i 

förhållande till stress (Lindsay & Creswell 2017). Första komponenten är uppmärksamhetsförmågan och den ses 

här som en pågående medveten sensorisk och perceptuell erfarenhet i nuet. Förbättrad uppmärksamhetsförmåga 

antas enligt Lindsay & Creswell (2017) öka medvetenheten om både positiva och negativa stimuli i nuet. 

Komponent två är acceptansförmågan som inte går att särskilja från uppmärksamhetsförmågan, utan ses här som 

ett speciellt sätt att relatera till känslomässiga och tankemässiga erfarenheter. Först uppmärksammas olika 

händelser, tankar och känslor, dessa får sedan med acceptansens hjälp passera oåtgärdade, vilket minskar den 

kognitiva och emotionella reaktiviteten. Acceptans ses här som en inställning som är baserad på öppenhet och 

balans i förhållande till ”det nya möter det gamla”. Att helt enkelt erkänna de obehag som kan uppstå i nuet, utan 

att medvetet och systematiskt försöka bli av med det eller ändra på det, bidrar till en implicit riktning mot 

acceptans (Lindsay, Young, Smyth, Brown, & Creswell 2018). Något som i sig främjar kognitiv klarhet och 

känsloreglering. MAT som teoretisk ram menar att uppmärksamhetsförmågan bidrar till ökad medvetenhet om 

händelser i nuet, vilka tillstånd som än noteras. Acceptansförmågan å sin sida bidrar till en symtomreduktion 

gällande det som ett uppmärksamt medvetande levererar.  I figuren nedan visas processen från mindfulness-

praktik till stress och symtomreduktion enligt MAT. 

 

Figur 2. Mindfulness-teorin MAT enligt Lindsay och Creswell (2017). *kroppen avser kroppsliga-

förnimmelser. 

        Även om uppmärksamhet och acceptans samspelar är det av vikt att förtydliga vilka av dessa komponenter 

som bidrar med vad, och vilka som är mest effektiva att använda i specifika populationer och kontexter (Lindsay 

& Creswell 2017). En kunskap som spelar en avgörande roll i utvecklandet av nya mindfulness-program. 

Interventioner vars syfte exempelvis är att öka kognitiv kapacitet kan lägga mer fokus på uppmärkshetsträning, 
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samtidigt som de interventioner som har fokus på exempelvis fysisk ohälsa behöver ha mer acceptansträning i 

sina program. Dessutom hävdar Lindsay och Creswell (2017) att det tar längre tid att öva upp acceptansförmågan 

än det tar att öva upp uppmärksamhetsförmågan. Dock gör Lindsay och Creswell (2017) gällande att höga nivåer 

av uppmärksamhets- och acceptansförmåga tillsammans kan generera positiva resultat för det självupplevda 

välbefinnandet och fungera stressreducerande hos en mer generell population. Något som kan vara en anledning 

till att mindfulness -praktik används allt mer i olika kontexter.  

Mindfulness-praktik i olika kontexter                                                                                                                           

         Mindfulness-praktik förkommer både i icke-kliniska och kliniska populationer. I kliniska populationer 

finns det exempelvis olika terapiformer där mindfulness-praktik är med som en komponent. Några av dessa är 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) (Baer 2003; Brown Brown, 

Ryan & Creswell 2007). Anledningen till att mindfulness-praktik finns med i behandlingarna är bland annat att 

en mindful approach genererar en acceptans för dysfunktionella tankar och känslor (Jennings & Apschem 2014). 

En annan typ av program som både används i icke-kliniska och kliniska populationer är mindfulness-based 

stressreduktion (MBSR) (Kabat-Zinn 1995). Programmet har visat effekt främst gällande ökad förmåga att 

reglera stress, känslor och ångest, samt genom att minska depression (Chiesa & Serretti 2009; Davidsson, Kabat-

Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller, Santorelli & Sheridan 2003; Grossman, Niemann, Schmidt & Walach 

,2004; Kabat-Zinn ,1982; Kabat-Zinn 1995; Khoury, Sharma, Rush, & Fournier 2015; Zoogman, Goldberg, 

Hoyt & Miller 2014). MBSR har tillsammans med mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) och andra 

typer av mindfulness-program som mindfulness-baserad terapi (MBT) fått samlingsbeteckningen mindfulness-

baserade interventioner (MBI). Begreppet MBI är ett paraplybegrepp för olika mindfulness-program som alla är 

mer eller mindre inspirerade av MBSR. Olika typer av MBI-program figurerar i ett flertal olika kontexter. Bland 

annat korrelerar MBI-praktikernas positiva resultat med varandra när det gäller exempelvis stressreduktion och 

viss reducering av negativa psykiska symtom, såsom ångest och depression (Brown & Ryan, 2003; 2011; Kabat-

Zinn ,1995; Khoury, Lecomte, Fortin, Masse, Therien, Bouchard & Hofmann m.fl. 2013). För ungdomar har 

MBI-program enligt Dunning, Griffiths, Kuyken, Crane, Foulkes, Parker och Dalgleish (2018) dessutom goda 

förutsättningar att öka det upplevda välbefinnandet. Sammantaget skulle de positiva resultat som påvisats av 

både MBSR- och MBI-program kunna vara en förklaring till det genomslag som mindfulness-praktik fått inom 

skolans värld.  
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Mindfulness-praktik i skolan  

        Inom ramen för utbildning finns således ett växande intresse för att anamma olika MBSR- och MBI-

program som en insats för att dels förbättra elevers psykiskt välbefinnande, dels öva upp skolrelaterade och 

sociala färdigheter hos eleverna (Bennett & Dorjee (2016). Olika studier påvisar att mindfulness-praktik i skolan 

faktiskt kan bidra med verktyg som genererar positiva kognitiva, emotionella och sociala färdigheter (Britton, 

Lepp, Niles, Rocha, Fisher & Gold ,2014; Felver, Celis-de Hoyos, Tezanos & Singh 2016; Sapthiang m.fl. 

2018). Mindfulness-praktik i denna kontext används således för att både minska ångest och oro, öka 

välbefinnandet, främja inlärningen och minska olika typer av social skolproblematik (Schonert-Reichl m.fl.  

2015). Dock påvisar Carsley, Khoury och Heath (2018) att olika typer av studier av mindfulness i skolan 

genererar varierade typer av hypoteser, resultat och slutsatser. Hur olika mindfulness-program är uppbyggda, 

vem som håller i övningarna och innehållet i programmen är några komponenter som kan påverka utfallet 

(Carsley m.fl. 2018). Dock finns studier som undersökt hur ett renodlat, välstrukturerat mindfulness-program 

som MBSR har fungerat i skolans värld. I en studie av Bennett och Dorjee (2016) påvisades exempelvis ett 

signifikant samband mellan MBSR och skolprestation. Enligt resultatet påvisade mindfulness-gruppen en större 

minskning av procentandelar förlorad tid i skolan orsakad av sjukfrånvaro än kontrollgruppen. Något som i sin 

tur bidrog till att eleverna kunde delta mer i undervisningen och på så sätt tillägna sig högre betyg. I en annan 

studie av Sibinga, Webb, Ghazarian, och Ellen (2016) visade resultaten från ett MBSR-program signifikanta 

samband mellan mindfulness-utövning och stressreduktion, minskad självkritik, minskade depressiva tillstånd 

och ökad förmåga att reglera emotioner. Slutsatserna var att MBSR-program i skolan kan gynna psykisk hälsa, 

öka skolprestationen och förbättra livskvalitén. Förutom MBSR-program finns som tidigare nämnts olika typer 

av MBI-program. Programmen kan formas och användas av personer från olika professioner, med olika 

förkunskaper om mindfulness som meditationspraxis (Cullen 2011; Dunning m.fl. 2018). MBI-program när de 

används i skolan har visat sig generera både liknande och annorlunda resultat i förhållande till MBSR. I en 

metaanalys av Klingbeil, D, A., Renshaw,T.L., Willenbrink, J.B., Copek,R.A., Chan, K.T.,Haddock, A., & 

Clifton, J. (2017) inkluderades separata studier som både använt enbart testgrupper, och studier som jämfört 

mindfulness-grupper med kontrollgrupper. Resultaten här påvisade att MBI-program genererade små 

effektstorlekar i förhållande till skolprestation, kognitiv kompetens och välbefinnande. I ytterligare en 

metaanalys av Maynard, Solis, Miller och Brendel (2017) inkluderades studier som dels använt sig av enbart 

MBI-grupper, dels studier som gjort jämförelser mellan MBI-grupper och kontrollgrupper. Här framkom istället 

att mindfulness-praktik i skolan påvisade signifikant effektstorlek på just kognitiva funktioner, upplevt 
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välbefinnande och stressreducering. Samtidigt konstaterades inte några signifikanta samband med mindfulness-

praktik och emotionsreglering, ökad skolprestation eller beteendeförändringar (Maynard m.fl. 2017). En tredje 

metaanalys utförd av Dunning m.fl. (2018) inkluderade endast etablerade MBI-program med hög standard där 

alla trettiotre undersökta studier jämförde en mindfulness-grupp med en kontrollgrupp. Olika kategorier 

undersöktes, nämligen: kognition (uppmärksamhet), emotion (stress och ångest) och beteende (sociala och 

ofördelaktiga beteenden). Resultatet visade bland annat inga signifikanta skillnader gällande ökad 

uppmärksamhet inom kategorin kognition. Däremot visades signifikanta skillnader i stressreduktion jämfört med 

kontrollgrupperna. Kategorin beteende hade två intressanta resultat: det ena visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och MBI-utövarna gällande förändrat socialt beteende. samtidigt 

som det visade det sig att skillnaden av det sociala beteendet var signifikant relaterade till deltagarnas ålder: 

yngre barn utvecklade mer socialt fördelaktiga beteenden av övningarna än äldre tonåringar (Dunning m.fl. 

2018). 

       Dessa tre metaanalysers påvisar att MBI-program kan genera olika typer av resultat. Slutsatsen tycks dock 

vara att programmen kan generera olika fördelar för eleverna inom områdena välbefinnande, skolresultat och 

social skolmiljö. I en ny studie av Sapthiang, Van Gordon och Shonin (2018) diskuteras just fördelarna med 

MBI-program i skolan. Resultaten som framkom här var dels att mindfulness-praktik faktiskt bidrog till 

förbättrade skolresultat, eftersom arbetsminnet förbättrades, dessutom utvecklade nya beteenden som 

gynnade den sociala miljön i klassrummen. Anledningen till detta antogs bero på att den sociala 

kompetensen, optimismen, empatin och självkänslan utvecklats och blivit till användbara färdigheter . Ett 

direkt resultat av att negative coping, ältande, och emotionell sårbarhet minskats med hjälp av praktiken 

(Sapthiang m.fl. 2018). Slutsatserna blev dessutom att förmågan att välja en hälsosammare livsstil troligen 

påverkades av skolbaserade MBI-program (Sapthiang m.fl. 2018). Även Naidoo och Wills (2016) menar att 

tillgång till denna typ av verktyg under ungdomsåren är något som skulle kunna påverka de livsstilsval som unga 

gör. Sammanfattningsvis föranleder detta en hypotes som lyfts i en randomiserad kontrollerad studie av 

Schonert-Reichl m.fl. (2015), nämligen att mer mindfulness-praktik i skolan med avsikt att värna psykisk hälsa 

är en lovande väg att gå. Praktiken kan komma att generera goda förutsättningar gällande välbefinnande, 

skolprestation och social kompetens. Dock tycks det vara nödvändigt att mer forskning riktas mot hur elever 

beskriver att de använder sina nyvunna mindfulness-kunskaper i vardagen och hur livet ter sig när färdigheterna 

används i det vardagliga livet (Cheek m.fl. 2017; Perry-Parrish, Copeland-Linder, Webb, och Sibinga 2015; 

Rempel 2012).   
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Rational  

          Mindfulness-program som används i skolan påvisar olika resultat. Behov av kvalitativa studier med 

ungdomar från denna kontext är viktig då approachen skulle kunna generera en fördjupad kunskap gällande 

upplevelsen och erfarenheten av mindfulness-praktik i skolan (Cheek m.fl. 2017; Jones,2018; Monshat, Khong , 

Hassed, Vella-Brodrick, Norrish, Burns & Herrman 2013; Perry-Parrish m.fl. 2015). I nuläget tycks det finnas få 

empiriska kvalitativa studier som gjorts på MAT (Lindsay & Creswell 2017) och IAA (Shapiro m.fl. 2006) i 

förhållande till mindfulness i skolan. Slutligen finns endast ett begränsat antal svenska studier som fokuserar på 

hur gymnasielever upplever och använder sig av olika mindfulness-färdigheter. Första motivet till förestående 

studie belyser därför vikten av att få klarhet kring vilka kärnkomponenter en mindfulness-intervention i skolan 

utvecklar, något som enligt Dariotis, Mirabal-Beltran, Cluxton-Keller, Gould, Greenberg, och Mendelson, 

(2016) är det viktigaste framtida steget inom skolbaserad forskning om mindfulness. Ett sådant förhållningssätt 

kommer, enligt författarna, bidra till en ökad förståelse för vad eleverna själva menar att mindfulness-praktik kan 

förbättra inom olika områden i skolan och i livet. Approachen skulle vidare öka möjligheten att uppmärksamma 

och utvärdera om de väsentliga, tänkta kärnkomponenterna blir de som den aktuella populationen verkligen 

tillförskaffar sig (Lindsay & Creswell 2017). Andra motivet till studien tar fasta på något som inte tycks ha 

utforskats i någon större utsträckning, nämligen förståelsen för hur gymnasielever faktiskt använder sig av olika 

mindfulness-färdigheter och hur detta kan kopplas ihop med förändringar i deras värdesystem (Grossman &Van 

Dam 2011).  Att ställa kvalitativa frågor som: Hur använder du dina mindfulness-erfarenheter i vardagen? Hur 

har dessa förändrat dig som person?  Vilka vardagliga exempel finns gällande dessa erfarenheter? skulle vara 

intressant i sammanhanget. Ingången skulle kunna bidra till att öka förståelsen för hur mindfulness-praktik 

påverkar elevers perspektiv på livets olika utmaningar (Grossman & Van Dam 2011).  Tredje motivet för denna 

studie intar ett mer övergripande perspektiv gällande MBI-program i skolan och är både viktigt och intressant. 

Kvalitativa studier som tar fasta på mindfulness-utövarens erfarenheter i förhållande till olika kärnkomponenter 

som uppmärksamhet och acceptans kan nämligen enligt Bennett och Dorjee (2016) öka förståelsen för hur ett 

MBI-program kan utformas eller förfinas. Enligt Carsley m.fl. (2018) är det av största vikt att utforska hur olika 

mindfulness-program faktiskt är uppbyggda. Att öka den vetenskapliga grund som olika MBI-program vilar på 

skulle kunna fungera som inspiration för skaparna av MBI-program kopplade till våra svenska gymnasieskolor. 

Slutligen saknas forskning där gymnasielever som deltagit i ”Mitt Lugn” får beskriva sina upplevelser av 

programmets användbarhet i förhållande till exempelvis välbefinnande, skolarbeten och social skolmiljö, något 

som är relevant med tanke på att programmet används mer och mer på gymaniskolor runt om i Sverige. 
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Sammantaget skulle det kunna fylla ett vetenskapligt tomrum att be gymnasieelever som utfört mindfulness på 

gymnasiet, beskriva hur erfarenheten och upplevelsen av mindfulness-praktik kan kopplas till skolrelaterade 

handlingar och beteenden för att sedan knyta an dessa till olika mindfulness-komponenter. Syftet med denna 

studie blev således att belysa hur gymnasieelever som genomfört det specifika mindfulness-programmet ”Mitt 

Lugn” beskriver sina upplevelser och erfarenheter av sitt deltagande.  

Frågeställningar:                                                                                                                                                       

1a. Vilka mindfulness -komponenter enligt IAA och MAT utvecklade gymnasieeleverna?                                                

1b. Hur använde gymnasieelever dessa olika mindfulness- komponenter i förhållande till välbefinnande, 

skolarbeten och social skolmiljö?                                                                                                                              

2.  Hur upplever gymnasieeleverna nyttan och meningen med mindfulness-praktik? 

Metod 

Aktuell fallstudie intog en explorativ forskningsdesign, med en tolkande ansats (Patton 2015). Approachen 

passade studien eftersom syftet var att utforska och lyssna på beskrivningar av ungdomars erfarenheter av det 

specifika fenomenet mindfulness (Patton 2015). 

 

Deltagare  

        Aktuell studie baserar sitt urval på ett icke-sannolikhetsurval (Patton 2015). Något som innebär att urvalet 

inte är slumpmässigt och således heller inte generaliseringsbart, urvalet fungera däremot bra som 

förståelsesökande studier och vid kunskapsinsamling (Patton 2015). Aktuell skola för denna studie valdes ut med 

hjälp av ett ändamålsenligt urval (Patton 2015). Ett urval som passade väl eftersom skola och informanter valdes 

på grund av deras gemensamt attribut och deras kunskap och erfarenhet inom området mindfulness i skolan 

(Patton 2015). Skolorna som kontaktades använde eller menade således att använda det specifika mindfulness-

programnät ”Mitt Lugn”. På den gymnastikskola som slutligen blev aktuell skulle implementeringen av 

programmet just påbörjas och detta passade studiens syfte. Därutöver var både rektor och lärare positiva till att 

studien genomfördes på deras gymnasieskola. Gällande val av informanter vilade även dessa på klart definierade 

kriterier i förhållande till ändamålet. Dels skulle eleverna tillhöra samma gymnasie samt ha genomgått samma 

mindfulness-program (Mitt Lugn) under lika lång tid. Alla elever i årskurs två på aktuell skola hade när 

intervjuerna skulle starta fått tillgång till mindfulness-programmet under sex veckor. Till den frivilliga intervjun 

anmälde sig nio flickor och tre pojkar. Frivilligheten medförde dock att det blev en obalans i hur mycket 
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mindfulness-praktik de tillägnat sig. Anledningen till den ojämna praktiktiden var att eleverna som deltog kom 

från olika program, där ledarna/lärarna gett olika tid för att praktisera mindfulness. Två av pojkarna och fyra av 

flickorna hade endast gjort sporadisk träning från en till fem gånger under sex veckor. Sex informanter 

informerad om att de både utövade praktiken regelbundet i skolan och självständigt i hemma.  

Programmet     

         Drömmen om det goda är ett samlingsbegrepp för olika ”stillhetsmetoder” (Drömmen om det goda 2018). 

Metoderna intar en förebyggande approach som av skaparna kallas ”stillhetsmetod”. Att öva stillhet bidrar till 

ökad självkännedom och självkänsla, något som genomsyrar både livstilsval och inlärning (Drömmen om det 

goda 2018; Terjestam 2010). Syftet med metodiken är att främja barn och ungas psykiska och fysiska hälsa, 

lärande och utveckling, samt att förebygga mobbning och stressproblematik. På hemsidan ”Drömmen om det 

goda” beskrivs metoden som en hjälp för att minska stress och oro bland elever, nydana den social arbetsmiljön 

och öka elevers förmåga att lära in (Terjestam 2010). Metodiken består av fyra olika övningsformer: stillhet, 

beröring, reflektion och rörelse. Stillhetsövningarna är mindfulness-baserade och handlar om att öva 

uppmärksamhet, närvaro och acceptans, samt om att öka medvetenheten. Övningarna bidrar till att 

uppmärksamheten kan riktas mot lärande, och det som får eleven att känna välbefinnande och lugn. 

Beröringsövningarna utförs i par där en elev ger den andra massage. Här övas uppmärksamhet på kroppsliga 

sensationer, för att stimulera den delen av hjärnan som benämns insula. Något som bidrar till ökad förmåga att 

reglera exempelvis stress, vilket i sin tur bidrar till ökad koncentration och stillhet. Rörelseövningarna består av 

medvetet långsamma, handledda, kontemplativa rörelser. Syftet med dessa är att kunna notera, förflytta och rikta 

uppmärksamheten mot olika kroppsliga och mentala förnimmelser. Här övas koncentration, acceptans och inre 

fokus som en form av hjälp till självhjälp. Sista övningsformen är så kallade reflektionsövningar, och de består 

av samtal under lektionstid. Övningarna tar fasta på lyssnade och reflektion gällande existentiella frågor för att 

nå en djupare förståelse för människans egna inneboende resurser. Drömmen om det goda har studerats 

vetenskapligt av Terjestam, då har inriktningen varit grundskolan. (Terjestam 2011; Terjestam, Bengtsson, & 

Jansson, 2016).  ”Mitt lugn” har sin utgångspunkt i Drömmen om det godas metodik och är en typ av 

mindfulness-intervention för gymnasieskolan. Under tre år har ”Mitt Lugn” nått över 3000 gymnasieungdomar 

på 25 olika skolor (Drömmen om det goda 2018). Tanken är att alla fyra övningarna enligt Drömmen om det 

godas metodik ska alterneras och en övning ska pågå i cirka tio minuter, övningarna ska genomföras en till två 

gånger i veckan enligt ett visst schema. Ledarna för modellen är lärare på aktuella skolor som gått en tvådagars 

utbildning i ”Mitt Lugn” (Drömmen om det goda 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Procedur  

               Efter att föreliggande studien blev godkänd av den interna etikprövningsnämnden på Högskolan i 

Halmstad (Dnr: UI 2018/1152) kontaktades rektor på aktuell skolan via mail. Något som i sin tur ledde till ett 

formellt godkännande av att samla in data på den aktuella skolan. Vid en workshop hösten 2018 gavs möjlighet 

för intervjuaren att dels sitta med när metoden användes med elever dels ställdes frågor till ledaren. Vidare gavs 

här en muntlig och skriftlig presentation av aktuell studiens syfte till lärarna. Utbildade lärare i metoden utövade 

övningar på eleverna under december och januari 2018–2019. Efter sex veckor med ”Mitt Lugn” på schemat 

berättade lärarna för sina elever om föreliggande studien och i samband med det skickades ett informationsblad 

ut via mail till alla berörda elever. I januari 2019 presenterade intervjuaren sig för eleverna via mail och återgav 

all den information som lärare och rektor tidigare fått. Vidare gavs information om hur eleverna skulle anmäla 

intresse för intervju, något som både kunde göras via läraren och direkt till intervjuaren. Vidare informerades om 

att två skriftliga samtyckesblanketter skulle behöva fyllas i av de som tänkte delta i studien. Blanketterna 

informerade dels om studiens syfte, dels att deltagandet vilade på frivillig grund och att det när som helst gick att 

avsluta intervjun (Vetenskapsrådet 2017). En fördel med att delta i denna typ av studie är att eleven som deltagit 

i undersökningen som uppgiftslämnare i framtiden kan åberopa resultatet i samband med egen begäran om hjälp 

(Vetenskapsrådet 2017). Tolv elever visade sig vara intresserade av att delta i studien, de kontaktades för att 

boka in tid för intervju. Vårdnadshavare till de elever som valde att delta fick ingen specifik information, 

eftersom eleven stod i fokus och själv hade valt sitt deltagande. Eleverna var över 15 år och kunde därför delta i 

studien utan inhämtat samtycke från vårdnadshavaren (Offentlighets- och sekretesslag 2003:460, §18). 

Datainsamling  

            Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes som stöd (Bilaga 

1). Intervjuguiden inledes med frågor gällande själva genomförandet, vilka övningar som gjorts, hur ofta och 

med vem som ledare. Efter det kom frågor om övningarna, vilka deltagarna föredrog och om de övat informellt. 

Sedan följde frågor kopplade till de tre utvalda områdena välbefinnande, skolarbeten och social skolmiljö. 

Områdena kopplades under intervjun samman med mer djupgående frågor gällande olika kärn- och 

tilläggskomponenterna enligt AAI och MAT. Intervjuerna avslutades med frågor om själva implementeringen, 

förväntningar, besvikelser och mindfulness som helhet.  Intervjuerna genomfördes i februari 2019, platsen var ett 

rum på skolan, intervjuerna varade mellan tio och fyrtio minuter och spelades in på mobiltelefon. Efter två dagar 

var alla intervjuer genomförda. Efter två veckor var alla intervjuer transkriberade.  Ljudinspelningarna raderades 
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från mobiltelefonen och diktafonen direkt efter transkriberingen (Vetenskapsrådet 2017). Personuppgifter 

hanterades enligt arkiveringslagen och förvaras inlåsta (SFS 1990:782). Information om deltagarna hanterades 

enligt dataskyddsförordningen GDPR (2016/679) och inga obehöriga kan därför ta del av inspelade rådata eller 

transkriberat material.    

Dataanalys 

             Materialet som samlades in analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim, m.fl., 

2017). Valet av analysmetod baserades på att studien var tänkt att utöka befintlig kunskap och generera nya 

uppslag för vidare forskning inom området (Graneheim, och Lundman 2004; Graneheim, m.fl., 2017). Studien 

skulle också kunna fungera som inspiration när MBI-program för gymnasielever behöver förfinas. 

Syftet med att kvalitativa innehållsanalys valdes var att det fanns stora möjligheter att beskriva variationer av 

upplevelser, uppfattningar, attityder och åsikter. Designen betonar dessutom vikten av variation via 

kategorisering (Graneheim, & Lundman 2005). Vid aktuell analys valdes dels en riktad innehållsanalys (Hsieh 

och Shannon 2003), analysen användes för att bekräfta redan befintliga teorier. Domänerna som utformades var 

således direkt relaterade till begrepp i studiens teoretiska ramverk. Dessutom var intervjuguiden utformad i 

förhållande till valda teoriers kärn-och tilläggskomponenter något som gör att komponenterna benämns domäner 

i analysen. Domäner ska enligt Graneheim m.fl. (2004) ha en låg abstraktionsnivå. Vidare utkristalliserades två 

kategorier som framkom induktivt, via en så kallad konventionell innehållsanalys (Hsieh och Shannon 2005) 

något som i sin tur innebar att kategoriprofiler uppkom direkt ur det insamlade materialet och beskrev vissa 

fenomen som sedan knöts till en specifik mindfulness- teori. Själva analysprocessen var en steg för steg-analys 

som enligt Graneheim m.fl. (2004) och Graneheim, m.fl. (2017) ska bestå av olika moment som alla fyller olika 

viktiga funktioner. Analysen följde följande steg:   

1. Först transkriberades intervjuerna och lästes flera gånger.  

2. Rådata grupperades och olika grupper särskildes från varandra. Arbetet utgjorde en grov struktur och 

grupperna sammanföll med studiens valda teorier och med områdena välbefinnande, skolarbete och 

social skolmiljö.  

3. Meningsbärandeenheter extraherades och var 78 till antalet. Mängden och innehållet ansågs tillräcklig 

relevant i förhållande till studien syfte och frågeställningar (Graneheim, m.fl. 2004). 

4. De utvalda enheterna kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig. dock bestod kärnbudskapet i 

informanternas berättelser i enlighet med en manifest analys.  
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5. Koder skapades av de kondenserade meningsbärandeenheterna. Kodernas syfte var att svara på Vad i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

6. I den deduktiva analysen bildades fem domäner, tretton subteman och ett tema. Gällande subteman 

bildades de med utgångspunkt i de meningsbärandeenheternas latenta innehåll vilket betydde att 

innehållet i det sagda lyftes till en något högre abstraktion- och tolkande nivå. I den induktiva delen av 

resultatet genererades istället sex subkategorier och två kategoriprofiler direkt ur svaren från 

informanterna, dessa var från början inte knutan till verken områdena eller teorierna, de knöts dock 

efterhand till teorin IAA. Även i den induktiva analysen framkom ett tema. Temats roll var dock både i 

den deduktiva och induktiva analysen dels att belysa vad elevernas utsagor faktiskt kunde tänkas 

handlade om i förhållande till givna teorier, dels att tydliggöra den röda tråd som fanns gemensamt 

inom alla subteman. 

I analysen har det skett en kombination av informanternas levande erfarenhet och författarens och handledarens 

teoretiska och praktiska förkunskap inom ämnet. Slutligen ska understrykas att denna studie är författad av en 

utbildad mindfulness-instruktör med flera års meditationsvana, hen är även genomgått en grundläggande 

psykoterapiutbildning steg en inriktning KBT. Handledaren har vidare författat vetenskapliga artiklar bland 

annat för Mindfulness Journal och även att han är en van mindfulness-meditatör. Dessutom har handledaren varit 

delaktig i analysprocessen något som sammantaget är viktigt att förmedla för studiens trovärdighet (Graneheim, 

m.fl. 2017).   

 

                                                                            Resultat 

               Analysen av de tolv intervjuerna påvisade att de flesta informanter som deltog i praktiken både 

utvecklande kärnkomponenter uppmärksamhet- och acceptansförmåga och tilläggskomponenteran kognitiv, 

emotionell och beteendemässig flexibilitet, självreglering och värderingsklarifikation i förhållande till de 

undersökta områdena välbefinnande, skolarbetet och social skolmiljö. I tabell 1 knöts domänen kognitiv, 

emotionell och beteendemässig flexibilitet till området välbefinnande, domänen självreglering knöts till området 

skolarbeten och domänen värderingsklarifikation kopplades till området social skolmiljö. Uppmärksamhet och 

acceptansförmåga bildade även de domäner, dessa är bärande kärnkomponenter i MAT samt i IAA och de kunde 

skönjas i förhållande till alla tre områdena och återkommer därför som en strimma genom hela resultatet. I tabell 

2 har resultatet analyserats induktivt och här genererade informanternas utsagor nya perspektiv i förhållande till 

mindfulness på gymnasiet för att sedan knytas till teorin IAA.  
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Tabell 1. Översikt över det deduktiva tolkningsanförandet i förhållande till teorin MAT och IAA 

  

             Temat Reperceiving som en hälsofrämjande faktor beskriver hur informanterna upplevde att 

utvecklandet av både kärnkomponenterna och tilläggskomponenterna sammantaget genererade ett 

hälsofrämjande perspektivskifte.   

Kärnkomponenterna Uppmärksamhet- och Acceptansförmåga kopplat till alla tre områdena                                                                                                                                              

I förhållande till uppmärksamhetsförmågan uppgav informanterna att ökat fokus både bidrog till att noggrant och 

uthålligt  kunna göra en ska i taget och att kunna vara mer närvarande i olika situationer, något som både 

Domäner Subteman Tema 

 
KÄRNKOMPONENTER 
 
 
Uppmärksamhet. 

                                                                                     
 
 
Fokus gör det lättare att hantera en sak i taget. 

 

 

 

       

     

 

 

              

   Reperceiving 
   som en 
   hälsofärmjade 
   faktor 

 
Fokus gör det lättare att hantera olika situationer.  
 
 
 

 
 
Acceptans. 

 
Släppa misslyckanden genererar kraft att möta nya 
utmaningar.  
 
Släppa ältande generar kraft att möta nya 
situationer. 
 
 
 

TILLÄGGSKOMPONENTER 
 
 
 
 
Kognitiv, emotionell och 
beteendemässig flexibilitet. 
 

 
 
 
Nya välgörande dimensioner av olika tankarna                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                        
Nya välgörande dimensioner av olika beteenden 
                                                                                             
Nya välgörande dimensioner av olika känslor                                                                                                   
  
 
  
  

 
 
 
 
 
Självreglering. 

 
Kontrollerade gynnsamma sätt att hantera 
skoluppgifter i nuet.                                                                                                           
                                 
Kontrollerade gynnsamma sätt att hantera 
studierelaterade mål.  
 
Kontrollerade gynnsamma tankar om hur studier kan 
gynna framtiden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Värderingsklarifikation. 

 
Reflekterande medvetenhet gör att olika åsikter inte 
provocerar.  
 
Reflekterande medvetenhet gör interaktioner mer 
begripliga. 
 
Reflekterande medvetenhet gör att synen på klassen 
förändras.  
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minskade stress och gynnade skolarbeten.  Dessutom uppgav informanterna i förhållande till acceptansfrågan att 

de dels börjat släppa ältande dels börjat kunna särskilde misslyckanden från den egna personen samt börjat 

acceptera andras sätt att vara, något som bidragit till att minska stress, förbättra skolprestation och förbättrade 

relationer. Tre informanter uttryckte den utvecklade uppmärkshets- och acceptansförmågan såhär: 

         (I=10) ” dels minskar det ju stressen, sen blir arbetet mer effektivt det blir en aktiv vila  

                     jag kan koncentrera mig mycket bättre” 

        (I=4)” Innan kunde jag om de sket sig bara Jag var dåligt att fastna lite i de och så pluggar man mindre 

                  som en ond cirkel, men nu så tänker jag ok det gick dåligt där, nu har jag definitivt lättar att se det vidare därifrån”  

        (I=4) ” jag har definitivt mer tålamod nu skulle jag säga, om det är något jag tycker är jobbigt med 

                 en kompis är det lättar nu att bara acceptera det som om det blir fel på ett prov det är inte lika viktigt”    

 

Tilläggskomponenten kognitiv, emotionell och beteendemässig flexibilitet kopplat till området 

välbefinnande                                                                                                                                                               

I förhållande till välbefinnande uppgav de informanter som tränat mer regelbundet att deras välbefinnande (så 

som var och en beskrev begreppet) hade ökat. De upplevde att de mådde bättre i vardagliga situationer, dels på 

grund av att både uppmärksamhet och- acceptansförmågan ökade, dels att förmågan till psykologisk flexibilitet 

bidrog till nya välgörande dimensioner som en typ av öppet lugn i förhållande till tankar, känslor och beteenden. 

Två informanter sa gällande tankar och känslor: 

      (I=11) ” Det blev lite avslappande för hjärnan för att den fick tänka på nått annat som inte var så stress relaterat, 

                   jag fick slappna av, jag var mer utvilad när jag kom hem och kunde ta tag i saker så det har sina fördelar”  

      (I=10)   ”Går in i sig själv och hittar lugnet, så får jag ju inte upplopp för de   

                  känslorna på samma vis, de visar sig inte då, det känns bättre då.” 

 

Tilläggskomponenten självreglering kopplat till området skolarbete 

Hur informanterna mötte skolans prestationsinriktade utmaningar varierade i denna studie. Dock menade de 

informanterna som övat mindfulness mest regelbundet att skolarbetet numera gick lättar och inte var så 

stressfyllt. Vidare framhöll de att det blivit en positiv skillnad i hur de förhöll sig till både framtida studier och 

studier i nuet och framtiden i stort, detta för att kontrollen över olika skolarbeten och situationer ökade då det 

vanemässiga sättet att reagera på stress och press förändrades och blev mer långsiktigt främjande. Två 

informanter beskrev detta på följande vis:  

             (I=6) ” nu kan jag plugga en timme sen kan jag tillåta mig själv att sitta i tio minuter och bara lixom andas 

             och då känns det som att jag inte har pluggat timmen innan, som om jag startar på nytt med ny kraft  
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         (I=5) ”Jag tror ju starkt på att man gör de bästa valen i livet när man är lugn och sansad 

och försöker se saker ur olika perspektiv och tycker att jag är lugn när jag gjort  

mina övningar och då kan jag göra valen som blir bra för mig.” 

Tilläggskomponenten värderingsklarifikation kopplat till området social skolmiljön                                                                                                                                                 

Informanterna i aktuell studie upplevde inte att den övergripande sociala skolmiljön påverkats i någon riktning, 

detta kopplades samman med för få antal övningstillfällen och en tanke om att de krävs mer övning för att den 

sociala skolmiljön ska kunna förändras. Ett exempel på detta framkom då informanten sa: 

                          (I=10)” nej det har jag inte gjort, då är alla samma faktiskt, tror tankarna 

                          springer iväg igen fort då och vi har inte gjort det jättemycket och jag tro det är en faktor” 

Dock beskrev ett flertal informanter att de själva ändrat sitt förhållningsätt i mötet med andra som en typ av 

värderingsskifte. I stället för att fastnade i automatiserad värdering där tidigare erfarenheter på ett statiskt sätt fått 

styra, så möttes fler interaktion med en reflekterande, medveten och öppen approach. En informant beskrev detta 

så här 

                     (I=1)”Det kändes som om ingen förstod mig, jag kände mig inte förstådd alls, men på senare 

                                   tid har jag insett att folk förstår mig, för jag ser det på ett nytt vis.” 

Slutligen beskrev informanterna också en ökad syn och medvetenhet gällande övningars sociala nytta i klassen. 

Ett exempel på detta framkommer då informanten beskrev: 

                     (I=9) ”När man väl känner att alla är med på det och att alla andra gör  

 det då tas det mycket mer på allvar, så alla behöver göra det, man blir mycket lugnare  

                             då, det är en lugn atmosfär runt som om det smittar.” 

 

I tabellen nedan kommer ytterligare ett tema att presenteras, dessa komponenter är viktiga för att förstå i 

förhållande till gymnasielevernas upplevda nytta och mening av mindfulness-praktiken.  
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 Tabell 2.  Översikt över det induktiva resultatet i förhållande till IAA 

        Subkategorier                Kategori              Teman 

 
Lusten att öva ökar med kunskap 
om övningarna. 
 

 
 
 
 
            Motivation.    

 

 

Avsikt en källa till egenmakt 

Lusten att öva uteblir med olika 

typer av misstro gällande 

praktiken. 

 

Distraherande tankar när inte 

meningen med övningarna sätts i 

ett sammanhang  

 

 

               Insikt. 

Oroliga känslor när inte 
meningen med övningar sätts i 
ett sammanhang.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Här upplyser temat om vikten av att förstå avsikten med olika mindfulness-övningar. Avsikten bidrar till ökad 

kunskap om olika övningars nytta för den enskilda eleven– här blir således både motivation och insikt 

betydelsefulla då dessa komponenter kan generera känslor av menig, delaktighet och tillfredställelse i 

förhållande till praktiken. Två informanter beskrev det så här: 

       (I=6) ”Sen var det en miss i att vi inte kunde relatera till dom två personerna som 

               kom hit och berättade, det blev för flummig för att alla skulle orka hänga med, 

               men tanken och grund iden är bra och behövs” 

       (I=11) ”Ja och dragit lite mer paralleller mellan stresshantering och om du känner  

                  dig stressad nu pröva att gör det här i mindfulness, hur kan man använda det, 

                 för vår årskull behöver saker svart på vitt.”      

 

                                                        Diskussion 

Huvudresultatet påvisar att de informanter som deltar i ”Mitt Lugn” i sex veckor under skoltid utvecklar 

tilläggskomponenterna, kognitiv, emotionell och beteendemässig flexibilitet i förhållande till områdena 

välbefinnande, självreglering i förhållande till skolarbeten och värderingsklarifikation i relation till den social 

skolmiljön. Dessutom tyder resultatet på att även huvudkomponenterna och uppmärksamhets och- 

acceptansförmågan ökar i förhållande till de alla de undersökta områdena. Dessutom visar det sig att avsikten 

med en övning är viktig att förstå de den genera både motivation och nya insikter.  

Området välbefinnande  
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           Gällande välbefinnande kan temat reperceiving som en hälsofrämjande faktor belysa hur informanternas 

olika mindfulness -färdigheter bidrar till ett lättsammare, friare och mer öppet sättet att möta automatiserade 

tankar, känslor och reaktioner. Likt ett kognitivt, emotionellt och beteendemässigt uppvaknade (Shapiro m.fl. 

2006). Enligt Wisner (2014) finns det intrapersonella fördelar med mindfulness-praktik. Främst gällande 

förhöjd kontroll av kognitioner och sinnesstämning något som sammantaget kan bidra till en känsla av 

välbefinnande. En jämförelse kan göras med det som framkom i Maynard m.fl. (2017) metaanalys, nämligen 

att mindfulness-praktik i skolan hade goda effekter på upplevt välbefinnande. En slutsats som även delas med 

Schonert-Reichl m.fl. (2015) som dessutom menar att mer mindfulness-praktik i skolan med avsikt att värna 

psykisk hälsa är en lovande väg att gå. I en annan studie av Sibinga m.fl.  (2016) påvisades att ungdomars 

vardagliga förmåga till dispositionell mindfulness minskade självkritik och ökad förmåga att reglera emotioner. 

Något som troligen påverkar känslan av välbefinnande Beskrivningen kan sättas i relation till det Josefsson m.fl. 

(2011) tar fasta på gällande psykologiskt välbefinnande. Här påvisas att mindfulness-praktik dels genererar ny 

kognitiv, emotionell och beteendemässig förståelse, dels att mindfull som tillstånd i sig är associerat med 

upprymdhet, livskraft och insikt. Sammantaget skulle det välbefinnandet informanterna i aktuell studie upplever 

kunna ses som ett främjande, närvarande och meningsfullt användande av olika mindfulness-färdigheter, som en 

typ av dispositionell mindfulness. Några exempel som informanterna själva nämner, är att börja ta medvetna 

andningspauser vid stress, fokusera vid överbelastning och mötte triggande situationer med öppenhet och balans, 

något som samtaget bidrar till ökat välbefinnande. Att skapa en övergripande, hållbar koppling mellan inlärda 

tekniker, hälsofördelar och vardagliga situationer är något som även ungdomarna i studien av Dariotis m.fl. 

(2016) gjorde då de spontant började använda mindfulness - färdigheter i olika situationer i livet. När 

informanterna i föreliggande studie beskriver sitt nya flexibla sätt att möta gamla invanda reaktioner, talar de 

även om vikten av att uppmärksamma och acceptera, således har förmodligen både uppmärksamhet- och 

acceptansförmågan även de bidragit till att informanterna nu kan möta interna och externa stimuli på ett nytt 

öppet, riktat och medvetet sätt (Lindsay & Creswell 2017; Shapiro m.fl. 2006). Något som understryker att 

mindfulness-praktik bidrar till en ny typ av medveten uppmärksamhet som medför ett verktyg för att hantera 

sociala och emotionella hinder för att sedan och kunna möta situationer på nya sätt (Schonert-Reichl m.fl. 

2015). Samtidigt bidrar en ökad acceptansförmåga till att det som informanterna uppmärksammar möts för vad 

det är i nuet, utan en önskan om att det vore annorlunda. Exempel på detta är att informanterna i föreliggande 

studie under intervjuerna i stället för att klaga, döma eller beskriva en uppgivenhet gällande exempelvis 

skolstress, berättar om hur de börjat tänka på nya sätt, reglera känslor och förändra sina beteenden. Följaktligen 
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tycks elever som både får öva uppmärksamhet och acceptans dels bli mer medvetna om sina kognitiva och 

känslomässiga processer, dels börjar de rent praktiskt använda denna medvetenhet i sin vardag som en typ av 

dispositionell mindfulness. Något Lindsay och Creswell (2017 ) sammantaget menar leder till stressreducering.  

MBI -programmet ”Mitt Lugn” tycks sammanfattningsvis ha betydelse för upplevt välbefinnande och går således 

i linje med det Dunning, Griffiths, Kuyken, Crane, Foulkes, Parker och Dalgleish (2018) hävdar nämligen att 

MBI-program har goda förutsättningar att öka det upplevda välbefinnandet hos ungdomar. Dessutom menar 

Sapthiang m.fl. (2018) att de färdigheter som utvecklas med MBI-program troligen påverkar elevers 

förmåga att välja en hälsosammare livsstil, val som till synes även de generar ökat välbefinnande i nuet.    

Området skolarbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          Gällande skolarbetet kan temat reperceiving som en hälsofrämjande faktor belysa den nyvunna, 

gynnsamma och mer kontrollerade synen som informanterna utvecklar i förhållande till studier och till framtiden 

i stort. Mindfulness-praktik tycks enligt informanterna i föreliggande studie bidra till en förändring i det 

vanemässiga sättet att reagera på och hantera mängden läxor. Handlingarna börjar enligt informanterna gå i linje 

med det som är gynnsamt både för studierna i nuet och studier ur ett långsiktigt perspektiv. Att uppleva bättre 

kontroll över sin situation, samt en medveten närvaro bidrar sammantaget till ett större lugn i förhållande till 

läxor och större acceptans för läxors mängd och innehåll. Något som går i linje med Tarrasch (2018) tankar om 

nyttan med ett informellt användande av olika mindfulness-färdigheter i förhållande till skolarbeten. Olika 

mindfulness-färdigheterna menas leda till en mer konstruktiv medkännande självbild som i sig kan bidra till 

beslut och val som gynnar just skolresultaten (Tarrasch 2018). Även Bennett & Dorjee (2016) hävdar att 

skolresultat indirekt kan förbättras av en ökad förmåga att anamma mindfulness-färdigheter i vardagen. När 

elever är medvetet närvarande och har ett lugnt sinne förbättras bland annat förmågan att reducera stress, 

bibehålla fokus och uppmärksamma nuet, något som enligt Jian Wei Lin & Li Jung Mai (2018) är stöd 

komponenter för en förbättrad effektiv studieteknik. Även Wisner (2014) hävdar att intresset och möjlighet att 

studera ökar när elevens förmåga att hantera stress utvecklas eftersom detta leder till ett lugnare och mer 

fredlig social skolmiljö. I en studie av Bennett & Dorjee (2016) framkom ett signifikant samband mellan 

mindfulness-praktik och skolprestation. Sambandet berodde enligt författarna på att den fysiologiska 

sjukfrånvaron bland elever sjönk till följd av att de praktiserat mindfulness, något som i sin tur bidrog till att 

eleverna deltog mer i undervisning och då tillförskaffade sig bättre skolresultat.                                                      

När det kommer till uppmärksamhetsförmågan i relation till skolarbetet menade informanterna i aktuell studie  
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att förmågan bidra positivt i förhållande till skolarbeten. Att inte fara i väg lika mycket i framtid och dåtid under 

studier, utan att vara mer här och nu är något somt tycks bidra till mer kontroll, noggrannhet och medvetenhet 

om vad som studeras. Att just kunna bibehålla fokus under länger stunder utan att tankar far iväg och en 

rastlöshet infinner sig är färdigheter som kan kopplas samman med Lindsay och Creswell (2017) och Shapiro 

m.fl. (2006) beskrivningar av uppmärkshetförmåga. Enligt Tarrasch (2018) bidra uppmärkshetsförmågen även 

till att mindre tid åt att älta och att fångas av olika känslomässiga stimuli eftersom uppmärksamhet i sig bidrar 

till att rikta medvetenheten mot det som är gynnsamt. Enligt Lindsay och Creswell (2017) finns dock en risk 

med att bara öva sig på att uppmärksamma nuet då den upplevda nyvunna uppmärksamhetsförmågan kan 

kännas överväldigande, jobbig eller stressande. Ingen informant i föreliggande studie uppger några av dessa 

biverkningar. Troligen beror denna uteblivna reaktion på att informanternas uppmärksamhetsförmåga verkat i 

samklang med deras acceptansförmåga (Lindsay & Creswell 2017). Acceptansförmågan fyller nämligen en 

viktig funktion för hur uppmärksamt landar och tas emot. Dessutom menar Lindsay och Creswell (2017) att det 

är den dynamiska processen mellan uppmärksamhet och acceptans är det som gör att stressen minskar. Medveten 

närvaro och respekt för det upplevda tycks sammantaget fungera stressreducerande i förhållande till skolarbetet. 

Något som kan sättas i relation till ökad självreglering. En lugn elev kan dels vara i en medveten kontakt med 

sina behov, dels få en klarare bild över långsiktiga mål och vad som är produktivt i det aktuella ögonblicket och 

hur detta samtaget påverkar framtiden.  En ökad förmåga till självreglering bidrar till ökad koncentration och 

stressreducering. Något som i sin tur kan leda till en förbättrad skolprestation (Carsley m.fl. 2018).  

Området social skolmiljö 

         Gällande den sociala skolmiljö kan temat reperceiving som en hälsofrämjande faktor belysa hur 

informanterna beskriver en form av kognitiv och emotionell avidentifiering i samband med mindfulness-praktik. 

De har börjat uppleva en distans mellan sina egna tankar, känslor och andras, som en form av varande i nuet, 

utan påverkan av det förgångna Sammantaget är detta är något som Shapiro m.fl. (2006) menar är en typ av 

värderingsklarifikation. Subtemat som utkristalliserade sig i förhållande till domänen sociala skolmil jön 

berörde förmågan till just värderingsklarifikation som ett sätt att  reflektera och förändra beteenden och 

synsätt vid interaktion. Resonemanget överensstämmer med det Sapthiang m.fl. (2018) tar fasta på i sin studie, 

nämligen att social kompetens, optimism, empati och självkänsla utvecklas med mindfulness -praktik. 

Vidare menar Van Gordon och Shonin (2018) att mindfulness-praktik stärker färdigheter som sociala 

kompetens, optimism, empati och självkänsla något som sammantaget gynnade den sociala miljön i 

klassrummen. Ett resultat som dessutom stämmer väl överens med Grossman och Van dams (2011) tankar om 
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hur värdesystemet förändras när mindfulness-färdigheter blir till vardagliga handlingar. Att börja känna igen och 

lokalisera det som är viktigt och värdefullt i livet är ett sätt att agera utifrån en ny typ av värdesystem (Grossman 

&Van dams 2011). Något informanterna i föreliggande studie gör då de börjar reflektera över hur det egna 

förhållningsättet gentemot andras beteenden och åsikter påverkar deras egen skolgång. Att den sociala förmågan 

sedan förändrats i en mer empatiskt accepterande riktning efter mindfulness-praktik är något som dessutom 

överensstämmer med det Rempel (2012) menar, nämligen att ungdomar som praktiserar mindfulness får ökad 

social kompetens. Dock går de resultat som talar för att den sociala skolmiljön påverkas positivt av mindfulness-

praktik i bjärt kontrast till det som framkom i Dunnings m.fl. (2018) metaanalys. Här framkom nämligen inga 

signifikanta skillnader på socialt beteende hos äldre tonåringar efter ett MBI-program. Två förklaringar till att 

informanterna i aktuell studie påstår sig utvecklat socialkompetens fast den generella sociala skolmiljön inte 

förändrats, skulle dels kunna handla om att det är skillnad på att titta på det sociala beteenden i klassrummet och 

att titta på den sociala skolmiljön mer generellt. Eftersom det relationella värderingsskiftet tycks vara lättare i 

förhållande till de individers som är klassrumsnära. Processen tycks börja inom eleven själv för att gradvis öka 

till personer i sin direkta närhet, till personer som finns i periferin. Tid till praktik kan således vara en nyckel till 

en mer generell förändrad social skolmiljö. Något som stämmer väl överens med det Grossman & Van Dam 

(2011) menar, nämligen att en mindful inställning där olika färdigheter naturligt kan användas i vardagen är en 

långsam och gradvis process.  Dessutom behövs det för att ett värderingsskifte ska bli möjligt en ökad förmåga 

att uppmärksamma och acceptera jaget och olika typer av tankar, känslor och reaktioner. Att möta sin omgivning 

med mer uppmärksamma och acceptera är dessutom gynnsamt för hur bemötanden sker och hur val av strider 

och kamper regleras (Lindsay och Creswell 2017; Shapiro m.fl. 2006). Reflektion över det egna beteendet är 

något som även Cheek (2017) noterade hos sina informanter efter att de utfört mindfulness-praktik. Här beskrev 

de sig själva som mindre självcentrerade, mindre benägna att ”gå igång på småsaker och mer öppna för pågående 

processer. Något som kan kopplas till informanterna i aktuell studie och deras beskrivningar av hur andra elever 

i början av programmet satt och flamsade, skrattade och dömde ut övningarna, för att efter ett antal veckor 

började delta och göra olika övningarna. Att vara öppen för processen tycktes bida till en smittoeffekt.  Enligt 

Felver m.fl. (2016) bidrar mindfulness- praktik som görs i elevens befintliga klassrum till en större benägenhet 

att spridas bland eleverna. En mindful approach kan således generera spridning av positiva utfall: om en elev är 

mindful i en klass så kan det ha effekt på hela klassen (Napoli, Krech & Holley 2005)., Känslan av en genuin 

övergripande gemenskap och reducering av självcentrering som en typ av värderingsklarifikation tycks dock ta 
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tid att utveckla och för att uppnå en mer varm, lugn och stimulerande generell social skolmiljö behöver 

mindfulness-praktik bli till en rutin (Cheek m.fl. 2018).  

Avsikt  

       Som tema avser avsikt en specifik färdighet enligt IAA (Shapiro m.fl. 2006). Informanterna i den aktuella 

studien lyfter avsikt som en viktig del när det kommer till kopplingen mellan förståelsen för mindfulness-praktik 

och själva genomförandet. Att förstå avsikten med både de kortsiktiga och de långsiktiga konsekvenserna av 

utövningen kan enligt Shapiro m.fl. (2006) leda till en känsla av kontroll och självbefrielse. Temat Avsikt som 

källa till egenmakt och de två kategorierna motivation och insikt tar därför fasta på vikten av att förklara syftet 

med den specifika mindfulness-praktiken för utövaren. Samt att förklara hur olika mindfulness-färdigheters kan 

användas i det verkliga livet (Shapiro m.fl. 2006). En önskan som tydligt uttrycktes av informanterna i aktuell 

studie. Att exempelvis förstå hur uppmärksamhet på andetaget med en icke dömande attityd kan bidra till ett 

närvarande lugn i nuet, för att sedan fungera stressreducerande på sikt (Lindsay och Creswell 2017) är av vikt för 

att få människor att känna sig motiverad. Att förståelse och beskrivning av övningarnas funktion är viktigt för 

motivationen, såg även McKeering och Hwang (2018) i sin systemiska granskning av mindfulness-baserade 

skolinterventioner bland ungdomar i preadolescens. Övningarna ledde, enligt McKeering och Hwang (2018), till 

positiva förändringar gällande psykiska, fysiska och relationella aspekter, en erfarenhet som sedan bidrog till 

en motivation för att fortsätta öva. Vidare menar Carsley m.fl. (2018) att det är först när en elev upplever 

kunskap och delaktighet gällande en intervention som den kan uppskattas, begripliggöras och genomföras. Om 

eleverna inte provar mindfulness-praktik på grund av okunskap, osäkerhet eller irritation kommer de inte heller 

uppleva att övningen gynnar och då uteblir troligen alla typer av resultat. Slutsatser som stämmer väl överens 

med hur informanterna i föreliggande studie beskriver sitt möte med mindfulness-praktik. Ställs detta i 

förhållande till vikten av färdigheten avsikt enligt IAA, så behöver den stimuleras för att praktiken 

överhuvudtaget ska bli gjord (Shapiro m.fl. 2006). Dessutom kommer elevernas delaktighet, förståelse och 

nyfikenhet troligen vara en avgörande faktor för om mindfulness på gymnasiet kommer falla i god jord. 

Metodologiska begränsningar och riktlinjer för framtida forskning  

           I föreliggande studie framkom många fördelarna med MBI-programmet ”Mitt lugn”, detta bör sättas i 

relation till att resultat endast bygger på hur tolv elever på en gymnasieskola i Sverige upplevde programmet. 

Dessutom visade det sig att ett av inklusionskriterierna gällande dessa tolv informanter inte tillgodosågs eftersom 

endast sex av dem hade övat mindfulness regelbundet under de sex aktuella veckorna. Likväl kunde dessa 
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informanter bidra i delen som berörde avsikt i resultatet. Begränsningen påverkar dock studiens giltighet 

eftersom den beskriver hur hög sanningshalten i det samlade resultatet är (Graneheim, & Lundman 2004). Andra 

begränsning med aktuell studie var att intervjuerna här vilade på frivillighet, något som kan ha medfört att de 

som hade positiva saker att säga om programmet och interventionen var de som samtyckte till deltagandet. Att 

intervjuer är frivilliga kan enligt Dariotis m.fl. (2015) exempelvis innebära att de som deltar är mer motiverade 

att lära sig nya färdigheter, och -eller var mer benägna att bidra. Ett hinder som kan påverka studiens 

överföringsbarhet (Graneheim, & Lundman 2004). Tredje begräsningen tar fasta på det faktum att intervjuaren 

själv var en van mindfulness- meditatör och en utbildad mindfulness-instruktör en förförståelse som exempelvis 

kan ha påverkat de följdfrågor som ställdes under intervjuerna. Problematiken kan medföra en svårighet att 

bibehålla en övergripande objektiv approach genom datainsamlingen och analys, detta eftersom analysen är 

baserat på intervjuarens egna tolkningar och underliggande antagande kring homogeniteten inom aktuellt 

fenomen.  Något som sammantaget kan påverka delaktighet, eftersom detta avser hur neutral en forskar är under 

datainsamling (Graneheim, & Lundman 2004). Problematiken medför dessutom en svårighet för läsarens 

möjlighet att följa och förstå varför och hur beslut har tagits, samt att det kan bli en svårighet för andra forskare 

att replikera intervjuerna i en annan kontext. Begräsningen kan således både ha påverkat studiens tillförlitlighet, 

överföringsbarhet och övergripande trovärdighet (Graneheim, & Lundman 2004). Reflektionen går i linje med 

det Hsieh & Shannon (2005) nämner som en svårighet med i riktad innehållsanalys, nämligen att en bias kan 

uppstå då utsagor i intervjuer ska sättas i relation till en givna delar i en specifik teori. I föreliggande studie 

studien motiverades exempelvis inte valen av IAA och MAT.  För att öka studiens trovärdighet och ge läsaren 

möjlighet att följa hur beslut tagits beskrevs dels valet av de tre områdena välbefinnande, skolarbeten och social 

skolmiljö, dels förklarades valet av begreppen domäner, subteman och teman dels redogjordes syftet med den 

latenta analysen (Graneheim m.fl. 2017). Begräsning fyra handlar dels om själva MBI-programmet ”Mitt Lugn” 

som består av fyra olika typer av övningar och där renodlad mindfulness-praktik är en del. Att flera olika typer 

av insatser blandas i ett program menar Bazzano, Anderson, Hylton och Gustat (2018) bidrar till en svårighet 

med att utröna vilken övning som bidragit till de olika positiva upplevelserna eleverna beskriver.  Mer forskning 

med gymnasielever som fått ta del av ett MBI-program där fler övningstyper än mindfulness ingår av skulle 

kunna bidra till att utröna vilka övningar och kombinationer av övningar gymnasielever uppfattar som mest 

givande. Informanterna i föreliggande studie hade dessutom fått olika mängd övning av olika utövare under de 

sex aktuella veckorna, något som påverkar studiens överföringsbarhet (Graneheim & Lundman 2004), Enligt 

Bazzano (2018) är detta några av anledningarna till att generalisering är svår att göra med resultat från denna 
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typ av kvalitativa studier. Att elever fått olika mycket övning av olika ledare påverka även studiens 

tillförlitlighet eftersom studien pålitlighet minskar (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). Hur pålitlig denna studie är och huruvida studies resultat kan överföras på likande grupper 

och kontexter blir såldes upp till läsaren att avgöra (Graneheim, & Lundman 2004). Begränsning fem lyfter 

även den tidsaspekten dock utifrån det faktum att informanterna i denna studie bara nyttjat metoden ”Mitt Lugn” 

i sex veckor, en till två gånger i veckan i cirka tio minuter, innan data började samlas in. Huruvida längden på ett 

program är avgörande för exempelvis utvecklandet av kärnkomponenten uppmärksamhet och acceptans finns det 

olika vetenskapliga belägg för. Enligt Jian Wei Lin och Li Jung Mai (2018), Carmody & Baer, (2009) och 

Zeidan, Johnson, Diamond, David och Goolkasian (2010) spelar exempelvis inte längden på programmen någon 

roll för resultatet, då även korta mindfulness-program bland annat kan bidra till ökad uppmärksamhetsförmåga, 

förbättrat arbetsminne och ökad medveten närvaro. I en studie av Josefsson, Lindwall och Broberg (2014) 

påvisades dessutom att det upplevda välbefinnandet ökade vid mindfulness-interventioner som varat i 4–6 

veckor. Å andra sidan menar Grossman & Van Dam (2011) att endast långsam och gradvis mindfulness-praktik 

över tid kan bidra till en mindful-hållning där olika färdigheter naturligt kan börja användas. Motstridiga   

hypoteser, resultat och slutsatser ger en indikation på att framtida forskning behöver undersöka vilken längd på 

ett program som är optimal när det ska genomföras på svenska gymnasieskolor. Informanterna i denna studie 

lyfter just att tidsaspekten är viktig att ta hänsyn till, då elever kan uppleva interventioner som stressande, 

eftersom deras tid är pressad. Om ett kort mindfulness-program visar sig fungera på ett givande vis, skulle det 

gynna elevernas pressade tidschema. Sista begräsningen handlar om hur den generella medvetenheten gällande 

ungdomars psykisk hälsa troligen ökade hos de lärare som utförde ”Mitt Lugn”. Något som kan ha bidragit till 

att ett övergripande psykologiskt stöd riktats mot eleverna. En svårighet kan såldes vara att utröna om det var 

lärarnas bemötande och uppmärksamhet gentemot informanterna som bidrog till det upplevda välbefinnandet, 

den förändrade skoltekniken och den inre sociala kompentensen, eller om det var de specifika mindfulness-

färdigheterna som ökat (Carsley m.fl. 2018). Problematiken bidra till att belysa vikten av att utforska vad som 

genererar vad vid mindfulness-interventioner. Framtida forskning behöver bland annat lägga mer fokus på att 

utröna hur och vem som ska hålla i mindfulness-praktiken i skolan, så den som är bäst lämpad för uppdraget 

också blir den som utför det. Enligt Carsley m.fl. (2018) är exempelvis skillnaden stor mellan en lärare som 

känner eleverna och som kanske har hälsoeffekter och skolprestation i fokus, kontra en utomstående meditatörer 

med fokus på utvecklandet av en mindful-hållning.   
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Tack  

Författaren vill tacka alla elever som valde att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter och på så vis 

gjorde studien möjlig. 

Överensstämmelse med etiska förfaranden 

Momenten som utförts i studier som innefattar mänsklig medverkan ska vara förenlig med de etiska normerna 

för den institutionella och / eller nationella forskningsutskottet. Vidare ska Helsingforsdeklarationen från 1964 

och dess senare ändringar eller likvärdiga etiska normer efterföljas. 

Deklaration av intressekonflikt 

Författaren förklarar att de inte finns några intressekonflikter.  
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