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Tack!

Det har varit en spännande och givande process att tillsammans genomföra denna studie. Vi 
har inte bara lärt oss mer om det valda undersökningsområdet, utan också lärt känna såväl 
oss själva som varandra bättre. Vi vill tacka de människor som på ett mycket välkomnande 
sätt lät oss ta del av sitt arbete och sina tankar omkring vårt undersökningsområde. Vi är 
väldigt tacksamma för att vi fick genomföra samtal med er!
Vi vill också tacka vår handledare Kjell Johansson, tillsammans med  coacherna Solange 
Perdal och Åsa Gardelli, för all stöttning och alla goda råd under arbetets gång.
Vårt varma, kärleksfulla tack till  våra familjer som ställt upp. Sist men inte minst vill vi 
också tacka varandra, för ett gott arbete och en ny god vänskap!
Nu är det klart!

Camilla & Maria

2



Abstract  

Studiens syfte är att utifrån ett kvalitativt perspektiv med en kritisk ansats problematisera 
bakomliggande faktorer till varför pedagoger anser att mindfulness ska användas i skolan. 
Empirin  består  av  intervjuer  med  en  mindfulnessinstruktör  samt  fokussamtal  med  tre 
pedagoger.  Undersökningen  belyser  historiken  kring  mindfulness  samt  de  samhälleliga 
aspekter som kan ha lett till mindfulness stora genomslag. Vidare tar undersökningen upp 
historik kring skolan samt hur den ser ut idag i förhållande till samhället. 

De centrala  delarna i  mindfulness är  att  lära  sig bli  en mer medveten och reflekterande 
människa samt att inta ett accepterande förhållningssätt. Mindfulness, som det fenomen vi 
känner  till  det  idag,  bygger  på  buddistiska  traditioner  av  meditation.  Historien  visar  att 
samhället genomgått en förändring som lett till att vi idag lever i ett materialistiskt samhälle 
som vilar på individualismens grund. Vissa faktorer pekar på att detta samhälle nu nått sin 
gräns och står inför ett paradigmskifte vilket leder till att människor känner en slags rotlöshet 
och söker vägar att återställa balansen. Vad dessa människor söker är oklart men faktum är 
att många väljer mindfulness och vittnar om att de har funnit balans i livet. Det här kan vara 
en del av förklaringen till  mindfulness stora genomslag.  Mindfulness används idag inom 
många olika områden och forskningen inom det  medicinska området  är  utbredd.  Skolan 
brottas  med  många  problem;  stress,  ökad  administrativ  arbetsbörda  för  pedagoger  samt 
elevers  känsla  av  exkludering. I  undersökningen  ställs  dessa  faktorer  mot  varandra, 
samhället,  skolan  och  mindfulness.  Undersökningen  vill  lyfta  fram  en  specifik  grupp 
människors förhållningssätt, arbetssätt och tankar om mindfulness som metod och arbetssätt 
i skolan. Studien visar att informanterna har ett förvånansvärt okritiskt förhållningssätt till att 
använda  mindfulness  i  arbetet  med  eleverna  samt  har  liten  eller  ingen  koppling  till 
styrdokument  eller  forskning.  Informanterna  låter  ana  en  form  av  dolda  diskurser  då 
mindfulness  sägs  vara  ett  uttryck  för  en  skolas  hälsoprofil  samtidigt  som de  pratar  om 
stressproblem  och  att  mindfulnessträning  ger  pedagogerna  en  stunds  avlastning. 
Undersökningens diskussion lyfter bland annat betydelsen av att mindfulness är baserat på 
buddism och vad detta kan innebära kopplat till läroplanen. 

De slutsatser som dras i undersökningen är att  pedagoger bör ta ett  större ansvar för ett 
kritiskt reflekterande förhållningssätt till användandet av mindfulness i skolan då eleverna 
inte kan anses stora nog att ha möjlighet att ta egna beslut om hur de ska förhålla sig till  
detta.  Undersökningens resultat  visar  även att  mindfulness  uppbyggnad och struktur  kan 
inbjuda till att använda det i disciplineranade syfte då det handlar om självkontroll samt visar 
på en norm för människan att foga sig i. Sammanfattningsvis menar författarna att delar av 
mindfulness nära sammankopplat med pedagogik kan tillföra positiva konsekvenser i skolan. 
Detta kan raliseras i form av kontemplativ pedagogik där reflekterande är ett givet skolämne 
och kan då utövas i  enlighet  med läroplaner.  Pedagoger  bör ha ett  kritiskt  reflekterande 
förhållningssätt samt medvetenhet om sina anledningar till valet av metod.

Nyckelord: mindfulness, skola, läroplan, samhälle, disciplinera, kritisk ansats
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Inledning
Vi är två förskollärare, mitt i livet med familjer och allt vad det innebär som frågat oss själva; 
Ska det vara så här resten av livet? I vårt sökande efter nya infallsvinklar till vår profession har 
vi hamnat i skolbänken igen, och plötsligt upptäcker vi att det är fantastiskt roligt att erövra ny 
kunskap så som vi gjort. Vårt sökande har lett oss till den relativt nya företeelsen mindfulness. 
Dess användningsområden för oss människor har väckt vår nyfikenhet på hur det kan användas i 
skola och förskola men också varför pedagoger kan känna behovet av det.

Samtidigt som vi söker ny kunskap kan vi blicka tillbaka på två av våra stora filosofer och ta 
avstamp i deras resonemang om att ha erövrat, men också uppnått, kunskap:

Sokrates förefaller vara mera frågande och odogmatisk i övertygelsen om att han är visast i världen. Han  
hävdade själv att han ingenting visste…Sokrates ställde frågor om det allmängiltiga bakom det  

konkreta och varierande. Platon var mer angelägen om att presentera de slutgiltiga svaren men 
kunde i skydd av sin metod att skriva dialoger ändra sina teorier i takt med ny erfarenhet och ny  

insikt. (Egidius,1983).

Idag pratas det mycket om skolan, tyvärr ofta i negativa termer. Larmrapporter visar att allt fler  
barn och ungdomar i skolan mår dåligt, vantrivs och allt fler har svårt att nå de kunskapsmål som 
är uppsatta.  PISA-undersökningen år 2003  (Skolverket,  2010)  visade att  Sverige låg högt på 
ämneskunskaper men lågt på ordningsfrågor. Vad beror detta på? Hur hänger ämneskunskaper 
ihop med ordningsfrågor? Vad kan man göra åt dessa problem?

Vi fick möjlighet att komma i kontakt med en skola där pedagogerna tagit beslut om att använda 
mindfulness i sitt arbete. Detta väckte vår nyfikenhet och fick oss att börja fundera på varför 
pedagogerna väljer att arbeta med just mindfulness? Vad anser de att mindfulness kan tillföra? Är 
målet att mindfulness ska lösa de ordningsproblem som PISA – undersökningen visade brister 
på?  Beror  valet  av  just  mindfulness  på  den  rådande  trenden  i  samhället?  Vi  blev  även 
fundersamma över vad som tas bort då man tillför detta nya, alltså vad pedagoger och elever inte  
gör nu när de tränar mindfulness, som de gjorde innan. 

Begreppet mindfulness har vuxit stort och snabbt de senaste 10 åren och blivit en självklar del i 
den  västerländska  världen.  Mindfulnessträning  förekommer  idag  inom  de  mest  vitt  skilda 
områden;  exempelvis  som  del  av  sysselsättning  för  arbetslösa,  inom  vård  och  omsorg,  i 
veckotidningsartiklar  med budskapet  ”så  blir  du  lycklig”,  kändisar  som berättar  om hur  det 
använder  sig  av mindfulness  och så  vidare.  Vid sidan av  den populärkulturella  aspekten  av 
mindfulness  bedrivs  även  seriös  forskning,  främst  inom det  medicinska  området.  Den  vida 
spridningen av begreppet gör att vi ständigt blir påminda om att mindfulness är högaktuellt i 
dagens samhälle och eftersom fenomenet är ständigt återkommande i många sammanhang är det 
lätt  att  tolka  det  som att  mindfulness  är  svaret  på   många  av  livets  problem.  Vad är  det  i 
mindfulness som lockar människor? Finns svaret i själva fenomenet mindfulness eller ligger det i 
något utanför sin egen existens? Är det något i vårt samhälle? Hos människorna själva? Frågan 
är också vad det får för konsekvenser med en sådan allomfattande syn på detta fenomen?
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Vi  är  intresserade  av  att  se  vad  mindfulness  har  att  erbjuda  skolan  med  dess  elever  och 
pedagoger, men är också nyfikna på varför skolan ska använda just mindfulness. Förespråkarna 
menar  att  med mindfulness som ett  förhållningssätt  och ett  verktyg i  skolan kan man aktivt 
arbeta med att hjälpa lärare och elever till minskad stress, ökat lugn och ökad inlärningsförmåga. 

Vi  tänker  att  det  kan  uppstå  en  krock  mellan  skolans  läroplan  (Läroplan  för  grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket)  och mindfulness. Skolans läroplan anger 
vilket förhållningssätt som ska ligga till grund för hur alla som arbetar i skolan ska förhålla sig 
till omvärlden, skolans mål och kunskap. Däri har alltså värdegrunden och uppdraget beskrivits 
som  ska  vara  basen  för  den  syn  på  kunskap  och  värderingar  som  ska  genomsyra  skolans 
verksamhet.  Denna  verksamhet  ska  stödja  och främja  elevernas  harmoniska  utveckling  med 
målet  att  eleverna  ska  utvecklas  till  ansvarstagande  medborgare  som  kan  och  vill  ta  ett 
demokratiskt ansvar för sig själv och sin omvärld (ibid.). 

Läroplanen bygger på en sociokulturell kunskapssyn där fokus ligger på att människan bäst lär 
sig i samspel med andra. Inom mindfulnessträning ser vi dess motsats då den är individuell och 
dess  budskap  i  stora  drag  innebär  att  lära  sig  inta  ett  icke-värderande  och  accepterande 
förhållningssätt.  Vid  första  anblicken  ser  det  ut  som  att  två  olika  perspektiv  krockar  med 
varandra  om  man  sammanför  dessa  och  vi  ställer  oss  frågan  om  mindfulness  och  skolans 
läroplan står mot varandra eller om det finns beröringspunkter? Vi är också nyfikna på vilken 
diskurs som styr när dessa två kulturer möts i skolan och vilka faktorer som egentligen ligger 
bakom pedagogers sökande till just mindfulness?

Syfte 
Syftet med vår studie är att belysa och problematisera vilka bakomliggande faktorer som leder 
fram till att pedagoger anser att Mindfulness ska användas i skolan. 

Forskningsfrågor
Vilka processer i samhället har lett till att mindfulness har etablerat sig som företeelse?

Vilka erfarenheter motiverar pedagoger att välja mindfulness som metod och förhållningssätt i 
skolan?

Vilka konsekvenser anser pedagoger att mindfulness i skolan kan ge?

Syftesprecisering
Vi vill genom litteraturstudier undersöka vilka faktorer i samhället och skolan som lett till att 
mindfulness fått stark förankring i samhället och skolan under relativt kort tid. Vi vill belysa 
samhällsperspektivet  och  empirin  genom  en  teoretisk  och  kritisk  referensram  där 
samhällskritikerna Foucault och Bauman hjälper oss att se bortom det för ögat självklara.
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Personlig förförståelse
När vi initialt skulle forska om just mindfulness i skola och vår nyfikenhet väcktes, blev det 
tydligt att vi har olika förförståelse för ämnet. Vi väljer därför att skriva varsin personlig del i  
detta  avsnitt  för  att  läsaren  ska  få  en  tydligare  bild  av  de  förutsättningar  vi  hade  för  vårt  
samarbete från början.

Camilla:

Efter  många  års  erfarenhet  som förskollärare  kände  jag  att  jag  ville  vidareutvecklas  på  ett 
djupare plan i min profession. Att börja läsa pedagogik 3 kändes naturligt och när frågan kom om 
att delta i en studie av mindfulness i skola väcktes frågorna över vad mindfulness i skolan kan 
bli, men också varför det behövs. 

Jag är inte främmande för ämnet men har inte studerat det djupare än populärvetenskapligt och 
inte heller  mer regelbundet än att jag läst det jag råkat komma över.  Med det jag visste om 
mindfulness innan detta arbete, såg jag på företeelsen som ett förhållningssätt där kärnan är att 
stanna upp och reflektera över sig själv. Jag är utbildad inom Reggio Emilia- pedagogik och 
tyckte mig se många beröringspunkter vad gäller just reflektion och självinsikt samt tanken om 
att bidra till en god värld.

Att  få möjlighet  att  undersöka detta  djupare kändes  spännande och jag blev glad när  Maria 
frågade om jag ville samarbeta med henne.

Maria:

Från början var mindfulness ett mycket diffust begrepp. Jag hade läst om det i veckopressen och 
hört någon ytligt bekant beskriva det som "jag bara känner hur all stress rinner av mig". I mitt liv, 
med familj, husdjur, aktiva fritidssysselsättningar och så vidare har det inte funnits tid till att  
fundera över om jag behöver något mer. För mig har det låtit skönt när bekanta berättat om yoga 
eller mindfulness men i mitt liv har det ännu inte kommit in. Därför, att studera mindfulness från 
det här perspektivet har varit intressant och lärorikt.

Bakgrund
Under denna rubrik ges en sammanfattning av tidigare forskning som belyser vad mindfulness 
är, eventuella faror som företeelsen kan innebära och vilka samhällsfaktorer som ligger till grund 
för mindfulness stora genomslag. Skolans historik i korthet sammanfattas och dess spegling av 
samhället.  Vi  belyser  också  de  styrdokument  skolan  har  att  förhålla  sig  till  samt  vilken 
kunskapssyn de bottnar i.

Vad är Mindfulness?
Professor Jon Kabat-Zinn var den som använde sig av traditionell meditation och utvecklade det 
vidare till vad man i dagligt tal kallar mindfulness. Det började med att han fick ett uppdrag av 
sjukhusledningen på University Hospital  of Massachusetts  utanför  Boston.  Uppdraget var att 
hjälpa  svårt  sjuka  patienter  att  hantera  den stress  som är  förknippad med allvarlig  sjukdom 
(Palmkron Ragnar & Lundblad 2010). Grundtanken i Kabat-Zinns arbete var en önskan om att 
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hjälpa människor genom att på ett enkelt sätt använda meditation utan religiösa inslag. Målet var 
inte att bli botad, utan att lära sig acceptera sin situation och därmed kunna känna glädje över det 
man faktiskt har. 

Inom österländsk  medicin  ses  begrundan  som näring  för  själva  livskraften  enligt  Terjestam 
(2010).  Är  man  däremot  oförmögen  till  inåtblickande  reflektion  anses  det  försvaga  denna 
livskraft. Enligt Palmkron Ragnar et al. (2010) är grunden i mindfulness att betrakta sig själv, 
sina  tankar  och  känslor,  även  grunden  för  den  västerländska  psykoterapin.  Så  småningom 
utvecklades  detta  med  hjälp  av  Jon  Kabat-Zinns  arbete  till  Mindfulness  Baserad  Stress 
Reduktion  (MBSR)  vilket  i  forskning  visat  goda  resultat  på  stresshantering.  Vidare  har 
mindfulness  mött  den  kognitiva  beteendeterapin  och  utvecklats  till  Mindfulness  Baserad 
Kognitiv Terapi (MBKT) (ibid.). 

”Alla världsreligioner omfattar själva idén om medveten närvaro eller kontemplation i  livet” 
menar  Schenström (2007).  Meditation  är  basen även i  mindfulness,  och är  alltså  i  sig  inget 
ovanligt  när  det  handlar  om  en  religiös  livshållning.  Axelsson  (2009)  låter  oss  få  veta  att 
mindfulness  närmast  är  inspirerad  av  zenbuddhismen  och  bygger  på  dess  2500  år  gamla 
värderingar  av  livet  och  människor  samt  dess  traditioner  av  bland  annat  meditation.  Han 
beskriver vidare Buddhas fyra ädla sanningar och menar att ”den åttafaldiga vägens sjunde gren” 
brukar kallas för sann medveten närvaro, alltså detsamma som mindfulness. 

Psykolog Jenny Jägerfeld diskuterar vid en intervju i radioprogrammet Kropp och själ (2013) om 
det ligger en fara i den snabba spridningen av användandet av mindfulness. Mindfulness är en 
spirituell, upplevelsebaserad terapi, där det inte krävs någon formell utbildning för att få använda 
sig av dess metoder. Risken är därmed stor att man använder sig av den forskning som finns, i  
syfte att påverka menar Jägerfeld vidare. Man kan exempelvis påstå att ett träningstillfälle är 
detsamma som en behandling trots att mindfulness inte kan ses som en egen behandlingsform, 
utan  ett  komplement  till  annan  (psykoterapi-)behandling  (ibid.).  Jägerfeld  liksom  Palmkron 
Ragnar et al.(2010) anser att denna utveckling är oroande då seriösa mindfulnessutövare, ofta 
med bakgrund inom psykoterapi eller psykologi, starkt avråder från att använda mindfulness som 
behandlingsform för vissa sjukdomar, eftersom det kan starta reaktioner som är mer till skada än 
nytta för individen ifråga.

Mindfulness konkurrerar inte med medicinsk behandling. Palmkron Ragnar et al.(2010) anser att 
det inte är en terapiform utan ska ses som en hälsoprevention. Mindfulness handlar i grunden om 
att träna upp sin förmåga att medvetet uppmärksamma vad som händer just nu, att skilja sina 
egna  förutfattade  meningar  om  en  situation  från  hur  den  verkligen  är,  att  lära  känna  sina 
egentliga behov och att acceptera verkligheten som den är. Genom att lära sig detta kan man 
enligt Schenström (2007) påverka sig själv och sin egen vardag för att må bättre då man lär sig 
att ”se att det är vårt förhållande till saker och till våra egna tankar som i hög grad påverkar  
hur vi mår”. Att acceptera sin tillvaro så som den är handlar dock inte om att ge upp, vara positiv 
eller avstå från att förändra hävdar Palmkron Ragnar et al.(2010). Det handlar om att lära sig 
färdigheter, till exempel skapa och bevara goda relationer, reglera sina känslor, möta svårigheter 
och att bli en mer öppen och kärleksfull medmänniska (ibid.). 

Ekonomi har  en betydande del  i  utvecklingen av mindfulness på olika sätt.  Enligt  Axelsson 
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(2009) kan försäkringsbolagen i USA dra nytta av mindfulness då det kan finnas pengar att tjäna 
för dem beroende på om människor håller sig friska eller inte. Psykolog Jenny Jägerfeld (2013) 
ställer frågan om det blir billigare för företag att ge personal en kurs i mindfulness istället för att 
ta tag i arbetsplatsens egentliga problem.

De senaste årens hjärnforskning kring mindfulness, initierat av bland annat Dalai Lama och Jon 
Kabat-Zinn, har visat på en mängd positiva effekter på den mänskliga hjärnan. Den högra delen 
av pannloben reglerar negativa känslor som till  exempel stress, ilska och rädsla,  den vänstra 
reglerar  positiva  känslor  som  exempelvis  lugn,  glädje  och  lycka.  Forskning  visar  att  vid 
regelbunden mindfulnessmeditation sker en förskjutning av aktiviteten från den högra delen av 
pannloben till den vänstra (Schenström 2007; Palmkron Ragnar et al. 2010). Palmkron Ragnar et 
al.(2010) anser att det är Jon Kabat-Zinn som genom sin forskarbakgrund som molekylärbiolog 
förmodligen bidragit till att mindfulness som metod kom att utvärderas vetenskapligt. 

Terjestam (2010) anser att mindfulness är en av de mest beforskade meditiationsformerna och 
kanske därför den som används mest i den traditionella vården. Vidare slår Terjestam fast att 
mindfulness på kort blivit ett av det moderna samhällets främsta redskap för stresshantering. 
Nilsson & Schücker (2011) har gjort en systematisk översikt av effekten av mindfulnessbaserad 
stressreduktion och mindfulnessbaserad kognitiv  terapi  vid stress,  depression och ångest.  De 
visar i sin studie att vad gäller mindfulness verkan på stress bjuder forskningen på ett måttligt 
baserat underlag vilket inom forskarvärlden anses tyda på god evidens. Däremot är underlagen 
otillräckliga  vad  gäller  forskning  om  mindfulness  inverkan  på  ångest.  Nilsson  &  Schücker 
hävdar också att det totalt sett finns få studier av god kvalité samt få långtidsstudier vilket kan 
förklaras med att studierna är svåra att genomföra. Ett annat skäl är också att mindfulness, som 
vi känner till det idag, inte funnits längre än de senaste 10 åren. Dessa faktorer gör det svårt att  
komma upp i god evidens i forskarstudier (ibid.). 

Vilka samhällsfaktorer har lett fram till Mindfulness stora genomslag?
Samhället har ändrats drastiskt på några årtionden. Bauman (2009) menar, i likhet med Karasek 
&  Theorell  (1990),  att  samhället  har  gått  från  att  ha  ganska  tydliga  ramar,  där  samhälle, 
utbildning och jobb gav trygghet, både ekonomisk och personlig, i utbyte mot tid och frihet. Idag 
har vi stor personlig frihet men liten trygghet. 

För att få en förståelse för vad som ligger bakom denna utveckling krävs en snabbdykning i 
västvärldens  historia.  Niall  Ferguson (Ferguson,  2012),  brittisk  historiker  och  innehavare  av 
Laurence A. Tischs professur i historia vid Harvard ger en kort sammanfattning av denna när han 
berättar att protestantismen fick sitt uppsving på 1500-talet och människor värderade strävsamhet 
och hushållande snarare än religion och kyrkan. Detta ledde till ett paradigmskifte, kapitalismen 
föddes och västvärlden växte fram till en ekonomisk stormakt. Industrialiseringen banade väg 
från kapitalism till materialism, där vi nu befinner oss, vilket även Karasek och Theorell (1990) 
vittnar om. 

Karasek et al.(1990) resonerar vidare, liksom Bauman (2009), att detta har lett fram till att vi 
idag lever i en tid då samhället i första hand styrs av ekonomiska makter. Habermas (Alvesson 
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och Sköldberg 2005) säger att teknik och vetenskap fungerar som en ideologi vilket leder till att 
makt och pengar är styrmedel för människans och samhällets val. Detta reglerar i sin tur flera 
andra sektorer i tillvaron (ibid.). Ekonomin fungerar globalt men ger konsekvenser lokalt utan att 
den enskilda människan kan påverka detta genom exempelvis politik. Religionen och kyrkan, 
med plats för tillhörighet och reflektion över bland annat livsfrågor, har ingen eller väldigt liten 
betydelse.  Utbildning,  arbete  och  ekonomi  hänger  inte  nödvändigtvis  ihop  för  den  enskilde 
individen menar Bauman (2009). Förr blev man fastanställd, idag blir man tillsvidareanställd och 
bör byta arbete med jämna mellanrum för att ”inte stagnera”. 

Bauman fortsätter  sina tankar om att  arbetslivet har gått  från gemenskap i  hemmets arbeten, 
vidare i fabrikerna där individen/arbetskraften var sammansvetsat med kapitalet – det ena var 
beroende av det andra – till att individen står ensam i en ”flexibel” arbetsmarknad där kapitalet 
styr på egen hand. Enligt Alvesson och Sköldberg (2005) menar Habermas att individens tillvaro 
präglas  av  opersonliga  krafter  och  fragmenterande  påverkan  utifrån;  allt  från  experter  i 
barnuppfostran till konsumtion och så vidare. Medmänsklighet, omtanke och relationer får stå 
tillbaks  för  det  egna ansvaret  att  göra de rätta  valen att  uppnå lycka enligt  Bauman (2009). 
Palmkron  Ragnar  et  al.(2010)  hävdar  att  kropp  och  själ  ses  som  två  separata  delar  där 
själen/medvetandet har högre status än kroppen. När den senare anses vara trasig lämnas den in 
till sjukvården för reparation .

Bauman (2009) påstår, vilket understryks av Tiller & Tiller (2003), att dagens samhälle synes 
vara splittrat med enorma krav på människan att vara tillgänglig, tillmötesgående, föränderlig, 
kunnig, produktiv, energisk, kreativ, oberoende, ha en ständig strävan framåt och uppfylla sitt 
självförverkligande.  Vi ska dessutom följa  trender  vad gäller  utseende,  livsstil,  kost,  boende, 
intressen,  i  stort  sett  allt.  Schenström (2007)  anser  att  de  flesta  av  oss  har  tillgång  till  all 
information om allt, hela tiden, och ska utifrån denna information ständigt göra en mängd olika 
val. Vår materialistiska tid har lärt oss att lycka skapas genom prylar, karriär och att ha det bästa 
och senaste av allt menar Palmkron Ragnar et al.(2010). Denna, för många ogreppbara värld, 
leder till att det kan kännas svårt att handskas med verkligheten. Har man inte ett fast grepp om 
nuet är det inte heller troligt att man klarar av, eller bryr sig om, att ställa krav på sin framtid 
anser Tiller & Tiller (2003). Den rådande samhällsstrukturen inbjuder inte heller till granskning 
för att få syn på helheten, att individens öde är sammanfogat med samhällets sätt att fungera. 
Den inbjuder inte heller till att bry sig om människans villkor och sina medmänniskor.

”Knapphet på tid jagar upp människor” (Tiller & Tiller, 2003)

Naturligt är att vår tid skapar sina människor. Schenström (2007) och Bauman (2009) menar att 
tempot i dagens samhälle, med överflöd av information, snabba förändringar och ständiga krav 
på effektivisering gör att människor idag är mer stressade än någonsin och upplever att de inte 
hinner med sig själva. Människor vet inte hur man ska leva sina liv och allt för många är för nära 
att bli utbrända – det är för mycket helt enkelt. Schenström (2007) anser att det finns liten insikt 
i,  och  förståelse  för,  att  den  mänskliga  varelsen  har  samma  grundläggande  behov  för 
välbefinnande som för 200 000 år sedan; fysisk aktivitet, social gemenskap och vila. Istället för 
att möjlighet till detta ges ökar kraven på individens förmåga att dela sin uppmärksamhet på flera 
olika saker samtidigt och ständigt vara tillgänglig. Vidare säger Karasek & Theorell (1990) att 
möjligheten att fokusera och fördjupa sig i en sak får allt mindre utrymme liksom möjligheten till 
varaktiga relationer. 
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Människor blir frustrerade och otrygga då de inser att de inte har den egentliga makten över sina 
liv bekskriver Bauman (2009). Däremot har varje individ det totala egenansvaret för att uppnå 
framgång av något slag, men utan garantier och skyddsnät, var och en har till syvende och sist  
endast sig själv att lita till.  Att leva under den press detta ansvar ger, minskar utrymmet för 
medmänsklighet och tolerans. Risken är stor för att känslor av apati och vanmakt tar över och 
kontentan av det hela blir ett samhälle där människor lever ett ensamt liv utan sammanhang 
(Tiller & Tiller, 2003).

Axelsson (2009) gör reflektionen att vi kanske nu har kommit till ett vägskäl, kanske är ett nytt 
samhälleligt paradigmskifte på gång? Ekonomin dalar, välfärden i samhället handlar idag inte 
bara om pengar utan bristen på tid vilket även Bauman (2009) samt Karasek & Theorell (1990) 
tar upp. Axelsson (2009) beskriver i likhet med Titmuss (1995) att vi i väst nu börjar se igenom 
fasaden av materialism som vägen till lycka, människor söker något annat. Palmkron Ragnar & 
Lundblad (2010) styrker detta resonemang och säger att västvärlden är i ett ständigt görande och 
presterande där varumärkesskydd, meritlistor,  certifiering och legitimation är det som räknas. 
Uttryckt med andra ord säger Terjestam (2010) att ett ”ensidigt yttre fokus är signum för dagens  
samhälle”  och  påpekar  även  att  i  denna  materialistiska,  tävlingsinriktade  värld  är  barn  och 
ungdomar utsatta för lika mycket stress och belastning som vuxna. Till skillnad mot de vuxna 
saknar dock barnen helt  erfarenhet  för att  kunna hantera detta (ibid.).  Titmuss (1995) ställer 
frågan  om människan  kanske  börjar  känna  behovet  av  att  det  är  legalt  att  lyssna  till  egna 
erfarenheter snarare än yttre auktoriteter, att ta tillbaks makten över sig själv. Behovet av att  
känna att det är tillåtet att bara vara, att det är tillåtet att ”det är som det är” är även något som 
Palmkron Ragnar et al. (2010) belyser. 

Mindfulness används i första hand för att motverka stress och stressrelaterade åkommor men är 
också enligt Jon Kabat-Zinn ett icke religiöst forum där det finns utrymme att reflektera över de 
existentiella frågor människan ställt sig i alla tider; varför är vi här? Vad kommer i framtiden? 
Mindfulness är självutforskande på så vis att det bygger på att bli medveten om vad man lägger 
sin energi och sin tanke på, en hjälp i sitt identitetsskapande (Palmkron Ragnar et al. 2010). De 
belyser vidare att mindfulness också kan vara något för människor att mötas kring, ett forum för 
att  sprida  harmoni  och  vänlighet.  Meditation  ger  välbehövlig  återhämtning  och  idén  i 
mindfulnessträningen innebär en helhetssyn på kropp och själ. Tanken är också att bygga upp 
människan till att lära sig att inte reagera som ett hjälplöst offer för sina känslor utan ha styrka att 
förändra det man kan och behöver förändra. Mindfulness är till för alla och kanske kan bidra till 
att vi slutar sätta etiketter på människor då man lär sig att observera utan att döma, lära sig att 
uppskatta mångfalden och kanske börja prata om olikheter istället för sjukdomstillstånd (ibid.).

Skolan och samhället 
Genom Tiller & Tillers (2003) berättelse om ”den andra dagen” ges bilden av att skolan förr hade 
en hög status i samhället och skolläraren en maktposition. Att stå upp för sin åsikt mot läraren 
kunde innebära fysiska straff. Idag är fysiska straff förbjudna i skolan men lärarna måste ändå 
noga tänka över vilka medel och metoder man använder då risken annars är överhängande att ge 
legitimitet till idésystem med flera agendor. Dessa tankar är en utveckling av Michael Foucaults 
”Vansinnets  historia  under  den  klassiska  epoken”  (2010),  där  författaren  berättar  om  det 
omgivande samhällets  syn  och behandling av människor  som av olika anledningar  uppfattas 
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befinna  sig i  ett  utanförskap.  I  senare  skrifter  drar  han paralleller  till  olika fenomen genom 
tiderna,  belyser  makt  ur  olika vinklar  och hans syn på disciplinerande inslag av människan. 
Foucaults  tankar är viktiga och aktuella än idag eftersom den disciplinerande makten kan ta en 
skepnad  av  det  positiva,  till  exempel  mindfulness.  Idag  ska  vi  vara  på  ett  visst  sätt  för  att 
betraktas som normala trots många faktorer som bidrar till hög stress runt om kring oss. Normen 
är att vi ska vara avstressade, icke oppositionella och effektiva. Men hur fungerar det när världen 
runt omkring oss snurrar i en allt fortare takt. Är det då vi tar till mindfulness?

I den allmänna samhällsdebatten som pågår just nu ställs det ofta frågor om orsaker till barns 
bristande kunskaper, impulskontroll och skolans svårigheter att möta dessa. Varför når man inte 
bättre resultat? Här drar debatten gärna paralleller till företagande. Om ett företag kan bli mer 
effektivt  varför  kan  inte  också  skolan  öka  sin  effektivitet?  Skolan  är  och  har  varit  en 
samhällsinstitution som har ett flerdimensionellt uppdrag (fostran, undervisning och utbildning) 
genom alla tider enligt Lennart Svensson (2004).  Detta flerdimensionella uppdrag leder därför 
till att skolan måste betraktas som samhällsinstitution - eftersom den offentliga skolan ägs av 
samhället  (Arfwedsson & Arfwedsson, 1991). Regler, uppställda av människor och utformade 
för att tillgodose samhällsbehov av många slag styr denna verksamhet. Men reglerna ändras när 
samhällsbehoven och människornas behov ändras. De menar vidare att skolan är en institution 
som varierar i samspel med sitt samhälle: alla samhälles huvudproblem återspeglas i dess skolor, 
och verksamheten inom ett skolsystem utmärks i varje samhällstyp och i varje historiskt skede. 
Men det sker också i en kontext av tidens aktuella mänskliga och samhälleliga problem (ibid.).

Skolan kan alltså ses som en spegling av samhället i miniatyr. Tidsbristen är klart märkbar även 
där  och  drabbar  i  första  hand  barnen  och  ungdomarna  då  den  bland  annat  leder  till  att 
pedagogerna får minskad möjlighet att verkligen lära känna sina elever. Även pedagogernas tid 
för reflektion och analys har minskat drastiskt vilket i sin tur leder till att det finns för liten tid att 
knyta an teori med känd praktik (Tiller & Tiller, 2003). 

Det finns många exempel idag på forskning om effektiva skolor. Med effektivitet menas här 
skolor vars elever når målen i högre utsträckning än andra. I denna typ av forskning framhålls 
undervisningsklimatet som en produkt av den atmosfär som råder på skolan. Denna skolanda, 
eller "ethos", som råder på en skola påverkar interaktionen mellan elever, lärare, föräldrar och 
skolledare.  Den skolkultur som råder, påverkar i psykisk bemärkelse även klassrumsklimatet, 
eftersom  lärarens  handlingsmönster,  förhållningssätt,  undervisningsstil  och  förväntningar 
påverkas av den skolkultur hen är en del av (Hargreaves, 1998). En skolkultur som präglas av en 
stark betoning på skolans kunskapsmål och högt ställda förväntningar på eleverna lyfts fram som 
goda exempel i forskning om effektiva skolor. Dessa faktorer visar sig leda till att eleverna i 
högre utsträckning fokuserar  på skolarbetet  och att  asocialt  beteende hos  eleverna  reduceras 
(Griffith, 2000). Ett gott studieklimat, trygghet och trivsel antas vara förutsättningar för en god 
lärmiljö enligt Rosén, Myrberg & Gustafsson (2005). Under hösten 2003 genomfördes i Sverige 
en kartläggning av yngre barns attityder till skolan. Nästan 3000 elever från drygt 130 klasser i  
skolåren  4-6  deltog  genom  att  besvara  en  enkät  bland  annat  om  arbetsro  i  skolarbetet 
(Skolverket, 2004). Vad gäller just arbetsro uppgav 24 procent av eleverna att det aldrig eller 
nästan aldrig var lugnt i klassen under lektionstid och fler än hälften upplevde att det sällan fanns 
arbetsro. I ytterligare en studie som fokuserade på svenska barns och ungdomars välfärd framgår 
att nästan hälften av eleverna i skolåren 3-6 upplevde att det brukade vara stökigt i klassrummet 
under lektionstid (Östberg, 2001). 
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Skolan har blivit allt mer ekonomiskt styrd, marknaden har gjort sitt inträde på skolans område, 
de pedagogiska aspekterna fått ge vika för de ekonomiska (Bauman 2009; Tiller & Tiller, 2003). 
Fokus ligger på att effektivisera, att alla elever ska nå läroplanens mål och därmed få godkända 
betyg, men deras kunskap om hur just de lär sig nya saker är av underordnad betydelse. I dagens 
generella marknadsekonomiska målstyrning av samhället i stort och smått finns tendenser till att 
man på ett alltför okritiskt sätt överför företagande till skolans verksamhet resonerar Tiller & 
Tiller  (2003) vidare.  Elevernas utbildningsnivå kan dock inte mätas i  hur tyst  de lyssnar till 
vuxna,  i  vilken  mån  de  besitter  impulskontroll  eller  något  annat  enkelt  effektivitetsmått. 
Marknadsekonomins målstyrning kanske inte heller går att transportera rakt in i den komplexa 
process som utmärker barnets väg till demokratiska tankemönster vilket ska leda till att de blir 
ansvarstagande medborgare i vårt samhälle (ibid.).

Dagens  skola  upplevs,  enligt  Tiller  & Tiller  (2003),  av  eleverna  som oerhört  teoretisk  och 
målstyrd med allt för litet utrymme för fantasi, visioner, kreativitet, eget tänk och möjlighet att 
praktiskt omsätta teorier. Det finns inte heller utrymme för elever att utvecklas på det man är bra 
på, förutom teori, vilket leder till att många definierar sig som förlorare i skolsystemet fortsätter 
Tiller  et  al.  Förutom att  eleverna ska nå kunskapsmålen,  ska också deras  identitet  utvecklas 
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket) samtidigt som 
skolan har att brottas med en gammal kultur och självsyn anser Tiller et al vidare. Elever idag har 
svårt att finna ett sammanhang mellan skolan och sin riktiga värld, det finns ett gap mellan deras 
egen värld och skolans värld.  Barnen har svårt  att  se ett  samband mellan den kunskapsbank 
skolan vill ge eleverna och den verklighet de möter utanför skoldagen (ibid.). 

Likväl som det i övriga samhället är svårt att ställa krav på sin framtid om man inte har grepp om 
nuet kan man anta att samma gäller för eleverna i skolan. Det är svårt för lärare att få makt över 
en fungerande pedagogik, det är ännu svårare för eleverna att få makt över det egna lärandet,  
men ”makt är något av det käraste vi människor äger” säger Tiller & Tiller  (2003). Även i 
skolan är det svårt att bygga varaktiga relationer. Ständiga omstruktureringar som berör både 
lärare,  lokaler och elevgrupper är  vanligt  och leder  till  ensamma, vilsna barn och ungdomar 
(Bauman 2009; Tiller & Tiller 2003). 

En studie som rör Göteborgs högre samskola visar att tre av fyra flickor i gymnasieåldern är 
stressade i skolan,  och var femte flicka är stressad varje dag (Schreiber,  2011 ).  Från Lund 
kommer liknande siffror, där uppger sex av tio elever att de känner sig stressade i skolan (Rädda 
Barnen, 2011). Terjestam (2010) menar att  skolan har en stor del i elevernas stressrelaterade 
problematik.  Där  har  eleverna  sina  viktiga  kamratrelationer  och  där  bygger  de  grunden  för 
framtiden. Många elever känner dock att de inte hinner med det som förväntas av dem, att de inte 
duger  eller  har  någon  framtid  resonerar  Terjestam vidare.  Skolan  och dess  pedagoger  söker 
därför efter nya sätt att hantera denna ökande stress bland eleverna. Tom Tiller (föreläsning LTU 
130219) beskriver problematiken inom skolans område där nya pedagogiska metoder och trender 
snabbt anammas. Dessa börjar tillämpas innan det finns belägg för dess funktioner  och byts 
snabbt  ut  till  något  annat  när  det  inte  fungerar.  Resultatet  av  detta  kallar  Tiller  (1990)  för 
Känguruskola; man hoppar från den ena pedagogiska metoden till den andra. 

Frågan om vilka faktorer som ligger bakom det faktum att barn upplevs som mer okoncentrerade 
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och stressade idag än tidigare är ständigt aktuell för dagens verksamma pedagoger. Axelsson 
(2009) förklarar Jon Kabat-Zinns teori om att bakomvarande orsaker till ADHD-diagnoser och 
andra former av bland annat koncentrationssvårigheter kan vara ett symptom av den tidsanda vi 
lever i. Även Terjestam (2010) anser att beteendeproblem hos barn och unga kan härledas till den 
stress som de utsätts för idag, och menar att de behöver handledning i hur man skapar inre balans 
och lugn.

Styrdokument
Lärande,  både  barn  och  vuxnas,  har  i  långa  tider  intresserat  filosofer.  Redan  Platon  och 
Aristoteles ägnade stort intresse åt frågor i anslutning till lärande Hartman (2009). Tre begrepp är 
viktiga  för  att  beskriva  lärande,  nämligen  uppfostran,  undervisning  och  utbildning.  Lennart 
Svensson  (2004)  menar  att  samtliga  tre  begrepp  påverkar  lärandet  och  dagens  svenska 
skolsystem innefattar idag dessa tre begrepp.

I läroplanens kapitel två, som handlar om övergripande mål och riktlinjer, kan vi läsa följande 
om normer och värden som alla i skolan ska verka för; 

”Alla i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och  
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. De ska också visa respekt för den  
enskilda  individen  och  i  det  vardagliga  livet  utgå  ifrån  ett  demokratiskt  
förhållningssätt....Läraren  ska  tillsammans  med  eleverna  utveckla  regler  för  arbetet  och  
samvaron i den egna gruppen ”(Lgr 11, 2011). 

Läraren ska förbereda eleverna för delaktighet, medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 
som präglar ett demokratiskt samhälle. Målet med detta är att varje elev ska ta ett personligt 
ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö men också ha kunskaper om demokratins principer 
och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former (ibid.). 

I en sociokulturell kunskapssyn görs detta på bästa sätt genom att träna detta i en social praktik  
med fokusering på andra individer runt omkring eleven. Alla som arbetar i skolan ska också 
främja  elevernas  förmåga  och  vilja  att  ta  ansvar  över  den  sociala,  kulturella  och  fysiska 
skolmiljön. Därför är det viktigt att eleverna tränas, inte bara med fokus på det egna jaget, utan 
också  med  fokus  på  omvärlden  runt  omkring.  En  harmonisk  utveckling  och  bildningsgång 
omfattar  möjligheter  att  pröva,  utforska,  tillägna  sig  och  gestalta  olika  kunskaper  och 
erfarenheter (ibid.).

Skolans styrdokument och bakomliggande kunskapssyn 
För att bättre förstå hur synen på kunskap utvecklats i modern tid för vi här ett resonemang 
omkring de teorier som legat till  grund för synen på lärandet de senaste decennierna.  Under 
skolans utveckling i Sverige (och övriga världen) har det skett en utveckling i de teorier som 
ligger till grund för skolans syn på lärande, styrdokument och värdegrund. 

15



Behavioristisk kunskapssyn under 1960-talet
Under  60-talet  rådde  en  behavioristisk  syn  på  lärande  där  amerikanen  Skinner  ses  som 
förgrundsgestalt av denna teoribildning. Hans syn på lärande grundar sig i att det sker genom 
yttre stimuli. Ges barnet en positiv förstärkning, belöning, i sitt lärande leder detta till att eleven 
vill lära sig mer, det vill säga att ge respons. Dysthe (2003) menar att lärandet sker stegvis och 
med grundläggande fakta som mäts kontinuerligt, för att säkra att eleven nått målet och är redo 
att gå vidare till nästa mål. Först senare i utbildningsutvecklingen förväntas eleverna reflektera 
över  sina  kunskaper  och  sätta  in  dessa  i  ett  större  perspektiv.  Dysthe  menar  att  dagens 
målstyrningsideologi bygger på en behavioristisk kunskapssyn.  

 

Kognivistisk kunskapssyn under 1970-talet
Utvecklingen gick vidare under 70-talet då Skinners teori fick utstå mycket kritik då den ansågs 
opersonlig och bristfällig. Detta eftersom barn faktiskt lär sig i olika takt (Imsen, 2000). Därför 
fick Jean Piagets utvecklingsteori vid denna tidpunkt allt större genomslagskraft. Den bygger på 
att barn utvecklas ock tolkar sin omgivning och upplevelser genom en konstruktionsprocess. Där 
ligger  barnets  egna  erfarenheter  till  grund  för  hur  det  senare  tolkar  och  omorganiserar  sin 
kunskap med nya  upplevelser  (Dysthe,  2003).  Dysthe  tolkar  detta  så  att  lärprocessen  sker  i 
situationer när barnet genom förmågan att tänka i aktiva stunder formar en begreppsförståelse 
och  därigenom förvärvar  ny  kunskap.  Piaget  utformade  också  en  trappmodell  med  mentala 
mognadsprocesser  som  barnet  genomgår  i  olika  åldrar.  Piaget  menade  också  att  barnets 
intelligens är avgränsad beroende på vilken ålder och i vilket stadium av mognad barnet innehar 
(Imsen,  2000).  Dessa  mognadsstadier  kom  att  bli  centrala  och  ligga  till  grund  för  det 
pedagogiska tänkandet under 80- och 90-talet i Sverige.

Modern sociokulturell kunskapssyn
Dagens syn på lärande, vilket ligger till grund för skolans läroplan, är grundat i Lev Vygotskys 
syn  på  barns  (och vuxnas)  lärande och utveckling  i  ett  sociokulturellt  perspektiv  (Davidson 
1999). Det som utmärker Vygotskys sociokulturella teori är att barnets lärande och utveckling 
sker  i  en  social  kultur,  alltså  där  lärande och utveckling  sker  i  samspel  med andra  och sin 
omgivning  menar  Davidson.  Lärandet  är  alltså  inte  i  första  hand  en  oberoende  individuell 
utvecklingsprocess  utan  sker  bäst  i  ett  socialt  sammanhang  och  i  gemensamma  aktiviteter. 
Vygotsky menade att det viktigaste som barnet kan träna och lära sig är hur barnet kan skaffa nya 
kunskaper istället för att fokusera på att träna in faktakunskaper. Pedagogens främsta uppgift blir 
därför att organisera den sociala omgivningen eller situationen för att barnets lärande ska kunna 
ske på ett optimalt sätt (Säljö, 2005).

Säljö (2005) förklarar att det inte finns några specifika utvecklingsstadier i Vygotskys teori. Det 
är  inte  resultatet  av  lärandet  som  är  viktigast  utan  lärprocessen.  Vygotsky  menar  att  den 
individuella lärprocessen sker genom en utvecklingszon, kallad den proximala utvecklingszonen, 
som i teorin är det område strax utanför barnets nu erövrade bas av kunskaper och färdigheter. 
Denna zon, som är  unik för varje individ, innehåller det som kan bli erövrad kunskap med stöd 
av omgivningen, exempelvis pedagog, annat barn eller förälder eftersom man lär i samspel med 
andra (ibid.). 

Det som  idag  är  barnets  utvecklingszon  kan  han/hon  imorgon  ha  erövrat  i  form  av  nya 
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färdigheter och i detta finns en pedagogisk utmaning hävdar Säljö (2005). Genom att använda 
undersökande eller öppna frågor och strategier i samtalet med barnet kan nya kunskaper erövras 
och en ny utvecklingszon därmed bildas. I samspelet där vi bäst lär tillsammans, använder vi 
mänskligt handlingssätt och intellekt, både inre - språk, tankar, relationer - och yttre redskap - 
material, miljö, relationer – (ibid.). Barnet övar sig i att generalisera och använda sina erövrade 
kunskaper i nya situationer och upptäcker att det man behövde lite hjälp med i början kan man 
sedan klara helt själv. Barnet lär sig då  hur det kan ta sig an en ny kunskap och utvecklar på så 
sätt sin lärandestrategi vilket blir ett av barnets egna inre redskap. Barnet kan även hamna i en 
kognitiv konflikt, det vill säga en frustration över att inte kunna det man vill enligt Säljö (2005). 
Därför är omgivningens och pedagogens uppgift att träna barnet på att stanna kvar i utmaningen 
trots motstånd och ta ansvar för den, därmed också öka barnets uthållighet. 

En pedagogisk verksamhet i en sociokulturell anda, bör erbjuda flera möjligheter som barnet kan 
använda sig av och uttrycka sig genom anser Säljö (2005). Där bör finnas goda förutsättningar 
att  erbjuda  ett  sammanhang där  lek  och  lärande möts  och elever,  pedagoger  och  miljö  kan 
samverka. Genom att lära, leka och träna utvecklar människan sin potential och kan därmed i en 
förlängning även förändra sina livsvillkor menar Säljö (2005).

Pedagogens förhållningssätt gentemot skolans läroplan
Skolans  styrdokument  är  idag  målstyrda  men  en  god  lärare  klarar  att  konvertera  skolans 
målstyrning till en god värdestyrning säger Tom Tiller (Föreläsning LTU,130219).  

”En lärare kan inte agera i klassrummet eller organisera sin verksamhet utan att medvetet eller  
omedvetet bygga på olika antaganden om vad som är produktivt att företa sig …vad lärande är  
och hur det iscensätts” (Säljö, 2003). 

Tom Tiller säger vid föreläsningen på Ltu (130219) att ”vi måste lära människor att bli aktörer i  
sitt  liv,  motsatsen är offer”.  Han menar att  det är  pedagogers uppgift  att  lära eleverna att  ta 
kommando över sitt eget liv, att göra egna val utifrån sig själva och sin omvärld.  Detta budskap 
ger också Palmkron Ragnar & Lundblad (2010) vilka får anses förespråka mindfulness.

Reggio-Emilia
För att bättre kunna förstå de resultat som framkommer i undersökningen ges här en kort översikt 
av Reggio-Emilias förhållningssätt.  Detta görs i beaktande av att skolan som kontaktades för 
undersökningen är inspirerad av förhållningssättet i Reggio-Emilia.

Reggio-Emilias förhållningssätt utvecklades i Italien av Loris Malaguzzi efter andra världskriget 
som en  motreaktion  på  den  enväldiga  makten  vilket  gestaltades  av  bland  annat  Hitler  och 
Mussolini skriver Wallin (2003). Malaguzzis tankar hade en historisk politisk dimension då han 
ansåg att det var människans oreflekterande och okritiska förhållningssätt som möjliggjorde för 
medvetna utrensningar av människor som inte höll sig inom den rådande normen. 

Malaguzzi var lärare och i delaktigheten av samhällets rekonstruktion växte en medvetenhet om 
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vad man ville menar Barsotti (1998). Många hade stått utanför de rikas skola men förstod att 
skola och barnomsorg kunde förmedla viktiga saker för alla, inte minst för barnen från det de var 
små. Malaguzzi började undervisa barnen med utgångspunkt i att de var viktiga som medborgare 
och att skolan därför var en samhällsangelägenhet då barnen hade mycket att tillföra samhället 
(Wallin 2003). 

Malaguzzi talade om de hundra språken, alltså kunskapens rikedom, förförelse, passion samt 
förmågan att förundras. Han ville att barnen skulle lära sig att tänka själva redan från början, att  
inta  ett  undersökande,  reflekterande och kritiskt  förhållningssätt.  Han ansåg även att  det  var 
viktigt  att  få  möjlighet  att  framföra  sin  egen  åsikt,  dra  egna  slutsatser,  stå  för  dessa  samt 
respektera andras. Barsotti (1998) belyser Reggio-Emilias syn på kunskap, att det är något som 
barnet aktivt skapar och konstruerar i kommunikation med omvärlden och att det förutsätter ett 
professionellt ansvar. Detta ansvar bygger på dialog med barn, föräldrar och andra tillsammans 
med en reflekterande och forskande hållning. Reflektion, dialog och handling är det som binder 
samman skolan med det omgivande samhället (Ibid.). I skolans läroplan (2011) tar man också 
upp viljan att lära ut ett kritiskt tänk, vikten av mångfald och ett demokratiskt förhållningssätt. 
Wallin (2003) refererar till Malaguzzi som sa 

”Våra låsta metoder, våra förbestämda trappsteg för lärande och våra definierade  
utvecklingsplaner gör hela mänskligheten torftigare. Det är en mindervärdig pedagogik i en  
kvasivetenskaplig mindervärdighetskultur. Genom den förmenar vi barnen alla möjligheter till  
oväntade möten, till det mångtydiga och paradoxala, till det fantastiska och det fantasifulla, till  
det äventyrliga, riskfyllda och improviserade.” 

Pedagogiken i Reggio-Emilia är  en föränderlig process i  ett  föränderligt  samhälle och består 
följdaktligen inte av metoder, tips och idéer utan ska ses som en inspiration till ett ”konkretiserat  
synsätt  på  livets  stora  frågor  om barn,  lärande,  växande,  relationer  och  samhälle.”  (ibid.). 
Malaguzzi  gav  ett  tydligt  råd  till  eftervärlden  då  han  menade  att  man  skulle  glömma  hela 
Reggio-Emilia då man väl förstått förhållningssättet. I det menade han att var och en har sina 
egna förutsättningar utifrån sin egen historia, sin egen kultur, sina egna värderingar i den egna 
delen av vår föränderliga värld och naturligtvis de egna barnen. Det konkreta blir annorlunda, det 
går inte att oreflekterat överta andras metoder och idèer (ibid.)

Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en kritisk ansats. I detta avsnitt ges en förklaring till 
vad kvalitativ metod innebär. Vi belyser kritisk forskning och för att bättre förstå vad det grundar 
sig  på  förklarar  vi  i  detta  avsnitt  hur  det  utvecklades  genom att  ta  upp  dess  historik  med 
Frankfurtskolan och Habermas.

Kvalitativ metod
Utmärkande för kvalitativ metod är bla att ha fokus på öppen, mångtydig empiri, att de utgår från 
studiesubjektens perspektiv, forskarens närvaro och tolkningsarbete (Alvesson och Sköldberg, 
2005). Enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) är man i kvalitativ forskning 
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intresserad av hur något är och vilka egenskaper något har. Man vill studera människors 
uppfattningar och upplevelser av omvärlden, göra en tolkning av dessa för att i första hand 
klargöra förståelse, inte förklara och förutsäga. Även Backman (2008) beskriver det kvalitativa 
perspektivet som att man vill studera hur människor uppfattar och tolkar något. Backman säger 
vidare att utmärkande för kvalitativ forskning är att ha en nära och autentisk relation mellan 
forskaren och subjektet – människan – samt att det sker genom naturalistiska studier i subjektets 
verklighet. Forskare börjar vanligen sitt arbete utifrån empirin, samlar in data för att därefter 
formulera hypoteser och teorier.

Kritisk forskning som teori
Enligt  Alvesson och Sköldberg (2005) är  en grundtanke i kritisk forskning att data alltid är 
tolkade, alltid konstruerade mot bakgrund av de personliga, kulturella, ideologiska och språkliga 
referensramar vi bär med oss. De slår fast att den reflektion vi gör utgår ifrån att ta ett steg bakåt 
från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen 
auktoritet som uttolkare och författare i självkritisk belysning.  Alvesson och Sköldberg (2005) 
slår  även fast  att  kritisk teori  är  ett  viktigt  bidrag  till  mer  "traditionell"  forskning som följt 
vanliga mönster och anpassar sig till "mainstream". De menar att kritisk teori pekar på språkliga 
alternativ och infallsvinklar utan att behöva göra dessa till huvudnummer. 

Grundas i Frankfurtskolan
Kritisk forskning kommer av Frankfurtstraditionens kritiska teori som under flera decennier har 
varit en inspirationskälla för samhällsvetenskaplig forskning  enligt  Alvesson och Sköldberg 
(2005), vilka också ser denna som en bred och representativ ansats för ifrågasättande studier. 
Frankfurtskolan har sin grund i den Marxistiska läran  som ansåg att den samtida kulturens 
effekter på samhället förklarades och vice versa hävdar Alvesson och Sköldberg. Frankfurtskolan 
menade att populärkulturen producerades på löpande band av en slags kulturindustri som 
manipulerar och förtrycker en befolkning genom masskommunicerade inkodade ideologiska 
budskap (ibid.). 

En av Frankfurtskolans viktigaste  budskap är  att  det  går  att  målmedvetet påverka samhället 
genom att  med ordkonstruktioner anpassa debatten till den egna önskade politiska inriktningen 
enligt Alvesson och Sköldberg (2005). Detta menar även Foucault  när han belyser vikten av 
språket och hur verkligheten formas efter det enligt Herngren som analyserar Foucault på sin 
webbsida (http://www.ickevald.net/perherngren/Foucault_Makt_Disciplin_Per_Herngren.htm)

Utveckling av Habermas
Habermas brukar beskrivas som en utveckling av Frankfurtskolan enligt Alvesson och Sköldberg 
(2005). De menar att  Habermas har en mer nyanserad bild av Frankfurtskolans kritik av det 
moderna samhället. Habermas  delar deras syn på hur samhället målfokuserar för att lösa 
avgränsade problem, utan att ta hänsyn till det kulturella och politiska sammanhanget enligt 
Alvesson  och  Sköldberg. Habermas  menar  också  att  det  är viktigt att uppnå störningsfri 
kommunikation vilken ligger till grund för en sorts ”språklig förnuftighet”, vilket han kallar 
kommunikativ rationalitet. Där,  säger  Habermas, påverkas  inte kommunikationen av makt, 
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prestige, ideologi, manipulation, expertvälde, rädsla, osäkerhet, missförstånd eller annat ofog 
som kan ligga som grund för de uppfattningar som bildas. Kommunikativ rationalitet styrs av 
endast en sak; styrkan hos det goda, välgrundade argumentet. Därför betecknar det ett sätt att 
förhålla sig till (ifrågasätta, pröva och eventuellt till slut acceptera) utsagornas giltighetsanspråk 
(ibid.).  De meningsskiljaktigheter  som  uppstår  kallar  Habermas för det emancipatoriska 
kunskapsintresset, det vill säga en forskningsinriktning som syftar till att främja människans 
frigörelse och bidra till samhällets positiva utveckling, menar Burman (2011). Burman tolkar det 
så  att  själva dialogen gör att människan kan upptäcka  olika  innebörder och undvika ett 
förhållningssätt till sig själv och världen som bygger på rutin. 

Kritiken  mot  Habermas  resonemang  är  mångsidig  menar  Alvesson  och  Sköldberg  (2005). 
Kritikerna  pekar  på  att  Habermas  resonemang  ställer  allt  för  höga  krav  på  den  enskilda 
människans  förmåga  att  tänka  kritiskt  och  att  samhället  måste  möta  problem med  handling 
istället för diskussioner. Därutöver menar kritikerna att det inte är självklart att preferens- och 
intresseskillnader låter sig  upplösas av kraften i ett bättre argument.

Maktperspektiv enligt Foucault
Utifrån undersökningens kritiska ansats presenteras Michael Foucault,  hans tankar om att  ett 
fenomen inte kan beskrivas utan omgivningens påverkan och hans resonemang om makt. För att 
förstå detta resonemang belyser vi detta i ljuset av hans böcker, framförallt Vansinnets historia 
(Foucault, 2010), och hans paralleller med det samhälle vi lever i idag. Foucault talar vidare om i 
sina efterföljande böcker  hur fängelserna utvecklade en kontroll  av internerna,  så att  de inte 
behövde övervakning med straff som påföljd för förseelser. Istället blev det omgivningen som 
kontrollerade att internen gjorde rätt och denne fogade sig för normens gemenskap. Makt verkar 
inte direkt utan genom olika små medel och tekniker. Därför är det viktigt att göra jämförelser 
med samhället och skolan idag.

Paul-Michel Foucault beskrivs som en fransk filosof och idéhistoriker som räknas som en av 
1900-talets  mer  inflytelserika  tänkare  (Foucault,  2010).  Med  sin  kritik  av  samhälleliga 
institutioner och maktutövning har han förändrat många vetenskaper på djupet. Foucault införde 
ordet diskurs och menar att det är diskursen som formar verkligheten och hur vi ser på den. 

I ”Vansinnets historia under den klassiska epoken” (2010) berättar Foucault om det omgivande 
samhällets syn och behandling av människor som av olika anledningar uppfattas som vansinniga. 
Författaren  koncentrerar  sig  på  tiden  mellan  1600-talet  och  en  bit  in  på  1800-talet.  Boken 
förklarar och svarar på frågan om hur vansinnet som fenomen har blivit en särskild, avgränsad 
vetenskaplig  och  klinisk  verksamhet.  Vansinnets  historia,  menar  Foucault,  förklarar  hur 
omvärldens  syn  på  det  vansinniga  ständigt  förändras  fram  till  ”de  första  professionella  
psykiatrernas framträdande” i slutet av den klassiska epoken. Men bokens underliggande tema 
diskuterar också frågan om makt och om vem som har rätt att göra anspråk på begreppen förnuft  
respektive oförnuft/vansinne genom  att kritisera samhälle, makt och vetenskap (ibid.). 

Foucault inleder Vansinnets historia med att citera Dostojevskij i En skriftställares dagbok: ”Det 
är inte genom att låsa in sin nästa man övertygar sig om att man är klok.” (ibid.). En tolkning 
man kan göra av Foucaults budskap är: den som spärrar in dåren, är den som är dåren. Han 
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beskriver hur anstalterna anförtros direktörer som "har all myndighet" och som med en total 
makt styr över internerna och deras liv.  

Interneringarna var viktiga för samhällets ekonomiska uppbyggnad eftersom tillgången till billig 
arbetskraft möjliggjorde ekonomisk tillväxt och att tjäna det allmänna välståndet. Det var också 
ett  sätt  att  dölja misären genom att  fånga upp de människor som hamnat  utanför  samhällets 
normer, till exempel tiggare, arbetslösa, prostituerade, oliktänkande och, förstås, de vanvettiga 
(ibid.).  Anstalten  gav  de  fallna  möjligheten  att  åter  gå med  i  den  av  samhället  bestämda 
normgivande moraliska gemenskap, då anstalten inte bara sågs som en verkstad "utan också en  
moralisk  institution".  Arbetstvånget  fick innebörden etisk övning och moralisk garanti  enligt 
Foucault. Han menar vidare att man såg möjligheten att skapa den rätta befolkning - "asylen 
skall minska skillnaderna, hålla tillbaka lasterna och synderna, utplåna oregelbundenheterna". 
Foucault  slår  fast  att  religionen utgjorde en grundsten  i  samhällets  moral,  den sågs  som ett  
naturligt rättesnöre och därför nödvändig att påtvinga de vanvettiga (ibid.). 

Foucault lyfter paradoxen att vara fånge fast man är fri, eller att att vara fri i sin fångenskap, där 
han  påstår  att  övergivandet  är  till  exempel  den  spetälskes  räddning  då  dennes  uteslutning 
erbjuder honom en speciell form för gemenskap med Gud. Dårarna nekades tillträde till kyrkorna 
fastän prästerna inte nekade dem nyttjandet av sakramenten.  Foucault menar att om man ska 
kunna förstå  vansinnet måste man göra sig omaket att  avstå  från resonemang om slutgiltiga 
sanningar, vad som är sant och inte. Detta utifrån att Foucault menar att vansinnet existerar i 
kraft  av  att  andra  skapar  uteslutningen  av  vissa  människor  och  kategoriserar  dem  som 
vansinniga.  Han menar vidare att det är en paradox i och med att vansinnet finns samtidigt som 
det inte finns, det handlar endast om  människors uppfattningar. Foucault säger att det existerar 
olika slags vansinne, men alla är de mänskliga former av detta. Här menar Foucault att det alltså 
är en konstruerad existens som bygger på språket och vansinnet har sin grund i en mänsklig 
illusion (ibid.).

Foucault belyser i sina följande böcker hur reformatorerna lyfte fram den själsliga makten och då 
började korrektionsanstalterna själva genast utforma nya tekniker för kontroll (Foucault, 2004). 
För  att  manipulera  individen  använde  man  sig  av  tid,  rum,  andra  interner  och  övervakare 
tillsammans  med  de  vardagliga  sysslorna.  Tidsschemat  används  för  att  kontrollera 
arbetsuppgifter, skapa rytmer och regelbundenhet. Genom att avskaffa allt som kan störa, hindra 
eller  distrahera  ökas  tidens  kvalitet  (ibid.).  Herngren  (http://www  .  Ickevald.  net/perherngren/   
Foucault_Makt_Disciplin_Per_Herngren.htm) kopplar Foucaults tankar till dagens samhälle och 
menar att dessa två tekniker - föreställningar eller kroppslig manipulation – kan påvisas som 
samhällsmedborgarens juridiska relation till staten eller den lydige som i detalj fogar sej efter 
vilken makt det än må vara. 

Herngren (ibid.) beskriver kärnan i Foucaults resonemang på följande sätt:

”Michel Foucault studerar makt genom dess mikrofysik. Makt är inte en egendom, en substans 
eller en egenskap utan tekniker och strategier. Det går inte att lägga beslag på makt. Den kan 
inte härledas till hierarkins topp utan verkar genom otaliga vardagliga mikromakter, taktiker 
och mekanismer”. 
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Med detta  menar  han att  makt  finns  i  alla  samhällsnivåer  och  visar  sig  i  ett  oändligt  antal 
skepnader. Foucault beskriver makt utifrån ett historiskt perspektiv i sina böcker där han menar 
att det inte går att förstå de förtrycktas verkningar av att bli utsatt för makt bara genom att se på 
resultatet.  Huvudfrågorna  för  Michel  Foucault,  menar  Herngren,  är  problemet  med  sanning, 
problemet  med  makt  och  problemet  med  individuellt  uppförande  och  beteende.  Herngren 
refererar Foucault i sin sista intervju där han menade att dessa tre erfarenhetsområden bara kan 
förstås i relation till varandra, inte var för sig. Foucault  beklagade att det beteendet saknas i de 
tidigare  av  hans  böcker  Vansinnets  historia  och  Övervakning  och  straff.  Det  är  inte  bara 
dominerande makttekniker som är intressanta utan också jagets teknik att  behärska sig själv. 
Foucault menar att dessa tekniker i självdisciplin som utformades i fängelserna och sjukhusen 
används  för  helt  andra  syften  än  att  erövra.  Dess  metoder  är  hierarkiska,  bevakande, 
normaliserande och belönande.  Men det  är  inte  chefen  som är  kontrollerande utan hela  den 
hierarkiska maktapparaten (ibid.). 

Straffet  för  brott  mot  disciplinen  syftar  till  att  normalisera  menar  Foucault.  Foucault  drar 
paralleller  till  dagens  samhälle  där  en  chef  kan  ta  av  den  anställde  fördelar  och  en  olydig 
förödmjukas.  Han  menar  att  det  finns  en  yttre  gräns  för  det  normala,  så  att  det  onormala 
definieras som otänkbart för individen. Herngren (ibid.) menar att 

”disciplinen skiljer sej från rättskipningen - med undantag från fängelsesystemet inre disciplin -  
genom att den verkar direkt genom företeelser som kan iakttas snarare än en uppsättning regler  
man ska komma ihåg”. 

Disciplinen  använder  sig  mer  av  normen än av regeln.  I  dagens  samhälle,  menar  Herngren, 
präntas normen in genom ständig examination av eleven, patienten eller arbetet. Istället för att 
makten visar sitt tydliga ansikte är den osynligt kontrollerande. Exempelvis  i skolans värld så 
särskiljer och individualiserar examinationen genom ett litet noggrant ihopskrivet arkiv, en mapp 
eller ett fält i en databas. Detta, menar Herngren, är maktens ansikte (ibid.). 

Tidigare forskning
Tidigare forskning i mindfulness är till övervägande del inom psykologi och medicin med en 
positiv ansats. Mindfulness inom pedagogik ett relativt outforskat område och den forskning som 
finns om mindfulness i skolan belyser hälsofrågor ur ett individperspektiv (Blom & Ramberg, 
2010). Enligt Terjestam (2010) visar internationell forskning på att mindfulness kan användas 
inom pedagogiken för att utveckla bland annat elevers motivation och engagemang, förmåga att 
tänka kritiskt, förmåga att ta till sig kunskap på ett djupare plan samt minska stress. I Sverige är 
det pedagogiska fältet ännu inte belyst inom mindfulnessforskning (Blom & Ramberg, 2010). 

Metod
I detta avsnitt ges en översikt över arbetets och intervjuernas genomförande, en kort genomgång 
av vad fokussamtal är och dess för- och nackdelar samt undersökningens databearbetning.  Vi 
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intervjuade en mindfulnessinstruktör samt genomförde en fokusintervju med 3 pedagoger från en 
skola vars arbetssätt är Reggio Emilia- inspirerat.  Pedagogerna på skolan hade genomgått en 
mindfulnesskurs med utgångspunkt i att använda sig av de kunskaperna i arbetet med eleverna.

Genomförande
Utgångspunkten för studien har varit ett kvalitativt perspektiv med en kritisk ansats. Vårt val av 
metoder baserades på att vi ville få tillgång till vissa personers tolkningar av mindfulness som 
metod och arbetssätt i  skolan samt deras syn på mindfulness stora genomslag kopplat till  ett  
makt- och samhällsperspektiv. På detta sätt kunde vi identifiera uppfattningen om detta fenomen 
hos en specifik grupp av människor. 

För att belysa och problematisera vilka bakomliggande faktorer som leder fram till att pedagoger 
anser att mindfulness ska användas i skolan har fokussamtal med pedagoger gjorts. När metoden 
används  i  ett  forskande  syfte  är  det  en  fördel  att   metoden  kan  underlätta  öppenhet  och 
information  vilket möjliggör för gruppen att tala fritt och öppet även om känsliga ämnen hävdar 
Wibeck (2000). Frågorna som gruppen samtalade om handlade om pedagogernas erfarenheter, 
attityder,  arbetssätt  och  kopplingen  till  styrdokumenten.  Ett  intervjusamtal  med  en 
mindfulnessinstruktör  genomfördes  också. Avsikten  har  varit  att  utforska  på  vilken  grund 
mindfulness  används  i  skolan.  Fokussamtalet  har  genomförts  med  tre  lärare  verksamma  i 
förskoleklass och årskurs 2 i  grundskolan under  våren 2013. Under  samma tid genomfördes 
intervjun med mindfulnessinstruktören. 

Denna undersökning bör  inte  ses  som en generalisering  av tolkningar  och uppfattningar  om 
mindfulness  i  skolan  utan  som  en  presentation  av  just  dessa  personers  tolkningar  och 
uppfattningar  av  densamma.  Då  vi  är  två  som  samarbetar  med  denna  undersökning  tar  vi 
gemensamt ansvar för det i sin helhet.

Fokusgrupp
Denna intervjuform innebär att en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett förbestämt 
ämne. Fokusgrupper är därför en metod som används för att studera människors föreställningar, 
kunskaper,  attityder  och  värderingar  genom fokuserade  gruppintervjuer  (Wibeck,  2000).  En 
förutsättning är att gruppdeltagarna har något gemensamt, enligt författaren. I denna intervju har 
deltagarna  samma  arbetsplats,  yrke  (pedagoger)  och  gemensam  erfarenhet  av  mindfulness. 
Frågestunden leds av utfrågare/moderator och till stöd har moderatorn en intervjuguide (Wibeck, 
2000). Vidare förklarar Wibeck att  moderatorn initierar samtalet men är inte deltagande eller 
styrande utan endast stöttande vid behov. 

Resultaten kan sammanställas på olika sätt. Intervjun kan spelas in och sedan skrivas ut i löpande 
text för att därefter analyseras utifrån värdebärande ord, vanligaste kommentarer, åsikter som 
speglar förutbestämda områden och så vidare (Wibeck, 2000). Ett annat sätt, menar författaren, 
är att under intervjun föra anteckningar och bara ta med sådant man särskilt söker efter. Det hela 
avgörs av intervjuns syfte - vad man vill ha ut av sin fokusgrupp. Resultat kan användas för att  
till exempel söka idéer till förändringar, som ett sätt att följa upp genomförda förändringar, inför 
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enkäter för att hitta bra frågor, som ett komplement till andra undersökningar eller för kvalitativ 
forskning (Wibeck, 2000).

Fördelar
Wibeck (2000) menar att med hjälp av samtalet breddas perspektivet på ämnet då deltagarna kan 
föra fram sina åsikter samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina egna erfarenheter. 
Wibecks erfarenhet av denna interaktion mellan deltagarna menar hon ger ett stort djup i svaren 
på frågorna som blir belysta ur en mängd perspektiv, trots få deltagare. För intervjupersonerna 
upplevs fördelen i den delaktighet som intervjun erbjuder, fortsätter Wibeck. Andra fördelar är att 
de  är  lätta  och  billiga  att  genomföra  och  att  de  enkelt  kan  formas  för  att  passa  aktuella 
frågeställningar (ibid.).

Nackdelar
Wibeck  (2000)  påpekar  att  deltagarnas  sammansättning  och  bekvämlighet  med  varandra, 
gruppens interna dynamik, moderatorns förmåga att leda intervjun och frågeguidens utformning 
är faktorer som kan leda till  begränsat resultat  av intervjun. Sättet  som frågorna ställs  på är 
avgörande  och  ställer  krav  på  moderatorn  anser  Wibeck.  Ibland  kan  bearbetningen  av 
dokumentationen upplevas jobbig, varför det är till fördel om den kan förenklas så mycket som 
möjligt utifrån undersökningens syfte, fortsätter Wibeck. 

Fokussamtal med pedagoger
Viktiga steg i utformningen av en fokusgruppsintervju enligt Wibeck (2000), är att bestämma 
syfte  och  mål  med  undersökningen,  formulera  en  intervjuguide,  rekrytera  deltagare  och 
moderator samt ordna en lokal. Vår avsikt var att genomföra flera fokussamtal med olika grupper 
av  pedagoger.  I  ett  första  skede  kontaktades  rektor  för  samtycke,  därefter  kontaktades 
pedagogerna. Vi träffade tre pedagoger och använde vid samtalet diktafon, papper och penna. Vi 
hade en intervjuguide (se bilaga 2) att förhålla oss till när samtalet ebbade ut. Vi genomförde ett  
relativt  ostrukturerat  fokussamtal vilket innebär att  samtalet flyter fritt  mellan deltagarna och 
moderatorns roll är att ge ramar för samtalet utan att styra det. Vi bestämde innan vem av oss 
som skulle ha rollen som moderator och intervjun genomfördes inne på rektorns kontor på den 
berörda  skolan.   Därefter,  fortsätter  Wibeck,  bestäms  hur  intervjun  ska  sammanställas 
(anteckningar, inspelning) samt hur resultaten ska redovisas och framför allt användas.

Vi transkriberade samtalet i sin helhet vilket, enligt Wibeck (2010), ger det bästa underlaget för 
att få en bra analys. Vi utgick ifrån vår intervjuguide för att hitta mönster i samtalet och utifrån  
det utkristalliserades sex olika teman. Vi har analyserat samtalet med utgångspunkt från dessa 
teman. Vi har gjort samtalsanalysen enligt Kvale och Brinkmans (2009) fem steg. Det vill säga: 
vi läste igenom samtalet för att få helheten. Därefter ringade vi in meningsenheterna för som steg 
tre urskilja teman. I fjärde steget kopplade vi ihop meningsenheterna med undersökningens syfte. 
Till sist sammanställde vi detta under rubriken ”fokusamtal med tre pedagoger”.
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Intervju med mindfulnessinstruktör
Intervjun med mindfulnessinstruktören initierades genom en första kontakt för att få information 
om vad mindfulness är. Därefter togs vidare kontakt för en regelrätt intervju. Vid intervjun med 
mindfulnessinstruktören använde vi oss av diktafon, papper och penna. Vi hade utarbetat  en 
intervjuguide (se bilaga 1) för att ha som ram då vi tänkte oss en öppen, ostrukturerad intervju. 
Intervjun tog plats i instruktörens eget hem, av praktiska skäl då det låg närmast. Utöver detta 
skedde intervjun samt dess bearbetning och analys enligt samma principer som vid fokussamtalet 
och presenteras under rubriken ”intervju med mindfulnessinstruktör”.

För att kontrollera validiteten, om våra påståenden är sanna, kan man kontrollera källorna som är 
tydligt angivna, man kan alltså gå tillbaka och jämföra reliabiliteten. Detta betyder inte att man 
kommer fram till samma slutsatser som vi har gjort men man kan förstår hur vi gått tillväga och 
var vi hämtat materialet. Våra intervjuer kan blir svåra att kontrollera men finns utskrivna i sin 
helhet. En fara för trovärdigheten vid intervjuer och fokussgrupper är att deltagarna inte säger 
vad de tänker på grund av till exempel artighet, rädsla, grupptryck, att de känner sig otrygga i 
miljön med mera. Enligt Wibeck (2010) är det upp till forskaren att bedöma i vilken utsträckning 
det går att lita på vad informanterna säger. För att kunna bedöma validiteten måste forskaren gå 
tillbaka  till  undersökningens  syfte,  titta  på  hela  studiens  kontext  och  se  studien  utifrån 
informanternas perspektiv (ibid.). 

Våra informanter ställde upp frivilligt och svarade trovärdigt enligt vår uppfattning. Då vi var två 
som observerade,  lyssnade och analyserade data  kunder  vi  jämföra våra observationer  enligt 
Wibeck (2010). Detta anser vi är en faktor som ökar validitet och reliabilitet i vår undersökning.

Etiska överväganden
De personer som deltar i en studie ska informeras om syftet med studien samt ge sitt samtycke 
till att delta. 

Att  prata  med människor  utifrån en kritisk ansats  vad gäller  undersökningen syfte  kan  vara 
känsligt. Därför informerade vi tydligt före varje intervju att materialet kommer att avkodas, i 
undersökningen framgår  varken namn på  personer,  företag  eller  orter.  Vi  har  följt  de etiska 
reglerna i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010).

Resultat 
De  intervjuer  vi  gjorde  var  av  öppen  karaktär  och  utmynnade  i  diskussion  om  olika 
ämnesområden. Vi presenterar dessa genom en sammanställning av varje intervju för sig och har 
tematiserat informanternas svar genom att avgränsa de ämnesområden som uppkom, i enlighet 
med  Kvales  (2009)  tankar.  Avgränsningen  gjordes  utifrån  våra  frågeställningar  samt  en 
sammanställning av de övriga ämnen som uppkom spontant under intervjuerna
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Intervju med mindfulnessinstruktör

Anledningar till att börja arbeta med mindfulness
Företaget  som instruktören  är  kopplat  till  har  ett  instruktörsnätverk  med  ca  500  personer  i 
Sverige och övriga Norden, som alla har genomgått instruktörsutbildning. Instruktören arbetar på 
en internationell marknad och tilltalades av att det finns en möjlighet att kunna ge fler människor 
tillgång till  sin fulla potential. Utbildningen som företaget utvecklat är baserat på Jon Kabat-
Zinns  arbete,  utvecklat  till  MBSR.  Detta  program är  grunden  för  den  västerländska  delen  i 
mindfulness och används ofta i behandlande syfte. 

Instruktören berättar vidare att företaget anpassat programmet utifrån dagens moderna samhälle 
med mindre tid "över". Hen berättar om svårigheter för människor att ta sig tid att till exempel 
träna  meditation  45  minuter  två  gånger  varje  dag  och  att  det  därför  är  lättare  att  motivera 
människor till träning 10 minuter två gånger om dagen. Företaget har alltså sänkt tröskeln för att 
få fler människor att börja träna mindfulness. Instruktören påpekar samtidigt att det naturligtvis 
är bra ju mer man tränar, och som med all annan träning, ju mer man tränar desto bättre resultat

Instruktören beskriver sin egen personliga utveckling;

”ganska så snabbt kände jag dels själv effekten för min egen del, att det ger oerhört mycket till  
mig som person. Jag har alltid varit snabb, spontan, inte alltid en jättebra kombination, det kan  
bli lite fort och fel och det kan bli framförallt det hänsynstagandet, varken mot en själv eller mot  
andra. Jag är fortfarande spontan och jag är fortfarande snabb men jag har ett verktyg för att  
hinna reflektera innan jag drar igång en eller annan sak.”

I utvärderingar till företaget, genomförda av personer som genomgått deras träningsprogram i 
mindfulness, så har det uppgetts att man nått olika nivåer av upplevda förbättringar som bättre 
sömn, minskad stress eller förbättrad fokusförmåga.

Fördelar med mindfulness och positiva effekter
Instruktören beskriver postitiva effekter denne upplevt att mindfulness har gett. Som exempel 
beskriver  hen  möten  med  elever  i  ett  europeiskt  land,  i  en  skola  där  man  arbetade  med 
mindfulness. Bland annat fanns det en flicka som åkte buss varje dag till skolan. Staden bjöd på 
en enahanda utsikt vilket medförde att hon inte en enda gång under tiden på bussen tittat ut och 
sett  vad  som fanns  utanför  bussens  fönster.  Hon  hade  helt  enkelt  stigit  på  bussen  utan  att 
reflektera över vägen och miljön. När hon sedan tränat mindfulness en tid började hon titta ut 
genom bussens fönster där hon plötsligt upptäckte naturen utanför. "Tänk att liksom kanske vara  
tonåring och aldrig uppmärksamma naturen, saker som finns att se". Detta menar instruktören är 
en positiv erfarenhet av mindfulness och fortsätter vidare berätta om en liten pojke på cirka åtta 
år. Hos honom kunde instruktören se rastlösheten i kroppen som hen upplever att en åttaåring 
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kan ha, han hade svårt att sitta still. När han kom fram och skulle beskriva hur det kändes med 
mindfulness säger han:

"Well, you know mindfulness is for me like, you know when a computer doesn`t work and you 
start it. And for me mindfulness is like I restart myself...I close my eyes and I can think again."

Fördelen med mindfulness enligt instruktören är att den är lätt att göra. För personer som till 
exempel har funktionshinder eller svårt med beröring (om man tänker på massage) fungerar det 
bättre med denna metod. Inom mindfulness finns också en form av yoga, mindful-yoga. Detta är 
en mer subtil form av yoga där man inte ska göra så avancerade övningar utan mer lägga märke 
till  hur  det  känns  i  kroppen  när  det  sträcker  och  spänner  i  muskler  och  liknande  menar 
instruktören. 

Instruktören refererar till den forskning som finns
Den forskning som instruktören refererar till nämns endast i ett fall. Instruktören lyfter professor 
Susan Bugel från Holland som har forskat om ADHD kopplat till mindfulnessträning. För dessa 
personer handlar det mycket om känslomässig reglering, att kunna hålla tillbaka, sitta still och 
hantera  situationen  av  att  vara  annorlunda,  enligt  instruktören.  Hen menar  att  träningen ger 
möjlighet för barn och ungdomar att öka sin självkänsla och sin ”icke dömande sida, tycka mer  
om sig själv, acceptera att man duger, man är okej som man är och att kanske inte behöva hävda  
sig själva på samma sätt”.

Varför ska man använda  mindfulness i skolan?
Instruktören menar att mindfulness är ett "extremt verktyg" i skolan eftersom det bland annat ger 
individen möjlighet till en stunds lugn och ro samtidigt som det också stärker självkänslan. Den 
största fördelen med mindfulness, fortsätter instruktören, är dock att den ger en stabil plattform 
att stå på med målet att lära sig en känslomässig reglering. Med detta menar instruktören att 
kunna hålla tillbaka, inte bli så plötsligt tagen av situationen utan lära sig att stanna upp innan 
man agerar. Detta i sin tur bidrar till bland annat kamratskap och minskad mobbning. 

För pedagoger, fortsätter instruktören, är det samma sak som för alla andra; när man kan hantera 
stressen och träna upp sin förmåga att lägga märke till när man håller på att spinna igång får man 
ett verktyg som minskar den upplevda stressen. Det är endast när man blir medveten om den som 
man har en chans att bryta och göra något åt det menar instruktören. Framförallt är det viktigt att  
reflektera över situationen eller den egna reaktionen "är detta något som jag behöver reflektera  
över eller stressa upp mig över eller kan jag släppa det här". Instruktören menar att man kan 
ställa sig själv frågan: ska jag svara på den här stimulin som kommer till mig nu eller kan jag 
släppa  den?.  Hen  fortsätter  att  ge  exempel  från  skolans  värld  och  berättar  hur  pedagoger 
beskriver att de hanterar olika situationer annorlunda efter mindfulnessträning. Tidigare kunde de 
till exempel genast gå fram till barn som bråkade för att lösa konflikten åt barnen, de agerade 
hela tiden istället för att stanna upp och se om barnen kan lösa detta själva. 
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Förutom att  träna sig i  att  stanna upp och reflektera finns även andra övningar,  till  exempel 
övningar som handlar om att vara nöjd, förklarar instruktören när denne beskriver fördelarna 
med mindfulness.

Mindfulnessinstruktören  anser  att  mindfulness  behövs  i  skolan  då  det  är  många  barn  och 
ungdomar som är jättestressade, deprimerade och har sömnproblem som går lägre och lägre ner i 
åldrarna. Genom att träna mindfulness kan man kanske ge de andra verktyg än sömntabletter 
eller  psykofarmaka  avsedda  för  vuxna.  Instruktören  menar  att  träningen  ger  den  här  lilla 
möjligheten  till  en  stunds  stillhet,  det  utvecklar  deras  möjlighet  till  en  stabil  plattform  i 
självkänslan  och  en  vänlighet  mot  sig  själv.  Ytterligare  fördelar  är  att  träningen  ger  en 
känslomässig reglering som lär utövaren att stanna upp innan den agerar, utan att bli negativt 
impulsiva, enligt instruktören.

En viktig sak, menar instruktören, är att påpeka att det finns en nidbild av mindfulness, där man 
blir som en Barbapappa. Det vill säga att allt är bara lugnt, man brusar inte upp, man bara glider 
omkring. Det är absolut inte resultatet av träningen, anser instruktören, utan det handlar mer om 
att bli medveten om hur man reagerar och möjligheten till att bestämma när/om/hur kraftigt man 
ska reagera. Hen resonerar vidare att det fortfarande är helt acceptabelt att bli skitförbannad, 
jätteirriterad, superlycklig, euforisk eller uttrycka någon annan stark känsla. Instruktören vill inte 
att mindfulness förknippas med att man ”tror att man bara blir som en slät smet för att man  
tränar  mindfulness”.  Det  handlar  om att  kunna  välja;  nu  känner  jag  mig  attackerad  av  den 
människan, men istället för att reagera fråga sig vad det egentligen är som den här människan 
säger till mig. Man får möjlighet att välja att kliva ur ett automatiskt beteendemönster som man 
har, då man kanske resonerar att ”alla tio gångerna dessförinnan då har det betytt det här” och 
istället lära sig stanna upp och tänka efter, lyssna klart på personens budskap och se vad som 
händer.  Instruktören förtydligar  med att  säga att  det  också handlar  om att  bli  medveten hur 
irriterad eller störd man blir av den där blicken/saken som personen ger mig och därmed kunna 
se med nya ögon på sin kompis, lärare eller elev. Hen fortsätter genom att  exemplifiera den 
fiktiva eleven Kalle som drar igång allt i klassen, vilket retar pedagogen så att det till slut räcker 
med bara tanken på Kalle för att väcka irritation. Detta leder till att Kalle förmodligen gör något 
som  irriterar  pedagogen  även  om  det  inte  var  hans  avsikt.  Instruktören  menar  att 
mindfulnessträning skulle kunna ge pedagogen en ny dag med möjlighet att se på Kalle med nya 
ögon.

Instruktören påpekar att pedagoger idag upplever stress i sitt arbete vilket det finns många skäl 
till.  Hen beskriver  att  de  inte  kan påverka  sitt  arbete,  lärarrollen har  gått  mer  till  att  bli  en 
administrativ roll samt att de inte får undervisa i samma utsträckning som tidigare. De vill få 
vara mer tid med eleverna vilket förhindras av detta. Dessa lärare, menar instruktören, kan vinna 
mycket på att använda ett verktyg som gör att de kommer igång snabbare med undervisningen, 
att kunna samla eleverna på ett enkelt, lättsamt sätt och förbereda dem för undervisningen vilket 
ger läraren ”oerhört mycket mer i vinning också”.

När instruktören beskriver ytterligare fördelar med barn och mindfulness pratar denne i termer av 
en känslomässig reglering i mening av att ”komma i kontakt med sina känslor”. Hen menar att 
det finns barn som lärt sig ett asocialt beteende, antingen utåtagerande eller tyst, och inte själva 
klarar av att bryta mönstret. Där kan mindfulness fylla ett behov. Instruktören berättar vidare att i 
synnerhet utåtagerande barn är medvetna om hur de uppfattas, 
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”dom blir ju snabbt medvetna om att dom får uppmärksamhet om dom är bråkiga och många  
stökiga ungdomar vittnar ju om att, jag fick ingen uppmärksamhet när jag frågade om hjälp, bad  
om hjälp, när jag hade det svårt. Men när jag blev stökig, då fick jag uppmärksamhet, inte  
positivt, men jag fick uppmärksamhet”. 

Instruktören vill inte säga att mindfulness är lösningen på detta, men menar att det åtminstone 
gör att det här barnet eller ungdomen får någonstans att stanna upp och reflektera. Hen påtalar att 
många lärare menar att diagnosticerade barn mår bra av mindfulness men kan inte säga exakt vad 
det beror på.

Instruktören berättar vidare om mindfulness fördelar: "och det här är verkligen någonting där  
man kan ge möjlighet till livslångt utvecklande. Framförallt barn...barn och ungdomar tycker  
jag, ja det är ju så häftigt att se små barn känna", men går inte närmare in på vad det är barnet 
utvecklar.

Mindfulness som verktyg
Mindfulness är ingen arbetsmetod utan ett verktyg som man adderar till  vardagens alla delar 
menar  instruktören.  Ifråga  om att  förbättra  lärmiljön  med  mindfulness  tar  denne  upp  flera 
exempel,  allt  från  en  känslomässig  reglering  hos  eleverna  till  att  träningen  ökar 
koncentrationsförmågan  hos  dem.  Instruktören  beskriver  det  som  att  man  tränar  upp  sin 
fokusförmåga vilket leder till att ”minska splittringen”, att kunna behålla fokus hela tiden på det 
valda området trots att det uppstår nya intryck. Lärmiljön innefattar även relationer, fortsätter 
instruktören, där mindfulness kan bidra till ett bättre klimat mellan eleverna samt mellan elever 
och lärare ”...gör ju att det blir lättare, en bättre lärmiljö”.

Instruktören fortsätter att beskriva mindfulness som ”ett förhållningssätt till sig själv och andra  
och till saker som händer”. Hen tar upp exempel där skolor som arbetar med mindfulness utifrån 
företagets material,  anammat mottot ”det  är som det är” och acceptansen över  att  man som 
pedagog inte  kan förändra situationen.  Detta  menar  instruktören kan göra det  lite  lättare  för 
läraren att också hantera situationen utan att döma sig själv. Läraren kan istället reflektera över 
den och tänka  ”ja  men nu lyckades  jag  inte  få  dom att  sitta...ja,  men det  kanske  har  sina  
orsaker”. Instruktören förtydligar att detta inte betyder att läraren behöver vara nöjd över hur 
situationen utvecklades ”men se den som den är just nu”. Det kan till exempel handla om att inse 
att eleverna haft idrott och inte hunnit äta lunch ännu, de är helt slut. I en sådan situation kan 
man  istället  träna  mindfulness  med  någon  övning  där  man  höjer  energin.  mindfulness  kan 
användas som ett verktyg för att både höja och sänka energin i kroppen och därmed få energin 
till en nivå som gör att barnen är mottagliga för undervisningen.

Negativa konsekvenser med Mindfulness
Instruktören säger sig inte se några faror med att arbetsgivare skulle erbjuda mindfulnessträning 
istället för att lösa svårigheter på arbetsplatsen och menar att mindfulness inte är till för att lösa 
grundläggande strukturella problem. ”Detta måste dom ta tag i på annat sätt...å det är klart att  
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när vi har grupper så kan det ju komma, men det är vi jättetydliga med att säga att när vi nu  
kommer hit och tränar mindfulness så kommer vi inte gå in på hur eran chef beter sig eller vilka  
beslut  ledningen har  tagit  om att  omorganisera eller  neddragningar på jobbet”.  Här menar 
instruktören att de inte går in på dessa organisatoriska eller strukturella problem, det är inte vad 
uppdraget går ut på när de jobbar på en arbetsplats. Hen hävdar att den som tränar mindfulness 
kan bli tryggare i sin egen känsla och kanske kan förmedla detta på ett mer balanserat sätt i ett  
samtal  med  sin  chef.  Målet,  menar  instruktören,  är  att  det  blir  en  konstruktiv  dialog  på 
arbetsplatsen eftersom relationerna förbättras genom att man uttrycker sig på ett annat sätt och 
inte är lika impulsiv. 

Avslutningsvis säger instruktören: 

”att det är så fantastiskt att få jobba med pedagoger och elever...och det är så häftigt att se som 
framstegen dom gör... Jag mötte en av pedagogerna på stan och hon kom fram och bara..sken  
upp när hon såg mig och sa att hon bara måste få berätta om allt fantastiskt som hänt... Barnen  
har isvaksbad, helt frivilligt naturligtvis, men de använde mindfulness...när de skulle ner i den  
här iskalla vaken som... Andas in lugn, andas ut oro...andas in lugn, andas ut oro...andas in  
värme, andas ut kyla...å, det är väl häfitgt...för det är ju det vi vill, syftar till egentligen. För det  
är ju en sak att sitta, det kan vara skönt och behagligt, den stundens vila, oro...men faktiskt  
också att man får ut något av det i livet när det är på riktigt... Det tycker jag är häftigt... Och ge  
dom en...den här plattformen av stabilitet som...från början...och naturligtvis, ju tidigare man  
kan börja, desto bättre...”

Fokusintervju med tre pedagoger

Anledningar till att börja arbeta med mindfulness
Pedagogerna säger att skolan har en hälsoprofil och har över tid haft olika satsningar inom detta. 
De tror att det kom en förfrågan från det företag som tillhandahöll kursen samt ett intresse från 
företaget att ”se en del hur det kunde funka” att utöva mindfulnessträning med elever, då det inte 
förekommer någon annanstans att både personal och elever jobbar med mindfulness. 

Ett ledningsbeslut togs om att arbeta med mindfulness och initialt var tanken att det var för de 
vuxna, men i ett ganska tidigt skede blev syftet att pedagogerna skulle gå utbildningen för att 
sedan  kunna  utöva  mindfulness  tillsammans  med  barnen.  Pedagogerna  gör  en  koppling  till 
läroplanen men vet inte exakt hur ledningen tänkt utifrån detta. Resonemanget leder till att de 
drar slutsatsen att dessa tankar säkert fanns vid det tillfället och menar att det ändå finns stöd i 
läroplanen, ”tveklöst”. Pedagogerna berättar att de upplevde stress och hade en önskan om att 
minska den. De säger att allting som kan bidra till hälsa, studiero, öka koncentration för både 
barn och vuxna samt ge avslappning, ”eller vad som helst är ju som intressant att prova på”. De 
uppger att de tilltalas av att mindfulness förmedlar tanken om att hälsa inte bara handlar om 
fysisk hälsa och ser positivt på att det blir en möjlighet att träna på att fokusera och få en lugn 
stund. Pedagogerna tar även upp att de anser att mindfulness ger en hjälp till självkänsla, bejakar 
olikheter,  ger möjlighet till  reflektion och delaktighet.  De förmedlar också att  en fördel med 
mindfulness är att det går fort, det tar mellan fem och tio minuter och ger ”tid att andas för oss  
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alla”.

Diskussion om barns stress
Pedagogerna beskriver stressade barn som att ”dom är som hela tiden...” och illustrerar oro med 
yviga rörelser och svish-ljud. De berättar vidare att de upplever barnen som sprättiga i kroppen, 
har svårigheter att sitta still och att koncentrera sig under längre perioder. Barnen har mycket 
rörelse och högt tempo i kroppen, samtidigt som de har svårt att fokusera. Pedagogerna upplever 
att barnen inte är ”här och nu”  utan någon annanstans i tanken vilket de hävdar märks bland 
annat i ögonkontakten; barnen är alltid ”på väg”. Oron lägger sig dock lite grann när dom tränar, 
menar pedagogerna. En pedagog säger sig inte märka någon effekt av mindfulness. Hen säger 
”så fort vi liksom slutar prata så är det som att då börjar det bubbla i dom igen”. Pedagogerna 
menar även att barnen är stressade från början men att det blir mer när de kommer upp i åldrarna, 
på gymnasiet eller högstadiet, ”all den här stressen dom utsätts för”.

Fördelar med mindfulness och positiva effekter
Barnen lär sig genom mindfulness att fokusera på här och nu, till  exempel med hjälp av sin 
kropp. Då märks effekt anser två av pedagogerna. Barnen blir mer medvetna och reflekterande, 
”ett fokus som man inte får tag på annars för man hinner inte känna”. Pedagogerna beskriver det 
som att man blir medveten om saker för att man är tvungen att tänka och känna efter. Fokus i 
mindfulness ligger på att du duger som du är, du är jättebra, du är fantastisk, det är okej, ”det är  
som det är” samt att inte ställa högre krav på sig själv än nödvändigt, vilket pedagogerna hävdar 
är bra för alla att få höra! De tycker att detta budskap har stort värde, nästan lika stort som 
träningen  att  fokusera!  De  anser  också  att  mindfulness  ger  barnen  hjälp  att  bryta  ”speedy-
gonzales- mönstret” och säger sig se att det finns en utveckling som visar sig i att de nu, efter 
några månader, har lättare att sitta still under träningen. Pedagogerna diskuterar dilemmat att det 
är omöjligt att veta om dom tränar eller tänker på något annat och om förändringar beror på 
mindfulness  eller  på barnens naturliga utveckling då de blir  äldre.  Pedagogerna upplever  att 
barnen tycker att det är kul med mindfulness och berättar att några barn har köpt egna skivor och 
kör  träningsprogrammet  hemma.  De  säger  att  det  aldrig  är  något  ”svammel  eller  tjafs”  på 
mindfulness-träningar och har inte hört någon elev vara negativ. De anser snarare att barnen blir 
öppna mot varandra i gruppen och delar med sig av reflektioner. Detta stärker gruppkänslan då 
man lyssnar på sina kompisar och respekterar deras tankar.

Varför ska man använda mindfulness i skolan?
Pedagogerna ser inte mindfulness som något ”quick-fix” utan en långsiktig planering som kan bli 
ett verktyg på sikt. De anser att det kan behövas år av träning och har förhoppningar om att det 
leder till att barnen själva kan ta till mindfulness som ett redskap när de blir äldre. Pedagogerna 
menar att stressen inte har minskat sedan de börjat med mindfulness men de ser ändå en skillnad 
då pedagogerna nu själva kan delta i träningen tillsammans med barnen, tidigare behövde de mer 
”hålla  vakt”.  Pedagogerna  tror  att  alla  kan  använda  mindfulness  och tycker  att  man vinner 
jättemycket om man kan stärka ungdomars självkänsla. De anser att det är möjligt att göra detta 
då man inte kan göra fel när man tränar mindfulness; det finns ingen prestation och inga regler 
att följa, förutom att inte störa en kompis. De diskuterar vidare att de inte kan ”tvinga” någon att 
träna mentalt, som med andra ämnen och tar som exempel att skriva med en penna. Detta gör att  
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träningstillfällena inte blir  negativt färgade.  Pedagogerna säger  att  de inte  kan följa upp och 
kontrollera  barnens  träning,  det  är  upp  till  barnen  att  använda  den  möjlighet  de  får.  Detta 
tillåtande förhållningssätt känner pedagogerna är ”en angenäm tanke”.

Övriga reflektioner om mindfulness
Pedagogerna berättar  att  det ger en trygg känsla att  ”ha med sig Mindfulness” för att  kunna 
använda detta vid behov och menar att det är avstressande, i vilka situationer som helst. De säger 
att det är ett verktyg för att träna tanken då de anser att stressen sitter där, mindfulness gör att 
”jag nästan rent fysiskt kan känna hur jag sopar bort dom där tankarna”. Pedagogerna ser en 
förändring på detta plan sedan de deltog i den förberedande kursen. De diskuterar att de sett 
positiva effekter på det personliga planet, dock inte så mycket på elevplan, men anser att det 
kanske kommer på lång sikt. En av pedagogerna uttrycker att hen ändå haft en önskan att se det  
hos barnen då det hände mycket ”på kort tid, personligt”. Efter kursen blev pedagogerna bättre 
på att stressa av och man hjälpte varandra med det. De tycker att barnen blir lugnare om de ser  
att pedagoger är delaktiga i mindfulnessträningen. 

Pedagogerna anser att  man kan se på mindfulness som ett  stressverktyg samt att  det blir  ett 
förhållningssätt om man lever med det och tränar mycket, ”ett sätt att ta dig an livet”. De tror att 
mindfulness passar en del ”extremt” bra, men alla är olika så därför tror de inte att alla skulle 
”anamma det som ett förhållningssätt att leva”. Förklaringen pedagogerna ger är att det ”inte är  
dåligt  på  nåt  sätt”  utan  för  att  vi  är  olika  och  därför  förhåller  sig  pedagoger  olika  till 
mindfulness.

Mindfulness  tar  inte  tid  från  något  annat,  anser  pedagogerna.  De  fortsätter  berätta  att  förr 
använde man avslappning eller massage, nu tränar man istället mindfulness, ”det här har som 
bara blivit något annat, för att oavsett vad du väljer för verktyg är det ett viktigt verktyg”. De 
berättar att barnen sitter på sina platser vi de flesta övningar och lyssnar på en skiva där en röst 
berättar vad dom ska fokusera på vid just det tillfället. Pedagogerna berättar vidare att det är 
skönt att mindfulness inte ger pedagoger mer att göra, barnen får sköta det själva.

Vad säger föräldrarna?
En erfaren mindfulnessinstruktör hade informationsmöte för föräldrarna där hen berättade vad 
mindfulness är. Samtidigt informerade pedagoger att man skulle satsa på detta från skolans sida. 
När det var dags att starta arbetet med barnen var det ett nytt informationsmöte då en annan 
instruktör berättade om mindfulness samt om den forskning som skulle bedrivas i samarbete med 
detta. Det fanns möjlighet för föräldrar att ställa frågor och man kunde tacka nej till att delta i  
forskningen men inte i mindfulness med pedagoger, ”det bestämmer vi”. Pedagogerna tycker att 
föräldrar har varit positiva, nyfikna och berättar att en del har köpt egna skivor.

Diskussion
Syftet med denna studie var att problematisera och belysa vilka bakomliggande faktorer som 
leder till att pedagoger anser att mindfulness ska användas i skolan. Vi ville kritiskt granska 
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mindfulness som metod och arbetssätt i skolan samt belysa vilka processer som resulterat i 
mindfulness stora genomslag och hur skolan påverkas av det. Vi var också nyfikna på vilka 
erfarenheter som motiverar pedagoger att välja mindfulness som arbetsmetod i skolan. Vi har 
inte undersökt mindfulness som metod utifrån aspekten bra eller dåligt. I detta avsnitt diskuterar 
vi arbetet samt de data vi samlat in. 

Först diskuterar vi den metod som använts, därefter följer en diskussion kring undersökningens 
resultat. Resultaten kommer att diskuteras i relation till mindfulness historik, skolan och 
samhällets utveckling som presenterades i bakgrunden. Som avslutning i detta avsnitt ges förslag 
till fortsatt forskning. Vi har därför delat upp diskussionen i tre delar: metoddiskussion,  
resultatdiskussion och slutdiskussion.

Metoddiskussion
Utgångspunkten för studien har varit ett kvalitativt perspektiv med en kritisk ansats. Vårt val av 
metoder baserades på att vi ville få tillgång till vissa personers tolkningar av mindfulness som 
metod och arbetssätt i  skolan samt deras syn på mindfulness stora genomslag kopplat till  ett  
makt- och samhällsperspektiv. 

I kvalitativ forskning är man intresserad av hur något är och vilka egenskaper något har enligt 
Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012).  Kvalitativa  metoder  ger  därför  forskare 
möjligheter att få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 
(Denscombe, 2009). Man vill på detta sätt studera människors uppfattningar och upplevelser av 
omvärlden samt göra en tolkning av dessa för att i första hand klargöra förståelse, inte förklara 
och förutsäga  enligt  Backman  et  al  (2012).  Denna  undersökning  bör  inte  ses  som  en 
generalisering av tolkningar och uppfattningar om mindfulness i skolan utan som en presentation 
av just dessa personers tolkningar och uppfattningar av densamma.

Vårt mål med denna studie var att belysa pedagogers reflektion över olika faktorer som lett till 
att de valt att arbeta med mindfulness som förhållningssätt och metod. Vi var även intresserade 
av vad en professionell utövare av mindfulness har för syn på detta.

Att valet av kvalitativ metod föll på intervjuer beror till stor del på att samtalet är en naturlig väg 
att få kunskap om hur andra människor tänker. Vi anser att intervjuerna var en relativt naturlig 
situation för informanterna och att  de på så sätt  skulle känna sig mindre hämmade. Därmed 
kunde vi på ett bättre sätt få tillgång till deras tankar och åsikter i likhet med Kvales (2009) och 
Denscombes (2009) resonemang. Dessa (ibid.) fortsätter sina tankar om att människans värld är 
en samtalande värld, samtalet är ett grundläggande tillvägagångssätt att nå kunskap samt gör det 
möjligt att på ett naturligt sätt följa upp nya intressanta ämnen, tankar och frågor.  

Metoden möjliggjorde för oss att föra in intervjuerna mot rätt ämne och följa upp informanternas 
reflektioner  som  lyftes  under  samtalen.  Vi  fick  möjlighet  att  identifiera  dessa  specifika 
människors uppfattning om just detta fenomen vilket är i enlighet med Wibecks (2010) tankar. På 
så sätt kunde svaren få en djupare bredd vilket vi ansåg var viktigt utifrån komplexiteten inom 
vårt undersökningsområde.

Vid  en  jämförelse  av  kvalitativ  samt  kvantitativ  metod,  enligt  Backman  et  al.  (2012)  samt 
Alvesson et al. (2005), relaterat till vår undersökning såg vi att de resultat vi skulle kunna få fram 
med en kvantitativ metod inte skulle överensstämma med våra syftesfrågor. Med en kvantitativ 
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metod hade vi till exempel kunnat mäta hur många pedagoger som anser sig träna mindfulness 
med eleverna, men det hade varit svårt att belysa varför de tränar mindfulness med eleverna. Vi 
anser  därför  att  en  kvantitativ  studie  inte  hade  kunnat  ge  svar  på  vårt  syfte  och  våra 
forskningsfrågor då karaktären av dessa inte överensstämmer med metodens form. 

Med  utgångspunkt  i  Wibecks  (2010)  erfarenheter  valde  vi  kvalitativ  intervjustudie  och 
fokussamtal som intervjumetoder. Dessa metoder är lika varandra på så vis att de ger forskaren 
ett verktyg att förstå hur respondenterna upplever ett visst fenomen (ibid.). Då intervjun med 
mindfulnessinstruktören utgick ifrån en enda person var en kvalitativ intervjustudie att föredra, 
medan intervjun med pedagogerna genomfördes som ett fokussamtal då det var en grupp. 

I enlighet med Wibecks (2010) resonemang om en ostrukturerad intervju ställde vi öppna frågor 
till informanterna och lät dessa  berätta fritt om sin kunskaper, erfarenheter och uppfattningar om 
mindfulness. Vi hade i båda fallen även möjlighet att ställa följdfrågor. Denna metod gav oss 
alltså  möjlighet  att  förstå  hur  pedagoger  och  instruktör  resonerar  kring  användandet  av 
mindfulness i skolan, samt varför de tycker som de gör. 

Intervjuer  är  en tidskrävande metod vilket  Backman et  al.  (2012) erfar,  och får  ses  som en 
nackdel  om  man  jämför  med  till  exempel  enkätstudier,  där  det  största  arbetet  ligger  i  att 
förbereda  enkäten  och  sammanställa  resultaten.  Själva  genomförandet  av  intervjuer  samt 
efterarbetet med sammanställning och transkribering tar mycket tid. Detta anses dock som en 
central del i undersökningen av Denscombe (2009) som menar att sammanställningen inte ska 
ses som en bisyssla, utan att det är en högst väsentlig del av studien. 

Denscombe (2009) menar att man ska göra ett medvetet val ifråga om intervjupersoner. Dessa 
ska ha något speciellt att bidra med till den undersökning man avser att göra, till exempel ha 
inblick i, eller en särskild position inom, undersökningsområdet. Utifrån dessa tankar valde vi att 
intervjua pedagoger som fått utbildning i mindfulness med avsikt att använda de kunskaperna i 
arbetet med eleverna. Vi valde även att intervjua en mindfulnessinstruktör för att få syn på den 
proffessionella utövarens tankar om mindfulness i skolan. Vi anser att vårt val av informanter 
bidrog med speciella kunskaper till vår undersökning.

Både  Kvale  (2009)  och  Denscombe  (2009)  anser  att  reliabiliteten  i  en  intervjustudie  kan 
ifrågasättas  då de resultat  som framkommer inte  är  mätbart  utan tolkningsbart  vilket  gör  att 
forskaren bör se kritiskt på, eller ifrågasätta, intervjuanalyser som vetenskaplig metod. De (ibid.) 
varnar för att det är möjligt att forskarens egna värderingar skiner igenom som resultat. 

Ett problem med intervjuer är alltså att den är beroende av forskarens subjektiva intryck vilket 
även Backman et  al.  (2012) tar  upp. Det vill  säga; forskaren är den som avgör vad som är 
intressant, eller inte intressant, för den som tar del av materialet. Forskaren kan alltså välja att  
belysa vissa delar av resultatet, likväl som denne kan välja att bortse från andra delar. Hur väl 
forskaren lyckas förmedla kärnan i det respondenterna säger har att göra med hur väl forskaren 
kan avgöra vad som är relevant att ta med i sin resultatanalys. Dessutom menar Kvale (2009) att 
ett  uttalande inte  har  endast  en mening utan kan tolkas  på flera  olika sätt.  Även urvalet  av 
respondenter  bör  synas  kritiskt  då  forskarens  subjektivitet  kan  leda  till  att  denne  väljer 
intervjupersoner för att styra resultatet i en viss riktning, vilket kan påverka reliabiliteten.

Vi är medveten om denna påverkan och för att öka trovärdigheten i denna studie har vi spelat in 
samtalen  samt  transkriberat  dem  ordagrant.  Det  har  medfört  att  vi  kunnat  gå  tillbaka  till 
respondenternas utsagor för att på så sätt kunna försäkra oss om att vi återger det centrala i deras 

34



uppfattningar om mindfulness. Vårt val av informanter beror helt och hållet på deras speciella 
erfarenheter och kunskaper. Arbetet vi lagt ner på att sammanställa bakgrunden har gett oss goda 
kunskaper om vårt undersökningsområde vilket vi anser är en förutsättnig för att kunna avgöra 
vad av respondenternas svar som är relevant att lyfta för att förmedla kärnan i det, helt i enlighet 
med Backman et al.(2012).

Vi inser att de resultat vi fått fram omedvetet kan ha färgats av våra tolkningar, föreställningar 
och vår förförståelse för ämnet men anser att det är ett ofrånkomligt faktum. Vi menar att då 
detta är en studie som belyser människors livsvärldar är det inte möjligt att någon annan kan göra 
om denna undersökning. Anledningen till detta är att människor alltjämt reflekterar och lär sig, 
vilket  informanterna  visade  under  intervjuerna  då  de  gjorde  reflektioner  om bland annat  att 
kanske träna mindfulness med elever på olika tider. 

Även  studiens  ringa  omfattning  kan  påverka  resultatets  reliabilitet  vilket  även  påvisar  den 
kvalitativa studiens svaghet. En kvalitativ studie är i allmänhet mindre än en kvantitativ vilket 
gör den mer sårbar för bortfall. Vi hade tänkt oss en mer omfattande studie men på grund av 
omständigheter vi inte kunde råda över blev det ett fokussamtal med tre pedagoger. Vi anser att 
en mer omfattande studie hade gett  en tydligare bild av varför pedagoger väljer  att  använda 
mindfulness i skolan.

Vi anser oss inte vara vana intervjuare och förstår att det kan ha påverkat resultatet. Vi anser 
dock att fokussamtalet och intervjun blev väl genomförda. Vi hade förberett oss genom att ha 
utarbetat en intervjuguide samt i förväg bestämt våra olika roller under samtalen.

Vi anser att vårt val av metod gjorde det möjligt för oss att ta del av informanternas reflektioner 
om vilka faktorer som leder till att pedagoger väljer att arbeta med mindfulness i skolan. Vi valde 
en kvalitativ metod intervjuer i form av fokussamtal med pedagoger och kvalitativ intervju med 
mindfulnessinstruktör.  Intervjuerna  baserades  på  frågor  som  öppnade  för  reflektioner  om 
mindfulness som metod och arbetssätt i skolan. Vi anser att studien väl motsvarade syftet samt 
att dessa faktorer tillsammans bidrar till att ge vår studie validitet. 

Resultatdiskussion 
Utifrån Tiller och Tillers (2003) resonemang om att skolan är en spegling av samhället antar vi 
att mindfulness i skolans värld är ett fenomen som ökar liksom i övriga samhället. Här ställer vi 
oss frågan om mindfulness kan agera rökridå för strukturella, organisatoriska, ekonomiska eller 
andra problem. Under våra intervjuer får vi en aning om att så kan vara fallet då pedagoger,  i 
skenet av att det är en hälsoprofil, vill lära barn ett verktyg att använda vid problem när de blir  
äldre. Samtidigt förstår vi på informanternas resonemang att den främsta orsaken till att använda 
sig av mindfulnessträning i skolan är problem med stress.  Detta, tillsammans med marknadens 
inverkan  på  skolan,  anser  vi  påverkar  skolans  inre  kultur  och  skapar  stressorer  hos  både 
pedagoger och elever. Bland eleverna kan det bland annat visa sig i att allt färre klarar målen 
vilket PISA-undersökningen 2003 (Skolverket, 2010) visar. 

Vi ser en rimlighet i psykolog Jenny Jägerfelds (Kropp och Själ 2013) resonemang att det kan 
vara  lättare  för  skolledning  och  pedagoger  att  ge  eleverna  ett  verktyg  som  till  exempel 
mindfulness än att angripa de bakomliggande faktorerna till problemen. Vi tror även att det kan 
finnas krafter som har ett intresse i att få mer bekväma medarbetare och ett erbjudande tillgången 
pedagoger om en kurs i mindfulness skulle kunna vara en väg till det. 
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Med  tanke  på  Wallins  (2003)  beskrivning  om  Malaguzzis  pedagogiska  förhållningssätt 
förväntade  vi  oss  att  få  ta  del  av  ett  medvetet  och  kritiskt  reflekterande  resonemang  om 
mindfulness som metod i  skolan.  De pedagoger vi intervjuade arbetade på en Reggio-Emilia 
inspirerad skola och borde rimligen ha ett mer kritiskt reflekterande kring vilka metoder man 
väljer att arbeta med. Vi upplevde dock inte att någon av våra informanter hade funderat särskilt 
mycket  över  om  mindfulnessträningen  kunde  ge  några  negativa  konsekvenser  för  barnen. 
Pedagogerna var  inte  heller  insatta  i  hur,  eller  om, mindfulness  kopplades  till  läroplanen av 
skolledningen. De uttryckte däremot ett antagande om att beslutet att använda mindfulness med 
barnen var grundat på en koppling till läroplanen.

Detta okritiska förhållningssätt mot mindfulness förvånade oss, i synnerhet som vi anser att man 
kan tolka mindfulness förhållningssätt som en form av disciplineringsprincip. Vi ser en koppling 
till Foucault (2004) och hans diskussion om panopticon, att vi ska känna oss övervakade, känna 
om vi är innanför eller utanför den rådande diskursen och rätta oss i ledet. Samhället, liksom 
skolan, är till stor del uppbyggd på samma sätt, enligt vår åsikt. Man är fri att göra vad man vill 
så länge man gör som man blir tillsagd och fogar sig i systemet. De som inte håller sig innanför 
ramarna blir  på olika sätt  uteslutna och skuldbelagda.  Ett  exempel skulle  kunna vara om en 
pedagog skulle plocka ut ett barn från leken och säger "vad tror du mamma och pappa säger när 
de får höra hur du håller på?". Vi anser att det finns en strävan efter att disciplinera och omforma 
individen för att passa in i miljön istället för att anpassa miljön till individen. 

Mindfulnessträning  skulle  kunna  vara  användbart  ur  ett  sådant  perspektiv  då  man  lär  sig 
känslomässig reglering och att dämpa sin impulsivitet,  vilket mindfulnessinstruktören berättar 
om vid intervjun. Foucault (2004) menar att om man vill höras och tas på allvar gäller det att inte 
sticka ut för mycket, utan uttrycka sig som andra och tala om frågor som anses relevanta för 
tillfället utan att ha för extrema idéer. Talar man inte inom spelreglerna för en viss diskurs, så blir 
man inte lyssnad till. Har man åsikter som inte följer den rådande diskursen i samhället, skolan, 
på arbetsplatsen med mera är risken stor att  man blir  straffad på ett  eller  annat  sätt,  kanske 
genom utfrysning eller mindre betydelsefulla arbetsuppgifter vilket leder till att människan måste 
anta ett identitetskorrigerande sätt (ibid.).
. 
På sitt sätt är pedagoger en slags enväldig domare som har all myndighet över barnen. Lärmiljön 
består av en allrådig lärare som, visserligen utifrån rådande styrdokument, ändå bestämmer vad, 
hur, när och på vilket sätt elevens inlärning ska ske vilket man kan dra paralleller till Tiller och 
Tiller (2003). Detta anser vi medföra ett enormt ansvar att vara medveten om sig själv och sitt 
agerande i lärmiljön då det annars med lätthet går att utöva sin makt och "döma" efter godtycke. 
En analys av sin egen påverkan av eleverna och dess inlärning en viktig del för varje pedagog att 
kritiskt  analysera.  Detta  menar  även Malaguzzi  då han anser att  det  inte  oreflekterat  går  att 
överta andras metoder och idèer (Wallin, 2003). En fråga pedagogen kan ställa sig är om det 
vetenskapliga talet får den auktoritära rösten i sin praktik. 

Foucalt (2010) nämner att man under 1700-talet inte gjorde någon skillnad på internerades olika 
problematik, "en och samma blick urskiljer dem" och vi anser att skolan ser ut så på många sätt 
även idag.  De intervjuade pedagogerna bekräftar detta då de säger att barnen och föräldrarna 
inte kunde välja att delta i mindfulnessträningen på skolan. Foucault (ibid.) pratar vidare om att 
kunskap ger makt och att makt ger kunskap. Vi tycker att det är mycket viktigt att pedagoger 
intar ett kritiskt förhållningssätt och vi drar även paralleller till Reggio Emilia som enligt Wallin 
(2003) och Barsotti  (1997) har  sin grund i  att  ifrågasätta  samhället  och ställer  frågan vilket 
samhälle man vill ha i framtiden.
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Att använda mindfulnessträning i syfte att ge sig själv eller någon annan verktyg till självkontroll 
anser vi bör leda till diskussion om vem som tjänar på detta. Utan en sådan reflektion är faran 
stor att mindfulness kan bli en allmänt accepterad dold styrning av samhället i likhet med de 
tankar Alvesson och Sköldberg (2005) menar att Habermas talar om en målmedveten styrning av 
samhället. Frågan är, liksom Loris Malaguzzi ställde sig efter andra världskriget, vilka människor 
vi vill ha i vårt samhälle (Barsotti 1997). Vill vi bara ha de som producerar och inte gnäller 
undrar vi? Ett sådant slätstruket förhållningssätt menar vi strider mot läroplanen som vill lära ut 
ett kritiskt reflekterande. Kritikerna mot Habermas teori, enligt Alvesson et al.(2005), menar att i 
enlighet  med Reggio-Emilia  (Wallin  2003)  och läroplanens  mål  om mångfald,  oenighet  och 
meningsskiljaktigheter är nyttiga då de möjliggör olika sätt att förhålla sig till världen. Foucault 
(2010) menar att om man förändrar den rådande diskursen om normalt beteende förändrar man 
hela det sociala samspelets struktur. Detta är något som syns genom hela historien, hur synen på 
olikheter,  institutioner  och  makt  förändras  och påverkar  samhället,  det  som var  normalt  och 
allmänt vedertaget för hundra år sedan är helt barockt idag. Därför menar vi att det är av stor vikt 
att  pedagoger ställer  sig frågan om vad och hur man med valet av metoder påverkar dagens 
elever.

Mycket av ovanstående okritiska förhållningssätt går att känna igen i dagens institutioner, inte 
minst i skolan. Vi tänker oss att man kan se skolan som samhällets ryggrad. Det är där samhället  
börjar  byggas  upp men det  vill  gärna  ske genom politiska  beslut  som resulterar  i  att  skapa 
likriktade  samhällsmedlemmar  –  minska  skillnaderna  och  maskera  misären  vilket  Foucault 
(2010)  pekar  på  -  i  ett  system  baserat  på  kontroll,  myndighetsutövande,  ekonomi  och  en 
odiskutabel värdegrund som kanske endast lyfter sin egen moral. 

Mindfulness används till största del under förevändning av medicinska skäl men budskapet är att 
det är individens eget förhållande till saker och till sina egna tankar som påverkar hur man mår 
(Schenström 2007). Mindfulness lär även ut ett accepterande förhållningssätt, ”det är som det  
är” vilket både mindfulnessinstruktören och pedagogerna vittnar om. Vi ser att risken är stor att 
mindfulness går normens ärenden och lovar att det handlar om att vi själva i högre grad skall ta  
kontrollen (över oss själva), det handlar alltså om självdisciplin.

Denna aspekt som framkommer ser vi som en dold diskurs vilket diskuteras av Foucault (2004). 
Självdisciplin  utövas  under  täckmantel  av  ett  hälsoperspektiv  vilket  syns  i  pedagogernas 
diskussion då de berättar att beslutet om att arbeta med mindfulness i skolan togs utifrån en 
hälsoprofil. Pedagogerna uttryckte då även att de tilltalades av mindfulness eftersom träningen 
gav dem utrymme till en stunds andhämtning. De ansåg också att träningen behövdes för att göra 
barnen  lugnare.  Vi  uppfattade  även  att  den  praktiska  utformningen  av  mindfulnessträningen 
pedagogerna använde bjöd på en lugn stund för dem. Träningen bygger på ett färdigt material, 
det ställs inte några krav på att uppnå mål och pedagogerna blir inte belastade med att kontrollera 
eller hjälpa barnen. 

Enligt Bauman (2009) skapar samhällets och ekonomins globalisering en flexibilitet i samhället 
vilket för många uppfattas som kaotiskt. I skolvärlden ser vi att det speglas genom avdelningsfria 
förskolor, skolor med olika inriktningar, ”forskande” lektioner med mera.  Att,  i enlighet med 
Foucaults (2010) tankar, dra alla barn över en kam och förutsätta att alla har samma behov och 
därmed ge alla samma förutsättningar vare sig man kan tillgodogöra sig dem eller inte. Detta är 
en realitet idag som ett resultat av att verksamheten i första hand styrs av pengar vilket även 
Tiller och Tiller (2003) anser.  Om man ser till elevernas uppfattning om klimatet på skolan, så 
utgör ett oroligt  klassrumsklimat ett stort arbetsmiljöproblem i den svenska skolan. Vi tror att 
ekonomi har  en betydlig del i  utvecklingen av mindfulness på olika sätt.  Vid intervjun med 
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mindfulnessinstruktören får vi veta att denne utbildats av ett företag med mer än 500 svenska 
instruktörer kopplade till sig och vi får veta att företaget gett ut eget material vilket fått utbredd 
användning i Sverige. 

Axelsson  (2009)  beskriver  att  mindfulness  bygger  på  buddistiska  tankar  och  traditioner  av 
meditation.  Jon Kabat-Zinn menar  att  den mindfulness han utvecklat  är  icke-religiös men vi 
ställer  oss  frågan  om det  verkligen  går  att  separera  religion  från  dess  kärna.  Meditation  är 
specifikt  för  religionsutövning,  anser  Schenström  (2007)  och  mindfulness  är  en  form  av 
omarbetade övningar från Buddism och Hinduism. När vi studerar mindfulness mer ingående 
blir vår uppfattning att kroppsövningarna, förhållningssättet och meditationstekniken är allt för 
nära religionen för att kunna godtas som icke-religiös. Detta innebär att när mindfulness används 
i skolan finns överhängande risk att elever förs in i en sfär av religiositet som det knappast finns 
stöd för i läroplanen. Att på detta sätt, i viss mån, praktisera religion utan att tydliggöra detta för 
barn och föräldrar anser vi  vara en form av rökridå.  Foucault  (2010) slår fast  att  religionen 
utgjorde  en  grundsten  i  samhällets  moral,  den  sågs  som ett  naturligt  rättesnöre  och  därför 
nödvändig att påtvinga de som stod utanför den rådande normen. Vidare pratade Foucault (2004) 
också om den dolda diskursen vilket man kan säga att religionsutövning i form av mindfulness 
är. Vi ser även kopplingar till Habermas tankar som Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp om 
att man målmedvetet kan påverka samhället genom att anpassa debatten till den egna önskade 
politiska inriktningen. Om religionen var rättesnöret förr är konsumtionen det idag; vi lär oss att 
vi måste ha ett arbete, utan arbete är vi nästan identitetslösa men anledningen till att arbeta är att 
vi ska konsumera och därmed bidra till det ekonomiska samhället.

Utöver  bristen  på  kritiskt  resonemang  hos  informanterna  noterar  vi  även  bristen  på  kritiskt 
resonemang i den litteratur vi läst. På några få ställen i litteraturen poängteras det av Palmkron 
Ragnar & Lundblad (2010) detsamma som mindfulnessinstruktören tar upp om att man inte blir 
”som en slät smet” bara för att man utövar mindfulness. Det är fortfarande tillåtet, och önskvärt, 
att man reagerar och agerar även om man utövar mindfulness. 

slutdiskussion
Vi har problematiserat mindfulness som metod i skolan utifrån att vi har belyst bakomliggande 
faktorer kopplat till samhället och läroplanen samt genom intervjuer informanters reflektioner 
om detta. 

Vi ser att ett stort problem i skolan är arbetsmiljön med hög stress för barn och pedagoger samt 
pedagogers  växande  arbetsbörda.  Vi  anser  att  skolans  värld  måste  bli  en  angelägenhet  för 
föräldrar och samhället om det ska bli möjligt att komma till rätta med problemen på ett väl  
fungerande sätt. Att använda mindfulness ser vi som ytterligare en variant på Tiller och Tillers 
(2003) känguruskola, och menar att pedagogerna i högre utsträckning behöver fundera över hur 
de ska arbeta med stressen kopplat till läroplanen på ett adekvat sätt. 

Hur ska pedagoger, föräldrar och övriga samhället förhålla sig till stress-problemen? Ska man 
vara tyst, ge barnen mindfulness eller ska man, i enlighet med Habermas (Alvesson & Sköldberg 
2008), börja prata om det för att det ska bli verkligt? Endast när vi börjar prata om detta kan 
skolan åter bli ett samhälleligt och politiskt ansvar är vår ståndpunkt. Frågan är hur man ska få 
föräldrar delaktiga i skolans ethos, hur kan man få skolan att bli en samhällsangelägenhet?

Då vi tar del av informanternas diskussioner vid intervjuerna kan vi konstatera att de ger ett 
oreflekterat  intryck  av  sina  argument  för  att  använda  mindfulness  i  skolan,  både  vad gäller 
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koppling  till  styrdokument  men  vi  saknar  även  en  kritisk  dialog  om vad  mindfulness  kan 
innebära för barn, både positivt och negativt. Vi ser mycket allvarligt på detta då vi anser att barn 
i  skolåldern inte har förmågan att  hantera den påverkan mindfulness kan ge,  kopplat till  vår 
diskussion  om självdisciplinering,  ekonomi  samt  religion.  Detta  i  synnerhet  då  det  inte  ges 
utrymme  för  eleverna  och  föräldrarna  att  ta  ställning  och  få  möjlighet  att  välja  bort 
mindfulnessträning om man så önskar.  Vi anser att risken är stor att acceptansen för att lägga 
problem på individnivå och även göra det förhållningssättet till  ”en sanning” ökar i och med 
trenden att använda mindfulness. 

”En lärare kan inte agera i klassrummet eller organisera sin verksamhet utan att medvetet eller  
omedvetet bygga på olika antaganden om vad som är produktivt att företa sig …vad lärande är  
och hur det iscensätts” (Säljö, 2003). 

Under intervjuerna reflekterar vi över att informanterna endast pratar om sina egna tolkningar av 
vad de anser vara barnens upplevelser av mindfulness. Ingen av dem hänvisar till någon form av 
utvärdering med barnen vilket skulle ha varit önskvärt.

I undersökningens inledning uppstod en fundering hos oss, vad pedagoger får välja bort då man 
tillför mindfulness.  Pedagogerna berättade att  mindfulnessträningen endast byts ut  mot något 
annat, till exempel massage och därför går ingenting av undervisningsvärde bort.

Såhär i slutet av vårt arbete ser vi några aspekter vi fått ändra uppfattning om som ett resultat av 
denna  undersökning.  Vi  trodde  att  läroplanen  och  mindfulness  skapade  en  krock vad  gäller 
individualism samt sociokultur. Detta motsades av pedagogerna:

”dom blir ju som öppna i gruppen här...det blir ju som en gruppkänsla tycker jag också...då du 
lyssnar på dina kompisar å...respekterar deras tankar å så där” (fokussamtal med pedagoger)

Vid starten av detta arbete tyckt vi oss se paralleller  mellan mindfulness och Reggio-Emilia. 
Detta har vi nu ändrat uppfattning om till stor del. Vi anser snarare att mindfulness står i motsats 
till Reggio-Emilia som har ett kritiskt förhållningssätt och vill att barnen ska kunna tänka själv, 
medan mindfulness i stort ger intryck av att man ska följa med strömmen och nöja sig med det.

”Man kan lära av andra, men inte läras upp av andra.” (Tiller & Tiller, 2003)

Slutligen vill vi poängtera att vi anser att Mindfulness i skolan kan bidra med många positiva 
delar  vilket  informanterna  vittnar  om  då  de  bland  annat  nämner  förbättrad  självkänsla, 
samhörighet i gruppen, lugn och ro. Än så länge används mindfulness, och forskas på, utifrån ett 
hälsoperspektiv men i Terjestams (2010) tankar ser vi att det kan finnas en spännande koppling 
mellan  delar  av  mindfulness  och  pedagogik.  Terjestam (2010)  inför  ett  begrepp  som kallas 
kontemplativ  pedagogik  och  beskrivs  som  att  koncentration  och  eftertanke  ses  som  ett 
grundläggande pedagogiskt redskap. Kanske är det i ljuset av detta  pedagoger kan använda sig 
av meditation för att utarbeta ett verktyg till sant lärande och prata om en pedagogisk hållning 
vilken präglas av att reflektion är ett givet skolämne. I anslutning till detta vill vi åter en gång 
påpeka vikten av att förhålla sig till kritisk till vilka metoder man använder i arbetet med barnen 
och varför.  Detta  skulle  stämma väl  överens  med såväl  läroplaner  som Malaguzzis  (Wallin, 
2003) tankar om vikten ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.
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Fortsatt forskning 
I och med att uppsatsen bygger på en relativt begränsad studie medför det svårigheter att belysa 
mindfulness som metod i skolan i ett större perspektiv. Då intervjun och fokussamtalet skett med 
ett begränsat antal människor avgränsas resonemanget till att endast belysa just dessa människors 
specifika åsikter, iakttagelser och reflektioner. Av dessa anledningar skulle det vara helt naturligt 
att  i  ett  första  steg  vidga  intervjuunderlaget  till  att  omfatta  ett  större  antal  intervjuer  och 
fokussamtal.

I nästa steg skulle det vara intressant att göra en fördjupad undersökning där politiker, föräldrar 
och skolledare fick möjlighet att tillföra sina reflektioner och erfarenheter om mindfulness som 
metod i skolan.

I  och  med  att  uppsatsen  bygger  på  kvalitativa  intervjuer  och  därmed  ger  svårigheter  att 
generalisera kan det te sig naturligt att lyfta frågeställningarna i en kvantitativ studie, till exempel 
en enkätundersökning för att skapa ett underlag med en större bredd.

Utifrån de tankar som lyfts i Reggio-Emilia och återkommer i vår diskussion skulle det kännas 
relevant att göra en undersökning som belyser vilka faktorer som skulle kunna bidra till att göra 
skolans värld till en samhällsangelägenhet.
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Bilagor

Bilaga 1
Intervjufrågor till mindfulnessinstruktör

Vi tänker att vi kan ha lite löst strukturerade frågor och att  instruktörens svar kan ge vägledning till 
nästa fråga. Nedanstående frågor kan därför ses som om/utifall att denne inte spontant berättar. Men 
kärnfrågan är hens syn på mindfulness, hens utbildning och varför hen anser att mindfulness har en 
plats i skolan. 

• Berätta om hur du blev intresserad av mindfulness
• Vad söker du hos mindfulness
• Berätta om din utbildning i mindfulness
• Berätta om varför du anser att mindfulness behövs i dagens samhälle
• Vad kan mindfullness erbjuda människan
• Vad anser du vara den största fördelen med mindfulness kontra andra 

avstressande/focuserande "aktiviteter"
• Finns det några faror med mindfulness utövande
• Hur är organisationen runt mindfulness strukturerad/Vilken urbildning finns etc
• Vad är det människan söker i mindfulness som den inte hittar någon annanstans
• Vilken typ av människor kan få hjälp av mindfulness
• Finns det en vilja att mindfulness ska få en framträdande roll i samhället 
• Vem står bakom denna "vilja"
• Kan du ge exempel på tillfällen då ditt arbete med mindfulness har haft positiva 

effekter
• Kan du ge exempel på tillfällen då ditt arbete med mindfulness har kritiserats
• Hur klarade du av det 
• Hur mäter man framgångar med mindfulness/ går det att mäta framgångar med mindfulness
• Varför anser du att mindfulness har en plats i skolan
• På vilket sätt har mindfulness en plats i skolan
• Kan man se mindfulness som en metod eller ett förhållningssätt i skolan
• Hur skulle mindfulness kunna ta en plats i skolans vardag
• Vad kan mindfulness tillföra i skolans vardag
• Vad kan mindfulness tillföra i elevens vardag
• Vad kan mindfulness tillföra eleven
• Hur anser du att mindfulness som arbetsmetod skiljer sig från skolans tidigare 

arbetssätt
• Vilken utbildning i mindfulness tycker du behövs för att pedagoger ska kunna använda 

metoden mindfulness i skolan
• Vad tror du att du behöver lära mer om inom mindfulness
• Är det något du vill fråga oss om

Vad är det som "står bakom" mf? Vad är det som är drivande?
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Bilaga 2
Intervjufrågor till fokussamtal med pedagoger

Syftet  med  vår  studie  är  att  undersöka  vilka  bakomliggande  faktorer  som  leder  fram  till  att  
pedagoger anser att Mindfulness ska användas i skolan.
Huvudfrågeställningar 
Vad beror det på att Mindfulness används som metod och förhållningssätt i skolan?
Ytterligare problemformulering och frågeställningar
Vad i samhället har lett fram till Mindfulness stora genomslag och påverkas skolan av det?
Vad beskriver pedagoger som orsak till att välja att arbeta med Mindfulness i skolan?
Vilka konsekvenser anser pedagoger att användandet av Mindfulness i skolan kan ge?
Vad får stå tillbaks?

Till focussamtal använder man; öppningsfrågor (för att deltagarna ska känna samhörighet med gruppen och vilja lämna 
ifrån sig information), introduktionsfrågor ( ska även ge deltagarn möjlighet att reflektera över sina egna erfarenheter 
som har med ämnet att göra), övergångsfrågor (ska medverka till att deltagarna ser ämnet i ett större perspektiv och blir 
medvetna om hur andra betraktar det), nyckelfrågor (viktigaste frågorna, mellan 2-5 st, mer tid ängnas åt dessa, ställs 
när ½ alt. 2/3 av tiden gått) och avslutande frågor (alla deltagare får möjlighet att uttrycka sin slutliga position-
moderatorn kan också göra en kort sammanfattning som deltagarna får säga sin mening om). Kärnfrågan är deras syn på 
mindfulness,  varför de anser att mindfulness har en plats i skolan och vad som får stå tillbaka när man använder 
mindfulness. 

Öppningsfrågor:
• Vilken slags pedagogisk utbildning har du?

Introduktionsfrågor:
• Berätta om hur du/ni blev intresserad av mindfulness
• Berätta om din utbildning i mindfulness

Övergångsfrågor:
• Berätta om varför du anser att mindfulness behövs i dagens samhälle
• Vad kan mindfulness erbjuda människan
• Vad anser du vara den största fördelen med mindfulness kontra andra 

avstressande/focuserande "aktiviteter"
• Ser du några faror med mindfulness utövande

Nyckelfrågor:
• Kan du ge exempel på tillfällen då ditt arbete med mindfulness har haft positiva 

effekter
• Kan du ge exempel på tillfällen då ditt arbete med mindfulness har kritiserats
• Hur klarade du av det 
• Kan man se mindfulness som en metod eller ett förhållningssätt i skolan
• Varför anser du att mindfulness har en plats i skolan

              /På vilket sätt har mindfullness en plats i skolan
• Vad kan mindfulness tillföra i skolans vardag

            /Vad kan mindfulness tillföra i elevens vardag
            /Vad kan mindfulness tillföra eleven

• Hur anser du att mindfulness som arbetsmetod skiljer sig från skolans tidigare 
arbetssätt

Avslutande frågor:
• Vad tror du att du behöver lära mer om inom mindfullness
• Är det något du vill fråga oss om
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