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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Upplevs det som att elevernas koncentration och fokus påverkas genom att starta skoldagen 

med 10–15 minuters övningar i mindfulness och i så fall, på vilket sätt? Och hur länge upplevs 

alltså att en eventuell effekt av övningarna håller i sig? Finns det fler positiva effekter som 

uppkommer av dessa pass och vilka upplevs dessa då vara? Syftet med studien är att se om, och 

i så fall hur, mindfulness påverkar eleverna, men också att försöka ge elever och lärare nya 

verktyg för hur de kan använda övningar i mindfulness för att försöka förbättra elevernas 

välmående.  

Metod 

Studien gjordes genom att arbeta med olika övningar med 16 elever i årskurs 3 i 10–15 minuter 

på morgonen 2–3 dagar i veckan under 6 veckors tid. En enkät fylldes i av eleverna i slutet av 

studien samt en intervju gjordes med klassens lärare. En observation gjordes innan studien 

startades samt när den avslutades. I samband med observationen gjordes även en mätning av 

ljudnivån under lektionstid. 

Resultat 

Resultatet av enkäten visade att eleverna var positiva till övningarna och använde vissa av 

övningarna även i andra miljöer än i klassrummet, till exempel på raster och i hemmet, samt att 

många beskrev att deras humör hade förbättrats. Enkäten visade också att eleverna tyckte att 

studien var rolig och att de lärt sig något utan den. Intervjun gav också positiva resultat, läraren 

menade på att många av eleverna var lugnare och att de har fått en ökad medvetenhet om att de 

själva kan påverka sin situation samt att eleverna har fått en bättre sammanhållning då de nu 

har något gemensamt som de andra klasserna inte har. Läraren menade också på att elevernas 

koncentration och fokus förbättrades speciellt under den första lektionen efter övningarna för 

att sedan avta. Att endast använda sig av övningarna 10–15 minuter på morgonen visade sig 

alltså inte ha tillräcklig effekt för att räcka hela dagen. Resultat från observation och 

ljudmätning visade inga större förändringar. 

Slutsats 

Utifrån resultaten kan vi se att mindfulness har påverkat eleverna på ett positivt sätt. Både lärare 

och elever har fått lära sig olika övningar de kan göra när de känner att de behöver koncentrera 

sig och fokusera mer på sin uppgift eller känner att de blir stressade och behöver komma ner i 

varv eller om de är trötta och behöver tillföra lite ny energi till kroppen.   
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1. Inledning 

Hösten 2015 hade jag verksamhetsförlagd utbildning (VFU), i mer alldagligt tal även kallad 

praktik, i fyra veckor. Mot slutet av perioden var det dags att hålla egna lektioner. Jag ville 

prova att ha yoga med en klass och diskuterade med min handledare vilken klass som kunde 

vara lämplig att prova detta med och kom fram till att en klass i årskurs nio var lämplig. En 

onsdagsmorgon klockan 08:10. En riktig utmaning tänkte jag, att försöka få med mig en hel 

klass med, vad jag tänkte, morgontrötta tonåringar på morgonyoga. Men så fel det antagandet 

var. Klassen älskade det! Handledaren var imponerad av elevernas prestation och berättade efter 

lektionen att han sällan hade sett sådant fokus och inlevelse av just den klassen. När lektionen 

var slut dröjde sig de flesta eleverna kvar en stund och pratade lugnt med varandra om deras 

upplevelser under lektionen och en av dem säger då med längtan i rösten ”tänk om skoldagen 

alltid kunde börja såhär”.  

 

Ja, tänk om. En stund på morgonen att samla ihop sig. Få tid att reflektera och planera dagen i 

lugn och ro. Tänk om vi kunde lära våra elever hur de kan hantera stress och till och med 

förebygga den innan den uppkommer? Tänk om elevernas fokus och koncentration kan 

upplevas som bättre av både elever och lärare genom att starta skoldagen med 10–15 minuter 

olika lugna reflekterande övningar eller övningar där eleverna får chans att samla ihop sig. Tänk 

om vi kan bygga trygga, starka och lugna individer genom att ge eleverna övningar som leder 

till att de får nycklar och verktyg till det vi kallar för mindfulness. 

 

Vi får fler och fler rapporter om ungas försämrade psykiska och fysiska hälsa från alla möjliga 

håll och kanter. För att inte tala om allt skriveri om de sjunkande resultaten i skolan. Men är 

mindfulness verkligen rätt väg att gå då? Och är 10–15 minuter per dag verkligen tillräckligt 

för att det ska göra någon skillnad på elevernas koncentration och fokus under hela dagen? Jag 

hoppas det. Jag hoppas också på att det kommer fler positiva effekter av dessa stunder än bara 

fokus och koncentration.  

 

1.1 Bakgrund och definitioner 

Mindfulness  

Mindfulness betyder medveten närvaro eller sinnesnärvaro (Vårdguiden, 2016–09-05a). Att 

vara här och nu. Fokuset ska ligga just i denna stund och med ett öppet sinne; utan att döma 
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eller värdera tankar och upplevelser. Att bli medveten om sig själv, lära känna sig själv och sin 

kropp och att vara närvarande här och nu. Att lära sig reflektera över hur man mår och lyssna 

på kroppen, något vi i dagens stressade samhälle gärna sopar under mattan och fortsätter framåt 

som en pansarvagn. På Vårdguidens hemsida pekar man också på att mindfulness kan bli ett 

verktyg för verklighetsflykt om de som utövar meditation gör det för ofta. (ibid.) 

 

Mindfulness och barn 

Tidningen Förskolan har skrivit en artikel om mindfulness där de har intervjuat Yvonne 

Terjestam, hon menar på att ju tidigare man börjar med mindfulness desto bättre. Hon säger 

också i intervjun att det är vi vuxna som tillför stressen i barnens tillvaro. I samma artikel inleder 

de med att skriva att förskolelärare av den äldre generationen, alltså de som har arbetat i 

förskolan sedan 1970- och 80-talen anser att barn av idag är mer splittrade än förr. Vilket de får 

medhåll om av Yvonne Terjestam. De menar också på att barnen är mer forcerade, har svårare 

att koncentrera sig och är mer högljudda. I samma artikel har de intervjuat Ylva Ellneby, som i 

grunden är förskollärare och specialpedagog, men numera skriver böcker och föreläser. (Orre 

2014) 

 

 I intervjun säger Ylva följande:  

 

Vi lever i en annan tid nu på gott och ont. Även vuxna är mer stressade i dag. Vi har krav på oss att vara 

väldigt bra inom alla områden, säger hon och fortsätter: 

Hela vår livsstil är mer forcerad i dag och den nya tekniken gör att vi inte längre koncentrerar oss på en 

sak utan gör allt på samma gång. Barnen ärver de vuxnas livsstil och även om det finns många fördelar 

med ”multitasking” så gör det att små barnhjärnor inte får den tid de behöver för att smälta alla intryck. 

(Orre 2014) 

 

Mindfulness och religion 

Det är många skolor som har infört eller har tänkt att införa mindfulness under skoldagen. I 

vissa fall har dock anhöriga och politiker gått in och tyckt till. I en artikel i Aftonbladet om yoga 

i skolan har Anette Asplund, politiskt aktiv i Kristdemokraterna i Luleå kommun, sagt följande 

”Jag tycker inte yoga ska förekomma i skolan. Det bygger på buddhism och hinduism, och det 

ska vi inte införa i Luleås skolor. Jag vill inte att eleverna ska utsättas för något som i längden 

kan uppfattas som en dold religiös påverkan” (Magnå, 2016). Anette säger också i artikeln att 

hon förstår att många som utövar yoga inte gör det med någon religiös baktanke utan som en 

träningsform. Men menar ändå på att elevernas grundläggande syn kan påverkas av yogan. 

(ibid.) 
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Denna studie syftar inte till att ge eleverna någon religiös upplevelse eller påverkan på något 

sätt. Övningarna syftar till att öka elevernas medvetenhet om sig själva och sina medmänniskor 

samt att ge dem verktyg för att själva kunna höja sin energinivå när de känner sig trötta eller 

öka sin koncentration och fokus när det behövs. Skolan ska vara en icke-konfessionell 

verksamhet (Skolverket 2016-11-07) och inget om religion nämns under studien då mindfulness 

kan användas utan en religiös baktanke, vilket är fallet i denna studie. Mindfulnesscenter skriver 

följande på sin hemsida: 

 

Nej, mindfulness är ingen religion. Mindfulness är den mänskliga egenskapen att vara 

uppmärksam och medveten om vad som pågår i oss och i vår omgivning. […] Egenskapen kan 

tränas på två sätt, dels genom meditation (koncentrerad träning) och dels genom vardagsövningar. 

De korsta övningarna är inspirerade av buddhistisk meditation men de religiösa inslagen är 

borttagna. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulness under många år kommit 

till stor nytta inom hälso- och sjukvården.  

(Mindfulnesscenter 2013) 

 

Yoga 

Yoga syftar till att skapa en balans mellan kropp och sinne (Allt om yoga 2016). Detta görs 

genom att placera kroppen i olika positioner (se några i bilaga 3), genom andningsövningar, 

avslappningsövningar och en del meditation. Yogan är, likt mindfulness, en teknik för att uppnå 

medvetenhet. Att vara här och nu och bli medveten om det som händer runt omkring sig med 

alla sina sinnen. (ibid.) 

 

Ljudnivåer 

Decibel är enhet för att ange hur högt något låter och förkortas dB. 1dB är den lägsta hörbara 

ljudnivån och människans smärtgräns anges till ca 120dB (Fraenkel, Gottfridsson & Jonasson 

2012 s. 93). 

 

Enligt en tabell som Umeå kommun har publicerat på sin hemsida så är normal samtalston 

(samtal mellan två personer på 1m avstånd) runt 50–70 dB (Umeå kommun, 2015). Vid 80 

decibel jämför de med att vistas i en skolmatsal eller gatubuller (ibid.). I grunden anser 

arbetsmiljöverket att en rimlig decibelnivå i ett klassrum bör ligga på 35dB med följande tillägg: 
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Värdet omfattar däremot inte ljud från den egna verksamheten och är därför inte direkt användbart 

på störningar som orsakas av till exempel prat, skrap från stolar, slag i bänklock, som kan vara ett 

problem även om ljuden inte är skadliga för hörseln. 

(Arbetsmiljöverket, 2015) 

 

 

Den här studien och liknande studier 

Det den här undersökningen handlar om, alltså att eleverna får chans att utöva mindfulness en 

liten stund i början av varje skoldag, finns det inget skrivet om. Det finns dock ett projekt som 

pågår fram till december 2017 utformat av Elin Borg, med namnet ”mindfulness på 

skolschemat” som går ut på att eleverna i en klass ska utöva mindfulness i 10 minuter dagligen, 

men i det projektet är tidpunkten på dagen inte specificerad (Andersson, 2015). 

 

Kan mindfulness vara negativt? 

Psykologen Fredrik Bengtsson har skrivit ett debattinlägg på svt.se med rubriken ”mindfulness 

är inte för alla” där han skriver såhär: 

 

Vi som är kliniskt verksamma och kompetenta att bedöma människors olika tillstånd av mående vet att 

människor i vissa sammanhang och i vissa psykiska tillstånd faktiskt bör undvika mindfulness.  

Detta eftersom det ibland är just förmågan att fly från nuet som gör att en lidande människa 

överlever. 

(Bengtsson 2015) 

 

 

Bengtsson hänvisar i sin artikel till två andra artiklar som visar på att mindfulness inte är det 

bästa för alla. I den ena av dessa två artiklar berättar en kvinna, Kara-Leah Grant, om hennes 

upplevelse av en speciell form av yoga, kundaliniyoga, och beskriver där sitt ”uppvaknande” 

som dramatiskt och förfärligt (El-Gamel 2015). I den andra artikeln som är från The Guardian 

skrivs det om att det är viktigt att den som leder övningarna i mindfulness är utbildad och vet 

vilka bieffekter som kan uppkomma och när man ska sätta in specialisthjälp i form av 

psykologer och andra som arbetar med psykisk ohälsa (Booth 2014). De skriver även att det 

ofta är personer som redan är lite mentalt ostabila som blir tipsade om mindfulness och att det 

då är extra viktigt att det är en duktig och utbildad instruktör, som har kunskaper inom till 

exempel depression och ångest, som hjälper dessa klienter att lära sig mindfulness (ibid.).  
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I Läkartidningen har Nils Joneborg och Karin Ekdahl skrivit en artikel där de bekräftar att mer 

forskning behövs på biverkningar av mindfulness. De anser också att dosering och vilka 

övningar som används bör studeras mer. (Joneborg & Ekdahl 2014) 

 

I Skåne har Centrum för primärvårdsforskning (CPF), som är ett samarbete mellan Region 

Skåne och Lunds universitet, påbörjat en längre forskningsstudie om mindfulness och barn. 

1000 barn från förskoleklass upp till årskurs 9 deltar i studien och de ska följas till de är 18 år 

gamla. Studien har som huvudmål att ta reda på hur mindfulness påverkar oss på lång sikt samt 

om utövandet av det i unga år kan hjälpa psykisk ohälsa senare i livet. (Westesson 2017) 

 

1.2 Forskningsläge 

Det finns en hel del forskning kring mindfulness, mestadels för vuxna, men även en del för barn 

och de pekar stadigt åt det positiva hållet. Minskad stress, ökat välbefinnande (Kuyken et al. 

2013, s. 128) tillsammans med förbättrat studieresultat, sociala färdigheter och förbättrad 

självkänsla (Rempel 2012, s. 206) visar alla på förbättringar i personernas tillvaro i samband 

med arbetet med mindfulness. Gina M. Beigel gjorde 2009 en studie tillsammans med tre andra 

om Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) som program för ungdomar som var under, 

eller hade varit under psykologisk omvårdnad och i deras studie fick de resultat som förbättrad 

sömn, ökad självkänsla, minskade symtom av depression och ångest samt en allmän förbättring 

i deras diagnostiska tillstånd (Beigel et al. 2009, s. 864). 

 

Yvonne Terjestam, forskare i psykologi vid Linneuniversitetet har skrivit boken Mindfulness i 

skolan och gjort två studier med titlarna ”Barn i balans I och II”, där elever 10–15 år deltagit. 

Hennes studie visade bland annat att elevernas psykiska ohälsa minskades, relationen till 

kamrater förbättrades och att eleverna trivdes bättre i skolan. ”Drömmen om det goda” är ett 

projekt som riktar sig till skolor och det var med utgångspunkt i det som Terjestam gjorde sina 

två studier. (Drömmen om det goda, 2017)(Terjestam, Jouper & Johansson 2010, ss. 939) 

 

Det finns även två forskare från Norge, Ole Henning Sommerfelt och Vidar Vambehim, som 

2008 gjorde en studie i den svenska skolan (från förskola till gymnasium) och har då gjort 

djupintervjuer med lärare och elever som använder sig av Drömmen om det goda-metodiken. 

Enligt deras resultat har de endast fått fram positiva och mixade resultat, inget som pekar på att 

det försämrar vardagen för de medverkande (Sommerfelt 2008, s. 90). 
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Forskning har även gjorts på personer med neuropsykiatriska och psykiska diagnoser såsom 

ADHD, ångest och autism. En av studierna gjordes på ungdomar där det i grupp fick lära sig 

mindfulness. Deras föräldrar fick också utbildning i mindfulness för att kunna ge stöttning åt 

sina barn. Kontrollgruppen som fanns med i studien visade inga tecken på förändring, varken 

sämre eller bättre medans gruppen som utövade mindfulness visade avsevärda förbättringar i 

välbefinnandet, hur de hanterade kritik men även förbättrade resultat på tester som gjordes i hur 

uppmärksamma ungdomarna var. Föräldrarna styrkte resultatet och höll med om att 

ungdomarna verkade må bättre och vara lyckligare. (Formsma 2011, ss. 24–29) 

 

Även en studie gjord på lite yngre barn (9-13år) med neuropsykiatriska diagnoser visade att 

deras uppmärksamhet förbättrades samt att barnen som tidigare uppvisat stora symptom på 

ångest efter studiens slut visade en avsevärd förbättring inom området. I denna studie gjordes 

även en uppföljning efter tre månader som visade att effekten av studien fortfarande höll i sig. 

(Semple et al. 2010, s. 218) 

 

I USA har en studie gjorts på elever i 10–11 års åldern där deras lärare skattade eleverna enligt 

en mall både innan och efter studien. Studien visade att pojkarna i testgruppen hade ökat sin 

förmåga till självkontroll samt att flickornas ångest hade dämpats i förhållande till 

kontrollgruppen. (Parker et al. 2014, s. 195) 

 

Någon direkt forskning om att mindfulness kan vara skadligt eller negativt har inte framkommit. 

Däremot har det lyfts fram via artiklar, som nämnts tidigare, att en del personer har haft 

obehagliga och negativa upplevelser. Det är alltså personers egna uppfattningar och berättelser 

kring mindfulness som finns att hitta. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU) menar i en kommentar att negativa effekter av mindfulness sällan har observerats och 

att det 2015, när kommentaren skrevs, inte hade framkommit några negativa aspekter i 

forskningen kring mindfulness (SBU, 2015-04-15). SBU skriver i samma kommentar att 

uppföljningstiden är kort samt att effekten är svår att mäta då deltagarna i studien vet om vad 

studien handlar om och därför kan så kallade förväntningseffekter uppkomma (ibid). 
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att se om, och i så fall hur, mindfulness påverkar eleverna, men också att 

försöka ge elever och lärare nya verktyg för hur de kan använda övningar i mindfulness för att 

försöka förbättra elevernas välmående.  

1. Upplevs det att elevernas fokus och koncentration påverkas genom att starta skoldagen 

med 10–15 minuters övningar i mindfulness och i så fall, på vilket sätt? 

2. Hur länge upplevs det att en eventuell effekt av övningarna håller i sig?  

3. Finns det fler positiva effekter som uppkommer av dessa pass och i så fall, vilka upplevs 

dessa vara?  

 

 

1.4 Hypotes  

Elevernas koncentration och fokus kommer att vara märkbart bättre under den första halvan av 

dagen för att sedan avta något. En bättre sammanhållning i gruppen, ett ökat lugn och mer 

tålamod i olika situationer är övriga positiva effekter som antas träda fram mer. 

 

 

2. Metod  

2.1 Inför studien 

Inför studien fanns ett val att antingen göra två kortare studier med två elevgrupper eller en 

längre studie med en elevgrupp. Efter övervägande med handledaren bestämdes det att en längre 

studie med en elevgrupp troligtvis skulle ge ett bättre och tydligare resultat. Elevgruppen som 

deltog i studien valdes utifrån att de tillhör skolans yngre år, de är en elevgrupp som går i tredje 

klass. Deras klasslärare är en bekant till mig som arbetat länge som lärare och när hon fick höra 

om studien tyckte hon det lät intressant och ville gärna delta med sin elevgrupp. Elevgruppen 

är relativt liten, endast 17 stycken, och efter godkännande från vårdnadshavare (se bilaga nr 2) 

så deltog alla i studien.  

 

Ingen pilotstudie gjordes. Dock provades buller-applikationen (Arbetsmiljöverket, 2017a) som 

användes för ljudmätning innan första observationstillfället. Applikationen provades också en 

gång till innan andra observationen då mätning nummer två gjordes på en annan enhet.   
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Frågorna till enkäten granskades av handledaren och redigerades därefter. Det bestämdes efter 

diskussion med elevgruppens lärare att enkäten skulle göras tillsammans i helklass, alltså att en 

fråga läses upp och eleverna svarar på den, sedan läses nästa och eleverna får svara och så 

vidare. Detta för att minimera missförstånd på grund av språkliga svagheter.  

 

Frågorna till intervjun med läraren gicks igenom med handledaren för att säkerställa att de är 

relevanta och neutrala. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 6. Läraren tillfrågades även om hon 

ville se frågorna innan intervjun men det ansåg hon inte var nödvändigt.  

 

2.2 Studiens genomförande 

2.2.1 Observation och mätning av ljudnivå 

Observationen utfördes vid två tillfällen. Första tillfället var innan studien startades (2017-02-

10) och det andra tillfället var när vi hade sista tillfället för studien (2017-03-31). Vid dessa 

tillfällen gjordes även en ljudmätning för att se om det blev någon skillnad innan studien mot i 

slutet av studien.  

 

Observationen gjordes på samma veckodag (fredag) och vid samma tidpunkt (8:10-12:00) båda 

gångerna. Innehållet på lektionerna under dessa timmar skiljde sig dock åt. Observationerna 

och ljudnivåmätningarna gjordes endast då eleverna befann sig i klassrummet, alltså under 

lektionstid. Rasten och lunchen observerades och mättes alltså inte. Observationen graderades 

på en skala 1–5 där de olika skalorna skiljer sig något åt från fråga till fråga. Hur skalan är 

formulerad framgår på observationsformuläret. Observera att resultaten från observationen är 

upplevelsebaserade.  

 

Vid observationstillfällena observerades klassen under tre lektioner. Den andra och tredje 

lektionen var olika långa vid respektive tillfälle.  

 

Lektionsinnehåll och längd på lektionen vid de två tillfällena: 

 

 

 

Tillfälle 1 (fredag 10/2):  
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8:10–9:30 Samling och bild 

10:00–11:00 Titta på lilla aktuellt och diskutera innehållet samt göra klart andra restuppgifter 

när lilla aktuellt var slut. 

11:30–12:00 Högläsning  

 

Tillfälle 2 (fredag 31/3): 

8:10–9:30 Samling, Avslappningsövningar och genomgång av nationella prov. Ett delprov av 

nationella provet gjordes och när det var klart satt eleverna och gjorde klart sina restuppgifter. 

10:00–10:40 Nationella prov samt göra klart andra restuppgifter. 

11:10–12:00 Engelska  

 

Mätningarna av ljudnivån gjordes med Arbetsmiljöverkets buller-applikation ”Buller” 

(Arbetsmiljöverket, 2017a) på en mobiltelefon och telefonen placerades på samma ställe båda 

gångerna för att få en så valid mätning som möjligt. Observationen gjordes utifrån en egengjord 

mall med frågor (se bilaga nr 4) och observationerna gjordes av mig båda gångerna. Det som 

observerades var hur ljudnivån och energinivån i klassen upplevdes, till hur stor del det upplevs 

att eleverna sitter koncentrerade och till hur stor del det upplevdes att eleverna var rastlösa. 

2.2.2 Enkät och intervju 

Enkäten som eleverna deltog i utfördes det näst sista passet och tog cirka 15 minuter. Eleverna 

fick enkäten på papper och enkätfrågorna lästes upp för dem och följande ord förklarades: 

- Fokus och koncentration, om du har kunnat sitta och jobba med din uppgift utan att 

tänka på annat under tiden. 

- Stämningen, hur ni i gruppen är mot varandra. 

- Humör, hur du känner dig, hur du mår, om du till exempel är arg/glad/ledsen/lugn/orolig 

/lycklig  

 

Intervjun med läraren gjordes av skribenten i klassens klassrum och tog cirka 20 minuter. Den 

spelades in för att inte missa något samt att få lärarens egna ord fullt ut, inte skribentens 

tolkningar. Intervjun lyssnades sedan igenom en gång till från början till slut för att efter det 

skrivas ner ordagrant. I analysen av intervjun har frågeställningarna varit utgångspunkten och 

citaten som redovisas i intervjun är de delar ur intervjun som ansågs relevanta för studien.  
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2.2.3 Övningar  

Alla mindfulnesspass leddes av skribenten och utfördes två till tre dagar i veckan under sex 

veckor. Beskrivning av passen och övningarna finns i bilaga nr 3. Passen sattes ihop innan 

tillfället för utförandet och de är utformade så att eleverna ska få olika ingångssätt till 

mindfulness då alla lär sig på olika sätt. Passen mot slutet är mer för att knyta ihop vad de fått 

lära sig under veckornas gång. 

 

Övningarna är sammansatta mycket utifrån från egen erfarenhet men inspiration är även hämtat 

från olika sociala medier under många år och även från egna kontakter. Därefter är de tolkade 

och anpassade till situationen. Vissa övningar upprepas flera gånger för att ge eleverna chans 

att öva extra på dem.  

 

2.3 Etiska överväganden 

I lagen om etikprövning står det följande ”Barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen 

innebär för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till forskningen. I andra fall 

ska vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen” (Codex 2016-02-05). 

Eftersom eleverna i denna studie inte är över 15 år så behövs alltså ett godkännande från varje 

elevs vårdnadshavare. Detta samlades in genom ett brev till vårdnadshavarna där studien 

beskrevs i enighet med informationskravet. För att tillgodose samtyckeskravet fanns det längst 

ner i brevet tre ja/nej frågor om samtycke (se bilaga nr 2) att ringa in och sedan plats för 

vårdnadshavares underskrift. Läraren informerade vårdnadshavarna om studien i ett inledande 

stadie efter första samtalet mellan skribenten och läraren och informerade då samtidigt 

vårdnadshavarna om att studien var frivillig att delta i och att eleverna kunde avbryta studien 

om eleven eller vårdnadshavande så önskade. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

En del kan förknippa mindfulness med religion (hinduism och buddism), så i informationen till 

vårdnadshavare beskrevs det att studien endast har ett fokus på att undersöka om eleverna kan 

öka sin koncentration och sitt fokus med lugna, avslappnande övningar då detta är studiens 

syfte.  

 

Andra etiska överväganden som gjordes var att personerna som deltar i studien hålls anonyma. 

Inga namn skrevs ner eller redovisades; varken på elever, lärare, skola eller vilken kommun 

studien är gjord i. Inga bilder/filmer togs och de ljudmätningar som gjordes gav endast en siffra 
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när mätningen avslutades, alltså inget inspelat material. All data som samlats in har varit 

anonymt och har enligt nyttjandekravet och konfidentialitetskravet endast hanterats av 

författaren av uppsatsen. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Ett utdrag ur författarens belastningsregister skickades efter och gavs till klassläraren då studien 

skedde i en skola och i direkt anslutning till eleverna och då ska ett sådant utdrag lämnas in.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Då studien till största delen är en kvalitativ studie kan framförallt reliabiliteten ifrågasättas. 

Eftersom studien gjorts på en grupp elever så är det många faktorer som spelar in, dagsformen 

på individerna och gruppdynamiken för dagen. Men det är även ledaren av passet som påverkar 

resultatet, så även dennes dagsform, relation till eleverna och förmågan att nå eleverna spelar 

en stor roll i reliabiliteten. Det är inte alls säkert att någon annan hade fått samma resultat med 

samma övningar, det kan handla om så små saker som hur orden betonas och vilket röstläge 

ledaren väljer att använda under övningarna. Men även vilka frågor och funderingar ledaren av 

passet får från eleverna och vad eleverna ger för respons under passens gång. Men studien går 

att upprepa då övningar, enkätfrågor, intervjufrågor och observationsformulär finns bifogat.  

 

För datainsamlingen användes en observation, en mätning av ljudnivån, en intervju av läraren 

och en enkät till eleverna. Hur dessa har använts beskrivs längre ner. Mätningen och enkäten är 

det resultat som blir minst påverkat. Applikationen som användes till ljudmätningen är 

framtagen av Arbetsmiljöverket och anses således som ett tillförlitligt mätverktyg. Resultatet 

av ljudmätningen är dock svårt att använda och tolka eftersom det beror på vad det är för typ 

av lektion som utförs. Även elevernas dagsform påverkar mätningen beroende på om de är trötta 

och lågmälda eller fyllda av energi och har mycket att prata om.  

 

Enkäten kan ha påverkats eftersom frågorna lästes upp och några ord förklarades för eleverna 

(se vilka och hur de förklarades under rubrik ”2.2.2 Enkät och intervju”) och åter igen beror det 

på hur uppläsaren väljer att till exempel betona orden, vilka ord som förklaras och även 

elevernas dagsform. Intervjun med läraren kan också påverkas av frågorna och på vilket sätt 

frågorna ställs, samt i vilken miljö intervjun hålls i, vilken tidpunkt på dagen samt vilken 

veckodag. Därför fick läraren vara med i val av lokal, tid och plats för att detta skulle ske i en 
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så naturlig miljö som möjligt och under en tidpunkt där läraren kände att det passade utan att 

det var stressigt runt omkring.  

 

Validiteten har upprätthållits under studien, alltså undersöktes samma saker som avsågs från 

början. Detta har säkerställts genom att under hela processen med skapandet och utförandet av 

övningarna och observationen samt skapandet av enkäten och intervjun har frågeställningarna 

och syftet haft en central roll i arbetet.  

3. Resultat  

Resultatet baseras i första hand på intervjun med läraren och elevernas enkät. Resultatet från 

observationen och ljudmätningen gav inte tillräckligt mycket valid information då de är för 

mycket i miljön runt omkring som påverkar.  

 

Elevgruppen består av 17 elever, dagen för enkäten var endast 15 elever närvarande och därav 

är resultatet för enkäten baserat på dessa 15 elevers svar.  

3.1 Frågeställning 1 

Enkät av elever 

Har din koncentration och ditt fokus påverkats? 

Ja: 4 

Nej: 1 

Vet inte: 10 

 

Intervju med lärare 

Upplever du att eleverna har varit mer fokuserade och koncentrerade de dagar vi har haft 

avslappningsövningar på morgonen gentemot dagar då ni inte har haft det? 

- Ja, vissa dagar. Det har berott på vad vi gjort för övningar. De dagar som vi pratat mer 

om begrepp och det har varit mer övningar att tänka själv så har jag sett att det varit 

svårt för några att förstå orden och att hänga med, så de dagarna har jag inte märkt något 

på de eleverna. Men de dagar vi gjort mer fysiska rörelser så märkte jag större skillnad. 

Och hade man gjort det på längre sikt så hade de blivit duktigare och kommit in i det 

och lärt sig. 
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Detta betyder att de fysiska övningarna som genomfördes gav ett större resultat än de 

reflekterande övningarna när det gällde att förbättra elevernas koncentration och fokus. Läraren 

påpekar också att perioden för studien var lite kort och att skillnaden troligtvis hade varit större 

om studien pågått längre.  

 

Observation 

Till hur stor del upplevs det som att eleverna (alla) sitter koncentrerade?  

Vid första observationstillfället upplevdes det som att eleverna till stor del av tiden sitter 

koncentrerade (en fyra på skalan) under första lektionen. Under andra lektionen har tiden av 

koncentration minskat till en trea på skalan som är definierad till att eleverna ibland sitter 

koncentrerade. Sista lektionen ökar resultatet återigen till en fyra på skalan. Under andra 

observationstillfället på första lektionen upplevdes det som att eleverna ibland sitter 

koncentrerade, alltså en trea på skalan. Andra lektionen ökar den till en fyra för att tredje 

lektionen återigen minska till en trea.  

 

Till hur stor del upplevs det som att eleverna (alla) är rastlösa? 

Här är både lektion ett och tre vid båda observationstillfällena satta till en trea på skalan, alltså 

att det upplevs som att eleverna ibland är rastlösa. På det första tillfället under lektion två 

upplevdes det som att eleverna till stor del, en fyra på skalan, var rastlösa medans det under 

andra tillfället inte alls upplevdes som att eleverna var rastlösa, vilket motsvarar en etta på 

skalan.  

3.2 Frågeställning 2 

Intervju med lärare 

Har du sett några förändringar på eleverna och i så fall på vilket sätt? 

- Självklart har jag märkt att de är mer koncentrerade och lugna, speciellt på mornarna, 

fram till första rasten. Efter det skulle de nog behöva göra någon övning till så att de 

kommer ner i varv. 

 

Här menar läraren på att effekten av övningarna inte är tillräcklig för att räcka hela dagen men 

att mindfulness ökar elevernas koncentration och att eleverna är lugnare, speciellt under första 

lektionen.  
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3.3 Frågeställning 3 

Enkät av elever 

Har övningarna påverkat ditt lugn? 

Ja: 11 

Nej: 3 

Vet inte: 1 

 

Har ditt humör påverkats? 

Ja: 7 

Nej: 2 

Vet inte: 6 

 

Om du svarat ja på frågan innan, på vilket sätt har ditt humör påverkats? 

Bra: 7 

Dåligt: 0 

Vet inte: 0 

 

Intervju med lärare 

Har du sett några förändringar på eleverna och i så fall på vilket sätt? 

- Jag har sett att eleverna har blivit mer medvetna om att de kan styra sig själva. De har 

fått verktyg för hur de kan göra. Det var väldigt tydligt de dagar du var här när vi skulle 

ha nationella prov, för när du inte var här och vi skulle ha prov någon dag efter så ville 

de att vi skulle ta ett djupt andetag och andas och så. Och då har de ju förstått. Sen har 

jag sett att eleverna har använt övningen med handen på fotbollsplanen och sagt till 

varandra ”lugn, lugn nu, Hannah-andning”, så många har tagit med sig det i andra 

situationer. 

 

Eleverna har genom studien fått en ökad förståelse för att de själva kan påverka sin situation. 

En annan sak som pekar på att eleverna har blivit mer medvetna är att de också har tagit med 

sig övningarna till andra miljöer än klassrummet.  

Tycker du att studien har tillfört eleverna som individer något? 

- Absolut! De allra flesta har det, förutom kanske de eleverna med lite mer behov. Och 

dom skulle ju ha jättemycket behov av det här, att få det här lugnet och medvetenheten 

som resten har fått. Men för att de eleverna skulle kunna ta till sig det här behöver vi 
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göra det under mycket längre tid för att få eleverna att få en förståelse. Det var intressant 

att se speciellt en elev som i början skulle vara lite tuff och balla sig lite, som sen mot 

slutet var så lycklig!  Det var så roligt att en elev som från början är så negativ ändå 

kunde ta det till sig, det är läckert! 

 

Här menar läraren på att en del av eleverna har haft svårt att ta till sig vissa delar under den 

korta tiden men att det egentligen är dessa elever som behöver mindfulnessträningen som mest. 

Även elever som från början hade en något negativ inställning till studien ändrade uppfattning 

om mindfulness under studiens gång och tog till sig det och mot slutet av studien tyckte om det.  

 

Har studien påverkat eleverna som grupp på något sätt? 

- Jag tror ju alltid att allt sånt här gemensamt är bra. Vi får ett gemensamt språk, en 

gemensam sak som vi har varit med om och vi kan prata om tillsammans och då blir de 

små grupperna i klassen inte lika uppenbara. Det är sådana här saker som kittar ihop oss 

till en grupp och gör oss till den klassen vi är, som är bäst liksom. Jag tror att det är 

jätteviktigt och det här har ju verkligen varit något där de har fått gå in i sina egna tankar 

och fundera och bli medvetna om sig själv och sin roll i en grupp. Och att göra det i 

grupp, då är det viktigt att man vågar lita på varandra. Som i början av studien när 

eleverna skulle blunda i någon övning, då kikade jag lite och det var det nästan ingen 

som blundade. Men när jag tittade på dem nu sist när de skulle blunda så vågade alla 

blunda i alla fall någon gång under övningen. Det tyckte jag var läckert. Du har ju varit 

väldigt kravlös i att de ska blunda, utan du har gett dem en valmöjlighet där och det är 

bra. För hade du krävt att de skulle blunda då hade det nog varit jobbigare för dem att 

faktiskt blunda. Så jag är väldigt imponerad över att de vågade blunda, det är coolt! 

 

Här menar läraren på att det har stärkt gruppen att ha något gemensamt, att det har ökat tilliten 

i gruppen och att eleverna har fått fundera över sig själva och sin roll i gruppen.  
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3.4 Övriga resultat  

Enkät av elever 

Har du gjort någon av övningarna hemma? 

Ja: 7 

Nej: 7 

Vet inte: 1 

 

Har du lärt dig något? 

Ja: 12 

Nej: 0 

Vet inte: 3 

 

Har stämningen i klassen förändrats? 

Ja: 3 

Nej: 0 

Vet inte: 12 

 

Hur tycker du att övningarna har varit? 

Roliga: 4 

Tråkiga: 0 

Både roliga och tråkiga: 8 

Ingen åsikt/vet inte: 3 

 

Intervju med lärare 

Har ni använt er av övningarna på morgonen även de dagar jag inte varit hos er? 

- Inte just på morgonen, mer när det behövts. Vi har använt övningen med handen jätte 

ofta och så har jag sett att eleverna själva använt att de sträcker på sig och rullar tillbaka 

axlarna och andas ut. Speciellt om jag ser att eleven är lite ”uptight” och jag lägger en 

hand på elevens axel så har jag sett att de andas ut och slappnar av. Och det är ju en 

medvetenhet som de har fått, så det har varit coolt.  

 

Övningen med handen ”Hannahs-hand” var elevernas och lärarens favorit. Eleverna har även 

fått verktyg för hur de ska göra när de känner sig stressade och är spända.  
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Har ni använt en eller flera av övningarna någon annan tid under dagen? Om ja, vilken/vilka? 

- Ja, när det behövts. Nu har eleverna också fått verktyg hur de ska göra, och de har något 

gemensamt. För om jag innan du varit här hade sagt ”ta ett djupt andetag” så hade de 

inte förstått vad de skulle göra och varför, men nu kan ju alla relatera till det. 

 

Övningarna har använts vid behov under andra tider på dagen och både läraren och eleverna 

har fått verktyg i hur de ska göra och framförallt varför de ska göra det.   

 

Är det vi gjort i studien något som du kommer att ta med dig och använda i fortsättningen? 

- Absolut! Jag kommer att ta med mig väldigt mycket av det här! Det skulle vara jättekul 

att köpa in små yogamattor till ett schysst pris så att man kan starta varje morgon och 

framförallt avsluta varje dag på det sättet innan de går in på fritids. Så att de hinner landa 

och komma ifatt sig själva istället för att bara rusa ut till fritids som de oftast gör.  

- Kommentar av intervjuaren: Och kanske då att reflektera lite över ”vad har jag gjort 

idag? Vad har jag lärt mig idag?” 

- Ja precis! Och kanske för mina barn med svenska som andraspråk, att de får en chans 

att reflektera och få in mer tidsbegrepp att ”först gjorde vi det här, sen det där och efter 

lunch det där…”. Så jag få se om jag får köpa in mattor, annars löser jag det på annat 

sätt. För jag vill ju det! Så jag kommer göra det. Och det hade jag nog inte gjort om du 

inte varit här, eller nej, det hade jag ju inte. Det hade jag inte tänkt på, även fast jag vet 

att det är bra, men jag behövde en liten ”push” in i det. Jag kommer absolut använda det 

där med handen, för den var så bra just att man inte behöver något annat material än sig 

själv. Jag var lite rädd att några av eleverna, de som är ”lite coolare”, att de skulle vara 

negativa, för de andra eleverna tittar väldigt mycket på hur de reagerar på saker och ting. 

Och hade de tyckt att det här var ”ocoolt” så hade det nog inte blivit lika bra. Men det 

gick ju bra. Och jag tror att det är en fantastiskt bra grej att börja med när man har en 

grupp med unga barn och ”köra in” dem i det. Förstå vart man kan komma med dem då 

tänker jag! Jag tycker att det här var väldigt bra då det var mycket individuellt, jag har 

provat massagesagor förut, men det är ju inte alla som vill att någon annan tar på en, så 

det slutade jag med för några år sedan.  

 

Läraren menar här på att mindfulness är ett bra verktyg och att läraren vill ta det med sig till 

andra klasser. Att då jobba med mindfulness både på morgonen men även innan de slutar för 
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att återkoppla och få tid till reflektion över vad de har gjort och lärt sig under dagen. De 

individuella övningarna passade bra då elevernas integritet behålls på ett annat sätt än vid 

massagesagor.  

 

Observation 

Hur upplevs ljudnivån i klassen? 

Första lektionen på dagen upplevdes under båda observationstillfällena ligga på en tvåa på 

skalan, alltså att ljudnivån var hyfsat låg. Under andra lektionen upplevdes det vid första 

tillfället att ljudnivån istället låg på en trea på skalan, vilket motsvarar en ”okej” ljudnivå, 

medans den under andra observationstillfället låg på en etta, vilket står för en låg ljudnivå. 

Under tredje lektionen upplevdes det vid första observationstillfället som att ljudnivån låg på 

en tvåa och under andra tillfället en trea.  

 

Hur upplevs energinivån i klassen? 

Vid båda observationstillfällena upplevdes det som att den första lektionen på dagen låg på en 

tvåa på skalan, alltså att energinivån var hyfsat låg. Den andra lektionen vid första tillfället 

upplevdes som en fyra på skalan, vilket motsvarat ”i överkant”. Den andra lektionen vid det 

andra observationstillfället upplevdes som en etta på skalan, alltså att energinivån var låg. Sista 

lektionen vid första tillfället upplevdes som en tvåa medans det vid andra tillfället upplevdes 

som en trea.  

 

Mätning av ljudnivån 

 Observationstillfälle 1 Observationstillfälle 2 

Lektion 1 60,8 dB 59,6 dB 

Lektion 2 63,1 dB 59,8 dB 

Lektion 3 68,2 dB 71,0 dB 

 

Mätningen visar att det inte var någon större skillnad från mättillfällena. Under andra lektionen 

var ljudnivån 3,3dB lägre än vid första tillfället, men under tredje lektionen var den 1,8dB 

högre. Under första lektionen var det marginell skillnad med endast 0,8dB. Skillnaderna är så 

små att det inte något att ta hänsyn till.  
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4. Diskussion  

Syfte  

Syftet med studien var att se om, och i så fall hur, mindfulness påverkar eleverna samt att 

försöka ge eleverna och läraren nya verktyg för hur de kan använda övningar i mindfulness för 

att försöka förbättra elevernas välmående. Syftet uppnåddes med gott resultat då både lärare 

och elever har angivit att studien har påverkat klassen och individerna positivt.  

 

Ungefär hälften av eleverna angav i enkäten hade använt sig av en eller flera av övningarna 

hemma och läraren påpekade också i intervjun att eleverna använt några av övningarna på andra 

platser i skolmiljön än i klassrummet, till exempel på fotbollsplanen på rasten. Läraren menade 

på att eleverna hade påmint varandra om övningarna för att få ett trevligare spel och alltså en 

bättre social tillvaro. Att eleverna använder övningarna på det sättet tyder på att eleverna har 

fått en medvetenhet om hur de kan använda sig av mindfulness för att minska sin och andras 

stress och öka sitt och andras välbefinnande i enlighet med forskningen som Willem Kuyken 

med flera har kommit fram till (Kuyken et al. 2013, s. 128). Att eleverna använder sig av 

övningarna och själva känner att de har lärt sig något påvisar vikten av att ge barn (och även 

lärare) verktyg för att kunna hitta sitt eget lugn och fokus. Att ge eleverna verktyg och lära dem 

hur de ska tänka när de blir stressade och hitta metoder som fungerar för individen. För så är 

det, vi är alla olika och det som fungerar för en fungerar sämre eller inte alls för en annan. 

Därför måste vi ge eleverna en hel verktygslåda för att de ska kunna välja sina egna 

favoritverktyg.  

 

Hypotesen visade sig stämma relativt bra, dock avtog effekten av övningarna tidigare än 

beräknat. Elevernas sociala samspel upplevdes enligt läraren som bättre, vilket också var en del 

i hypotesen och i enighet med Kim Rempels studie (2012, s.206). En bättre sammanhållning, 

mer tålamod och ökat lugn var andra effekter som väntades träda fram och som enligt läraren 

uppträdde på ett önskvärt sätt. Bättre sammanhållning och ökat lugn berättade läraren om i 

intervjun, tålamodet var tyvärr inget som fördes på tal varken under intervjun eller enkäten, 

men som hade varit intressant att undersöka.  
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Frågeställning 1 

Upplevs det att elevernas fokus och koncentration påverkas genom att starta skoldagen med 

10–15 minuters övningar i mindfulness och i så fall, på vilket sätt? 

 

Studien gav, enligt läraren, en viss inverkan på elevernas koncentration och fokus. Beroende på 

hur övningarna var utformade hade de olika stor effekt på eleverna. Läraren upplevde att 

eleverna hade lättare att fokusera och koncentrera sig de dagar övningarna var mer åt det 

praktiska hållet än dagar med övningar där eleverna skulle reflektera. Vilket kan vara förståeligt 

då eleverna fortfarande är ganska unga och inte har mött mindfulness på det här sättet (eller 

alls) förut. Men precis som Yvonne Terjestam säger i intervjun med tidningen Förskolan ”ju 

tidigare man börjar desto bättre” (Orre 2014-12-07). Och någonstans måste man börja. Eleverna 

själva tyckte att de hade lärt sig något under studien och att det överlag hade varit roligt att 

delta. 

 

Läraren upplevde att elevernas koncentration och fokus var bättre speciellt under första 

lektionen och att effekten därefter inte var lika påtaglig. Detta stämmer till viss del överens med 

hypotesen. Förväntningen i hypotesen var dock att effekten skulle hålla i sig lite längre än till 

efter första rasten. Dock har fyra av 15 elever ringat in att deras koncentration och fokus har 

påverkats. Det hade behövts en följdfråga om på vilket sätt det har påverkats för att säkerställa 

att koncentrationen och fokuset hade förändrats på ett positivt sätt och inte ett negativt sätt. 

Läraren påpekade också att en del av eleverna hade använt några av de verktyg som de fått lära 

sig under andra delar av skoldagen när de känt att de behövt lugna ner sig och koncentrera sig 

mer på skolarbetet, vilket betyder att de har blivit mer medvetna om sig själva och att de själva 

kan påverka sin situation.  

 

Frågeställning 2 

Hur länge upplevs det att en eventuell effekt av övningarna håller i sig?  

 

Här kan vi se att 10–15 minuter på morgonen inte var tillräckligt under denna 6-veckorsperiod 

för att det skulle ha en inverkan på hela dagen. Dock hade det en positiv inverkan i början av 

dagen men som avtog mer och mer ju längre tiden gick. Att endast starta dagen med 10–15 

minuter av övningar som gjorts under projektet visade sig alltså fungera till en viss del. Studien 

visar således att mindfulness är något som eleverna behöver jobba med kontinuerligt under 

dagen, i alla fall tills de har lärt sig grunderna och lärt sig hur och när de ska använda 
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mindfulness, då först kanske det kan räcka med att endast utöva det 10–15 minuter i början av 

skoldagen. Till stor del handlar det om att lära känna sig själv och bli medveten om när jag kan 

behöva använda mig av mina verktyg i mindfulness för att påverka min situation på olika sätt. 

För att göra det krävs det mer än att bara öva tre gånger i veckan under 6 veckor. Detta är något 

som måste genomsyra dagen eller i alla fall börja varje dag med det, då kanske det hade gett 

mer resultat under 6 veckor.  

 

I intervjun berättar läraren att positiva förändringar på klassen har noterats men att eleverna 

behöver få öva mer och kanske göra övningarna mer än bara på morgonen, i alla fall till en 

början när de ska lära sig. 3 dagar i veckan i 6 veckor räcker alltså inte, men de har kommit en 

liten bit på väg och låst upp en dörr för framtiden. Eleverna önskade också själva att göra några 

andningsövningar innan de skulle ha nationellt prov någon dag då vi inte genomförde studien, 

vilket starkt indikerar på att eleverna tycker att mindfulnessövningarna fungerar och att de har 

förstått varför de gör det.  

 

Läraren menar också på att de dagar som det var mer fysiska övningar så märktes större skillnad 

på eleverna än på de dagar det var mer samtal kring begrepp och att eleverna skulle tänka efter 

och reflektera. Vilket inte är så förvånande då de mer reflekterande övningarna är svårare men 

ändå välbehövliga för att lägga en grund och få en förståelse varför vi gör övningarna. Med 

träning blir det lättare och eleverna gjorde övningarna väldigt bra då nya begrepp är alltid svåra 

att ta till sig. Men övning ger färdighet och eleverna är ändå bara 9–10 år och många av dem 

har inte mött dessa begrepp förut och inte reflekterat om sig själva och sin omvärld på det sättet 

de fick göra i övningarna förut.  

 

Effekten av övningarna var alltså inte tillräcklig för att räcka hela dagen, utan det hade gett 

bättre effekt om dagen hade genomsyrats av mindfulness. Precis som Nils Joneborg och Karin 

Ekdahl påpekar i sin artikel så behövs mer forskning kring hur mycket mindfulness som 

behöver utövas för att det ska ge effekt, alltså vilken dosering som är lagom. Vidare vill de även 

att en studie ska genomföras för att se vilka övningar som ska utföras för att uppnå maximalt 

resultat. (Joneborg & Ekdahl 2014). Vilka övningar som är bäst lämpade är dock individuellt 

och precis som Yvonne Terjestams projekt om ”Barn i balans I och II”, där hon provat olika 

metoder för mindfulness och fått lite olika resultat beroende på vad för typ av mindfulness 

eleverna har utfört, så är valet av övningar viktigt beroende på vad som är ett önskvärt resultat. 

En övning som syftar till att tillföra energi passar till exempel sämre om syftet att utföra någon 
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övning i mindfulness är att öka lugnet, precis som att en övning som syftar till att sänka energin 

inte passar om personen som utför övningen är trött och vill ha mer energi.  

 

Frågeställning 3 

Finns det fler positiva effekter som uppkommer av dessa pass och i så fall, vilka upplevs dessa 

vara?  

 

Ett annat resultat elevernas enkät gav visar på att studien hade en positiv inverkan på elevernas 

humör. Alla de sju (av 15) elever som svarade att deras humör hade påverkats svarade på 

följdfrågan att det hade påverkats på ett bra sätt. Att som 9-åring få en fråga om hur sitt humör 

har påverkats kan vara svårt, även efter en förklaring om vad ordet humör betyder. Det var fem 

stycken som svarade vet inte på den frågan, vilket innebär att den troligtvis var för svår. Två 

tycken har svarat att studien inte haft någon inverkan alls på deras humör. På frågan om eleverna 

tyckte att deras lugn har påverkats så svarade 11 av 15 elever att deras lugn hade påverkats. En 

följdfråga hade dock behövts för att säkerställa att det var på ett positivt sätt då lugnet eventuellt 

kan ha påverkats på ett negativt sätt. När intervjun gjordes med läraren tyder det dock på att 

elevernas lugn har påverkats på ett positivt sätt. Så med resultatet från enkäten tillsammans med 

intervjun med läraren så tyder det på att eleverna känner sig lugnare. Läraren påpekar också att 

eleverna fått en medvetenhet om sig själva som de tidigare saknat samt att de har fått verktyg 

att laborera med för att få ett lugn i kroppen och för att kunna öka sin koncentration.  

 

Andra positiva effekter som uppkom var att gruppen fick något gemensamt och på så sätt 

förbättrade sin sammanhållning. Eleverna vart även lugnare och mer medvetna om sig själva 

och sin förmåga att påverka sin egen situation och många av eleverna upplevde att deras humör 

påverkades till det bättre. Dessa andra positiva effekter är i enighet med andra studier som har 

fått som resultat att en starkare grupp, ökat lugn och förbättrad koncentration framkommit i 

studien av till exempel Kim Rempels (2012, s. 206) och Willem Kuykens (2013, s. 128). Även 

Yvonne Terjestams projekt ”Barn i balans I och II” och Elin Borgs projekt ”mindfulness på 

skolschemat” visar på ökad koncentration, lugnare elever och mer medvetna elever (Terjestam 

2013) (Andersson 2015).  

 

Intressant att se är också att eleverna tagit med sig några övningar till andra ställen än i 

klassrummet, det var inte ett förväntat resultat av studien, men ändå ett viktigt resultat på så sätt 

att eleverna har tagit övningen till sig och förstår syftet med den. Det var sju av eleverna som 
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har ringat in att de har gjort någon av övningarna hemma, vilket visar på att de har tagit det till 

sig och velat prova övningarna på annan plats än i skolan. Frågan i enkäten om stämningen i 

klassen hade förändrats, var också lite för vag och för svår för eleverna att förstå då 12 av 15 

har svarat ”vet inte”. Dock är det ingen av eleverna som har svarat blankt nej på frågan, vilket 

får ses som en positiv sak. Läraren ansåg enligt intervjun att stämningen i klassen blev lite bättre 

då de fick en gemensam aktivitet och gemensamma verktyg för att bli mer medvetna om 

framförallt sig själva men även fick reflektera över människor i sin omgivning. På frågan om 

hur eleverna tyckte att övningarna hade varit svarade fyra att övningarna hade varit roliga, åtta 

svarade att övningarna varit både roliga och tråkiga och tre svarade ingen åsikt/vet inte. Alltså 

har ingen av eleverna svarat att det varit tråkigt rakt igenom och de har alltså fått en positiv 

upplevelse av mindfulness. Även läraren har fått nya verktyg, inspiration och öppnat en dörr 

inför kommande läsår som utan studien fortfarande hade varit stängd. Bara det faktum att 

läraren vill fortsätta att använda sig av avslappande och medvetandegörande övningar i 

fortsättningen, både med denna klass men även med den nya årskurs ett som läraren börjar med 

i höst, tyder på att det har varit en positiv inverkan på eleverna och att läraren känner att studien 

har gett ett gott resultat.  

 

Artiklarna som finns skrivna om det negativa med mindfulness, av till exempel Bengtsson 

(2015), El-Gamel (2015) och Booth (2014) återspeglas inget utav kritiken mot mindfulness i 

denna studie. Enligt elevernas enkät så har de haft en positiv upplevelse, lärt sig något, haft 

överlag roligt och nära hälften säger att deras humör har påverkats till det bättre. Även läraren 

styrker i sin intervju att studien haft en positiv inverkan på eleverna som individer men även 

gruppen som helhet. 

 

4.1 Kritisk värdering av studien 

I ljudmätningen som gjordes i samband med observationen så ligger värdena i skalan ”normal 

samtalston” vilket är runt 50–70 dB (Umeå kommun, 2015). Vid 80 decibel jämför de med att 

vistas i en skolmatsal eller gatubuller (ibid.). Värdena i den mätning som gjordes i den här 

studien låg mellan 59,6–71 dB och mätningarna är ett medelvärde av den totala tiden som 

respektive mätning gjordes. I grunden anser arbetsmiljöverket att en rimlig decibelnivå i ett 

klassrum bör ligga på 35dB men att det då inte är inräknat ljud från den egna verksamheten 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Det är svårt att säga om ljudnivån i klassrummet ligger på en 

acceptabel eller något hög nivå då det inte finns något direkt riktvärde och mätningarna gjordes 
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även under genomgångar och under lektioner där eleverna inte satt på sina platser hela tiden. 

Om vi ser till resultatet från observationen så låg ingen lektion över nivå 3 på 

observationsskalan, vilket motsvarar att ljudnivån upplevdes som okej. Det var två av sex 

lektioner som låg på en 3a, tre av sex lektioner som låg på nivå 2 (”hyfsat låg”) och en lektion 

av sex som låg på nivå 1 (”låg”). Detta visar ändå på att arbetsmiljön är helt okej ljudmässigt 

men att det självklart kan förbättras. Lugnare och mer fokuserade elever ger ett tystare klassrum 

och en bättre inlärningsmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för läraren. Det beror 

självklart också på uppgiften, har eleverna uppgifter där de ska samarbeta och prata med 

varandra eller har de individuella uppgifter? Där ser vi en markant skillnad på till exempel 

engelskan, lektion 3 och nationella proven, lektion 2, vid tillfälle 2. På Nationella proven ska 

eleverna sitta och jobba själva på sin plats och när de är klara gjorde de uppgifter på datorn som 

inte störde de andra. På en lektion i engelska är det istället ofta viktigt att eleverna får öva på 

att prata och kommunicera då de håller på att lära sig det nya språket vilket gör att en högre 

ljudnivå är oundviklig. Allt detta gör att mätningen av ljudnivån är svår att förhålla sig till 

eftersom olika lektioner har olika önskvärda ljudnivåer.  

 

Observationen i övrigt gav inte så stora resultat. Skillnaderna var väldigt små eller obefintliga. 

Åter igen så är det svårt att få något bra resultat från observationen då det är så mycket i 

elevernas närmiljö som spelar in. Det beror tillexempel på vad de gör på lektionen och vad som 

har hänt runtomkring eleverna i veckan, innan skolan och under rasterna. Därför läggs inte så 

stor vikt vid resultatet på observationen då det inte anses vara tillförlitligt, det är för mycket 

annat som påverkar. Hade studien återupprepats hade observationen tagits bort helt. Möjligtvis 

att mätningen av ljudnivån hade återupprepats, men då även den beror på vad eleverna har för 

lektion så är det resultatet inte heller speciellt tillförlitligt när jämförelser sker med tidigare 

mätningar.  

 

I enkäten på frågan om eleverna har lärt sig något gjordes det en bedömning att en följdfråga 

”vad har du lärt dig?” hade ”avskräckt” eleverna från att svara ja, då det kan vara krångligt eller 

jobbigt att sätta ord på vad det är eleven har lärt sig och för att undkomma detta ges istället 

svaret ”nej”. Därför togs den tänkta följdfrågan bort och det simpla svaret ja eller nej fick räcka. 

Huvudsaken var att se om de kände att de hade lärt sig något, mindre viktigt vad i detta 

sammanhang även fast det hade varit intressant att veta vad de tyckte att de hade lärt sig. Fler 

följdfrågor hade behövts även på andra frågor för att kunna få ett noggrannare resultat. En 

pilotstudie av enkäten hade också varit att föredra för att upptäcka detta tidigare.  
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Att elever som går i årskurs 3 ska svara på om deras koncentration och fokus har påverkats på 

något sätt var en för svår fråga då tio av 15 har svarat ”vet inte”. Det kan även vara så att 

eleverna i denna studie är lite för unga för att kunna sätta ord på sina upplevelser i den graden 

som önskades. I Willem Kuykens studie valde de att göra studien på ungdomar mellan 12–16 

år då de ansåg att det är då många av eleverna möter sina första sociala och akademiska 

stressorer för första gången (Kuyken et al. 2013, s. 126). De har också lättare att sätta ord på 

sina tankar och känslor när de är 12–16 år än 9–10 år. Dock valdes den här studien att utföras i 

skolans yngre årskurser då det ansågs att det finns mer forskning om äldre elever och vuxna än 

målgruppen för denna studie och det ansågs vara något som behöver täckas in.  

 

En annan metod som skulle kunna vara bra om studien ska upprepas är att ge eleverna 

självskattningsformulär innan samt efter studien för att få ett tydligare resultat. En annan 

baksida med studien är att reliabiliteten i studien påverkas av vem det är som leder övningarna. 

Att ha övningarna inspelade (endast ljud) hade eventuellt varit en väg att gå, dock hade det inte 

fungerat lika bra med de fysiska övningarna där eleverna fick härma positioner då barn ofta lär 

sig genom att härma och det kan vara svårt att ta till sig hur man ska göra endast genom att få 

det berättat för sig. Video hade kunnat funka under dessa pass, men då krävs tillgång till 

videoutrustning, vilket inte är en självklarhet i alla klassrum. Eftersom en del av passen innehöll 

frågor som eleverna skulle fundera över och svara på för att de skulle se att de gör på olika sätt 

och tänker olika, så är det också viktigt att ha någon som styr samtalet, inte bara ha någon som 

frågar i en högtalare. Det hade kunnat lösas genom att ha läraren för klassen som moderator vid 

frågor och diskussioner. 

 

4.2 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se en längre studie på detta och en studie där mindfulness 

genomsyrar dagen. En uppstart på morgonen, ett avslut på eftermiddagen innan eleverna går 

hem eller till fritids samt löpande under dagen, kanske en uppsamling innan och efter varje 

lektionsbyte/rast där eleverna får en chans att samla ihop sig lite och reflektera vad de har gjort 

under lektionen. Det behöver inte vara någon lång session/övning utan det kan räcka med en 

minut för att ta några djupa andetag och tänka efter vad man lärt sig under lektionen. Detta för 

att se om elevernas inlärning och minne kan förbättras samt om koncentrationen och fokuset 

kan öka under lektionstid.  
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Även studier som undersöker eventuella negativa aspekter av mindfulness behöver utföras. 

Men då detta eventuellt kan ta lång tid då kunskapen om mindfulness påverkan på lång tid inte 

heller är tillräcklig så kommer även detta att dröja. Det behövs både studier på om mindfulness 

påverkar på ett negativt sätt på kort sikt, som psykologen Fredrik Bengtsson skriver i sin artikel 

”mindfulness är inte för alla”: 

 

I mitt eget arbete som psykolog har jag ibland fått se de negativa effekterna hos dem jag mött 

på min mottagning. Människor i akut sorg eller i utmattningstillstånd som ännu inte varit redo att 

konfronteras med alla dimensioner av det som inträffat. 

Därför tycker jag det är viktigt att nyansera råden kring meditation och mindfulness som ett 

lättsinnigt, om än välvilligt recept för alla. 

 (Bengtsson F., 2015) 

 

Han menar också i samma artikel att forskning inom området är på väg till exempel från 

Karolinska institutet (ibid).  

 

Något annat som skulle vara intressant att se är om det kan hjälpa eleverna att befästa sina 

kunskaper ytterligare om de får avsluta dagen med någon form av mindfulness och på så vis få 

lite tid till reflektion över skoldagen och en sammanfattning över vad de har gått igenom under 

dagen och vad de lärt sig. Till skillnad från det tidigare förslaget är alltså detta förslag att endast 

avsluta dagen med övningarna i mindfulness, inte att det genomsyrar dagen.  

 

5. Slutsats 

Utifrån resultaten kan vi se att mindfulness har påverkat eleverna på ett positivt sätt. Både lärare 

och elever har fått lära sig olika övningar de kan göra när de känner att de behöver koncentrera 

sig och fokusera mer på sin uppgift eller känner att de blir stressade och behöver komma ner i 

varv eller om de är trötta och behöver tillföra lite ny energi till kroppen. 

  



27 

 

Käll- och litteraturförteckning  

Adolfsson J. (2016) Läkare: yoga är religion. Världen idag, 25 maj. 

http://www.varldenidag.se/nyheter/lakare-yoga-ar-

religion/Bbbpex!tJSZA2uz3DdKZD9jH47LNg/ [2017-03-20] 

 

Allt om yoga (2016) Vad är yoga? 

http://alltomyoga.se/vad-ar-yoga/ [2017-05-29] 

 

Andersson J. (2015) ”Mindfulness på schemat”. Svt Nyheter, 24 februari. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/mindfulness-pa-schemat [2017-04-28] 

 

Arbetsmiljöverket (2017–03-20a) Mät buller med din mobiltelefon. 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mat-buller-med-din-mobiltelefon/ [2017-02-07] 

 

Arbetsmiljöverket (2015–06-22b) Frågor och svar om buller. 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/fragor-och-svar-om-buller2/ [2017-04-29] 

 

Beigel G.M., Shapiro S.L., Brown K.W., Schubert C.M. (2009). Mindfulness-Based Stress 

Reduction for the Treatment of Adolescent Psychiatric Outpatients: A Randomized Clinical 

Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 77(5) ss. 855-866. 

 

Bengtsson F. (2015) Mindfulness är inte för alla. Svt.se, 19 Juli. 

https://www.svt.se/opinion/article3108421.svt [2017-04-25] 

 

Booth R. (2014) Mindfulness therapy comes at a high price for some, say experts. The 

Guardian, 25 augusti. 

https://www.theguardian.com/society/2014/aug/25/mental-health-meditation [2017-04-26] 

 

Codex (2016-02-05) Forskning som involverar barn. 

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml [2017-05-31] 

 

Drömmen om det goda  

http://dreamofthegood.org/forskning/barn-i-balans-i/ [2017-04-25] 

 

El-Gamel N. (2015) The hidden dangers of meditation and mindfulness. Stuff, 7 juli. 

http://www.stuff.co.nz/waikato-times/news/69309196/the-hidden-dangers-of-meditation-and-

mindfulness [2017-04-26] 

 

Formsma A.R. (2011)” Mindfulness Training for Adolescents with ADHD and their Parents” 

Examensarbete, Pedagogiska- och utbildningsvetenskapliga instutionen, University of 

Amsterdam, 2011(1) ss. 24–29. 

 

Fraenkel L., Gottfridsson D. & Jonasson U. (2012) Impuls Fysik 2. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB. s. 93 

 

iTunes (2016-06-10). Buller. 

https://itunes.apple.com/se/app/buller/id418022274?mt=8 [2017-02-07] 

 

http://www.varldenidag.se/nyheter/lakare-yoga-ar-religion/Bbbpex!tJSZA2uz3DdKZD9jH47LNg/
http://www.varldenidag.se/nyheter/lakare-yoga-ar-religion/Bbbpex!tJSZA2uz3DdKZD9jH47LNg/
http://alltomyoga.se/vad-ar-yoga/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/mindfulness-pa-schemat
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mat-buller-med-din-mobiltelefon/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/fragor-och-svar-om-buller2/
https://www.svt.se/opinion/article3108421.svt
https://www.theguardian.com/society/2014/aug/25/mental-health-meditation
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
http://dreamofthegood.org/forskning/barn-i-balans-i/
http://www.stuff.co.nz/waikato-times/news/69309196/the-hidden-dangers-of-meditation-and-mindfulness
http://www.stuff.co.nz/waikato-times/news/69309196/the-hidden-dangers-of-meditation-and-mindfulness
https://itunes.apple.com/se/app/buller/id418022274?mt=8


28 

 

Joneborg N., Ekdahl K. (2014) ”Effekt av mindfulness studerad i amerikansk 

myndighetsrapport”. Läkartidningen. 29 april. 2014;111: CT9L 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/04/Effekt-av-

mindfulness-studerad-i-amerikansk-myndighetsrapport/ [2017-04-28] 

 

Kuyken W., Weare K., Ukoumunne O.C., Vicary R., Motton N., Burnett R., Cullen C., 

Hennelly S., Huppert F. (2013). Non-randomised controlled feasibility study Effectiveness of 

the Mindfulness in schools Programme. The British Journal of Psychiatry, (203) ss.128–130. 

 

Magnå J. (2016) ”KD-toppen: yoga är religion och hör inte hemma i skolan”. Aftonbladet, 20 

oktober. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23746393.ab [2017-04-27] 

 

Mindfulnesscenter (2013) Vanliga frågor om mindfulness. 

https://www.mindfulnesscenter.se/hur-kan-mindfulness-hjaelpa-dig/vanliga-fraagor-om-

mindfulness/ [2017-05-29]  

 

Orre J.U. (2014) ”Mindfulness ger barn ro” Förskolan, 7 december. 

http://forskolan.se/mindfulness-ger-barn-ro/ [2017-04-25] 

 

Parker A.E., Kupersmidt J.B., Mathis E.T., Scull T.M., Sims C. (2014) The impact of 

mindfulness education on elementary school students: evaluation of the Master Mind 

program, Advances in School Mental Health Promotion, 7(3), ss.184–204. 

 

Rempel K.D. (2012) Mindfulness for Children and Youth: A Review of the Literature with an 

Argument for School-Based Implementation. Canadian Journal of Counsellingand 

Psychotherapy. 46(3), ss. 206–214. 

 

Semple R. J., Lee J., Rosa D., Miller L.F. (2010) ”A Randomized Trial of Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy for Children: Promoting Mindful Attention to Enhance Social-Emotional 

Resiliency in Children”, Journal of Child and Family Studies, 19(2), ss.218–229. 

 

Skolverket (2016-11-07) 

https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940 [2017-

05-28] 
 

Sommerfelt O.H., Vambheim, V. (2008) ''The dream of the good' - a peace education project 

exploring the potential to educate for peace at an individual level', Journal of Peace 

Education, 5(1), ss. 79 – 95. 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2015-04-15). SBU kommenterar: 

Mindfulness kan ge viss lindring vid hälsoproblem. 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/sbu-

kommenterar-mindfulness-kan-ge-viss-lindring-vid-halsoproblem/ [2017-05-08] 

 

Terjestam Y. (2013-09-27) Yvonne Terjestam, effekter av mindfulness. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqSNuPRzuZ4 [2017-05-08] 

 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/04/Effekt-av-mindfulness-studerad-i-amerikansk-myndighetsrapport/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/04/Effekt-av-mindfulness-studerad-i-amerikansk-myndighetsrapport/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23746393.ab
https://www.mindfulnesscenter.se/hur-kan-mindfulness-hjaelpa-dig/vanliga-fraagor-om-mindfulness/
https://www.mindfulnesscenter.se/hur-kan-mindfulness-hjaelpa-dig/vanliga-fraagor-om-mindfulness/
http://forskolan.se/mindfulness-ger-barn-ro/
https://link.springer.com/journal/10826
https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940
http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/sbu-kommenterar-mindfulness-kan-ge-viss-lindring-vid-halsoproblem/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/sbu-kommenterar-mindfulness-kan-ge-viss-lindring-vid-halsoproblem/
https://www.youtube.com/watch?v=zqSNuPRzuZ4


29 

 

Terjestam Y., Jouper J. & Johansson C. (2010) ”Effects of Scheduled Qigong Exercise on 

Pupils’ Well-Being, Self-Image, Distress, and Stress”, The journal of alternative and 

complementary medicine. 16(9), ss. 939-944. 

 

Umeå kommun (2015-11-26) Buller.  

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/bullerochluftkvalitet/buller.4.24fd3c451

2902bd549f800038.html [2017-04-29] 

 

Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ [2017-05-31] s.21 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Vårdguiden (2016-09-05a). Mindfulness. 

https://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness/ [2017-04-27] 

 

Vårdguiden (2016-09-05b). Mindfulness i vardagen – övningar. 

https://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness-i-vardagen---praktiska-

tips/ [2017-03-09] 

 

Westesson K. (2017) ”Hur påverkar mindfulness barn?”. Svenska dagbladet, 11 januari. 

https://www.svd.se/hur-paverkar-mindfulness-barn [2017-04-28] 

 

 
 

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/bullerochluftkvalitet/buller.4.24fd3c4512902bd549f800038.html
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/bullerochluftkvalitet/buller.4.24fd3c4512902bd549f800038.html
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness/
https://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness-i-vardagen---praktiska-tips/
https://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness-i-vardagen---praktiska-tips/
https://www.svd.se/hur-paverkar-mindfulness-barn


 

 

Bilaga 1 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Det huvudsakliga syftet med studien är att se om och i så fall hur mindfulness påverkar eleverna.  

Syftet med studien är också att försöka ge nya verktyg för hur arbetet i skolan förhoppningsvis 

kan förbättras genom dagliga pass i mindfulness. 

1. Upplevs det att elevernas fokus och koncentration påverkas genom att starta skoldagen 

med 10–15 minuters övningar i mindfulness och i så fall, på vilket sätt? 

2. Hur länge upplevs det att en eventuell effekt av övningarna håller i sig?  

3. Finns det fler positiva effekter som uppkommer av dessa pass och i så fall, vilka upplevs 

dessa vara?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Mindfulness, mindfulness religion, buller app, forskning mindfulness barn, nackdelar 

mindfulness, mindfulness kids forskning, mindfulness i skolan, decibel, mindfulness barn, 

mindfulness skola, mindfulness school, mindfulness kritik, skolan skall vara icke-

konfessionell, är mindfulness religion. 
 

 

Var har du sökt? 
Google, Diva, Järfälla bibliotekskatalog, GIH bibliotekskatalog, Web of science. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: Mindfulness, Mindfulness religion, buller app, forskning mindfulness barn, 

nackdelar mindfulness, mindfulness i skolan, decibel, mindfulness barn, mindfulness skola, 

mindfulness kritik, skolan skall vara icke-konfessionell, är mindfulness religion. 

 

Kommentarer 
Finns få böcker kring ämnet, de böcker som finns är mer till för lärare hur de ska lära ut 

samt olika övningar. Det i samband med att detta är en kurs på distans och mycket av 

arbetet gjordes hemifrån gav resultatet till att källorna är internetbaserade.  

 

  



 

 

Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavare 

Lärarens namn skrevs ut i brevet till vårdnadshavarna men av sekretess har det ersatts här med 

” (Lärarens namn)”. 

Hej! 
Mitt namn är Hannah Kosby och jag studerar till lärare i Idrott och hälsa på Gymnastik- och 

idrottshögskolan här i Stockholm. Denna termin ska jag skriva mitt examensarbete (15hp) och 

då jag känner (Lärarens namn) sedan tidigare frågade jag henne om hon och hennes klass var 

intresserade av att vara med i den studie som jag ska genomföra i mitt arbete. (Lärarens namn) 

tyckte att det verkade intressant och här är jag nu. Jag tänkte berätta lite mer om studien för er 

samt att jag skulle behöva ert godkännande att ert barn deltar i studien.  

 

Jag är intresserad av hur vi kan förbättra barnens koncentration och fokus under lektionerna och 

vill därför göra en studie om detta. Jag tror att genom en lugn start på skoldagen, där eleven i 

10–15 minuter jobbar med olika lugna rörelser, kan få en chans att samla sig och förbereda sig 

inför dagen och på så sätt öka sin koncentration och fokus under resten av dagen.  

 

Exempel på övningar är olika typer av andningsövningar, avslappningsövningar för hela 

kroppen, balansövningar och lugna rörelser. Jag kommer att leda dessa övningar och kommer 

sedan att vara kvar med klassen någon/några timmar för att se om det blir någon förändring. 

Jag kommer att vara med klassen ca 3 dagar i veckan i 6 veckor med start nu på tisdag 14/2. 

 

Studien kommer att vara helt anonym, inga bilder kommer att tas och elevernas namn kommer 

inte att finnas med i arbetet. Efter att studien är avslutad kommer jag att fråga några av eleverna 

hur de har upplevt studien för att få deras bild av det. Jag skulle också bli jätteglad om ni som 

vårdnadshavare eventuellt vill svara på några frågor när studien är klar för att få era tankar kring 

projektet. 

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig med dessa på mail 

hannah.kosby@student.gih.se. Jag är jättetacksam över denna möjlighet och jag hoppas att det 

kan ge era barn en fin upplevelse, ökad koncentration och en bra start på skoldagen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Hannah Kosby 

 

Vänligen fyll i nedanstående (ringa in) och lämna tillbaka till (lärarens namn) 
 

Elevens namn: 

 

Eleven får delta i studien    JA NEJ 

 

Eleven får delta i en kortare intervju efter avslutad studie JA NEJ 

 

Jag som vårdnadshavare kan tänka mig att fylla  JA NEJ 

 i en enkät efter studien är avslutad 

 

Vårdnadshavares underskrift   Ort Datum

mailto:hannah.kosby@student.gih.se


 

 

Bilaga 3 - Planering och övningar 

Planering och övningar 

Vecka 6. 

Fredag 10/2 

Första observationen och ljudmätningen görs. 

 

Vecka 7. 

Tisdag 14/2. 

Andningsövningar. Ståendes. 

1. Snabba andetag, hyperventilera (visa hur man gör). 

2. Håll andan. 

3. Långa, djupa, långsamma andetag, genom mun eller näsa.  

4. Djupa andetag. In genom näsan, ut genom munnen, 3 gånger.  

5. Känn efter hur det känns i kroppen. Lägg händerna på magen och känn att du fyller 

kroppen med luft.  

6. Andning med hela kroppen, sträck dig upp mot taket och gå upp på tå när du andas in, 

ner på huk och kryp ihop när du andas ut. 5 långsamma djupa andetag. 

7. Fråga till eleverna: Varför gäspar vi? Se vad eleverna har för tankar kring detta. 

Svar: Hjärnan behöver mer syre!  

Tips till eleverna: Ta tre djupa andetag efter att du gäspat för att fylla kroppen med mer 

syre. Syret behöver kroppen för att kunna fungera och för att du ska kunna lära dig nya 

saker. Om du känner att du är trött och inte kan koncentrera dig när läraren pratar eller 

när du ska göra en uppgift, ta tre djupa andetag (visa hur) så ska du se att det går lättare 

at fokusera sen. 

8.  Avsluta med tre djupa andetag tillsammans. 

 

Onsdag 15/2 

Kroppsmedvetna övningar. Sittandes på mattan (rund matta) i klassrummet. 

1. Känn efter i din kropp, hur känns min kropp idag? Är den varm/kall, lugn/stressad, 

glad/ledsen, pigg/trött? (ge eleverna ca 30 sekunder att reflektera och känna efter) 

2. Be eleverna att hålla kvar den känslan som de känner i sin kropp



 

 

 

3. Be eleverna att blunda (inget tvång, men det kan vara lättare att koncentrera sig, och så 

är det rätt skönt och avslappnande). Vi ska nu gå igenom kroppen i tankarna (läs 

följande, långsamt, för eleverna. Gör en liten paus mellan varje ställe de ska känna 

in/tänka på): 

Nu ska vi gå igenom kroppen med våra tankar, så lägg nu dina tankar på ditt hår, gå 

vidare till utsidan av ditt huvud, vidare in till din hjärna, notera dina tankar. Gå vidare 

till öronen och hörseln, lyssna, vad hör du just i detta ögonblick? Gå vidare ögonen, 

känn hur dina ögonlock känns och lägg märke till vad du ser när du blundar, kanske 

någon bild av något, eller så är det bara mörkt. Gå vidare till näsan och de lukter du 

känner. Ta ett djupt andetag och känn den svala luften du andas. Nu går vi vidare till 

munnen, kanske känner du någon speciell smak i munnen? Lägg också märke till den 

varma luften du andas ut. Styr nu dina tankar på din hals och din nacke, känn hur lång 

den blir när du sträcker på dom. Gå vidare ner till din högra axel, förbi musklerna i din 

överarm ner till armbågen, vidare ner till handleden, din hand och alla dina fingrar, ge 

varje finger lite extra uppmärksamhet. Tillbaka till handleden, armbågen och axeln. 

Över till vänster axel, ner till armbågen, handleden och alla fingrar, ge även dessa 

fingrar lite extra uppmärksamhet. Tillbaka upp till handleden, armbågen och axeln. 

Lägg nu dina tankar på din rygg, ner längs ryggraden ända ner till golvet som du sitter 

på, känn hur stadigt du sitter. Låt nu dina tankar gå till ditt högra ben, höften, ner till 

knät, genom smalbenet och ner genom hela foten, ända ut i alla dina tår. Tillbaka upp 

genom foten, till knät och till din högra sida av höften för att sedan vandra vidare till 

vänster sida av höften, ner till knät, genom smalbenet och ner till foten. Genom hela 

foten och ut i alla dina tår. Tillbaka upp igen genom foten, till knät och upp till höften. 

Lägg nu dina tankar på din mage, lägg gärna dina händer på din mage, ge den lite extra 

kärlek och värme och tacka den för att den tar hand om maten som ger dig energi och 

bränsle för dagen. Vandra vidare upp till dina lungor och känn hur den svala luften som 

du andas in fyller dina lungor som två ballonger, ge även dom lite extra kärlek för att de 

gör så att din kropp fungerar. Vandra nu vidare till ditt hjärta, kroppens mittpunkt och 

viktigaste organ. Lägg all din kraft på att känna efter hur ditt hjärta slår. Det kan vara 

svårt att känna hur sitt hjärta slår bara av att tänka på det, och även fast du inte känner 

det så slår det där inne. Övar du på att känna ditt hjärta slå så blir det lättare att känna 

det. Lägg nu all din kärlek och värme till ditt hjärta och tacka 



 

 

det för att det håller dig levande och tillåter dig att upptäcka och lära dig nya saker. Ta 

ett djupt andetag och öppna sakta dina ögon när du andas ut.  

4. Sträck på dig och känn efter hur det känns i kroppen nu.  

5. Be eleverna att långsamt resa sig och lugnt, tyst och stilla gå tillbaka till sina platser. 

 

Vecka 8. 

Tisdag 21/2. 

Balansövningar. Ståendes vid sin plats. 

1. Stå på båda fötterna. Höftbrett isär med fötterna. (Visar vad jag menar med höftbrett 

isär) (Se figur 10) 

2. Små rörelser: Gunga framåt på tårna och bakåt på hälarna. Sida till sida. Stanna i mitten 

och hitta din balans för dagen. 

3. Blunda och känn hela dina fötter mot golvet. Alla dina tår och hela hälen. Både höger 

och vänster fot. Känn efter. Hur står jag? Står jag lika mycket på höger fot som vänster 

eller står jag och lutar mig åt något håll (framåt, bakåt, höger eller vänster?) 

4. Sätt ihop fötterna tätt intill varandra. Blunda. Hitta balansen. Öppna långsamt ögonen 

när du känner att du har hittat din balans. 

5. Långsamma Tåhävningar (häv dig långsamt upp på tå (med hjälp av fötternas muskler), 

hitta balansen, sänk sakta hälarna mot golvet igen), ta stöd av stolen om nödvändigt. 

6. Stå på ett ben, hitta balansen. Tips! Titta på en punkt framför dig (en fast punkt, alltså 

inte en kompis som vinglar, utan något som inte rör på sig) Gå upp på tå på när du har 

hittat balansen och försök hålla balansen när du står på ett ben på tå. Byt ben och 

upprepa. 

7. Stå på ett ben, hela foten. ”peka” med tårna på den andra foten på klockslagen 12, 3/9 

(beroende på fot, står du på vänster pekar du med höger på 3 och tvärt om), 6. När du 

andas in pekar du på 12, sen på 3/9 och sen på 6. När du andas ut pekar du igen på 6, 

sen tillbaka till 3/9 och tillbaka upp till 12. Upprepa 3 gånger. Byt ben och gör 3 gånger 

där också. (Se figur 11) 

8. Ställ dig ganska brett med benen, sätt dig ner på huk, försök få ner hälarna i golvet, 

bredda mellan knäna och sätt ihop handflatorna framför dig. (Se figur 12)



 

 

Onsdag 22/2 

Hållning. Ståendes vid sin stol, sittandes vid sin bänk 

1. Ta 3 djupa andetag. Ställ dig stadigt, hitta din balans för dagen (som vi övande på igår, 

gunga gärna lite fram och tillbaka, sida till sida för att känna in hur din balans är idag), 

ge eleverna 15–20 sekunder för att hitta sin balans. 

2. Rulla axlarna framåt 5 varv, stanna upp och rulla dem bakåt 5 varv. 

3. Stäng/öppna bröstkorgen 5 gånger. (Se figur 13) 

4. Nu ska vi tänka oss att vi ska ha en rak linje genom hela kroppen, så att allt är på samma 

raka linje. VI börjar med fötterna, höftbrett isär (visa elever hur. se figur 11), knäna är 

avslappnade och över fötterna, höften är rakt över knäna och fötterna så att den inte är 

framskjuten eller att du svankar (visa hur det ser ut, se figur 14). Du sträcker på dig och 

din rygg är rak, du rullar upp axlarna till öronen och släpper ner dom bakåt så att din 

rygg blir rak (se figur 15). Huvudet är lyft, blicken framåt. Här har du en bra position 

för din kropp när du står upp. 

5. Balansövning, Stå på ett ben, sträck det andra, fria benet framåt mot golvet så att dina 

tår nuddar golvet. När du andas in för du tån längs golvet i en halvcirkel så att den 

hamnar bakom dig. När du andas ut för du den framåt igen så att den är där du började. 

Gör detta med 5 djupa andetag och byt sedan ben och upprepa 5 gånger där också.  

6. Sätt dig lugnt ner på din stol vid din bänk. Sätt båda fötterna stadigt på stolens fotstöd, 

sträck på dig så att ryggen och nacken är rak, rulla dina axlar upp mot öronen och ner 

bakåt, lägg händerna på bänken eller i knät. Du sitter nu i en aktiv sittställning. Ta tre 

djupa andetag och behåll din raka hållning. (Se figur 16)  

7. Slut nu dina ögon och tänk igenom dagen, vad ska du göra idag, hur känns det? när du 

är klar sitter du kvar med ögonen slutna och bara andas, in genom näsan, ut genom 

munnen. (ge eleverna ca 1,5–2 minuter för detta) 

 

Vecka 10. 

Måndag 6/3 

Tankens kraft. Alla elever bjöds på en skiva citron när de gick in i klassrummet, detta för att 

säkerställa att alla har smakat citron och för att kunna föreställa sig hur den smakar. 

1. Rätta till hållningen så att du får en aktiv sittställning (se figur 16) (rak i ryggen, rulla 

axlarna uppåt/bakåt/neråt, huvudet rakt, blicken framåt, fötterna på fotstödet och 

händerna i knät



 

 

2. Ta 3 djupa andetag. Blunda gärna, men det är inget måste. Du ska nu få använda din 

fantasi. Blunda om du vill. Tänk dig att du har en citron i handen. Du lägger citronen på 

en skärbräda och skär citronen i skivor. Du tar upp en skiva och smakar på den….  

- Fråga eleverna: Vad hände när du tänkte att du smakade på citronen? 

Om eleverna inte säger något fortsätt med följande frågor:  

o Hände det något i munnen?  

o Kände du smaken av citronen?  

o Drog dina kinder ihop sig?  

o Vattnades det i din mun?  

Tänk vad kroppen kan reagera bara genom att du tänker på något!  

3. I denna övning är det viktigt att du om ledare av övningarna visar och nästan överdriver 

dina uttryck och rörelser. Sträck nu fram din högra hand (eleverna bör titta i denna 

övning). Låssas nu att du har en fjäder i din framsträckta hand. Känner du vad lätt den 

är? Känner du vad fluffig och mjuk den är och att den kittlar lite mot din handflata? 

Känner du vad lätt det är att hålla den i handen? Du kan lätt bolla upp den lite i luften 

och fånga den igen, prova ska du se, känner du vad det kittlas när den landar i din hand 

igen? Håll kvar din utsträckta hand med den mjuka fluffiga fjädern på och sträck nu 

också fram din vänstra hand. I din vänstra hand placerar jag nu en bil, den största bilen 

du kan tänka dig. Den är smutsig av lera, fullpackad med saker och det sitter 5 personer 

i bilen! känner du vad tung den är? Känner du hur mycket du måste jobba för att håll 

upp armen? Det är nästan så att armen går av! Nej, det gör den ju såklart inte… 

Men…Känner du hur kroppen reagerar olika på fjädern och bilen? Bara genom att du 

tänker olika så reagerar och känns din kropp på olika sätt. Så är det med allt annat också. 

Om du tänker att något är tråkigt, jobbigt och ”nää fy, det här vill jag inte alls göra!”, 

då kommer det troligtvis att kännas jobbigt och tråkigt att göra det. Men om du istället 

tänker att ”jaha, undra vad jag kan lära mig av det här?”, ”spännande, nu ska jag göra 

det här till något roligt” och andra positiva tankar, så ska du se att allt blir lättare och 

roligare att göra. Att du hela tiden försöker se det positiva i olika situationer. Det är inte 

alltid så lätt i början, men ju mer du övar, desto lättare blir det! 

4. Allt blir vad man gör det till. Ge eleverna följande frågor att fundera över och ge dem 

tid till reflektion (30–60 sekunder) mellan frågorna: 

- Tänk dig nu dagen framöver, gå igenom dagen i dina tankar, vad ska du göra 

idag? Hur känns det?



 

 

- Hur kan du få dagen att bli lika lätt som fjädern och inte vara lika tung som 

bilen?  

- Vad kan du göra för att göra någon annans dag bättre? 

5. Rätta till hållningen (samma som i början av passet) 

6. Vi tar 3 djupa andetag tillsammans och avslutar med att säga högt ”idag ska jag göra en 

bra dag” för det är DU som väljer hur din dag ska bli och hur du ska se på dagen.  

 

Onsdag 8/3 

Koppla ihop vad vi gjort tidigare. Sittandes vid sin bänk. 

1. Rätta till hållningen (aktiv sittställning): rak rygg, gärna ett mellanrum mellan ryggen 

och ryggstödet så att du sitter aktivt, alltså att både magen och ryggen får jobba lite, 

rulla dina axlar upp mot öronen och bakåt, rak nacke, huvudet rakt, blicken framåt, 

fötterna på fotstödet och händerna i knät eller på bänken (eleven väljer själv) 

2. Andningen, in genom näsan, ut genom munnen, ta tre djupa andetag. 

3. Känn igenom kroppen, fokus på en kroppsdel i taget. Läs långsamt och ge eleverna 

någon sekund vid varje kroppsdel. Blunda gärna. Huvudet, ögonen, ögonlocken, näsan, 

den svala luften in genom näsan, munnen, den varma luften som du andas ut. Till 

öronen, lyssna på ditt andetag (ge eleven några sekunder att lyssna in). Lägg dina tankar 

på din hals och nacke, känn hur långa de blir när du sträcker på dig, ner till dina axlar 

som du rullar bakåt, ut i båda dina armar och ner till händerna, alla dina fingrar, tillbaka 

upp till armbågen och axeln och ner längs ryggen. Känn hur stadigt du sitter på stolen, 

känn dina ben, ner till dina knän och vidare ner till fötterna som vilar stadigt mot 

fotstödet, ner ut i alla dina tår. Upp igen till knät, och vidare upp genom benet till magen, 

känn efter hur känns det i magen idag? Vidare upp till dina lungor och din bröstkorg 

som höjs och sänks i takt med dina andetag. Lägg nu dina tankar på ditt hjärta, känn 

efter, kan du känna hur det slår? Känn nu in hela din kropp, allt som är DU, allt som gör 

dig till den du är och tacka din kropp för att den är just din och att den är så bra. Ta ett 

djupt andetag och öppna långsamt ögonen om du har blundat.  

4. Sätt upp en av dina händer framför dig, ta nu din andra hand och dra ditt pekfinger längs 

konturerna av handen du har framför dig. När du drar pekfingret uppåt mot spetsen av 

ditt finger andas du in, och när du drar fingret ner mot ”simhuden” så andas du ut. 

Fortsätt med alla dina fingrar. 

 



 

 

Tips! Detta kan du använda om du känner att du börjar tappa koncentrationen och fokus 

på vad du ska göra eller om du bara känner att du över lite ny energi eller lugna ner dig 

lite. (se figur 17) 

Det är denna övning som läraren och eleverna refererar till som ”Hannahs-hand” 

5.  Rätta till hållningen (samma som i början) 

6. Blunda om du vill. Tänk efter: 

- Vad du kan göra för att göra dagen bättre för dig själv? 

- Vad kan du göra för att göra dagen bättre för någon annan? 

7. Ta 3 djupa andetag när du är klar och öppna dina ögon om du har blundat.  

 

Vecka 11. 

Måndag 13/3 

Yogapositioner, sprid ut eleverna i klassrummet, de behöver inte mycket plats, ca 1m2. 

1. Berget (Se figur 18) 

2. Trädet (Se figur 19) 

3. Stolen (Se figur 20) 

4. Bordet (Se figur 21) 

5. Dubbelmackan (Se figur 22) 

6. Rulla upp (Se figur 23) 

7. Upprepa från övning 1 men byt ben när du gör trädet 

8. Huksittande, ta 5 djupa andetag (Se figur 12) 

9. Sätt dig ner i skräddare med händerna på dina knän. Sträck på ryggen, rulla axlarna mot 

öronen och sen bakåt. (Se figur 24) 

10. Ge eleverna följande frågor att reflektera över och ge dem 30–60 sekunder mellan varje 

fråga. Eleverna behöver inte svara på frågan, de ska reflektera själva. 

- Hur din kropp känns idag?  

- Vad du kan göra för att göra din dag bättre? 

11. Ta tre djupa andetag, ställ dig nu sakta upp och gå lugnt, tyst och stilla tillbaka till din 

plats. 



 

 

Onsdag 15/3 

Öva ditt medvetande. Sittandes på mattan i klassrummet. 

1. Fråga eleverna: Att vara medveten, att göra något medvetet, vad innebär det? (Ha en 

öppen dialog i helklass, eleverna räcker upp handen och du som ledare av passet ger 

ordet).  

Såhär definierar jag det: Man gör något med avsikt, du har tänkt ut det innan och du 

vet vad som kommer hända om du genomför ditt val.  

2. Nu ska vi öva på att bli medveten om sin kropp och sina tankar. Det är till exempel det 

vi gjort tidigare när vi känt efter i kroppen hur den känns, då blir vi medveten om vår 

kropp.  För att bli medveten om våra tankar ska vi nu göra en övning. Jag kommer att 

säga några ord och du ska använda dina tankar och din fantasi (var noga med att 

poängtera att eleverna ska använda sina tankar och fantasin, inget är rätt eller fel!). Du 

ska bara tänka själv, inte prata med dina kompisar eller räcka upp handen, utan bara 

tänka tyst för dig själv. Du får gärna blunda under övningen.  

Vad tänker/känner/ser du när du hör dessa ord? (ge eleverna ca 10 sekunder att reflektera 

mellan varje ord)  

 

- Värme 

- Mössa 

- Sand 

- Blomma 

- Djur 

- Svart 

- Kärlek  

- Oro 

- Skolan 

- Nationella prov 

 

Berätta för eleven: Vi reagerar olika på olika ord, vi tänker och känner olika saker och 

det som får mig att känna mig till exempel glad behöver inte alls få en annan person att 

känna sig glad. Eller när jag tänker på till exempel skolan så kanske jag känner mig lugn 

och glad, men en annan person kanske känner sig ledsen och orolig. Försök att känna 

efter hur du känner i olika situationer och försök se hur andra personer reagerar i samma 

situation.  

3. Nu ska vi prata om en fråga. Frågan varför. Att bli medveten om sin kropp och sina 

tankar innehåller nästan alltid frågan varför. Varför är det såhär? För att få veta mer 

och lära sig mer om något, i vårt fall oss själva, vår kropp och våra tankar, så frågar vi 



2 

 

oss varför. Varför känner jag såhär? Varför tänker jag såhär? Till exempel, Varför tänker 

jag på Solen när jag hör ordet värme? När jag börjar reda ut vad som är vad och 



 

 

varför jag tänker, känner och reagerar som jag gör, då blir jag medveten. När du är 

medveten, man måste öva en del, så är nästa steg att fundera på om jag kan göra något 

annorlunda för att förändra situationen? Hade jag kunnat reagera på ett annat sätt när 

han/hon sa sådär? Varför vart jag så arg när jag inte hittade mitt papper? Eller vad det 

nu kan vara.  

4. En annan sak som är viktig är att våga berätta vad du tänker på, då är det lättare för dina 

kompisar att förstå dig. Nu blir jag ledsen, det där gör mig glad, jag är arg därför att… 

Jag är nervös inför… och så vidare. Våga prata med varandra om hur du känner. 

5. Nu ska ni få en utmaning för dagen: Berätta för dina kompisar under dagen vad du 

tänker och känner. Gör dem medvetna om dina tankar och känslor. Tycker du att du inte 

förstår någon kompis någon gång under dagen, fråga!

 

Fredag 17/3 

Yogapositioner. Sprid ut eleverna i klassrummet, de behöver inte mycket plats, ca 1m2. 

Idag ska vi göra samma övningar som vi gjorde i måndags, men idag ska vi göra dem med ett 

medvetet tänk. Känn in hur det känns i de olika positionerna, hur känns min kropp, vad får det 

mig att känna? 

1. Berget (Se figur 18) 

2. Trädet (Se figur 19) 

3. Stolen (Se figur 20) 

4. Bordet (Se figur 21) 

5. Dubbelmackan (Se figur 22) 

6. Rulla upp (Se figur 23) 

7. Upprepa och byt ben på trädet 

8. Huksittande, ta 5 djupa andetag (Se figur 12) 

9. Sätt dig ner i skräddare med händerna på dina knän. Sträck på ryggen, rulla axlarna mot 

öronen och sen bakåt. (se figur 24) 

10. Ge eleverna följande frågor att reflektera över och ge dem 30–60 sekunder mellan varje 

fråga. Eleverna behöver inte svara på frågan, de ska reflektera själva. 

- Hur din kropp känns idag?  

- Vad du kan göra för att göra din dag bättre? 

11. Ställ dig sakta upp och gå lugnt, tyst och stilla tillbaka till din plats.



 

 

Vecka 12. 

Onsdag 22/3  

Öva din kroppsmedvetenhet. Sittandes vid bänken. 

1. Sätt dig aktivt (fötterna på fotstödet, ryggen rak, rulla axlarna mot öronen och 

bakåt/neråt, händerna läggs i knät eller på bänken, huvudet högt och luft mellan rygg 

och stolens ryggstöd). 

2. Ta tre djupa andetag. 

3. Gå igenom kroppen från topp till tå, läs långsamt för eleverna och ge dem lite tid (3–5 

sekunder räcker) vid varje ny kroppsdel. Eleverna får gärna blunda. 

Lägg dina tankar på din hårbotten, din panna, dina ögon. Känn ögonlocken som ligger 

tungt mot dina ögon. Vandra sedan vidare till öronen, lyssna en liten stund, vad hör du 

för något? Lägg dina tankar på din näsa, ta ett djupt andetag och känn den svala luften 

när du andas in. Gå vidare ner till din mun, känn efter om du kan känna några speciella 

smaker i munnen, är du torr i munnen eller har du kanske mycket saliv? Känner du 

smaken från tandkrämen eller kanske något annat? Ta ett djupt andetag och när du andas 

ut, känn den varma utandningsluften som har värmts upp av dina lungor passera din 

mun. Gå nu vidare ner till din hals och nacke, känn efter hur det känns, är det kanske 

stelt eller kanske har du ont i halsen eller känns det bra? Gå vidare ner till din högra 

axel, ner mot din armbåge och ner till din högra hand, känn in alla dina fingrar och ge 

dom lite extra kärlek för att de är så bra och hjälper dig med så mycket. Vandra nu vidare 

upp längs armen igen, upp till armbågen och till axeln, vidare över till din vänstra axel, 

ner till armbågen, ner till handen, alla fingrar på den här handen också och ge även dom 

lite extra kärlek. Vandra upp till armbågen igen och vidare till axeln. Känn nu in din 

rygg, hur du sträcker på dig och du sitter rakt. Gå ner längs ryggen hela vägen ner till 

stolen, känn hur du sitter rakt och stadigt på stolen. Gå nu ner till ditt högra ben, först 

höften sen ner till knät, vidare ner till foten, alla dina tår, tacka dom för att dom hjälper 

dig att hålla balansen. Vandra vidare tillbaka till knät, upp till höger höft och över till 

vänster höft. Ner längs vänster ben till knät. Vidare ner till din fot och alla dina tår, ge 

även tårna på den här foten lite extra kärlek och omtanke. Gå nu upp igen till knät, till 

höften och lägg dina händer på din mage. Känn efter, hur känns det i din mage idag? Är 

det oroligt, lugnt, pirrigt, fjärilar, gör det ont eller är det bara skönt? Sträva efter att det 

ska kännas lugnt och skönt och behagligt. Lägg nu tankarna på dina lungor, tänk dig 

dom som en ballong, när du andas in blir ballongen 



 

 

större och när du andas ut krymper den ihop igen. Ta tre djupa andetag och känn hur 

dina lungor blir större och dras ihop i takt med att du andas. Lägg nu dina tankar på ditt 

hjärta, koncentrera dig och se om du kan känna hur det slår? Även fast du inte kan känna 

det så slår det, kroppen är så bra att den gör så mycket själv utan att vi tänker på det.  

Avsluta nu med att tacka dig själv och din kropp för att du är du och att du är så bra. 

4. Ta tre djupa andetag och när du andas ut sista gången öppnar du långsamt dina ögon om 

du har blundat. 

5. Tänk efter (ge eleverna 30–60 sekunder mellan varje fråga, fråga gärna eleverna efter 

varje fråga om de vill delge sina kompisar, med handuppräckning och du som ledare 

styr vem som pratar): 

- Vad kan du göra för att göra din dag bättre?  

- För att göra någon annans dag bättre? 

 

Fredag 24/3 

Positivt tänkande, alla tänker olika! Sittandes i ring på mattan.  

1. Tänk för dig själv ut 3 saker som är bra med just dig, vad är det som gör dig till den 

fantastiska person dom du är? Vad är det som är extra bra med just dig? Välj sedan ut 

en av dessa saker som är extra bra, denna ska du berätta för resten av klassen. När du är 

klar håller du upp 3 fingrar i luften.  

2. Gå ”laget runt” och eleverna (och vuxna) får delge vad som är extra bra med dem.  

3. Ser ni vilka fina egenskaper vi har här i klassen, och vilka olika saker vi har som gör 

oss bra? Det är det som gör oss till en så bra grupp, att vi alla är bra på olika saker! 

4. Tänk ut 1 sak som är bra med att gå i den här klassen. När du är klar håller du upp ett 

finger i luften. 

5. Gå ”laget runt” och delge varandra vad som är så bra med att gå i just den här klassen. 

6. Tänk vad mycket bra saker vi sa nu, vilken bra grupp vi är tillsammans!  

7. Blunda och tänk efter vad du ska göra för att göra din dag lite bättre.  

8. Gå ”laget runt” och berätta för resten av klassen så vi kan samla tips på hur vi kan göra 

dagen bättre. 

9. Vilka fina tips vi fick! Det är bra att vi delar med oss av hur vi ska göra våran dag bättre, 

för då kan man ju ge tips till varandra. 

10. Tänk efter hur du kan göra för att göra någon annans dag bättre.  

11. Gå ”laget runt” och berätta för resten av klassen så vi samlar ihop tips!



 

 

Vecka 13. 

Måndag 27/3 

Reflekterande och energisamlande övning. Sittandes och ståendes vid bänken. 

1. Fixa till hållningen (sitt aktivt, fötterna stadigt på fotstödet, ryggen rak – luft mellan 

ryggen och ryggstödet, rulla axlarna mot öronen och sen bakåt/neråt, lägg händerna i 

knät eller på bänken, huvudet lyft och blicken framåt) 

2. Ta tre djupa andetag, in genom näsan, ut genom munnen. 

3. Ställ dig upp, stå med fötterna höftbrett isär, ryggen rak, axlarna tillbakadragna, huvudet 

lyft och armarna hängande längs sidorna av kroppen. Ta tre långsamma djupa andetag. 

4. Sträck upp båda dina armar mot taket och gör dig så lång du bara kan. Andas två djupa 

andetag. Sträck nu långsamt dina armar växelvis mot taket 3 gånger per arm (Se figur 

25). 

5. Ta ner armarna igen, sträck på dig, rulla tillbaka axlarna, huvudet lyft och andas lugnt 

och fint. 

6. Sträck dig upp mot taket igen och ställ dig på tå, hitta balansen (håll i stolen om du 

behöver) och andas lugnt. 

7. Ställ dig på hela foten igen och ta ner armarna. Rulla axlarna uppåt/bakåt/neråt och ta 

tre djupa andetag.  

8. Gunga lite fram och tillbaka på dina fötter, och från sida till sida, hitta din balans för 

dagen. 

9. Sätt dig ner igen och sätt dig i en aktiv sittställning (som punkt nr 1). Blunda och känn 

efter hur din kropp mår idag.  

10. Be eleverna att fundera över följande (ge eleverna 30–60 sekunder/fråga): 

- Vad du kan göra för att göra din dag bättre? 

- Vad du kan göra för att göra någon annans dag bättre? 

11. Någon som vill dela med sig av något tips om hur du kan göra din dag bättre? Någon 

annans dag bättre? 

 

Onsdag 29/3 

Enkät



 

 

Fredag 31/3. Observation. 

Energisamlande övningar. Sittandes och ståendes vid sin bänk. Sätt dig aktivt. Rulla tillbaka 

axlarna ta ett djupt andetag, in genom näsan, ut genom munnen.  

1. Sträck upp händerna mot taket när du andas in, håll andan liten stund, när du andas ut 

för du ner armarna på sidan av kroppen. Sträck på dig och upprepa två gånger till. 

2. Sätt dig aktivt och ta två djupa andetag.  

3. Ställ dig upp.  

4. Sträck upp dina armar mot taket och sträck växelvis dina armar upp mot taket högra arm 

(övningen ska gå långsamt, ca 5 sekunder per arm 3 gånger/arm) (Se figur 25).  

5. Sträck dig upp mot taket med båda armarna samtidigt och ta ett djupt andetag. 

6. Släpp ner armarna igen.  

7. Sträck ner armarna mot golvet och när du andas in sträcker du upp armarna mot taket 

och gör dig så lång som möjligt, håll andan någon sekund när du är som längst. När du 

andas ut för du ner armarna mot golvet igen. Upprepa 3 gånger. (Se figur 26) 

8. Ställ dig på ett ben, hitta balansen, tips är att titta på en fast punkt för att lättare hålla 

balansen. Stå i ca 15 sekunder och repetera på ditt andra ben.  

9. Ställ dig höftbrett isär med fötterna, blunda och gunga försiktigt fram och tillbaka på 

dina fötter, fram på tårna och bak på hälarna, sida till sida, bara så pass att du kan hålla 

balansen utan att ramla. Hitta din balans för dagen. När det känns bra så stannar du och 

står stilla. Öppna dina ögon. Ta ett djupt andetag. 

10. Sätt dig ner igen, aktivt sittande. 

Vi gör en snabb genomgång av kroppen i tankarna. Blunda, lägg fokus till ditt huvud, din 

hårbotten din panna och dina ögon. Gå vidare till dina öron, lyssna in musiken en liten 

stund. Gå vidare till din näsa, känn den svala luften när du andas in. Gå vidare till din mun, 

ta ett djupt andetag och känn den varma luften som passerar din mun när du andas ut. Tänk 

nu på din hals och din nacke, vicka lite på huvudet från sida till sida, stanna i mitten. Vandra 

vidare till dina axlar, ner i dina armbågar och ner till dina händer, knyt nävarna så hårt du 

kan och spreta sedan med fingrarna så mycket du kan, upprepa 3 gånger. Kom tillbaka till 

armbågarna, upp till axlarna och ner längs ryggen, ända ner till stolen. Känn hur stadigt du 

sitter. Gå vidare ner till dina ben, dina knän och ner till dina fötter. Vicka lite på dina tår. 

Vandra sen tillbaka upp till dina knän, och vidare till dina höfter och din mage. Lägg 

händerna på magen och känn efter, hur känns det i magen idag? Kanske oroligt, varmt, kallt, 

lugnt? Vi strävar efter att det ska kännas lugnt och skönt och bra i magen. Lägg nu tankarna 

på dina lungor, tänk dig dom som en ballong, när 



 

 

du andas in blir ballongen större och när du andas ut krymper den ihop igen Ta ett djupt 

andetag och känn hur lungorna blir större och krymper ihop. Lägg nu dina tankar på ditt 

hjärta, koncentrera dig och se om du kan känna hur det slår? Även fast du inte kan känna 

det så slår det, kroppen är så bra att den gör så mycket själv utan att vi tänker på det. Tacka 

dig för att du är du och att du är så bra. 

11. Tänk efter (30–60 sekunder/fråga): 

- Vad kan du göra för att göra din dag bättre? 

- För att göra någon annans dag bättre? 

12. Någon som vill dela med sig av tips på frågorna? 

 

 

Bilder till vissa övningar: 

 

Figur 1- Står höftbrett isär med benen 



 

 

 

 

Figur 2- Pekar med tån klockan 12 på vänstra bilden, 3 eller 9 på bilden i mitten (beror vilket 

ben du står på) och klockan 6 på den högra bilden. 

 

 

 

Figur 3- Huksittande



 

 

 

Figur 4- stäng och öppna bröstkorgen 

 

 

Figur 5- Vänstra bilden visar höften framskjuten. Högra bilden visar ryggen i svank. 



 

 

 
Figur 6-Rulla axlarna upp mot öronen, bakåt och sedan neråt. 

 

 
Figur 7- Aktiv sittställning



 

 

 
Figur 8- ”Hannahs hand”- När du drar ditt pekfinger uppåt längs dina fingrar andas du in, när 

du för ner ditt pekfinger mellan dina fingrar andas du ut.  

 

 

Figur 9- Berget (fötterna höftbrett isär, 

 händerna ut med sidan av kroppen,  

ryggen rak, magen spänd och huvudet  

högt, stå stilla.)



 

 

 
Figur 10- Trädet. Foten som är  

placerad på lårets insida kan även  

placeras längre ner vilket gör det  

lättare att hålla balansen. 

 

 

Figur 11- Stolen. Håll ihop fötter och knän,  

blicken framåt och armarna över huvudet. 



 

 

 
Figur 12- Bordet. Ryggen rak, händerna  

placeras över, under eller på knäna.  

Blicken är fäst framåt. Stå stilla. 

 

 
Figur 13- Dubbelmackan. Händerna är i golvet,  

benen så raka du kan. Blicken på dina knän.  

Var lite försiktig när du utför denna övning,  

den stretschar mycket i baksidan av låret.  

Känn efter vad just din kropp klarar! 



 

 

 
Figur 14- Upprullning. Denna övning görs sakta, kota för kota. Huvudet kommer sist. 

 

 
Figur 15- Skräddarsits.



 

 

 
Figur 16- Sträck armarna växelvis uppåt. 

 

 
Figur 17- låt armarna hänga mot golvet och böj lätt på knäna, andas in och för armarna upp 

mot taket. Håll andan någon sekund och sträck dig så långt du kan upp mot taket. När du 

andas ut för du armarna ner mot golvet igen till ursprungspositionen. 

 



 

 

Bilaga 4 - Observationsformulär 

Observationsformulär 
Svara på frågorna med siffrorna 1–5. Siffrorna under frågan står för de olika lektionerna.  

Längd och ämne för lektionerna: 

1.   

2.   

3.   

Hur upplevs ljudnivån i klassen?  

(5=hög, 4=överkant, 3=Okej, 2=hyfsat låg, 1= låg) 

1.   

2.    

3.   

Hur upplevs energinivån i klassen?  

(5=hög, 4=överkant, 3=Okej, 2=hyfsat låg, 1= låg) 

1.   

2.    

3.   

Till hur stor del upplevs det att eleverna sitter koncentrerade? 

(5=Hela tiden, 4=stor del av tiden, 3=ibland, 2=sällan, 1=inte alls) 

1.   

2.   

3.   

Till hur stor del upplevs det som att eleverna är rastlösa? 

(5=Hela tiden, 4=stor del av tiden, 3=ibland, 2=sällan, 1=inte alls) 

1.   

2.   

3.   

Decibelmätaren visade: 

1.   

2.   



 

 

Bilaga 5 - Enkät 

Utvärdering  
Tänk på de dagar vi har gjort avslappningsövningar och svara på frågorna: 

Ringa in det svar som du tycker passar bäst. 

1. Har övningarna påverkat ditt lugn?  

JA  

NEJ  

VET INTE 

2. Har din koncentration och ditt fokus påverkats?  

JA  

NEJ   

VET INTE  

3. Har du gjort någon av övningarna hemma?  

  

JA  

NEJ   

VET INTE 

4. Har du lärt dig något?  

  

JA  

NEJ  

VET INTE 

5. Har stämningen i klassen förändrats? 

 

JA  

NEJ  

VET INTE



 

 

6. Hur tycker du att övningarna har varit? 

ROLIGA  

TRÅKIGA  

BÅDE ROLIGA OCH TRÅKIGA  

INGEN ÅSIKT/VET INTE 

 

7. Har ditt humör påverkats?  

  

JA  

NEJ   

VET INTE 

 

8. OM du svarat JA på frågan innan, på vilket sätt?  

BRA  

DÅLIGT  

VET INTE 

 

9. Något annat du vill tillägga? 



 

 

Bilaga 6 - Intervjufrågor 

Intervju lärare 

Personen som intervjuas är anonym. Intervjun används som underlag för studien som utförts 

och kommer skriftligt att redovisas i uppsatsen. Endast författaren av uppsatsen kommer att ta 

del av inspelningen av intervjun. 

 

1. Är det okej att jag spelar in intervjun?   JA NEJ 

- De namn som eventuellt kommer på tal kommer att formuleras om till ”eleven” i 

uppsatsen. 

2. Hur har du som lärare upplevt studien? 

3. Vad har du fått för respons av eleverna? 

4. Har du fått någon respons/frågor av föräldrarna? Om ja, vad/vilka? 

5. Har du sett några förändringar (positiva eller negativa) på eleverna och i så fall på vilket 

sätt? 

6. Har du noterat någon förändring i elevernas koncentration och/eller fokusering?  

7. Om ja, på vilket sätt? 

8. Om ja på frågan innan, hur länge skulle du uppskatta att effekten av övningarna håller i 

sig? 

9. Har ni använt er av övningarna på morgonen även de dagar då jag inte varit hos er? 

10. Har ni använt en eller flera av övningarna någon annan tid under dagen? Om Ja, 

vilken/vilka? 

11. Har studien påverkat eleverna som individer något? 

12. Har studien påverkat eleverna som en grupp på något sätt? 

13. Är det vi gjort i studien något som du kommer att ta med dig och använda i 

fortsättningen? 

 

 

 


