Mindfulnessprogram för kompetensutveckling
Pedagogers upplevelser av förändring av kompetens två år efter ett mindfulnessprogram

Mindfulness

Ett potentiellt fortbildningsverktyg för skolan
Caroline Prising

2013

Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 30 hp
Didaktik
Lärarprogrammet
Handledare: Anneli Frelin
Examinator: Elisabeth Björklund

2

Tack!
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SAMMANFATTNING
Mindfulness har används som fortbildning för pedagoger för att minska stress och ge verktyg för
att förändra förhållningssätt beträffande sig själv och yrket. Det finns många medicinska studier
som pekar på fördelar med att öva sinnet med att vara närvarande i nuet, alltså att vara mindful.
Mitt syfte är att undersöka om, hur och varför ett åtta veckors mindfulnessprogram designat för
skolan upplevs kunna ha bidragit till kompetensutveckling. Den empiriska undersökningen
bestod av en kvalitativ intervjustudie baserad på fyra pedagogers upplevelser av ett
mindfulnessprogrammet de deltog i för cirka två år sedan. Undersökningens teoretiska
utgångspunkt av mindfulnessprogrammet och pedagogernas motivation till att delta i det samt
deras upplever två år senare är Moxnes elva inlärningsprinciper vilka han hävdar är nödvändiga
för vuxnas lärande och för att individer skall kunna utvecklas. Resultatet av undersökningen visar
att de berörda mindfulnessprogrammen svarar mot samtliga elva principer. Bland annat visade
det sig betydelsefullt att mindfulnessinstruktörerna själva hade pedagogisk bakgrund, att
pedagogerna deltog i programmet tillsammans med andra pedagoger från samma skola samt att
det deltog frivilligt. Resultatet visar också att samtliga pedagoger upplever
mindfulnessprogrammet som givande och tre pedagoger tycker sig uppleva betydelsefulla
förändringar i deras förhållningssätt och som i sin tur bidragit till att bli bättre pedagoger. Bland
annat genom att ha fått verktyg att vara mer mentalt närvarande i klassrummet vilket i sig bidragit
till att de blivit mer lyhörda, mindre stressade och därmed kan uppmärksamma elevers
individuella behov och agera utifrån det. De tre pedagoger som framhåller förändrat
förhållningssätt uppger alla att de även, ett par år efter programmet, gör mindfulnessövningar.

Nyckelord: erfarenhetsbaserat lärande, fortbildning, inlärningsprinciper, kompetensutveckling,
lärandeprocess, mindfulness, mindfulnessprogram, pedagogisk kompetens, reflektion, vuxnas
lärande.
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INLEDNING OCH BAKGRUND
Pedagogers arbete innebär i regel mycket stress och arbetssituationen är mycket krävande.
Rapporten från TCO (2012) framhäver pedagogers vardag med mycket stress och oavbruten
tidspress, knappa resurser och ständiga omorganisationer och konstaterar samtidigt att pedagoger
toppar listorna i procentuellt högst yrkesrelaterad ohälsa. Sömnproblem, depression och fysiska
besvär är några av följderna som i sin tur kan leda till sjukskrivning. I runda tal är var femte
pedagog sjukskriven på grund av yrkesrelaterad ohälsa en gång i månaden (Arbetsmiljöverket,
2004). En annan konsekvens är att elever påverkas av pedagogernas situation. Stress minskar
nämligen förmågan att uppmärksamma och ta sig an elevers behov, medan nedstämdhet som svar
på ohälsa minskar orken att se elevers positiva egenskaper och kvaliteter (Bjurwill 1998).
Förslag och åtgärder för att underlätta stressen lyser dock med sin frånvaro. Istället är tendensen
att arbetsbördan ökar genom tilltagande administrativa uppgifter, krav att ta in och bemästra nya
skolplaner och inlärningsstrategier i takt med att resurser minskar (Stoll, Fink & Earl 2003).
Vidare har politiska reformer och förändringsarbetet tenderat att ”urarta till kontraproduktiv
besatthet av själslös standardisering” och fråntagit pedagoger möjlighet till flexibilitet och
kreativitet i undervisningen (Hargreaves, 2004 s116). Samtidigt råder det ett viss tryck på
pedagoger att kompetensutvecklas inom bland annat IT (SOU, 2000:115) förbättra
yrkeskompetensen eller annan kunskapsbaserad utveckling (Regeringen:2011). Risken med
kravmässiga förändringar i form av yttre målsättningar, kompetensutveckling eller fortbildning är
att de upplevs som en begäran uppifrån och inte som ett inre behov som istället för att leda till
förbättring, vilket ofta hämmar utveckling (Moxnes, 2008, Brynolf ml., 2007).
Många forskare är eniga om att vuxnas lärande och kompetensutveckling står och faller med
individers vilja och motivation att lära och grundar sig i individers upplevda behov av förändring
eller utveckling (Rönnerman 1998; Folkesson 1994; Ellström 1993; Moxnes 1993; Maltén 2000;
Madsén 2000). Vidare krävs det för reell och långsiktig utveckling att lärande sker systematiskt
över en längre tidsperiod, att det grundar sig på pedagogers tidigare erfarenheter och att lärandet
sträcker sig ifrån teori till praktik (Moxnes, 2008).
Det råder delade meningar om hur man skall höja kompetensen och förbättra pedagogers
förmåga att hantera den komplexitet som hör undervisningen till. Ett alternativ som sedan några
år tillbaka praktiserats i Sverige är ett åtta veckors fortbildande mindfulnessprogram (MP) i syfte
att bistå pedagoger med verktyg för att hantera stress och ohälsa, samt att bidra till utveckling av
yrkeskompetensen (Dalbäck, 2012). Mindfulness i allmänhet och det åtta veckors programmet i
synnerhet är menat att förändra individers förhållningssätt genom att föra uppmärksamheten till
nuet, utan att döma det som uppmärksammas (Kabbat-Zinn et al 2003). Flertalet studier har visat
att MP kan bidra till att individer lär sig hantera stress och oro och öka välbefinnandet (se t ex.
Ryan & Brown et al 2007, Galantion et al 2005). MP är idag en vanlig metod inom vården för
patienter som diagnostiserats för stress och utbrändhet men också patienter med fysiska
sjukdomar och liknande (Hölzel, et al., 2011). Inom skolans värld ökar intresset för mindfulness
allt mer. I USA och England har fortbildning inom mindfulness pågått flera år med goda resultat
(Roeser, et al. 2012). I Sverige hölls det första MP för pedagoger för omkring tre år sedan.
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Även om statistiken låter lovande för MP är antalet studier som behandlar uppföljning färre än de
som visar på resultat direkt efter avslutad MP. Vad sker när man avslutat ett program och det har
gått ett par år? Och i pedagogiskt syfte, är det ett fungerande verktyg som på sikt kan förbättra
pedagogers yrkessituation och stärka pedagogisk kompetens? Studien är en uppföljning av fyra
pedagogers upplevelser om huruvida programmet och mindfulness har bidragit till
kompetensutveckling två år efter avslutat MP.
Studien berör således två områden: fortbildning och mindfulness. Tanken är att föra samman dem
och få en uppfattning om hur MP gör sig i egenskap av fortbildning för pedagoger och hur
programmet förhåller sig till kriterier vad beträffar vuxnas lärande och utveckling. Studien är
baserad på Moxnes (1995) inlärningsprinciper för vuxnas lärande som grund till både innerligt
personlig utveckling och kompetensutveckling.

SYFTE
Studiens syfte är att bidra till kunskapen om fortbildning av pedagoger, mer specifikt om, under
vilka villkor, och hur, ett åtta veckors mindfulnessprogram eventuellt kan bidra till
kompetensutveckling hos pedagoger.

Frågeställning
 Vilka var anledningarna för intervjuade pedagoger att gå MP som fortbildningen?
 Upplever pedagogerna att de har kunnat använda och bevara något av det som
fortbildningen förmedlat och i så fall vad?
 Upplever pedagogerna att fortbildningen på något sätt påverkat deras pedagogiska
kompetens, i så fall på vilket sätt?

BEGREPPSBESKRIVNING
Kompetensutveckling används främst inom forskningen och bland skribenter medan
fortbildning företrädesvis används av organisationer och företag som förmedlar utbildningar till
pedagoger. Fortbildning var det vedertagna begrepp som användes fram till omkring 1990 men
har efter det ersatts av kompetensutveckling och som nu inkluderar lokalt utvecklingsarbete,
fortbildning, vidareutbildning och personalutveckling (Ellström & Kock, 1993).
Lärarutbildningskommittén har föreslagit att kompetensutveckling ska användas i stället för
fortbildning och vidareutbildning. De anser att fortbildning främst avser utvecklingen och
förutsättningar för att kunna utföra ett arbete. Vidareutbildning, förklarar de syftar till högre
yrkeskompetens (SOU 1999:63). Jag använder mig av fortbildning och kompetensutveckling så till vida
att det sistnämnda härrör från utveckling av pedagogisk kompetens medan fortbildning refererar
till utbildningsprogram, exempelvis MP som är tänkt att verka kompetensutvecklande.
Gällande användningen av begreppet pedagog och lärare var läget något mer oklart. Det vanliga
uttrycket för yrkeskategorin är naturligtvis lärare men jag har bland annat funnit författare som
också använder begreppet pedagog. Vad är skillnaden mellan pedagog och lärare? I svenska
akademiens uppslagsverk är den allmänna beskrivningen av pedagog följande:
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Person som ägnar sig åt uppfostran o. undervisning; undervisare; skolman; lärare l. lärarinna;
särsk. med tanke på sättet att meddela undervisning (o. uppfostran); särsk. pregnant, om
skicklig l. framstående undervisare; äv.: person som har (teoretiska) insikter i pedagogik. Hans
kunskaper äro ganska begränsade, men han är (god) pedagog (Svenska akademien:2012).

Pedagog har kopplingar till antiken och slavars uppgift att hålla uppsikt och undervisa barn (Ibid,
2012). Det antika begreppet för pedagogik som disciplin står för vetande och metoder för att
tillämpa uppfostran, undervisning och utbildning och innefattar för den skull inte endast
undervisare utan även uppfostrare (Nationalencyklopedin:2012). Lärare som är den vanliga titeln
för undervisare i skolan har rötter i den kristna traditionen men omfattar dessutom undervisare
inom andra områden, exempelvis djurlärare. Lärare beskrivs i allmänhet på följande sätt:
Person (särsk. man) som (i sht i skola) undervisar i bokligt vetande l. i övningsämne(n);
skollärare; pedagog; ofta särsk. om folkskollärare; äv. (mera tillf.) bildl. Lärare (vid högre allmänt
lärovärk) i (för äv. för) kristendom, modersmålet, tyska, latin, fysik, sång, gymnastik. Akadeinisk lärare,
lärare vid universitet l. högskola.
Undervisa (ngn) om (ngt), meddela l. bibringa (ngn) insikter l. färdigheter i (ngt) l. kunskap
om (ngt) (vanl. med särskild tanke på insikternas osv. jämförelsevis fullständiga tillägnande)
äv., med avs. på djur: dressera (ngn) till (att göra ngt). Lära ngn (att) spela, rita, sjunga. Lära ngn
en visa, en kortkonst (Svenska akademin:2012).

De både begreppen beskriver således undervisare medan pedagog även innefattar uppfostrare. För
denna studie har jag valt att benämna yrkeskategorin för pedagoger istället för lärare då den riktar
sig till både pedagoger och lärare.
En bred definitionen av mindfulness och effekten av mindfulnessträning finns i mindfulnessinstruktören och läkaren Ola Schenströms mindfulnessträningsmanual ”Här & Nu” som
informanterna följde under sitt 8 veckors MP. Schenström beskriver begreppen enlig följande:
Att vara ”mindful” är ett förhållningssätt som uttrycker att vi är vakna och uppmärksamma
på det som är och sker i nuet, utan att bedöma det. […] Genom träning i medveten närvaro
[mindfulness] minskar vi våra reaktiva automatiserade sätt att hantera våra problem, och vår
förmåga att finna fler och mer flexibla lösningar på problemen ökar. Vi blir mer öppna för
det som händer och lär oss att förstå våra reaktioner bättre, och vi kan därigenom fatta
medvetna beslut istället för att handla på ”autopilot.” Medveten närvaro [mindfulness]
hjälper oss att bli mer medvetna om vår egen upplevelse av omvärlden, hur den påverkar oss
och hur vår inre verklighet är med och styr över vår värld (Schenström, version 2.0, s4).

Mindfulnessprogrammet (MP) som studien refererar till kallas i tekniska termer för MBSR,
mindfulnessbaserad stressreduktion och är ett program utvecklat av den amerikanska professorn
Jon Kabbat-Zinn. Han anses vara pionjären som skalade av de religiösa och buddistiska
attributen ifrån mindfulnessövningarna och försatte dem i en form anpassad för västerländska
utövare. Under de senaste 25 åren har det bedrivits massiv forskning kring MBSR som bland
annat visar att programmet kan bidra till minskad stress och oro, liksom ökat välbefinnande.
(Terjestam, 2010) I England har MBSR utvecklats till att innefatta mer kognitiva aspekter och
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kallas MBCT Mindfulnessbaserad kognitiv terapi som visserligen följer liknande utformning som
MBSR men som har betydligt mer kognitiva inslag. MP är i Sverige i regel en blandning av MBSR
och MBCT (Schenström, 2010).

LITTERATURÖVERSIKT
Under följande avsnitt följer beskrivningar av kompetensutveckling och mindfulness i ett försök
att först reda ut för att sedan ringa in begreppen i relation till pedagoger. Först introduceras
kompetens och vuxenlärande generellt, och sedan hur begreppet relateras till pedagoger. Därefter
följer en beskrivning av mindfulness och hur det förhåller sig till skolans värld men också kritik
som har riktats mot mindfulness. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning.

Kompetens
Kompetens är ett brett begrepp som rymmer flera aspekter och funktioner. Ellström (1992)
definierar kompetens på följande sätt:
Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss
uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna
eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings och värderingsutrymme som arbetet erbjuder
(Ellström, 1992, s21).

Vidare presenterar Ellström en lista över de faktorer författaren anser inrymmer kompetens: (1)
psykomotoriska faktorer som till exempel fingerfärdighet, (2) kognitiva faktorer som omfattar
kunskapsmässiga och intellektuella färdigheter, (3) affektiva faktorer som berör motivation och
vilja, liksom känslomässiga och emotionella handlingsförutsättningar som engagemang och
värderingar och slutligen (4) sociala faktorer som handlar om våra sociala färdigheter som till
exempel samarbetsförmåga samt ledarskaps- och kommunikationsförmåga. Vidden av begreppet
sträcker sig således inte bara långt utan också djupt. Skrapar man på ytan på var och en av
kategorierna uppenbarar sig mängder av understrukturer att titta närmare på. För ramarna av
denna studie är framförallt affektiva faktorer av särskilt intresse men även sociala och kognitiva
faktorer.

Vuxnas lärande
Idag är livslångt lärande ett vedertaget begrepp och tanken att individen lär så länge man lever.
Men hur man lär sig grundas på två principer. Den första principen relaterar till en spontan
lärdomsprocess där individen lär naturligt genom livets gång. Den andra principen är att lärande
ofta sker genom formaliserade utbildningssammanhang och som bidrar till kunskaper i arbetslivet
och vardagen (Maltén, 1997).
Vuxnas lärande skiljer sig från barns enligt Moxnes (1995) som menar att de sistnämnda lär sig om
formler, om kunskap, om livet och så vidare medan vuxna lär sig genom egna upplevelser och genom
egna erfarenheter. Ellström (1992) förklarar i sin tur hur vuxnas lärande vävssamman med redan
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förvärvad kunskap och tidigare erfarenheter som utvecklar kompetenser eller nya erfarenheter
och då ny kunskap bidrar till nya synsätt. Vuxnas lärande står och faller därför med förhållandet
mellan tidigare kunskaper, motivationen och vilja att lära något nytt (Ellström, 1992).
Tabell 1. Skillnad mellan vuxna och barn/ungas lärande
Den lärande
Vuxna har rikare livserfarenheter än barn och unga som i vissa fall är
till fördel för lärande medan i andra fall kan var hinder. Vuxnas
utvecklingsprocesser påverkas av olika övergångar, exempelvis att bli
förälder istället för mognadsprocesser.
Sammanhanget
Vuxna är mer självständiga och tar ansvar för sina liv och har
anammat sociala roller.
Vuxnas liv är förbundna med familjeliv, arbete och samhälle vilket gör
att lärandet är något som görs utöver de vanliga sysslorna. Barn och
ungas liv kretsar å andra sidan runt hemmet och skolan och lärande
är deras heltidssysselsättning.
Vuxnas förmåga till formellt lärande varierar beroende på bakgrund,
klass, kön medan skolan är obligatorisk för alla barn.
Lärande processen
Vuxna är inte benägna att delta i läroprocesser om det inte upplevs
som meningsfullt för dem. För barn och unga är skolan utvecklad att
lära elever sådant som inte direkt upplevs som meningsfullt
Källa: Stoll, Fink & Earl (2003 s132)
Stoll et al (2003) hävdar att vuxna, för att kunna lära, måste aktivt och medvetet bestämma sig för
att utvecklas. Vidare klargör Caffarella och Merriam (1999) att vuxnas lärande påverkas av både
inre och yttre faktorer och att utveckling lämpar sig bäst när det råder interaktion mellan inre och
yttre faktorerna. Samtidigt hävdar de bestämt att det varken finns bestämda principer eller
modeller som generellt kan effektivisera vuxnas lärande och hänvisar till att individer lär och
utvecklas olika (Caffarella & Merriam, 1999). Eraut (2007) driver liknande tes, om föreningen
mellan individuellt och kontextuellt lärande och menar att det är viktigt vid ett nytt arbete och
särskilt under de tre första åren. Det handlar, menar Eraut, om att motivera den nya arbetstagaren
till att lära sig och utvecklas i sin arbetsroll och inom organisationen. Motivationen till utveckling
gynnas genom bland annat återkommande feedback, tillräckligt utmanande uppgifter som
motiverar, engagerar och skapar upplevelser av meningsfullhet (Eraut, 2007).

Principer för erfarenhetsbaserat lärande
Moxnes (2008) menar att vuxna individer lär sig genom erfarenheter och inre processer och
bygger på Kolbs (1984) teori om att lärande och utveckling har sin utgångspunkt i individers
omedelbara förståelse av erfarenheter. Genom reflektion kan individen fördjupa sin förståelse av
erfarenheten och vidare formulera förståelsen i abstrakta begrepp, som i sin tur möjliggör
förmågan till att experimentera, lära och därmed utvecklas. Kolbs teori illustreras av en lärande
cirkel som kan förklaras med (1) aktivt experimenterande skapar konkreta upplevelser av vad som
händer när man agerar och som i sin tur leder till (2) kreativ reflektion som övergår i (3) begrepps- och
teoribildning i form av sammanfattningar av enskilda iakttagelser till allmänna begrepp och regler
vilket i sin tur gör att man kan (4) tillämpa de införstådda begreppen på praktiska uppgifter (Kolb,
1984).
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Moxnes (1995) har utvecklat en liknande modell över det erfarenhetsbaserade lärandets
psykologiska utvecklingsprocess. Vare sig det handlar om spontant lärande som hör livet till eller
motiverade utbildningar så följer lärandet samma process. Processerna vid vart stadium förklarar
Moxnes (2008) utifrån en jungiansk begreppsapparat. I det första stadiet: utveckling och lärande
handlar om varseblivning och orientering vilket förutsätter att individen är medveten om och kan
orientera sig i vad som pågår. Vad händer? är därför den första frågan i lärandeprocessen för
förmågan att kunna orientera sig om och aktivt uppfatta vad som sker inom och runt omkring en.
Det andra stadiet handlar om: reflektion och bedömning och relaterar till begreppet tänkande. Vad är
det som händer? Varför händer det? Hur tolkas det? är frågor som kommer upp och vars svar i sin tur
leder till det tredje stadiet: bedömningsfasen och den funktionen som hör till känslor. Om lärandet
för med sig positiva upplevelser bidrar det till positiva känslor och bidrar till god hjärt- och
magkänsla. På det fjärde och sista stadiet kommer den intuitiva funktionen in i bilden och berör
frågor som: Hur kan jag använda mig av det som jag lärt mig? Vad kan jag använda det till? Vilka
möjligheter ligger nu framför mig? Moxnes menar att det fjärde stadiet inkluderar den lärande
individens hopp, visioner och mål som naturligt uppkommer när utveckling påverkar eller
förändraren individs förhållningssätt och man upplever sig mer sann mot sig själv. Lärande och
utveckling förklarar Moxnes handlar om att ”bli mer sig själv” (Moxnes, 2008).

Handling
Konkret erfarenhet
Vad händer?

Tillrätta läggande av nytt handlande
och experimenterande mot
bakgrund av det nyss inlärda

Observation, reflexion och analys

Hur kan jag använda det haf har lärt
mig?

Varrför hände det?

Vad hände?
Vad betyder det?

Vad gör jag nu?

Abstration, generalisering och
värdering
Vilka slutsatser kan dras?
Vad är det bra för?
Vad har jag lärt?

Figur 1 Lärningsprocesser. (Källa: Moxnes, 1995 s59)
Vidare har Moxnes (1995, s205f) listat ett antal inlärningsprincipers om bidrar till de ovan fyra
processer och som först bidrar till individers inre och personliga utveckling och i förlängningen
även kompetensutveckling. Principerna kommer vidare beskrivas ytterligare längre fram i texten.
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MÅL
MOTIVATION
MENING
MEDBESTÄMMANDE
FEEDBACK
FÖRSTÄRKNING
FÖRDELAD
INLÄRNING
ÖVERFÖRING
HELHETSINLÄRNING
ÖVNING
MÖJLIGHETER

Det som skall läras in bör klargöras så bra som möjligt och så
tidigt som möjligt.
Den som skall lära måsta vara motiverad. Metoder som
bevarar/ökar motivationen bör användas.
Både det som skall läras och den pedagogiska metoden bör
framstå som meningsfylld och relevant för den enskilde
deltagaren, inte bara för kursledningen.
Den som skall läras bör aktivt delta i en problemlösningsprocess,
inte bara passivt tillhöra en sådan. Utbildningsledarens primära
uppgift bli att reglera gränsbetingelserna, inte intern kontroll.
Den som skall lära bör få löpande information, både om och hur
han löser sina uppgifter och om resultatet.
Den som skall lära bör belönas när han lyckas med uppgift.
Det som skall läras bör fördelas över tid, istället för att ta allt med
en gång.
Både det som skall läras och inlärningssituationen bör ha så
mycket som möjligt gemensamt med den situation där det inlärda
skall användas.
Man bör inte stycka upp det som skall läras allt för mycket.
Lärostoff bör presenteras i helheter.
Den som skall lära bör få möjlighet att träna och tillämpa stoffet i
praktiken. Upprepning och ”överinlärning” är nödvändigt för att
bli perfekt inom ett område.
Det som skall läras bör både ha och få möjligheter att läras.
Resurser måste finnas både hos eleven och inlärningsmiljön.

Källa: Moxnes (1995, s205f)

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det tydligt att vuxnas lärande baseras på erfarenheter och för
lärandeprocessen krävs både motivation och vilja för att teorier och yttre kunskap skall kunna
omvandlas till inre förståelse och utveckling. Därutöver spelar även yttre faktorer in och det är
viktigt att det råder växelverkan mellan inre och yttre faktorer är maximal möjlighet till lära och
utveckling. Moxnes lista på aspekter visar på just samspelet mellan sådana yttre och inre faktorer.

Skolpedagogers kompetens
Det råder ingen exakt enighet över vad som ingår i skolpedagogers kompetens. Maltén (2005)
förklarar dock att pedagogers kompetens alltid är förbunden till den komplexa kontext som hör
yrket och undervisning till. Vart klassrumstillfälle, förklarar Hultman (2006), är i sig unikt och
kräver att pedagoger är kunniga nog att kunna anpassa undervisningen utifrån ständigt varierande
förhållanden. Kernell (2010) har författat en gedigen lista över mer eller mindre allt som han
anser innefattar skolpedagogers kompetens. Han påpekar emellertid att det inte är en lista som
ska bockas av eller en examinerande förteckning för lärarutbildningen. Istället redogör han att det
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är kompetenser som stärker pedagogers förmåga att till: (1) se sig själv med andras ögon, (2)
arbeta för att eleverna ska bli goda medmänniskor, goda samhällsmedborgare och goda
medarbetare samt (3) klara av att göra avvägningar och tillgodose så många elever som möjligt
utifrån de förutsättningar som finns. Kernell (2010) riktar därmed ljuset mot pedagogers behov
av att ha förmågan till reflektion och självinsikt, att själv visa gott föredöme som medmänniska
och alltså vara motiverade och engagerade samt vara uppmärksam på elevers behov, med andra
ord vara lyhörda. Hans resonemang kan därför föras samman med det som Ellströms (1993)
förklarade som affektiva, sociala och kognitiva faktorer.
Selander (2005) förklarar att pedagogisk kunskap är en kombination av ämneskunskap och
didaktisk kunskap och som relaterar till pedagogers vilja att förmedla något. Ämneskunskap
sträcker sig dock utanför studiens område och kommer därför inte beskrivas närmare.
Pedagogisk kunskap uppstår enligt Selander genom: handling, samverkan, omdöme och
reflektion och kräver en viss ”tajmning” och ”takt” (s133). Taktkänsla, förklarar Selander betyder
förmågan att kunna inta en observerade, objektiv och lyssnande ställning (Selander, 2005). Takt
anser också van Mannen (2006) vara en viktig förmåga för pedagoger att bemästra. Takt uppstår,
menar han, genom observation och av att kunna känna in när det, till exempel, är tillfälle att agera
och när det är bäst att hålla sig passiv, utifrån vad som är bäst för eleven. Takt kräver därför
pedagogers förmåga till objektivitet, att inte utgå ifrån sig själv eller egna villfarelser, utan att
osjälviskt och utan att på förhand döma en elev eller en situation för att på det sättet förmå sig att
agera utifrån elevens behov. Takt hör därför samman med förmågan att kunna känna in, läsa av
och agera utifrån i många fall outtalade behov (van Manen, 2006). Hargreaves (2000) är inne på
liknande resonemang när han förklarar att god pedagogisk kompetens ligger i förmågan till
känslomässig förståelse och inlevelse när elever ibland uppträder tvärtemot vad de egentligen vill
eller känner. Elever som exempelvis är flitiga kan i verkligheten vara uttråkade medan andra som
uppträder hotfullt kan bero på att de skäms över att inte ha klarat skolarbetet. När pedagoger
missförstår och agerar tvärtemot vad eleverna egentligen känner försämras elevers
inlärningsförmåga (Hargreaves 2000).

Skolpedagogisk kompetensutveckling
Brynolf et al (2007) förklarar att pedagoger, liksom övriga yrkeskategorier, behöver utveckla sin
roll vartefter samhället förändras. För att må bra i förändringarna hänvisar författarna till WHO:s
uppställda kriterier för god psykisk hälsa på arbetsplats, som baseras på känslan: att begripa, att
höra till och att kunna påverka. När verksamheter, så som skolan, kantas av många förändringar
är det särskilt viktigt att personalen ges information och får tid och möjlighet att lära och
utvecklas i takt med förändringarna. I vissa fall uppstår däremot formella och informella hinder
på skolan som försvårar utvecklingsarbetet. Ett sådan hinder är pedagoger som sätter sig på
tvären och inte vill se till några som helst förändringar. Viktigt, menar författarna, är dock att
utveckling gör sig bäst när det sker på flera områden och inte endast hos en enskild pedagog
(Brynolf et al, 2007).
För att höja pedagogers kompetens redogör Folkesson (1996) för tre nödvändiga verktyg: öppet
förhållningssätt, medvetet erfarande, samt kunskaper om utvecklingsprocesser. Att vara öppen
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handlar först om insikten att det går att utvecklas och förändras och sedan att vara öppen nog att
fortsätta och fullfölja läroprocessen. Öppenhet kräver därför mod att våga uppmärksamma och
ifrågasätta sig själv och ens handlingar. Det andra verktyget, medvetet erfarande, menar Folkesson
handlar om att bli medveten om sina tankar, känslor och inlevelseförmåga. Alltså att kunna
observera, reflektera och analysera sig själv, elever och situationer. Det tredje verktyget är att ha
kunskap och kännedom i själva utvecklingsprocessen då kunskap, förståelse och självinsikt vidare
stärka utveckling (Folkesson, 1996).

Reflektion som möjlighet till pedagogers utveckling
Maltén (1997) beskriver hur reflektion är avgörande för utveckling av pedagogisk kompetens.
Genom reflektion kan pedagogen observera och bli medveten om sin roll i klassrummet för att
sedan genom förståelse för den antagna rollen kunna förändra och utvecklas till en bättre
pedagog (Maltén, 1997). Madsén och Risberg (1996) visar att klassrumssituationer ofta kräver
snabba beslut och att undervisning i regel baseras på intuition och invanda vardagshandlingar.
Alexandersson (1994) menar att mycket av pedagogers kunskap ligger inbäddat i personliga
värderingar så som individuella föreställningar, känslor och färdigheter och förpassade till det
som kallas ”tystkunskap” eller ”inre kunskap”. För att avtäcka underliggande processer och det
som vanligtvis styr pedagogens agerande måste den tysta kunskapen göras medveten genom
reflektion över dess undervisning och dess pedagogisk roll. Det handlar om att kunna observera
och reflektera över ens antagna roll i klassrummet och synliggöra praktisk kunskap, inre
värderingar och anammade vanor. Reflektion förhindrar rutinmässig undervisning samtidigt som
det synliggör för annan och bättre kunskap som pedagoger ofta är omedveten om (Alexanderson,
1994). Bjurwill (1998) påpekar dock svårigheterna med att reflektera samtidigt som man agerar.
Pedagoger som befinner sig i ständigt varierande klassrumssituationer med ständigt växlande
elever förpassas i regel till gamla vanor. Vardaglig glömska förklarar han som en annan orsak men
också att stark stress samt komplexiteten i klassrumsmiljön kan bidra till att pedagoger inte vågar
reflektera över sig själva och sina tankar med oro för ”mental kortslutning.” Bjurwill beskriver hur
autopiloten sätts på i situationer som upplevs som allt för intensiva, komplexa eller stressande.
Och att man då agerar utan att tänka eller känna in vad som händer och sker i klassrummet, utan
förpassas till gamla vanor och rutiner (Bjurwill, 1998).
Pedagogers kompetensutveckling handlar i korthet om förmågan till reflektion, medvetenhet,
öppenhet och modet att testa sig fram. Därmed står det och faller med pedagogers egen vilja och
motivation att vilja uppnå förändring. Genom att lyfta fram och se på den pedagogiska rollen går
det att förändra vanor och mönster man inte annars lagt märke till.

Förändring tar tid
Kompetensutveckling sker inte i en handvändning. Förändring är både tid- och
prestationskrävande (Madsen & Risberg, 1994). Hargreaves och Fink (2008) efterlyser emellertid
långsamma processer för lärande och utveckling:
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Att påtvinga skolor eller elever kortsiktiga resultatmål istället för att enas om målen
tillsammans skapar grundläggande problem. När någon annan fastställer mål för och inte
med dig förmedlar det en brist på förtroende för din beredskap att engagera dig eller rätta
dig efter honom. När man inte lyckas nå mål som fastställs tillsammans skapar det känslor av
besvikelse eller skuld som sporrar oss att satsa ännu hårdare nästa gång, men misslyckas man
med att nå andras oönskade djärva mål skapar det fruktan och beredskap att göra vad som
helst, hur cyniskt eller korrupt det än är, för att målen ska uppfyllas. (Hargraves & Fink,
2008, s 51)

Förändring kräver enligt Hargreaves och Fink att pedagoger: (1) får tillgång till instruktörer och
handledare som kan bidra till förståelse för och hjälp till hur de ska tillämpa nya metoder eller
skolplaner, (2) ha möjlighet att ständigt pröva och ompröva att använda metoderna tills de
upplevs som säkra, (3) ha möjlighet att uppmärksamma hur eleverna påverkas av förändringarna
samt (4) kunna mäta och övervaka effekten av förändringarna (Hargreaves & Fink, 2008).
Emellertid konstaterar Maltén (1995) att utvärdering eller uppföljning av kompetensutveckling
sällan görs. Det saknas i regel konkreta planer för att hantera uppföljningar och det vanligtvis
satsas på ny kompetensutvecklingsinsats utan uppföljning av den föregående (Maltén, 1995).
Utöver det framhåller Madsen och Risberg (1994) att enstaka studiedagar sällan leder till någon
djupare eller större förändring eller förbättring i fortbildningssyfte, med hänvisning till lärandets
långsamma utvecklingsprocesser.

Sammanfattning
Vid sidan av pedagogers uppdrag att undervisa ämneskunskap handlar pedagogisk kompetens
om att kunna anpassa undervisningen utifrån stundande situation och elevers behov. Det kräver
förmågan att uppmärksamma och läsa av eleverna, kunna tolka deras ageranden istället för att
döma. Med andra ord måste pedagoger ha takt och taktkänsla. Observerande reflektion ökar
pedagogers egna förmåga att agera taktfullt då det lyfter pedagogers möjlighet att bli varse
invanda mönster och handlingar som inte lämpar sig för en grupp elever eller just i den stunden.
Reflektion är enligt många ett bra redskap för pedagoger att utveckla och höja kompetensen. Men
utveckling och lärande kräver vilja och engagemang liksom tid, goda förutsättningar och
uppföljning. De första delarna måste komma ifrån pedagogen själv medan skolan och fortbildare
ansvarar för lämplig och suggestiv utformning och uppföljning av fortbildning.

Mindfulness
Definitionen av mindfulness är enligt Kabbat-Zinn ”medvetenheten som uppstår genom att vara
avsiktligt uppmärksam, i nuet, utan värdering” (Kabbat-Zinn, 2012, ”It is the awareness that
arises by paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgely”). Men tillägger också
att ingen individ är fri ifrån värderingar och att alla värderar upplevelser, tankar och känslor som
antingen positiva, negativa eller neutrala. Att vara mindful handlar om att vara medveten att, eller
hur, man värderar och förståelsen att man inte ”är sina värderingar” (Kabbat-Zinn, 2012). Vidare
förklarar Terjestam (2010) att observera, istället för att gå in i berättelsen och hålla fast och
överdriva ens ständiga värderingar minskar tankarnas och känslornas effekt. Grubbleri kan, om
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man tror på sina tankar och känslor, leda till depression och nedstämdhet. Tränar man däremot
förmågan att bara observera flödet av tankar och känslor skapar man förmågan att bryta invanda
(o)vanor och därmed må bättre. Men det kräver träning, ihållande träning. Terjestam ger en fysisk
illustration av hjärnan och beskriver hjärnbalken ”som en tunn hinna, vikt sex gånger,” (s138) där
de första två lagren består av minnen och tidigare erfarenheter medan de sista två lagerna består
av ens upplevelser. Vid upplevelser eller intryck konkurrerar de undre och de övre lagren om
mellanskiktet, alltså det som påverkar ens syn på det som sker i stunden. Mindfulness handlar om
att öva sinnet att tysta informationen ifrån de två nedre lagren, ifrån ens tidigare minnen och egna
erfarenheter till att på ett öppet sätt ta del av det som sker här och nu (Terjestam, 2010).
Langer (2000) anser att uppmärksamhet i nuet är ett kraftfullt verktyg och egentligen det enda
verktyg man kan använda för att kunna påverka. Det mänskliga sinnet är dock sällan i nuet utan
upprätthåller sig i sådant som har hänt eller fantiserar om vad som kan komma att hända. Att vara
fast i det som har hänt ger näring till historier som inte går att påverka medan om man är tänker
på det som kan hända skapar man förväntningar, förhoppningar eller farhågor som inte heller går
att påverka (Langer, 2000). Genom upprepning formar mindfulnessövningar sinnet och vänjer att
ständigt och aktivt vara öppen och omsorgsfull (Sharpio, 2009).
Motsatsen till uppmärksamhet i nuet är ”mindlessness” vilket Langer (2000) menar är det tillstånd
som är orsaken till de flesta, om inte alla, mänskliga misstag och felaktigt dömande i svåra
situationer. Hon menar att otrevliga situationer försätter en i ett hörn där ens fördomar får fritt
spelrum och där känslorna vandrar mellan rastlöshet, uttråkning och oro. I avsaknad av nuet, att
inte uppleva det som man erfar i stunden, gör att tiden fortlöper utan vidare notering. Detta,
menar Langer, gör att var dag upplevs vara precis som den föregående och likadan som
morgondagen. Mindlessness gör därför att handlingar blir automatiserade. Handlingar utan
medvetenhet ageras utifrån känslor och tankar som i sin tur är baserade på tidigare vanor, rädslor
och fördomar och som därför ideligen bekräftas och förstärks när man inte är medveten i nuet
och agerar utifrån var ny situation. Mindfulness bryter invanda beteenden och bidrar till öppenhet
och den kreativitet som finns i det ständiga nuet. Langer skriver:
When we are mindless, our behaviour is rule and routine governed; when we are mindful,
rules and routines may guide our behaviour rather than predetermine it (Langer, 2000, s220).

Nilsonne (2009) beskriver tankens kraft. Hon menar att tankar bidrar till känslor som påverkar
hur man agerar som i sin tur formar ens personlighet. Om man av gammal vana registrerar
negativa upplevelser så upplevs världen negativ och tvärtom. Är vanan att registrera positiva
händelser formar man ett positivt förhållningssätt till tankar, känslor och en själv. Upplyftande
nog, konstaterar Nilsonne att tankemönster eller vanor inte är huggna i sten, snarare tvärtom
(Nilsonne, 2009). Neuroforskning visar på hjärnas plasticitet och förmåga att förändras. Genom
att vänja sig av vid vissa neurologiska tankebanor uppstår möjlighet till att skapa nya. (Bauer,
2007) Terjestam skriver:
[…] vi är inte maktlösa inför dessa livshändelser eller faktorer. Tvärtom, vi kan lära oss att
använda vår tankeförmåga på ett hälsofrämjande sätt. Vi skapar våra egna liv i långt större
utsträckning än vi kanske vill ta ansvar för (Terjestam, 2009, s59).
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Även om många rapporter talar om fördel med mindfulness så finns det också kritik. Dels
finns det några medicinska rapporter som visar på direkt negativa konsekvenser men också
från religionsvetare som ifrågasätter vad som har gått förlorat när mindfulness
introducerades i väst och påpekar att den har gått miste om den absolut viktigaste
motivationen till varför man utövar mindfulness.
Vissa psykologer har riktat kritik mot MP. Irving et al (2009) riktar uppmärksamheten mot
frånvaron av kontrollgrupper bland många av mindfulness studierna som gjorts. Även att
studierna innefattar få informanter liksom att få har intresserat sig av att undersöka hur
mycket deltagarna faktiskt praktiserar mindfulness och vad det har för inverkan på dem.
Vidare nämns tre studier som visat på negativa effekter och på fall där deltagares svåra
psykiska ohälsa har förvärrats (Irving et al, 2009).
Religionshistorikern Planks (2011) kritik mot hur terapeutisk (kognitiv) mindfulness har
sålts in i den västerländska traditionen och förlorat de djupaste aspekterna ur Theravada
buddismen ursprungliga begrepp och mening med mindfulness - sati. Även om Plank
poängterar att skillnaderna är hårfina menar hon att de grundar sig i vittskilda världsbilder
och leder till olika slutmål. Sati härrör ur att observera och se igenom inre upplevelser, inte
acceptera som i den västerländska omformuleringen. Och istället för ökad vitalitet och
hälsa är sati en strävan mot det yttersta skeendet, ”nirvana.”Plank ger exempel på hur
mätinstrument som används i väst för att mäta mindfulness visar på förskjutning som har
skett. Plank skriver: (ibid, s207)
För att hård dra resonemanget något: mätinstrumenten tycks mäta vad vita
medelklassamerikaner och – engelsmän har definierat som mindfulness, och där tycks
mätinstrumenten fungera bra. Men dessa mätningar tenderar att vara baserade på en
begränsad och etnocentrisk framställning som inte har interkulturell relevans. (Plank
2010, s219)

Vidare kritiserar hon stresshanteringskurser för personal eftersom det pålägger dem ansvar
för sådant som tillhör arbetsmiljöfrågor och arbetsgivaren. Hon riktar också svidande kritik
mot svenska mindfulnessforskare och de som idag undervisar i mindfulness som
stressreduceringsverktyg och därmed försörjer sig på att vara mindfulnessinstruktör. Plank
angriper också sättet hur mindfulness har blivit till en kommersiell produkt där
mindfulnessinstruktörer använder sig av kurserna för att öka sin egen status och popularitet
snarare än att bidra till ett mer ”tolerant och pluralistiskt samhälle”, vilket i sin tur bidrar till
att tjäna marknadskrafter och befästa individualism och konsumism (Plank, 2010, s198223).

Konsten att tillämpa mindfulness
Terjestam (2010) beskriver hur meditation går hand i hand med mindfulness och att man
mediterar för att vänja sinnet att inte styras av tankar, känslor och de kroppsliga sensationer som
de ger upphov till utan istället medvetandegöra tankarna. Meditation övas för att ta kontroll över
tankar genom att vänligt observera tankarna och släppa taget om dem (Terjestam, 2010).
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Fowelin (2010) beskriver att fokusering på andetag som en vanlig meditationsövning. Andetagen,
förklara han, är en klassisk meditationsteknik som går flera tusen år tillbaka i tiden och är ett
mycket enkelt och effektivt redskap till att bryta tankar och känslors makt då. Uppmärksamhet på
andetagen för sinnet till andningen och stunden istället för att vara fast i tankebanor, historier
eller fantasier som tankar och känslor ger upphov till. Meditation med fokus på andning handlar
inte om ”att inte tänka” utan förmå sig att ”skruva ner tankebruset.” Fowelin beskriver en vanlig
andningsteknik så här:
Att andas med medveten närvaro innebär att rikta uppmärksamheten helt och hållet på varje
andetag: Du följer andetaget hela vägen in och hela vägen ut. Som stöd för att kunna hålla
kvar uppmärksamheten på andetaget kan du välja att fokusera på näsborrarna där luften
kommer in och passerar ut, eller på magen/mellangärdet, som höjer och sänker sig i takt
med andningen… Och efter en liten stund kan du också ge akt på den känsla i hela kroppen
som andningen för med sig. Om du tränar på det här sättet i fem, tio eller tjugo minuter… är chansen stor att du kommer att känna fördjupat lugn, inte bara under själva
andningsövningen och direkt efteråt, utan även under resten av dagen (Fowelin, 2010,90f).

Regelmässiga andningsövningar saktar ner tankeflödet och genom upprepning skapas vanan att
ständigt återkomma och uppmärksamma det som pågår i stunden, i och utanför en själv. (Ibid.,
2010)

Effekter av mindfulness
Det senaste decenniets neurologiska forskning pekar på många vinster med att utöva
mindfulness. Brown och Ryan (2003) har utfört flera omfattande studier om mindfulness och
konstaterar att mindfulnessträning generellt sett ökar människors upplevelse av välmående.
Anledningarna de ger är att uppmärksamhet i nuet gör det möjligt att registrera och verkligen
uppleva ens känsloyttringar, uppleva förmågan att kunna påverka dem och där igenom välja att
göra medvetna beslut. Kontrollen eller makten över att uppleva att medvetet agera och styra,
menar Brown and Ryan gör att man upplever mindre stress och oro, mindre självupptagenhet
liksom mindre social ångest. Således påverkar mindfulness välmående och förhöjer upplevelsen
av att vara tillfreds, positiv, ha gott självförtroende, vara optimistisk och så vidare (Brown & Ryan
2003). Det råder tveksamhet över vilka faktorer som spelar in och vad det faktiskt är som bidrar
till det välmående som mindfulnessforskningen pekar på. På grund av denna studiens omfång är
det något jag väljer att inte gå in närmre på. (För den intresserade, se Hölzel 2011). Ett stort antal
rapporter har under de senaste åren publicerat positiva resultat beträffande MP och mindfulness
för elever gällande inlärning, koncentrationsförmåga, nå högre betyg eller liknande. Nedan följer,
i korta drag däremot forskningen kring 8 veckors MP och mindfulness för pedagoger.

Forskning om mindfulness för pedagoger
Flera rapporter pekar på nyttan för pedagoger att lära sig mindfulness. Solloway (1999) har utfört
en studie om pedagoger som praktiserade mindfulness. Hans resultat visade att elever påverkas av
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sina pedagogers mindfulnessträning. Han hävdar att när pedagoger är mer uppmärksamma i nuet
så ökar elevers förmåga att vara uppmärksam på skolarbetet och tänkt uppgift.
En studie om pedagogers i lägre årskurser upplevelser före och efter ett MP rapporterar att
majoriteten av pedagoger upplever minskad stress, depression och oro. Pedagogerna redogjorde
för ett förändrat förhållningssätt och förmågan vara i nuet och ha vant sig vid att inte döma och
som har lett till förändringar liksom att reflektera istället för som tidigare, agera utan tanke på vad
som är bäst i situationen eller för eleverna. Programmet har också bidragit till flera verktyg för att
hantera situationer som dyker upp (Gold et al., 2009).
Ytterligare studie som utförts på pedagoger till lägre årskurser gjordes av Napoli (2004) beskriver
liknande resultat som ovan. Vinsterna av mindfulness yttrade sig bland annat genom förändrat
förhållningssätt till skolplanen. Istället för att se skolplanen som betungande, så plockade de ut
det viktigaste och förändrade den kvantitativa massan till kvalitativa redskap och som också
skapade kreativa lösningar för hur de kunde använda sig av mindfulness i klassrummet utifrån
målen. En annan effekt av mindfulness var att lärarna upplevde att de hade fått praktiska och
användbara verktyg för att hantera de oroligheter som uppstår i klassrummet liksom för
konflikthantering, samt verktyg för hur de kunde skapa förändringar i klassrummet. En fjärde
verkningseffekt var att mindfulness också kommit att påverka deras personliga liv (Napoli, 2004).
Hon förklarar:
The life skill of mindfulness can offer many benefits to improve the quality of life for
teachers both in and out of the classroom. This gift of being in the moment can create
harmony amidst the many challenges and stresses teachers and children face today. (Napoli,
2004 s40)
(För vidare studier som berör mindfulness inverkan och påverkan på elever och elevers
studieresultat se exempelvis: Campion & Sharn 2009; Hart 2004; Flock et al, 2010; Semple et al
2010)

Sammanfattning
Individers tankar far ständigt mellan det som har varit och det som kan komma att hända istället
för att upprätthålla sig i nuet och det som är. Tanken på tidigare händelser eller fantasier om vad
som kan komma bidrar till känslor och handlingar som egentligen inte stämmer överens med det
som sker i stunden och runtomkring. Mindfulness handlar om att vänja sig vid att vara ”här och
nu” och att inte döma det som är. Alltså att inte fly obehagliga känslor eller döma det vi upplever
utan att vänja sig vid att inta en mer accepterande och vänlig inställning till både situationen som
är runt omkring liksom tankar och känslor. Det förklaras ligga en enorm kraft i att vara här och
nu och låta bli att fantisera om framtid eller klänga fast vid historier. Effekten av mindfulness är i
regel en lättnadskänsla då man släpper taget om stress liksom yttre och inre krav och att man
därför upplever ökad glädje. Intellektuell förståelse hjälper dock föga utan kräver träning för
förändring av neurologiska banor i hjärnan. Viss kritik har riktats mot dels MP som för några
individer har visat sig direkt olämpligt men också mot sättet som mindfulness lärs ut i väst och att
det har förlorat sin verkliga essens som exempelvis sati - det paliska buddistiska uttrycket rymmer.
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METOD
I följande avsnitt presenteras bakgrunden till val av metod och tillvägagångssätt.
Studien är en kvalitativ intervjustudie baserad på fem kvalitativa intervjuer med fyra informanter.
Valet av metod baseras dels på att majoriteten av studier i mindfulness är kvantitativa och därmed
saknar underliggande beskrivningar av upplevelser. (Kerr, 2011). Men också på Kvales (1997)
föreställning om att kvalitativa intervjustudier är att föredra när man undersöker människors
upplevelser då intervjun blir medel för kommunikationen. Han menar att var intervju skall verka
likt en del eller en pusselbit som tillsammans med övriga intervjuer blir till en helhet som
synliggör teman och tendenser. Detta kräver dock att forskarens har ett visst ”inifrånperspektiv”,
alltså kunskap i området man studerar (Kvale, 1997). Parallellt med studien deltog jag själv i 8veckors MP likt de som informanterna gått. Enda skillnaden är att den jag gick inte fokuserade på
pedagoger och skolan utan var mer generell.

Metodval
Jag valde att göra fullständig transkribering av intervjumaterialet utifrån Kvales (1997) illustration
av tolkningsprocessen som ”ett samtal” mellan intervjumaterialet och forskaren som skall bidra
till förståelse av informantens inre världsbild.

Tillvägagångssätt
Jag tog kontakt via telefon med fyra mindfulnessinstruktörer som tidigare instruerat MP för
pedagoger samt ordförande för organisationen ”Dream of the Good” som instruerar pedagoger
i, bland annat, mindfulnessträning. De hörde av sig till pedagoger som gått programmet. I två fall
fick jag direktiv om att höra av mig till rektorn på en skola där pedagoger gått programmet så jag
skickade mitt missiv och bad rektorerna vidarebefordra det till berörda pedagoger. Två
instruktörer hörde av sig kort därefter och presenterade fem pedagoger som var villiga att ställa
upp som informatörer. Så fort jag fick deras kontaktuppgifter skickade jag ut ett missiv där jag
förklarade mitt ärende och att jag skulle återkomma till dem för att boka tid för intervju.
Beträffande den ena rektorn provade jag två gånger att få kontakt med pedagogerna utan resultat.
Den andra rektorn hade en intresserad pedagog men det tog först tid att få kontakt och när den
väl var etablerad insåg jag att den inte passade in för studien då pedagogen gått MP bara ett
halvår tidigare. Vad beträffar pedagogerna inom organisationen ”Dream of the Good” fick jag
aldrig något svar.
I fråga om bias finns två aspekter att framhålla. En första möjlig inverkan på resultatet har att
göra med de tre pedagoger som tillsammans gick MP med en instruktör för lite mer än två och
ett halvt år sedan. Efter de åtta veckorna valde samtliga att även delta i grupp som skulle
praktisera mindfulness tillsammans med elever utifrån övningar som instruktören skulle använda i
en kommande bok. Pedagogerna kan därför anses särsiltt positiva till mindfulness då de valde att
ägna ytterligare tid till att lära sig mer om mindfulness för elever. Informanterna har dock inte
haft kontakt med informatören efter det, alltså på mer än två år och har därför inte kunnat veta
något om de praktiserar mindfulness idag. När jag talade med honom i telefon uppgav han att
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han inte förväntade sig att pedagogerna skulle fortsätta med daglig praktik men att han hoppades
att de skulle komma ihåg att använda sig av verktygen då och då. En andra möjlig inverkan på
resultatet har att göra med att den fjärde informanten också kan vara mer positivt inställd till MP
och mindfulness än många av de övriga pedagogerna som hon gick det beröra MP tillsammans
med. Pedagogen deltog nämligen parallelt med sitt MP även ett tio veckors MP tillsammans med
eleverna i sin klass och som lesseas av samma instruktör. Hon hade dessutom kontakt med
instruktören under ett år för vägledning av praktiken med eleverna. Sedan dess har informanten
inte haft kontakt med instruktören på cirka ett år. Instruktören uppgav däremot i samtalet att hon
trodde att pedagogen ännu praktiserade mindfulness med eleverna. Samtliga informanter kan
därför anses ha uppskattat mindfulness mer än kanske andra pedagoger som deltog i MP vilket
kan bidra till att resultatet inte talar för majoriteten av deltagare utan de som uppskattat
programmet och förhållninssättet. Det var däremot aldrig ett medvetet val från min sida med
tanke på de upprepade försöken att komma i kontakt med pedagoger som deltagit i MP för minst
ett par år sedan. Och även om pedagogerna visat stort intresse så är det ingen garanti för att de
skulle fortsätta att praktisera. Dessutom skulle man hypotetiskt kunna tro att pedagogerna i så fall
främst skulle ha fortsatt att praktisera mindfulness och att deras målsättning skulle vara
någorlunda lika. Men det kommer att visa sig att så inte är fallet.
Man skulle kunna anta att anledningen till varför de pedagoger som valt att inte gå med på en
intervju skulle ligga i att de inte fått ut något från fortbildningen eller liknande. Bland annat har
jag tagit del i en uppföljningsenkät av pedagoger som jag skickat ut en intresseförfrågan till men
som valde att inte svara på min förfrågan. Enligt enkäten svarade de flesta att de upplevde
fortbildningen som starkt givande, motiverande och att den hade bidragit till ett förändrat
förhållningssätt. För det andra kontaktade jag fyra pedagoger som jag fick förmedlade till mig
genom ordförande på organisationen ”Dream of the good” där ordförande menade att samtliga
pedagoger idag använde sig av mindfulness i klassrummet. Det var dock inga av dessa pedagoger
som svarde på min förfråga om intervju. Istället för ointresse för mindfulness antar jag att det
låga intresset att ställa upp som informant baseras på pedagogernas redan tajta scheman och att
det inte upplevdes tillräckligt givande att spendera sin tid på en intervju för ett examensarbete.

Urval
Min ursprungliga tanke var att studien skulle baseras på pedagoger som för minst sex till åtta
månader sedan hade deltagit någon variant av mindfulness kurs, alltså inte det specifika MP. Men
efter att ha skickat åtskilliga förfrågningar till skolor med intressanta informanter insåg jag efter
ett tag att det svala intresset, berodde på bland annat pedagogernas eviga tidsbrist. Med tanke på
att de aktuella pedagogernas bakgrund, att de alla gått åtta veckors MP för mer än två år sedan
berör studien upplevelser av just ett specifikt MP: Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR).
Som en följd av att vilja få fram fler exempel på hur pedagoger använde mindfulness i
klassrummet genomförde jag ytterligare en intervju med en av informant. De övriga tre tackade
nej med hänsyn till antingen tidsbrist eller utlandsvistelse. Inför denna intervju ombads
pedagogen att uppmärksamma när hon kom på sig att praktisera mindfulness genom så kallad
introspektion.
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Jag intervjuade först fem informanter men valde, efter tolkningsarbetet, att utelämna en av dessa.
Detta på grund av informantens vitt skilda bakgrund. Istället för pedagogisk bildning hade
informanten var utbildad terapeut isället för pedagog och arbetade också, vid sidan av sitt
pedagogiska uppdrag, som coach åt pedagoger i en annan kommun samt som terapeut.
Dessutom hade hon lång erfarenhet av mindfulness och andra liknande metoder. I relation till
studien hamnade informanten utanför själv syftet. Hade jag valt att använda mig av informanten
hade det varit fråga om medveten bias gällande mindfulness eftersom hon i flera år dagligen
praktiserar det.
Samtliga deltog frivilligt i MP som erbjöds dem och övriga kollegor på skolan. I vissa fall
anordnade de med den först introducerande föreläsningen på skolan medan det i annat fall
skedde privat, utanför skolan. Lärarna erbjöds att delta i programmet kostnadsfritt och med
möjligheter till att tillgodo ge sig tiden och att den skulle hållas i närheten av skolan.
Ålder
SARA
KAJSA
ANITA

40
45
55

År i
yrket
17
16
24

ELLA

53

16

Årskurs
1-3
1-3
Fritidspedagog
samt 0-3
Förskolan

A Intervjuer PlPlats för intervju
2
1
1

Skype (från skolan)
Grupprum i skolan
Skolans lärarrum

1

Grupprum på skolan

Utförande
Enligt ”Forskningsetiska principer” om skydd av personlig identitet har var informant getts

ett alias och jag har valt att inte precisera vart skolorna ligger eller vilken mindfulnessinstruktör de har gått fortbildning hos. Detta för att minska möjligheten till spårning
(Vetenskapsrådet 2011).
Var intervju tog cirka 40 minuter och spelades in. Intervjuerna var halvstrukturerade och
baserades på en semi-strukturerad intervjumall. (Se bilaga 1). Frågorna kretsade kring deras
upplevelse av förändring som pedagoger och i klassrummet sedan fortbildningen och anledningar
till varför de valt att fortbilda sig liksom hur de fann den. Baserat på Kvales (1997) uppmuntran
att fullständigt transkribera var intervju, för att lättast komma urskilja tolkningsmönster,
uppföljdes var intervju därför med fullständig transkribering.
När jag insåg att jag stod utan många informanter hade jag precis påbörjat de första
tolkningsförsöken av intervjustoffet. Jag upplevde då att intervjumaterialet saknade tydligt
exempel på när och hur lärarna använde sig av mindfulness med eleverna och i klassrummet.
Visserligen gav samtliga informanter några exempel men jag upplevde det inte tillräckligt
tillfredsställande då det handlade om enstaka situationer. Vilket var orsaken till att vilja intervjua
informanter ytterligare en gång. Inför den andra omgången av intervjuer bad jag informanterna
att genomföra introspektion under två dagar, alltså uppmärksamma och bli varse om hur och när de
kom på sig att vara mindful. Dessa intervjuer baserades på min upplevelse att pedagogerna inte
själva riktigt visste när eller hur ofta de utövade mindfulness i klassrummet. Två informanter
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kunde ställa upp och båda intervjuerna utfördes via telefon och var baserade på en
öppenintervjuform, utifrån informanternas iakttagelse (se bilaga 2). I stället visade dessa
intervjuer bidra till att informanternas fick självinsikt genom att inse hur de använder sig av
mindfulness i sin skolvardag. Den andra intervjun har bidragit till goda exempel på hur informell
mindfulness kan uppträda i en pedagogs vardag.

Analys
Jag valde att analysera materialtet utifrån Hjerm & Lindgrens (2010) förklaring av kodning,
tematisering och summering. Metoden de presenterar handlar först och främst om att gå igenom
materialet upprepade gånger för att kodifiera särskilt intressanta beskrivningar. Nästa steg, vilket
gärna sker parallellt med kodifieringsprocessen är att sammanställa koderna under utmärkande
teman. Detta arbete kräver tid och de liknar processen vid en spiral där tolkningsarbetet ständigt
bidrar till nya varv på spiralen. När processen upplevs klar, menar författarna, att det är dags att
summera. Hjerm och Lindgren påpekar också att det då finns möjlighet att testa sin tolkning
genom att gå tillbaka till kodifieringen och tematiseringen för att testa om tolkningen förefaller
sig rimlig (Hjerm& Lindgren, 2010).
När samtliga intervjuer var genomförda påbörjade jag tolkningsarbetet av intervjustoffet. Jag läste
igenom informanternas berättelser flera gånger och strukturerade sedan upp dem utifrån koder
och teman. Efter ytterligare genomläsningar och analys kunde jag sedan se mönster i teman och
beskriva dem utifrån andra rubriker än jag först satt. Men det var inte förrän jag förde samman de
teman som jag fått fram och applicerade dem på Moxnes teorier, som jag upplevede att analysen
av koder och teman var klar. Först när jag testade att föra samman informanternas beskrivningar
med Moxnes (1995) tabell över elva inlärningsprinciper, vilka han menar spelar in i förmågan till
att utvecklas och tillgodose sig lärande, upplevde jag att tolkningsprocessen hade stannat och
var ”klar”. Moxnes modell hjälpte mig nämligen att se och tyda intervjumaterialet och föra in det
i särskilt intressanta teman. Jag vill poängtera att jag författade intervjufrågorna, långt innan jag
kom i kontakt med vare sig Moxnes inlärningsprinciper eller erfarenhetsbaserat lärande. Frågorna
till pedagogerna är därflr inte författade för att stämma in på Moxnes teorier. Min tanke med
frågorna var att de skulle förmedla pedagogers upplevelser av fortbildningens påverkan på stress
och eventuell kompetensutveckling (Se bilaga 1 för intervjuguide). Med andra ord kunde jag, i det
läget, inte haft möjlighet att påverka intervjumaterialet till att passa in på Moxnes modell.
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RESULTAT
Nedan följer rapportering av intervjumaterialet. Först presenteras informanterna i form av
fallbeskrivningar. Tre identifierade och genomgående teman löper som en röd tråd genom var
fallbeskrivning: (1) motivation och målsättning, (2) fortsatt utvecklingsarbete (3) utvecklingens
riktning. Vidare följer en sammanställning av de tre teman ovh där informanternas respektive svar
ställs mot varandra för att belysa särskilt intressanta tendenser samt tolkning av annan
information som informanterna delgav men som faller utanför ramarna för de tre teman. (Se
bilaga 4 för sammanställande lista över informanters beskrivningar.)

Sara
Målsättning och motivation
Sara var starkt motiverad till att gå fortbildningen. Hon var också upphovsmannen till att MP
hölls på skolan. Hennes målsättning med fortbildningen var att först få verktyg till att hantera
stressen som hon upplevde i sitt dagliga arbete. En andra anledning var att hon ville lära eleverna
att träna mindfulness utifrån att hon hört att mindfulness visat sig ge goda resultat för elever med
koncentrationssvårigheter, adhd och liknande. Hon fick möjligheten till båda, parallellt. Under 8
veckor deltog hon själv i MP:en kväll i veckan samtidigt som hon hade instruktören på plats i sin
klass för att instruera dem i mindfulness. Sara beskriver att hon var så motiverad att
fortbildningen först inte levde upp till hennes förväntningar, då hon upplevde att den inte gav
henne något nytt och förklarar att övningarna tycktes likna andra avslappningsmetoder hon
tidigare testat på. Men, som hon förklarar, förändringarna som kommit med mindfulness
övningarna har kommit med tiden och menar att det var först en tid efter programmet som hon
insåg förändringarna och hur det påverkat henne.
En stark motivation till att upprätthålla mindfulness praktiken under det första året, uppger Sara,
var att hon under första året hade kontinuerlig kontakt med mindfulnessinstruktören. Hon menar
att instruktören gav henne ett enormt stöd i arbetet med eleverna samtidigt som hon blev en
naturlig påminnelse bara genom sin närvaro på skolan om mindfulnessträning för hennes och
övriga kollegors. Den påminde Sara liksom andra pedagoger som gått MP att tänka S.O.A.S., att
bli medveten om stress och gav energi till att vilja fortsätta praktisera mindfulness. (För vidare
förklaring av mindfulnessövningar se Bilaga 4) En annan viktig faktor gällande uppbackning och
stöd uppger Sara var kollegor som tillsammans gått MP. Hon menar att de stöttade varandra
under det första året genom att snällt påminna varandra om att vara mindful. Som när någon var
stressad, tankspridd eller liknande. Då påminde de ofta varandra om att andas, tänka S.O.A.S. eller
liknande. Men det ebbade dock ut efter cirka ett år. Sara förklarar det som att mindfulness var då
något nytt och spännande men att det efter ett år blev till vardag. En annan motivation som hjälpt
henne att vilja fortsätta med mindfulnessträningen är mindfulnessträningen med eleverna. Dels
bidrar den till att Sara tränar mindfulness då hon och eleverna tillsammans gör
mindfulnessövningar tre gånger i veckan. En annan motivation att fortsätta har varit de positiva
förändringar som Sara upplever genom mindfulnessträningen, alltså de positiva förändringarna
bidragit till att vilja fortsätta träna mindfulness.
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Förändring och utövande
Idag, mer än två och ett halvt år efter MP upplever Sara stora förändringar, både i henne själv
som person men också i sin roll som pedagog. I klassrummet är hon mycket mer uppmärksam
och lyhörd för de små detaljerna. Hon upplever att hon är bättre på att tyda elevernas nästan
obetydliga signaler. En elev som uppträder på ett otrevligt sätt är inte otrevlig eller dålig förklarar
Sara. Beteendet är utlopp för annat och som hon genom att vara lyhörd kan ha lättare att
uppmärksamma och därmed se igenom. Annat är att hon också, exempelvis, uppfattat att en
flicka kan vara den som stöter en linjal i sidan på en pojke som skriker rakt ut och i sin tur är den
som får utskällning. Även om Sara anser att hon hade god koll på sina elever innan så har det
ökat sedan MP.
En annan slående effekt är att hon vågar ge plats och utrymme för det som är viktigt i stunden
istället för att strikt hålla fast vid tidsplaneringen hon satt upp för lektionen. Hon menar att det
handlar om att göra medvetna val. Hon exemplifierade det genom att, vid de två
intervjutillfällena, beskriva två olika tillfällen för konflikter och konflikthantering. Det första
gällde en konflikt då många elever var involverade och märkbart påverkade klassen. I det fallet
valde hon att ta tiden för att i lugn och ro låta olika elever ge sin beskrivning av vad som hänt och
sätta ord på sina känslor och förklara situationen utifrån deras förståelse. Efter en relativt lång
diskussion var konflikten löst och Sara kunde börja med lektionen. I det andra fallet var det några
elever som menade att de var förfärade över något och att de ville ta lektionstiden till att reda ut
det. I detta fall upplevde Sara att det däremot inte var så allvarligt och att få elever var involverade
och frågade om de därför kunde tänka sig att vänta med att prata om det till slutet mot lektionen.
När de då fick möjligheten att diskutera konflikten hade elevernas upprivna känslor lugnat sig och
de kunde ganska snabbt och enkelt reda ut missförståndet. Ett annat exempel som Sara ger är när
hon vid en samling medvetet fokuserade sin uppmärksamhet på eleverna och tog del i vad som
skedde i nuet.
Ytterligare en situation Sara beskriver var när hon upplevde klassen som stökig på grund av hög
ljudnivå. Men istället för att, som hon medger var hennes tidigare (o)vana, att reagera med
irritation och ilsket kanske skrika på eleverna att vara tysta och arbeta, så stannade hon upp i
oljudet för att istället observera situationen. Genom att separera sig från sina känslor och endast
observera insåg hon att eleverna var högljudda för att de just arbetade med sina uppgifter och att
detta inte var problemet utan ljudnivån. Det fick Sara att använda en helt annan attityd till
situationen än vad hon gjort om hon irriterat trott att eleverna inte gjorde det de skulle. Mycket
av Saras mindfulnesspraktik i klassrummet går ut på att observera och reflektera över vad som
faktiskt pågår och inte tro på sin första tanke eller känsla som kommer upp. Hon menar, att
istället för att agera ut sina känslor kan hon observera och inse att elever som agerar ut ilska eller
annat är en markering att något är fel och behöver rättas till. Men inte på grund av Saras känslor
utan för elevens skull. Mindfulness har blivit så pass integrerad i Saras handlande och tänkande
att hon inte ens är medveten om hur uppmärksam hon är. Hon medgav att hon själv blev
förvånad när hon under två dagar observerade hur ofta hon är mindful i klassrummet.
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Sara beskriver också hur mindfulness träningen med elever bidragit till en förändring mellan Sara
och eleverna. Istället för att vara endast undervisare har den gemensamma mindfulnessträningen
har de kunnat tala om sådant med andra värden så som känslor och tankar och har lärt känna
varandra på ett sätt som troligtvis hade varit svårt i andra fall. Effekten är att Sara, genom att
bättra känna eleverna kan dra nytta av det i undervisningen och bemöta eleverna bättre utifrån
deras premisser. Den gemensamma mindfulnessträningen har också bidragit till ett gemensamt
nytt språkbruk. Sara kunde säga till en elev ”du verkar grumlig i huvudet, ingenting funkar för
dig, du är arg och du är stressad” och att hon, genom att möta eleven utifrån elevens behov,
känslor och tankar så kunde hon ändra sitt sätt att agera.

Mindfulnesspraktik
Sara tar vara på tiden och de pauser som finns i yrkesvaradagen för att andas och föra sin
uppmärksamhet till andningen. Allt ifrån när hon står i kön till att ta mat till när det finns tio
minuter över när eleverna gör något annat. Vid sidan av den informella mindfulnesspraktik hon
utför under skoldagen praktiserar hon formell form av meditation och kroppsscanning. (Se bilaga
5 för mer information)

Anita
Målsättning och motivation
Anita visste till en början inte vad mindfulness innebar. Hon trodde mindfulness var någon slags
buddistisk praktik som innefattade komplicerade meditationsövningar. Hon ändrade däremot
inställning efter en föreläsning med mindfulnessinstruktören. Hon övertygades om att delta i MP
när hon upplystes om att det varken var en buddistiskt eller komplicerad praktik. Hon träffades
även av instruktörens lugna personlighet och dennes till synes kompetens. Så enkelheten och
instruktörens lugn gjorde Anita nyfiken på om programmet kunde passa henne. Vilket hon menar
att det var! Mötena blev ett sätt för henne att komma ifrån stress och privata olägenheter som
ägde rum just då. Dessutom stärktes hon av de dagliga övningarna. Anitas målsättning kom
därför att formas under programmets gång samtidigt som det växte sig allt starkare. Hon ville bli
mer positiv och inte låta negativa känslor och tankar styra henne som de gjort hela hennes liv.

Förändring och utövande
Anita upplever stora förändringar sedan hon deltog i MP. När det gäller hennes pedagogiska roll
upplever hon det inte längre lönt att skrika åt elever för att hon själv är irriterad och för att
eleverna inte gör det som hon vill. Delvis för att hon är mindre negativ idag än tidigare men
också för att hon insett att det inte är vidare konstruktivt att skrika åt eleverna, att de varken
lyssnar eller ger med sig för skrik. Istället har det blivit att hon diskuterar med eleverna om saken.
En annan förändring som också har bidragit till att Anita är mer positiv i sin pedagogiska roll, är
att hon inte låter privata angelägenheter påverka henne i arbetet, bland annat genom att låta bli att
älta problem. Omvänt har hon också slutat ta med sig arbetsrelaterade problem hem. Och det är
27

främst i det privata som Anita upplever förändring. Hon förklarar att hon har gått ifrån att inte
kunna somna vissa nätter eller vakna upp mitt i natten på grund av oro och inte kunna somna
om, antingen på grund av jobb eller privata angelägenheter. Sedan kursen är dock
sömnsvårigheterna nästan helt borta. Och om hon råkar vakna någon natt så gör hon en snabb
kroppsscanning och somnar om inom kort. Hon är som sagt mindre negativ idag och förklarar
att instruktören hjälpte henne sluta fokusera på sådant som är negativt och hålla fast vid problem.
Hon upplever sig generellt sätt därför mycket mer positiv idag genom att uppmärksamma och
vara tacksam över sådant som hon har och se till det goda som sker omkring henne. Med det så
har hon också fått ett bättre självförtroende och hon tror på sig själv och är idag mycket mer
tacksam för livet och att hon är som hon är.
Även andra runt omkring henne har märkt hennes förändring. På ett utvecklingssamtal med
hennes närmsta chef kommenterade chefen hennes mer positiva framtoning då hon gällande
något problem hade svarat chefen: ”ah, det löser sig” något som hon aldrig tidigare sagt. Ett
exempel på det är att hon tidigare gärna oroade sig när hon skulle byta arbetsuppgifter under en
och samma dag. Först som undervisare i en klass för att senare ha eleverna på fritids. De skilda
rollerna var tidigare ett stressande element, men som hon nu inte påverkas av i samma grad. Hon
ältar inte svårigheterna kring de olika rollerna utan låter situationen vara som den är.

Mindfulnesspraktik
Idag gör Anita en kort kroppsscanning var morgon och om hon skulle vakna på natten. Likaså
utövar hon uppmärksamhet under en promenad minst en gång i veckan, fler om hon får
möjlighet, där hon är uppmärksam på sinnesintryck. (Se bilaga 5 för mer information).

Kajsa
Motivation och målsättning
Kajsa intresserade sig för MP i första hand för sin egen skull. Hon har levt med kronisk smärta i
flera år och blev intresserad av mindfulness då hon lyssnade på ett föredrag som
mindfulnessinstruktören höll på skolan. Kajsa beskrev att hon kände igen många av övningarna
som instruktören beskrev på så vis att hon själv hade gjort liknande varianter på eget bevåg för
att just hantera sin smärta. Så i första anblick blev målsättningen att få ytterligare verktyg för att
bättre hantera sin livssituation. Sedan kom den att breddas under programmets gång till att beröra
fler dimensioner än endast hennes fysiska smärta. Bland annat även att vilja använda mindfulness
som ett redskap för att lära sig att hantera stress, använda det tillsammans med eleverna för att
hjälpa dem i deras upplevelser av stress samt bli bättre på att släppa sådant som man ändå inte
kan påverka.
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Förändring och utveckling
Kajsa upplever förändringar sedan MP, särskilt när hon kommer ihåg att använda sig av
övningarna. Året efter övade hon mindfulness tillsammans med eleverna i klassrummet medan
hennes egen träning hamnade i skymundan och förklarar att även om metoderna är enkla så är de
svåra att komma ihåg. Övningarna tillsammans med eleverna bidrog bland annat till att ett nytt
språkbruk infann sig mellan henne och eleverna. Hon kunde be elever som var uppe i varv att
sätta sig ner och vara ”lite mindful” vilket för eleverna betydde att de skulle sätta sig ner på en
stol och uppmärksamma kroppen, känslor och tankar. Och på liknande sätt kunde elever komma
till Kajsa och säga att hon verkade stressad och borde andas lite. En annan effekt av mindfulness
är att hon blivit bättre på att hantera elevers konflikter, bland annat genom att själva vara ett gott
exempel åt eleverna. Många har förstått och smittats av hennes eviga påminnelse om att endast
lägga tid på sådan som är värt att lägga tid på. Som konflikter. Är det värt att diskutera och reda
ut saken, så gör det. Om inte så lägg tiden på lek och annat som är roligare. I den nya klassen
som hon fick efter MP har hon ännu inte kommit igång med mindfulness utan bara gjort enstaka
övningar. Hennes tanke är att komma igång med det inom kort.
Sedan en tid tillbaka har dock mindfulnessträningen ändrat fokus. Ifrån att öva mindfulness
tillsammans med eleverna så har hon tränat mer för sitt eget välmående. Kajsa upplevde innan
terminsstarten att hon blev allt mer nedstämd och upplevde sig starkt stressad inför sitt arbete.
Genom det blev Kajsa påmind om mindfulness och bestämde sig för att dagligen börja praktisera
mindfulness igen. Och enligt Kajsa så hade hon, om det inte vore för mindfulness, varit
sjukskriven. Kajsa beskriver hur mindfulness har hjälpt henne att bättre förhålla sig till
upplevelser av stress som är en del i yrket. Dels pekar hon på stressen bland annat ökat på grund
av det administrativa arbetet och pressen att prestera. Sådan stress anser Kajsa gör henne
ineffektiv snarare än tvärtom. Men också stressen som följer när exempelvis flera elever behöver
hjälp samtidigt eller när oron över att inte följa tidsplanen blir för stor. Men genom mindfulness
har Kajsa dels fått ett annorlunda förhållningssätt till stress och klassrumssituationer. Istället för
oro och att försöka fly undan stressen vågar hon idag bemöta och reflektera över vad som händer
om tidsplanen spricker, vad som händer om hon inte hinner föra in alla viktiga papper i pärmen
eller om hon inte hinner med allt som hon hade planerat hinna den lektionen. Vad Kajsa gör när
hon ställer sådana frågor till sig själv är att uppmärksamma det som behöver göras och släppa det
som inte är viktigt i stunden och därmed sluta att oroa sig över det.
Förutom förändrat förhållningssätt så kan Kajsa i stressade situationer känna av hur det känns i
kroppen, hur exempelvis rumpan känns mot stolen för att bryta mönstret av negativa tankar och
oro. Att hon exempelvis inte kan göra något åt situationen, det är många elever som behöver
hennes hjälp men istället för att bli stressad av oron över att inte kunna hjälpa alla så hjälper
uppmärksamheten på kroppen att bli medveten i den rådande situationen och handla där efter:
hjälpa en elev i taget.
Att vara mindful är, enligt Kajsa ”en enorm vinst” och ”att inte tappa det” och refererar till att
mindfulness har bidragit till att bättre uppmärksamma elever och se deras individuella sidor,
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styrkor eller svagheter och på så vis stärka dem utifrån deras individuella behov. En annan styrka
som mindfulness bidragit till är att ta medvetna val. ”Genom att stannar upp så där gör också att
man kan ta fler medvetna val. Att jag, även om jag inte kan förändra eller välja vissa saker så kan
jag ändå välja hur jag kan förhålla mig till det.” Ett medvetet val är dels att ge efter för elevers
vilja. Om en elev vill fråga eller berätta något som kan inkräkta på tidplaneringen så lät hon då
eleven vänta tills om det fanns tid mot slutet av lektionen. I och med insikt i att exempelvis oron
för att spräcka planeringen är hennes egna mentala föreställningar så har hon lättare att ge med
sig för elevernas fråga eller berättelser. Dessutom, inflikade Kajsa, så tar det sällan så lång tid som
man trott.
Att göra medvetna val är ytterligare något som har kommit med MP. Kajsa förklarar att hon länge
haft som rutin att låta eleverna komma in i klassrummet innan de börjar på morgonen för tyst
läsning. Tidigare, menar hon, gjorde hon det för att det är mysigt. Idag låter hon eleverna göra det
som ett sätt att ”landa i klassrummet” och för att sedan kunna vara uppmärksamma på lektionen.
Andra medvetna val som Kajsa idag tar är när det kommer till beslut om vad som behöver göras
och vad som kan vänta till senare. Hon menar att det handlar om att medvetet sortera bort sådant
som inte är absolut nödvändigt. I många fall brukar hon utmana både sig själv, och andra
kollegor, och tänka vad som händer om hon/de inte sorterar in alla viktiga pappren i pärmen.
Genom sättet att tänka medvetandegör Kajsa vad som är viktigt och inte, och att fokusera på det
som är viktigt för stunden för att låta det andra vänta till senare. Kajsas förmåga till
konflikthantering har också stärkts genom förmågan att vara mindful och ta genomtänkta beslut.
Hon beskriver hur hon hjälper elever att lösa konflikter genom att få dem att ta medvetna beslut
gällande konflikten, om den är värd att lägga ner tid och energi på eller om det är mer givande att
leka eller dylikt. Hon förklarar att det ibland händer att eleverna då hellre vill leka än ”bråka”
medan de vid andra tillfällen tycker det är så pass viktigt att de lägger tid på att tala om saken.

Mindfulnesspraktik
För Kajsas egen del var det inte förrän skolstarten till höstterminen som hon dagligen börjat
träna mindfulness, alltså lite mer än ett och ett halvt år senare. Även om mindfulnessmetoderna är
väldigt enkla, konstaterar Kajsa det svåra med att komma ihåg att använda sig av dem. Det som
fick henne att påminnas var när hon, inför den nuvarande terminen upplevde oerhörd inre stress
och nedstämdhet. Det blev startskottet till daglig formell och informell mindfulnessträning.
Andningsankare och kroppsscanning är dagliga rutiner samt uppmärksam gång och
uppmärksamhet på sinnesupplevelser. (Se bilaga 5 för mer närmare beskrivning). Och även om
Kajsa går igenom en tuff tid så anser hon att mindfulness praktiken har berikat hennes liv och att
hon, även om hon alltid har varit positiv, anstränger sig ytterligare att ta del av naturens skönhet i
form av ett träd eller uppleva hur det känns att skratta från magen.
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Ella
Motivation och målsättning
Ella är en pedagog med flera uppdrag på skolan och hon har flera kurser och utbildningar i
bagaget. MP var en kurs, bland många andra, som hon deltagit i för att utvecklas och stärka
yrkeskompetensen. Hon hade inga som helst förväntningar på programmet då hon valde att
delta. Till en början var hon osäker om programmet passade henne. Hennes målsättning med MP
var därför vagt inställt och hennes motivation att gå vacklade till en början. Det kom att ta Ella
tre möten innan hon fastande för ”mindfulnesstänket.” Sedan dess har hon däremot haft en
enorm tilltro till mindfulnessträningen. ”Det här är fantastiskt om man liksom kan tänka på det
här viset.” Efter följande möten uppger Ella att hon var enormt laddad och fylld av positiv energi
och med en enorm vilja att föra mindfulness från teori till praktik. Men motivationen var endast
stark under programmets gång och avtog sedan efter hand.

Förändring och utövande
Att föra in mindfulness i vardagen menar Ella är en konst. Även om hon till en början var
entusiastisk till att fortsätta med mindfulnessträningen tog många av hennes andra uppdrag på
skolan för mycket tid. Då och då kan hon komma på att vara uppmärksam när hon, exempelvis,
borsta tänderna eller vara uppmärksam på naturen när hon joggar. Men poängterar samtidigt att
joggingen eller turen till och från skolan kan ge upphov till att knäcka goda idéer att hon därför
inte vill förlora det tillfället. Ella nämner i förbifarten att ”mindfulnesstänket” har hjälpt henne i
att landa och har fått henne att reflektera över saker och ting. Att hon därför är något lugnare och
inte lika hetsig i klassrummet, samt att hon insett att hon inte kan överösa dålig energi på sin man
när hon kommer hem bara för att hon har haft en dålig dag. Men hon medger också att det inte
skett några större förändringar med henne. MP har snarare gett henne ”lite tips liksom, små
knep.” Istället för egen praktik kommer mindfulness mer till användning i klassrummet som ett
komplement till andra övningar hon gör.
Det jag har infört i våra klasser är att varje morgon, då barnen kommer in, är att komma in
till lugn musik. Vi säger god morgon och att de sedan medvetet landar på stolen - Det har
kommit genom mindfulness. Men det kan ha kommit från andra kurser också. För även om
det inte är precis mindfulness så är det en typ av mindfulness. Ja, det får barnen att reflektera
över sig själva.

Mindfulnesspraktik
Även om Ella förklarar att hon vet mindfulnessövningar bidrar till mycket gott så upplever hon
sällan ha tid att praktisera formell mindfulnesspraktik. Hon nämner övningar som hon kan göra
under cykelingen till jobbet eller när hon är ute och joggar men istället menar hon att hon vill ta
tillvara på tiden att komma på goda idéer eller fundera kring händelser. Vad Ella gör däremot, är
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att ibland gå medvetna promenader när skolarbetet känns tungt eller något särskilt har hänt.
Enstaka gånger kommer hon också på sig att föra sin uppmärksamhet till när hon utför vissa
saker, exempelvis äter en frukt eller borstar tänderna. Men detta är enstaka mindfulnessövningar
som hon ibland använder men saknar både daglig formell träning liksom daglig informell träning.

Analys och sammanställning
Utifrån de ovan beskrivna fallen är det särskilt intressant att titta närmare på vissa teman som är
återkommande, om än i olik form, i informanternas beskrivningar: (1) mål och motivation och (2)
förändring och utveckling. Nedan presenteras därför en sammanställande analys där
informanternas beskrivningar jämförs med varandra.

Mål och motivation
Målsättningen är för två informanter tydligt presenterade medan två inte uppger sina mål med
fortbildning. Däremot går det, ur informanternas beskrivningar att urskilja tre skilda
målsättningar: (1) personlig utveckling (2) höja yrkeskompetensen för elever (3) en kombination
av dessa två. Det går inte att uttala sig generellt utifrån få informanter utan istället peka på olika
motivationsbärande mönster. Anita faller främst inom ramen för personlig utveckling, Ellas
målsättning var, om än vag, att höja yrkeskompetensen för elevernas skull medan Saras och
Kajsas målsättning var en mix av båda två.
Fortbildningen är en utbildning som bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt
konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Den pågick i åtta veckor och omfattade minst 30
minuters övningar var dag som krävde att pedagogerna avsedde tid var dag och ytterligare ett par
timmar var vecka för gruppmöten. Gällande pedagogernas motivation att vilja och orka avsätta
tiden och att utföra praktiken har jag kunnat uttyda två inverkande krafter: (1) Kollegial uppbackning
och (2) Instruktörens bidrag till motivation. Det första, kollegial uppbackning är påtagligt viktig. Sara, Ella
och Kajsa nämner särskilt vikten av kollegornas stöd och uppmuntran och den gruppdynamik
som framstod, utan någon specifik fråga ställts om det. Informanterna gick programmet
tillammans med pedagog kollegor från deras skola. Sara ansåg att programmet var tidskrävande
och bitvis påfrestande. För henne, liksom för övriga informanter blev kollegorna därför ett
enormt stöd som bidrog till att stärka motivationen. Särskilt tydlig och meningsfull blev den
kollegiala uppbackningen året efter fortbildningen. Sara och Kajsa uttryckte att de som
tillsammans fick fortbildningen hjälptes åt att påminna varandra om att fokusera på andningen
när någon verkade stressad eller andra verktyg som programmet försedde dem med. Ytterligare
en sak som Sara lyfte var att hon och kollegorna, efter ett år, slutade med att påminna varandra
om mindfulnessverktygen och att de efter det knappt nämnt mindfulness. Vilket också stämde in
på de andra informanternas beskrivningar även om de inte uttryckte det lika tydligt. Sara förklarar
att mindfulness, under det första året, var nytt och upplevdes spännande och att hon liksom
andra kollegor var enormt taggade att föra in mindfulness i undervisningen och att få testa på
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och använda sig av de metoder och ändrade förhållningssätt de fått från fortbildningen. Nu
menar hon att mindfulness har blivit en del av vardagen och därför inte något man talar om på
samma sätt. Hon tror att andra pedagoger också tränar mindfulness liksom hon själv och
använder det i klassrummet.
Den andra särskilt motivationshöjande aspekten är instruktörens förmåga till motivation. Anita, Kajsa
och Ella beskriver alla särskilt instruktörens påfallande lugna personlighet och pedagogiska
skicklighet som en starkt motiverande drivkraft. Först till att överväga och sedan till att vilja gå
MP. För det andra också för att vidare motiveras till att också praktisera de övningar som
instruktören presenterade och för det tredje också fortsätta med övningarna långt efter att
fortbildningen var över. De tre informanterna hade alla samma instruktör. Ett påfallande inslag i
samtligas beskrivningar är att uppmärksamma sina olika sinnen att uppleva naturen, solen eller
känslor under promenader, joggingturer, till och från arbetet eller liknande. Anita poängterar
särskilt instruktörens motiverande kraft då hon än idag hör dennes röst i huvudet då hon
praktiserar mindfulnessövningarna.

Förändring och utveckling
Majoriteten av informanterna har fortsatt att praktisera mindfulness efter fortbildningen. Trots
att mer än två år har gått sedan de deltog i fortbildningen så har deras intresse inte minskat. För
vissa informanter har det snarare varit tvärtom. För Kajsas del kom mindfulnessträningen att bli
en systematisk praktik först efter ett och ett halvt år. Stress och psykisk ohälsa blev påminnelsen
om de verktyg hon fått i samband med MP för att hantera stress och ohälsa. Sara som fortsatt
med daglig mindfulness praktik uppger att det var först på senare tid som hon insett att
fortbildningen verkligen har stämt överens med hennes höga förväntningar och att det inte var en
kurs som alla andra, som hon först tänkte. Sara missar sällan sin dagliga praktik och hon tar vara
på vart tillfälle som skoldagen ger för att antingen andas eller dra tillbaka uppmärksamheten till
det som pågår i nuet. Anita som genomgick en total förändring har också fortsatt med att
dagligen praktisera mindfulness. Visserligen väldigt kort men ändå regelmässigt och hon stärker
sina nya tankebanor genom att uppmärksamma det positiva i livet liksom kunna glädjas över sig
själv och det hon har. Ella är den informant som inte fortsatt med daglig mindfulness träning.
Någon gång ibland kan hon komma på sig att vara närvarande i stunden men hon har inte
upprättat någon daglig rutin och gör varken kroppsscanning, meditation eller andra verktyg som
programmet gav. Anledningen är inte att hon inte tror att de fungerar, tvärtom. Hon uttrycker
väldig entusiasm för ”mindfulness-tänket” och hon förklarar även att hon vet att det fungerar för
dem som praktiserar. För Ella är hennes tid det som hindrar träningen. Det i sin tur gör att hon
inte upplever ro att ens sätta sig några minuter var dag för att bara reflektera över dagen även om
hon menar att det skulle göra gott för henne. Hon har flera uppdrag på skolan vid sidan av det
pedagogiska arbetet och istället för att vara närvarande när hon cyklar, går till skolan eller är ute
och joggar så vill hon maximera och ta vara på tiden till att komma på nya goda idéer.
En fråga som informanterna spontant väckte var hur de ska lyckas fortsätta vara motiverade och
inte låta praktiken falna. De var alla eniga om behovet att inom en snar framtid få en extra putt
framåt för att stärka motivationen och få återkoppla till fortbildningen. Till exempel under någon
studiedag eller träff med mindfulness-instruktören.
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Mindfulness och kompetensutveckling
En fördjupad analys av informanternas beskrivningar visar på kopplingar mellan vardera
målsättning och hur mindfulness kommer till uttryck i deras arbete. Visserligen visar alla
informanter ett intresse för att arbeta med mindfulness i klassrummet tillsammans med eleverna
men det går att urskilja vissa nyansskillnader. Målsättning tycks vara en tydlig indikator.
Anitas främsta målsättning var att få verktyg till personlig utveckling. Visserligen har hon
introducerat mindfulness för eleverna och hon valde också att träffa instruktören ytterligare fyra
gånger något år senare för att testa övningar med eleverna. Men trots det är det ändå tydligt att
Anita praktiserar mindfulness främst för personlig utveckling snarare än kompetensutveckling.
Bieffekten är dock att mindfulnesspraktik inte bara påverkar henne själva utan även sin
pedagogiska roll och därmed också eleverna. Anita förklarar att hon inte längre blir arg och
skriker på elever som tidigare. Hon menar att hon insett att det inte hjälper och att hon nu
resonerar med eleverna. Dessutom, genom att uppmärksamma det positiva i livet och uppleva
tacksamhet begränsas hon inte av negativa tankar och känslor som tidigare kunde påverka hennes
pedagogiska prestation och att bli stressad för oväsentligheter. Ellas målsättning med mindfulness
var främst att använda det som ett kompletterande verktyg att använda i undervisning. För henne
har fortbildningen verkat som ett komplement till andra övningar, så som EQ, som hon gör med
eleverna och upplever därför mindfulness som ett kompetenshöjande verktyg. Inte i egenskap av
pedagogisk kompetens men som pedagogiska övningar som bidrar till elevers möjlighet till att
utforska uppmärksamhet på exempelvis ljud. Ellas målsättning var främst inriktad på
kompetensutveckling och har därför, som hon själv förklarat, inte lett till några stora personliga
förändringar. Däremot uppger hon att mindfulness-tänket ständigt finns i henne och att det i sig
har hjälpt henne att inte lämpar över jobbstressen på sin man eller att hon i klassrummet inte blir
lika irriterad på eleverna och därför gapar mindre på dem. Ella presenterade många
mindfulnessövningar och förklarade dess verkningseffekter och var väldigt positiv
till ”mindfulness-tänket” vilket tyder på att hon har kunskapen och intresset men inte tillräcklig
motivation att för att fortsätta att träna mindfulness. Saras och Kajsas målsättning var en mix av
personlig utveckling och ett redskap att använda med och i undervisningen med eleverna
beskriver hur målsättningarna har kompletterat och stärkt deras pedagogiska kompetens.
Gällande Saras egen praktik har förmågan att vara närvarande i stunden gjort att hon ser fler
dimension i både sig själv, klassrummet och eleverna. Istället för att tro att ljudnivån är hög för att
eleverna inte arbetar och agera efter det har hon vant sig vid att först stanna upp och observera
situationen i klassrummet, hur den verkligen förhåller sig och därefter agera. I det exempel hon
gav berodde nämligen den höga ljudnivån på elevernas häftiga diskussioner om skoluppgifterna.
Ett annat exempel är att hon upplever mer kontroll över sig själv och klassrumssituationen då
hon inte längre reagerar på känslor på samma sätt än tidigare utan med särskild medvetenhet,
exempelvis då hon ber elever att vara tysta och lyssna. Gensvaret från eleverna uppger Sara
förbluffar henne själv. De förstår, på något vis, att det är allvar när hon medvetet ber dem att vara
tysta än när hon använder sin gapiga eller skrikiga ton. Arbete med mindfulness med eleverna har
också bringat en starkare relation mellan Sara och eleverna. Istället för rollen som läromästarinna
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så har hon fått verktyg och ett språk för att mötas på ett annat plan än tidigare. Sara menar att de
pratar om känslor och tankar på ett helt annat sätt nu och att mindfulness har ökat förståelsen
och empatin i klassrummet, både mellan eleverna liksom mellan Sara och eleverna. Kajsa
förklarar att mindfulnessträningen har berikat hennes liv och att hon också uppmärksammar
livets positiva sidor mycket bättre idag än innan hon gick fortbildningen. Dessutom framhåller
hon att hon troligtvis hade varit sjukskriven om hon inte hade haft mindfulness träningen till
hands. Hon upplever också tydliga förändringar i klassrummet som kommit efter fortbildningen.
Genom att vara mer medveten och uppmärksam förklara hon att hon är mer lyhörd för elevers
behov liksom att hon förmår sig att inte dras in i stressen över att flera elever behöver hennes
hjälp. Likaså smittar hennes sinnensnärvaroträning av sig på eleverna som också, exempelvis,
börjat bli medvetna om vackra träd de passerar under promenader.

DISKUSSION
Min motivation och målsättningen med studien var att undersöka ett åtta veckors MP, för att få
en uppfattning om hur programmet stämmer överrens med vuxnas förmåga till lärande och
utveckling och lämpar sig som fortbildning för pedagoger. Detta för att se om MP, på sikt, kan
bidra till pedagogers kompetensutveckling. För att göra detta ville jag intervjua pedagoger som
deltagit i ett sådant program om deras motivation till fortbildningen men även se om den lämnat
några spår, och om det i så fall har påverkat dem personligen liksom deras pedagogiska
kompetens. Med tanke på stressen som ligger inbäddad i det skolpedagogiska yrkets så kändes det
angeläget att titta på möjligheter att hantera den. Både med tanke på att stressen troligtvis inte
kommer att minska eller och att det ligger allt mer på individens ansvar att stå för idéer om
kompetensutveckling. Under det senaste åren har MP för skolan ökat markant och jag upplevde
det var en god idé att göra en uppföljning av några pedagoger för att se om MP på sikt hade
påverkat dem och bidragit till ett förändrat förhållningssätt. Jag ville veta om MP kan ge verktyg
som lämpar sig för pedagogers kompetensutveckling.

Inverkande faktorer
Den empiriska undersökningen bestod i att samla in intervjumaterial från pedagoger som för
minst två år sedan medverkat i ett fortbildande MP. Innan jag för diskussionen vidare vill jag
belysa två faktorer som kan ha påverkat undersökningen. Först om vissa av de begrepp som
förekommit i bakgrunden och i resultatdelen som kan vara svåra att definera och därav påverka
resultatet. En andra aspekt som, återigen bör framhövas är risken för eventuell bias.
Fortbildning, kompetens och kompetensutveckling liksom mindfulness är inte helt okomplicerade
begrepp. Ovan nämnda litteratur tydliggör att det saknas en definition över vilka kompetenser
som ingår i den pedagogiska professionen samtidigt som det saknas vedertagna metoder som
mäter pedagogers kompetens. Något som informanterna också upplyste mig om när jag ställde
frågan om fortbildningen och mindfulness hade påverkat kompetensen. De var rörande överens
om att deras kompetens hade stärkts men alla kunde inte sätta fingret på vad det var som var
förändrat. En informant ställde dessutom en motfråga om vad jag menade med kompetens.
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Rådvillheten över vad som innefattar pedagogisk kompetens kan därför ha viss inverkan på
informanternas svar. Därmed vill jag framhålla att materialet för undersökningen baseras på
informanternas inifrånperspektiv, alltså vad respektive pedagog anser hör pedagogisk kompetens
till.
När det kommer till mindfulness är begreppet minst lika vagt vilket återigen informanterna
tydliggjorde, vilket också kan ha påverkat resultatet. Att vara medveten i nuet, alltså mindful, är en
högst subjektiv uppfattning även om det finns neurologiska mätningar (se: Farb et al., 2007)
liksom kvantitativa tester som kan visa på individers förmåga till mindfulness (se: Hölzel et al.,
2011). Informanterna belyste sin subjektiva upplevelse av mindfulness när en konstaterade att
hon hade ”mindfulness-tänket” i sig utan att egentligen utöva några direkta mindfulnessövningar
medan andra uppgav svårigheterna att både komma ihåg att träna mindfulnessövningarna liksom
föra tillbaka uppmärksamheten i nuet. Ytterligare en upplevde stora förändringar med bara några
minuters träning var dag. Detta leder in på frågor om hur väl subjektiva upplevelser stämmer
överens med faktiska utfall men är ett stort område som sträcker sig utanför studiens ramar.
En andra viktig faktor är det få antal informanter och deras liksidighet som eventuell bias.
Samtliga informanter har nämligen, utöver det åtta veckors MP haft ytterligare träffar med
respektive mindfulness instruktör. Det kan vara en anledning till resultatet att informanterna
fortsatt med sin praktik, antingen i form av egen formell och informell mindfulnessträning eller
som övningar eller komplement till andra övningar med elever. ”Sara” som särskilt visat på
förändrat förhållningssätt gällande stress liksom kompetensutveckling hade till exempel
kontinuerlig kontakt med instruktören ett år efter avslutat program då hon fick vägledning i hur
hon skulle använda mindfulness med eleverna. De övriga tre informanterna hade ytterligare
kontakt med instruktören under fyra frivilliga träffar våren 2010. Informanterna skulle då testa
och vidare diskutera mindfulness övningar i klassrummet de gjort med eleverna med samma
instruktör som under MP. Det går därför inte att säga att det är MP i allämnhet som har bidragit
till pedagogernas upplevelser av förändring. Samtliga informanter underströk nämligen
instuktörens betydelse fortsatt eller återupptagen mindfulnessträning. Ett större antal informanter
som endast medverkat i MP hade eventuellt kunnat utvisa andra tendenser, exempelvis på
pedagoger som inte fortsatt med mindfulness vare sig i klassrummet eller privat eller stärkt de
kategorier som dessa informanter visat upp. För det andra finns det en viss risk att mitt
personliga intresse för mindfulness har påverkat resultatet. Det sägs ofta att ”man finner det man
söker” och att mina tolkningar kan vara ett resultat av eget intresse. Därför är det viktigt att
påpeka att jag visserligen har tilltro till tidigare forskning som presenterat goda resultat vad
beträffar MP och mindfulnessträning. Men studiens syfte var inte att testa huruvida MP eller
mindfulnessövningar påverkar rent generellt, utan om pedagogers deltagande i ett sådant
program förhåller sig till MP och lyckas vara mindfulla ett par år efter avslutad kurs. Alltså om
programmet på sikt kan bidra till kompetensutveckling. Med tanke på att jag inte funnit några
studier som berört detta eller att jag inte visste något mer om informanterna än att de medverkat
i MP för några år sedan så kunde jag på förhand inte förutse några resultat
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Mindfulnessprogram och vuxnas lärande
Utan att påstå att 8 veckors MP eller mindfulness är den enda eller den i särklass bästa lösningen
för pedagogers kompetensutveckling så tyder studien på MP:ets potential att kunna bidra till
förändrat förhållningssätt i klassrummet, liksom utanför. Avgörandet tycks baseras på var individs
inre målsättning och motivation till MP. Baserat på studiens resultat pekar MP och ihållande
mindfulnessträning kan ha bidragit till: (1) minska stress, (2) ökad lyhördhet (3) bättre rustade för
att hantera klassrumssituationer. I följande avsnitt kommer dessa punkter diskuteras i relation till
mindfulnessprogrammets yttre utformning och deras personliga preferenser.
Moxnes elva inlärningsprinciper handlar om både yttre och inre gynsamma förhållandenn för att
individer skall kunna lära och utevcklas. Kompetensutvecklings program eller kurser måste, enligt
Moxnes både ha yttre faktorer som gynnar individens utveckling men samtidigt handlar det om
att individen själv skall vilja och vara tillräckligt motiverad till att utvecklas. Endast när det råder
balans mellan inre och yttre förhållanden kan fortbildande kurser eller program bidra till att
individer utvecklas. Inre faktorer baseras på individers egna: mål, motivation, mening och
medbestämmande medan programmens yttre faktorer rör: övning, helhetstänk, feedback,
fördelad inlärning, överöring och förstärkning. (Moxnes, 1995)

Inre faktorer
Beträffande vuxnas lärande menar Ellström (1992) att all utveckling tar avstamp från tidigare
erfarenheter och menar därför att det först och främst måste finnas en vilja att förändra sätt att
tänka eller handla. Resonemanget faller in på Moxnes förklaring av målsättning och att målet med
fortbildning måste vara att se till var deltagares erfarenheter, tankar och känslor och att det måste
kretsa kring var och ens insikter och vilja att förändras och utvecklas. Beträffande de fyra
intervjuade pedagogerna, var det inte alla som hade en tydlig målsättning från början utan istället
att den kom att utkristalliseras allt tydligare vart efter programmet fortlöpte. I andra fall
påbörjades programmet med en stark målsättning men kom att förstärkas och förändras
allteftersom. på den dagliga mindfulnessträningen då de drillades i att medvetengöra sina egna
tankar, känslor och ageranden, alltså att registrera deras upplevda erfarenheter. Övningarna kan
därför tänkas ha bidragit till pedagogernas stärkta och förändrade målsättningar då de kom att
bekanta sig med sidor som de själva inte vanligtvis registrerar eller reflekterat kring. Oavsett så går
tycks MP:en baserats på individuella och personliga erfarenheter och målsättningar.
Den andra inre faktorn som Moxnes listar handlar om deltagarnas motivation och vilja att förändra
tidigare mönster eller synsätt. Resonemanget är naturligtvis inget nytt under himlen men Moxnes
visar ett varnande finger mot tron eller förhoppningen att endast en entusiastiskt och engagerad
ledare kan inspirera till förändring. Istället hävdar Moxnes att deltagare måste motiveras till
självinsikt och uppriktigt vara motiverade till att förändra sig. Fortbildningar bör enligt Moxnes
således vara frivilliga, skräddarsydda samt inneha ett tryggt klimat och god gruppdynamik. I sin
helhet tycks det stämma in på pedagogernas upplevelser av MP. Bland annat hade alla frivilligt
valt att delta i MP, programmet var också skräddarsytt för personal inom skolan och ingenting i
informanternas beskrivningar tyder på otryggt klimat i gruppen. Istället uppmärksammade
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samtliga informanter den starka gruppgemenskapen och underströk det som en starkt positiv
faktor. Och trots att samtliga pedagoger beskrivit instruktörerna som inspirerande och
engagerade så har det inte hemmat deras personliga erfarenhetsbaserade utvecklingskurvor utan
snarare stärkt den.
En tredje faktor beskrivs ha att göra med individers förmåga att utvecklas mot något som
upplevs för individen meningsfullt och vilket endast är möjligt om individens erfarenhet ligger till
grund för lärandet. Bland annat uppstår sådan meningsfullhet om lärandemiljön påminner om
den lärandes vardag. Beträffande pedagogernas beskrivningar attraherades samtliga pedagogerna
till MP för att de inte var nöjda med sin arbetssituation och stressen som de upplevde både i och
utanför klassrummet. Intressant nog upplyste både Sara och Ella att det var först några veckor in
på MP som de upplevde den som meningsfull. Den först nämnda menade på att hon först hade
väldigt höga förväntningar och att hon upplevde metoderna först påminna om andra metoder
hon testat på. Ella var till en början inte säker på att mindfulness var något för henne men blev
sedan väldigt inspirerad av förhållningssättet. På det stora hela beskriver pedagogerna ha vara
starkt motiverade till att delta i MP:et för att nå förändrat förhållningssätt till yrket och stressen
samt av personliga själ.
En fjärde faktor gäller var deltagares möjlighet till medbestämmande, eller personligt initiativ,
inflytande och utvärdering. MP kan skilja sig åt ifrån traditionell fortbildning då deltagarna åtar
sig att praktisera, utföra och följa mindfulness övningarna och innefattar därför initiativ att göra.
MP följer också ett strikt schema där man vecka för vecka rör ett visst ämne åt gången med
tillhörande övningar och hemläxor men ungefär halvvägs in i programmet är det tänka att
deltagarna själva ska lägga upp ett eget program som passar dem och som de tror de kan hålla.
Deras personliga inflytande är tänkt att hjälpa dem att hitta mindfulnessövningar som passar dem
personligen och vidare stärka dem vilket tycks vara fallet då samtliga pedagoger beskrev hur de
valt bort vissa övningar och i sin tur fortsatt med de som de tyckte om. ”Kajsa” berättade dock
att det alltid har varit viktigt för henne att göra saker på sitt sätt och att hon tog initiativet att inte
lyssna på CD-skivan med angivna övningar utan följa de instruktioner hon muntligen fått av
instruktören. I fråga om utvärdering är det slutligen deltagarna som självständigt utvärderar sin
förmåga till att använda sig av mindfulness. Baserat på skilda mål och varierande motivation är
det naturligt att förändringsprocesserna löpt olika för deltagarna och utifrån informanternas
beskrivningar var alla, oavsett, väldigt nöjda med MP och samstämmigt utvärderar samtliga
programmet och egen prestation med god resumé.

Yttre faktorer
Strukturen på MP stämmer dels in på flera av principerna: helhetstänkande, feedback, fördelad inlärning
och övning. Dels utifrån programmets varaktighet och praktiska utformning: åtta veckor med
återkommande två/tre timmars gruppmöten var vecka med bland annat guidade meditationer,
teoretisk genomgång och deltagarnas berättelser om den gångna veckans hemuppgifter. Också
utifrån deltagarnas dagliga mindfulnessträning med olika övningar på cirka 30 minuter, samt
hemläxor som innefattade att uppmärksamma en själv i olika sammanhang.
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Med helhetstänkande menar Moxnes att en kurs eller ett program bör vara en sammanhängande
enhet med en bestämd struktur av vad, hur och varför man skall lära. Utifrån ovan presenterat
om MP:s upplägg uppfyller den principen för helhetstänk med tanke på både programmets längd
och sätt att göra deltagarna aktiva i hela läroprocessen genom de dagliga övningarna och
veckomötena.
Vidare, gällande feedback är deltagarnas ”egen talartid” intressant. Var och en får sin tid att berätta
om upplevelser och eventuella svårigheter och frågor för att sedan få feedback på det ifrån andra
gruppmedlemmar och instruktören. Moxnes förklarar att ju snabbare feedbacken följer på
respons desto mer främjas inlärningen. Moxnes hänvisar till forskning som visar på att personer
som får instruktioner och samtidgt får möjlighet att förmedla önskade förändringar i många fall
utveklas bättre än personer som inte fått sådan feedback. I relation till MP så poängterar samtliga
pedagoger att alla fick egen tid att, inför gruppen och instruktör, prata om sina upplevelser och
eventuella svårigheter med övningar eller dylikt. Utifrån det gav sedan gruppen liskom instruktör
feedback i form av personliga råd. En som ofta var ute och joggade i skogen fick exempelvis
rådet om att försöka föra in mindfulness perspektivet under joggingturen medan en annan fick
tips om hur hon skulle hantera sin ständiga smärta medan ytterligare en tredje fick instruktion i
hur man kan bli medveten om kroppsliga förnimmelser när situationer i klassrummet upplevs för
stressande eller pressande.
Programmet längd och de regelbundna mötena stämmer även överens med principen för fördelad
inlärning om att det är bättre att fördela inlärning över en viss tid istället för att försöka pressa in
det under några få intensiva dagar. I sin tur stämmer deltagarnas dagliga mindfulnessträning in
på principen för övning. Programmets utformning baseras främst på deltagarnas egen dagliga
mindfulness träning och på att få dem att komma ihåg att praktisera det i vardagen för att vänja
sig vid att vara bli mer uppmärksam i stunden och göra medvetna val och inte låta, exempelvis,
undervisning eller felsägningar vara automatiska. En veckas övning var till exempel att deltagarna
skulle implementera S.O.A.S. i vardagen, alltså att: stanna upp, observera, andas och släppa taget.
Denna övning har visat sig ha satte spår då flera av pedagogerna uppgav att kollegorna som
tillsammans gått programmet gärna påminde varandra om just S.O.A.S under ett helt år efter
programmet. (Se bilaga 5 för mer infomation om S.O.A.S.)
Ett signifikant inslag i pedagogernas beskrivning av mindfulness är deras upplevelser av
obegränsade möjligheterna till att praktisera vilket därför kan sammankopplas med principen
möjligheter. och förklaringen att kurser eller program inte skall handla om instruktören eller
lärarens självförverkligande, egenintresse eller korvstoppning av dennes ämneskunskaper. Istället
handlar lärande om att undervisa människor för att de skall utvecklas och kunna använda sig av
kunskapen. Utifrån de fyra informanterna och de två berörda instruktörerna är det tydligt att
MP:en har bidragit till möjligheter att utvecklas och lära. Liksom att de tre informanterna med
samma instruktör förklarade honom som en harmonisk, lugn och kompetent person samtidigt
som ”Sara” förklarade att hon upplevde ett enormt stöd och utveckling genom sitt nära
samarbete med den instruktör som hon haft. Däremot nämndes ovan Planks (2010) kritik mot att
MP blir ett sätt för instruktörerna att förverkliga sig själva och stärka sitt ego. Ingenting av det går
dock att skymta i studiens resultat.
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I fråga om överföring förklara Moxnes att ”både det som skall läras och inlärningssituationen bör
ha så mycket som möjligt gemensamt med den situation där det inlärda skall användas.” I detta
fall kan överföring illustreras vid en triangel där samtliga sidor utgör en viktig del och påverkar
resultatet. För det första består de lärande i detta fall en grupp med pedagoger med gemensam
bakgrund och liknande erfarenheter. För det andra har instruktörerna ett pedagogisk förflutet
och kan därmed möta pedagogerna i deras upplevelser och erfarenheter . För det tredje hölls
träffarna i skolmiljö. Överföringen sker mellan instruktör, deltagare och plats där de kan mötas
utifrån gemensamma referensramar och därmed stärka inlärningssituationen.
Den princip Moxnes kallar förstärkning är att ”en respons från en individ i en inlärningssituation
tenderar att upprepas, återerinras och användas i andra situationer när den belönas.”(Ibid., s187)
Principen stämmer visserligen in på det som nämnts ovan om den ”egen taltid” då instruktören
ger deltagarna feedback på deras upplevelser och därmed förstärker dem i deras upplevelser. Sett
ut ett större sammanhang kan förstärkning också kopplas samman med deltagarnas fortsatta
mindfulnessträning som, enligt dem, bidragit till stora positiva förändringar. Samtliga beskriver
hur de återupprepar mycket av det som instruktören och programmet gett dem och att de
använder sig av mindfulness i situationer då de bland annat upplever sig stressade eller när de
måste få kontroll över situationen. ”Sara” beskriver att hon naturligt stannar upp och andas flera
gånger under skoldagen för att komma tillbaka till nuet och kunna vara uppmärksam is
situationen. ”Ella” förklarar att hon ständigt har med sig ”mindfulnesstänket” i sin vardag och att
det kan påminna henne om att inte bli arg på eleverna. ”Kajsa” visar prov på förstärkning när
hon under sommaren började kännas sig allt mer nedstämd och deprimerad. Det var först då
som hon på allvar började träna mindfulness på regelbunden basis och för sin egen
skull. ”Anitas” beskrivning av att ännu kunna höra instruktörens röst när hon utför
mindfulnessträningen är också tecken på förstärkning. Ytterligare tydlig skildring av förstärkning
är att samtliga tre informanter, med samma instruktör, nämner sinnesträningen som en del av
deras träning och som de naturligt påminns om när de är ute på promenader, löparrunda eller på
väg till och från skolan. Att företeelsen påminner dem att lägga märke till hur omgivningen ser ut
och hur det känns i kroppen.

Växelverkan av inre och yttre faktorer
Pedagogernas upplevelser av utveckling kan ha påverkats av både inre och yttre faktorer. Om
stark målsättning och drivkraftig motivation finns så kan det tänkas att pedagogerna kan rikta sin
utveckling och vidare stärks genom upplevelse av mening att fortsätta utvecklingen. Utveckling
grundas, precis som Moxnes redogjort på den enskilda pedagogens vilja och drivkraft men måste
sedan instueras och stärkas genom yttre faktorer. Resultatet stämmer överens med det som ovan
förklarats om vikten av vuxnas vilja lärande för att utvecklas och blomstra (Ellström 1992;
Caffarella & Merriam 1999; Eraut 2007)
Brynolf et al (2007) understryker särskilt vikten av parallell utveckling mellan skolverksamhet och
enskild pedagogen. Maltén (1995) påpekar dock att det sällan görs och menar att skolor i regel
satsar på skolutveckling utan vidare uppföljning eller möjlighet för pedagoger att vidare utveckla
det de lärt sig eller. Studien visar på liknande tendenser. För det första efterlyser samtliga
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informanter spontant återträff eller ”påfyllning” av något slag för att inte tappa motivationen att
fortsätta med sin mindfulness praktik som de, samstämmigt, menar utvecklat deras pedagogiska
kompetens och berikat dem på olika sätt. Vidare belyser informanterna att det på samtliga skolor
saknas koppling mellan deras enskilda utvecklingsarbete och skolan. Visserligen kom många av
pedagoger, som tillsammans gick MP, att stötta och påminna varandra om att använda sig av
mindfulness verktygen under det första året. Det skedde på två av tre berörda skolor där. Men
endast under det första året. Frågan som kan, och bör ställas är: hur kommer pedagogernas
framtida utveckling och fortsatta mindfulnessträning och utövning att se ut? Med tanke på att
antalet MP för pedagoger har ökat markant bara de senaste åren vore det på sin plats att
instruktörer liksom fortbildningsaktörer funderade på hur de i förlängningen kan stärka den
eventuella utveckling som de påbörjat. Än så länge har jag inte stött på någon forskning som tar
upp svårigheter eller processer för att vidmakthåller en startad utvecklingskurva. Eftersom
mindfulness beskrivs som en färskvara, liknande motion, tänker jag att det borde ligga i
aktörernas intresse att även bidra till fortsatt mindfulnessträning.

Stärkt kompetens
Mindfulness och meditation tycks mer eller mindre bevisat minska individers fysiska åkommor
stress oro och samtidigt öka det generella välbefinnandet. Som tidigare förklarat beskrev
Nilsonne (2009) hur mindfulness och meditation bidrar till neuroligiska förändringar som i sin tur
gör att individen lär sig hantera och minska räckan av orostankar och därför ältar potentiella
problem eller tidigare händelser mindre. Likaså poängterade hon att individer som tänker positiva
och glada tankar generellt sätt är mer positiva och glada individer i motsats till de som klagar och
endast uppmärksammar svårigheter och problem (Nilsonne, 2009). Samtidigt förklarar Einhorn
(2011) att mindfulness och meditation i sig är en källa till kreativt då minskad oro inför framtiden
och ångest över dåtid ger utrymme för kreativa tankar att formas och stärka individens
upplevelser av handlingskraft. Kraften, menar Langer (2000) som kommer genom att vara i nuet
handlar om förmågan att kunna agera utifrån helt rådande premisser och som kan bidrar till
oändliga möjligheter.
I relation till pedagogers arbeten tycks mindfulness kunna bidra positivt till förmågan att innerligt
kunna se elever när pedagogerna kan förmå sig att vara, inte endast fysiskt i klassrummet utan
även mentalt närvarande. De tillfrågade pedagogerna uttrycker samtliga hur de i många fall har
varit stressade över att inte klara sina egen uppsatta tidsramar liksom inte hinna med allt
administrativt arbete som under senaste åren har ökat markant. De två pedagoger som både
informellt och formellt fortsatt med mindfulnessträningen uppgav väldigt liktydiga svar gällande
deras upplevelser av stärkta förmågor att exempelvis: (1) se elevernas individuella behov bättre
och därmed kunna ge elever som är i framkant respektive hamnat på efterkälke uppgifter som är
bättre lämpade för dem. (2) Hantera konflikter på ett mer kreativt sätt än tidigare genom att våga
ta av den värdefulla lektionstiden då konflikter uppenbarligen är så stor att de skulle påverka
elevernas förmåga att lyssna och ta in undervisningen men också kunna känna av konflikter som
skulle kunna vänta med att redas ut till i slutet av lektionstiden eller av eleverna själva. (3) Kunna
agera och handla utifrån vad som faktiskt sker i klassrummet och inte utifrån vad pedagogerna
tror sker. I korthet kan de de båda pedagogernas upplevelser av vad informell och formell
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mindfulness träning bidragit till det som van Mannen (2006) beskriver om taktkänsla och som
Hargreaves (2000) förklarar med att bra pedagogers förmåga till känslomässig förståelse för
elever som kanske inte uppträder enligt vad som sig bör. Resonemanget stämmer även in på
Schöns teori om ”reflection in action” (Schön, 1970). Maltén (1995) i sin tur anser att kompetens
och kompetensutveckling handlar om förmågan att systematiskt kunna reflektera över ens
tänkande och ens handlingar. Han anser att reflektion är själva roten till det egna lärandet.
Mindfulness beskrivs av pedagogerna ha inneburit upplevelser av ständig reflektion över sig själva
och de egna handlingar samt, vilket Maltén inte nämner, reflektion kring elevernas tankar och
handlande. Terjestam (2010 s 31) i sin tur hävdar liknande och manar pedagoger att reflektera
över:
 Hur framstår jag för den andre?
 Vad kommunicerar jag?
 Hur uppfattas det som jag säger?
 Har jag dubbla budskap?
 Försöker jag olika saker utifrån mitt kroppsspråk och det som jag talar om?
Enligt Kelchtermans (2009) kräver kompetensutveckling pedagogers självinsikt. Han menar att
pedagoger måste bli medvetna av hur deras pedagogiska identitet påverkar klassrumssituationen
för att få insikt i hur deras identitet och roll i klassrummet påverkar undervisningsprocesser.
Bland annat att pedagogers tankar om sig själva som undervisare, om sina förmågor till
undervisning samt om elevernas tankar om pedagogerna (Kelchtermans, 2009). Det passar in på
berörda pedagogers upplevelser av hur mindfulness har bidragit till förmågan att vara lyhörd och
på så vis stärkt deras kompetens. ”Kajsa” och ”Sara” beskriver i synnerhet insikt i hur deras
tankar och känslor påverkar klassrumssituationen, undervisning och deras bemötande av elever
utifrån vad som är bäst för dem i stunden. De upplever att mindfulness har givit dem verktyg att
bättre kunna agera med medvetenhet i rådande situationer och basera deras undervisning,
felsägningar och bemötande utifrån vad vad som krävs där och då och utifrån elevernas behov
och förmågor. Hargreaves (2000) i sin tur menar just att bra pedagogers förmåga till
känslomässig förståelse och insikten att elevers beteende bottnar i djupare konflikter inom
eleverna själva och att de eventuellt kan agera i raka motsatsen till vad de egentligen behöver och
vill. Mindfulness menar ”Sara” har stärkt henne att inte endast agera utifrån vad eleverna gör eller
kanske säger utan istället istället se till anledningar varför de agerar som den gör. ”Sara” beskrev
det som att eleverna agerade också kan vara en generell indikator för hela gruppens behov av
något men att det är en eller några elever som uttrycker det starkare än andra. ”Sara” och ”Kajsa”
framhäver också hur deras relation till eleverna och eleverna sinsemellan har stärkts när de
praktiserat formella mindfulnessövningar med elever. Bland annat upplever det ett mildare
klassrumsklimat då eleverna tillsammans med respektive pedagog har fått ett gemensamt språk
för sådan som de tidigare inte kunna sätta ord på. Bland annat har det hjälpt pedagogerna att
hjälpa elever som lätt går upp i varv att ”sätt dig och bli lite mindful” som ”Kajsa” uttryckte det
liksom ”nu verkar du vara lite grumlig i huvudet” som ”Sara” förklarade det. Ordvalen kommer
ifrån klassens gemensamma samtal kring upplevelser av tankar och känslor och att just
mindfulness kan bidra till att få ner oron eller pirret i kroppen.
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De övriga pedagogerna beskriver också skillnader i förmågan att hantera sin yrkesvardag men de
skiljer sig åt på så vis att Anita inte dagligen arbetar med elever i pedagogisk verksamhet utan
efter skolan i fritidsverksamhet. På så vis är hennes upplevelser av mindfulness i klassrummet
mindre än exempelvis ”Kajsa” och ”Saras”. Trots det beskriver ”Anita” hur mindfulness har
påverkat henne i arbetet. Fram för allt för att hon lärt sig att bli bättre på att släppa taget och inte
älta skolrelaterade problem när hon kommit hem medan hon också upplever att hon blivit bättre
att inte låta sig påverkas av känslor och tankar som rör hemmet. Det i sin tur har genererat till en
mer positiv attityd till sitt arbete med eleverna samt att släppa på irritationen som uppstår i
det. ”Anitas” positiva upplevelser kan ha att göra med att hon fortsatt med formell
mindfulnessträning men att hon i jämförelse med övriga två pedagoger tränar mindre och utövar
mindre informell mindfulnessträning. Även ”Ella” beskriver positiva förändringar sedan hon gick
MP men till skillnad ifrån övriga pedagoger har hon inte fortsatt med någon formell
mindfulnesspraktik och begränsad informell praktik. Hon menar dock att hon
har ”mindfulnesstänket” i sig och det i sig räcker för henne. ”Ella” har en rad med andra
praktiska förhållningssätt och formella övningar som hon utövar framförallt med eleverna,
exempelvis EQ-övningar och andra med coachning inriktade övningar. Istället för att kunna peka
på vad just mindfulness har bringat henne så menar ”Ella” att det har stärkt andra övningar och
bidragit positivt till dem. Med andra ord går det att se en viss nyansskillnad mellan ”Ella”
och ”Anita”. Medan ”Anitas” deltagande i MP och vidare mindfulnessprakik tycks ha bidragit till
personlig utveckling och där eleverna har gynnats av effekterna av det så har ”Ella” istället
använt ”mindfulnesstänket” som ett komplement till hennes pedagogiska övningar med eleverna.
”Saras” och ”Kajsas” upplevelser av mindfulness för personlig utveckling och stärkt
yrkeskompetens, ”Anitas” förändrade personlighet samt ”Ellas” förmåga att använda sig av det
som ett komplement till redan tidigare mentala övningar stämmer överens med deras individuella
motivation till att gå mindfulnessprogrammet vilket också kan ge svar till varför vissa fortsatt
med daglig mindfulnesspraktik medan andra låtit det förbli en ett verktyg att använda när det
kommer till pass.
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SLUTSATS
Gällande fortbildning för vuxna i allmänhet visar studien att utveckling baserad på målsättning
och förmågan till bibehållen utveckling och träning baseras i första hand på individuell motivation
och som sedan kan förstärks av särskilt gynnsamma yttre faktorer. På grund av begränsat antal
informanter går det inte att göra något säga något generellt om hur mindfulness påverkar
pedagogers kompetens eller yrkesroll mer än att framhäva de positiva upplevelser som de aktuella
pedagogerna beskrivit. I korthet går det att uttyda att ett MP tillsammans med fortsatt
mindfulnessträning kan bidra till (1) ökad yrkeskompetens såtillvida att de minskar stress och oro
och ökar förmåga att vara mentalt närvarande i klassrummet (2) bidra till personlig utveckling
som i sin tur bidrar till det pedagogiska yrket och förhållandet till elever (3) verkar som ett
komplement till andra mentala verktyg. Anledningen till om mindfulness kan bidra med dessa
eller liknande effekter kan ha att göra med (a) individers mål och motivation med mindfulness
och mindfulnssprogram (b) programmets utformning och ledarens förmåga att sätta sig sin i
pedagogers arbetssituation (c) uppföljning efter avslutat program. I relation till uppföljning tyder
studien på att uppföljning saknas i många fall men efterlyses av både berörda pedagoger samt
kompetens och utvecklingslitteratur.
Studien visar också på hur MP och fortsatt mindfulnesspraktik har bidragit till bättre
undervisningen. Genom att vara närvarande i klassrummet har det visat sig att vissa av
pedaogogerna upplevde det lättare att se individuella styrkor och svagheter och därmed ge
eleverna uppgifter utifrån individuella behov. Genom att bli medveten om inre oro och stress
utan istället, bland annat, våga bemöta oron över att inte följa sin egen tidsplanering tycks vissa av
pedagogerna ha funnit utrymme att ge eleverna utrymme i undervisningen och uppmärksamma
deras behov. Mental närvaro i klassrummet har ockås bidragit till att vissa pedagogerna upplevt
att de kan reflektera över sin egen roll i klassrummet och därmed även förändra det som inte är
vidare gynsammt. I korthet visar därför studien på att MP, men framförallt att ständig övning i
mindfulness är givande i undervisning.
MP som fortbildning är ett relativt nytt fenomen i den svenska skolan. Däremot har det bara
under det senaste året har flera MP genomförts för pedagoger runt om i hela Sverige och
intresset för mindfulness tycks också öka. Med fler MP förbättras möjligheter till både bredare
och fördjupade studien i hur mindfulness påverkar lärare och vilken effekt det har på
undervisningen och elever. Det vore intressant att efter ytterligare ett par år göra ytterligare
uppföljning av de för studien aktuella pedagogerna för att undersöka om några förändringar skett
beträffande mindfulness i klassrummet och i det privata.
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BILAGA 1
HÖGSKOLAN I GÄVLE
Examensarbete i didaktik 30p, 2012

Fortbildning och mindfulness
Hej! Jag heter Caroline Prising och går sista terminen på lärarprogrammet på Högskolan i
Gävle. Under hösten håller jag på med mitt examensarbete i didaktik – om mindfulness
bland pedagoger. Mitt syfte med studien är att intervjua ett antal pedagoger som för minst
sex månader sedan genomgått en mindfulnesskurs som fortbildning eller
kompetensutveckling. Studien är en undersökning över vad som hänt en tid efter
deltagandet av en sådan kurs. Min förhoppning är att den färdigställda rapporten kan vara
till nytta i forskning kring hur mindfulnesskurser som fortbildning genomförs och används i
relation till skolan. För studien vill jag gärna ställa några frågor till dig som medverkat i en
sådan kurs.
Jag planerar att göra intervjuerna under september och oktober. Hur den genomförs är
naturligtvis upp till dig och vad som passar dig bäst. Om du bor långt från Stockholm kommer
jag troligtvis be att få göra en telefonintervju.
Intervjun planeras att ta ca en halvtimma.
Intervjun följer HSFR: s regler kring forskningsetik. Din identitet kommer därför att skyddas,
intervjun är frivillig och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst utan att ange
några skäl. Jag kommer att fråga om det går bra att jag spelar in intervjun. Det inspelade
materialet kommer endast jag och min handledare att ha tillgång till och när studien är
färdig kommer det inspelade materialet raderas. Resultatet av undersökningen kommer
endast att användas för vetenskapliga ändamål och det färdiga materialet kommer att
resultera i mitt examensarbete som kommer att publiceras i rapportform i slutet av året.
Jag kontaktar dig inom kort för att höra om du går med på en intervju och för att i så fall
planera in en tid för intervju.
Vänliga hälsningar

Caroline Prising
Tel: xxxxxxx
Mail: xxxxxx
Handledare: Anneli Frelin,
Mail: xxxxxxxx
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BILAGA 2
Hej, igen!
Som en förlängning och för fördjupning av tidigare intervju skulle jag vilja be dig som
informant att vidareutveckla det som du beskrev under intervjun – om hur du använder dig
av mindfulnessverktyg i ditt arbete som pedagoger/pedagog för att synliggöra konkreta
situationer.
Din medverkan i denna uppföljning, som är frivillig, innebär att du genomför en
introspektion samt deltar i en kort uppföljningsintervju. Introspektionen innebär att du
under två dagar observerar dig själv i klassrumssituationer och reflekterar över om, hur och
när du använder dig av mindfulnessverktyg och vad effekten blir: i dig själv, eventuell berörd
elev och klassen i stort. Det handlar alltså om introspektion av din kropp, tankar och känslor
men framförallt hur det påverkar din roll som pedagog i ditt arbete med elever och inlärning.
Gör gärna en anteckning vid varje tillfälle där du i korthet beskriver situation, känslor, tankar
och handling.
Efter dessa två dagar önskar jag genomföra en kort öppen intervju, det vill säga låta dina
anteckningar och upplevelser får ligga till grund för intervjun.
Jag uppskattar att intervjun inte kommer ta mer än 20-25 min.
Min förhoppning är att detta material kan ge ytterligare djup i studien kring mindfulness i
skolan bland pedagoger och öka förståelsen för hur mindfulness används i konkreta
klassrumssituationer.
Jag kommer inom den närmsta tiden ta kontakt med dig om förfrågan till en ny intervju och
för att i så fall bestämma tid för den andra intervju.
Din medverkan är betydelsefull.
Tack på förhand,

Caroline Prising

49

BILAGA 3
Ramverk för frågor till pedagoger som deltagit i mindfulnesskurs.
De kvalitativa intervjuerna kommer att utgå ifrån ett ramverk av frågor men tanken är att
intervjun ska baseras på en semistrukturerad intervjuteknik där jag låter samtalet struktureras upp
kring vissa specifika frågor men samtidigt vara öppen för ledande frågor kring sådant som
informanterna berättar.
Frågor:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hur gammal är du?
Hur många år har du arbetat som pedagog?
Vilka årskurser arbetar du med?
Vad är det bästa resp sämsta med att vara pedagoger?
När och på vilket initiativ deltog du i mindfulnesskursen?
Hur var upplägget av kursen, vad ingick i kursen?
Om du ser tillbaka på dig som pedagoger innan du fick utbildning upplever du någon skillnad
gällande:
a) Din pedagogiska prestation?
b) Upplevelse av yrket?
c) Eventuell stress och ohälsa?
d) Klassrumsklimat?
e) Elever?
f) Finns det några andra skillnader som du märkt av?
8) Upplever du någon särskild responsen efter det att du gått kursen från:
a) Arbetslaget?
b) På skolan generellt?
9) Har dina förväntningar innan kursen stämt överrens vad du upplever idag?
10) Har du upplevt några negativa effekter, i någon situation, av att ha deltagit i kursen?
11) Utövar du några stillhetsmeditationer/mindfulness övningar idag?
a)Om ja, vad tycker du att det ger dig?
b)Om nej, hur kommer det sig?
c)Informell träning?
12) Upplever du att övningarna inverkat på din pedagogiska kompetens?
13) Är det något mer du har kommit att tänka på?
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BILAGA 4

Anledning
till
fortbildning?
Vad har hänt
sedan
fortbildning?

ANITA
Var nyfiken på kursen och inspirerades
av mindfulnessinstruktören

KAJSA
Ville få fler verktyg och lära sig mer att
hantera smärtor som hon hon genom
tidigare skador.

Mindre arg på barnen genom sitt
förändrade förhållningssätt. Upplever
att det inte kommer något konstruktivt
genom att skrika och är mycket mer
sansad som pedagog och resonera med
barnen. Har också lärt sig att lämna det
privata utanför skolan och tvärtom.
Stressar inte upp sig över situationer
som hon tidigare upplevde som
jobbiga, som att gå ifrån en pedagogisk
roll till en annan.

SARA
Ville gå fortbildningen för verktyg att
hantera stress men också att arbeta med
mindfulness med eleverna för att främja
deras inlärning och som individer.
Fortbildningen har påverkat hennes sätt att
leva och tänka, dagligen är hon medveten i
nuet och kan ”ta ett kliv tillbaka” och
observera vad som händer utanför henne
själv istället för att följa sina egna känslor.

Mindfulness
i lassrummet

Hanterar situationer i klassrummet bättre bla
SOAS. Skiljer på egna tankar och faktiskt
situation vilket bidrar till att hon ser vad som
händer i klassrummet. Får bättre gehör ifrån
eleverna då hon uttrycket med särskild
närvaro att de exempelvis ska vara tysta.
Reflektion har bidragit till uppmärksamma
orsakssammanhang och se vad som är viktigt
och inte. Har blivit en bättre lyssnare vilket
har bidragit till bättre kontakt med föräldrar
eftersom hon hör och tar in deras oro.

Har förändrat sitt beteende dramatiskt
genom att bli mer positiv genom att
älta mindre och uppmärksamma livets
positiva delar. Innan upplevde hon sig
mer ledsen idag har hon ett bättre
självförtroende, mer tacksam för livet
och mer tillfreds med sig själv.

Stress

Önskar att alla på skolan hade fått ta del
av mindfulness och hade gärna sett
någon typ av uppföljning för att styrka
och råd för att fortsätta.

Kroppsscanning,
Andningsankare,
Registrerar sinnesintryck i vardagen, på
väg till skolan eller när hon sätter sig på
stolen i klassrummet.

Genom närvaro kan hon uppmärksamma
elevernas individuella behov och på så vis
tillgodose dem bättre.

Ändrat förhållningssätt,
Medvetna val,
Rikare liv.
Upplever att hon registrerar eleverna mer
än tidigare. Uppmärksammar sina egna
handlingar som lever till medvetna
beslut. Har lärt sig att välja
förhållningssätt till sådan som hon inte
Är lyhörd för eleverna vilja och låter det
kan påverka.
få ta sin tid det behöver. Är mer
uppmärksam på elevernas individuella
förmågor och kan se vilka som ligger
efter liksom i framkant. Tar mer
medvetna och genomtänkta beslut.
Gjorde mindfulnessövningar med sin
förra klass regelbundet. De fick ett
gemensamt språk för att vara närvande.
Mindfulness har också förbättrat hennes
förmåga liksom elevernas förståelse kring
konflikthantering
Sorterar idag sina tankar, ser vad som är
viktigt och släpper det som inte är det!
Ser vad som är viktigt och inte.
Kan hantera stressade situationer
bättre nu, exempelvis när hon går ifrån
rollen att vara lärare till pedagog vilket
hon tidigare upplevde stressande.

Kompetensen stärks genom att hon är
medveten om sig själv och sina tankar och
därmed får mer verklighetsförankrad bild av
verkligheten och kan lättare se vad eleverna
behöver och vad som egentligen pågår.
Formell träning: kroppsscanning, meditation,
och informell träning under dagen i form av
uppmärksamma andningen eller
sinnesintryck under promenader osv. Tar
vara på de små pauserna under dagen för att
andas eller föra medvetandet till det som
pågår i klassrummet. Var själv förvånad hur
pass ofta hon kom på sig själv att vara
medveten i stunden.

Kroppsscanning nästan var morgon,
kort men ändå dagligen. Eller om hon
sovit dåligt – vilket inte sker sedan
kursen. Registrerar sinnesupplevelser
under promenader någon gång i
veckan.

Har insett att de flesta krav är inre krav som
bidrar till stress, alltså inte yttre! Och när hon
bemöter dem så har hon också lyckats sticka
hål på dem och därmed mindre stress..

Kompetens

Kompetens
Daglig
praktik

Övrigt?

I det skede hon är nu, 2 år efter kurs hade
det varit givande med en återkoppling och en
push framåt för att inte glömma eller tappa.

ELLA
Var intresserad att använda sig av
mindfulness med eleverna som ett
kompletterande verktyg till andra
fortbildningar hon gått.
Inga större personliga förändringar
men har gjort
mindfulnessövningar med
eleverna. Har fått upp synen för
”mindfulness-tänket”och är
positivt inställd men har inte
implementerar det.

Någon gång ibland kommer hon
på att gå medvetet eller borsta
tänderna medvetet men mer sällan
än ofta.
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BILAGA 5
Mindfulness övningar
Mindfulnessövningar är uppdelade i formell och informell träning. Formell träning innefattar
bland annat kroppsscanning, andningsankare och sittande meditation medan informell träning
övas genom bland annat SOAS och att se tankar som tankar och att ta hand om sig själv på bästa
sätt. (Schenström, version 2.0) Det finns fler formella träningar som ingår i MP men bland de
vanligaste övningarna som är aktuella i denna undersökning är kroppsscanning, andingsankare
och sittande meditation och anledningen till varför jag beskriver endast dem. Gällande den
informella träningen så beskrivs främst SOAS och sinnesintryck varpå det också följer en kort
förklaring av dessa begrepp.
Andningsankare är en formell träning som uppmärksammar nuet genom att fokusera på
andningen och som bidrar till att förankras i nuet. På Schenström skiva ”Här & Nu” följer en 10
minuters lång vägledd andningsankare träning som ska hjälpa den som övar att lägg märke till när
tanken vandrar eller har vandrat iväg, och sedan varsamt föra tillbaka uppmärksamheten till
andningen. (Schenström, version 2.0)
Kroppsscanning är en annan form av formell träning med syftet att öka kroppsmedvetenheten
genom att fokusera på en kroppsdel i taget och uppleva hur det känns i den delen av kroppen.
(Fowelin, 2010) Återigen handlar det om att bara låta förnimmelserna vara på det sätt de upplevs,
utan att vare sig fixa eller döma. ”Uppgiften är att vara uppmärksam på hur det är och förhåller
sig just nu. (Schenström, Version 2.0)
Sittande meditation är ytterligare en variant av formell träning som erbjuder förmågan att inta
en rak och samtidigt avslappnad position och syftar till en inre orientering av självbejakande,
acceptans, tålamod och uppmärksamhet man kultiverar genom meditationen. (Schenström, 2.0)
S.O.A.S. – står för (S) STANNA UPP och att vara i kontakt med nuet.(O) OBSERVERA och
redogöra för en sig själv om de tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser och vad man
upplever händer i omgivningen – utan att döma och värdera. (A) ACCEPTERA att så här är det
just nu, det är ok hur jag känner, tänker och upplever situationen. Istället för att värdera som
positivt eller negativt så ser man på upplevelserna precis som de är. När man släpper garden, när
man accepterar så sker en förändring. (S) SLÄPP TAGET låt det bara vara som det är – och gå
vidare. Eller SVARA genom att handla medvetet och avsiktligt. (Fowelin, 2011)
Sinnesförnimmelser handlar om att ta sig tid att öva upp att uppmärksamma ens fem sinnen
och att bli engagerad och uppfriskad genom dem. Som att uppmärksam på hur något smakar, hur
ett träd eller något annat i naturen ser ut eller att uppmärksamma en låt eller känslorna som
kommer genom att lyssna på den. (Fowelin, 2010)
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