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Sammanfattning  

Psykisk ohälsa stiger bland unga och är inte bara ett folkhälsoproblem utan även ett problem 

för skolan. Stress och oro är en dålig grund för inlärning då de ofta hänger ihop med 

koncentrationssvårigheter. En stressreducerande metod inom vården som har visat sig ha god 

effekt är mindfulness. Mindfulness kan liknas ett sinnestillstånd där man koncentrerar sig på 

att vara här och nu. På senare tid har mindfulness även spridit sig till icke-kliniska arenor 

runtomkring i västvärlden och det har bland annat gjorts undersökningar av mindfulness 

effekter i undervisningsmiljöer. Studier visar på att mindfulness dämpar stress och ångest 

samt aktiverar avslappningsresponsen vilken får musklerna att slappna av. Skolan har ett 

ansvar att informera elever om kunskaper och metoder för en god hälsa. Mindfulness skulle 

kunna vara en sådan metod. Studien har således som syfte att undersöka elevers inställning till 

och upplevelse av mindfulness i skolan och diskutera det i relation till det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Studiens frågeställning är: Hur tar elever emot mindfulness som nytt 

innehåll i skolan? 

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en medelstorstad i Svealand. Metoden 

som användes i studien är tredelad. Del 1 bestod datainsamling via enkäter berörande frågor 

om elevernas stress och erfarenhet av mindfulness. Del 2 bestod ut av en intervention där 

eleverna fick prova på en mindfulnessövning och därefter svara på en enkät med frågor 

berörande upplevelsen av övningen. Del 3 bestod av semistrukturerade fokusgruppintervjuer 

där elevernas upplevelse av mindfulnessövningen behandlades mer djupgående. Kvantitativa 

data från enkäter analyserades statistiskt med programmet SPSS och kvalitativa data från 

intervjuerna analyserades tematisk efter KASAM modellens tre komponenter ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar på att en majoritet av eleverna upplevde lugn under 

mindfulnessövningen och knappt hälften kunde tänka sig att fortsätta med mindfulness i 

framtiden. Statistiskt signifikanta förhållanden visar på kopplingar mellan erfarenhet av 

mindfulness, svårighetsnivå, och inställning å ena sidan och positivt laddade känslor å andra 

sidan. Ur ett sociokulturellt perspektiv diskuteras hur eleverna tar emot mindfulness i 

undervisningen som ett medierande verktyg för att uppnå dessa positiva känslor. 

Avslutningsvis diskuteras hur elever själva kan diskutera sina upplevelser av mindfulness och 

sätta ihop egna mindfulnessprogram. Framtida studier rekommenderas att jämföra 

elevproducerade mindfulnessprogram med utomståendes interventioner 

Nyckelord: Meditation, KASAM, sociokulturellt perspektiv, gymnasieskolan.  
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1. Inledning 

Mindfulness har i flera sekel används för att bekämpa lidande (Bodhi, 2013). Ursprungligen 

härstammar mindfulness från buddhistiska traditioner, men de senaste decennierna har det 

anammats inom medicinsk praxis i västvärlden. Inom vården används ibland mindfulness som 

metod för att minska stress, ångest och nedstämdhet (Vårdguiden, 2017). Med tanke på att det 

den senaste tiden har rapporterats att den psykiska ohälsan växer bland populationen, och 

framförallt bland unga (folkhälsomyndigheten, 2017), finns det anledning att undersöka 

ungdomars mottaglighet för mindfulness som metod för att främja hälsa eller minska psykisk 

ohälsa. Frågan blir inte minst aktuell inom skolan då skolan för många barn och unga är en 

stressfaktor som bidrar till den psykiska ohälsan (socialstyrelsen, 2012). Enligt statistiska 

centralbyrån (SCB, 2016) känner sig 54 procent av flickorna och 27 procent av pojkarna i 

åldrarna 16–18 år stressade på grund av läxor eller prov. Med andra ord är skolan ansvarig för 

mycket av den stress som unga känner. Vidare kan stressen ha negativ påverkan på elevernas 

hälsa (Benson, 2000). 

Skolan är dock inte enbart något som orsakar stress. Skolan ansvarar också för att varje elev 

som avslutat ett nationellt program i gymnasieskolan ska ha ”kunskaper om förutsättningarna 

för en god hälsa” (Skolverket, 2011, s 9). Dessutom listar ämnesplanen för den obligatoriska 

gymnasiekursen Idrott och hälsa 1 (Skolverket, 2011) spänningsreglering och mental träning 

som ett centralt innehåll för kursen, vilka kan ses som metoder för stressreducering och ökat 

välmående. Det är således skolans uppdrag att förse elever både med kunskaper om hur stress 

påverkar hälsan och metoder för att hantera stressen. Att använda sig av mindfulness övningar 

skulle kunna vara en sådan metod med tanke på dess dokumenterade effekter på hälsan. 

Vidare skulle mindfulness kunna motiveras ur ett pedagogiskt perspektiv då det kan beskrivas 

som en meditationsteknik för att uppnå medveten närvaro där uppmärksamhet riktas mot det 

som händer för stunden. Med andra ord tränas koncentrationsförmågan, vilket är användbart 

inom ramen för undervisningen då koncentrationsförmågan är nära kopplat till lärandet. Det 

finns således både medicinska och pedagogiska motiv till att införliva mindfulness i skolans 

undervisning. Den här studien kommer istället för att fokusera på effekterna av mindfulness 

undersöka mottagandet av mindfulness som nytt innehåll i skolan i form av elevers inställning 

till och upplevelse av mindfulness. Först kommer dock en utförligare presentation om 

mindfulness, vad det är, dess historia, dess användningsområden och vad forskning säger om 

det.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer mindfulness behandlas mer utförligt. Inledningsvis kommer 

mindfulness presenteras ur ett historiskt perspektiv och dess spridning från öst till väst 

redogöras för där framförallt två västerländska skolor kring mindfulness behandlas. Därefter 

följer forskning kring mindfulness. Först beskrivs forskningsläget utifrån vad forskning säger 

om mindfulness effekter på stress och hälsa, och därefter presenteras forskning kring 

implementering av mindfulness i skolan. Bakgrunden är viktig då den skildrar hur 

mindfulness har undersökts tidigare, inte minst inom skolan. Utifrån denna kunskap formas 

sedan forskningsfrågan vilken hela studien bygger på.   

2.1 Mindfulness 

Mindfulness härstammar ur buddhistiska traditioner som sträcker 25 sekel bakåt i tiden 

(Bodhi, 2013). Ursprungligen var det Buddha som i nordöstra Indien undervisade i konsten att 

överkomma lidande, även kallat Dharma. Läran består av ett antal principer och praktiker 

som hjälper människor att upprätthålla jakten på lycka och spirituell frihet, av vilken 

meditation eller mindfulness kan klassas som en sådan praktik. Mindfulness var för Buddha 

en betydelsefull komponent i hans lära vilket kännetecknas genom dess plats i buddhismens 

ädla åttafaldiga väg samt dess kategorisering som den fjärde av de fyra ädla sanningarna, 

vägen som leder lidandets upphörande. Målet med mindfulness är således att utrota lidande 

och uppnå ett tillstånd av salighet och frid, ett eftersträvansvärt mål även för andra än 

buddhister. Faktum är att mindfulness inte är särskilt buddhistiskt egentligen, i alla fall inte 

om man ska tro Jon Kabat-Zinn (2003) som menar att alla människor är mer eller mindre 

medvetet närvarande (mindful) till och från då det är en medfödd mänsklig förmåga. Enligt 

Kabat-Zinn har buddhismen bidragit till att ”framhäva enkla och effektiva sätt att bruka och 

förfina denna förmåga och framföra den till alla livets aspekter.” (2003, s 146 [min 

översättning]). 

Mindfulness har under de senaste 25 seklen spridit sig långt ifrån dess ursprungs trakter i 

nordöstra Indien och praktiseras idag även i västvärlden. Genom kulturella utbyten kunde 

mindfulness spridas, och när flygresorna blev billigare flygresor under de sena 60- och 70-

talen möjliggjordes transatlantiska förbindelser mellan öst och väst som inte hade funnits 

tidigare, vilka fick stora konsekvenser för meditation i mötet mellan öst världens spiritualitet 

och väst värdens vetenskap (Bodhi, 2013). Det var faktiskt Kabat-Zinn som presenterade 

mindfulness som en terapeutisk disciplin inom vetenskapen när han 1979 lanserade sitt 
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program Mindfulness-Baserad Stress Reducering (MBSR), ett program som numera har 

anammats av hundratals sjukhus och medicinkliniker världen över.  

Kabat-Zinns perspektiv på mindfulness har en österländsk approach och har blivit så pass 

etablerat att det har kommit att dominera litteraturen om mindfulness (Ivtzan & Hart, 2016). 

För att operationalisera begreppet har Kabat-Zinn definierat mindfulness som:” the awareness 

that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, and 

nonjudgmentally to the unfolding of experience moment by moment.” (2003, s 145). Alltså, 

medvetenheten som uppkommer genom avsiktligt och icke-dömande uppmärksammande av 

de erfarenheter som utvecklas i stunden. Avsikten, uppmärksamheten och inställningen är 

följaktligen tre betydelsefulla komponenter i mindfulness (Shapiro, Carlson, Astins & 

Freedman, 2006) I bakgrund av Kabat-Zinns definition innebär således mindfulness enligt 

Ivtzan och Hart (2016) följande: (1) självreglering av ens uppmärksamhet, (2) riktande av ens 

medvetenhet till interna eller externa erfarenheter, (3) metakognitivt medvetande samt (4) en 

accepterande attityd eller inställning.  

Vidare framställer Ivtzan och Hart (2016) uppmärksammandet av tankeflödets ständiga 

närvaro och förmågan att lösgöra sig från dessa tankar som mindfulness meditationens 

huvudmekanismer. Genom att erbjuda en metod som får oss att bli mindre bundna till våra 

tankar samt den känslomässiga last de kan innebära för att istället uppmärksamma och 

acceptera dem, kan mindfulness förändra den relation vi har med våra tankar. Enligt Shapiro 

et al. (2006) är det just denna förändring, när man uppfattar tankar på nytt som är kärnan i alla 

mindfulness interventioner och nyckeln till hanteringen av besvär. Faktum är att mindfulness 

och MBSR i massor av studier har visat sig öka välmående och hjälpa mot flertalet olika 

fysiska och psykologiska åkommor (Ivtzan & Hart, 2016). Minskad ångest, depression och 

stress samt ökad livskvalitet, glädje och kreativitet såväl som bättre koncentration-, 

uppfattnings- och inlärningsförmåga samt lindrad smärta och mindre utmattning hos 

cancerpatienter är endast några av de effekter som Ivtzan och Hart redovisar har påvisats i 

studier av mindfulness meditations-baserade terapier (MBT) så som MBSR. Det finns dock 

även andra mindfulness interventioner än de baserade på Kabat-Zinns österländska perspektiv 

på mindfulness. 

Ett annat framstående perspektiv är Langers västerländska approach till mindfulness som även 

det introducerades på 70-talet. Langers perspektiv ”utforskar mindfulness som ett kognitivt 

läge och undersöker utfall av mindfulness och mindlessness som två motsatta kognitiva 

tillstånd av ens prestation, psykologiska välmående och hälsa” (Ivtzan & Hart, 2016, s 13). 
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Mindfulness ses genom den västerländska approachen som ett aktivt och kraftfullt läge av 

avsiktlig medvetenhet vilket höjer ens engagemang och vakenhet, tillskillnad från 

mindlessness som beskrivs som ett kognitivt tillstånd vilket kan liknas en autopilot då man 

rutinmässigt utför sysslor på ett automatiserat och ytligt sätt. Utöver en avsaknad av 

mindlessness belyser Ivtzan och Hart (2016) engagemang i uppmärksammandet av yttre 

stimuli, öppenhet för nya intryck, skapande av ny mening och flexibilitet att inta flera 

perspektiv som fyra komponenter Langer menar vara avgörande för mindfulness. Även 

kreativitetens betydelse poängteras då den är starkt förknippad med en öppenhet för nya 

uppfattningar. I bakgrund av Langers perspektiv på mindfulness innebär enligt Ivtzan och 

Hart följande: (1) självreglering av ens medvetande, (2) riktande av ens uppmärksamhet på ett 

yttre stimuli samt (3) kognitivt engagemang i det uppmärksammade på ett kreativt sätt.   

Utifrån Ivtzan och Harts (2016) beskrivning av den österländska och västerländska 

approachen kan man urskilja en del likheter mellan Kabat-Zinns och Langers perspektiv på 

mindfulness. Framförallt anses självreglering vara en viktig komponent i mindfulness, även 

om den österländska approachen har ett tydligare fokus på metakognitivt medvetande och en 

accepterande attityd medan den västerländska koncentrerar sig på kognitivt engagemang av 

ett yttre stimuli på ett kreativt sätt. Dessa skillnader verkar dock inte påverka utfallen av de 

olika interventioner som testats utifrån de två perspektiven. Likt som för MBT baserade 

utifrån den österländska approachen redovisar Ivtzan och Hart att studier påvisat lindring av 

psykiska åkommor samt ökat välmående och förbättrad hälsa även för deltagare i 

mindfulnessinterventioner med utgångspunkt i Langers perspektiv. I denna studie är det 

främst elevers självreglering av uppmärksamhet under mindfulness och deras upplevelse 

därav som undersöks varpå valet av österländsk eller västerländsk approach inte får någon 

större betydelse för denna undersökning. Således blir perspektiven inte heller aktuella för de 

exempel på tidigare forskning som presenteras härnäst. Studierna som kommer presenteras 

berör mindfulnessinterventioner och deras effekt på hälsan vilket är relevant då även denna 

studie omfattar en intervention. 

2.2 Mindfulness och dess effekter 

Mindfulness fungerar som en stressreducerande teknik och har visat sig ha positiv effekt på 

hälsan (Terjestam, 2011). Vid mindfulness så aktiveras avslappningsresponsen, ett tillstånd 

där man tagit kontroll över tankar och medvetande, vilket får till följd att hjärtfrekvens, 

blodtryck och andning minskar samtidigt som kroppens muskler slappnar av och 
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metabolismen ökar (Benson, 2000). Med andra ord aktiveras motsatta processer i kroppen 

under mindfulness än vid stress (Terjestam, 2011). Men mindfulness påverkan är även 

psykologisk. Enligt Mackenzie, Poulin och Seidman-Carlson (2006) har det visats att 

mindfulness är effektivt för att dämpa stress och främja hälsa hos en rad kliniska populationer. 

De ville därför i en pilotstudie undersöka om ett mindfulness-baserat stressreducerings 

(MBSR) program även skulle visa sig vara effektivt för den icke kliniska gruppen 

sjuksköterskor och sjuksköterskebiträden som riskerar att drabbas av stressrelaterade problem. 

I en kort fyra veckors intervention lät Mackenzie et al. (2006) under 30 minuter i veckan 

sjuksköterskor och sjuksköterskebiträden delta i gruppträffar där mindfulness övningar 

diskuterades och utfördes. Därutöver tilldelades deltagarna ljudinspelningar med guidade 

mindfulnessövningar som de fick i uppgift att öva på under minst tio minuter per dag, fem 

dagar per vecka. Som stöd tilldelades de även manualer innehållande klargöranden över 

hemuppgifternas kriterier samt gruppträffarnas sammanfattade huvudpoäng. För att mäta 

effekten av MBSR programmet fick deltagarna i anslutning till interventionen, före och direkt 

efter fylla i enkäter om bland annat stress och utbrändhet, avslappning, samt jobb- och 

livstillfredställelse. En kontrollgrupp som inte deltog i MBSR programmet besvarade 

identiska enkäter under samma tidsperiod. Resultaten visade att deltagarna som tränat 

mindfulness efter interventionen kände mindre stress och emotionell utmattning samt 

upplevde sig mer tillfreds med livet. Undersökningen visar alltså på att mindfulnessträning 

kan förebygga sjuksköterskor och sjuksköterskebiträdens stressrelaterade problem och främja 

deras hälsa. Liknande studier har även gjorts på andra populationer.  

En annan grupp som ofta utsetts för stress är studenter. Vid ett försök att inkludera ett fem 

veckor långt MBSR program för högskolestudenter som läste kurser i hälsa fann Bergen-Cico, 

Possemato och Cheon (2013) att metoden ökade deltagares självmedkänsla. Dessutom visade 

sig interventionen ha positiva psykologiska hälsoeffekter trots att den inte signifikant 

reducerade deltagarnas ångestnivåer. Däremot visade det sig i en annan studie om 

högskolestudenters upplevda stress och psykisk oro att aktivering av avslappningsresponsen 

resulterade i minskade värden för ångest, upplevd stress och psykisk oro (Deckro et al, 2010). 

Genom att göra för- och eftermätningar i samband med en intervention på sex veckor där 

deltagare 90 minuter i veckan erbjöds undervisning i, diskussion kring och träning i att 

aktivera avslappningsresponsen, kunde man jämföra deltagarnas förändringar i psykisk oro 

och upplevd stress. Resultaten jämfördes med mätningar på en kontrollgrupp som inte tog del 
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av interventionen men som svarade på samma uppgifter. En statistiskanalys av resultaten med 

hjälp av den statistiska mjukvaran SPSS visade på signifikanta skillnader i deltagares 

upplevda stress och psykisk oro. Enligt Deckro et al. är alltså en sex veckor lång intervention 

där avslappningsresponsen aktiveras en kostnadseffektiv metod för att reducera 

högskolestudenters upplevda stress och ångest.  

Flera forskare har utvärderat sannolikheten eller möjligheten att implementera program med 

inslag av mindfulness i stressreducerande och hälsofrämjande syften, samt undersöka effekten 

av dem. Greeson, Toohey och Pearce (2015) har i en studie utvärderat genomförbarheten och 

acceptansen samt effekten av en fyra veckors lång workshop för medicinstudenter. 

Workshoppen gick ut på att lära studenterna stresshantering och egenvård. Likt ovannämnda 

studier utfördes även här för- och eftermätningar av upplevd stress, men även i mindfulness 

där deltagare fick ange nivå av uppmärksamhet, medvetenhet, acceptans och fokus. Utöver 

dessa mätningar fick deltagarna i början ange tre individuella mål med sitt deltagande i 

workshopparna och i slutet ge feedback om det upplevda värdet workshopparna. Feedbacken 

analyserades tematiskt efter hur frekvent olika teman förekom. Likt studien av Deckro et al 

träffades även deltagarna i denna studie 90 minuter om veckan då det mediterades, 

diskuterades och undervisades om mindfulness. Mellan workshopparna uppmanades 

deltagarna att under kort tid (2-30minuter) öva på de tillägnade teknikerna, sex dagar i 

veckan. Resultaten går i linje med tidigare forskning som visar på att interventioner med 

inslag av mindfulnessövningar minskar den upplevda stressen. Dessutom ökade deltagarnas 

medvetna närvaro (mindfulness). Av deltagarnas feedback att döma så uppnådde de flesta 

deltagarna sina mål och ansåg interventionen vara positiv. Greeson, Toohey och Pearce drog 

således slutsatsen att en fyraveckors lång intervention med inslag av mindfulnessövningar är 

genomförbar, effektiv och antagbar hos medicinstudenter. Men vilka faktorer ligger 

egentligen bakom att en intervention är genomförbar och antagbar? Vidare behandlas 

forskning kring mindfulness och implementering. 

2.3 Mindfulness och implementering 

När det gäller interventioner med övningar i mindfulness eller aktivering av 

avslappningsresponsen har flera studier utförts, framförallt på populationer inom vården, men 

även på högskole- och universitetsstudenter. Det finns även exempel på interventioner som 

riktat sig åt yngre elever. På en gymnasieskola i Massachusetts testade Foret et al. (2012) 

genomförbarheten och den potentiella effekten av en avslappningsresponsbaserad 
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undervisningsplan. Likt tidigare nämnda studier utfördes mättningar på upplevd stress, oro 

och hälso-främjande beteenden, som sedan jämfördes med en kontrollgrupp. Dessutom gav 

eleverna feedback på programmet genom att svara på öppna frågor. Resultaten av 

mättningarna visade på att programmet var effektivt och elevernas feedback gav underlag till 

förändringar som skulle förbättrat interventionen. Foret et al. rekommenderar därför framtida 

interventioner att utformas efter varje individuella skolas behov, där lärarna, som känner till 

skolan och eleverna, tränas i att undervisa och utöva övningar i avslappningsresponsen 

tillsammans med eleverna.  

Tanken att undervisa lärare i mindfulness har även slagit andra forskare. Hartigan (2017) har 

tagit en konstruktivistisk approach till att reducera stress genom att undersöka 

implementeringen av mindfulnessbaserade stressreduceringstekniker i lärarutbildningen och 

dess betydelse för lärarstudenternas undervisande. Genom att utvärdera 29 lärarstudenters 

självrapportering om kunskap och inställning till mindfulness i samband med start och avslut 

av en terminslång kurs i mindfulness märkte Hartigan att studenterna lärde sig en hel del om 

mindfulness och hade för avsikt att använda sig av teknikerna i sin undervisning. I journaler 

som studenterna skrev veckovis framkom det även att lärarstudenterna upplevde teknikerna 

användbara vid stressdämpning som uppstått under studierna. Kursen hjälpte även studenterna 

att planera undervisning med inslag av mindfulness, och lärarstudenterna rapporterade även 

att deras elever hade uppvisat ett ändrat beteende efter att ha tagit del av övningarna i 

undervisningen. Bland annat menade de på deras elever var mer empatiska då de exempelvis 

lugnade ner sina kamrater som var upprörda. Hartigan menar alltså att implementering av 

mindfulness i lärarutbildningen inte bara reducerar lärarstudenters stress utan även främjar 

deras elever.    

Följaktligen finns det en hel del forskning på att mindfulness är användbart i hälsofrämjande 

syften. I Sverige, beskriver Plank (2014a), kan mindfulness återfinnas i tre olika arenor, 

terapeutiska, religiösa och kommersiella av vilka de två tidigare kan kopplas till de 

terapeutiska interventionerna respektive Buddhas lära som behandlats tidigare. Plank (2014b) 

menar dock att mindfulness emellertid existerar i fler sammanhang som inte kan tillskrivas 

dessa arenor. Skolan är ett sådant exempel. Genom att använda sig av en topografi som 

hänvisar till var mindfulness förekommer (”här”, ”där”, ”var-som-helst” m.fl..) resonerar 

Plank för hur lokaliteten påverkar hur mindfulness kommer till uttryck både som begrepp och 

praktik. I detta examensarbete kommer mindfulness som utförs ”någonstans”, närmare 
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bestämt i en gymnasieskola, undersökas för att se vad det blir till i en utbildningskontext. 

Meningen och betydelsen av mindfulness blir, som Eklöf (2014) uttrycker det, bunden till 

dess sammanhang och först begriplig när den kontextualiseras. Forskning kring 

implementering av mindfulness i skolan tyder på att elever är mottagliga för 

mindfulnessinterventioner, finner dem effektiva och är relativt positiva implementering efter 

att själva deltagit i interventioner ett antal veckor. Vad som saknas, eller inte lika tydligt 

framgått i den tidigare forskning är elevers respons vid första mötet med mindfulness. Då det 

första intrycket många gånger är av stor betydelse för ens vidare uppfattning av ett fenomen 

vore det intressant att utforska hur elever upplever det första mötet med mindfulness i skolan. 

Vad har elever för inställning till mindfulness innan de fått bekanta sig med det ett flertal 

gånger?  

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevers inställning till och upplevelse av 

mindfulness i skolan och diskutera det i relation till det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Följaktligen kommer arbetet försöka besvara följande frågeställning:  

Hur tar elever emot mindfulness som nytt undervisningsinnehåll i skolan? 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Härnäst kommer de teoretiska utgångspunkter som används i studien att presenteras. De 

teoretiska utgångspunkterna fungerar som en guide i analysen av det empiriska materialet 

(Bryman, 2008) och är således viktiga då de präglar studiens resultat. Eftersom såväl 

medicinska som pedagogiska skäl har angivits till varför mindfulness kan motiveras i skolans 

undervisning har studien teoretiska utgångspunkter som behandlar både hälsa och lärande. 

KASAM är den teori som behandlar hälsa vilken har fått utgöra det verktyg som använts vid 

analysen av det empiriska materialet, medan det sociokulturella perspektivet har fått utgöra 

det teoretiska ramverket utifrån vilket resultaten sedan har diskuterats. En teori kring hälsa 

kan användas vid identifierandet av vad det är som gör mindfulness hälsofrämjande medan ett 

sociokulturellt perspektiv hjälper till att skapa förståelse för hur mindfulness kan användas vid 

lärande. Närmast beskrivs teorin bakom KASAM och därefter presenteras det sociokulturella 

perspektivet.  
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4.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Teorin bakom KASAM grundar sig på ett salutogent synsätt på hälsa där man intresserar sig 

för vad det är som gör att individer trots alla livets påfrestningar och stressamma moment 

(stressorer) ändå håller sig friska, istället för att patogent utgå ifrån patienters sjukdomar och 

undersöka bakomliggande orsaker (Hanson, 2010). Enligt Aaron Antonovsky (1987), 

amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi och grundaren av KASAM, skapar 

stressorer spänningar som måste upplösas. Människors förmågor och tillgångar som bidrar till 

motverkandet eller upplösandet av dessa spänningar på ett hälsosamt sätt är betydelsefulla för 

hälsan. Följaktligen är stressorer i sig inte negativa då en framgångsrik stresshantering kan 

resultera i hälsofrämjande livserfarenheter. Ur ett patogent synsätt däremot, menar 

Antonovsky, anses stressorer undantagslöst vara sjukdomsalstrande riskfaktorer vilka bör 

motverkas och begränsas. Om stressorer enbart ses som något ont riskerar symptomen att bli 

viktigare än människans historia och bidra till en dikotomisering av hälsa där man antingen är 

sjuk eller frisk, vilket kan vara problematiskt då man mycket väl kan uppleva hälsa trots att 

man är sjuk, eller vice versa. Ett salutogent synsätt erbjuder enligt Antonovsky ett mer 

användbart sätt att se på dimensionen hälsa-ohälsa, nämligen som ett kontinuum där man i 

varje given stund befinner sig någon stans mellan de två polerna. 

Det salutogena perspektivet kännetecknas av: avvisandet av dikotomin att människan skulle 

vara antingen frisk eller sjuk, sökandet av framgångsfaktorer för att röra sig mot den friska 

polen i kontinuumet, betraktandet av stressorer som någonting som skulle kunna vara 

hälsofrämjande vid framgångsrika upplösningar av spänning samt, betydelsen av att inkludera 

människans totala historia vid presentationen av hennes hälsotillstånd (Antonovsky, 1987). 

Ett salutogent perspektiv medför således en del konsekvenser där sammanhangets betydelse är 

av stor vikt. Hanson (2010) uppger att hälsans mysterium måste sökas i hela sammanhanget 

och att en människas förflyttning mot en ökad hälsa påverkas av hur väl hon lyckas förstå och 

hantera sitt sammanhang. Vidare beskriver han hälsa som en personlig upplevelse, varpå en 

individs egna ambitionsnivå avgör vad det innebär att må bra. Följaktligen blir en människas 

tidigare erfarenheter och förväntningar inför fortsättningen avgörande för välmående. I arbetet 

för en bättre hälsa menar Hanson att hälsofrämjande resurser bör sökas, och att dessa måste 

sökas i hela människans sammanhang. 

En individs förmåga att förstå och hantera sitt sammanhang tillsammans med individens 

engagemang eller ambitionsnivå vilka ovan beskrivits som viktiga element ur ett salutogent 
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perspektiv är även de komponenter som Antonovsky (1987) har tillskrivit KASAM modellen. 

Antonovsky kallar dessa komponenter för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Förmågan att förstå, eller begriplighet som Antonovsky (1987) väljer att kalla det, syftar till 

den rent kognitiva förmågan att förnuftsmässigt strukturera den information man upplever 

genom yttre och inre stimuli som gripbara, ordnade, tydliga och sammanhängande. Framtida 

stimuli anses för personer med hög begriplighet vara förutsägbara, och i den mån de inte är 

det är de i alla fall förklarliga. Dessutom beskriver Antonovsky en slags optimism inbakat i 

begreppet för de personer med hög begriplighet då han menar att de upplever det mycket 

troligt att ”saker och ting kommer att utvecklas så bra man rimligen kan förvänta sig.” (1987, 

s 44). Det är dock viktigt att tillägga att denna optimism grundar sig i den kognitiva förmågan 

att bedöma verkligheten och inte en känslomässig förhoppning om att allt ska lösa sig. Den 

raka motsatsen till dessa personer liknar Antonovsky med de som kan kallas olycksfåglar, 

eller de ständigt otursförföljda, det vill säga människor som uppger att de alltid råkar ut för 

olyckliga saker av obegripliga skäl och förutsätter att det kommer att fortsätta så resten av 

livet. Dessa personer har således inte bara låg begriplighet utan verkar även inte klara av att 

handla för att påverka sin situation. Med andra ord har de även en låg hanterbarhet. 

En individs grad av hanterbarhet avgörs av i vilken mån hon upplever sig ha resurser att klara 

av de påfrestningar, krav och utmaningar hon ställs inför (Antonovsky, 1987). Dessa resurser 

kan vara både individuella förmågor eller tillgångar som personen själv kontrollerar över och 

utomståendes stöd som personen kan räkna med och lita på. Det är även av stor betydelse för 

hälsan att det finns en rimlig balans mellan de resurser en människa förfogar över och de krav 

hon ställs inför, poängterar Hanson, då allt för stora krav resulterar i en liten eller eliminerad 

hanterbarhet. Ett motsatt förhållande där man upplever sig ha allt för mycket resurser än vad 

som behövs för att hantera en situation är inte heller optimalt och kan även det innebära att 

man mår dåligt. Att inte få utmanas tillräckligt kan leda till brist på motivation och 

engagemang, vilka är avgörande för meningsfullheten, den tredje komponenten i KASAM 

modellen. 

Meningsfullhet förefaller sig enligt Antonovsky (1987) vara den viktigaste komponenten då 

varken begriplighet eller hanterbarhet förmodas bli särskilt varaktiga om motivation saknas. 

Antonovsky kallar meningsfullhet för motivationskomponenten och menar på att motivation 

engagerar människor i det som betyder mycket för dem. Till skillnad från begriplighet och 

hanterbarhet involverar således meningsfullhet engagemang på ett känslomässigt plan. Denna 

känslomässiga innebörd medför att man finner det värt att investera energi i åtminstone en del 
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av livets alla problem och se dem som inspirerande utmaningar istället för oönskade bördor. 

Meningsfullheten blir följaktligen betydelsefull för utformningen av människors liv då den 

avgör till vilken grad de vill vara delaktiga i det som skapar vardagen. Sammantaget beskriver 

Antonovsky KASAM på följande sätt: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang. (Antonovsky, 1987, s 46).  

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är således alla avgörande för att människor ska 

uppleva en känsla av sammanhang i deras liv. Livet, eller livets ström, liknar Antonovsky 

(1987) med en flod i vilken människan simmar. Floden har både lugna men också farliga 

vatten med strida strömmar och strömvirvlar, och vissa delar är till och med förgiftade. 

Oavsett var i floden man befinner sig så måste man simma och enligt Antonovsky så är det en 

individs KASAM som avgör simförmågan. Denna metafor har bland andra diskuterats av 

Louise McCuaiga and Mikael Quennerstedt (2016) vilka intresserar sig för det salutogena 

perspektivet och vill betona flodens (miljöns) betydelse för simmarens (individens) hälsa då 

de menar att många salutogent inspirerade studier nästan enbart fokuserar på simmaren 

alternativt uteslutande ägnar sig åt kliniska prover. I de fall studier undersöker floden är de 

mer patogent inspirerade menar de. Därför hoppas de på att forskare inom sport och idrott och 

hälsa undervisning utvecklar och utför sociokulturellt inspirerade undersökningar genom att 

använda sig av en salutogen modell av hälsa. Detta skulle enligt McCuaiga och Quennerstedt 

som konsekvens innebära att ”vi införskaffar oss en större inblick i människors engagemang 

och upptagande av berättigade hälsoresurser inom sport och skolans idrott och hälsa 

undervisning vilka många av oss anser vara kritiska för en simmares navigering och ´flytkraft´ 

inom livets flod.” (s. 10 [min översättning]). Denna studie har för avsikt att använda sig av 

KASAM modellen som analysverktyg och sedan diskutera resultatet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, varpå en kort förklaring av det sociokulturella perspektivet följer härnäst.  
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4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundat av Lev Vygotskij baseras på att människan inte bara 

är en biologisk utan även en social, kulturell och historisk varelse (Säljö, 2015). Säljö påpekar 

att en central utgångspunkt i hur man ser på lärande är att biologiska förutsättningar inte avgör 

en människas förmågor då hon kan utveckla och använda redskap vilka hjälper henne att 

åstadkomma saker som inte vore möjliga annars, till exempel se långt ut i rymden med hjälp 

av ett teleskop. Termen redskap eller verktyg syftar till de resurser som människan har 

tillgång till och använder när hon förstår sin omvärld samt agerar i den (Säljö, 2000). Det 

redskapen gör är att de medierar våra handlingar och tillåter oss att göra erfarenheter i 

konkreta verksamheter. Säljö förklarar att begreppet medierar kommer från tyskans 

Vermittlung (förmedling) och anspelar på att människor inte är direkt och utan tolkning 

kopplade till omvärlden. Således fungerar medierande redskap som förmedlare av både 

omvärldens stimuli och människans hantering av den. Mediering innebär enligt Säljö ”att vårt 

tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av vår kultur 

och dess intellektuella och fysiska redskap.” (2000, s 81).  

Teleskopet i exemplet tidigare beskriver ett fysiskt redskap, men ur citatet ovan framkommer 

det att det även finns intellektuella (eller mentala) redskap, och dessa använder vi oss av när 

vi tänker eller kommunicerar (Säljö, 2015). Exempel på intellektuella redskap är symboler, 

tecken, räknesystem och begrepp (Säljö, 2012). Vidare har dessa redskap alltid en historia 

som har sitt ursprung i den kulturella utvecklingen. Likt de fysiska redskapen hjälper de 

mentala redskapen oss att förstå och agera i omvärlden varpå många menar att det är onödigt 

att tydligt skilja dessa redskap åt. Faktum är, menar Säljö (2015), att de tillsammans utgör 

kulturella redskap då de oftast består av en förening av fysiska och mentala resurser. Linjalen, 

boken och smartphonen består alla av fysiskt material, men fungerar genom att vi 

intellektuellt förstår deras symboler. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan människan enligt 

Säljö därför ses som en kognitiv hybrid vilken lagrar hennes mentala kunskaper i medier 

utanför hennes egen kropp. Den innebörd och mening denna kunskap består av är således inte 

biologisk lagrad utan kommunikativ (Säljö, 2000). Att kommunicera är därför att mediera, 

och då människan kommunicerar och interagerar med varandra genom språk blir språket ett 

viktigt medierande redskap. Vygotskij själv ska till och med ha kallat språket för redskapens 

redskap avslöjar Säljö (2015) och förklarar hur vi genom språket på en mängd olika sätt kan 

beskriva, tolka och analysera världen. Dessutom kan vi med språket sedan kommunicera och 

dela med oss av kunskap och erfarenheter och på så lära av varandra.  
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När människan lär sig någonting kallas det i den sociokulturella traditionen att hon 

approprierar nya kunskaper. Appropriering, föreslår Säljö (2015), kan översättas till ’ta till 

sig’, ’låna in’ samt ’ta över och göra till sitt’ och kan exemplifieras med barnet som i 

interaktionen med vuxna stöter på och lär sig känna igen språkliga uttryck för att sedan ta till 

sig dem innan det brukar dem på egen hand. Lärandet uppstår alltså i samspelet mellan barn 

och vuxen genom deltagande i interaktionen. Det är således kommunikationen människor 

emellan som möjliggör att kunskaper och erfarenheter kan förmedlas och genom 

appropriering därefter införlivas som en del i en individs tänkande. Exemplet med barnet som 

stöter på ett ord, lär sig känna igen det och tar till sig det innan barnet själv behärskar det 

beskriver hur lärande sker i etapper och belyser hur viktig den vuxne är i sammanhanget. Den 

vuxne, eller den mer kunniga kamraten som den också benämns av Säljö (och Vygotskij), 

fungerar som ett stöd för barnet tills det att barnet har approprierat den nya kunskapen. 

Därefter fungerar den tillförvärvade kunskapen som en plattform varifrån barnet kan lära 

vidare. Från plattformen finns det kunskaper som är utom räckhåll och sen finns det de som är 

inom räckhåll men med hjälp av stöd från en mer kunnig kamrat. Skillnaden mellan det en 

individ kan prestera ensam utan stöd och det en individ kan klara av med hjälp av stöd kallas 

den proximala utvecklingszonen (ZPD). I ZPD finns det således nya kunskaper och 

färdigheter som ligger inom räckhåll med stöd av en mer kunnig kamrat. Säljö hävdar att 

tanken bakom utvecklingszonen näst intill inrymmer en hel människosyn vilken framhäver 

människan som en varelse i ständig utveckling som hela tiden lär och tar till sig kunskaper av 

andra och på vis får nya erfarenheter.  

Med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna handlar människan så som hon, 

medvetet eller omedvetet, uppfattar att omgivningen kräver tillåter eller gör möjlig i en viss 

verksamhet (Säljö, 2000). Människans handlande är följaktligen situerat i sociala praktiker, 

påstår Säljö som menar att det ur en sociokulturell tradition är grundläggande att ”handlingar 

och praktiker konstituerar varandra.” (s 128). I olika sociala praktiker eller sammanhang kan 

en och samma handling innebära olika saker. Säljö exemplifierar hur frasen ’hur är det?’ i ett 

vardagligt möte med en person kan tolkas som en inbjudan till en allmän konversation, medan 

samma fråga av läkaren i en mottagning, även om det vore samma person, skulle ha en helt 

annan funktion. Ur ett sociokulturellt perspektiv är därför förståelsen av kopplingen mellan 

individuella handlingar och sammanhang ytterst central då tänkande, kommunikation och 

handlingar är situerade i kontexter.    
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I denna studie undersöks mindfulness i en skolkontext. Då skolan är en institution där elever 

förväntas lära sig saker lämpar det sig väl att diskutera aktiviteten utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. I metoden som följer härnäst kommer studiens tillvägagångssätt att 

presenteras och de två teoretiska utgångspunkternas relevans för analysförfarande och 

diskussion att beskrivas.    

 

5. Metod  

I detta avsnitt kommer studiens metod att redogöras för. Inledningsvis kommer studiens 

datainsamlingsmetoder att presenteras och motiveras med koppling till studiens syfte. 

Därefter belyses aspekter av metodens kvalité innan dess etiska överväganden behandlas och 

etiska dilemman som uppstått under studiens gång beskrivs. Sedan presenteras 

urvalsprocessen innan slutligen det analytiska förfarandet redogörs för. 

5.1 Datainsamlingsmetoder 

Studiens forskningsfråga frågar hur elever tar emot mindfulness som nytt 

undervisningsinnehåll i skolan. För att utreda detta konstruerades en tredelad metod där del 1 

gick ut på att kartlägga elevernas erfarenheter, del 2 gick ut på att utsätta eleverna för 

mindfulness och del 3 gick ut på att undersöka själva mottagandet. Studien kan i denna 

bemärkelse liknas med en interventionsstudie i den mening att för- och eftermätningar gjordes 

i förhållande till en initierad aktivitet. Experimentella interventionsstudier kännetecknas enligt 

Haerens och Tallir (2012) av undersökandet av orsakssamband där man manipulerar en viss 

variabel för att se hur det påverkar en annan. Designen för denna studie är inte experimentell i 

den bemärkelsen att resultaten var tänkta att belysa interventionens effekt på mätvärdena. Det 

var istället elevernas mottagande av interventionen i sig som undersöktes. Således var det i 

huvudsak data från eftermätningarna i del 3 som gav upphov till svar på forskningsfrågan. 

Vidare bestod del 3 av två datainsamlingsmetoder fördelade till två tillfällen, dels en enkät 

(Enkät 2) innehållande båda slutna och öppna frågor som skulle besvaras i direkt anslutning 

till interventionen, och dels semistrukturerade fokusgruppintervjuer genomförda vid ett senare 

skede. Följaktligen samlades både kvantitativa och kvalitativa data in under insamlingarna 

som följde interventionen. För att försäkra sig om att interventionen i del 2 motsvarade ett 

nytt undervisningshåll var även förmätningarna i del 1 av betydelse. Datainsamlingen som 

föregick interventionen bestod av en enkät (Enkät 1) innehållande enbart slutna frågor för 

insamling av kvantitativa data och genomfördes en vecka före interventionen.  
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Studiens metod är således tredelad i flera bemärkelser. Metoden omfattar tre delar, 

innehållande tre datainsamlingsmetoder (kvantitativ enkät, kvantitativ och kvalitativ enkät, 

samt kvalitativ intervju), genomförda vid tre tillfällen. Användandet av fler än en 

datainsamlingsmetod kallas datainsamlingstriangulering (Jones 2015). Trianguleringen med 

både enkäter och intervjuer som datainsamlingsmetod möjliggjorde datainsamling där både 

bredd och djup av elevers uppfattningar och upplevelser om mindfulness som nytt 

undervisningsinnehåll representerades. Det enda sättet att ta reda på vad personer känner eller 

tänker är att fråga personerna i fråga (Bryman, 2008), varpå valet av enkäter och intervjuer 

som metoder är motiverat. Alternativa metoder som observationer i olika former möjliggör 

inte för insamlande av data beträffande elevernas tankar och upplevelser varpå de inte var 

aktuella att använda sig av i denna studie.  

Enkät 1 tilldelades eleverna innan de blivit presenterade för mindfulnessövningen och berörde 

frågor kring deras upplevda stress samt deras erfarenhet av och inställning till mindfulness (se 

Bilaga 1). Denna kvantitativa data användes inledningsvis för att skapa en överblick över 

elevernas situation gällande stress och mindfulness och sedan även som underlag för samtal 

kring ämnet under senare datainsamling. Dessutom ställde enkäterna eleverna frågan om de 

kunde tänka sig att ställa upp på att delta i ett sådant samtal, vilket gjorde att enkäten även 

fungerade som ett värvningsformulär för informanter till fokusgruppintervjuerna. 

Användningen av enkäten möjliggjorde en snabb kartläggning av eleverna och deras 

benägenhet till att delta i intervjuerna, vilket också gjorde metoden effektiv. Vidare 

införskaffade metoden även data från personer som är negativt inställda till att delta i 

intervjuer. Utöver de fördelaktiga egenskaperna att enkäter är billiga och snabba att 

administrera så poängterar Bryman (2008) även att enkäter inte medför någon intervjuareffekt 

som skulle kunna påverka informanternas svar i fall frågorna hade ställts av forskaren själv. 

Efter att Enkät 1 hade delats ut och returnerats genomfördes själva interventionen, det vill 

säga mindfulnessövningen. Aktiviteten genomfördes under ordinarie idrottslektion efter en 

kort presentation om mindfulness, studiens syfte och övningens karaktär. Eleverna 

uppmanades att följa anvisningarna ur ett ljudklipp där en röst guidade dem genom 

meditationsövningen som var en kroppsskanning, en övning där man känner efter hur det 

känns i hela ens kropp, en kroppsdel åt gången. Utöver mig och ordinarie lärare fanns det 

även två lärarstudenter på plats som genomförde sin praktik på skolan. När övningen var slut 

ombedes eleverna svara på Enkät 2 vilken ställde några frågor kring upplevelsen de precis 

varit med om. Enkät 2 omfattade både slutna frågor med svarsalternativ och öppna frågor av 
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mer reflekterande karaktär (se Bilaga 2). Bryman (2008) påpekar att slutna frågor förbereder 

för lätt bearbetade svar, ökar jämförbarhet i svaren samt är lätta att ställa och lätta att svara på, 

medan fördelarna med öppna frågor är att de är icke-ledande, möjliga att svara med egna ord 

samt ger utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. Förhoppningen var att både kvantitativ 

och kvalitativa data skulle samlats in genom elevanteckningarna i Enkät 2. Precis som med 

den första enkäten användes även data från den andra enkäten som diskussionsmaterial till de 

kommande fokusgruppintervjuerna. Då eleverna fått en ny erfarenhet av mindfulness 

tillfrågades de även andra gång om de ville ställa upp på att delta i ett sådant gruppsamtal. 

Enkät 2 fungerade således likt Enkät 1 som metod för att samla in data av såväl personer som 

inte ville delta i intervjuer som personer som faktiskt deltog i dem.  

Den sista delen i denna tredelade metod bestod slutligen av fokusgruppintervjuerna där endast 

ett fåtal av alla elever som fått pröva på interventionen fick möjlighet att i samtal uttrycka sig 

mer utförligt kring upplevelsen. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse av 

intervjupersonernas perspektiv (Ennis & Chen, 2012). Intervjuerna i studien kunde av skäl 

relaterade till elevernas schema inte utföras i omedelbar anslutning till kroppskanningen. 

Istället ägde samtalen rum under nästkommande idrottslektion vilket var en vecka senare. 

Fördelen med detta var att eleverna fick tid till att hinna bearbeta det de varit med om tidigare 

lektion. Fokusgruppintervjuerna inkluderade emellertid en kortare mindfulnessövning vilken 

förutom att erinra eleverna om den tidigare övningen även försåg eleverna med ytterligare en 

erfarenhet av mindfulness att yttra sig om. Mindfulnessövningen bestod i att eleverna under 

koncentration skulle förtära fika. Under övningen uppmanades de att uppmärksamma alla sina 

sinnen. Därefter diskuterades även upplevelsen av denna mindfulnessövning och jämfördes 

med tidigare kroppsskanning. Vidare utfördes intervjuerna under semistrukturerade former 

efter en intervjuguide med ett frågebatteri innehållande frågor kring fyra teman, tidigare 

erfarenheter, stress, mindfulness, samt framtida implementering där övningen innehållande 

fika omfattades av temat mindfulness (se Bilaga 3). Givetvis påverkade deltagarnas svar och 

uttalanden vilka följdfrågor som ställdes samt hur frågorna ställdes. Samtidigt som 

intervjuerna behandlade bestämda teman, möjliggjorde även de semistrukturerade intervjuer 

för mer uttömmande och djupgående information kring aspekter som kanske inte hade belysts 

om informanterna endast hade svarat på de först ställda frågorna. Alla intervjuer spelades in 

och transkriberas för senare analys. 

Själva insamlingen av data fördelades över tre veckor. Vecka ett ägnades åt förmätningarna i 

form av datainsamling via Enkät, vecka två ägnades åt själva mindfulnessövningen och 
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insamling av de tillhörande elevanteckningarna i Enkät 2, och vecka tre ägnades åt 

fokusgruppintervjuerna. Vecka två och tre var på varandra efterföljande veckor medan 

enkätinsamlingen vecka ett av verksamhetsrelaterade skäl inte kunde genomföras i anslutning 

till de övriga veckorna. Bearbetningen och analys av data från Enkät 1 skedde parallellt med 

insamlingen av nya data. Efter vecka tre avslutades datainsamlingen. Efterföljande veckor 

ägnades enbart åt bearbetning och analys av samtliga insamlade data. Hur insamlandet och 

bearbetningen av data genomfördes är avgörande för vilken kvalité resultatet kom att ha.  

5.2 Kvalité  

Användandet av datainsamlingstriangulering kan vara ett sätt stärka validiteten i studier i de 

fall olika data leder till att samma slutsats kan nås (Jones, 2015). Ett ytterligare sätt att stärka 

en studies kvalité och validitet kan vara att genomföra en pilotstudie i syfte att pröva de 

utformade frågorna på ett mindre urval av den tänkta undersökningspopulationen. En sådan 

studie syftar till att hitta fel eller svagheter med mätinstrumenten eller analysstrategierna 

(Brandl-Bredenbeck & Kämpfe, 2012) vilket i sin tur skulle kunna leda till utvecklandet av 

mer fokuserade och för informanterna lätt begripliga frågor. Också denna studie föregicks av 

något som kan liknas en pilotstudie. Elever i en klass som läste mental träning i samma skola 

som undersökningen utfördes fick under en och samma lektion svara på både Enkät 1 och 2 

samt däremellan prova på en mindfulnessövning. Dessutom så intervjuades en grupp elever i 

klassen efter samma intervjuguide. Pilotstudien kunde av schemarelaterade skäl inte 

genomföras innan denna studie varpå den utfördes under samma vecka som studiens första 

datainsamlingsvecka. Detta innebar att Enkät 1 redan hade börjats använda för denna studie. 

Pilotstudien resulterade inte i några förändringar i vare sig enkäter eller intervjuguide. 

Däremot så var eleverna i fokusgrupperna färre än de som deltog i intervju under pilotstudien. 

Vidare har vissa av frågorna som ställts till eleverna inspirerats av tidigare prövade och 

erkända material som används av flertalet forskare världen över, vilket kan anses stärka 

validiteten och reliabiliteten (Jones, 2015). Det bör dock uppmärksammas att frågorna i 

studien inte var de samma som de erkända etablerade, utan hade anpassats efter syfte och 

urvalsgrupper för denna aktuella studie. Emellertid hade frågorna utvecklats och utformats 

efter reflektion i samspel med handledare och erfarna forskare, vilket stärker validiteten 

(Jones, 2015). 

Medan validiteten behandlar giltigheten av att en studie faktiskt undersöker det den är ämnad 

att undersöka, relaterar reliabiliteten till den utsträckning i vilken en studie kan upprepas med 

samma resultat (Hastie & Hay, 2012). Studiens upprepande insamling av data från samma 
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individer skulle kunna anses påverka studiens reliabilitet då liknande frågor kunde ställas till 

informanterna vid olika tidpunkter. Här bör dock poängteras att studiens experimentella 

design i sig sannolikt medförde varierande svar vid de olika tillfällena, vilket är en naturlig 

konsekvens i interventionsstudier. Det finns däremot andra sätt att granska reliabiliteten. Ofta 

talar man i kvalitativa studier då om studiens trovärdighet, pålitlighet, rigorositet, eller 

autenticitet (Jones, 2015). Ett sätt att framhäva trovärdighet och autenticitet vara att i 

intervjuerna ställa kontrollerande följdfrågor för att säkerställa att informanternas uttalanden 

blir korrekt förstådda. Trovärdighet stärks även genom att fråga flera intervjupersoner frågor 

kring samma ämne (Ennis & Chen, 2012). Pålitlighet och rigorositet berör hur väl lämpade 

forskarens val är i förhållande till studiens forskningsfrågor. Trots att dessa faktorer kan 

kopplas till metoden så är det kanske främst i bearbetningen och presentationen av analys och 

data som de framträder och kan utvärderas. Mycket handlar om forskarens presentation av 

och motivering till de beslut forskaren gör, både vad gäller metodologi och slutsatser. Min 

förhoppning är att metoden och analysen har redovisats på ett sätt att studiens reliabilitet 

stärks. Analysförfarandet kommer att beskrivas senare i texten, innan dess kommer etiska 

överväganden att behandlas. Även etiska beslut bör vara väl motiverade för att höja en studies 

kvalité.  

5.3 Etiska överväganden 

Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att forskning bedrivs på ett pålitligt, trovärdigt och 

principfast sätt. Man ska ”kunna lita på att forskaren gör sitt bästa för att få fram hållbara och 

väsentliga resultat” (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005, s 14). Givetvis ska etiska 

överväganden även omfatta studier som inte bedrivs av forskare. I denna studie har därför 

vetenskapsrådets riktlinjer gällande informations-, samtyckes-, nyttjandes- och 

konfidentialitetskraven beaktats. Utöver har även andra etiska ställningstaganden betänkts. Ett 

dilemma som uppstod var att eleverna blivit informerade att deras enkätsvar inte skulle 

avslöjas, men samtidigt fungerade enkäterna som värvningsformulär inför 

fokusgruppintervjuerna vilka hölls under lektionstid. Med andra ord kunde övriga elever 

enkelt lista ut vilka klasskamrater som svarat ja på frågan huruvida de kunde tänka sig att 

medverka i samtalen. Emellertid var detta inte en särskilt känslig fråga för eleverna varpå 

konsekvensen av denna ”konfidentialitet läcka” var försumbar. Dessutom formades 

fokusgrupperna av olika skäl tillslut så deltagarna bestod av en blandning av de som svarat ja, 

nej och kanske på enkätfrågan om de kunde tänka sig att delta i samtalen. Det bör dock 
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tydliggöras att alla elever som deltog i intervjuerna informerades om studiens syfte och 

karaktär samt gav sitt muntliga samtycke till att deltaga.  

Ett annat dilemma som uppstod var hur mindfulness skulle presenteras för eleverna. Ur en 

etisk aspekt måste eleverna informeras om den eventuella inverkan mindfulness kan ha. För 

djupt deprimerade personer exempelvis kan mindfulness vara psykiskt ohälsosamt. Samtidigt 

vill man varken skrämma elever från att delta i övningen eller få dem att aktivt känna efter om 

de mår psykiskt dåligt under övningen, varpå man noga måste reflektera över hur man 

uttrycker sig. Vidare måste eleverna informeras om var de kan vända sig om 

mindfulnessövningen har negativa påföljder. Efter noga övervägande informerades eleverna 

om att mindfulness kan ha negativa konsekvenser för deprimerade samt att skolan har kurator 

och skolsjuksköterska elever kan vända sig ifall de upplevt att mindfulnessövningen orsakat 

någon psykisk ohälsa. Vidare informerades även eleverna kort om hälsofrämjande effekter 

mindfulness kan ge.  

5.4 Urvalskriterier 

Då studien ämnar besvara frågan hur elever tar emot ett mindfulness som nytt 

undervisningsinnehåll i skolan var det grundläggande kriteriet följaktligen att studiens 

deltagare skulle vara skolelever. Vidare är mindfulness en mental träningsform som kan 

användas för att reglera eller reducera spänning i kroppen varpå det även är en aktivitet som 

kan omfattas av det centrala innehållet spänningsreglering och mentalträning för idrottsämnet 

i gymnasieskolans läroplan. Det var därför rimligt att rikta frågan mot gymnasielever som 

läser idrott och hälsa. Emellertid var det inte så lätt att få tag i frivilliga klasser som kunde 

tänka sig att delta i universitetsstudenters studier, varpå den första skolan som tackade ja till 

erbjudandet att delta valdes för denna studie. Då jag sedan tidigare hade etablerat en kontakt 

med en ut av idrottslärarna på skolan där studien ägde rum kan det första urvalet även kallas 

för ett bekvämlighetsurval (Bryman 2008). För eleverna gjordes inga begränsningar för att få 

delta i enkätundersökningarna, varpå alla lärarens elever erbjöds att delta i studien. Det totala 

urvalet bestod ut av elva klasser för enkätundersökningarna. Sammanlagt var det 266 elever 

som svarade på den första enkäten och 242 elever som svarade på den andra. Bortfallet 

berodde på en lägre närvaro bland eleverna de dagar själva interventionen genomfördes. 

Vidare fanns det ett varierande bortfall beträffande besvarade frågor i de två enkäterna då 

några elever har valt att hoppa över vissa frågor. Alla enkäter, oavsett om enkäterna var helt 

eller delvis ifyllda, inkluderats i studiens resultat. Bortfallen beaktats i resultatet och har 

markerats med ”svar saknas”. 
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För intervjuerna behövdes ett mindre antal elever. Tanken var att göra ett urval och forma 

mindre fokusgrupper utifrån elevernas svar på värvningsfrågorna i enkäterna. Förhoppningen 

var att tillräckligt många elever skulle vara intresserade i att delta i intervjuerna för att ett 

slumpmässigt stratifierat urval kunde åstadkommas där eleverna skulle fördelas jämnt mellan 

kön och inställning till mindfulness. I praktiken visade det sig att det var för få elever som i 

enkäterna uppgav att de var villiga att delta i intervjuer varpå detta urval inte kunde 

genomföras. Vidare konstruerades fokusgrupperna i praktiken, inte efter vad eleverna hade 

svarat på enkäten, utan efter de rådande förhållandena de dagar intervjuerna hölls. Att inte 

vara ombytta, inte vilja delta i den aktuella idrottsundervisningen eller vara sugna på det 

utlovade fikat för intervjudeltagare var snarare de faktorer som hade störst inverkan på 

formandet av intervjugrupper. Däremot var det överlag en relativt jämn fördelning av manliga 

och kvinnliga elever som deltog i intervjuerna även om elever med en negativ inställning till 

mindfulness var underrepresenterade i intervjuerna. Totalt genomfördes nio intervjuer med tre 

till sex elever i varje fokusgrupp. All data som kom in via enkäter eller intervjuer 

analyserades sedan enligt analysförfarandet som beskrivs i kommande stycken.  

5.5 Analysförfarande  

I studien har såväl kvantitativa som kvalitativa data samlats in. Kvantitativa data kommer från 

enkätsvaren och har analyserats statistiskt med hjälp av programmet SPSS. Den statistiska 

analysen genomfördes först deskriptivt där tabeller skapades för att sammanställa hur stor 

andel av eleverna som svarat för varje angivet svarsalternativ i enkäterna. Vissa 

svarsalternativ slogs dock ihop för lättare analyshantering. Exempelvis representerar 

stressfrekvensen ”ofta” svarsalternativen ”dagligen” samt ”en eller ett par gånger i veckan”.  

Därefter genomfördes en fördjupad analys av kvantitativa data där förhållanden mellan olika 

variabler undersöktes. I dessa analyser utfördes även chi-två test där resultat som gav mindre 

än 0.05 har benämnts som statistiskt signifikanta. Resultaten av de fördjupade analyserna 

samanställdes i korstabeller och diagram innehållande flera variabler.   

De data som samlats in ifrån de inspelade fokusgruppintervjuerna är av kvalitativ karaktär. 

Det ligger i kvalitativa studiers natur att generera en uppsjö av röriga data (Hastie & Glotova, 

2012). Det är således upp till forskaren att skapa mening ur denna data på ett trovärdigt sätt 

som läsaren kan relatera till. I denna studie har kvalitativa data analyserats tematiskt efter 

Antonovskys (1987) tredelade KASAM modell för att sedan diskuteras ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Den kvalitativa analysen genomfördes i 5 steg.  
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Steg 1 innebar att intervjutranskripten lästes igenom ett antal gånger för att skapa en överblick 

över materialet. Steg 2 bestod av en reducering av data där de nio intervjutranskripten 

sammanfattades till en text som följde intervjuguidens tematik med rubrikerna: erfarenhet, 

stress, upplevelse och framtida implementeringar. Endast de mest betydelsefulla uttalanden 

inom varje tema för intervjuguiden inkluderades i sammanfattningen. I steg 3 söktes 

sammanfattningen igenom efter återkommande teman i de olika citaten. Därefter 

generaliserades data i steg 4 så att flera uttalanden om liknande fenomen reducerades till 

påståenden exemplifierade med enstaka uttalanden eller delar av citat. Steg 5 innebar slutligen 

en gruppering av de kvarstående uttalandena efter KASAM modellens tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Uttalanden kopplade till erfarenhet, förståelse 

och information kategoriserades som begriplighet medan uttalanden om förmågor, 

svårighetsgrad av mindfulnessövningarna, samt hjälp och stöd kopplades till hanterbarhet. 

Meningsfullhet kopplades ihop med uttalanden om framtida utövande, mindfulness effekter 

samt elevers upplevelser av och inställningar till mindfulness. Resultatet var sedan tänkt att 

diskuteras utifrån ett sociokulturellt perspektiv där framförallt begrepp som appropriering, 

medierande verktyg och situerat lärande blir aktuella.  

 

6. Resultat 

I metoden har den här studien beskrivits som en mixed-method studie omfattande två olika 

metoder för datainsamling samt en interventions del bestående av mindfulnessutövning. Inom 

ramen för resultatet kommer en summering av insamlade data presenteras i form av såväl 

kvantitativa som kvalitativa data. Inledningsvis presenteras en deskriptiv analys av den data 

som inkommit via Enkät 1 samt Enkät 2. Därefter följer en fördjupad analys av kvantitativa 

data i form av korstabeller och diagram där förhållanden mellan multivariabla data 

presenteras. Slutligen så redovisas resultatet från analysen av fokusgruppintervjuerna utifrån 

KASAM modellens tematisering: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

6.1 Deskriptiv analys av kvantitativa data 

Totalt var det 266 elever som svarade på den första enkäten och 242 elever som svarade på 

den andra. Alla elever svarade dock inte på samtliga frågor varpå bortfall förekommer. I 

tabellerna benämns bortfallen med ”svar saknas”. Sammantaget visar enkätsvaren på att en 

övervägande majoritet av eleverna (ca tre av fyra) inte visste vad mindfulness var innan de 

blev presenterade för det, men att en ungefär lika stor andel ändå ansåg det vara lätt eller 
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delvis lätt att följa med i övningen när de väl utförde den. Dessutom är det strax över hälften 

av eleverna som anser mindfulnessövningen varit en positiv upplevelse, och 72 procent kände 

lugn under eller efter övningen, vilket motsvarar en ungefär lika stor andel av eleverna som 

anger att de känt sig stressade sedan början av terminen. Knappt 5 procent anser 

mindfulnessövningen är negativ.  

Enkätsvaren från Enkät 1, vilka samlades in innan eleverna blev presenterade för mindfulness, 

visar på att majoriteten av eleverna (71 procent) någon gång sedan början av terminen har 

känt sig stressade. Hela 43 procent av de tillfrågade känner sig stressade varje vecka och 13 

procent känner stress dagligen. Tabell 1 visar både om och hur ofta eleverna känner stress 

uttryckt i andel elever.  

Tabell 1. Elevers och deras erfarenhet av stress. 

Har du sedan du börjat skolan denna termin någon gång känt dig stressad? Procent (%) 

Ja 70,7 

Nej 22,2 

Vet ej 6,8 

Svar saknas 0,4 

Total 100,0 

Hur ofta känner du dig stressad?  

Aldrig 6,0 

Sällan* 51,5 

Ofta** 42,5 

Total 100,0 

* En eller ett par gånger i månaden alternativt mer sällan 

** Minst en gång i veckan 

Resultaten visar även på att hela 59 procent av eleverna känner av någon form av symptom 

eller åkomma som de tror beror på stress. Tabell 2 visar andelen elever som uppger att de 

känner huvudvärk, magont, sömnproblem eller koncentrationssvårigheter de tror beror på 

stress. 

Tabell 2. Antalet och andelen elever som känner av symptom de tror är stressrelaterade. 

Stressrelaterade symptom Procent (%) 

Huvudvärk 23,3 

Magont 9,8 

Sömnproblem 28,6 

Koncentrationssvårigheter 35,3 

Inga symptom 41,0 

 

Enkät 1 behandlar även elevernas förhållande till mindfulness i form av erfarenhet och 

inställning. Resultatet visar att av de som kände till mindfulness sedan tidigare var det bara 

drygt 5 procent som utövar det medan närmare 41 procent av de som kände till mindfulness 



Samir Sibahi  ID002A 

26 
 

hade provat på det vid ett eller ett par tillfällen. Däremot var det en övervägande majoritet av 

eleverna (76 procent) som inte visste vad mindfulness var. Oavsett om man utövar 

mindfulness eller ej, eller inte ens visste vad mindfulness var så var mer en var fjärde elev (26 

procent) positiv till aktiviteten medan drygt 3 procent var negativt inställda. Nästan hälften av 

de tillfrågade (49 procent) viste inte vad de hade för inställning till mindfulness. Dessutom var 

det en övervägande majoritet av eleverna (77 procent) som uppgav at de inte visste huruvida 

de trodde att mindfulness var bra för stressreducerande syften. Andelen som trodde alternativt 

inte trodde att mindfulness är användbart för stressreducerande syften var 17 respektive 6 

procent. I Tabell 3 presenteras resultaten angivet i andel elever. 

Tabell 3. Elever och deras förhållande till mindfulness. 

Vad är din erfarenhet av mindfulness? Procent (%) 

Har aldrig hört talas om 60,5 

Har hört talas om men vet inte vad det är 15,8 

Känner till men har aldrig provat 12,4 

Har provat på vid ett eller ett par tillfällen 9,4 

Utövar 1,1 

Svar saknas 0,8 

Total 100,0 

Tror du att mindfulness är användbart för stressreducerande syften?  

Ja 16,9 

Nej 6,0 

Vet ej 76,7 

Svar saknas 0.4 

Total 100,0 

Oavsett om du utövat mindfulness eller ej. Vad har du för inställning till 
aktiviteten? 

 

Positiv 26,3 

Negativ 2,6 

Varken positiv eller negativ 22,2 

Svar saknas 0,4 

Vet ej 48,5 

Total 100,0 

 

Efter att ha blivit presenterade och fått prova på en mindfulnessövning (kroppsscanning) 

svarade eleverna på Enkät 2. Resultaten visar att mer än hälften (56 procent) har provat på 

någon liknande aktivitet förut och 78 procent anser att det var lätt eller delvis lätt att följa med 

i övningen, medan 19 procent inte tycker att det var lätt att följa med i övningen. Strax över 

hälften (52 procent) av deltagarna anser mindfulnessövningen ge en positiv upplevelse medan 

bara 5 procent anser att övningen är negativ eller delvis negativ. Endast fem elever (2 procent) 

som explicit antyder att de kan tänka sig att fortsätta med mindfulness. I enkäten svarar de 

följande på frågan om vad som skulle få dem att vilja fortsätta öva mindfulness: 
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Elev 1. Jag vill fortsätta med det här för det fick mig att känna mig lugn. Ingen behöver 

övertala mig. Jag skulle gärna göra det frivilligt. 

Elev 2. Ja det skulle jag, då jag känner att den skulle minska den stress och oro jag har. 

Elev 3. Om jag känner dessa känslor efter varje mindfulness övning skulle jag göra det 

alla dar i veckan. 

Elev 4. Ja, det lugnar ner en. 

Elev 5. Ja det är något jag vill bli bättre på. 

Totalt är det dock 41 procent som i enkäterna på ett eller annat sätt antyder att de kan tänka 

sig att fortsätta med mindfulness, exempelvis om övningen är annorlunda, tiden skulle finnas, 

meditationen ske på skoltid eller eleverna få någonting ut av det, antingen en yttre eller inre 

belöning så som pengar eller mindre stress i vardagen. Däremot är det upp mot var fjärde elev 

(25 procent) som uppger att ingenting skulle få dem att fortsätta med mindfulness i framtiden 

eller menar på att de inte är intresserade av att fortsätta med mindfulness. Därutöver är det 15 

procent som inte vet vad som skulle få dem att vilja fortsätta utöva mindfulness och 

ytterligare 10 procent som svarar med icke definierbara svar, här kategoriserat som övrigt. 

Exempel på sådana svar är ”skulle behövas i vardagen”, ”har aldrig gillat sådana här 

aktiviteter”, ”kanske, beror på om jag orkar”, ”stretch ger mer” och ”för att jag har problem 

med sömn och problem med att få kontroll på kroppen”. Tabell 4 visar hur elever svarar på 

dessa frågor kring mindfulness.  

 

Tabell 4. Elevers erfarenhet och upplevelse av mindfulness samt svar på om de kan tänka sig fortsätta med 
mindfulness. 

Har du erfarenhet av liknande aktiviteter? Procent (%) 

Ja 55,8 

Nej 43,8 

Svar saknas 0,4 

Totalt 100,0 

Var det lätt att följa med i övningen?  

Lätt eller delvis lätt 77,7 

Svårt eller delvis svårt 19,4 

Vet ej 2,5 

Svar saknas 0,4 

Totalt 100,0 

Var övningen en positiv, negativ eller neutral upplevelse?  

Kände inget 2,1 

Positiv eller delvis positiv 51,7 

Negativ eller delvis negativ 5,4 

Neutral 29,3 

Vet ej 1,7 

Svar saknas 9,9 

Totalt 100,0 
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Skulle något kunna få dig att fortsätta med mindfulness i framtiden? Procent (%) 

Odefinierat 9,5 

Ja 40,9 

Nej 24,8 

Vet ej 15,3 

Svar saknas 9,5 

Totalt 100,0 

Skulle instruktionerna och/eller övningen kunnat utföras annorlunda för att bli 
bättre? 

 

Ja 30,6 

Nej 35,5 

Vet ej 22,7 

Övrigt 5,0 

System 6,2 

Total 100,0 

 

Vidare frågar Enkät 2 om elevernas upplevda känslor under eller direkt efter 

mindfulnessövningen. Tabell 5 listar 12 olika känslor man skulle kunna uppleva under 

meditation samt alternativen ”annat” och ”inget”. I tabellen presenteras andelen elever som 

uppger att de kände någon av dessa känslor under eller efter mindfulnessövningen. Resultatet 

visar på att en överväldigande majoritet (72 procent) uppger att de kände lugn under övningen 

medan 16 procent inte kände något alls.  

Tabell 5. Känslor upplevda under mindfulnessövningen. 

Känslor elever upplevde under eller efter mindfulnessövningen  
 

Procent (%) 

Lugn 71,9 

Tröst 7,0 

Välbehag 27,7 

Glädje 6,2 

Trygghet 20,2 

Kontroll 19,8 

Stress 7,4 

Oro 2,5 

Irritation 6,6 

Panik 3,7 

Smärta 5,4 

Tristess 6,6 

Annat 19,0 

Inget 15,7 

 

6.2 Fördjupad analys av kvantitativa data 

I analysen av kvantitativa data har resultatdata kategoriserats efter frågorna i Enkät 1 och 2. 

Elevernas erfarenhet av mindfulness, uppfattning av kroppsskanningen svårighetsgrad, 

positiva upplevelse av eller inställning till mindfulness samt deras villighet till att fortsätta 

utöva mindfulness har undersökts och relaterats till varandra.  
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Om man förutsätter att hälsan påverkas negativt av frekvent stressande eller de 

stressrelaterade symptomen som angivits i Enkät 1 (se bilaga 1) kan man undersöka 

sambandet mellan hälsa å ena sidan och erfarenhet av mindfulness å den andra. Vid 

jämförelser framkommer emellertid inga statistiskt signifikanta förhållanden mellan 

erfarenhet och hälsa, eller ohälsa i detta fall. Däremot visar analysen att det finns ett samband 

mellan att uppleva stress och känna vissa symtom eller åkommor som nämns i enkät 1. Figur1 

nedan visar hur en ökande stressfrekvens är kopplad till upplevd magont, huvudvärk, 

sömnproblem samt koncentrationssvårigheter, medan det omvända gäller för att inte känna 

några symptom. Genom chi-två test har det säkerställts att resultaten till mer än 95,5 procents 

sannolikhet inte beror på slumpen (P <0.05).  

Figur 1. Sambandet mellan stressfrekvens och upplevda stressrelaterade symptom. 

 

Vidare visar analysen på statistiskt signifikanta förhållanden mellan variablerna erfarenhet av 

mindfulness och tron om huruvida det är användbart för stressreducerande syften. Figur 2 

visar förhållandena uttryckt i procent. Det framgår både ur tabellen och figuren att minskad 

erfarenhet av mindfulness är relaterat till en ökad ovisshet gällande tro till huruvida 

mindfulness är användbart i stressreducerande syften. Motsatt gäller att en ökad erfarenhet 

också ökar tilltro till att det kan användas i stressrelaterade syften.  

Aldrig Sällan Ofta Totalt

Magont 6,30% 5,80% 15% 9,80%

Huvudvärk 6,30% 12,40% 38,90% 23,30%

Sömnproblem 6,30% 16,80% 46% 28,60%

Koncentrationssvårigheter 6,30% 19% 59,30% 35,30%

Inget 87,50% 55,90% 16,80% 41,10%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Känner du att du 
har något eller 
några symptom 
du tror beror på 

stress?

Hur ofta känner du dig stressad?



Samir Sibahi  ID002A 

30 
 

 
Figur 2. Förhållandet mellan erfarenhet och tilltro till mindfulness som användbar i stressreducerande syften 

 
Likartat visar analysen på statistiskt signifikanta förhållanden mellan variablerna erfarenhet 

av mindfulness och inställningen till mindfulness. Figur 3 visar förhållandena angivet i 

procent. Det framgår både ur tabellen och figuren att andelen elever med minst erfarenhet i 

större utsträckning är osäkra över vilken inställning de har till mindfulness. Dessutom kan 

man genom att jämföra den procentuella andelen av elevernas erfarenhet i tabellen urskilja ett 

samband mellan ökad erfarenhet och positiv inställning till mindfulness.  

 

Figur 3. Förhållandet mellan erfarenhet (begriplighet) och inställning till mindfulness (meningsfullhet) 

Ja Nej Vet ej

Har aldrig hört talas om 3,10% 5,60% 91,30%

Har hört talas om men vet inte vad
det är

23,80% 0,00% 76,20%

Känner till men har aldrig provat 36,40% 18,20% 45,50%

Har provat på vid ett eller ett par
tillfällen

64,00% 4,00% 32,00%

Utövar 66,70% 0,00% 33,30%

Totalt 17,10% 6,10% 76,80%
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Har aldrig hört talas om 18,60% 1,90% 13,00% 66,50%

Har hört talas om men vet inte vad det är 29,30% 0,00% 34,10% 36,60%

Känner till men har aldrig provat 36,40% 9,10% 48,50% 6,10%

Har provat på vid ett eller ett par tillfällen 56,00% 4,00% 28,00% 12,00%

Utövar 66,70% 0,00% 33,30% 0,00%

Totalt 26,60% 2,70% 22,40% 48,30%
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Slutligen kan det även noteras att resultaten även tyder på att kvinnliga elever både känner sig 

stressade oftare och upplever symptomen huvudvärk, sömnproblem samt 

koncentrationssvårigheter i större utsträckning än deras manliga skolkamrater vilket visas i 

tabell 6 och 7.  

 

Tabell 6. stressfrekvensen hos kvinnliga och manliga elever. 

Hur ofta känner du dig stressad? Kvinna (%) Man (%) Totalt (%) 

Aldrig 0,0 7,8 6,2 

Sällan* 23,2  59,3 51,5 

Ofta** 76,8 32,8 42,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

* En eller ett par gånger i månaden alternativt mer sällan 
** Minst en gång i veckan 
 

Tabell 7. Antalet och andelen kvinnliga och manliga elever som känner av symptom de tror är stressrelaterade. 

Stressrelaterade symptom Kvinna (%) Man (%) Totalt (%) 

Huvudvärk 41,1 18,6 23,5 

Sömnproblem 46,4 23,0 28.1 

Koncentrationssvårigheter 55,4 28,4 28,1 

Inga symptom 19,6 48,3 42,1 

 

Dessutom kan det konstateras att de kvinnliga deltagarna i denna undersökning generellt har 

större erfarenhet av samt en mer positiv inställning till mindfulness vilket kan ses i tabell 8.  

 

Tabell 8 Kvinnliga och manliga elevers erfarenhet av stress och mindfulness samt inställning till övningen. 

Oavsett om du utövat mindfulness eller ej. Vad har du för inställning till 
aktiviteten? 

Kvinna 
(%) 

Man 
(%) 

Total 
(%) 

Positiv 44,6 22,2 27,0 

Negativ 0,0 3,4 2,7 

Varken positiv eller negativ 28,6 20,7 22,4 

Vet ej 26,8 53,7 47,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Vad är din erfarenhet av mindfulness?    

Har aldrig hört talas om 30,9 68,5 27,0 

Har hört talas om men vet inte vad det är 29,1 12,3 15,9 

Känner till men har aldrig provat 18,2 11,3 12,8 

Har provat på vid ett eller ett par tillfällen 20,0 6,9 9,7 

Utövar 1,8 1,0 1,2 

Total 100,0 1,00 100,0 

 

Även resultat från Enkät 2 har analyserats. Multivariabla analyser av variablerna lugn, 

välbehag, trygghet och kontroll jämfört med erfarenhet, svårighetsgrad och inställning, visar 

på att de elever som har erfarenhet av mindfulness, som tyckte övningen var lätt eller delvis 

lätt, och som upplevde övningen som positiv i större utsträckning även upplevde dessa 

känslor under eller efter mindfulnessövningen, vilket presenteras i Figur 5. 
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Figur 5. Förhållandena mellan känslor samt frågor gällande erfarenhet, svårighetsgrad och inställning till 

mindfulness. 

Vidare visar multivariabla analyser på att det råder statistisk signifikanta förhållanden mellan 

om man utfört liknande aktiviteter förut, ansåg det vara lätt att följa med i övningen samt 

upplevde övningen som positiv. De som har svarat positivt i någon av dessa tre avseenden har 

i större utsträckning även svarat positivt i de övriga två avseendena än de som svarat negativt. 

Förhållandena mellan dessa variabler är signifikanta med en risk på mindre än 0.05 att 

resultaten skulle bero på slumpen. Samma förhållande gäller även för de elever som kan tänka 

sig att fortsätta med mindfulness i framtiden även om de inte är statistiskt säkerställda för 

avseendena erfarenhet och svårighetsgrad. Figur 4 visar dessa förhållanden. 
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Figur 4. Förhållandena mellan erfarenhet, svårighetsgrad och inställning till mindfulness gentemot varandra. 

Slutligen jämförs också ovannämnda variabler emot variabeln kön i Tabell 9, varpå ett 

statistiskt signifikant förhållande mellan variablerna inställning till mindfulness och kön kan 

fastslås. Analysen visar på att kvinnliga elever finner mindfulness positivt samt kan tänka sig 

att fortsätta med det i något större utsträckning än deras manliga skolkamrater. Det visar sig 

att det även är en större andel kvinnor än män som upplevde välbehag under 

mindfulnessövningen. Inga liknande förhållanden existerar för variablerna erfarenhet och 

svårighetsgrad, vilka tvärtom visar på en jämn fördelning mellan könen. Även upplevelsen av 

trygghet och kontroll under mindfulnessövningen infann sig hos eleverna jämt fördelat mellan 

könen.  

  

6
1

3
8

6
6

4
6

8
5

6
9

8
7

6
8

6
6

4
6

6
4

3
5

5
2

3
8

4
6

4
0

5
8

2
9

J A  % N E J  % J A  % N E J  % J A  % N E J  %

H A R  D U  U T F Ö R T  L I K N A N D E  
A K T I V I T E T E R  E L L E R  Ö V N I N G A R  

T I D I G A R E ?

V A R  D E T  L Ä T T  A T T  F Ö L J A  M E D  I  
Ö V N I N G E N ?

U P P L E V D E  D U  Ö V N I N G E N  S O M  
P O S I T I V ?

ERFARENHET, SVÅRIGHETSGRAD OCH INSTÄLLNING 
I FÖRHÅLLANDE TILL VARANDRA 

Har utfört liknande aktiviteter eller övningar tidigare

Hade lätt för att följa med i övningen

Upplevde övningen som positiv

Skulle kunna tänka sig att fortsätt utöva mindfulness i framtiden



Samir Sibahi  ID002A 

34 
 

Tabell 9. Korstabell innehållande variabler kring kroppsskanningen, framtiden, känslor samt kön 

 Har du utfört 
liknande aktiviteter 
eller övningar 
tidigare? 

Var det lätt att 
följa med i 
övningen? 

Upplevde du 
övningen som 
positiv? * 

Skulle du kunna tänka 
dig att fortsätta utöva 
mindfulness i framtiden? 
** 

Till vilken 
könstillhörighet 
klassar du dig? *** 

 Ja % Nej % Ja % Nej % Ja % Nej % Ja % Nej % Kvinna % Man % 

Lugn 78 64 79 49 93 52 84 58 82 72 

Ej svar  22 36 21 51 7 48 16 42 18 28 

Välbehag 36 17 34 8 46 9 41 13 41 26 

Ej svar  63 83 67 92 54 91 59 87 59 74 

Trygghet 25 14 23 9 33 7 30 12 22 21 

Ej svar  75 86 77 91 67 93 70 88 78 79 

Kontroll 25 13 24 4 28 11 28 8 20 21 

Ej svar  75 87 76 96 72 89 72 92 80 79 

Inget 11 21 12 28 4 27 7 25 8 16 

Ej svar  89 79 88 72 96 73 93 75 92 84 

Har 
erfarenhet 

  61 38 66 46 64 78 55 58 

Har ingen 
erfarenhet 

  39 62 34 53 36 52 45 42 

Lätt att följa 
med 

85 69   87 68 81 73 77 79 

Svårt att följa 
med 

14 31   13 32 19 27 23 21 

Positiv 
upplevelse * 

66 46 64 35   71 36 74 54 

Ej positiv 
upplevelse *  

33 51 35 61   27 62 26 46 

Kan tänkas 
fortsätta ** 

52 38 46 40 58 29   64 41 

Kan ej tänkas 
fortsätta ** 

38 52 42 55 28 63   21 50 

* 4 som svarat ”vet ej” borträknade 
** 23 som svarat med odefinierbara svar är borträknade 
*** 6 elever som svarat ”annat” som könstillhörighet är borträknade 

 Värden över P> 0,05 i Pearson Chi2 test 
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6.3 Analys av kvalitativa data utifrån KASAM 

Härnäst kommer en analys av de kvalitativa data från intervjuerna där KASAM-modellens tre 

komponenter har fått utgöra tematiseringen.  

6.3.1 Begriplighet 

Ur ett salutogent perspektiv på hälsa är det viktigt att man förstår tillvaron i sitt sammanhang 

och att den ter sig begriplig (Antonovsky, 1987). Hälsoeffekterna av att man utför och 

begriper mindfulness diskuterades i intervjuerna. Det framkommer att eleverna både upplevde 

”hälsofrämjande” känslor (så som lugn och välbehag) i anslutning till övningen och dessutom 

ökade sin begriplighet kring mindfulness under studiens gång, vilket är något eleverna själva 

påpekar i intervjuerna. Att en elev säger: ”Jag tycker att jag fick en bättre definition på [vad] 

mindfulnessövningar är i alla fall” exemplifierar att begripligheten vad gäller mindfulness 

ökat. Även citatet: ”Jag visste ju inte ens vad mindfulness var innan, men det känns liksom 

som att man har fått en respekt för själva övningen” tyder på att eleven utöver att ha fått en 

högre aktning för mindfulness även har fått en bättre förståelse för det. Vidare önskar eleverna 

ökad begriplighet då de inte har haft mindfulness tidigare men gärna vill se mer ut av det i 

skolan. En elev tycker till och med att det ”borde ingå” i skolan då det är något som ”många 

skulle ha nytta av”. Om skolor väl implementerar mindfulness menar eleverna att det är 

viktigt att man ”introducerar det på ett bra sätt” och ”förklarar syftet” för att begripliggöra det 

för eleverna. En elev tänker sig exempelvis att mindfulness näst intill kan uppfattas som 

slöseri med tid om man har mycket att göra och förstår att det kan upplevas som stressande 

eller i alla fall inte stressreducerande. Eleverna menar med andra ord att det är viktigt att 

lärare eller annan personal som introducerar mindfulness i skolan måste stötta eleverna i att 

förstå meningen med det nya innehållet. 

Det är framförallt kopplingen mellan mindfulness och stressreducering som bör förklaras 

enligt eleverna vilka efterfrågar information om stress och hur det kan motverkas. Stress är 

något eleverna kan relatera till och kopplingen mellan stress och skolan är tydlig för eleverna 

då de menar att ”mycket av stressen som läggs på unga kommer från skolan”. Många elever 

ser det således som skolans ansvar att begripliggöra ”grunderna i stress” i undervisningen. 

Även om många elever påpekar bristen av sådan information i skolan så framkommer det i en 

intervju att stress har behandlats i undervisningen då de läst artiklar om stress på engelskan. 

Dessutom så erbjuder skolan möjligheten att välja kursen ”mental träning” som bland annat 

berör stress och mindfulness. Förutsatt att eleverna upplever samma lugn som de beskriver att 
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de upplevde under kroppsskanningen kan då läraren inom ramen för kursen använda 

mindfulness i undervisningen som medel för att uppnå det lugna arbetsklimat vilket är 

avgörande för elevers inlärning då lugna elever som inte känner stress har bättre 

förutsättningar att koncentrera och lära sig (Terjestam, 2011).  

Något som vissa elever tycker skolan och lärarna är mindre bra på och som av vissa upplevs 

som stressande och frustrerande är att betygen framstår som något okänt för eleverna. Inom 

idrottsämnet exempelvis så ställer sig en elev frågan hur mycket hen är tvungen att springa för 

att få ett A. En annan elev uttrycker det som att betyget kommer att komma som en 

”överraskning” efter en termin av ovisshet. Med andra ord beskrivs att lärarna gör ytterst lite 

för att begripliggöra för eleverna vad det är som krävs för att nå ett visst betyg eller bekräfta 

hur de ligger till kunskaps och betygmässigt. När stress och frustration, både vad gäller skola 

och övrig verksamhet, förstås som stressorer vilka påverkar hälsan negativt, framstår det i 

elevernas utsagor, precis som enligt Antonovskys KASAM teori (1987), att begriplighet och 

hälsa hänger ihop. Vidare behandlas även kopplingen mellan hanterbarhet och hälsa utifrån 

elevernas utsagor.   

6.3.2 Hanterbarhet 

Kopplingen mellan hanterbarhet och hälsa som beskrivet i bakgrunden ligger i att människor 

upplever sig ha tillräckligt med resurser för att klara av de påfrestningar vi utsätts för och lösa 

upp spänningarna de medför (Antonovsky, 1987). Annat uttryckt behöver det finnas bra 

förutsättningar för att lyckas med alla livets utmaningar, och av vad som framgått hittills är 

det framförallt skolan som förser ungdomar med utmaningar. Däremot menar eleverna att 

skolan inte är lika bra på att skapa förutsättningar och tillhandahålla resurser åt dem så att de 

kan hantera dessa utmaningar. Kuratorer och genomgång av studieteknik på klasstiden är det 

som enligt eleverna tillhandahålls dem. Vad de egentligen efterfrågar är dock att skolan 

jämnare fördelar prov och inlämningsuppgifter samt tillhandhåller dem tips på hur man 

hanterar stress för att skapa bättre förutsättningar att mäkta med alla utmaningar.  

Med tanke på det lugn som infann sig hos eleverna under mindfulnessövningen är 

mindfulness ett exempel på ett något som kan användas för att tillgodose elevernas behov av 

stresshantering. Vidare tränar mindfulness upp förmågan att vara här och nu, vilket är en form 

av koncentrationsträning. Mindfulness kan följaktligen inte bara införliva lugn utan även 

användas för att skärpa koncentrationsförmågan. Koncentrationsförmågan i sig är en elevs 

individuella resurs för att kunna hantera skolans utmaningar medan lärares handledning i att 
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träna mindfulness och avsatt tid i undervisningen för att engagera sig åt detta är resurser 

tillhandahållna av skolan. Eleverna menar dock att skolan inte tillhandahåller de efterfrågade 

resurserna och diskuterar därför framförallt sina egna resurser som avgörande för 

hanterbarheten. I analogi med Antonovskys metafor om livets flod är att det således i första 

hand är simmarens egenskaper och inte flodens som är avgörande för hur väl individen håller 

sig flytande. Vad gäller hanterbarheten av mindfulnessövningen är det särskilt 

koncentrationsförmågan som eleverna aktualiserar. 

Det framgår att elever har svårt att hantera mindfulnessövningarna. Många elever beskriver att 

de har svårt att hålla koncentrationen uppe och att de får distraherande tankar under 

övningarna. En elev kände sig till och med frustrerad för att hen hade svårt att hantera 

kroppsscanningen medan hen upplevde att alla andra verkade klara av den utan problem. 

Andra som har svårt att hantera kroppsscanningen började istället skratta eller fnissa, vilket 

var deras sätt att handskas med en ovan situation. Det finns även de som tycker det är lättare 

att hantera övningarna och hålla sig fokuserade. En elev beskriver det som att ”allt annat 

runtomkring blev suddigt” när hen såg på kakan under mindfulnessövningen som inkluderade 

fika, och när hen skulle uppmärksamma smaken var smaken det ända hen tänkte på och det 

ända hen kände. Enligt eleven var det som om allt annat ”försvann lite”. Uttalandet är ett 

målande exempel för hur väl man kan hantera ens koncentrationsförmåga. För vissa finns det 

emellertid anledning till att öva mer på sådana övningar för att bättre hantera mindfulness, 

vilket en elev själv också föreslår. 

Många elever kunde tänka sig att fortsätta utöva mindfulness och enligt eleverna som deltog i 

intervjuerna är det framförallt utövandet under ordnade former som de kan tänka sig att 

fortsätta med, speciellt i grupp då det anses ”lättare”. Detta tyder på att hanterbarheten främjas 

av gruppgemenskapen. Det påpekas dock att det vore bra om ”det inte är allt för stora 

grupper” samt att alla måste respektera varandra och ”ta det seriöst” då ”det är viktigt att inte 

ha några störande moment, som […] att folk inte sitter och fnissar och viskar eller så.” 

Eleverna beskriver följaktligen även hur gruppen skulle påverka hanterbarheten negativt om 

ovanstående kriterier inte uppfylls. Lärandet och hanterbarheten sker således inte per 

automatik utan beror på omständigheterna.  

Skolan har visat sig vara en möjlig arena för att utöva mindfulness och träna elevers förmåga 

till att hantera såväl mindfulnessövningar som stress (Greeson, Toohey & Pearce, 2015). 

Dessutom har skolan med sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag konkreta direktiv att arbeta 

för att elever respekterar varandra och tar undervisning seriöst (Skolverket, 2011). Vidare 
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finns i skolan scheman och återkommande lektioner vilka är goda förutsättningarna till att 

skapa rutiner där man regelbundet kan avsätta tid till mindfulness. Just att få in en rutin ses av 

eleverna som avgörande för att lyckas med mindfulnessövningarna. ”Man måste göra det 

regelbundet på något slags sätt.” Det faktum att i stort sett samtliga elever som deltog i 

intervjuerna var eniga om att det skulle vara rimligt att ha mindfulness 10–15 minuter i slutet 

av idrottsundervisningen minst en gång i tyder inte bara på att dessa elever kände att de 

behövde återkommande träning för att hantera mindfulnessövningarna, utan även på att de 

finner mindfulness meningsfullt, vilket enligt Antonovsky (1987) är avgörande för en god 

hälsa. 

6.3.3 Meningsfullhet 

Meningsfullheten är den viktigaste komponenten i KASAM modellen enligt Antonovsky 

(1987) som menar att varken begriplighet eller hanterbarhet blir särskilt långvariga annars. 

Själv beskriver Antonovsky meningsfullheten som motivationsfaktorn i sin teori. Det är dock 

inte alla elever i denna studie som känner sig motiverade till att fortsätta med mindfulness på 

egen hand även om en och annan uttrycker att de kan tänka sig att göra det. Däremot är det 

många elever som tycker mindfulness är meningsfullt, vilket bekräftas i intervjuerna. På den 

direkta frågan om de finner mindfulness meningsfullt svarar elever ”mer än innan” eller 

”absolut”. Eleverna motiverar meningsfullheten med att mindfulness gör att ”man minskar sin 

stress”, ”kan kontrollera sina tankar” och påverka sin psykiska hälsa. Anledningarna är direkt 

kopplade till hälsa och faktumet att eleverna ser på mindfulness som meningsfullt för att det 

minskar stress tyder på att de ser mindfulness från ett patogent perspektiv där det ska 

motverka ohälsa.  

Man ska dock inte förbise att många elever upplevde den första mindfulnessövningen, 

kroppsskanningen, som lugnande. Dessutom beskriver elever övningen som skön, eller till 

och med jätteskön, och vissa kände sig lättade och menar att de hade mer energi efteråt. Att 

man vidare ”kan kontrollera sina tankar” innebär också att man kan välja att generera 

glädjande tankar och inte behöver begränsa sig till att enbart förebygga eller motverka 

påfrestande tankar. Dessa är salutogena exempel på vilka effekter mindfulness kan ha för 

elever, och i förlängningen även deras hälsa.  

Således beskrivs nyttan med mindfulness, att det ingiver lugn och kontroll, som avgörande för 

att det ska vara meningsfullt. Även om elever anser det vara skönt och avslappnande med 

mindfulness, är det flera elever som är skeptiska till dess effekt, varpå de inte vill kalla 
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mindfulness för meningsfullt. Däremot är de inte villiga att gå så långt som att säga att det var 

meningslöst. En elev antyder dock att kroppskanningen var onödig då hen upplevde den som 

en ”vilopaus” som hen inte var i behov ut av. Eleven fann således inte övningen särskilt 

meningsfull, utan rent utav negativ, vilket hen också medger i slutet av en intervju. En 

vilopaus är emellertid inget negativt i sig. Beroende på hur välbehövlig vilopausen är kan den 

vara allt ifrån onödig, som i elevens fall, till rent ut av livsavgörande (kanske inte så ofta i 

skolans värld men säkerligen för chaufförer, blåljuspersonal, livräddare och andra yrken). 

Meningsfullheten med mindfulness är med andra ord beroende av kontexten. Beroende på vad 

en elev, med utgångspunkt från sina erfarenheter, förväntar sig eller ser som möjlig i en 

undervisningssituation kommer reaktionen på undervisningen variera.  

Det eleverna normalt gör, och således även förväntar sig, under idrottsundervisningen är 

någon form av rörelse eller fysisk aktivitet. Elevernas möte med mindfulness avvek från 

denna förväntan och innebar för många av dem något ovant eller obekant vilket fick vissa 

elever att skratta och fnissa, medan andra kände obehag. Att möta mindfulness i skolan är 

således långt ifrån en självklarhet för elever, inte minst med tanke på att skolan i varken är 

terapeutisk, religiös eller kommersiell, vilka är de typer av arenor där mindfulness existerar 

enligt Planks (2014a) tidigare uppfattning. Emellertid menar Plank(2014b) på att mindfulness 

även kommer till uttryck, både som begrepp och praktik, i andra lokaliteter av vilken skolan i 

detta fall är ett exempel. Då skolan är en institution som bedriver utbildning, och betydelsen 

av mindfulness enligt Eklöf är kopplat till dess sammanhang har målet med detta arbete varit 

att besvara frågan hur elever tar emot mindfulness som nytt undervisningsinnehåll i skolan? I 

diskussionen kommer således forskningsfrågan att besvaras utifrån studiens resultat och 

diskuteras vidare ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

7. Diskussion 

Inledningsvis kommer diskussionen problematisera studiens forskningsfråga innan förslag på 

svar diskuteras utifrån vad som har framkommit i resultatet. Diskussionen kommer utgå ifrån 

ett sociokulturellt perspektiv. Därefter kommer resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning 

innan studiens metodologiska tillvägagångssätt kommenteras. Inom ramen för 

metoddiskussionen kommer såväl studiens metodologiska val problematiseras som studiens 

för- och nackdelar lyftas innan förslag på implementeringar och vidare forskning presenteras. 
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Sedan diskuteras studiens kunskapsbidrag. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande 

slutsats.  

7.1 Är mindfulness ett nytt innehåll för eleverna? 

Innan svaret på forskningsfrågan diskuteras kan det vara passande att tydliggöra vissa detaljer 

i frågan. Man kan problematisera ordet nytt genom att fråga sig huruvida mindfulness 

överhuvudtaget är ett nytt innehåll för eleverna då över hälften av dem uppger att de utfört 

liknande aktiviteter tidigare. Det är dock tveksamt om man kan jämställa ”liknande 

aktiviteter” med mindfulness. De avslappningsövningar eleverna hänvisar till och menar på 

att de stött på i tidigare skolformer kan lika gärna vara just avslappningsaktiviteter och inte 

nödvändigtvis mindfulness. Dessutom var många elever överens om att de inom ramen för sin 

gymnasieutbildning inte berört mindfulness i någon större omfattning, med undantag från de 

få elever som läst kursen mental träning. Vidare var det en övervägande majoritet av eleverna 

som inte visste vad mindfulness var innan de blev presenterade för det inom ramen för 

studien. Således menar jag att mindfulness kan klassas som ett nytt innehåll inom ramen för 

idrottsundervisningen i skolan.  

Vidare kan även ordet innehåll problematiseras. Om man beaktar att mindfulness går ut på att 

vara här och nu blir det de rådande förhållandena vilka uppmärksammas som utgör själva 

innehållet och inte själva övningen i sig. Mindfulness handlar då om hanterandet av ens 

uppmärksamhet vilket gör att mindfulness snarare skulle kunna betraktas som en 

undervisningsteknik snarare än ett innehåll. Har man däremot sin utgångspunkt i 

gymnasieskolans ämnesplan för idrott och hälsa 1 kan mindfulness liknas med 

spänningsreglering eller mental träning och således klassas som ett centralt innehåll för 

kursen. Min utgångspunkt som blivande idrottslärare har varit att mindfulness kan klassas 

som just spänningsreglering och mental träning och således betraktas som ett centralt innehåll 

för att det ska kunna motiveras inom ramen för idrottsundervisningen. Detta betyder dock inte 

nödvändigtvis att eleverna också uppfattar mindfulness som ett innehåll, varpå frågan hur 

elever tar emot mindfulness i skolan åter aktualiseras. 

7.2 Hur tar elever emot mindfulness som nytt undervisningsinnehåll i skolan? 

Då skolan är en institution som bedriver utbildning och betydelsen av mindfulness enligt 

Eklöf (2014) är kopplat till dess sammanhang uppstår frågan vad betydelsen av mindfulness 

är i skolan, vilket är av betydelse för att förstå hur elever tar emot mindfulness som i sin 

undervisning. Meningsfullheten är alltså situerad i elevernas förståelse av kontexten och 
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beroende på vad en elev, med utgångspunkt från sina erfarenheter, förväntar sig eller ser som 

möjlig i en undervisningssituation kommer reaktionen på undervisningen variera. Det 

eleverna förväntar sig under sin idrottsundervisning är någon form av rörelse eller fysisk 

aktivitet. Elevernas möte med mindfulness avvek uppenbarligen från denna förväntan och det 

framgår väldigt tydligt i intervjuerna är att mindfulness i skolan är något ovant eller obekant. 

Några elever kallar det flummigt och flera elever hade svårt att hålla sig från skratt under 

övningarna, framförallt under övningen när de ombads att förtära fika medan de 

uppmärksammade sina sinnen. Skratten som förekom under övningarna tolkar jag inte som ett 

uttryck för att eleverna fann aktiviteten rolig som i nöjsamt underhållande, utan snarare som 

en reaktion på att de fann den märklig och inte visste hur de skulle hantera denna ovanliga 

situation. Skrattet fungerar som jag ser det som en medveten eller omedveten strategi för att 

avdramatisera det okända och kommunicera sin brist på erfarenhet till klasskompisarna. Det 

är exempelvis tveksamt om eleverna hade agerat på samma sätt om de utfört övningen enskilt. 

Genom att fnissa och skratta tillsammans fick de bekräftelse av varandra att de uppfattade, 

upplevde eller approprierade situationen på liknande sätt, vilket är ett tydligt exempel på att 

elevernas erfarenhet sker i samspel med varandra i grupp. I den bemärkelsen tas mindfulness 

som nytt innehåll emot som en förenande aktivitet. Flertalet elever bekräftar i intervjuerna att 

det är roligt med nya aktiviteter under idrottsundervisningen eftersom det bidrar till att alla 

hamnar på samma nivå vilket kan vara av betydelse för gruppgemenskapen. Detta går i linje 

med det sociokulturella perspektivet på lärande där människor lär och utvecklas i grupp. 

Vidare visar resultaten på att en majoritet av eleverna upplevde lugn under kroppsskanningen. 

Många uttryckte i intervjuerna att övningen var skön eller att de blev avslappnade och kunde 

glömma bort andra saker. Med andra ord uppmärksammade eleverna effekterna av 

kroppskanningen. Dessutom belyser eleverna vikten av att lärare som introducerar 

mindfulness ska förklara vad det kan vara bra för. I en skola där koncentration och fokus är 

förutsättningar för att lärande ska ske inom ramen för utbildningen kan mindfulness fungera 

som ett verktyg för att skärpa koncentrationsförmågan. Att vara närvarande och ta till sig det 

som är här och nu är i min mening avgörande för att överhuvudtaget appropriera någonting 

från undervisningen och skulle kunna vara en sådan aspekt som lärare kan belysa när 

mindfulness introduceras. Således beskrivs mindfulness av eleverna som ett medierande 

redskap vilket kan användas för att åstadkomma lugn. I den bemärkelsen betraktas 

mindfulness som en teknik som används för att uppnå något annat. Mindfulness i skolan blir 

då ett medel vilka elever erbjuds för att åstadkomma lugn, välbehag, trygghet eller någon 
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annan likartad känsla. Dessa känslor är, förutom att vara angenäma i sig själva även 

pedagogiskt sett väldigt värdefulla då de skapar förutsättningar för god studiero till skillnad 

från stress som splittrar tanken (Terjestam, 2011). 

Andra elever kommenterar dock att de inte behövde mindfulnessövningen. Ett tydligt 

exempel är eleven som liknar kroppsskanningen med en obehövlig vilopaus. Även om eleven 

förstår att övningen kan upplevas lugnande var det ingenting som hen själv upplevde. För hen 

blev således inte mindfulness till ett medierande redskap för att åstadkomma lugn. Istället togs 

övningen emot som något onödigt som stal tid från idrottslektionen där hen kunde gjort något 

annat. Det var med andra ord slöseri på tid som en annan elev uttrycker det.  

Det finns således elever som upplevde positivt laddade känslor men även de som upplevde 

negativt laddade känslor under mindfulnessövningen. Tabell 5 visar på att minst 13 olika 

känslor som upplevdes under kroppsskanningen och i Tabell 4 kan man se att elever upplevde 

övningen på minst tre sätt (positiv, negativ eller neutral).  Kort sagt är svaret på frågan om hur 

elever tar emot mindfulness som nytt undervisningsinnehåll i skolan att elever tar emot det 

väldigt olika. Bortsett från känslor och inställning har hittills tre olika uppfattningar 

presenterats, att mindfulness i skolan tas emot som en gruppgemenskapande aktivitet, ett 

efterfrågat medierande redskap respektive ett onödigt innehåll. Då denna studie har präglats 

av det sociokulturella perspektivet ser jag kanske framförallt hur mindfulness tas emot som ett 

medierande redskap, inte minst vad hanterandet av stress beträffar. Således kommer resultatet 

närmast diskuteras utifrån tidigare forskning kring stress och dess effekt på hälsan och sedan 

även utifrån tidigare forskning på mindfulness och implementering. 

7.3 Resultatdiskussion kring tidigare forskning 

Analysen av studiens resultat överensstämmer med folkhälsomyndighetens beskrivning om att 

det är en större andel kvinnor än män som känner av psykisk ohälsa. Tabell 6 och 7 visar på 

att de kvinnliga eleverna både oftare känner sig stressade och i större utsträckning känner av 

huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnproblem än sina manliga klasskamrater. Vad 

det kan bero på framgår inte i den tidigare forskningen. En tänkbar förklaring med anknytning 

till utbildning skulle kunna bero på viljan att prestera bra i skolan. Även om det i intervjuerna 

är både manliga och kvinnliga elever som kommenterar att de känner sig stressade av 

skolarbeten och prov är det främst de kvinnliga eleverna som lyfter betygen som orsak till 

stress.  
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Ur ett pedagogiskt perspektiv är stress minst lika problematisk som ur ett folkhälsoperspektiv. 

Terjestam (2011) beskriver hur stress splittrar tankarna och således undanröjer förutsättningar 

för inlärning. Detta är något som mer än var tredje elev i studien känner av då 36 procent 

uppger att de känner av koncentrationssvårigheter de tror beror på stress. Återigen håller 

eleverna i intervjuerna skolan ansvarig för denna stress och några menar att skolan är skyldiga 

att motverka stressen. Skolan har trots allt enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ett ansvar att 

lära ut kunskaper om förutsättningar för en god hälsa, vilket också är något som efterfrågades 

av eleverna. I intervjuerna diskuterades om mindfulness som metod för stressreducering 

skulle kunna vara ett alternativ i skolan. Tidigare forskning har redovisat dokumenterade 

hälsoeffekter, exempelvis minskad ångest och psykisk oro (Ivtzan & Hart, 2016), vilka skulle 

kunna påverka elevers förutsättningar för att aktivt delta i skolans undervisning, antingen 

direkt eller indirekt. Dessutom förklarar Terjestam (2011) att mindfulness har visat sig ha 

positiv effekt på hälsan då det bland annat aktiverar avslappningsresponsen vilken i sin tur 

aktiverar motsatta processer som under stress. Just avslappning var nog också det de flesta 

eleverna förknippade med mindfulnessövningen då majoriteten av eleverna upplevde lugn 

under eller efter övningen. Vidare uppger 78 procent av eleverna att det var lätt att följa med i 

övningen vilket skulle göra mindfulness till ett lättmottagligt inslag i undervisningen när man 

känner för att bli lugn. Men att övningen var lätt att följa med i och att man själv som elev 

upplevde en känsla av här och nu är inte det samma. Många elever avslöjar i intervjun att 

deras tankar flög iväg. För att uppnå en mer medveten närvaro krävs nog mer kontinuerlig 

övning. Dock behöver man inte vänta allt för länge för att öka sin medvetna närvaro då det i 

Greeson, Toohey och Pearces (2015) studie visade sig att resultat kan uppnås efter bara fyra 

veckor.  

Att döma av vad som framkom i intervjuerna verkar det dock inte särskilt troligt att eleverna 

skulle vilja att mindfulness implementerades på samma sätt som för de interventioner 

beskrivna i den tidigare forskningen. Även om de flesta eleverna är överens om att de kan 

tänka sig att under idrotten ha mindfulness 10-15minter någon gång i månaden är många 

elever rätt tydliga med att de inte tänker utöva mindfulness på sin fritid och att de heller inte 

vill att mindfulness övningarna vid en eventuell implementering skulle bli för långa eller 

resultera i längre skoldagar vilket nog skulle vara fallet om man kopierade de tidigare 

presenterade interventionsprogrammen rakt av. För att eleverna ska vara mottagliga för en 

intervention är det viktigt att man är lyhörd för tankar kring interventionen. Att likt Foret et al. 

(2012) lyssna till elevers synpunkter vid utformandet av en intervention är nog ett bra sätt för 
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att göra den mottaglig. Under intervjuerna var jag som intervjuare lyhörd och lyssnade till 

elevernas uppfattningar och upplevelser av mindfulness varpå eleverna kunde tänka högt 

kring mindfulness, dess effekter och dess utformning vid en eventuell implementering. I slutet 

ledde detta till att nästan samtliga elever kunde tänka sig att acceptera en implementering av 

mindfulness under deras idrottsundervisning. Jag tolkar det som att det var samtalandet i sig 

och reflektionerna kring mindfulness som fick eleverna att acceptera tanken på 

implementering. Dock skulle även min roll som intervjuare kunna ha påverkat eleverna till att 

acceptera tanken om implementering. Då jag var den som presenterade och informerade om 

mindfulness skulle jag i elevernas ögon kunna uppfattas som ”den mer kunnige kamraten” 

vars uppdrag är att få dem att vilja lära sig mer om mindfulness genom mer utövande. Om så 

var fallet skulle detta kunna ha bidragit till intervjudeltagarnas positiva inställning till att 

implementera mindfulness i idrottsundervisningen. I metoddiskussionen som följer kommer 

intervjuernas karaktär och min roll som intervjuare behandlas vidare. 

7.4 Metoddiskussion 

Studiens tillvägagångssätt har redan beskrivits och motiverats under rubriken metod. Under 

metoddiskussionen kommer istället tillvägagångssättet att utvärderas för att lyfta styrkor och 

svagheter. Inledningsvis kommer studiens upplägg kort att beröras och därefter 

datainsamlingsmetoderna diskuteras. Slutligen kommer analysförfarandet att behandlas. 

Valet att dela upp studien i tre delar fördelade över tre tillfällen medförde en del 

komplikationer. För det första så var inte alla elever som på ett eller annat sätt deltagit i 

studien med vid samtliga tillfällen. Några av eleverna som deltog i intervjuerna hade inte varit 

med deltagit i mindfulnessövningen i del 2, vilket gjorde att de inte kunde svara på alla 

intervjufrågor. För det andra uppstod andra schemarelaterade komplikationer som gjorde att 

vissa klasser inte kunde delta alla tre veckor, vilket resulterade i ett rätt så stort bortfall. För 

det tredje så tog hela datainsamlingsarbetet väldigt lång tid med tanke på den begränsade tid 

som getts inom ramen för detta examensarbete. Däremot kunde data från Enkät 1 och 2 

bearbetas innan intervjuerna genomfördes i del tre. Enkäter är således effektiva då de snabbt 

kan samla in stora mängder data (Bryman, 2008) Vidare möjliggjorde min vistelse i skolan 

över en lägre tid att eleverna kunde vänja sig vid mig varpå det senare inte upplevdes allt för 

främmande eller stelt att prata med mig under intervjuerna. Överlag anser jag att den tredelade 

metoden fungerade genomfördes som planerat och fungerade bra med undantag från bortfallet 

som berodde på elevernas scheman.  
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Valet att använda sig av datainsamlingsmetoder som ställer frågor till informanter har 

möjliggjort att elevernas egna tankar, uppfattningar och upplevelser fått träda fram som 

resultat. En alternativ datainsamlingsmetod hade kunnat vara att låta eleverna fritt skriva 

(exempelvis som i en dagbok) eller berätta om sin upplevelse av mindfulnessövningen, vilket 

också skulle kunna generera mängder av kvalitativa data (Bryman, 2008). Risken skulle dock 

bli att eleverna berättar om för undersökningens syfte irrelevanta saker. Att precisera vad för 

data man är intresserad av genom att ställa välformulerade frågor till informanterna finner jag 

var det bäst lämpade sättet att ta reda på hur en individ uppfattar eller upplever en situation 

eller händelse.  

Även om datainsamlingsmetoderna passar studiens syfte så finns det fortfarande utrymme för 

förbättring. Framförallt skulle de öppna frågorna i Enkät 2 kunna gjorts tydligare. Frågorna är 

i grunden slutna frågor (exempelvis var mindfulnessövningen en positiv, negativ eller neutral 

upplevelse?) men med tillägg (exempelvis varför då?) för att göra dem mer öppna och 

möjliggöra för insamling av mer kvalitativa data. Fråga 6 i Enkät 2 är kanske den frågan som 

är otydligast, det är i alla fall den fråga som gav mest odefinierbara svar. Frågan lyder: 

Övning ger färdighet. Vad skulle få dig att vilja fortsätta öva mindfulness? Motivera. 

Av svaren att döma så tolkade nog många elever frågan som: Skulle du vilja fortsätta öva 

mindfulness?  Detta möjliggjorde visserligen för en kvantifiering av data, men ledde också till 

att ursprungsfrågan inte besvarades av alla. Vidare är frågan problematisk i den bemärkelsen 

att den kan upplevas som att man utgår ifrån att eleven inte vill fortsätta med mindfulness, 

som om mindfulness vore något negativt eller jobbigt att hålla på med. Även föregående fråga 

kan diskuteras. Fråga 5 lyder: 

Skulle instruktionerna och/eller övningen kunnat utföras annorlunda för att bli bättre? Hur då? 

Frågan i sig är sluten och möjliggör för kvantifiering av data precis som fråga 6. Följdfrågan 

är dock av stor relevans för formandet av framtida implementeringar. Emellertid var det inte 

så många som svarade på följdfrågan på ett produktivt sätt. Av svaren att döma så är det 

framförallt ljudet eleverna vill ska förbättras. Även i intervjuerna kommenterar eleverna på 

ljudet. I övrigt har eleverna inte så, mycket att kommentera om kroppskanningen i sig. Detta 

kan bero på att de inte har särskilt många andra mindfulnessövningar att jämföra den med, då 

de inte flesta inte har haft någon mindfulness tidigare i gymnasiet.  
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Även intervjufrågorna kan tydliggöras, men då dessa ställdes inom ramen för 

semistrukturerade intervjuer så kunde jag som intervjuare på plats tydliggöra och 

omformulera mina frågor och dessutom ställa följdfrågor för att både säkerställa att jag 

uppfattat eleverna rätt och för att be dem om kompletterande information. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är just att man kan strukturera om frågor och komplettera med 

följdfrågor allteftersom beroende på hur intervjuerna utvecklas (Bryman, 2008). Ibland 

upplevde jag att såväl mina kompletterande frågor som deras kompletterande svar gav upphov 

till en ökad förståelse för aktiviteten mindfulness. Inom ramen för den här studien upplevde 

jag mig själv stundtals som den mer kunnige kamraten som presenterade och informerade om 

mindfulness. Detta resulterade i elevernas lärande om mindfulness, framförallt för de som 

deltog i intervjuerna vilka jag upplevde fick en ökad förståelse för aktiviteten. Det bör dock 

poängteras att min roll som intervjuare inte är den samma som den mer kunnige kamratens 

inom traditionen för den sociokulturella traditionen. Som intervjuare var mitt primära mål 

med intervjun att undersöka elevernas erfarenhet till samt uppfattning och upplevelse av 

mindfulness. Om jag framstått som en mer kunnig kamrat även för eleverna är det möjligt att 

de blivit påverkade av intervjuareffekten och kanske därför till övervägande del svarat att de 

är positiva till mindfulness om de trott att det var det jag ville höra. Intervjuareffekten kan 

innebära just att de intervjuade svarar på frågor på det sätt de tror att intervjuaren vill att de 

ska svara (Bryman, 2008). Den data som framkom i intervjuerna överensstämde dock i hög 

grad med den data som framkom i enkäterna varpå jag anser att en eventuell intervjuareffekt 

inte lär ha påverkat resultateten av kvalitativa data nämnvärt. De svarsalternativ eller 

perspektiv som förekom i enkäterna representerades även i intervjuerna. Det intervjuerna 

gjorde var att samla in kompletterande data som mer djupgående motiverade varför eleverna 

upplevde mindfulnessövningarna som de gjorde.   

Överlag så anser jag att trianguleringen av datainsamlingsmetoder fungerade bra och 

resulterade både användbara kvalitativa och kvantitativa data. Även om frågorna i enkäten 

kunnat tydliggöras så fanns det en poäng med att ha slutna frågor med öppna tilläggsfrågor. 

Slutna frågor är lättare att strukturera och analysera (Bryman, 2008). För tydlighetens skull 

kanske de borde ha utformats till separata frågor i stället. Vidare kan man diskutera 

enkätfrågorna i relation till varandra. I analysen av kvantitativa data jämfördes flera variabler 

med varandra och resultatet visade att ett positivt svar på någon av frågorna gällande 

erfarenhet, lätt svårighetsnivå och positiv inställning ofta sammanföll med ett positivt svar på 

övriga två av dessa tre frågor. Ju mer erfarenhet man har av mindfulness desto lättare blir det 
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att utöva det. Utövar man mindfulness är man oftast även positivt inställd till aktiviteten. Det 

är således inte konstigt att det finns statistiskt signifikanta samband mellan variablerna.  

Även analysförfarandet beträffande kvalitativa data kan diskuteras. Då jag som utgångspunkt 

använt mig av KASAM-modellens tematisering skulle det kanske varit bättre att undvikit att 

explicit frågat om eleverna upplevde övningen som meningsfull och i stället sökt svaret på 

frågan ur andra uttalanden. Jag tror dock inte att jag tilldelade eleverna en allt för stor 

analysbörda när de tillfrågades, och svaren de gav var också användbara. Vidare har både 

teorin bakom KASAM och det sociokulturella perspektivet använts för att analysera och 

diskutera studiens data. Således skulle man även kunna benämna analysmetoden som ett 

exempel på att studien är en mixed-method studie. Styrkan i att använda flera metoder ligger i 

att fler perspektiv kan belysas vilket kan ge såväl en bredd som ett djup av det studerade 

fenomenet (Jones, 2015). Risken är dock att teorierna inte är kompatibla och istället för att 

komplettera varandra reducerar analysvärdet.  

Avslutningsvis kan det konstateras att metoden är rätt omfattande med flera 

datainsamlingsmetoder för insamling av både kvantitativa och kvalitativa data samt såväl 

statistisk som tematisk analys av de insamlade data. Trots detta omfattar studien endast en 

liten del av de aspekter som kan undersökas vid elevers möte med mindfulness i skolan. 

Således vill jag nu rikta fokus mot det som inte inrymts i studien och ge förslag på vad 

framtida forskning kan undersöka. För det första så var urvalet i denna studie begränsat till 

endast en skola och en lärares klasser. Vidare intervjuades enbart elever i studieförberedande 

gymnasieprogram. Således skulle urvalsgruppen kunna breddas i framtida studier för att ge 

ytterligare bredd i analysen. För det andra har studien helt och hållet fokuserat på elevers 

mottagande av mindfulness som nytt innehåll i skolan. Framtida studier skulle även kunna 

inkludera lärare och undersöka deras uppfattningar och upplevelser av mindfulness i skolan. 

Slutligen, vore det intressant att undersöka om elever som i grupp utformar egna 

mindfulnessprogram för sina skolor i större utsträckning skulle genomföra implementeringen 

än om de hade påtvingats ett mindfulnessprogram av någon utomstående. Det faktum att de i 

stort sett alla fokusgrupper kom överens om att de kunde tänka sig att ha 10-15minuter 

mindfulness minst en gång i månaden talar för att elever, med lite stöd, kan fundera kring och 

forma egna mindfulnessprogram, vilket för mig som blivande idrott och hälsa lärare är bra att 

veta om jag själv i framtiden planerar att undervisa i mindfulness.  
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7.5 Studiens kunskapsbidrag  

Forskning har visat på att mindfulness kan aktivera avslappningsresponsen och ha positiva 

effekter på hälsan. Tidigare studier har visat att studenter som deltagit i interventioner där de 

under flera veckor fått utöva mindfulness både ökat sin medvetna närvaro och uppger att de är 

positiva till interventionen. Den här studien har istället fokuserat på mindfulness som innehåll 

i skolan och hur det tas emot av elever. Det är framförallt elevernas första möte med 

mindfulness som nytt innehåll som undersökts. Resultatet visar att eleverna upplever 

mindfulness på olika sätt, för vissa är det blir det ett sätt att slappna av och för andra kan det 

kännas som slöseri med tid. Det kan också bli till en aktivitet som stärker gruppgemenskaper.   

För de allra flesta var det ett tillfälle där de kunde känna lugn. Runt hälften upplevde 

dessutom mötet med mindfulness som positivt. Två av fem skulle kunna tänka sig att fortsätta 

med mindfulness framtiden. Efter att ha intervjuats om mindfulness och var dock nästan 

samtliga elever som deltagit i intervjun eniga om att de kunde tänka sig att fortsätta med 

mindfulness om de skulle ha det 10–15 minuter i slutet av idrottslektionen någon gång i 

månaden. Visserligen var det endast en begränsad andel av eleverna som deltog i intervjuerna, 

men jag tror ändå de är representativa för övriga elever i stort. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ser jag som intervjusamtalen som lärtillfällen där eleverna skapade mening 

tillsammans genom gemensamma erfarenheter. Jag skulle därför ta till mig elevernas förslag 

och själv rekommendera att implementera mindfulness i undervisningen. Leder 

implementering av mindfulness i skolan till en minskad stress och ett ökat välbehag hos 

eleverna påverkar detta inte bara eleverna och skolans verksamhet utan i längden också 

samhället i stort med bättre förutsättningar för en ökad folkhälsa då fler personer i sin 

utbildning fått lära sig metoder för att hantera stress och dämpa oro. Således skulle jag påstå 

att studiens kunskapsbidrag är en påminnelse om att människan är en social och kulturell 

varelse som lär och utvecklas genom kommunikation med varandra. Mindfulness kan till en 

början uppfattas som avslappning, någonting flummigt eller slöseri med tid, men genom att 

kommunicera sina erfarenheter, uppfattningar och upplevelser med andra kan man 

tillsammans skapa mening i vad mindfulness egentligen är och således göra det begripligt, 

hanterbart och meningsfullt.  

7.6 Slutsats 

Utifrån studiens resultat och analys har tre uppfattningar om hur elever tar emot mindfulness 

som nytt innehåll i skolan identifierats. Mindfulness kan tas emot som en aktivitet för att 

skapa gruppgemenskaper, ett efterfrågat medierat redskap som kan användas för att uppnå 
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något önskat, eller ett onödigt innehåll vilket stjäl tid från undervisningen som kunde 

spenderats till något annat. Det är dock kanske framförallt så att mindfulness bör betraktas 

som ett medierande redskap, inte minst med tanke på hur det kan användas för att införliva 

lugn i en så stressig miljö som skolan. Jag föreslår att man ska testa mindfulness i skolan och 

sedan låta elever i grupper diskutera sina upplevelser och erfarenheter av det. Det är genom 

samtal i grupp man begripliggör meningen med mindfulness och kan komma överens om dess 

användningsområde i den aktuella kontexten. Framtida forskning skulle kunna undersöka om 

skolor där elever formar egna mindfulnessprogram i större utsträckning implementerar 

mindfulness i sin undervisning än om de hade rekommenderats någon utomståendes program.  
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9. Bilagor      

9.1 Bilaga 1 

Enkät om stress och stressreducering 

Denna enkät ställer frågor kring din uppfattning om och inställning till stress och mindfulness som 

stressreducerande teknik. Enkäten består av 7 frågor och tar ca 2min att fylla i. Ditt deltagande är av 

stor betydelse för arbetet kring ungas stress. Det är viktigt att du fyller i enkäten så sanningsenligt 

som möjligt. Ingen utomstående kommer att få reda på vad just du har svarat. Svaren kommer att 

ligga grund för framtida samtal om ungas stress och stressreducering. Om du vill har du chansen att 

under skoltid delta i ett sådant samtal. 

        

 

Namn: __________________________________ 

 

Ålder:_______År 

 

Klass: _______________________________ 

 

Kön:   Kvinna ⃝      Man ⃝      Annat ⃝ 

Stress 

1. Har du sedan du börjat skolan denna termin någon gång känt dig stressad? 

 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

⃝ Vet ej 

2. Hur ofta känner du dig stressad? 

 

⃝ Dagligen 

⃝ En eller ett par gånger i veckan 

⃝ En eller ett par gånger i månaden 

⃝ Mer sällan 

⃝ Aldrig 

3. Känner du av att du har något eller några av nedanstående symtom som du tror beror på 

stress? Du får välja flera alternativ. 

 

꙱ Huvudvärk 

꙱ Magont 

꙱ Sömnproblem 

꙱ Koncentrationssvårigheter 

꙱ Annat    

꙱ Inget   Frågor fortsätter på nästa sida   



Samir Sibahi  ID002A 

55 
 

Mindfulness som stressreducerande teknik 
  

4. Tror du att mindfulness är användbart för stressreducerande syften?  
 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

⃝ Vet ej 

 

5. Vad är din erfarenhet av mindfulness? 

 

⃝ Har aldrig hört talas om 

⃝ Har hört talas om men vet inte vad det är 

⃝ Känner till men har aldrig provat 

⃝ Har provat på vid ett eller ett par tillfällen 

⃝ Utövar  

 

 

6. Oavsett om du utövat mindfulness eller ej. Vad har du för inställning till aktiviteten? 

 

⃝ Positiv 

⃝ Negativ 

⃝ Varken positiv eller negativ 

⃝ Vet ej 

 

 

7. Skulle du vara intresserad att delta i en intervju om stress och mindfulness som 

stressreducerande teknik? 

 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

⃝ Kanske 
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9.2 Bilaga 2 

Enkät om stress och stressreducering 

Denna enkät ställer frågor kring din uppfattning om och inställning till stress och mindfulness som 

stressreducerande teknik. Enkäten består av 7 frågor och tar ca 2min att fylla i. Ditt deltagande är av 

stor betydelse för arbetet kring ungas stress. Det är viktigt att du fyller i enkäten så sanningsenligt 

som möjligt. Ingen utomstående kommer att få reda på vad just du har svarat. Svaren kommer att 

ligga grund för framtida samtal om ungas stress och stressreducering. Om du vill har du chansen att 

under skoltid delta i ett sådant samtal. 

        

 

Namn: __________________________________ 

 

Ålder:_______År 

 

Klass: _______________________________ 

 

Kön:   Kvinna ⃝      Man ⃝      Annat ⃝ 

 

Stress 

1. Har du sedan du börjat skolan denna termin någon gång känt dig stressad? 
 
⃝ Ja 

⃝ Nej 

⃝ Vet ej 

 

2. Hur ofta känner du dig stressad? 
 
⃝ Dagligen 

⃝ En eller ett par gånger i veckan 

⃝ En eller ett par gånger i månaden 

⃝ Mer sällan 

⃝ Aldrig 

 

3. Känner du av att du har något eller några av nedanstående symtom som du tror beror på 
stress? Du får välja flera alternativ. 
 
꙱ Huvudvärk 

꙱ Magont 

꙱ Sömnproblem 

꙱ Koncentrationssvårigheter 

꙱ Annat    

꙱ Inget   Frågor fortsätter på nästa sida   
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Mindfulness som stressreducerande teknik 
  

4. Tror du att mindfulness är användbart för stressreducerande syften?  
 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

⃝ Vet ej 

 

5. Vad är din erfarenhet av mindfulness? 

 

⃝ Har aldrig hört talas om 

⃝ Har hört talas om men vet inte vad det är 

⃝ Känner till men har aldrig provat 

⃝ Har provat på vid ett eller ett par tillfällen 

⃝ Utövar  

 

 

6. Oavsett om du utövat mindfulness eller ej. Vad har du för inställning till aktiviteten? 

 

⃝ Positiv 

⃝ Negativ 

⃝ Varken positiv eller negativ 

⃝ Vet ej 

 

 

7. Skulle du vara intresserad att delta i en intervju om stress och mindfulness som 

stressreducerande teknik? 

 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

⃝ Kanske 

 

 

  



Samir Sibahi  ID002A 

58 
 

9.3 Bilaga 3 

Frågebatteri/Intervjuguide – om stress och mindfulness upplevelser i skolan 

Inledande frågor 

Trivs ni med idrottsundervisningen i skolan? 

Känner ni att idrotten ett stressmoment i skolan, eller bidrar till stress på något sätt?  

 

Tidigare erfarenhet 

Vad har ni hållit på med på idrotten tidigare? 

Är det någon aktivitet som är återkommande i idrotten? 

Händer det att ni provar på nya aktiviteter som ni aldrig testat tidigare? Hur kändes det? 

Är det någon ny aktivitet som har återkommit? Vad tycker ni om det? 

Hur skulle den optimala innehållsfördelningen se ut? Prova på nytt vs. Träna på samma. 

Vad tycker ni läraren ska ta hänsyn till om hen ska introducera en ny aktivitet? 

Är ni bekanta med ämnesplanen för idrott och hälsa? Känner ni till det centrala innehållet? 

Vad har ni under idrotten hållit på med som kan klassas som spänningsreglering eller mental träning? 

Hur ofta håller ni på med mentala övningar? 

Är det något ni övar på eller bara något som provas på? 

Är det något ni skulle vilja se mer av i idrotten? 

Tror ni att mental träning är något ni skulle ha nytta av? Ser ni det som meningsfullt att öva på? 

Varför? 

 

Stress 

En motivering till varför spänningsreglering och mental träning skulle vara bra att träna på är att det 

har visats ha stressreducerande effekter. Känner ni er stressade? 

Hur stort problem känner ni att stress är för er? 

Det finns ju stressrelaterade symtom. Är det något som ni tror er ha? Vilka? 

Vilken roll eller vilket ansvar anser ni skolan ha för ungdomars stress? 

Har idrott och hälsa ämnet något särskilt ansvar? Vilket då i så fall? (Jag tänker eftersom det heter 

idrott och hälsa). 
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Mindfulness 

Mindfulnessövning har ju föreslagits som ett sätt att reducera stress. Hur var upplevelsen av 

mindfulnessövningen? Hur kändes det? 

Var det lätt att följa med i övningen? 

Fick ni några distraherande tankar under övningens gång? Hur hanterade ni dem? 

Om vi sätter övningen i relation till stress. Kände ni av någon stress under själva övningen? 

Vad ger det er för konsekvenser att vara medvetet närvarande? På vilket sätt kan det vara 

positivt/negativt? 

Vad är er inställning till mindfulness nu i förhållande till innan ni provat på övningen? 

[PROVA EN ANNAN ÖVNING MED FIKA (VAR MEDVETEN MED ALLA SINNEN)] 

Hur skiljde sig den andra övningen från den första? Hur kändes det? 

Var det lättare eller svårare att följa med i övningen? 

Vad tycker ni om mindfulness nu när ni har fått prova på olika övningar? Är det meningsfullt? Varför? 

Skulle ni kunna tänka er att använda er av mindfulnessövningar i framtiden?  

 

Framtida implementering 

Om man nu ska bestämma sig för att implementera mindfulness i idrottsundervisningen. Vad för 

slags övningar anser ni att man ska öva på? Avslappning vs. Koncentration.? 

När ska man öva? I samband med fysisk aktivitet, innan/efter? Under teoripass?  

Hur ofta/länge? 

 

Avslutande frågor 

Vad för nya aktiviteter skulle ni vilja prova på under idrotten? 

Har ni pratat om stress och hälsa eller avslappning i andra skolämnen? 

Tror ni att ni kommer fundera mer kring er hälsa och hur ni kan påverka den mentalt i framtiden? 

  

  

 


