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Abstract 
Introduction: What would a Swedish upper secondary student say if suddenly, meditation 

was introduced as an optional addition to his or her schedule. Would they be optimistic and 

see it as an opportunity for relaxation in their hectic day? Or would they be of the opinion 

that meditation is a religious practice and should not be allowed in a secular school? Perhaps 

they would think neither, instead holding a more neutral opinion? This was the central 

question for this questionnaire study. It was asked based on the reaction yoga received when 

it was introduced in a Swedish school, as some adults saw it as a religious practice. Later it 

was decided by the School Inspection that it was to be allowed, as attendance was 

completely voluntary. 

Method: The questionnaire in this study used four closed questions to get information on 

the attitude of upper secondary students towards meditation in schools, their interest in 

attending the hypothetic meditation and the most frequently used arguments for and against 

it. The questionnaire was modelled after Alan Brymans book Social research methods. 

After the questionnaire was finalized, it was sent out to mentors of third year students of 

several high schools in Västerbotten County. The goal was to get 100 responses from upper 

secondary school students, in the end 78 responses were obtained. The results of the 

questionnaire were presented in circle and bar graphs.  

Results: The gathered information showed that a majority of the surveyed upper secondary 

students had a positive attitude towards meditation in their schools. Among the most 

frequently used arguments pro and against the meditation, the most frequent argument for 

the inclusion of meditation was that it would be an opportunity for relaxation. Of the 

arguments against the inclusion of meditation the most frequent was that it would take up 

unnecessary space in their schedule.  

Conclusion: Through the information gathered with the questionnaire we can see a theme 

of positive attitude from the students. A clear majority of them are either interested in trying 

meditation, sees it as a useful tool, or simply has a positive view of it while perhaps being 

less interested of trying it themselves. 

 

Keywords: Questionnaire survey, upper secondary students, attitude, meditation, 

Västerbotten County  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Allt eftersom teknologin går framåt får vi fler och fler sätt att distrahera oss från vardagen, 

från vad vi anser vara tråkigt. Så fort något inte längre är intressant kan vi endast klicka bort 

till nästa sak. Med 1000 kanaler och all frihet att välja blir frågan, hur ska vi finna fokus när 

det behövs? Detta är en fråga som är central för skolan, då ett långvarigt fokus på 

arbetsuppgifterna kan underlätta inlärningsmöjligheterna för elever, och således även för 

uppfyllandet av de kunskapskrav som skolan kräver av eleverna. Svaret för en skola i USA 

har blivit att inkludera meditation för eleverna. I grundskolan Robert W. Coleman 

Elementary har man bytt ut kvarsittning mot meditation i ett ”mindfulness” rum med målet 

att låta eleverna reflektera över sitt beteende. Mindfulness är ett diskuterat begrepp, om 

vilken det finns flera definitioner. En av dessa definitioner menar att mindfulness är ett 

sinnestillstånd.1 Meditation i skolor behöver dock inte vara begränsad till detta, syftet kan 

även vara att minska ångest bland elever och förbättra deras välmående.2 Medan 

förespråkarna menar att fördelarna med meditation är många finns det även grupper som 

menar att detta inte borde få ta plats i skolan. Reaktioner från kristna grupper i USA var att 

meditation har sitt ursprung i religion och, ifall detta får utrymme i skolan, hotar 

separationen mellan stat och kyrka.3  

    Medan detta problem angående meditation inte har aktualiserats i Sverige, kan vi se en 

liknande trend i samband med yoga i skolan. På Östermalmsskolan i Stockholm valde man 

att ha yoga som ett valbart tillägg på schemat, något som vissa grupper i samhället menade 

var fel. De menade att detta strider mot skolans ansvar att vara icke-konfessionell, alltså att 

inte innehålla några religiösa inslag. En anmälan gjordes till Skolinspektionen och det 

slutade med att skolan fick fortsätta med yoga, så länge denna var helt frivillig och inte 

innehöll några religiösa inslag, som exempelvis mantran.4 Med denna trend vore det inte 

helt otänkbart att samma reaktion skulle kunna framkomma i samband med meditation. Men 

hur ser eleverna i skolan på detta? Separerar de meditation från religion? Hur skulle de 

                                                      
1 Plank, Katarina (red.) Mindfulness. Tradition, tolkning och tillämpning. Lund: Nordic Academic Press. 

2014. 40 
2 Bazzano, Alessandra N, Anderson, Christopher E, Hylton, Chelsea & Gustat, Jeanette. Effect of 

mindfulness and yoga on quality of life for elementary school students and teachers: results of a randomized 

controlled school-based study. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 11. (2018) doi: 

10.2147/PRBM.S157503 
3 NBCnews. NBCnews. 2007. http://www.nbcnews.com/id/16859368/ns/health-childrens_health/t/yoga-

causes-controversy-public-schools/#.WqupGGrOXIU (hämtad 2018-01-23) 
4 Svenska Dagbladet. Jelmini, Maria. 2012-09-23. https://www.svd.se/skola-far-fortsatta-med-yoga (hämtad 

2018-01-23) 
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reagera ifall meditation introducerades på deras skola? Hur skulle deras argumentation se 

ut i samband med detta? 

Det är dessa frågor som avhandlas i denna undersökning. 

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med detta arbete är att, genom en enkätundersökning, öka kunskapen om 

gymnasieelevers allmänna attityd till att ha meditation som ett frivilligt tillägg på schemat. 

Utöver detta undersöks även hur villiga eleverna skulle vara att delta i ett sådant tillfälle. 

Samt vilka argument för och mot meditation i skolan, som är mest frekventa bland eleverna. 

Följande frågeställningar ska användas för att svara på detta: 

 

1. Vilken attityd har svenska gymnasieelever i förhållande till meditation i 

gymnasieskolan? 

2. Hur stor andel av gymnasieeleverna skulle sannolikt delta på meditation i 

gymnasieskolan? 

3. Vilka argument används mest frekvent i samband med gymnasieelevernas attityd till 

meditation i gymnasieskolan? 

 

1.3 Avgränsning 

På grund av tidsbrist kommer endast ett begränsat antal elever hinna undersökas genom 

enkätundersökning. Konkret innebär detta att 100 undersökta elever kommer eftersträvas. 

Undersökningen har begränsats till Västerbottens län eftersom dess geografiska närhet ger 

en större möjlighet för att få in information, exempelvis genom förmågan att aktivt åka ut 

till skolor och genomföra enkäten tillsammans med eleverna. 

 

1.4 Bakgrund 

Den första delen av detta bakgrundsavsnitt kommer redogöra för hur meditation och 

liknande aktiviteter, exempelvis yoga, har tillämpats i dagens skolor. Detta kan syfta på 

skolor både i och utanför Sverige. Den andra delen beskriver de argument som används för 

denna tillämpning. Detta är till för att ge en bild av varför förespråkarna av meditation och 

yoga anser detta är passande att ha med i skolan. Slutligen i den tredje delen redogörs det 

för skolans ansvar att alltid förhålla sig som icke-konfessionell.  
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1.4.1 Tillämpningen av meditation i skolan 

Hur tillämpas meditation i skolor? För att se hur meditation kan och har tillämpats i skolor 

är ett tydligt exempel Robert W. Coleman elementary i Baltimore, USA. På denna skola har 

man valt att byta ut den traditionella kvarsittningen mot ett ”mindfulness” rum. När en elev 

beter sig illa får de gå till rummet och meditera över deras beteende. En elev själv beskriver 

aktiviteten i rummet på följande sätt: "I did some deep breathing, had a little snack, and I 

got myself together," […] Then I apologized to my class."5 Själva rummet beskrivs som 

varmt och ljust, med lila golvkuddar, yoga mattor och doften av oljor.  

    Tillämpningen av yoga i skolor i Sverige har inte varit utan debatt, men Östermalmskolan 

i Stockholm sätt att utöva yoga, med eleverna har fått ett godkännande av Skolinspektionen. 

Argumentet mot yogan var att denna bröt mot skolans icke-konfessionella form. Orsaken 

till varför yogan accepterades som icke-konfessionell var eftersom att denna var frivillig, 

endast förhöll sig till fysiska övningar och inte hade några inslag av mantran.6 Mantra är en 

form av religiös bön inom hinduismen och buddhism.  

 

1.4.2 Argumenten för tillämpningen av meditation och yoga i skolan 

Ett exempel på argument för meditation och mindfulness i skolan kan återfinnas i en uppsats 

Yoga och mindfulness för barn av Liselott Koppelomäki och Jennie Magnusson.7 De 

undersökte hur tillämpningen av meditation och mindfulness påverkade barn inom 

skolmiljön. Sättet de gjorde detta var genom att undersöka ett flertal vetenskapliga artiklar. 

Även om det inte är deras mening att argumentera för att meditation ska tillämpas, ekar 

deras resultat de argument som sådana förespråkare kan använda sig av. Resultatet de kom 

fram till var en generell förbättring på flera fronter. Koncentrations- och 

uppmärksamhetsförmågan blev bättre. Självkänsla och självreglering ökade, 

kamratrelationerna stärktes även. Slutsatsen de drog av denna information var att yoga- och 

meditationsövningar är positiva för att stärka dessa förmågor och känslor.8 Utöver detta 

finner vi vidare argument för yogans tillämpning i skolmiljön i Helen Hadders uppsats. 

Specifikt när Hadders frågar i vilket syfte skolor och lärare väljer att tillämpa yoga. Här 

förklarade lärarna att det ger eleverna en paus i arbetet för rörelse och lugn. Något som de 

menar var uppskattat av eleverna. Hadders utförde denna undersökning genom att spendera 

                                                      
5 CNN. Bloom, Deborah. 2016-10-06. https://edition.cnn.com/2016/11/04/health/meditation-in-schools-

baltimore/index.html (hämtad 2018-01-28) 
6 Svenska Dagbladet. Jelmini, Maria. 2012-09-23. https://www.svd.se/skola-far-fortsatta-med-yoga (hämtad 

2018-01-23) 
7 Koppelomäki, Liselott, Magnusson, Jennie. Yoga och mindfulness för barn. Exarb., Linnéuniversitetet, 

2014. 
8 Koppelomäki, L, Magnusson, J. Yoga och mindfulness för barn. 20. 
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ett antal dagar i klasserna där yogan tillämpas, samt genom att utföra kvalitativa intervjuer 

med lärarna. De argument lärarna använder sig av skiljer sig från de som framfördes av 

Koppelomäki och Magnusson, där de endast fokuserade på vilka förmågor och känslor 

övningarna utvecklade och förbättrade för eleverna.9  

 

1.4.3 Den icke-konfessionella skolan 

Den svenska skolan är icke-konfessionell, detta innebär att utbildningen i skolan inte får 

innehålla religiösa inslag. I kommunala skolor ska sådana inslag vara helt uteblivna, i 

religiösa friskolor finns det utrymme för konfessionella inslag men dessa får ej vara en del 

av undervisningen. De får endas förekomma utanför denna.10  

    Detta innebär inte att kommunala skolor ej får besöka religiösa platser, exempelvis kyrkor 

och moskéer. Detta ska dock endast göras i undervisningssyfte eller som en allmän 

samlingsplats.11 I bestämmelsen är det även tillåtet för skolan att hålla exempelvis en 

terminsavslutning på en religiös plats, men de är samtidigt tydliga med att absolut inga 

konfessionella inslag får förekomma i samband med detta. Detta förhållningssätt förtydligas 

i citatet nedan.  

 

En förskola eller skola bör alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en 

avslutning eller en samling i kyrkan eller en annan religiös lokal. Skolan eller 

förskolan ska utforma samlingen så att alla elever kan delta. Föräldrarna ska kunna 

låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon 

trosriktning. 

Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten 

ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte 

förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. 

Rektorn eller förskolechefen ska ha hela kontrollen över avslutningens eller 

samlingens innehåll och utformning.12 

 

    Som vi ser ovan får avslutning endast hållas i en kyrka ifall kopplingarna är helt sekulära, 

man är oerhört försiktig med att inte låta några konfessionella inslag smyga in i skolans 

värld, oavsett vilket sammanhang man befinner sig i. 

                                                      
9 Hadders, Helen. Yoga i skolan. Exarb., Karlstads universitet, 2017. 26 
10 Skolverket. Skolverket, 2016. https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-

kyrkan-1.162940 (hämtad 2018-02-22) 
11 Skolverket. Skolverket, 2016. https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-

kyrkan-1.162940 (hämtad 2018-02-22) 
12 Skolverket. Skolverket, 2016. https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-

kyrkan-1.162940 (hämtad 2018-02-22) 
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1.5 Forskningsläge 

Eftersom den sortens arbete som jag strävar efter att göra inte har gjorts förut, alltså en 

enkätundersökning om gymnasielevers attityd angående meditation i deras skolor, kommer 

detta forskningsläge bestå av undersökningar som åtminstone ligger relativt nära till detta 

ämne. Dessa kommer bestå av enkätundersökningar som har gjorts med fokus på meditativa 

aktiviteter, exempelvis yoga, om gymnasieelever, eller individers förhållningssätt och 

attityder till annat inom religionsvetenskapen. Det bör nämnas direkt att yoga har fått samma 

plats som meditation i mitt forskningsläge, då det möjligtvis kan kallas en meditativ aktivitet 

och det finns en brist på enkätundersökningar vars fokus har legat på meditation.  

    I förhållande till den sistnämnda av beståndsdelarna av detta forskningsläge kan vi se 

artikeln The Role of Religion and Spirituality in Social Work Education and Practice av 

Michael J. Sheridan, professor vid Virginias School of Social Work, och Katherine Amato-

von Hemert, universitetslektor vid University of Kentucky, College of Social Work. I denna 

undersökte man studenters attityd angående rollen av religion och andlighet inom 

socialarbetares utbildning och praktik. För att uppnå detta skickade man ut enkäter till 

studenter på två socialarbetesskolor i USA, ett statligt och ett privat. För att se till att 

undersökningens resultat ger en bredare bild, har man varit noggrann med att dessa skolor 

inte ska ha några religiösa inriktningar eller att de ska befinna sig i det så kallade 

”Bibelbältet.”13 Detta syftar på de östra delarna av sydstaterna där protestantisk kristendom 

är mer utbredd i relation till resten av USA. Detta kan delvis relateras till arbetssättet i denna 

undersökning, eftersom endast kommunala skolor har valts där det inte ska finnas något 

religiöst inflytande. Själva enkäten de har konstruerat består av 70 mångfasetterade frågor. 

Med dessa frågor strävar man efter att ta fram studenternas religiösa anslutning, tro och 

deras syn på rollen av religion och andlighet i socialarbetens utbildning och praktik. För att 

ge studenterna en tydlig förståelse av vad enkäten handlade om gav man dem även en 

inledning där man specificerade termerna religion och andlighet.14 Utifrån den insamlade 

informationen uppmärksammade man att majoriteten av studenterna hade ett positivt 

förhållningssätt till religionens och andlighetens roll, de såg detta som viktigt och 

användbart i sitt yrke. Men att de inte fick någon grundläggande utbildning i hur de skulle 

gå tillväga. Detta visade ännu tydligare när studenterna fick ange hur nöjda de var med den 

utbildning de hade fått, där majoriteten hade valt kategorierna ”somewhat disappointed” 

                                                      
13 Amato-von Hemert, Katherine & Sheridan, Michael J. (1999) The Role of 

Religion and Spirituality in Social Work Education and Practice, Journal of Social Work Education, 35:1, 

125-141, DOI: 10.1080/10437797.1999.10778952. 127 – 128. 
14 Amato-von Hemert & Sheridan. (1999) The Role of 

Religion and Spirituality in Social Work Education and Practice, Journal of Social Work Education. 128. 
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eller ”very disappointed.”15 Vad vi i grunden kan se här är ett arbete som, genom 

enkätundersökningar, har lyckats samla in information om och analysera studenters attityder 

och åsikter, specifikt i samband med religion och andlighet. Något som liknar kärnan i denna 

undersökning. Vi kan uppmärksamma vissa skillnader, delvis i den demografi man har 

undersökt, studenter på socialarbetesutbildningar, och även i ämnet man förhåller sig till, 

då detta arbete har ett fokus på meditation. Men av de arbeten som har funnits är detta tydligt 

ett av de som ligger närmst kärnan i denna undersökning. 

    Ett annat arbete som ligger nära denna kärna, av dem som har funnits, är Physics and the 

Possibility of a Religious View of the Universe: Swedish Upper Secondary Students’ Views. 

Denna är skriven av Lena Hansson, biträdande professor i naturvetenskapens didaktik vid 

Högskolan i Kristianstad och Andreas Redfors, professor i fysik, inriktning fysikdidaktik. 

Grunderna till detta kommer från att det handlar om en enkätundersökning som har gjorts 

på svenska gymnasieelever och innefattar religionsvetenskapsämnet. Skillnaden mellan 

detta arbete och mitt eget, är att denna undersökning samlade kunskap om elevernas åsikter 

angående möjligheten att kombinera en vetenskaplig syn på universum med en religiös 

sådan. Samt vilken syn de har på vetenskap och religion.16 Medan jag i mitt arbete delvis 

lägger fokus på vilken attityd elever har till en potentiellt religiös aktivitet i deras skolor. 

Alltså ifall en religiös koppling till en aktivitet de skulle kunna utföra skulle göra denna 

mindre acceptabel. Informationen var samlad från tredjeårs gymnasieelever i 

naturvetenskapsprogrammet på tre olika skolor i tre olika städer. 88 elever deltog i 

enkätundersökningen och tolv av dessa elever blev intervjuade. De tolv eleverna som blev 

intervjuade var villiga och det fanns en tydlig variation i deras synpunkter. Själva enkäten 

bestod av nio frågor och varje fråga var uppdelad i två delar. I den första fick eleven 

möjlighet att beskriva hur de anser att ett vetenskapligt förhållningssätt skulle se ut. I den 

andra fick de sedan ange hur deras egna förhållningssätt var.17 Vad man kom fram till genom 

denna undersökning är delvis att elevernas synsätt är varierade. En av eleverna menade att 

vetenskap och religion inte kan kombineras eftersom dessa både försöker beskriva samma 

verklighet men med olika utgångspunkter. Medan en annan av dem menade att vetenskap 

och religion försöker förstå olika saker och därför inte kan jämföras. En tredje förde fram 

att vetenskap och religion egentligen borde vara till för att komplettera varandra, där religion 

                                                      
15 Amato-von Hemert & Sheridan. (1999) The Role of 

Religion and Spirituality in Social Work Education and Practice, Journal of Social Work Education. 133. 
16 Hansson, Lena & Redfors, Andreas. Physics and the Possibility of a Religious View of the Universe: 

Swedish Upper Secondary Students’ Views. Science & Education (2007) 16:461–478, DOI 10.1007/s11191-

006-9036-8. 461.  
17 Hansson & Redfors. Physics and the Possibility of a Religious View of the Universe: Swedish Upper 

Secondary Students’ Views. Science & Education (2007) 465 – 466. 
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kan ge bättre svar inom vissa fält än vetenskap och vice versa.18 Vad vi kan se här är 

elevernas varierade resonemang, tolkningar angående vetenskapens och religionens roll i 

världen skiljer sig åt på ett tydligt sätt.  

    I följande arbete, Religious Intensity, Evangelical Christianity, and Business Ethics: An 

Empirical Study av Justin G. Longeker, Joseph A. McKinney och Carlos W. Moore, tre 

professorer vid Baylor University i Texas, har man gjort en undersökning där man tog fram 

information angående relationen mellan företagares etiska förhållningssätt i samband med 

deras företag, och deras religiösa förhållningssätt. Detta innebär att man försöker se ifall det 

finns en korrelation eller påverkan i detta sammanhang, att en religiös person skulle 

exempelvis regelbundet göra annorlunda etiska val än en ateistisk eller agnostisk person.19 

I den enkätundersökning som gjordes för att ta fram denna information deltog 1234 

företagare från USA. Enkäten skickades ut till 10 000 slumpmässigt utvalda företagsledare 

i USA, dessa företagsledare hade blivit utpekade som sådana i en större utgivare av 

affärstidskrifter.20 I själva undersökningen ställdes deltagarna inför 16 etiska beslut i 

samband med företag. Några exempel på etiska beslut som deltagarna ställdes inför är 

följande: ”In order to increase profits, a general manager used a production process which 

exceeded legal limits for environmental pollution.”21, “An employer received applications 

for a supervisor’s position from two equally qualified applicants but hired the male applicant 

because he thought that some employees might resent being supervised by a female”22. 

Innan detta hade man även samlat in vilket förhållningssätt personen har till religion, 

exempelvis religionstillhörighet. Detta varierade från katolik, protestant, jude, annan 

religion och icke-religiös. Relationen mellan etiska beslut en vilken av de religiösa 

tillhörigheterna man tillhörde visade sig vara liten. Dock fann man att respondenter som 

angav att religion hade en måttlig eller hög betydelse för dem, också visade en större ovilja 

att ta oetiska beslut.23 

    Det slutliga arbete som kommer tas fram inom detta forskningsläge är en nationell 

enkätundersökning i Australien vid namn Yoga in Australia: Results of a national survey. 

Denna var skriven av Stephen Penman, då aktiv vid avdelningen för komplimenterande 

                                                      
18 Hansson & Redfors. Physics and the Possibility of a Religious View of the Universe: Swedish Upper 

Secondary Students’ Views. Science & Education (2007) 468. 
19 Longenecker, Justin G., McKinney, Joseph A. & Moore Carlos W. Religious Intensity, Evangelical 

Christianity, and Business Ethics: An Empirical Study. Journal of Business Ethics 55: 373–386, 2004. 

Kluwer Academic Publishers. 373.  
20 Longenecker, McKinney & Moore. Religious Intensity, Evangelical Christianity, and Business Ethics: An 

Empirical Study. Journal of Business Ethics 55. 377. 
21 Longenecker, McKinney & Moore. 384. 
22 Ibid. 384. 
23 Ibid. 373.  
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medicin, RMIT University i Melbourne Australien, Marc Cohen, vid samma avdelning, 

Philip Stevens, Swan research Institute Inc och Sue Jackson, School of Human Movement 

Studies, University of Queensland, Australien. Syftet med denna undersökning var att 

utreda yogautövandet i landet. Grunden i detta var att man vill ta reda på varför deltagarna 

utövar yoga, är det i spirituellt syfte, som terapi, som en fysisk aktivitet eller som en livsstil? 

Enkäten som användes var, i likhet med enkäten i detta arbete, webbaserad. Syftet med detta 

var att kunna nå ut till så många som möjligt. Respondenterna var de som frivilligt deltog i 

undersökningen. 3892 personer svarade på enkäten, dock var 60 av dem från utanför 

Australien och 1265 personer var yoga-tränare. Dessa valde man att exkludera ur 

undersökningen då de ansåg att dessa ska rapporteras separat senare. Det slutgiltiga antalet 

blev 2567 respondenter.24 Den vanligaste orsaken till yogautövande bland dessa 

respondenter var att det påbörjades för att förbättra deras hälsa, men att orsaken senare 

flyttade till att handla mer om att hantera stress. En av fem yogautövare förklarade att hen 

utövar yoga för specifika medicinska skäl, vilket de menar hade blivit förbättrade genom 

utövandet.25 Slutsatsen man drog genom denna undersökning var att den mest frekventa 

orsaken till att utöva yoga i Australien, handlar om individers välmående och mentala 

förbättring. Vidare att ett antal år av yogautövande även kan påverka individerna och få dem 

att göra hälsosamma livstilsval.26  

 

1.6 Metod 

I kapitlet här under kommer det redogöras för enkätens frågor, hur dessa skapades, vilka 

källor som användes för detta, hur enkäten genomfördes, hur den insamlade informationen 

analyserades och vilka etiska överväganden som gjordes. För att se själva enkäten i sin 

helhet kan ni se arbetets bilagor på sidan 39–40. Enkäten och metoden var modellerad efter 

Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder. 

 

1.6.1 Metodval & diskussion 

”There is power in number”, på detta sätt inleder Margethe Løøv sin artikel Quantitative 

approaches to new religions, inom vilken hon lägger ton på hur kvantitativ forskning spelar 

en grundläggande roll inom dagens sekulariseringsdebatt. Ett exempel på detta är en bok av 

                                                      
24 Penman, S., Cohen, M., Stevens, P., & Jackson, S. (2012). Yoga in Australia: Results of a national 

survey. International Journal of Yoga, 5(2), 92–101. http://doi.org.proxy.ub.umu.se/10.4103/0973-

6131.98217.  
25 Penman, Cohen, Stevens & Jackson. (2012). Yoga in Australia: Results of a national survey. International 

Journal of Yoga.  
26 Penman, Cohen, Stevens & Jackson.  
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historikern Michel Vovelle, Piété, baroque et déchristianistation en Provence au XXIIIe 

siécle, där han länkar förändringar i testamenten och förminskat inköp av begravningsljus 

under 1700-talet, till en minskad religiositet och en ökad sekularisering.27 På samma sätt 

har en kvantitativ metod, nämligen enkätundersökning, valts för detta arbete, men vad är 

motivationen för detta? Vilka blir fördelar och nackdelar med enkätundersökningar? Detta 

följande avsnitt kommer diskutera motiven till detta val.  

    Enkätundersökningar är inte problemfria. Det har ett antal begränsningar som kan riskera 

att minska mängden eller kvaliteten på den information som samlas in. Men detta är sant 

oavsett vilken metod som väljs, ingen är perfekt. Frågan blir istället, är dessa begränsningar 

ett problem för just denna undersökning? En enkätundersökning kan sägas vara väl 

anpassad för att ställa stängda frågor. Stängda frågor innebär frågor där en respondent endast 

kan ange ett begränsat svar, denna får inte möjlighet att göra några utsvävningar. Ett 

exempel på detta är frågor med färdiga svarsalternativ. Där kan respondenten välja det 

alternativ som hen anser passar bäst med hens egna tankar. Den information som samlas in 

genom stängda frågor kan vara mer påtaglig att bryta ned och skapa en generell uppfattning 

om, eftersom svaren redan är formade. Det kan kräva mindre efterarbete för författaren. 

Öppna frågor, alltså frågor där respondenten får göra fria och utsvävande svar, kan vara 

användbara för att införskaffa en djupare förståelse om varje individ. Det är möjligt att göra 

en enkät med sådana frågor men detta leder till en mängd för- och efterarbete. Exempelvis 

kan författaren av enkäten behöva se till att man ej inkluderar för många öppna frågor, 

eftersom dessa kan uttrötta respondenten. En uttröttad respondent kan i sin tur bli motiverad 

att skynda igenom de större frågorna och anger därför mindre genomtänkta svar. Detsamma 

gäller för att hålla frågeantal relativt lågt överhuvudtaget.28 I detta arbete är detta inte ett 

problem som har visat sig. Som tydligt kan ses i bilagan finns endast fyra stängda frågor. 

Detta antal är medvetet valt för att stärka undersökningens reliabilitet och genom detta val 

undviks risken att respondenten ska bli uttröttad av frågorna. Vidare ger de, som tidigare 

påvisades, ett sannolikt kort efterarbete när informationen har samlats in.  

    En tydlig styrka med enkätundersökningar är att de är snabba att administrera. Stora 

mängder av enkäter kan skickas ut under en relativt kort tid, jämfört med den tid det skulle 

ta att genomföra ett lika stort antal intervjuer.29 Detta är något blir till en stor fördel för detta 

arbete då tidsbristen är ett ständigt överhängande problem. Med en metod som generellt sett 

tar mindre tid blir det sannolikt ett mer logiskt svar. Vid utförandet av kvalitativa intervjuer 

                                                      
27 Løøv, Margrethe. Quantitative approaches to new religions. The Oxford Handbook of New Religious 

Movements. Vol. 5. (2016): 72. 
28 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga Metoder. 2. Uppl. Malmö: Liber AB. 2008. 230. 
29 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga Metoder. 228. 
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finns det en risk att de intervjuade individernas svar kan variera utifrån hur intervjuaren 

ställer sina frågor.30 Detta är något man kan behöva vara medveten vid utförandet av 

kvalitativa intervjuer. Dock är detta inte ett lika påtagligt problem vid användandet av 

enkätundersökningar, då frågorna som ställs aldrig blir varierade. Vad som dock kan ställas 

mot enkätundersökningar är att inga sonderande eller uppföljande frågor kan ställas. Svaren 

som samlas in kommer inte kunna utvecklas vidare.31 Igen blir detta ett mindre påtagligt 

problem när stängda frågor används, eftersom svaren från dessa är designade att vara 

kortfattade och lättare att bearbeta.  

    En begränsning är det kan vara svårt att veta vem som besvarar enkäten, då även ifall 

denna är utelämnad till elever kan vem som helst svara på den och skicka in sitt svar.32 För 

att lättare skydda undersökningen mot detta ombeds mentorerna utföra enkäten under 

lektionstid, exempelvis under en mentorstid. Genom detta minskas risken att någon annan 

individ utför enkäten.  

    Med dessa argument som grund, att denna undersökning tjänar på stängda frågor, att det 

finns en överhängande tidsbrist, att risken för att fel individ kommer svara på enkäten är 

låg, blir valet av enkätundersökning som metod logisk.  

 

1.6.2 Enkätens utformning 

För att se enkäten i sin helhet hänvisas läsaren till arbetets bilagor på sidan 37–38. Det första 

steget i att skapa enkäten var att bestämma vilka frågor som skulle ställas till eleverna som 

skulle undersökas och vilket format enkäten skulle ha. Formatet för enkäten var gjort i ett 

program kallat Google formulär, där man kan skapa enkäter digitalt och sedan skicka ut 

dem via länk eller email. Argumenten för detta är att det är lättare att skicka ut enkäten till 

en större mängd respondenter samt att informationen som samlas in direkt analyseras genom 

programmet. Denna skapar sedan sina egna diagram med både antal och procent för de olika 

svarsalternativen. Efter sökande i litteratur, andra enkätundersökningar, diskussion med 

handlare och även feedback från utomstående universitetsstudenter, valdes följande fyra 

frågor. ”Hur känner du för att ha meditation som ett valbart tillägg på schemat i din 

gymnasieskola?” Denna första fråga är till för att låta eleven beskriva sin attityd till 

meditation på gymnasiet. Språket i frågan hålls enkelt och tydligt för att förstärka dess 

reliabilitet. Sättet som detta stärker reliabiliteten är genom att ett enkelt språk blir svårare 

att missförstå, alltså kommer den insamlade informationen sannolikt förbli den samma ifall 

                                                      
30 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga Metoder. 229 
31 Bryman, Alan. 229 
32 Bryman, Alan. 230 
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frågan skulle ställas igenom.33 Som svar på frågan får eleven möjlighet att välja mellan fem 

alternativ. Mycket positiv, positiv, varken positiv eller negativ, negativ och mycket negativ.  

    Nästa fråga handlar om elevens intresse att delta på meditation ifall detta fanns med på 

schemat. Frågan är: ”Hur sannolikt vore det att du skulle vara med på denna meditation?” 

Som svar på denna finns det tre alternativ att välja mellan: Jag skulle vara med och meditera, 

jag skulle kanske vara med och meditera och jag skulle INTE vara med och meditera. I det 

sista alternativet har ordet INTE skrivits med versaler för att förtydliga att påståendet är i 

negativ form.  

    De två följande två frågorna gav eleverna möjlighet att kryssa i ett flertal argument som 

de anser passar in på deras attityd till att ha samt att inte ha meditation på gymnasiet. Den 

första frågan är följande: ”Vilket/vilka argument anser du stämmer bäst överens med att ha 

meditation i gymnasieskolor i Sverige? (OBS denna fråga kan fyllas i även om du förut 

svarade negativt!)” Denna parantes är till för att eleverna inte ska utelämna denna fråga 

endast eftersom att de svarade att de var negativa till meditation. Möjligtvis kan de ha en 

negativ attityd till att ha meditation på skolan men ändå se potentiella positiva sidor av detta. 

Alternativen de kan kryssa i är följande:  

1. Meditation hjälper individer att koncentrera sig.  

2. Det är ett tillfälle för avslappning under skoltid.  

3. Jag är intresserad av att prova på meditation.  

4. Jag mediterar redan själv utanför skoltid. 

5. Jag har inga argument för meditation i skolan.  

6. Eget alternativ.  

    Alternativ nummer sex är där för att undersöka ifall det finns något regelbundet argument 

som eleverna använder och har utelämnats från de tidigare argumenten. Märk väl att 

eleverna inte var begränsade till ett argument utan kan kryssa i så många de anser passande. 

Den andra frågan är ställd på samma sätt men i negativ form. Vilket/vilka argument anser 

du stämmer bäst överens med att INTE ha meditation på gymnasieskolor i Sverige? (OBS 

denna fråga kan fyllas i även om du förut svarade positivt) Ordet inte i frågan är skrivit med 

versaler för att förtydliga att meningen är i negativ form. Alternativen som kan väljas här är 

följande:  

1. Meditation är ofta kopplat till religion och borde därför inte få plats för att utövas i skolor. 

2. Det skulle ta upp onödig plats i schemat under skoltid.  

3. Jag har inget intresse av att prova på meditation.  

4. Jag har inga argument mot meditation i skolan. 

                                                      
33 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga Metoder. 232–33 
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5. Eget alternativ.  

    För att förstärka de svar som eleverna gav var det väsentligt att de fick en konkret kontext 

till frågorna, för att förstå hur meditationen har utformats på andra skolor och vilka 

argument som har använts för och emot detta.34 Vidare är det även väsentligt att eleverna 

informerades om hur informationen som samlas in genom enkäten kommer användas och 

att deras information var helt anonym. Det tidigare syftar på att informationen endast 

kommer användas för att kartlägga attityden bland tredje årets gymnasieelever i Umeå 

kommun. Inte för att motivera att lägga till meditation i gymnasieskolorna. För att uppnå 

detta skapades följande inledning till enkäten: 

 

I ett antal grundskolor i USA har lärare och skolstyrelse valt att lägga till meditation 

som en aktivitet under skoltid. Meditationen utförs utanför skolämnen och används 

istället som ett tillfälle för eleverna där de ska få en chans att slappna av och 

koncentrera sig. Sättet som meditationen utförs är genom att eleverna får sitta i ett 

tyst rum tillsammans med en person som instruerar dem. Sedan mediterar de med 

hjälp av andningsövningar. Argumenten för att använda meditation är att det stärker 

elevernas självkänsla och förmåga att fokusera sig. Men vissa kritiker menar istället 

att elever inte borde hålla på med meditation, då detta har en religiös anknytning och 

att det kan få inflytande på barnen.  

Denna enkät som ni nu ska svara på kommer hjälpa till att kartlägga hur tredje årets 

gymnasieelever i Umeå kommun känner för att ha meditation på sina skolor. Det är 

inte menat att vara ett underlägg för att starta någon sådan aktivitet utan används 

endast för att undersöka den allmänna attityden. 

OBS all information som skickas in genom denna enkät är helt anonym. 

 

I denna introduktion ser vi även hur den hypotetiska meditationen skulle vara 

implementerad. Nämligen som ett frivilligt tillägg på schemat. Argumentet för detta är att 

denna form redan har implementerats, alltså i samband med yoga. Detta gör beskrivningen 

mer verklighetstrogen. 

 

1.6.3 Enkätens utskickande 

Efter enkäten var färdig ställd skickades denna ut till tre gymnasieskolor i Umeå kommun, 

dessa kommer inte namnges för att bibehålla en definitiv anonymitet hos respondenterna. 

                                                      
34 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga Metoder. 231–32  



 

13 
 

Det är dock inget problem att förtydliga att de skolor som har använts är kommunala, inga 

elever från privatskolor har deltagit i denna undersökning. 

    Utskicket av enkäten skedde på följande sätt. Först kontaktades mentorer för ett flertal 

tredje årets gymnasieklasser för informeras om vem jag är, att jag önskar utföra en enkät i 

deras klass och att all information som samlas in kommer vara helt anonym. Vidare 

skickades även en länk till enkäten tillsammans med meddelandet, så att mentorerna fick en 

chans att bedöma denna själva. Detta utskick upprepades efter en månad till de mentorer 

som inte svarade på det första meddelandet. Vid detta andra utskick tillades även att vid 

önskan kunde jag delta under tillfället då eleverna svarade på enkäten. Detta lades till 

eftersom en lärare förfrågade detta efter det första meddelandet.  

Svar på enkäten accepterades ej längre efter den 27:e mars 2018. Antalet besvarade enkäter 

var vid detta tillfälle 78 stycken. 

 

1.6.4 Analysmetod 

Resultatet av undersökningen analyserades med hjälp av procentuella uträkningar i 

samband med diagram av olika slag. De diagram som användes är cirkeldiagram och 

stapeldiagram. Cirkeldiagram användes i samband med de procentuella uträkningarna. 

Stapeldiagrammen användes för att redogöra för elevernas valda alternativ i frågorna om 

vilka argument de håller med om. I dessa gjordes ingen procentuell uträkning eftersom 

eleverna kunde välja flera alternativ. Skulle dessa läggas ihop för att sedan räknas ut 

procentuellt skulle mängden elever överstiga det faktiska deltagande antalet.  

 

1.6.5 Urval 

Då målet med undersökningen var att uppnå ett antal på 100 undersökta elever, samt att 

syftet är att öka kunskapen, har valet av skolor ej legat i största fokus. Förutom att de skulle 

vara kommunala skolor som beskrivit i avgränsningarna. Skolorna valdes delvis för att jag 

själv hade någon koppling till dem, exempelvis genom VFU. Detta eftersom de kontaktade 

mentorerna skulle vara mer villiga att låta sin klasser delta i undersökningen. Utöver dessa 

skickades enkäten ut till ett flertal skolor i kommunen och de skolor som har gett respons 

har fått delta i undersökningen. Vilka dessa var kommer ej nämnas för att stärka 

anonymiteten. Vidare var syftet ej begränsat till något program på gymnasiet, vilket innebär 

att inga specifika klasser har setts ut. Argument kan göras för att det vore givande för 

undersökningen att försöka uppnå en jämn fördelning mellan praktiska och teoretiska 

program på gymnasiet. Men i syftet att uppnå det önskade antalet av 100 respondenter, har 

detta valts att läggas åt sidan. Det är mer väsentligt att få en större mängd svar, än att få en 
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variation i vilka som har svarat. I synnerhet då syftet är, som tidigare nämnts, att öka 

kunskapen om elevernas attityd. 

    Ett konkret urval som har gjorts är att endast mentorer för tredje års gymnasieklasser har 

kontaktats. Detta eftersom det var störst sannolikhet att dessa elever hade kommit i kontakt 

med begreppet meditation då majoriteten ska ha haft religionskunskapsämnet under sin 

gymnasieskolgång. Med denna kunskap ska de sedan få en så konkret bild som möjligt om 

enkätfrågorna och på så sätt blir svaren mer reliabla och valida.  

 

1.6.7 Etiska överväganden 

I samband med studier där individer ska undersökas måste ett etiskt övervägande 

förekomma. Inom detta övervägande ska flera krav strävas att uppnås. Dessa är 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet innebär att den deltagande i undersökningen ska ha angett sitt samtycke 

till att delta i undersökningen. Informationskravet innebär att den deltagande ska vara 

införstådd i dess roll i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in från de deltagande inte får 

användas eller utlånas i icke-vetenskapliga syften, exempelvis kommersiellt. Slutligen 

innebär konfidentialitetskravet att de deltagande ska förbli anonyma så att dessa inte ska 

kunna kopplas till den insamlade informationen.35  

    Ett flertal steg har tagits i denna undersökning för att se till att dessa steg uppnås. För att 

uppnå samtyckeskravet kontaktades mentorerna för klasserna, i det utskick som gjordes var 

det tydligt utskrivet att deltagandet är frivilligt. Hur mentorerna sedan spred denna 

information vidare är dock inte undersökt. För att uppnå informationskravet samt för att 

försäkra de deltagande att nyttjandekravet uppehålls har de direkt i samband med 

undersökningen informerats att den information som samlas in inte kommer användas för 

att etablera meditation på gymnasieskolor. I inledningen framfördes det att enkätens syfte 

endast är till för att få djupare kunskap om gymnasieelevers attityd till meditation. För att 

försäkra att konfidentialitetskravet uppehålls är all insamlad information helt anonym. 

Vidare har även skolornas namn hållits utanför resultatet, allt i syftet att bibehålla 

deltagarnas konfidentialitet. 

 

 

 

                                                      
35 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002.  
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1.7 Begreppsdefinitioner 

Då kopplingen mellan meditation och religion är central för de diskussioner som har skett 

kring dess förekommande på skolor, är det viktigt att tydliga definitioner av dessa begrepp 

är gjorda i arbetet. Utöver begreppen meditation och religion, har ett annat begrepp även 

framkommit flera gånger i samband med meditation. Exempelvis i Mikael Lundmarks 

kapitel i boken Omvårdnadens grunder, Perspektiv och förhållningssätt.36 

I det följande avsnittet kommer innebörden av dessa tre begrepp diskuteras. Flera tolkningar 

av dem kommer lyftas fram och slutligen väljs en specifik tolkning av varje begrepp. 

 

1.7.1 Andlighet 

Andlighet är ett svårdefinierat begrepp, detta eftersom många har olika synpunkter på och 

associationer till det. Ta till exempel en dansk studie där drygt 500 danska personer ombads 

ge uttryck för sin förståelse för vad andlighet innebär. Förståelserna varierar från att koppla 

det med tacksamhet, kärlek och sång, till att koppla det till New Age-ideologier och ett 

religiöst liv, sammankopplat med sådant som bön, nattvard och livet efter döden. I studien 

bröt man sedan ner de insamlade svaren till sex frekventa förståelser bland de undersökta 

personerna, vilket tyder på att ingen tydlig allmän förståelse finns från person till person.37 

En tydligare definition av begreppet går dock att finna i Harald George Koenig et.al. bok, 

Handbook of Religion and Health. Den är följande: 

 

Andlighet är det individuella sökandet efter en förståelse av svaren till de ultimata 

frågorna om liv, mening och om relation till det heliga eller transcendenta, som kan 

(men inte måste) leda till eller uppkomma ur utvecklandet av religiösa ritualer och 

skapandet av gemenskap.38 

 

    Detta ger inte bara en definition av andlighet, som ett sökande efter svar i en individs liv, 

utan ger även en bild av relationen mellan andlighet och religiositet. Dock är den inte helt 

problemfri. Definitionen är vag, den trycker på det individuella sökandet och att svaren ska 

vara kopplade till frågor om liv, mening och det heliga eller transcendenta. Men utöver detta 

ger den ingen konkret förklaring till vad andlighet är och hur det kan te sig. Även relationen 

mellan andlighet och religiositet förhåller sig vag, då det samtidigt framförs begreppen inte 

                                                      
36 Lundmark, Mikael. Religiös och icke-religiös andlighet. Omvårdnadens grunder, Perspektiv och 

förhållningssätt. Febe Friberg och Joakim Öhlén (red.), 237-269. 2. Uppl. Studentlitteratur AB, 2009.  
37 Lundmark, Mikael. Religiös och icke-religiös andlighet. Omvårdnadens grunder, Perspektiv och 

förhållningssätt. 240–241. 
38 Koenig, Harald George, King, Dana E. och Carson, Verna Benner, Handbook of Religion and Health. 2. 

Uppl. New York: Oxford University Press, 2012. 37.  
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måste vara kopplade samt att det inte är nödvändigt att andlighet ska föregå religiositet eller 

vice versa. I Koenigs et.al. försvar ger begreppet inte mycket utrymme till konkreta 

definitioner, i synnerhet inte när en mer allmän definition ska uppnås genom ett sådant vagt 

begrepp. Vidare kan en vag definition av begreppet visa sig vara givande i vissa områden, 

framförallt eftersom att begreppet då går att använda i en myriad av situationer då människor 

kan applicera det.  

    I Mikael Lundmarks kapitel i Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt 

tar han fram Koenigs m.fl. definition och gör ett mindre tillägg tillsammans med kritiken 

att andlighet inte endast måste innefatta ett sökande, utan kan även vara ett levnadstillstånd 

efter svaren har funnits. Lundmarks definition lyder på följande sätt: 

 

Här definieras begreppet (andlighet) som det individuella sökandet efter – eller sättet 

att leva i – en förståelse av svaren till de ultimata frågorna om liv, mening och relation 

till det heliga eller transcendenta, som kan (men inte måste) leda till eller uppkomma 

ur utvecklandet av religion och skapandet av gemenskap.39  

 

    Det är denna senare definition av andlighet som kommer användas i detta arbete. Grunden 

till detta ligger i att begreppet är tydligt definierat på ett sätt så det är öppet nog att applicera 

i den mångfald av situationer där det är passande. Detta ger en tydlig koppling mellan 

andlighet och religion, samtidigt som det inte gör denna koppling för begränsad för att 

kunna användas.  

 

1.7.2 Religion 

När det kommer till att definiera begreppet religion finns det en fråga som ofta verkar 

komma fram. Vad anses vara religionens kärna. Är det tron? Det gudomliga? De praktiska 

sedvanorna? För att påbörja hur religion kommer definieras i detta arbete kan vi först ta 

fram en definition av Émile Durkheim. Denna lyder på följande sätt:  

 

A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is 

to say, things set apart and forbidden – beliefs and practices which unite into one 

single moral community called a Church, all those who adhere to them.40  

 

                                                      
39 Lundmark, Mikael. Religiös och icke-religiös andlighet. Omvårdnadens grunder, Perspektiv och 

förhållningssätt. 241. 
40 Alridge, Alan. Religion in the contemporary world. 3 uppl. Cambridge: Polity Press. 2013. 24. 
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    I den första meningen i denna definition ser vi att Durkheim sätter tro och praxis bredvid 

varandra. Dessa blir de grundstenar som religionen står på. Något vi även ser är en brist på 

referenser till gudar eller gudomlighet. Durkheim förhöll sig endast till tro och praxis. Vad 

vi kan uppmärksamma härnäst är att han sedan tar fram den sociala aspekten av religion, 

nämligen hur dessa grundstenar för likasinnade individer samman i ett kollektiv. Detta 

innebär att denna sociala aspekt är central för Durkheims definition av religion. Durkheim 

visade detta tydligt genom hans ointresse för de som var individuellt religiösa. 41 Med detta 

kan man ifrågasätta ifall det är påtagligt att definiera religion och lägga ett sådant tryck på 

den sociala aspekten och på så sätt skapa en uteslutande definition.  

Från Koenig et. al. bok, Handbook of Religion and Health kan vi finna en något liknande 

definition av religion. 

 

Most investigators today agree that “religion” involves beliefs, practices and rituals 

related to the sacred. Religion may also involve beliefs about spirits, both good 

(angels) and bad (demons). Religion may be organized and practiced within a 

community, or it may be practiced alone and in private.42 

 

    Något vi direkt kan uppmärksamma i denna definition är att Koenig et. al. har valt att 

inkludera referenser till det gudomliga, här kallat ”the sacred”. Vidare kan vi urskilja två 

områden som denna definition förhåller sig till. Den ena är det teologiska som vi kan se i 

de tre första grunderna, tro, sedvanor och ritualer, samt tron på andar. Det andra området vi 

kan urskilja är de sociala grunderna, men också möjligheten till privatreligion. Detta är 

något som tydligt skiljer sig från Durkheim, då han endast var intresserad av religion som 

ett social fenomen. 

    Något vi kan se utifrån dessa två definitioner är att de båda har med sig vissa centrala 

grunder för att identifiera något som religion. Dessa grunder är tro och praxis, samt de 

sociala aspekterna. Vad som skiljer definitionerna åt är dock att Koenig et. al. även har valt 

att inkludera transcendenta företeelser. Med denna inkludering vore det möjligt att mena att 

denna definition generellt sett blir mer inkluderande än Durkheims. På grund av detta är det 

denna definition som kommer användas i detta arbete. Med argumentet att denna innehåller 

flera av styrkorna från Durkheims definition, samtidigt som den inte exkluderar det 

gudomliga.  

 

                                                      
41 Alridge, Religion in the contemporary world. 24 -25. 
42 Koenig, Harald George, King, Dana E. och Carson, Verna Benner, Handbook of Religion and Health. 2. 

Uppl. New York: Oxford University Press, 2012. 37-38. 
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1.7.3 Meditation 

För att skapa en tydlig definition av meditation kommer denna göras i ett antal steg. Först 

ska begreppet definieras ordagrant, sedan ska det tas fram i ett sekulärt sammanhang och 

sedan i ett religiöst sammanhang. Begreppet i sig kommer från latin och har sådana 

innebörder som ”eftertänka”, ”eftersinnande”, ”begrunda”, ”reflektera över”, med mera. 

Detta ger oss en bild av vad meditation kan betyda, men hur fungerar det i mer praktisk 

form? Ta exempelvis denna definition av meditation i praktiken:  

Meditation kan beskrivas som en koncentration av uppmärksamheten, som 

underlättas av social isolering, reduktion av kroppsmotorik, muskulär avspänning 

och en speciell andningsrytm.43  

    I västvärlden är meditation ofta förknippat med avspänningstekniker, exempelvis 

transcendental meditation. Med denna definition krävs det även att en viss psykosomatisk 

avspänning ska vara kopplat till tekniken. När begreppet förknippas med andlighet görs 

detta ofta i kontexten av en individuell strävan, ta till exempel Nationalencyklopedins 

definition där målet för den andliga utvecklingen menas vara en direkt upplevelse av en 

gudomlig dimension i tillvaron. Begreppet har även tydliga kopplingar till religion, och 

former av meditation kan återfinnas inom alla världens religioner. Jämför exempelvis 

buddhismen och kristendomen. I tantrisk meditation i buddhismen ska den mediterande 

fokusera på mandala, buddhistiska symboler, för att få del av kosmiska krafter. I 

kristendomen finner vi likheter mellan detta och grundaren av Jesuitorden Ignatius av 

Loyolas visualiseringstekniker, där individen ska föreställa sig scener ur Bibeln eller ur Jesu 

liv.44 Det finns flera grundläggande likheter här, användandet av symboler och bilder för att 

koncentrera sinnet och fokusera sig mot någon form av gudomlighet eller överhet.  

    För att göra definitionen av meditation mer applicerbar i olika kontexter, religiösa och 

icke-religiösa, samt för att denna ska kunna täcka den varierade förståelse eleverna kan ha 

av meditation, är det väsentligt att denna inte görs allt för specifik. För att uppnå detta, utan 

att göra en vag eller dålig definition, kommer denna förhållas helt till de praktiska 

dimensionerna angående hur meditationen genomförs. Detta utesluter dock inte de andliga 

eller religiösa grunderna för meditation från detta arbete, då sådana grunder fortfarande kan 

                                                      
43 Geels, Anton. Meditation. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/meditation (hämtad 2018-03-11) 
44 Geels, Anton. Meditation. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/meditation (hämtad 2018-03-11 



 

19 
 

vara en del av elevernas förståelse. Det är specifikt i syftet att inte utesluta dessa grunder 

som definitionen är helt praktisk. 

 

1.8 Teoretisk förankring 

Den teoretiska förankringen i detta arbete kommer vila på påståenden av Antoon Geels, 

bland annat professor i religionshistoria med religionspsykologi vid Lunds universitet, och 

Carl C. Jung, schweizisk psykiatriker, psykolog, författare och idéhistoriker. Förankringen 

mynnar ut i ett påstående som lyder på följande sätt: Individer tolkar sannolikt sin tillvaro 

för att förstå denna och denna tolkning, ifall belägg finns för detta, kan sannolikt innehålla 

kopplingar till religion och andlighet. 

    Geels menar att människan är en tolkande varelse, en tankegång han hänvisar till den 

svenska religionspsykologen Hjalmar Sundéns rollteori.45 Oavsett vilken situation en 

människa befinner sig i tolkar denna sin tillvaro för att förstå sin roll i den. Tolkningen i 

fråga kan ske medvetet eller omedvetet. Exemplet nedan är ett som Geels själv använder 

och denna ger en tydlig bild av hur medveten och omedveten tolkning kan ske. 

 

Kriminalpolisen i en stad vid Norrlandskusten har från Finland fått meddelande om 

att två förbrytare begivit sig över Bottenhavet och förmodligen härjar på den svenska 

kusten. En spaningsstyrka rycker ut. Man finner, att en sportstuga blivit plundrad och 

att tjuvarna härvid bemäktigat sig ett par gevär med ammunition. Likaledes befinnes 

det, att en roddbåt i sportstugans närhet försvunnit. Den stulna roddbåten anträffas på 

en ö. Troligen uppehåller sig tjuvarna alltså på ön. Spaningsstyrkan landstiger och 

drar fram genom terrängen. Befälhavaren går i den ena strandkanten. Plötsligt kastar 

han sig handlöst ner bakom en sten och söker skydd. Han har sett en man, som riktat 

ett gevär mot honom. Han väntar på visslande kulor, men ingenting sker. Då tittar 

han försiktigt upp utan att kunna se någon. Slutligen reser han sig och undersöka noga 

terrängen. Det enda som avviker från klippor och stenar är en pilsnerflaska som ligger 

med mynningen riktad mot honom.46  

 

    Den medvetna tolkningen som befälhavaren gjorde var hans iakttagande av de saknade 

gevären och roddbåten. Genom föremål i hans närhet skapade han en bild av verkligheten. 

Sedan, med stöd i de medvetna tolkningar han har gjort, gör han en omedveten tolkning när 

han ser flaskmynningen på strandkanten. Hans omedvetna tolkning, att någon hade riktat 

                                                      
45 Geels, Antoon & Wikström, Owe (red.) Den religiösa människan. 4 uppl. Stockholm: Bokförlaget Natur 

& Kultur. 2017. 103. 
46 Geels & Wikström (red.) Den religiösa människan. 94–95. 
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ett gevär mot honom, lade grunden för hans agerande. I stunden gjorde det ingen skillnad 

att detta var en felaktig tolkning av verkligheten, för honom var hotet sant. Vilken situation 

en människa befinner sig i påverkar alltså sannolikt hur denna tolkar sin närvaro, genom 

dennas medvetna tolkningar. Hur kopplas detta då samman med religiösa tolkningar? I 

vilken kontext skulle religiösa tolkningar kunna ske? Faktum är att religiösa tolkningar och 

en individs religiösa upplevelser behöver inte nödvändigtvis bara kopplade till specifika 

kontexter. En person kan göra en religiös tolkning i en kyrka som på en promenad i 

skogen.47 Argument kan göras för att en tydligt religiös kontext gynnar fler religiösa 

tolkningar, en tanke som Geels använder själv.48 Detta utesluter dock inte andra kontexter 

från religiösa tolkningar. I Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt citerar 

Mikael Lundmark en sådan kontext, där en 60-årig cancersjuk kvinna beskriver sin religiösa 

upplevelse som inträffade under en promenad i skogen, när hon efter sin diagnos valt att dra 

ner på hennes vanliga promenadtempo.  

 

[…] Jag gick bara runt och tittade och luktade på sådant som jag aldrig hade sett och 

jag har gått där i 10 års tid och både färger och allt, och jag njöt riktigt av det och 

sedan, då när jag satt på en bänk och hade börjat tappa håret, då rev jag mig i håret 

och stora tofsar for. Då kom det en lite fågel och satt utmed mig och tittade … men 

den vågade ju som inte, men jag förstod att den skulle ta mitt hår och bygga bo och 

jag tror att den gjorde det sedan. Det kom till nytta för någon. Det skulle jag aldrig 

ha lagt märke till förut, aldrig liksom över huvud taget…”49 

 

    Detta citat som Lundmark själv använde är hämtat från ett svenskt forskningsprojekt om 

religiositet och coping50.51 Ifall vi jämför detta med Geels resonemang angående tolkande, 

vore detta en medveten tolkning som kvinnan gör. Denna tolkning är i sin tur religiös. Enligt 

min mening kan vi möjligtvis ta detta resonemang längre, ifall vi kopplar människans 

tolkande med begreppet andlighet, som i detta arbete har definierats som ett sökande eller 

sätt att leva i en transcendent förståelse om livet.52 Ifall andlighet innebär ett sökande och 

ifall människor, som Antoon Geels menar, är tolkande varelser, vore det möjligt att påstå 

att ett andligt sökande skulle kunna påverka tolkandet. Som tidigare påpekades kan religiösa 

                                                      
47 Geels & Wikström (red.) Den religiösa människan. 103. 
48 Geels & Wikström (red.) Den religiösa människan. 105. 
49 Lundmark, Mikael. Religiös och icke-religiös andlighet. Omvårdnadens grunder, Perspektiv och 

förhållningssätt. 239. 
50 Lundmark beskriver detta som ett begrepp som ofta inte översätts, men betyder ungefär 

”hanteringsstrategi”. 
51 Lundmark. Religiös och icke-religiös andlighet. Omvårdnadens grunder, Perspektiv och förhållningssätt. 

239. 
52 Se begreppsdefinitioner. 
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tolkningar ske var som helst, det kräver inte en religiös kontext. Ifall detta är sant vore det 

också tänkbart att andliga tolkningar kan vara möjliga i liknande kontexter. På så sätt vore 

det rimligt att mena att religiösa tolkningar och andliga tolkningar kan vara lika sannolika, 

det beror på hur individen i fråga har tolkat både medvetet och omedvetet. Vidare vore det 

inte otänkbart med en kombination av religiösa och andliga tolkningar, igen beroende på 

individen. 

    Med detta har vi sett hur människan, enligt Geels, är en tolkande varelse och hur religiösa 

tolkningar kan ske i nästintill alla kontexter. Vidare har vi sett argument till varför religiösa 

och andliga tolkningar kan vara lika sannolika. Nästa steg i denna teoretiska förankring blir 

att ta fram varför det vore sannolikt att människors tolkningar kan innehålla, ifall det finns 

belägg för sådana, religiösa och andliga kopplingar. För att diskutera detta kommer vi 

förhålla oss till Carl C. Jung. Utifrån sitt arbete som psykiatriker, där han undersökte 

manliga patienter över 35 år, uppfattade Jung det som att irreligiositet var anormalt. Han 

märkte att bland dessa män var normen att deras bekymmer härstammade från existentiella 

problem som kunde härledas till religion.53 Detta kan man dock resonera mot genom att 

säga att möjligtvis hade dessa manliga patienter religiösa grunder, vilket i sin tur påverkade 

hur de upplevde sina existentiella problem. Dock tar Jung detta resonemang steget längre 

då han menar att även när en individ strävar efter att förhålla sig helt intellektuellt, sker det 

ett religiöst tolkande. Men bland dessa med ett sådant förhållningssätt sker detta 

omedvetet.54 Grunden i detta kommer från att människans sinne, enligt Jung, alltid strävar 

efter balans genom, exempelvis våra drömmar. För att förstå Jungs resonemang angående 

sinnets strävan efter balans kan man se till hans diskussion om introversion kontra 

extraversion. Med introversion menar han en form av psykologisk typ av individ där hen är 

intresserad av att utforska och analysera sin inre värld. Detta resulterar i att personen blir 

tillbakadragen och introspektiv. Extraversion innebär motsatsen, där individens intresse 

ligger i den yttre världen.  Jung menar här att man utan svårighet kan iaktta att en person 

medvetet utövar sin introversion eller extraversion. Men man blir sedan förvånad ifall man 

iakttar den extraverta personen när hen beter sig introvert, exempelvis ifall hen är betryckt 

eller omedgörlig. Svaret, menar Jung, finns i det omedvetna. Personen i fråga har påverkats 

av sitt omedvetna, som strävar efter att uppnå balans. Detta är något som Jung menar ofta 

kommer till uttryck i en persons drömmar eller i andra symboliska framställningar.55 När 

Jung studerade människor som strävade efter att förhålla sig fullkomligt rationellt och 

                                                      
53 Geels & Wikström (red.) Den religiösa människan. 158. 
54 Geels & Wikström. 158, 174. 
55 Ibid. 159 – 160. 
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intellektuellt, fann han samma reaktion bland dessa. Att deras drömmar kompenserade för 

deras ensidighet. I drömmarna trädde de religiösa tendenserna fram och en balans skapades 

mellan personens medvetna och dess omedvetna. På detta sätt blev religionen, enligt Jung, 

ofrånkomlig.56 Att religion är helt ofrånkomlig är inte nödvändigtvis den poäng som drivs i 

detta arbete. Istället syftar denna på, som tidigare påpekats, att ifall det finns belägg för 

religiösa eller andliga tolkningar kan det vara sannolikt att en individ gör en sådan. Detta 

stärks med Geels resonemang om människan som tolkande varelse, exemplifierandet av 

religiöst tolkande genom Lundmark och slutligen Jungs resonemang om en mänsklig 

strävan efter balans i vårt medvetande, i samband med religion. Ifall det finns en strävan 

efter att uppnå sådan balans, vore det sannolikt att om det finns grund för religiöst tolkande 

kan en sådan ske medvetet och/eller omedvetet, även ifall en individ strävar bort från detta. 

Ifall en person inte strävar bort från ett religiöst tolkande är det även sannolikt att denna 

tolkning sker medvetet. 

 

1.9 Disposition 

Detta arbete är en enkätundersökning vars syfte det är att utöka kunskapen om svenska 

gymnasieelevers attityd till att ha meditation som ett valbart tillägg i deras gymnasieskolor. 

Vidare samlas även information in angående deras vilja att delta på denna hypotetiska 

meditation, samt vilka argument för och mot meditationen som är mest frekventa bland 

eleverna. Intresset för denna undersökning stammar från vissa kontroverser som har 

uppkommit i samband med tillämpandet av yoga i svenska skolor, samt att liknande 

reaktioner har förekommit mot meditation i USA.57 Undersökningen ämnade att ta reda på 

ifall det kan finnas en liknande risk för kontroverser bland svenska gymnasieelever, i 

samband med meditation. Undersökningen är avgränsad till tredje årets gymnasieelever 

eftersom dessa mest sannolikt har haft religionskunskapsämnet och därmed har större chans 

att ha en realistisk bild av vad meditation är. Som bakgrund till detta arbete tas det fram hur 

meditation och yoga har tillämpats samt vilka argument som har använts vid tillämpningen. 

Orsaken till varför yoga är tillagt i bakgrunden är eftersom denna har tillämpats på liknande 

sätt och kontroverserna kring meditation i USA har liknat de kontroverser som har 

förekommit i Sverige mot yoga. Slutligen i bakgrunden tas även skolans ansvar till att vara 

icke-konfessionell upp och redogörs för. I forskningsläget som följer redogörs för forskning 

under två rubriker. Under den första läggs fokus på forskning som rör skolans icke-

                                                      
56 Geels & Wikström (red.) Den religiösa människan .174. 
57 NBCnews. NBCnews. 2007. http://www.nbcnews.com/id/16859368/ns/health-childrens_health/t/yoga-

causes-controversy-public-schools/#.WqupGGrOXIU (hämtad 2018-01-23) 
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konfessionella form, detta har ofta gjorts i form av kvalitativa intervjuer med lärare. Under 

den andra rubriken faller fokus istället på kvantitativ forskning inom 

religionsvetenskapsfältet och elevhälsan. Detta på grund av en brist av kvantitativ forskning 

i samband med den första rubriken.  

    Efter forskningsläget avslutas tas arbetets metod fram. Denna är en kvantitativ 

enkätundersökning och är för det mesta modellerad efter Alan Brymans bok 

Samhällsvetenskapliga metoder. Först redogörs för enkätens frågor. Dessa är fyra stängda 

frågor. Under de två första ska eleverna välja mellan ett flertal alternativ och får endast välja 

ett. Under de två sista kan eleverna välja ett fritt antal alternativ, tillsammans med 

möjligheten att fylla ut ett eget alternativ. Valet av frågor och argumenten för dessa redogörs 

sedan för. Efter detta tas själva utskickandet av enkäten fram, hur detta gick till och hur 

många gånger detta upprepades. Slutligen i detta avsnitt tas analysmetoden, urvalet av 

elever och skolor och etiska överväganden fram. Där finner vi att analyser sker genom 

procentuell uträkning som sedan redogörs för i formen av cirkeldiagram och stapeldiagram. 

I urvalet tas det upp att endast kommunala skolor har valts att läggas till i undersökningen, 

detta för att försäkra sig om att läroplaner och liknande är helt likvärdiga. De etiska 

överväganden som görs är enligt fyra krav, informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet.  

I det senare teoriavsnittet tas tre centrala begrepp fram, andlighet, religion och religiositet. 

Olika tolkningar av dessa diskuteras och sedan beslutas det om en definitiv definition av 

varje begrepp tillsammans med medföljande argument för detta val. 

Efter detta avslutas inledningsdelen av arbetet och resultatet av undersökningen redogörs 

för. I resultatet ser vi att 16,7% av de deltagande 78 eleverna har en väldigt positiv attityd 

till meditation i gymnasieskolor, 44,9% har angett en positiv attityd. 33,3% har varken en 

positiv eller negativ attityd till meditation på gymnasieskolor, 3,8% av eleverna har en 

negativ attityd och 1,4% av eleverna har en väldigt negativ attityd. Vi ser även att 32,1% av 

dem skulle delta på den hypotetiska meditationen, 53,8% av eleverna skulle kanske delta 

och 14,1% av eleverna skulle inte delta. Slutligen redogörs det för två stapeldiagram där de 

mest frekventa argumenten tas fram, tillsammans med elevernas egna argument för och mot 

meditation i gymnasieskolor. Det mest frekventa argumentet för meditation på 

gymnasieskolor är att det är ett tillfälle för avslappning under skoltid. Medan det mest 

frekventa argumentet mot meditationen är att det skulle ta upp onödig plats i schemat. Med 

detta avslutas resultatavsnitt och diskussionsavsnittet inleds. 

    Inom diskussionsavsnittet hålls tre diskussioner. Den första tar fast på och diskuterar den 

röda tråden genom det utarbetade resultatet. Denna röda tråd är elevernas positiva attityd 
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som genomsyrar majoriteten av den insamlade informationen. Härnäst hålls en diskussion 

om något som kan anses vara ett ironiskt förhållningssätt bland eleverna. Detta syftar på att 

64 stycken av 78 elever anser att meditation är ett tillfälle för avslappning, medan 39 stycken 

av dem menar att det skulle ta upp onödig plats i schemat. Vidare visar det sig att 37 stycken 

av dessa 39 elever håller med om att det skulle vara ett tillfälle för avslappning. Det som 

diskuteras i denna del är motsägelsen som kan förstås genom att eleverna ser meditationen 

som avslappnande, men ändå väljer att argumentera mot det som onödigt i och med deras 

redan pressade scheman. Den sista diskussion som görs i avsnittet handlar om elevernas 

koppling mellan meditation och religion. Denna koppling är endast tydlig bland tolv elever 

och innebörden av detta diskuteras i längd. Betyder det att endast de eleverna ser 

kopplingen? I denna diskussion tas även begreppet andlighet fram från teoriavsnittet. 

    Slutligen dras ett antal slutsatser i arbetet. Den statistiska informationen från diagrammen 

redogörs återigen för, tillsammans med de ståndpunkter som har kommit fram genom 

diskussionen.  
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2. Resultat 

I detta resultatavsnitt kommer den samlade informationen att redogöras för i form av både 

cirkel- och stapeldiagram. Avsnittet är uppdelat i tre delar utifrån frågeställningarna. Varje 

del introduceras med en text där informationen från diagrammen redogörs för, efter texten 

återfinns själva diagrammen. Det första redogör för attityden till meditation, där 

informationen är uppdelad procentuellt utifrån svarsantalet. Den andra delen redogör för 

deltagande under meditationen och är presenterad i samma form. Orsaken till att 

svarsantalet presenteras genom procent är eftersom eleverna endast kunde välja ett av 

alternativen. Alltså är antalet svar i direkt korrelation till antalet deltagande i studien, och 

kan utan problem läggas upp i procent. Där detta sker annorlunda är i den tredjedelen, vilken 

handlar om argumenten för och mot meditation i skolan och presenteras i stapeldiagram. 

Här redogörs för den samlade informationen i antalet valda svarsalternativ. Detta eftersom 

eleverna kunde kryssa i ett antal alternativ, vilket innebär att en samling av alla ikryssade 

svarsalternativ överstiger antalet deltagande i enkätundersökningen.  

 

2.1 Attityden till meditation 

Informationen i diagrammet (fig.1) i detta avsnitt är kopplat till enkätens första fråga. ”Hur 

känner du för att ha meditation som ett valbart tillägg på schemat i din gymnasieskola?” De 

olika delarna av fig.1 nedanför har delats upp i de fem svarsalternativen. 

    16,7% av eleverna har angett en väldigt positiv attityd till meditation på sina 

gymnasieskolor. Nästan hälften, 44,9%, av de deltagande eleverna har valt att ange en 

positiv attityd. En tredjedel av eleverna, 33,3%, har angett en varken positiv eller negativ 

attityd. Endast tre elever, 3,8% har angett en negativ attityd, medan en elev, 1,3% angav en 

väldigt negativ attityd till meditationen.  

 
Figur 1 Elevernas attityd till meditation 
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2.2 Deltagande i meditation 

Diagrammet (fig.2) nedanför redogör för hur många elever skulle delta vid det hypotetiska 

meditationstillfället. Det är, i likhet med föregående fig.1, uppdelat i de tre svarsalternativ 

eleverna kunde välja och sedan redogjort för i procent.  

    Över hälften av eleverna, 53,8%, har angett att de kanske skulle delta på meditation på 

sina gymnasieskolor. I de argument elever har angett senare i enkäten framkommer det att 

flera av dem anser att meditation skulle ta upp onödig plats och tid i schemat. Detta kan 

vara grunden till varför de har valt ett mer neutralt alternativ, på grund av den stress de 

redan känner i samband med gymnasiet. Vidare är den näst största gruppen elever som 

definitivt skulle vara med på den hypotetiska meditationen. De utgör 32,1% av de 

deltagande eleverna. Flera gånger när detta påstående har gjorts har de även sedan 

argumenterat för meditation genom att de antingen har ett intresse av att prova på, eller att 

de redan utövar meditation hemma. Flera av dem argumenterar för det är ett tillfälle för 

avslappning under skoltid. 14,1% av eleverna har angett att de inte skulle delta på den 

hypotetiska meditationen. 

 
Figur 2 Elevernas intresse att delta i meditationen 

 

 

2.3 Argumenten för och mot meditation i gymnasieskolor 

Denna tredje del redogör för elevernas argumentation för och mot meditation i 

gymnasieskolor. Denna består av två stapeldiagram, ett med argumenten för (fig.3) och ett 

med argumenten mot (fig.4). Stapeldiagram har valts eftersom eleverna kunde kryssa i flera 

alternativ och denna form av diagram kommer kunna visa hur många som har valt varje 

individuellt diagram. Staplarna i fig.3 och 4 är uppdelade i de alternativ eleverna kunde 

välja mellan och resultatet är redogjort för i de faktiska svarsantalen, inte i procent. 
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Nedanför både fig.3 och fig.4 är det även redogjort för de egna argument som eleverna har 

angett. Observera att de egna argumenten har valts att bibehållas helt i den form eleverna 

skrev dem. Detta för att skydda argumenten från feltolkningar. Därför har exempelvis 

stavfel inte rättats och förkortningar har inte skrivits ut.  

    Bland argumenten för finner vi att 64 stycken av 78 elever håller med argumentet att 

meditation skulle vara ett tillfälle för avslappning. Efter detta finner vi argumentet att 

meditation hjälper individer att koncentrera sig, vilket 34 stycken elever har angett, samt 

har 20 stycken elever ett eget intresse av att prova på meditation. Fem stycken elever angav 

att de ej har några argument för meditation på gymnasieskolor. Tre stycken elever angav att 

de redan mediterar själva och anser detta som ett positivt argument för tillämpandet av 

meditation. Fyra elever valde att ange egna argument. 

 
Figur 3 Elevernas argument för meditation i skolan 

 

2.3.1 Elevernas egna argument för meditation i gymnasieskolor: 

- Eleverna blir mer woke58 

- Meditation kan vara positivt men samtidigt stressande. Ifall man har mycket arbeten 

framför sig tänker jag att meditation skapar ångest. Iaf för min del. Har jag mycket 

att göra kan jag inte ta det lugnt på det sättet, känns mer som att jag slösar tid av att 

lägga det på meditation, ist för att göra bort uppgifterna. Däremot när man slutfört 

uppgifterna hade meditation varit ett perfekt avslutning/ belöning! 

                                                      
58 Detta ord är slang och syftar på att man ska vara medveten om aktuella frågor i samhället. 
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- Mitt sätt att meditera är genom bön 

- Det samlar tankarna och minskar stress 

 

    Bland argumenten mot i fig.4 kan vi se att det största problemet eleverna ser med 

meditation är att det skulle ta upp onödig plats i schemat. 39 stycken av 78 elever har angett 

detta. 20 stycken elever anger att de inte har några argument mot meditation på 

gymnasieskolor. 14 stycken elever menar att de ej har något intresse av att prova på 

meditation. 11 stycken elever antyder att koppling mellan religion och meditation skulle 

vara ett problem. 8 stycken elever har valt att ange egna argument mot meditation i 

gymnasieskolor. Fyra av dessa rör sig kring liknande tankar, nämligen att det skulle bli 

oseriöst eller att skolmiljön inte är passande för meditation. 

 
Figur 4 Elevernas argument mot meditation i skolan 

 

2.3.1 Elevernas egna argument mot meditation i gymnasieskolor: 

- Det är flummigt och man lär sig inget konkret 

- Svårt att få plats med det i schemat kanske, att det redan finns mycket lektioner 

inpressat 

- Eleverna kan bli alldeles FÖR kraftfulla 

- Skulle lätt bli oseriöst. Skulle känna sig obekväm med klassen runt om mig. Men 

om det däremot är en tillvalskurs så skulle det vara de som faktiskt ville lära sig som 

vill vara där (eller de som tänker att det är en ”lätt” kurs) 

11

39

14

20

8

Argument mot meditation

Meditation är ofta kopplat till religion och borde därför inte få plats att utövas i skolor

Det skulle ta upp onödig plats i schemat under skoltid

Jag har inget intresserad av att prova på meditation

jag har inga argument mot meditation i skolan

Eget alternativ



 

29 
 

- Jag tycker absolut meditation borde uppmuntras då det sägs hjälpa många med 

ångest och stress. Dock bör det vara ett individuellt val och inget obligatoriskt då 

det inte behövs läggas mer tid på skolan än vad det redan görs. 

- Det beror på om det skulle anses vara lämpligt enligt de personer som bestämmer. 

Det skulle absolut vara ett alternativ om det varade efter sin sista lektion, kanske 

efter 15.00. 

- Jag tycker att skolor ska fokusera mer på studietekniker i årskurs 1 och absolut inte 

extrakurs som meditation. Det kommer som sagt medföra mer stress tänker jag. Å 

andra sidan kan det ge positiv effekt med meditation också. Det beror på inställning! 

Att sammankoppla meditation som påverkan till religion/ Gudstro tänker jag är långt 

ifrån syftet, men kan ändå undermedvetet tolkas så. Det vill säga att elever kan 

sammankoppla andningen och dess lugn med helig makt. (Man skulle kunna ha 

meditations-vecka) Men inte en hel kurs på meditation. Ska man då bli bedömd på 

hur bra man kan slappna av? Lite komplicerat. 

- Tycker inte skolmiljön känns som en plats jag vill meditera i. Stressigt med lärare 

och en grupp. 

- Känns jobbigt att ha en massa andra stökiga hormonstyrda tonåringar i samma rum 

under ett avslappningstillfälle... 
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3. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras, delvis genom att jämföra de olika 

enkätfrågornas information mot varandra. Går den allmänna attityden ihop med deras 

argument för och mot meditation, samt med deras intresse för att delta i meditationen? 

Gör eleverna en koppling mellan meditation och religion? 

 

3.1 Den röda tråden i resultatet 

Utifrån den inskaffade informationen kan vi tydligt se att majoriteten av eleverna har 

antingen en positiv eller en neutral attityd till meditation i deras skolor. Exempelvis i 

fig.1 är detta tydligt när 44,9% av eleverna anger en positiv attityd, nästan hälften av 

dem. Negativa och väldigt negativa attityder omfattar endast ett relativt litet antal elever, 

3,8% respektive 1,3%. Utifrån deras argumentation för meditation är det även tydligt att 

majoriteten av dem, 64 stycken av 78, ser meditation som ett tillfälle för avslappning 

och nästan hälften av dem, 34 stycken av 78, ser det som ett hjälpmedel för 

koncentration. Alltså har de en positiv inställning till meditationen. Dock, även med 

denna inställning där de ser meditation som ett hjälpmedel, är det endast 32,1% av 

eleverna som definitivt skulle delta på meditationen.  

    Över hälften, 53,8% av eleverna menar att de kanske skulle delta. Vad detta kan peka 

på är att den positiva attityden inte nödvändigtvis innebär att eleverna är intresserade av 

att utöva meditation, utan att de endast har ett positivt och accepterande förhållningssätt 

till detta. En attityd där de inte skulle ställa sig i vägen för utövandet av meditation på 

deras skolor, men de skulle inte heller aktivt söka ut det för att delta. Det som kan 

argumenteras mot detta är att ifall detta vore sant, vore det mer sannolikt att eleverna 

hade fyllt i det neutrala alternativet och att detta hade stått för majoriteten av eleverna. 

Vilket det inte gör, det neutrala alternativet i frågan om elevernas attityd är näst störst, 

med 33,3% av eleverna. Innebär detta då att eleverna är positivt inställda men generellt 

ointresserade av delta i meditationen? Inte nödvändigtvis, den positiva attityden 

eleverna har kan härledas av deras bild av meditation som ett avslappnande hjälpmedel. 

Det skulle innebära att de erkänner meditationen som användbar, men är inte helt säkra 

på att de vill utnyttja detta tillfälle. Något som vidare stödjer denna ståndpunkt är 

elevernas argumentation mot meditation i skolan. I denna ser vi att 39 stycken av 78 

elever anser att meditation skulle ta upp onödig plats i schemat. Vad detta tyder på är 

att eleverna känner att det inte finns tid för meditation under skoltid. Detta resonemang 

som även framkommer tydligt genom elevernas egna argument, där för de fram tankar 
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om att schemat redan är överfullt med andra ämnen och att det inte finns tid för 

meditation. 

    Vidare är även ett återkommande argument att skolan och klassen inte utgör en bra 

miljö för meditation, att denna skulle bli oseriös och därigenom förlora sin mening. 

Detta skulle kunna vara det som skapar den mindre klyfta som finns mellan elevernas 

attityd och deras intresse av att delta i den hypotetiska meditationen i skolan. 

    Att allt detta framtaget är det även viktigt att poängtera att det fortfarande finns en 

tydlig röd tråd i undersökningen. Denna är att majoriteten, 44,9%, av eleverna är positivt 

inställda till meditation i skolan, 32,1%, alltså nästan en tredjedel, skulle definitivt delta 

på denna meditation och 64 stycken av 78 elever anser att meditation är ett tillfälle för 

avslappning under skoltid. Detta innebär att den röda tråd som genomsyrar resultatet är 

elevernas positiva attityd till meditation.   

 

3.2 Ett motsägande förhållningssätt? 

Som nämndes i den föregående diskussionen ansåg 39 stycken av 78 elever att 

meditation skulle ta upp onödig plats i schemat. Medan en klar majoritet av dem, 64 

stycken, anser att meditation är ett hjälpmedel för avslappning. Faktum är att utav de 39 

stycken eleverna som anser att det skulle ta upp onödig plats i schemat, har 37 av dem 

även angett att det är ett tillfälle för avslappning. I detta finner vi en intressant ironi. Ett 

antal av eleverna har framför sig ett hjälpmedel som de själva anser är användbart för 

avslappning och 34 stycken av 78 anser att det hjälper individer med koncentrationen. 

Men istället för att använda detta hjälpmedel för att underlätta ett schema som de redan 

anser är överfullt, en åsikt som vidare argumenteras för i deras egna argument, ser flera 

av dem hjälpmedlet som ännu ett stressmoment och menar att detta endast kommer ta 

upp onödig tid. Vad kan detta innebära? Å ena sidan kan det betyda att dessa elevers 

bild av meditation som ett avslappnande hjälpmedel är endast ytlig, de är medvetna om 

att meditation anses vara avslappnande och för sedan detta vidare i sina egna argument. 

Resonemangets ytlighet skulle då utgå ifrån att de själva känner att meditation inte 

skulle hjälpa dem slappna av, utan detta är ett verktyg som fungerar för andra. Å andra 

sidan kan detta innebära att de inte ser skogen för alla träden. De är för inne i sin vardag 

av tidspressat arbete som ska balanseras med ett privatliv utanför skolan, för att ta ett ta 

ett steg tillbaka och ta till sig ett hjälpmedel som, enligt deras egna resonemang, skulle 

kunna hjälpa dem.  

    Möjligtvis är ingen av dessa ståndpunkter korrekta utan eleverna har en tydlig bild av 

att meditation är avslappnande, men ifall det ska pressas in i redan tidspressat schema 
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blir avslappningen lidande. Alltså skulle tillämpningen av meditation få den motsatta 

effekten än vad den ursprungligen skulle vara till för. Faktum är att en elev av de 37 har 

angett i ett eget argument att hen anser att meditation kan vara avslappnande, men ifall 

hen skulle ha för mycket arbete framför sig skulle det få motsatt effekt. Enligt 

vederbörandes mening: ”Har jag mycket att göra kan jag inte ta det lugnt på det sättet, 

känns mer som att jag slösar tid av att lägga det på meditation, ist [istället] för att göra 

bort uppgifterna.” Hen resonerar istället att meditation skulle kunna fungera som en 

belöning när arbetet väl är färdigt. 

    Hur man än resonerar kring dessa tankegångar kan man medge att förhållningssättet, 

åtminstone ihop med den insamlade information som finns, sannerligen kan anses 

motsägande. 

 

3.3 Meditation, religion och andlighet 

I introduktionen till detta arbete förs det fram något som kan upplevas som ett problem, 

meditationens möjliga koppling till religion. Intresset att undersöka elevernas syn på 

detta var en del av det som lade grunden för denna undersökning. Vidare har vi även en 

teoretisk förankring där påståendet görs att människor sannolikt kan tolka sin tillvaro 

med religiösa och andliga kopplingar. Därför är det nu viktigt att ställa frågan, kopplar 

eleverna meditation till religion och andlighet? 

    Vad vi kan se angående den senare frågan är att 11 stycken av 78 elever har angett att 

de kryssat i argumentet att meditation är kopplat till religion och borde därför inte få 

plats att utövas i skolor. Här syns kopplingen till religion tydligt, samt att eleverna 

upplever att denna koppling utgör ett problem för tillämpningen av meditation. Detta är 

dock inte den enda gången som kopplingen till religion görs. En elev har angett ett eget 

alternativ i argumenten för meditation i skolan, där skriver hen att hens meditation är 

bön. Vad som är intressant här är att eleven gör en tydlig koppling mellan meditation 

och religion, men ser inte detta som ett problem. Något som hen härleder till att hen ber 

och räknar detta som meditation. Vi har nu dessa tolv elever som tydligt gör en koppling 

mellan meditation och religion. Dessa elever är på sätt och vis de som blir mest tydligt 

kopplade till detta arbetes teoretiska förankring. Det finns belägg att tolka meditation 

som en religiös aktivitet, eleverna ser detta och gör en sådan koppling. I övrigt är det 

oväsentligt ifall de sedan har negativ eller positiv bild utifrån denna koppling, det viktiga 

är att kopplingen görs. Jämför detta exempelvis med de grupper från Sverige och USA 

som nämndes i introduktionen. De hade reagerat på meditation och yoga i skolor, båda 

meditativa aktiviteter där det finns belägg religiös tolkning. De gjorde denna koppling, 
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vad deras åsikt sedan var är igen oväsentligt. Frågan är då besvarad angående de tolv 

eleverna, men nu återstår de 66 elever som inte har tydligt visat denna koppling, drar de 

också den? Enligt den teoretiska förankringen i detta arbete har de sannolikt gjort det. 

Det kan förstås diskuteras ifall denna är gjord medvetet eller omedvetet. Vi kan med 

säkerhet säga att meditation kan kopplas till religion eller andlighet, detta finns det 

belägg för. Vidare kan vi påstå att eleverna har varit tvungna att göra en tolkning och 

flera ställningstaganden genom enkäten. De har därför fått tolka en hypotetisk tillvaro, 

i denna hypotetiska tillvaro finns det belägg för religiösa eller andliga kopplingar. Om 

vi sedan tar detta till Jungs påstående att religion alltid tar plats i människors sinnen, 

medvetet eller omedvetet, vore det inte otänkbart att eleverna har gjort denna koppling. 

Kanske är det just begreppet religion som är problemet för dessa elever, de kan 

möjligtvis koppla meditation till andlighet. Ifall de har gjort denna koppling, medvetet 

eller undermedvetet, vore de ej de enda. Ta till exempel Mikael Lundmarks kapitel i 

boken Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Lundmark citerar själv 

en kvinna angående hennes syn på meditation som något andligt: 

 

Jag ser andlighet som en väg till hälsa och överlevnad. Meditation är ett sätt att utöva 

detta. Förut var det mer som jag ville ha svar och det var spännande och det var mer… 

Hur kan jag veta vad min uppgift är, och vad är rätt och fel? Och jag måste få svar på 

frågorna. Jag måste förstå världen, men nu, efter att ha upplevt cancer, tror jag att för 

att leva i harmoni och återfå min hälsa måste jag ha en andlig rot. Jag kopplar det till 

min hälsa på ett annat sätt nu efter detta. Jag tror att för att bli frisk måste jag komma 

i kontakt med mitt inre jag. Meditation hjälper mig finna mig själv.59  

 

    Kopplingen mellan meditation och andlighet är tydlig, det är ett sätt för henne att 

”finna sig själv” efter hennes insjuknande i cancer. Lundmark själv resonerar att många 

former av meditation, även de som är inräknade som sekulära, kan ”nog anses ha en 

andlig dimension, i alla fall med hur andlighet förstås här”.60 Detta är något som kan 

anses göra den teoretiska förankringen i detta arbete ännu mer sannolik. I en 

undersökning som Lundmark refererade till, kopplade de deltagande samman begreppet 

med sådant som tacksamhet, kärlek och upplevelse av mening. Vagare formuleringar 

                                                      
59 Lundmark, Mikael. Religiös och icke-religiös andlighet. Omvårdnadens grunder, Perspektiv och 

förhållningssätt. Febe Friberg och Joakim Öhlén (red.), 237-269. 2. Uppl. Studentlitteratur AB, 2009. 252. 
60 Lundmark, Mikael. Religiös och icke-religiös andlighet. Omvårdnadens grunder, Perspektiv och 

förhållningssätt. 252. 
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har också framkommit, exempelvis att andlighet handlar om ”något större än en själv” 

eller ”det universella medvetandet”.  

    Utifrån detta ser vi att andlighet kan ha en positiv anknytning, samtidigt som det inte 

nödvändigtvis är direkt kopplat till religion. Med den insamlade informationen vet vi 

även att 44,9% av eleverna har en positiv inställning till meditation och 16,7% av 

eleverna har en väldigt positiv inställning. Detta skulle kunna innebära att grunden till 

den allmänna positiva attityden bland eleverna kan ligga i deras koppling mellan 

meditation och andlighet. Som Lundmark menar finns det ett antal positiva 

förkopplingar till andlighet. Något liknande till det vi såg med den ena eleven som 

lämnade sin egen kommentar, dock i samband med religion och inte andlighet, och 

gjorde en positiv koppling. Alltså skulle eleverna som gjorde positiva kopplingar till 

meditation, även ha gjort kopplingar mellan meditation och andlighet eller religion. 

Vilket i sin tur lägger grunden för de positiva kopplingarna. Vi ska dock inte snöa oss 

in på att det måste vara det ena eller det andra. Det skulle förslagsvis kunna handla om 

en blandning av religion och andlighet i deras tolkning. Vad vi kan då sätta mot detta 

påstående? Möjligtvis att eleverna inte kopplar meditation till religion eller andlighet, 

och deras positiva attityd är grundad i deras syn på meditation som ett användbart 

hjälpmedel för avslappning och koncentration. En syn som är tydlig genom deras 

argumentation i undersökningen, 64 stycken av 78 elever anser att det är ett tillfälle för 

avslappning och 34 stycken anser att det hjälper individer att koncentrera sig. Möjligtvis 

är deras syn på meditation helt sekulär och fri från religiösa kopplingar. Men detta är i 

min egen mening osannolikt, finns det utrymme för religiös eller andlig koppling kan 

det vara sannolikt att detta görs. Som förut har först fram, vi vet att eleverna har en 

allmän positiv attityd till meditation. Vi kan även påstå att det finns belägg för att koppla 

meditation med andlighet eller religion. Enligt Lundmark finns det flera positiva 

förkopplingar med andlighet och enligt Jung är religiösa och andliga kopplingar 

ofrånkomliga. En möjlig slutsats blir att eleverna har kopplat meditation och andlighet 

eller religion, och detta har lagt grunden för deras positiva förhållningssätt.  
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4. Slutsats 

Slutsatsen av denna undersökning är att av de 78 elever som har deltagit finns det en allmän 

positiv attityd till att tillämpa meditation i svenska gymnasieskolor. Detta baseras på att 

44,9% av eleverna anger en positiv attityd till meditation i gymnasieskolor i Sverige. Vidare 

är majoriteten, 53,8%, av eleverna osäkra på ifall de skulle delta på meditationen, medan 

32,1% av eleverna definitivt skulle delta. Märk väl att osäker inte innebär ett definitivt nej, 

det faktiska antal som skulle delta på den hypotetiska meditationen kan alltså bli högre än 

32,1%. 64 av 78 elever anger att de ser meditation som ett tillfälle för avslappning under 

skoltid. Genom den insamlade informationen går alltså en röd tråd av positiv inställning 

bland elevernas attityder. Denna röda tråd har sedan härletts till arbetets teoretiska 

förankring, med detta menas att eleverna kan sannolikt ha kopplat meditation till religion 

och andlighet och genom detta ha fått en positiv bild av meditationen.  

    Vidare är även en dragen slutsats att det finns en potentiell klyfta mellan ett antal elevers 

bild av meditation och deras argument till varför detta inte ska läggas under skoltid. Detta 

syftar på att 39 stycken elever har angett att meditation skulle ta upp onödig plats i schemat, 

medan 37 stycken av dessa också har angett att meditation är ett tillfälle för avslappning.  

    Minoriteten av eleverna har angett en negativ, 3,8%, eller väldigt negativ, 1,3%, attityd 

till meditation i gymnasieskolor i Sverige. 14,1% av eleverna skulle definitivt inte delta på 

den hypotetiska meditationen. Det mest frekventa argumentet mot meditation i skolan, 39 

av 78 elever, är att det skulle ta upp onödig plats i schemat. I deras egna argument anger 

fyra av åtta elever att skolan och klassen inte utgör en passande miljö för meditation.   

Utöver detta finns det tolv elever som gör en tydlig koppling mellan meditation och religion, 

dock innebär detta inte att resten av eleverna inte kan se en sådan koppling. Vidare forskning 

skulle vara värdefullt för att gräva djupare i detta område. En enkät vars enda fokus är 

sammankopplingen mellan meditation och religion eller andlighet.  
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Sammanfattning 

I denna undersökning har attityden till meditation i gymnasieskolor bland tredje årets 

gymnasieelever undersökts. Frågeställningarna för arbetet var följande: Vilken attityd har 

svenska gymnasieelever i förhållande till meditation i gymnasieskolan? Hur stor andel av 

gymnasieeleverna skulle sannolikt delta på meditation i gymnasieskolan? Vilka argument 

används mest frekvent i samband med gymnasieelevernas attityd till meditation i 

gymnasieskolan? Dessa frågeställningar undersöktes med hjälp av en enkät. Denna bestod 

av fyra stängda frågor och var modellerad efter Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga 

metoder. Ett av de grundläggande intressena i undersökningen var att undersöka huruvida 

elever kopplar samman meditation med religion och ifall detta utgör ett problem för dem. 

För att diskutera detta togs det fram en teoretisk förankring som var baserad på påståenden 

av Antoon Geels, professor i religionspsykologi, och Carl C. Jung, psykiatriker, författare 

och idéhistoriker. Enkäten skickades ut till ett flertal gymnasieskolor i Västerbottens län 

och den slutgiltiga mängden av respondenter var 78 stycken. Bland dessa 78 stycken elever 

visade sig majoriteten av dem ha en positiv attityd till meditation i deras skolor, 44,9%, och 

64 stycken av de 78 eleverna ansåg att meditation är ett tillfälle för avslappning under 

skoltid. 39 stycken av de 78 eleverna ansåg dock att meditation skulle ta upp onödig plats i 

skolans schema. I diskussionskapitlet används den teoretiska förankringen för att diskutera 

resultatet och flera resonemang tas fram. Ett exempel av dessa är att även fast endast ett 

fåtal av eleverna, tolv stycken, gör en tydlig koppling mellan meditation och religion, kan 

det vara sannolikt att majoriteten fortfarande har gjort en sådan koppling. Detta kan bero på 

att eleverna ser kopplingen men inte ser den som något problem, eller att de har gjort denna 

koppling omedvetet. Ett resonemang som vilar på Carl C. Jungs påstående om det mänskliga 

sinnets strävan efter balans. Även när en individ strävar bort från religiösa kopplingar och 

tolkningar, sker dessa omedvetet i deras sinnen. 
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Bilagor 

 

Attitydundersökning om meditation i svenska gymnasieskolor 
I ett antal grundskolor i USA har lärare och skolstyrelse valt att lägga till meditation som en aktivitet 

under skoltid. Meditationen utförs utanför skolämnen och används istället som ett tillfälle för 

eleverna där de ska få en chans att slappna av och koncentrera sig. Sättet som meditationen 

utförs är genom att eleverna får sitta i ett tyst rum tillsammans med en person som instruerar dem. 

Sedan mediterar de med hjälp av andningsövningar. Argumenten för att använda meditation är att 

det stärker elevernas självkänsla och förmåga att fokusera sig. Men vissa kritiker menar istället att 

elever ej borde hålla på med meditation, då detta har en religiös anknytning och att det kan få 

inflytande på barnen.  

Denna enkät som ni nu ska svara på kommer hjälpa till att kartlägga hur tredje årets 

gymnasieelever i Umeå kommun känner för att ha meditation på sina skolor. Det är inte menat att 

vara ett underlägg för att starta någon sådan aktivitet utan används endast för att undersöka den 

allmänna attityden. 

OBS all information som skickas in genom denna enkät är helt anonym. 

* Required 

Hur känner du för att ha meditation som ett valbart tillägg på schemat i din gymnasieskola? * 

Mark only one oval. 

Starkt positivt 

Positivt 

Varken positivt eller negativt 

Negativt 

Starkt negativt 

Hur sannolikt vore det att du skulle vara med på denna meditation? * Mark only one oval. 

Jag skulle vara med och meditera 

Jag skulle kanske vara med och meditera 

Jag skulle INTE vara med och meditera 

Vilket/vilka argument anser du stämmer bäst överens med att ha meditation i gymnasieskolor i 

Sverige? (OBS denna fråga kan fyllas i även om du förut svarade negativt!) * 

Check all that apply. 

Meditation hjälper individer att koncentrera sig 

Det är ett tillfälle för avslappning under skoltid 

Jag är intresserad av att prova på meditation 

Jag mediterar redan själv utanför skolan 

Jag har inga argument för meditation i skolan  

Eget alternativ 
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Ifall du har fyllt i "eget alternativ", beskriv ditt argument. 

 

Vilket/vilka argument anser du bäst stämmer överens med att INTE ha meditation i 

gymnasieskolor i Sverige? (OBS denna fråga kan fyllas i även om du förut svarade positivt) * 

Check all that apply. 

Meditation är ofta kopplat till religion och borde därför inte få plats för att utövas i skolor 

Det skulle ta upp onödig plats i schemat under skoltid 

Jag har inget intresse av att prova på meditation 

Jag har inga argument mot meditation i skolan 

Eget alternativ 

Ifall du har fyllt i "eget alternativ", beskriv ditt argument. 

 


