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ABSTRAKT 

Syftet har varit att undersöka om effekterna av mindfulness (MF) i en mellanstadieklass kan 

medföra förbättringar i exekutiva funktioner jämfört med i kontrollgrupp. Mindfulness som 

inspirerats av MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) har genomförts under sju 

sessioner i en mellanstadieklass (MF-grupp) med 28 elever (17 p, 11 f), och jämförts med en 

annan klass (kontrollgrupp) med 27 elever (13 p, 14 f). Exekutiva funktioner har mätts med 

25 frågor ur Formulär 5-15, som består av de fyra subdomänerna Uppmärksamhet, 

Impulsivitet, Hypoaktivitet samt Planering. MF-gruppen har skattats vid pre-intervention, 

mellanmätning samt långtidsmätning och kontrollgruppen vid två tillfällen. Eleverna har 

besvarat frågor om stress samt en utvärdering. MF-gruppen förbättrades till mellanmätningen 

i exekutiva funktioner hos hela gruppen, flickor och pojkar. Uppmärksamhet och 

Hypoaktivitet förbättrades hos hela gruppen, pojkar, flickor och hos elever med klara 

svårigheter i exekutiva funktioner; och Impulsivitet förbättrades hos flickor. Ingen förändring 

skedde vad gäller funktionen Planering. Kontrollgruppen uppvisade inga förändringar. 

Förbättringen var inte längre signifikant 11 veckor efter avslutad intervention. Därför kan 

mindfulness behöva fortgå i klassrummet för att kunna bibehålla och befästa förbättringarna. 

Bland elever med klara svårigheter (n=7) förbättrades respektive försämrades ungefär hälften 

från mellan- till långtidsmätning. För att förstå resultaten hos pojkar med klara svårigheter 

och flickors förbättring i Impulsivitet behövs fortsatta studier. Eftersom det är en liten studie 

måste resultaten tolkas försiktigt. Lärarna kan ha påverkats av vetskapen om klassen deltagit i 

MF eller inte.  

 

 

 

 

 

NYCKELORD 

Attention; schools; executive functions; mindfulness. 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning 1 
Psykisk ohälsa i skolåldern 1 

Mindfulness 1 

Mindfulness i skolan 2 

Exekutiva funktioner 2 

Exekutiva funktioner och Mindfulness 3 

Diagnostik 3 

 DSM-IV 3 

 Formulär 5-15 4 

 DSM-IV & 5-15 4 

 Mindfulness & ADHD 4 

PNT-protokoll och KBT 5 

Syfte  5 

Frågeställning 5 

Hypoteser 5 

 

Metod  6 
Studiepersoner 6 

Procedur 6 

 Flödesschema 6 

Mindfulness intervention 8 

 Sessionsinnehåll 8 

 Mindfulnessinstruktör 9 

PNT-protokoll 9 

Elevutvärdering 9 

Statistisk bearbetning 10 

Etiska överväganden 10 

 



 
 

 

Resultat 11 
Formulär 5-15 11 

 Förändringar i exekutiva funktioner totalt och i subgrupper 11 

 Förändring i exekutiva funktioner till andra mättillfället per elev 13 

 Förändring i mindfulnessgrupp och kontrollgrupp 15 

 Förändringar i 90:e percentilen 16 

 Övriga resultat 17 

PNT-protokoll 18 

Elevutvärdering 19 

Kvalitativ bedömning av intervention med mindfulness av instruktören 20 

 

Diskussion 20 
Slutsatser 25 

Referenslitteratur 26 

Tillkännagivanden 29 

Bilagor  
 Bilaga 1: Frågeformulär 5-15, exekutiv funktion 30 

 Bilaga 2: Elevutvärdering av Mindfulness i klass 31 

 

 

Tabeller och Figurer 
Figur 1. Flödes schema 7 

Figur 2.  Förändring i exekutiva funktioner till 2:a mättillfället i subgrupper, histogram12 

Figur 3.  Förändring i exekutiva funktioner till 2:a mättillfället per elev, scatterplot 14 

Tabell 1A.  Förändring i exekutiva funktioner i poäng 15 

Tabell 1B.  Förbättring och försämring i poäng, medelvärde och p-värde 16  

Tabell 2.  Förändringar i 90:e percentilen 16 

Tabell 3.  PNT-protokoll, sammanställning av elevsvar i kategorier 18 

Figur 4.  Elevutvärdering, VAS-skala 19 

 



1 
 

INLEDNING 
 

Den psykiska ohälsan i skolåldern har ökat (Statens folkhälsoinstitut, 2013b) och mindfulness 

har positiva effekter på funktioner som kan minska stress och psykisk ohälsa (Brown & Ryan, 

2000). Exekutiva funktioner styr uppmärksamhetsfunktioner som kan reglera psykisk obalans 

(Nyberg, 2009) och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern kan skattas med Formulär 5-15 

(Kadesjö et al, u.å,b). Effekten av en intervention med mindfulness i en skolklass skulle 

kunna mätas i förändringar i exekutiva funktioner med 5-15, där eventuella förbättringar i 

förlängningen även skulle kunna bidra till att minska stress och ohälsa hos skolelever, utifrån 

resonemanget ovan. 

Psykisk ohälsa i skolåldern 

Bland unga i skolåldern har det skett en ökning av psykosomatiska symptom som oro och 

nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk. Bland flickor har det skett en ökning av 

stressrelaterade symptom. Antalet unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest har 

också ökat. Regeringen är framförallt orolig över barns och ungas psykiska hälsa och anser att 

förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor betydelse.  Det är tydligt att skillnaderna 

mellan olika grupper har ökat, därigenom att föräldrars utbildningsnivå och födelseland har 

fått en ökad betydelse. I förlängningen utgör detta grunden för att en god hälsa ska utvecklas 

för ungas möjligheter till goda resultat i skolan och för att få arbete (Statens folkhälsoinstitut, 

2013b). Utvecklingen har bland annat avspeglat sig i att skolprestationerna har försämrats 

under de senaste tjugo åren och att sociala skillnader har ökat (Skolverket, 2009i, 2009j; 

Statens folkhälsoinstitut, 2013a). Det här är problem som kraftfullt behöver mötas inom 

skolan idag (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Mindfulness 

Mindfulness har definierats på många olika sätt, t ex: ” bringing one´s complete attention to 

the present experience on a moment-to-moment basis” (Marlatt & Kristeller, 1999, s. 68) och 

den ofta citerade ”paying attention in a particular way, on purpose, into the present moment, 

and nonjudgementally” (Kabat-Zinn, 1994, s. 4). I väst har Mindfulness fått sitt stora 

genomslag genom att Jon Kabat-Zinn utvecklade metoden MBSR (Mindfulness Based Stress 

Reduction) i slutet av 70-talet. Stressreduktion syftar till att utveckla ett medvetet och 

närvarande förhållningssätt till stress, dess orsaker och konsekvenser genom mindfulness 

meditation (Kabat-Zinn, 1994). Den medvetna självregleringen i mindfulness har fört samman 

uppmärksamhet med sju mindfulness kvalitéer: acceptans, ickedömande, icke-strävande, 
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tålamod, tillit, öppenhet och att låta gå (Kabat-Zinn et al, 1992). Mindfulness har visat sig ha 

positiva effekter som utökad självmedvetenhet, ökat självreglerande beteende och 

känsloreglering, ökade positiva emotionella tillstånd och minskad stress (Brown & Ryan, 

2000). Mindfulness leder också till ”bättre uppmärksamhet, ökad medvetenhet om tankar, 

känslor och kropp, ökad medkänsla, minskad oro, bättre sömn, ökad förmåga att göra val och 

till högre livskvalitet” enligt Schenström (Fowelin, 2011, s 10).  Utvidgad uppmärksamhet 

under meditation leder till en respons i body-mind som visar hur det autonoma nervsystemet 

skiftar från att det sympatiska systemet dominerar till att det parasympatiska är ett dominant 

tillstånd (Jerath et al, 2012). Regioner i hjärnan som är associerade med uppmärksamhet och 

sensorisk bearbetning var tjockare hos meditatörer, och de här regionerna antas vara 

involverade i att integrera emotionella och kognitiva processer (Society for Neuroscience, 

2005). 

Mindfulness i skolan 

Två svenska böcker har beskrivit hur meditation kan förmedlas till elever i skolan. 

Mindfulness i skolan (Terjestam, 2011) har en vetenskaplig ansats i att beskriva olika teorier 

och metoder, men är inte direkt applicerbar på skolan utan att ytterligare fördjupa sig inom 

någon av de beskrivna metoderna. Den här studien fokuserar på att en relativt liten 

intervention med mindfulness skulle kunna påverka elevernas exekutiva funktioner. 

Mindfulness så som den beskrivs i MBSR (Kabat-Zinn, 1994), har en tydlig struktur i ett 8-

veckors program, som emellertid behöver anpassas för att kunna genomföras med elever i 

skolan. I den här studien var det värdefullt att utgå från svenska förhållanden. Interventionen 

har inspirerats av den svenska boken Mindfulness i klassrummet (Fowelin, 2011) som dels 

utgår från de olika stegen i MBSR, men som också har anpassat metoderna till förhållandena i 

den svenska skolan. Fowelin har haft MBSR som en utgångspunkt men inkluderat övningar 

och annat från många olika håll.  

Exekutiva funktioner 

Ett viktigt område i barns fungerande i skolan är aktiviteter som rör Exekutiva funktioner. 

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn för processer som ligger till grund för utförande av 

komplexa kognitiva aktiviteter såsom planering och problemlösning (Stuss & Levine, 2002; 

Nyberg, 2009). Dessa beskrivs som både generella och specialiserade. Att kunna skifta fokus, 

uppdatera arbetsinnehåll samt att inhibera responser/exekutiv kognitiv kontroll är tre viktiga 

specialiserade exekutiva funktioner. Samtidigt finns det komplexa samband mellan dessa 

processer (Nyberg, 2009). Exekutiva funktioner kan bedömas vid testning och benämns då 
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”cold executive functions”, eller utifrån beteenden i vardagen där känslorna är mer 

lättaktiverade och benämns då ”hot executive functions” (Harrison & Oakland, 2009).  

Exekutiva funktioner och Mindfulness 

De exekutiva funktionerna är en del av en komplex helhet som påverkas av mindfulness. 

Exekutiva funktioner har också valts för att de är så centrala för inlärning och fungerande i 

skolan. I en kinesisk studie förbättrades uppmärksamhet och konfliktvärden samtidigt som 

ångest depression, ilska och trötthet minskade efter fem dagar med tjugo minuters integrativ 

body-mind meditation per dag för vuxna (Tang, 2007). Vid Mindfulnessträning (MT) 

modifieras subsystem inom uppmärksamhetsförmåga och utveckling av uppmärksamhet är 

grundläggande och betonas vid instruktioner. Nybörjare i MT utvecklar framförallt en 

orienterande förmåga, där meditation med koncentration riktar och begränsar 

uppmärksamheten till något fokus, som t ex andningen. Den här processen är vaksamt top-

down orienterad och aktiverar det dorsala systemet. Erfarna i MT utvecklar en alerting 

förmåga eller öppen närvaro, där meditationen ökar den receptiva förmågan till 

uppmärksamhet som skapar och upprätthåller ett vaksamt varningstillstånd som är i 

beredskap. Processen aktiverar det ventrala systemet, som är vaksamt bottom-up orienterad 

och aktiveras av plötsliga sensoriska förändringar eller upptäckt av framträdande mål, särskilt 

oväntade. Förmågan till öppen närvaro ökar förmågan till konfliktmonitorering, dvs förmågan 

att prioritera bland konkurrerande information och responser. Om uppmärksamhetsfunktioner 

är associerade med mindfulness, skulle fortsatt forskning kunna visa om dessa förändringar 

leder till observerbara kliniska förändringar (Jha et al, 2007). Mindfulness är inte förknippad 

med förändringar i motorisk hämning och motorisk flexibilitet (Heeren, 2009). 

Diagnostik 

Hittills har de två centrala begreppen exekutiva funktioner och mindfulness beskrivits. Nedan 

beskrivs diagnostik av uppmärksamhetsstörningar och skattning av exekutiva funktioner, 

eftersom effekter av mindfulness i den här studien mäts med 5-15, där skattningsfrågorna av 

exekutiva funktioner delvis utgår från DSM-IV.  

DSM-IV 

I DSM-IV (Mini-D IV, 2002) beskriver diagnoser med uppmärksamhetsstörning/ 

hyperaktivitet (AD/HD) utifrån kriterier om: 1) Ouppmärksamhet (minst 6 av 9) och 2) 

Hyperaktivitet-impulsivitet (minst 6 av 9). Diagnos ställs om kriterierna för antingen 1 eller 2 

är uppfyllda samt ett antal tilläggskriterier om symtom före sju års ålder, svårigheter inom 

minst två områden, signifikant funktionsnedsättning samt att det inte beror på någon annan 
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genomgripande störning. Diagnos kan ställas för uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet i 

kombination eller var för sig samt UNS, dvs där det finns klara symtom men där kriterierna 

inte är uppfyllda. (Mini-D IV, 2002) 

Formulär 5-15 

5-15 Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende, (fortsättningsvis 

kallat 5-15) rekommenderas vid utredning i Stockholms läns landsting för barn och ungdomar 

i åldern 5 till 15 år (Stockholms läns landsting, 2010) och har utvecklats av en grupp nordiska 

forskare (Kadesjö et al, u.å,a; Kadesjö et al, u.å,b). Enligt utredare Johan Glad, Socialstyrel-

sen, Kunskapsutveckling barn och unga, (J.Glad, personlig kommunikation, 29 oktober 2012) 

har 5-15 både god validitet och reliabilitet enligt två oberoende experter på socialstyrelsen. 

Det innebär att det är ett utmärkt instrument för skattning av domänen exekutiva funktioner, 

som är en av delskalorna i 5-15. Domänen består av de fyra subdomänerna Uppmärksamhet, 

Impulsivitet/överaktivitet (i fortsättningen kallat Impulsivitet), Hypoaktivitet samt Planlägga 

och organisera (i fortsättningen kallat Planering). Formulär 5-15 kan ses som ett sätt att 

indirekt mäta ”hot executive functions”, dvs beteenden i vardagen där känslorna är mer 

lättaktiverade (Harrison & Oakland, 2009). 5-15 utgår från det specialiserade synsättet av 

exekutiva funktioner, där man genom 25 beteendefrågor kan belysa hur både domänen och 

dess subdomäner kan fungera hos individen. I manualen till 5-15 tar författarna upp att de 

fann de största könsskillnaderna i exekutiva funktioner och motorik samt att pojkarna hade 

fler problem (Kadesjö et al, u.å,b). Hur subdomänerna i 5-15 stämmer med modern 

neurovetenskap ligger utanför denna studie. Vid bedömning med 5-15 används percentiler för 

att benämna svårighetsgrad, där den 98:e percentilen innebär betydande svårigheter och den 

90:e percentilen klara svårigheter. I den andra gauss-ändan finns mindre än genomsnittliga 

svårigheter med exekutiva funktioner om man ligger i den nedre 25:e percentilen (= 0 poäng). 

5-15 är med andra ord ett ganska grovt instrument för att särskilja funktionsnivåer hos 

välfungerande, men desto tydligare i att upptäcka både skillnader och svårigheter i exekutiva 

funktioner.  

DSM-IV och 5-15 

5-15 bygger delvis på DSM-IV som beskriver de två största subdomänerna för exekutiva 

funktioner i 5-15, dvs uppmärksamhet och impulsivitet/överaktivitet. 5-15 utgår också från 

förmågan att planera och organisera som är centralt för de exekutiva funktionerna. 5-15 har 

även inkluderat hypoaktivitet, som innebär hämning av beteende och rörelseaktivitet.  
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Mindfulness och ADHD 

I en studie (Zylowska et al, 2008) ledde mindfulness till en minskning i ADHD-symtom. 

Konfliktmedvetenheten ökade med utvecklad inhibition och självreglering, vilka är 

grundsvårigheter vid ADHD.  

PNT-protokoll och KBT 

Inom KBT används ofta PNT (Protokoll över negativa tankar) och SORK-metoden (situation-

organism-respons-konsekvens) för att beskriva och arbeta med reaktioner på en utlösande 

situation och dess konsekvenser. Syftet med PNT är att eleverna skulle komma i kontakt med 

sina egna upplevelser av stress genom att både sätta ord på sin upplevelse och att skilja på 

tankar, känslor och kroppssensationer. Ett annat syfte är att kunna använda elevernas 

subjektiva erfarenheter vid förmedlandet av mindfulness i klassrummet och fokusera på den 

egna upplevelsen i mindfulnessövningar. Syftet var också att eleverna inte skulle tänka på 

konsekvenserna i första hand, vilket för bort uppmärksamheten från kärnan av upplevande i 

mindfulness i nuet. Inom Relational Frame Theory (RFT) används begreppet godtyckligt 

relaterade händelser för att beskriva hur olika händelser relateras till varandra på ett sätt som 

vi inte känner till, men som vi kan förhålla oss till (Törneke, 2009). I studien refereras till 

Relational Frame Theory eftersom mindfulness kan utveckla distans till konsekvenser i vårt 

beteende och våra upplevelser.  

Syfte 

Studiens syfte har varit att undersöka om effekterna av mindfulness (MF) i en 

mellanstadieklass kan medföra förbättringar i de exekutiva funktionerna hos eleverna jämfört 

med en kontrollgrupp.  

Frågeställning 

Frågställningen har varit om ett 7-veckors MF-program för elever i helklass kan leda till 

förbättringar i exekutiva funktioner, dvs öka förmågan till uppmärksamhet och förmågan att 

planera och organisera aktiviteter, samt minska impulsivitet/överaktivitet och hypoaktivitet 

för de elever som har störst uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter.  

Hypoteser 

Fyra hypoteser har testats; 1) Mindfulness i klass ökar förmågan att vara uppmärksam och 

förmågan att planera och organisera aktiveter samt minskar impulsivitet/överaktivitet och 

hypoaktivitet i högre utsträckning hos elever med större uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter; 2) Mindfulness i klass ökar respektive minskar som ovan även hos 

övriga elever; 3) Resultatet kommer att visa på mätbara skillnader jämfört med kontrollgrupp 

som haft undervisning som vanligt. 
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METOD 
 

Mindfulness i klassrummet är en kvantitativ interventionsstudie med kontrollgruppsdesign, 

där interventionerna utvecklats för studien och där resultat redovisas med deskriptiv statistik. 

Forskningsdesignen har utvecklats till studien eftersom någon liknande studie inte hittats. Det 

är en hypotesprövande undersökning med frågeställning och tre hypoteser. Elever i en 

mellanstadieklass har i den här studien under sju sessioner lärt sig vad mindfulness innebär 

och deltagit i övningar. För att se om mindfulness har några effekter på uppmärksamhets-

förmåga och kognitiva funktioner förknippade med den, har lärare skattat elevernas exekutiva 

funktioner vid för-, mellan- och långtidsmätning i interventionsgrupp samt vid två tillfällen i 

kontrollgrupp.  

Studiepersoner 

Studien har genomförts i två olika mellanstadieklasser, en MF-grupp med 28 elever (60 % 

pojkar) och en kontrollgrupp med 29 elever (52 % pojkar). Inledningsvis kontaktades olika 

rektorer med en förfrågan om att genomföra studien om Mindfulness. En av rektorerna var 

positiv och svarade omedelbart ja, vilket var nödvändigt för att komma igång med studien. 

Medgivande till studien har lämnats av vårdnadshavare till samtliga elever i MF-gruppen och 

i kontrollgruppen av alla utom en. Dessutom var det ett naturligt bortfall under studiens gång i 

kontrollgruppen, vilket innebar att 27 av 29 elever deltagit i kontrollgruppen. Mellanstadiet 

valdes dels för att hjärnan och de exekutiva funktionerna utvecklats mer än i lågstadiet och 

dels för att puberteten inte skulle ha alltför stor inverkan som hos högstadieelever. Val av 

årskurs redovisas ej av etiska skäl. Därefter valdes en så genomsnittligt fungerande klass som 

möjligt ut för interventionen och senare valdes en genomsnittligt fungerande klass ut som 

kontrollgrupp.  

Procedur 

Båda lärarna var intresserade av interventionen och accepterade att skatta eleverna. MF-

klassens elever skattades av en lärare med 5-15 vid tre tillfällen och erbjöd 40 minuters 

undervisningstid per vecka under sju veckor utan avbrott. Kontrollgruppens elever skattades 

av den andre läraren vid två tillfällen. Båda gruppernas lärare hade undervisat eleverna 

regelbundet i sina ämnen i respektive klass under 2,5 månad innan studien påbörjades.  

Flödesschema 

Flödesschemat visar gruppinterventioner, mättillfällen med 5-15 i MF-gruppen respektive 

kontrollgruppen och tidsintervall (Figur 1). 
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Figur 1. Flödesschema Gruppinterventioner, mättillfällen med 5-15 i  
Mindfulnessgrupp respektive Kontrollgrupp. 
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          © 2013, Bertil Jarl, med inspiration från Fowelin, 2011. 

 

5-15-formulärets 25 skattningsfrågor med tre svarsalternativ om exekutiva funktioner har 

besvarats av en klasslärare i MF-gruppen vid tre tillfällen och av en annan klasslärare i 

kontrollgruppen vid två tillfällen. MF-sessionerna genomfördes under sju veckor utan 

uppehåll och vid samma tidpunkt varje vecka, förutom en dag som byttes till nästkommande 

dag pga prov. I MF-gruppen gjordes en pre-interventionsmätning (basskattning) en knapp 

vecka innan första sessionen. Mellanmätningen skulle ursprungligen ha gjorts efter den sjunde 

och sista sessionen, men gjordes efter den femte (5v, dvs 36 dgr efter basskattning) pga 

lärarens förhinder. Långtidsskattningen gjordes 11 veckor (dvs 78 dgr) efter 

mellanmätningen, alltså 16 veckor (dvs 114 dgr) efter basskattningen. Kontrollgruppen mättes 

vid två tillfällen utan någon intervention däremellan. Kontrollgruppens basskattning gjordes 

samma vecka som interventionerna i MF-gruppen avslutades. En uppföljande mätning gjordes 

11 veckor (dvs 76 dgr) senare i samband med att långtidsmätningen gjordes i MF-gruppen. 
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Mindfulness intervention 

Upplägget har inspirerats av Mindfulness i klassrummet (Fowelin, 2011), där de ursprungliga 

åtta sessionerna i MBSR för vuxna har minskats ner till sju sessioner för elever, genom att 

bland annat slå samman de två sessionerna om tankar och känslor till en session. Sessionerna 

har haft en liknande struktur från gång till gång. Inledning med tyst samling till ljudet av 

klangklocka, följt av ett kort stycke lugn musik med instruktion om att lyssna uppmärksamt. 

Därefter presentation av dagens tema och repetition av centralt innehåll från förra sessionen. 

Presentation och genomförande av MF-övningar på dagens tema. Bilder kring temat visades 

med projektor för att även ge visuella stimuli och bidra till att fokusera på sessionsinnehållet 

och öka närvaron. Presentationer blandades med instruktörens egna erfarenheter för att öka 

den personliga kontakten och engagemanget i gruppen. Meditationer förmedlades verbalt när 

en lärare deltog och ibland med CD-skiva när instruktören var själv med gruppen, för att 

kunna lugna elever som hade svårt med att delta i övningarna (Fowelin & Schenström, 2012). 

Innehåll och förhållningssätt har varit sekulariserat, samt har inspirerats av egna erfarenheter 

av meditation.  

Sessionsinnehåll 

De sju sessionerna med mindfulness hade följande innehåll: Session 1. Tema Stress. 

Introduktion till de sju sessionerna. Beskrivning av stress generellt, i skolan och vad som 

händer i kroppen vid stress. Vad gör du för att stressa av hemma eller i skolan? Övning: 

Trygg plats. Session 2. Tema Stress & Mindfulness. Vad är mindfulness? Beskrivning av 

Tanke – Känsla – Kropp och Medvetenhet. Mindfulness och koncentration. Riktning, avsikt 

och attityd. Övning: Mindfulness med uppmärksamhet på ljud och tankar. Hemuppgift: ”Mitt 

stressprotokoll”; beskriv en situation som framkallar stress och vilka stressreaktioner det leder 

till i kropp, tankar och känslor samt vilka handlingar det leder till. Session 3. Tema Stress & 

Kroppen. Mål och syfte med mindfulness. Genomgång av hemuppgiften ”stressprotokoll” 

med förberedd sammanfattning. Fight – Flight och vila. Övningar: Upplevelse av tungan. 

Kroppsskanning. Session 4. Tema Sinnena. Övningar: Lyssna på alla ljud. Russinövningen. 

Visuellt minne. Frivillig hemuppgift: Skriv ner vilka saker du har i ditt sovrum; Lyssna på din 

favoritmusik i lugn och ro; Ät något med mindfulness. Session 5. Tema Andningen. 

Repetition av tidigare sessioner. Genomgång av hemuppgiften. Andningsankaret. Vad 

uppmärksamhet på andningen kan ge. Övningar: Andningsövning. Koncentrationsövning. 

Session 6. Tema Tankar & Känslor. Repetition andningen. Beskrivning av: Situation – 

tankar – känslor – stress – självkänsla och hur de samverkar. Autopiloten. Känslolista utifrån 
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grundaffekterna. Övningar: Andningsövning. Papegojan på axeln. Meditationer: Medveten 

närvaro. Att hantera känslor och stämningar. Session 7. Tema Empati & Medkänsla. 

Repetition och fokus på helheten i relation till empati och medkänsla. Metaforer. Presentation 

av SOAS (Stopp – Observera – Acceptera – Släpp taget/Svara). Meditationer: Gilla – Ogilla. 

Vänlig Uppmärksamhet.                       ©2013, Bertil Jarl, med inspiration av Fowelin, 2011. 

Mindfulnessinstruktör 

Metoden har utgått från att instruktören har god kunskap om och fördjupad utbildning i 

mindfulness. Instruktörens utbildningsnivå bör helst vara på Praktikum-nivå inom MBSR 

eller motsvarande. Liksom i MBSR är det nödvändigt med egen daglig meditationspraktik 

som pågått under en längre tid, som grund för att dela med sig av mindfulness till andra 

(Oasis, 2013). Kraven ökar sannolikheten att olika instruktörer kan följa manualen och 

förmedla kärnan av mindfulness på ett genuint men kvalitativt likvärdigt sätt. Studiens 

instruktör har egen erfarenhet av meditation sen drygt 35 år.  

PNT-protokoll 

Som en del av interventionen har eleverna i MF-gruppen fått i hemuppgift att efter andra 

sessionen besvara frågor om stress utifrån ett PNT-protokoll, kallat stressprotokoll för 

eleverna. Svaren lämnades in inför nästa session då de kunde tas upp i gruppen. PNT utgår 

från SORK men utan att i det här skedet ta upp konsekvenserna. Uppgiften hade flera 

funktioner, varav en var att samla information om vilka situationer som var mest 

stressutlösande samt vilka tankar, känslor, kroppssensationer och beteenden de kan medföra 

för eleverna. Informationen sammanställdes utifrån elevernas svar och låg till grund för 

beskrivning av och dialog kring stress utifrån deras egna upplevelser. I resultatdelen har 

svaren grupperats i relevanta kategorier till kvantitativa data. 

Elevutvärdering 

Scott D Miller (Miller & Duncan, 2002) har utvecklat olika skattningsskalor för att utvärdera 

samtal. Skalan Skattning av samtal (SRS) använder fyra skalor för att mäta kvalitén på 

samtalet; 1) Relation, 2) Mål/ämnen, 3) Metod/sätt att arbeta och 4) Allmänt. Till den här 

studien har Skattning av samtal använts som utgångspunkt för att utvärdera intervention med 

Mindfulness i en skolklass. För att bättre passa den aktuella studiens syfte ändrades den första 

frågan till att mäta Innehåll istället för Relation, i övrigt är frågorna i stort sett desamma. 

Varje elev skattar varje fråga genom att sätta en markering på en linje som är 100 mm med ett 

påstående i varje ända av linjen. Fråga 1 tar upp om jag lärt mig något som jag har nytta av i 

livet eller inte. Fråga 2, om vi arbetade med eller pratade om det som jag ville. Fråga 3, om 
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sättet vi arbetat på passar mig eller inte och Fråga 4, om jag tycker att det var något som 

saknades. (Bilaga 2. Utvärdering av mindfulness i klass.) 

Elevutvärdering gjordes efter den sjunde och sista MF-sessionen, då eleverna kryssade i de 

fyra skattningsskalorna. Alla svar mättes med linjal och fick ett värde på mellan 0 och 100 

mm. Svaren sammanställdes först för varje fråga och sen totalt för samtliga frågor. Därefter 

delades svaren upp i en VAS-skala, i 10-percentiler, dels för varje fråga och dels totalt.  

Statistisk bearbetning 

Lärarnas skattningspoäng (0-2 poäng/fråga) på 25 frågor i 5-15 har för varje elev registrerats 

vid 3 tillfällen i MF-gruppen respektive 2 tillfällen i kontrollgruppen. Poängen 

sammanställdes först manuellt för att få överblick och möjlighet att se tendenser. Poängen 

fördes därefter in i Excel där beräkningar med Student T-test gjordes av exekutiva funktioner 

i sin helhet och för de fyra subskalorna samt i förhållande till hela gruppen, pojkar, flickor, 

högre 90:e percentilen samt för gruppen där elever med mindre än fem poäng exkluderats.  

Svansarna i gaussfördelningen ligger under 25:e och över 90:e percentilen i 5-15. Eftersom 

den 25:e percentilen innebär noll poäng, har ett värde på <5 poäng använts för att urskilja 

gauss för elever med ringa svårigheter i exekutiva funktioner i MF-gruppen (< 5 poäng, n=6).  

Syftet med att exkludera dem var att tydligare se resultat av mindfulnessinterventionen. Efter 

att de hade exkluderats har vi en grupp av elever med genomsnittliga till och med klara 

svårigheter i exekutiva funktioner (≥5poäng; MF-gruppen n=22, kontrollgruppen n=10). 

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av rektor, dvs verksamhetschefen, i den utvalda skolan. Urval av skola, 

årskurs, klasser och lärare kan av etiska skäl inte redovisas, för att undvika möjligheten att 

enskilda elever skulle kunna identifieras. Det är av stor vikt att kunna redovisa att det är en 

mellanstadieklass, men det bedöms inte innebära någon identifikationsrisk. All information är 

i högsta möjliga grad avidentifierad och bedöms inte kunna gå att härleda till någon specifik 

elev. Redovisade könsskillnader bedöms inte vara något problem eftersom de inte är på 

individnivå och jämnt fördelade i båda grupperna. Eftersom instruktören inte haft någon 

tidigare kontakt med elever, lärare eller den aktuella skolan, fanns heller ingen 

förhandsinformation om eller relation till eleverna. Bedömning har gjorts att de sju eleverna i 

den 90:e percentilen inte är identifierbara pga av antalet. Vårdnadshavare till elever i den 90:e 

percentilen, med klara svårigheter i exekutiv funktion, har kontaktats i de fall där läraren 

bedömt att det finns ett behov. Vissa uppgifter från PNT har exkluderats.  

Elever kan undervisas i mindfulness som en del av skolans verksamhet eftersom mindfulness 

helt går i linje med nya skollagen som lyfter fram arbete med förebyggande åtgärder mot 
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bland annat stress. KBT är en evidensbaserad behandlingsmetod och godkänd av 

socialstyrelsen. Eftersom mindfulness är förenlig med och används inom många KBT-

inriktningar (Kåver, 2006) är bedömningen att det är etiskt hållbart att förmedla mindfulness 

till skolelever. Metaanalys av empiriska studier visade att MBSR kan hjälpa ett brett spektrum 

av individer med att hantera sina kliniska och icke-kliniska problem (Grossman et al, 2010). 

Eftersom skolan ska arbeta med förebyggande arbete mot bland annat stress och ohälsa, 

bedömdes interventionen ligga i linje med dessa målsättningar, vilket innebar att det inte 

förelåg någon frivillighet i att delta i sessionerna. Eftersom det är en sekulariserad metod 

gjordes bedömningen att interventionen ingår som en del av skolans verksamhet där alla 

elever ska vara närvarande.  

 

RESULTAT 
 

Resultatet presenteras för förändringar i Exekutiv funktion och i de fyra subdomänerna 

Uppmärksamhet, Impulsivitet, Hypoaktivitet och Planering hos MF-grupp och kontrollgrupp. 

Skillnaderna presenteras också som totala förändringar i poäng per elev. Poäng, skillnader och 

p-värden för de tre respektive två mättillfällena presenteras därefter i tabellform. Förändringar 

i gruppen med klara svårigheter i Exekutiv funktion beskrivs. Därefter presenteras resultat 

från PNT-protokoll om stress samt en elevutvärdering. 

Formulär 5-15 

Förändringar i exekutiva funktioner, totalt och i subgrupper 

Förändringar i exekutiva funktioner i MF-grupp och kontrollgrupp, vid andra mättillfället 

mätt med poäng i lärarskattning med formulär 5-15 för hela gruppen, pojkar, flickor samt för 

elever i högsta 90:e percentilen presenteras i Figur 2. I MF-gruppen visas förändring i de 

exekutiva funktionerna för subdomänerna Uppmärksamhet, Impulsivitet, Hypoaktivitet och 

Planering i poängvärden och signifikans. I kontrollgruppen visas förändringar i de exekutiva 

funktioner som helhet för hela gruppen, pojkar samt flickor. 
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I MF-gruppen var det en signifikant förbättring i exekutiva funktioner hos hela gruppen  

(p< .01), hos flickor (p< .001), samt hos pojkar (p< .05). Uppmärksamhet och Hypoaktivitet 

förbättrades signifikant hos hela gruppen (p< .01) samt hos flickor, pojkar och högsta 90:e 

percentilen (p< .05). Impulsivitet förbättrades signifikant hos flickor (p< .01). Staplarna för 

flickor och pojkar är i diagrammet ungefär lika höga, dvs lika många poäng, men att flickorna 

har högsta signifikans och inte pojkarna beror på att det är färre flickor än pojkar. Inga 

förändring i Planering. Kontrollgruppen hade inga signifikanta förbättringar. 

Totalt förbättrades MF-gruppen med 99 poäng och kontrollgruppen med 9 poäng. Flickor 

förbättrades med 46 poäng i MF-gruppen och med 22 poäng i kontrollgruppen. Pojkar 

förbättrades med 53 poäng i MF-gruppen och försämrades med fyra poäng i kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen hade ingen elev i 90:e percentilen och kunde därför inte jämföras med MF-

gruppen. 

Förändring i exekutiva funktioner till andra mättillfället per elev 

Förändringar i exekutiv funktion mätt med poäng i lärarskattning med formulär 5-15, för 

elever i MF-grupp jämfört med kontrollgrupp presenteras i Figur 3.  
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Till vänster visas förändring i poäng för samtliga elever i respektive grupp (n=28 resp n=27). 

Till höger har elever med mindre än fem poäng exkluderats (≥5 po; n=22 resp n=10), för att 

tydligt visa förändringar hos de elever som har genomsnittliga eller stora svårigheter i 

exekutiva funktioner. MF-gruppen hade större förbättringar och endast en elev hade 

försämrats med en poäng. Kontrollgruppen hade färre förbättrade elever som förbättrats 

mindre och fler elever med försämringar. Resultaten visas i poäng per elev. 
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Förändringar i mindfulnessgrupp och kontrollgrupp 

Förändringar i exekutiv funktion och subdomäner hos mellanstadielever i mindfulnessgrupp 

respektive kontrollgrupp, mätt med lärarskattning 5-15, i poäng vid basskattning, mellan- 

respektive långtidsmätning i MF-gruppen, samt vid mättillfälle 1 och 2 i kontrollgruppen 

presenteras i Tabell 1A. Skillnader i poäng, medelvärde, antal elever och p-värde vid t-test 

hos förbättrade, försämrade och oförändrade i båda grupperna presenteras i Tabell 1B. 

Tabell 1A. Poäng i exekutiv funktion och subdomäner hos mellanstadieelever,  
mätt med lärarskattning 5-15, där poäng motsvarar lägre funktion.  
Intervention med Mindfulness: Mättillfälle 1 = pre-intervention, Mättillfälle 2 =  
5 veckor, Mättillfälle 3 = 16 veckor. Kontrollgrupp: Mättillfälle 1 till 2 = 11 veckor. 
 

MINDFULNESSGRUPP (n=28) 
  

 
Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 3 

Uppmärksamhet 198 154 174 
Impulsivitet 86 67 66 
Hypoaktivitet 92 63 83 
Planering 37 30 44 
Exekutiva funktioner       
Totalt 413 314 367 
KONTROLLGRUPP (n=27) 

  
 

Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 
 Uppmärksamhet 50 47 

 Impulsivitet 29 16 
 Hypoaktivitet 15 17 
 Planering 14 19 
 Exekutiva funktioner     
 Totalt 108 99 
  

I MF-gruppen hade 20 elever förbättrat resultat från basskattning till mellanmätning (-100 

poäng, medel -5,0), en elev hade försämrat resultat (+1 poäng) och sju elever hade oförändrat 

resultat (0 poäng), vilket var en signifikant förbättring (p< .01). Från mellanmätning till 

långtidsmätning hade fyra elever förbättrat resultat (-38 poäng, medel -9,5), 16 elever 

försämrat resultat (+91 poäng, medel +5,7) och åtta elever oförändrat resultat, vilket var en 

signifikant försämring (p< .05). I Tabell 2 nedan, beskrivs de fyra eleverna med förbättrat 

resultat närmre. Från basskattning till långtidsmätning hade 11 elever förbättrats (-85 poäng, 

medel -7,7) och sju elever försämrats (+39 poäng, medel +5,6), vilket inte visade på någon 

signifikant förändring. I kontrollgruppen hade åtta elever förbättrats (-37 poäng, medel -4,6),  

sex elever försämrats (+28 poäng, medel +4,7) och 13 elever var oförändrade (0 poäng). Det 

var alltså ingen signifikant förändring i kontrollgruppen. 
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Tabell 1B. Förändring i exekutiv funktion under samma förutsättningar som i Tabell 
1A. Förbättrade, försämrade och oförändrade värden i poäng, medelvärde och antal 
elever samt värden vid T-test.  
 
MINDFULNESSGRUPP 

 
 

Skillnad 1 till 2 Skillnad 2 till 3 Skillnad 1 till 3 
Förbättrade Poäng -100 Poäng -38 Poäng -85 
  Medel -5           n=20 Medel -9,5           n=4 Medel -7,7      n=11 
Försämrade Poäng +1 Poäng +91 Poäng +39 
  Medel +1            n=1 Medel -5,7         n=16 Medel -5,6        n=7 
Oförändrade Poäng 0              n=7 Poäng 0                n=8 Poäng 0           n=10 
T-test p=0,008** p=0,026* p=0,082               ns 

    KONTROLLGRUPP 
  

 
Skillnad 1 till 2 

  Förbättrade Poäng -37 
    Medel -4,1          n=8 
  Försämrade Poäng +28 
    Medel +4,7         n=6 
  Oförändrade Poäng 0            n=13 
  T-test p=0,281                ns 
   

I MF-gruppen förbättrades exekutiva funktioner från basskattning till mellanmätning (p< .01), 

men inte från basskattning till långtidsmätning. Hela gruppen försämrades från mellanmätning 

till långtidsmätning (p< .05). 

Förändringar i 90:e percentilen 

Förändringar i MF-gruppen från mellanmätning till långtidsmätning, vid lärarskattning med 

frågeformulär 5-15 för elever som skattades i högsta 90:e percentilen vid pre-intervention, 

samt i kontrollgrupp presenteras i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Förändring i exekutiv funktion från mellanmätning till långtidsmätning, 
lärarskattning med 5-15 för mellanstadieelever som skattats i högsta 90:e percentilen 
vid basskattning i Mindfulnessgrupp resp kontrollgrupp. 

  Mindfulness 
n=28         

gruppen           
11 veckor 

Kontroll 
n=27 

gruppen  
13 veckor 

 n Poäng 5-15 Medelvärde n Poäng 5-15 
Förbättring 4 -38   -9,5 0 0 
Försämring 3 +28 +9,3 0 0 
Nyanlända i 90:e 
percentilen 

1 +18 +18 0 0 



17 
 

De enda fyra elever som fick förbättrade resultat från mellanmätning till långtidsmätning 

(medelvärde +9,5 poäng) låg samtliga i högsta 90:e percentilen, dvs med klara svårigheter i 

exekutiva funktioner, vid basskattningen. Tre av dessa elever uppfyllde inte längre kriterierna 

för klara svårigheter i exekutiva funktioner vid långtidsmätningen. Den fjärde elevens värde 

hade i stort sett hela sin förbättring (+9 poäng) från mellanmätning till långtidsmätning. Å 

andra sidan var det sammanlagt sju elever som låg i den 90:e percentilen vid basskattning, och 

övriga tre försämrades från mellanmätning till långtidsmätning (medelvärde -9,3 poäng). En 

elev var nyanländ i 90:e percentilen vid långtidsmätningen. Denna elev hade nästan 

oförändrat resultat från basskattning till mellanmätning, men ökade markant från 

mellanmätning till långtidsmätning (-18 poäng). Ökningen var så stor att värdet kom upp i  

90:e percentilen, vilket visar på klara svårigheter i exekutiva funktioner. I kontrollgruppen 

fanns det ingen elev i den 90:e percentilen och kan därför inte jämföras med MF-gruppen. 

Övriga resultat 

Gauss-svansarna i MF-gruppen bestod av två distinkta olika grupper. Den högre ändan bestod 

av pojkar med klara svårigheter i exekutiva funktioner (≥90:e percentilen, n=7), och den lägre 

ändan bestod av 80 % flickor med inga eller ringa svårigheter i exekutiva funktioner (<5 

poäng, n=6). Ingen elev låg över 98:e percentilen, dvs ingen hade betydande svårigheter i 

exekutiva funktioner. Den nedre svansen, ”<5-poängsgruppen” (<5 poäng, n=6), hade två 

elever under den 25:e percentilen (0 poäng, n=2). I kontrollgruppen bestod ”<5-

poängsgruppen” av åtta flickor och nio pojkar (<5 poäng, n=17), varav 11 elever låg under 

25:e percentilen (0 poäng, n=11). När <5-poängsgruppen (n=6) exkluderats i MF-gruppen 

(≥5 poäng, n=22) vid mellanmättning, förbättrades exekutiva funktioner som helhet, 

Uppmärksamhet och Hypoaktivitet (p< .01), men inte Impulsivitet och Planering. När båda 

gauss-svansarna hade exkluderats i MF-gruppen (≥5 poäng och <90:e percentilen, n=15) 

förbättrades Uppmärksamhet (p< .001), Hypoaktivitet (p< .01) och Impulsivitet (p< .05). 

Pojkarna i 90:e percentilen förbättrades i Uppmärksamhet och Hypoaktivitet från basmätning 

till mellan- och långtidsmätning (p< .05).  

I kontrollgruppen var nio elever frånvarande vid 11 tillfällen, vid samma tidpunkt som MF-

gruppen hade sina sessioner. Frånvaron var ungefär lika stor i båda grupperna. MF-gruppen 

hade inget bortfall och i kontrollgruppen var bortfallet två elever, som i praktiken innebar en 

elev, då den andre eleven inte var kvar i gruppen vid andra mättillfället. 
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PNT-protokoll 

PNT-protokoll delades ut till eleverna under andra sessionen och samlades in inför tredje  

sessionen. Totalt 23 av 28 elever lämnade in svar. Av dem har samtliga elever lämnat något 

svar under varje område och endast två elever har på var sitt ställe satt ett frågetecken. Svaren 

har kategoriserats i de fem områdena situation, kroppen, tankar, känslor och handlingar. Svar 

från en elev kan förekomma i flera kategorier, t ex både tankar om att hinna och kaotiska 

tankar. Kategorierna skapades utifrån en kvalitativ bedömning av svaren (Tabell 3). 

 

Tabell 3. PNT-protokoll (stressprotokoll) men utan konsekvenser, som hemuppgift  

till elever i Mindfulnessgruppen mellan session 2 och 3. Varje elev kan ha svarat på  

flera alternativ under varje subgrupp. (n=23 av 28). 

 
Situationer 
Tid Hinna till skolan/lektion, börja tidigt, vakna, ha bråttom (9) 
 hinna idrott fritid (4) 13 
Prestation  Prov, betyg, läxor, mycket att göra 12 

Kroppssensationer 
Mage Ont, klump, knyter sig, pirr 14 
Andning Tryck över bröstet, hjärtat dunkar, snabbare och högre andning,  
 svårare att andas 5 
Huvud Huvudvärk, ont i ögonen 2 
Kroppen övrigt Skakar, pirrar, spänd, svettas, varm, röd i ansiktet, motorisk oro, rörig 6 

Tankar 
Kaotiska Kaos, hjärnsläpp, panik, stress, skit, rörigt, tänker för mycket 11 
Tid Hinna 8 
Prestation Krav, måsten, klarar inte 6 

Känslor 
Oro Nervös, stressad, panik, jobbigt, pirrig 12 
Ilska Arg, sur, irriterad 8 
Nedstämdhet Besviken, ledsen, lider 3 
Kognitivt Trötthet, svårt att minnas 3 

Beteenden 
Tid Skyndar, springer, cyklar, äter fort 10 
Prestation Pluggar, försöker sitt bästa, väntar 7 
Emotion Blir nervös, skriker, slåss, ”lider”, sover, lyssnar på hög musik 4 

 

Resultatet visar att eleverna framförallt upplevde stress över att hinna och att prestera. 

Stressen upplevdes framförallt som magont, men påverkade också andningen och gav andra 
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somatiska symtom. Det var framförallt kaotiska och för många tankar som dök upp, men 

också tankar om att hinna och att klara av skolprestationer. De vanligaste känslorna var olika 

former av oro och ilska, men även ett mindre antal av nedstämdhet. Dessutom tog några 

elever upp kognitiva nedsättningar som trötthet och minnessvårigheter. När eleverna hade 

dessa upplevelser i stressade situationer var det dominerande beteendet att skynda och 

därefter att försöka prestera det som förväntades. Några elever reagerade emotionellt på olika 

sätt. Slutsatsen blir att eleverna upplevde tids- och prestationskrav som somatiskt framförallt 

ledde till magont och påverkan på andningen, kaotiska och tidspressande tankar, känslor av 

oro och irritation, och beteenden där de ökade tempot och sina prestationer.  

Elevutvärdering 

Elevutvärdering av MF-interventionen strax efter den sista sessionen i klassen presenteras i 

Figur 4.  

 

Figur 4. Elevutvärdering av mindfulnessintervention.  
Totalpoäng (=104) på 4 skattningsfrågor för 26 av 28 elever efter sista sessionen. 

 

Den skulle egentligen ha delats ut direkt efter sista sessionen, men då skulle nästa lektion 

påbörjas. Utvärderingen lämnades därför till läraren som bad eleverna att skatta under en 

senare lektion. Bortfall från två av de 28 eleverna pga frånvaro. Varje elev har lämnat fyra 

svar och klassen som helhet totalt 104 delsvar. Eftersom eleverna inte skrev namn på 

skattningssvaren har det inte gått att knyta svaren till de olika undergrupperna i analysen. 
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Tjugo delsvar låg i den negativa 10:e percentilen, vilket ger en bimodal svarsfördelning. Sex 

elever stod för 17 av de 20 negativa svaren och varje elev stod för två till fyra av dessa svar. 

Fördelningen var likvärdig i de fyra frågorna.  

Kvalitativ bedömning av intervention med mindfulness av instruktören 

Som helhet hade gruppen svårt att ha dialoger sinsemellan i mindre grupper och även med 

instruktören. Det medförde att sessionerna genomfördes så att eleverna fick praktisera 

individuellt och prata individuellt med instruktören i klassrummet. Både individuellt och som 

grupp utvecklades de, så att de blev lugnare, mer uppmärksamma, mer samlade, tryggare, 

mindre störande och med ett mer fokuserat deltagande och positivt förhållningssätt i 

övningarna än i början. Utvecklingen visade sig särskilt tydlig under de tre sista sessionerna. 

Även de elever som inte var positiva till sessionerna var lugnare, mer reflekterande och 

accepterande. Några elever hade genomgående svårigheter med impulsivitet/hyperaktivitet.  

 

DISKUSSION 
 

Resultaten visar att mindfulness kan leda till ökad uppmärksamhet och minskad hypoaktivitet 

hos elever, vilket visat sig i skattning av beteenden som kan relateras till uppmärksamhet, 

något som Jha och kollegor (2007) efterfrågat i forskningen. Frågeställningen har besvarats 

och hypoteserna har bekräftats, men med tre undantag. Planering förbättrades inte alls, 

Impulsivitet förbättrades bara hos flickor och elever med klara svårigheter i exekutiva 

funktioner förbättrades inte till mellanmätningen. 

Att förmågan till uppmärksamhet ökade behöver i sig inte innebära att impulsivitet minskar, 

utan snarare en ökad förmåga att iaktta och bli medveten om impulser och möjligheten att 

inhibera dem. Det här stämmer med att koncentration i meditation ökar den begränsande 

orienterande top-down uppmärksamheten hos ovana meditatörer (Jha et al, 2007). Att 

uppmärksamhet förbättrades stämmer med att meditation leder till att det parasympatiska 

systemet blir dominant, med ökad prefrontal aktivitet och minskad aktivitet i amygdala och 

thalamus (Jerath et al, 2012). 

Mellan pojkar och flickor fanns en tydlig skillnad i MF-gruppen vid mellanmätningen. Båda 

förbättrades i Uppmärksamhet och Hypoaktivitet, men flickor förbättrades dessutom i 

Impulsivitet. I manualen till 5-15 beskrivs att pojkar hade större svårigheter i exekutiva 

funktioner och motorik samt fler problem än flickor (Kadesjö et al, u.å,b). Resultatet kan tyda 

på att pojkar har större svårigheter med Impulsivitet och att det är här den stora skillnaden i 
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Exekutiva funktioner finns i jämförelse med flickor, som tas upp i manualen. Men manualen 

tar inte upp vad skillnaden kan bero på. Det här skulle kunna innebära att när flickor övar 

mindfulness, minskar det sympatiska systemets dominans och impulsiviteten, samtidigt med 

ökad uppmärksamhet och minskad hypoaktivitet, dvs minskad över- och underaktivitet samt 

ökad närvaro i nuet. För pojkar skulle resultatet kunna stämma med att mindfulness inte är 

förknippad med förändringar i motorisk hämning och motorisk flexibilitet (Heeren, 2009) och 

därmed inte minskad impulsivitet. Det var bara pojkar som hade klara svårigheter i exekutiva 

funktioner, vilket överensstämmer med resultaten i manualen (Kadesjö et al, u.å,b). Vad 

innebär oförändrad Impulsivitet och förbättring i Hypoaktivitet hos pojkar? Hur kan man 

förstå skillnaden i förhållande till flickor? En delförklaring skulle kunna vara att flickor 

utvecklas tidigare och i den här åldern utvecklar ökad impulskontroll som en del av den 

normala utvecklingen. Finns det något annat genusperspektiv bakom skillnaden?  

Det här leder till frågan om skillnader i pojkars och flickors normala utveckling. Tar skolan 

hänsyn till att pojkar generellt kan ha det svårare med impulsivitet än flickor i samma ålder? 

Vad får det i så fall för konsekvenser för både pojkar och flickor i grundskolan? Medför det 

att pojkar inte får det stöd de behöver och att flickor störs av att pojkar inte får rätt eller 

tillräckligt stöd? I en fortsatt studie vore det intressant att se på normal utveckling av 

impulskontroll hos pojkar och flickor i relation till interventioner med Mindfulness. Hur ser 

utvecklingen ut hos pojkar och flickor, med klara eller betydande svårigheter i exekutiva 

funktioner, jämfört med genomsnittet, och hur skulle de påverkas av kontinuerligt utövande 

av mindfulness i skolan? 

Förmågan att Planera förändrades inte till mellanmätningen. Den ingår inte som ett av 

kriterierna för uppmärksamhetsstörning enligt DSM-IV, men ingår i 5-15. Det är tveksamt om 

mindfulness har någon effekt på planeringsförmåga hos unga på kort sikt. Förbättring sker hos 

vana meditatörer som utvecklar varningsförmåga (alerting), men genom konfliktmonitorering 

som utvecklas i högre grad upp till tjugo års ålder. Resultatet bekräftar skillnaderna i orienting 

(koncentration) och alerting (öppen närvaro) förmåga vid mindfulness med nybörjare (Jha et 

al, 2007).  

90:e percentilen (klara svårigheter i exekutiva funktioner) bestod av sju pojkar vid 

basskattning i MF-gruppen. De förbättrades i Uppmärksamhet och Hypoaktivitet till 

mellanmätningen, men den var lägre än hos övriga elever, både totalt och i subdomänerna. De 

förbättrades däremot i exekutiva funktioner från mellan- till långtidsmätning, där övriga 

försämrades. Skillnaderna mellan förbättrade och försämrade resultat inom 90:e percentilen 
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var emellertid mycket stora. Ett intressant resultat var att de enda fyra eleverna som 

förbättrades från mellanmätning till långtidsmätning låg i 90:e percentilen i basskattningen 

och att tre av dessa fyra hade förbättrats så att de låg under 90:e percentilen vid 

långtidsmätningen. Den fjärde elevens förbättring var stor och skedde även den i stort sett från 

mellanmätning till långtidsmätning. I kommande studier kan man behöva skilja ut vilka som 

svarar positivt på mindfulness och vilka som inte gör det i den här gruppen. Det skulle kunna 

finnas en stor skillnad i någon central aspekt hos de som förbättrats jämfört med de som 

försämrats. Vilka elever med klara svårigheter i exekutiva funktioner kan dra nytta av 

mindfulness på längre sikt och vilka har svårigheter med att tillgodogöra sig mindfulness? Sex 

av de sju eleverna förbättrades till mellanmätningen. Kan det innebära att de som försämrades 

från mellan- till långtidsmätning var mer känsliga för att inte fortsätta med mindfulness än de 

som förbättrades? Det är möjligt att eleverna i 90:e percentilen består av två olika subgrupper, 

men att båda förbättrades i Uppmärksamhet och Hypoaktivitet av MF i klass. Den ena 

gruppen kan ha varit mer sensitiv för att mindfulness avslutades och den andra hade en 

fortsatt positiv utveckling på längre sikt utan ytterligare interventioner. Att det fanns en 

nyanländ i den 90:e percentilen från mellanmätning till långtidsmätning, kan bero på yttre 

faktorer eller att läraren uppfattat svårigheterna tydligare efter att ha haft eleven en längre tid. 

I kommande studier av förändringar i exekutiva funktioner i 90:e percentilen, bör mätningar 

göras med 5-15 under minst ett halvår innan interventionen med mindfulness påbörjas, för att 

se om svårigheterna är bestående eller tillfälliga. Då borde även bedömning av ADHD (≥90:e 

percentilen) göras, för att kunna utvärdera vilka konsekvenser mindfulness har på den här 

gruppen, och för att kunna exkludera andra orsaker. Om det funnits flickor i 90:e percentilen, 

hade de uppvisat samma mönster som hos pojkarna? Skulle flickor i 90:e percentilen visat 

liknande genusskillnad som hos samtliga flickor, dvs förbättring i Impulsivitet? En annan 

fråga är om 5-15 fångar uppmärksamhetssvårigheter hos flickor. Urvalet i 90:e percentilen är 

litet och dessutom polariserat. Även om resultaten är mycket intressanta, måste man ta dem 

med mycket stor försiktighet, då vi inte vet om det finns några yttre faktorer som orsakat 

förändringarna.  

När elever under 5 poäng exkluderats i MF-gruppen, hade gruppen signifikanta förbättringar 

i exekutiv funktion. Det här visar tydligt att interventionen med mindfulness hade mätbar 

effekt i exekutiv funktion för de elever som hade genomsnittliga eller större svårigheter i 

exekutiv funktion. 
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När båda gauss-svansarna exkluderats i MF-gruppen (≥5 poäng och <90:e percentilen, n=15) 

förbättrades Uppmärksamhet, Hypoaktivitet och Impulsivitet. Det kan tyda på att den stora 

gruppen med genomsnittliga svårigheter har stora förutsättningar till förbättring i exekutiva 

funktioner genom att praktisera mindfulness i skolan.  

En viktig observation är att förbättringar i MF-gruppen visade sig framförallt i samband med 

interventionen, men att förbättringarna minskade fram till långtidsmätningen. Den var inte 

signifikant men det finns en tendens till förbättringar i exekutiva funktioner även här.  

MF-interventionen kan också ha medfört vissa bestående förändringar som skulle kunna 

bero på flera olika faktorer. Eleverna hade lärt sig ett nytt förhållningssätt i mindfulness, som 

de använde trots att det inte längre förmedlades aktivt i skolan. Effekterna av interventionen 

kan också ha lett till bestående förändringar i exekutiva funktioner i och med att de aktiverats 

och lett till synergieffekter. Utifrån Relational Frame Theory skulle interventionerna kunna 

jämföras med godtyckligt relaterade händelser som på ett positivt sätt leder till förbättringar i 

de exekutiva funktionerna. Om en elev t ex praktiserar mindfulness i skolbänken kommer den 

upplevelsen att finnas med när eleven sätter mig i bänken nästa gång. Om dessutom frågan 

om stress tagits upp och eleven upplever stress, skulle kombinationen stress – klassrum – 

mindfulness – erfarenhet av närvaro, kunna medföra att eleven förhåller sig mer mindfull 

eller närvarande i situationen.  

PNT-protokollet visade vilka svårigheter eleverna upplevde och som mindfulness kan bidra 

till att minska. Om mindfulness bidrar till bättre kognitiv förmåga i de exekutiva funktionerna 

kan det också få konsekvenser för hur eleverna upplever och faktiskt hanterar stress och 

prestationskrav, och därmed också hur de förhåller sig till de upplevelser av tankar, känslor 

och kroppssensationer som framkom i PNT. 

Elevutvärderingens resultat på de fyra frågornas skattningsskalor var någorlunda 

normalfördelat inom varje fråga, med ett gemensamt undantag för samtliga fyra frågor. Totalt 

låg tjugo delsvar i den nedre 10:e percentilen, vilket gav en bimodal fördelning av svaren, där 

de negativa svaren var betydligt fler än i en normalfördelning. Sju elever stod för de negativa 

svaren, som visar att de inte fick ut så mycket av eller inte uppskattade sessionerna. Eftersom 

eleverna inte svarat med namn har de inte gått att knyta till de subgrupperna i analysen. En 

hypotes är att några av de elever som svarat negativt, är samma elever som fått försämrade 

resultat i 90:e percentilen (4 elever). En annan hypotes är ett det skulle kunna vara de elever 

som inte förändrats till andra eller tredje mättillfället (7 elever). Ytterligare en hypotes är att 
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de elever som skattat lägst är de som försämrats i exekutiva funktioner från basskattning till 

långtidsmätning (7 elever). 

Metodfrågor. Mellanmätningen i MF-gruppen borde ha gjorts direkt efter interventionen, dvs 

efter sista sessionen. Eftersom läraren var förhindrad gjordes mellanmätningen efter den 

femte av de sju sessionerna. Resultatet skulle sannolikt ha förbättras ytterligare om mätningen 

hade gjorts efter sista sessionen. Under de två sista sessionerna var eleverna lugnare, mer 

uppmärksamma, störde varandra mindre och deltog på ett mer fokuserat sätt i övningarna än 

tidigare. Att lärarna endast hade undervisat eleverna i 2,5 månad vid basskattning kan ha 

påverkat bedömningsunderlaget. Lärare brukar vilja lära känna eleverna längre än så innan de 

bedömer elever. Lärarna kan vid skattning av eleverna ha påverkats av att de kände till att 

deras grupper deltagit i MF eller inte. Det finns egentligen inget praktiskt alternativ till detta. 

Lärarna behöver vara involverade och det är dessutom en del av processen att de känner till 

vad klassen gör. Några elever skulle säkerligen säga något om mindfulness, så det skulle i 

praktiken var omöjligt att konstanthålla den parametern. Då återstår frågan om hur läraren 

påverkas av vetskapen. Utifrån de försämrade resultaten vid långtidsmätningen skulle 

slutsatsen kunna vara att läraren gjort så adekvata bedömningar som möjligt, utan att ha 

skattat förbättringar pga egna förväntningar. Läraren i kontrollgruppen skulle kunnat ha 

mindre förväntningar på förbättring pga att det inte varit någon intervention. Lärar-

skattningen av MF-gruppen visade betydligt högre poäng, dvs större svårigheter i exekutiv 

funktion, än i kontrollgruppen. Var skillnaden så stor mellan klasserna eller påverkade 

skillnader i lärarnas sätt att bedöma elevernas exekutiva svårigheter? Å andra sidan gjordes 

bedömningarna av samma lärare vid de olika tillfällena, vilket innebär att förändringarna i 

varje grupp för sig är tillförlitliga. Inför en kommande studie vore det bra om lärarna skattar 

ett urval av elever innan basskattningen görs för att se på interbedömarreliabiliteten, trots att 

5-15 ska ha hög reliabilitet och validitet. Basskattning och det andra mättillfället borde ha 

legat vid samma tidpunkt och haft samma tidsintervall i MF- och kontrollgrupp, för att vara 

helt jämförbara. I och med att de inte skedde parallellt kan det finnas andra både 

utvecklingsmässiga och kontextuella skillnader som påverkat resultatet i kontrollgruppen. 

Eftersom resultatet inte visar någon förändring i kontrollgruppen på 11 veckor, bör inte andra 

faktorer ha någon större effekt på MF-gruppen där mellanmätningen gjordes efter fem veckor.  

Men 5-15 mäter inte skillnader i t ex känsloreglering och annan impulskontroll, som i den här 

gruppen kan vara viktig att förstå utifrån beteendeproblematik. I fortsatta studier skulle det 

vara intressant att använda subtilare mätinstrument än 5-15.  
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Bortfallsanalys behövdes inte eftersom MF-gruppen inte hade något bortfall och i 

kontrollgruppen var bortfall endast två elever av 29.  

Frånvaron vid MF-interventionerna var låg vilket innebär att studien mätt effekterna av 

elevernas deltagande i de sju sessionerna. 

Gruppskillnader. I kontrollgruppen fanns det t ex ingen elev i 90:e percentilen, vilket väcker 

frågan om hur stor skillnaden var i exekutiva funktioner hos eleverna jämfört med MF-

gruppen. Det går inte att dra för långtgående slutsatser av studien, utan att den får stöd av fler 

och större studier där man förhoppningsvis kan utgå från den här pilotstudien och förslagna 

till metodförändringar. 

Slutsatser 

Mindfulness behöver sannolikt utövas kontinuerligt i klassrummet för att förbättringar i 

exekutiva funktioner ska kunna bibehållas och befästas hos eleverna. Många elever beskrev 

upplevelser och symtom av stress. Den här bilden bekräftas av att både regeringen och 

Folkhälsoinstitutet lyfter fram oron över barn och ungas hälsa och behovet av insatser (Statens 

folkhälsoinstitut, 2013b). Mindfulness skulle kunna fylla en viktig funktion för elevernas 

välmående och inlärningsförmåga. Mindfulness visade förbättringar i exekutiva funktioner 

som helhet samt i Uppmärksamhet och Hypoaktivitet vid mellanmätningen, men förbättringen 

var inte längre signifikant 11 veckor efter avslutad intervention. Impulsivitet förbättrades hos 

flickor och Planering förändrades inte alls. Elever med genomsnittliga svårigheter kan ha 

goda förutsättningar till förbättringar. Kontrollgruppen hade inga förändringar. Elever med 

störst svårigheter i exekutiv funktion visade förbättringar i Uppmärksamhet och Hypoaktivitet 

både till mellan- och långtidsmätning. Här kan det finnas två subgrupper, de som förbättras 

respektive de som försämras en tid efter att interventionen avslutats. Det behövs fortsatta 

studier för att förstå skillnaden hos elever/pojkar med klara svårigheter och varför flickors 

impulsivitet förbättrades. Eftersom det är en liten studie måste resultaten tolkas försiktigt. 

Lärarskattningarna kan ha påverkats av vetskap om klassen deltagit i mindfulness eller inte. 

Den stora poängskillnaden mellan MF- och kontrollgrupp väcker frågan om den beror på 

skillnader hos eleverna eller på olika lärares bedömning av exekutiva svårigheter.  
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TILLKÄNNAGIVANDEN 

Ett stort tack till alla föräldrar som lämnat sitt medgivande till att delta i studien. Jag vill 

också tacka alla elever som deltagit i mindfulnessgruppen, som genom sitt aktiva deltagande 

visat att det går att förbättra exekutiva funktioner i skolan med mindfulness. 

Ett stort tack till de två lärare som skattat alla elever, och framförallt till den lärare som erbjöd 

både sin egen tid och lektionstid till interventionen. 

Min handledare dr Karin Ekdahls har visat entusiastiskt engagemang, tålamod och stor 

generositet med planering, tid, statistisk bearbetning och kompetent stöd kring forskning i 

mindfulness. Ett riktigt stort och varmt tack! 
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5-15 Nordiskt formulär    Bilaga 1 
för utredning av barns utveckling och beteende; Exekutiv funktion 

Stämmer inte/ 
Stämmer ibland, i viss mån/ 

Stämmer bra 
Barnets förmåga att vara uppmärksamt eller koncentrerat på olika uppgifter eller 
aktiviteter: 
 

18. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel.  _ _ _ 
19. Har svårt att hålla kvar uppmärksamheten på uppgifter eller aktiviteter  _ _ _ 
20. Verkar ofta inte lyssna till vad man säger till henne/honom. _ _ _ 
21. Har svårt att följa instruktioner och att fullfölja uppgifter.  _ _ _ 
22. Har ofta svårt att organisera sitt arbete med uppgifter och aktiviteter. _ _ _ 
23. Tröttnar på eller undviker uppgifter som kräver mental ansträngning. _ _ _ 
24. Tappar ofta bort saker som behövs för olika aktiviteter.  _ _ _ 
25. Blir lätt distraherad eller störd (t ex av ovidkommande ljud som att andra pratar,  
      bilar kör förbi etc).  _ _ _ 
26. Är ofta ”glömsk” i vardagssammanhang.  _ _ _ 
 

Barnets impulsivitet och tendens att bli alltför aktivt eller alltför passivt: 
 

27. Är ständigt i rörelse på något sätt (vänder och vrider sig, trummar med fingrarna,  
      gillar med något etc). _ _ _ 
28. Har svårt att sitta stilla på stolen (vänder och vrider sig, går upp och går).  _ _ _ 
29. Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer än vad som är lämpligt för situationen. _ _ _ 
30. Har svårt att leka lugnt och stilla.  _ _ _ 
31. Är ständigt i ”full fart” eller det blir ofta alltför högt tempo i det han/hon gör.  _ _ _ 
32. Pratar för jämnan.  _ _ _ 
33. Kastar ur sig svaret på frågor innan frågan är avslutad.  _ _ _ 
34. Har ofta svårt att vänta på sin tur (i spel, under måltider etc).  _ _ _ 
35. Avbryter ofta andra eller tränger sig på (t ex i andras lek eller samtal).  _ _ _ 
 
36. Har svårt att komma igång med en uppgift/aktivitet.  _ _ _ 
37. Har svårt att avsluta en uppgift/aktivitet, blir inte färdig som de andra.  _ _ _ 
38. Är ofta i sin egen värld, dagdrömmer.  _ _ _ 
39. Verkar långsam, trög eller energilös.  _ _ _ 
 

Barnets förmåga att planera och organisera vad det skall göra: 
 

40. Har svårt att se konsekvenserna av sina handlingar, inser inte vad de kan leda till  
     (tex klättrar på farliga ställen).  _ _ _ 
41. Har svårt att planera utförandet av en aktivitet (t ex att få med sig alla saker som  
      behövs för en utflykt eller det som skall med till skolan).  _ _ _ 
42. Har svårt att utföra handlingar i flera led (t ex för små barn klä på alla kläder i  
      en följd utan påminnelse, större barn: göra alla läxor självständigt).  _ _ _ 
Copyright: Björn Kadesjö, Göteborg, Lars-Olof Janols, Uppsala, Marit Korkman, Helsingfors, Katarina 
Mickelsson, Helsingfors, Gerd Strand, Oslo, Anegen Trillingsgaard, Århus, Christopher Gillberg, Göteborg.
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      Bilaga 2 
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Bilaga	  2	  

SJÄLVUTVÄRDERING	  AV	  MINDFULNESS	  I	  KLASS	  
	  
	  

Sätt	  en	  markering	  på	  linjen,	  där	  du	  tycker	  att	  det	  stämmer	  bäst	  
med	  hur	  du	  har	  upplevt	  sessionerna	  med	  Mindfulness	  i	  klassen.	  

	  
	  

Innehåll	  
	  	  

	  
	   |	  ...................................................................................................................................................................................	  |	  

	  
	  
	  

Mål	  
	  	  

	  
	   |	  ...................................................................................................................................................................................	  |	  

	  
	  
	  

Sätt	  att	  arbeta	  eller	  Metod	  
	  

	  
	   |	  ...................................................................................................................................................................................	  |	  

	  
	  
	  

Allmänt	  
	  

	  
	   |	  ...................................................................................................................................................................................	  |	  

	  
	  
	  
	  
	  

Bertil	  Jarl,	  121218	  
Omarbetad	  och	  delvis	  hämtad	  från:	  Miller,	  S.D.	  &	  Duncan,	  B.L.	  (2002).	  
Skattning	  av	  samtal,	  SRS.	  International	  Center	  for	  Clinical	  Excellence.	  	  
www.scottdmiller.com.	  (201212).	  	  
	  

Jag	  tycker	  inte	  	  
att	  jag	  har	  lärt	  	  
mig	  något	  som	  
	  jag	  har	  nytta	  	  
av	  i	  livet	  

Vi	  arbetade	  inte	  
Med	  eller	  pratade	  
inte	  om	  det	  som	  
jag	  ville	  arbeta	  	  
med	  och	  prata	  
om.	  

Sättet	  vi	  arbetade	  
på	  passar	  	  
mig	  inte.	  

Det	  var	  något	  
Som	  saknades.	  
	  

Jag	  tycker	  att	  	  
jag	  har	  lärt	  mig	  
något	  som	  jag	  	  
har	  nytta	  av	  
	  i	  livet	  

	  

Vi	  arbetade	  med	  
eller	  pratade	  om	  
det	  som	  jag	  ville	  
arbeta	  med	  
och	  prata	  om.	  

Sättet	  vi	  arbetade	  
På	  passar	  mig	  bra.	  

Jag	  tycker	  inte	  att	  
det	  var	  något	  som	  
saknades.	  

 


