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S a m m a n f a t t n i n g 
 

Sara Widén 
 

Undersökningar visar att barn i grundskolan mår allt sämre. Många svenska 
skolbarn lider av oro, ångest och nedstämdhet. Denna studies syfte var att 
undersöka om gruppbehandling i skolmiljön kan ge resultat i form av 
minskad förekomst av oro, ångest och nedstämdhet hos barn. För 
behandlingen valdes Tillämpad Avslappning och Medveten Närvaro som 
båda har använts i gruppbehandling för olika svårigheter. Manualer för 
barnbehandling skapades för de båda metoderna. Behandlingen omfattade 
12 sessioner à 30 minuter under 6 veckor. Undersökningsdeltagare var 39 
barn i åk 3 i en Stockholmsskola. Barnen randomiserades till behandling 
med Tillämpad Avslappning (N = 10), behandling med Medveten Närvaro 
(N = 9) och väntelista (N = 20). Mätningar med PSWQ-C, MASC och CDI-
S visade att barnen i behandlingsgrupperna hade minskat signifikant på 
samtliga skalor vid eftermätning. En utvärdering visade att barnen var nöjda 
med träningen. Sammantaget stöder undersökningen förebyggande 
behandlingsarbete i grundskolan.* 
 
Nyckelord: Mindfulness, avslappning, kognitiv beteendeterapi, förebyggande, 
gruppbehandling, oro. 

 
I n l e d n i n g 

 
Förekomst av stress, oro, ångest och nedstämdhet  bland skolbarn 
 
I Sverige genomförs sedan 1985/86 en riksomfattande enkätundersökning vart fjärde år bland 
landets femte-, sjunde- och niondeklasser (Danielsson, 2003). I enkäten ställs en rad frågor 
som rör olika dimensioner av hälsa, beteende och miljöer som på olika sätt har betydelse för 
hur barn och ungdomar mår. Ett av de områden som enkäten berör är självupplevda symtom, 
som delas in i två dimensioner. Den första dimensionen avser somatiska besvär och består av 
symtomen huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen samt yrsel. Den andra dimensionen avser 
psykiska besvär och består av symtomen svårt att somna, nedstämdhet, irriterad samt nervös.  
 
I resultaten från 2001/02 uppgav nästan 25 % av pojkarna och 30 % av flickorna i åk 5 att de 
hade haft ett eller flera somatiska besvär mer än en gång i veckan under de senaste 6 
månaderna. Hos flickorna tycktes besvären öka med åldern och i åk 9 låg motsvarande siffra 
på ca 45 %. Hos pojkarna syntes inte lika tydliga åldersrelaterade förändringar. 
 
För den andra dimensionen, psykiska symtom, svarade mer än 45 % av pojkarna och över 50 
% av flickorna i åk 5 att de har haft ett eller flera psykiska besvär mer än en gång i veckan 
under de senaste 6 månaderna. Även här skiljde sig utvecklingen åt mellan pojkar och flickor. 

                                                 
* Tack till min handledare Elisabeth Breitholtz för ditt personliga engagemang, Lars-Göran Öst för hjälp med 
studiens design, Joakim Westerlund för synpunkter på den statistiska analysen, Jens Driessen för råd, stöd och 
korrekturläsningar, Magnus Stalby för artiklar om Medveten Närvaro, Lena Ljungholm för partnerskap i 
behandlingen, lärarna i klass 3 som trodde på projektet och lät oss använda er undervisningstid och naturligtvis 
ett stort tack till alla barn som deltog i studien. 
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Andelen pojkar med psykiska besvär låg relativt oförändrad medan andelen flickor som hade 
psykiska besvär steg till närmare 60% i åk 9. 
 
Då undersökningen har genomförts med i stort sett samma frågor sedan 1985 kan man se hur 
dessa siffror har förändrats sedan dess. Sett över tid har de somatiska och psykiska symtomen 
ökat bland både pojkar och flickor i alla åldrar.  
 
Med sin psykologexamensuppsats ”Stress/oro, ångest och nedstämdhet hos barn och 
ungdomar” undersökte Anna Norbäck (2004) hur 7-15-åringar i 9 Stockholmsskolor upplevde 
stress/oro, nedstämdhet och ångest. Undersökningen genomfördes med självskattningsskalor 
för oro, ångest och nedstämdhet. Resultatet visade att drygt en fjärdedel av barnen upplevde 
att de var stressade och oroliga. Nästan vart tionde barn oroade sig så mycket att deras resultat 
motsvarade diagnosen Generaliserat ångestsyndrom (GAD).  GAD hos barn innebär 
motsvarande problem som diagnosen hos vuxna och är i lika hög grad handikappande för 
barn. Diagnosen innebär en överdriven rädsla och ångest med påträngande orostankar som är 
svåra att kontrollera. Drabbade har en hög fysiologisk spänningsnivå och lider ofta av 
muskelspänning, trötthet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet och sömnsvårigheter 
(American Psychiatric Association, 1994).  
 
Närmare 4 % av barnen i studien tycktes dessutom lida av allvarligare ångeststörningar annat 
än GAD. Exempel på ångeststörningar som kan drabba barn såväl som vuxna är 
tvångssyndrom (OCD), agorafobi, panikstörning, specifik fobi och social fobi. Barn kan även 
få diagnosen separationsångest, SAD. Gemensamt för ångeststörningarna är ett tillstånd av 
stark ångest eller rädsla som kan vara generaliserat eller triggas av specifika situationer 
(Fonagy, Target, Cottrell, Phillips & Kurtz, 2002). Epidemiologiska studier visar att 8-12 % 
av alla barn och ungdomar mellan 4-20 år lider av en eller flera ångeststörningar (Bernstein & 
Borchart, 1991). Författaren känner inte till några studier som beskriver förekomsten av GAD 
hos barn, men livstidprevalensen har uppmätts till 3,6-5,1 % (Borkovec & Newman, 1998).  
Enligt Rygh och Sanderson (2004) har många studier som undersöker förekomsten av oro i 
olika populationer funnit att den är mycket högre än vad man tidigare trott, både gällande 
normal och patologisk oro (GAD). 
 
Drygt 11 % av barnen i Norbäcks studie hade så starka depressionssymtom att de, om 
tillståndet höll i sig, skulle uppfylla kriterierna för depression. För att barn och ungdomar ska 
få diagnosen depression krävs en två veckor lång period med en genomgripande 
humörförändring mot nedstämdhet och irritabilitet och en minskning av intresse och glädje 
(American Psychiatric Association, 1994). Barn och ungdomar kan visa upp mer ilska och 
ångest och ge färre uttryck för apati och hopplöshet än vuxna men den generella 
symtombilden är gemensam för barn, ungdomar och vuxna (American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 1998).  Epidemiologiska undersökningar har tidigare visat att ca 2 % 
av alla barn och 2-5 % av ungdomar vid ett tillfälle lider av depression (Birmaher et al., 
1996a; Lewinsohn & Clarke, 1999). Även en svensk undersökning (Gillberg, 1983) visade att 
2% av alla lågstadiebarn lider av depression. 
 
I likhet med resultatet i den tidigare nämnda riksomfattande undersökningen (Danielsson, 
2003) talar även resultaten i Norbäcks studie (2004) för att besvären ökar med åldern. Hon 
fann ett signifikant samband mellan ålder och mående, så att ju äldre barnen och ungdomarna 
i studien var, desto sämre mådde de beträffande stress/oro, ångest och nedstämdhet. 
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Ångeststörningar i barndomen kan vara handikappande för barn inom flera olika områden 
(Langley, Bergman, McCracken & Piacentini, 2004). Barn och ungdomar med 
ångestproblematik har mer problem i skolan och mer negativ självbild än andra barn (Kashani 
& Orvaschel, 1990) och de är mindre omtyckta av sina klasskamrater (Strauss, Lahey, Frick, 
Frame & Hynd, 1988). Även barn som har lindriga ångestsymtom och inte uppfyller 
diagnostiska kriterier för någon ångeststörning får sämre resultat i skolan än andra barn 
(Ialongo, Edelsohn, Werthamer-Larsson, Crockett & Kellam, 1994; 1995). Flera prospektiva 
studier visar att ångeststörningar kan debutera tidigt i barndomen och ofta får ett kroniskt om 
än fluktuerande förlopp upp i vuxen ålder med signifikant risk för depression, suicidalitet och 
inläggning på psykiatrisk klinik (Costello & Angold, 1995; Ferdinand & Verhulst, 1995; 
Klein, 1995; Pine, Cohen, Gurley, Brook & Ma, 1998).  
 
 
Även för andra psykiatriska störningar än ångeststörningar finns starka samband mellan 
svårigheter i barndomen och i vuxen ålder. I en longitudinell studie på Nya Zeeland visade 
Kim-Cohen och medarbetare (2003) att så många som 75 % av vuxna med psykiatriska 
diagnoser hade fått en psykiatrisk diagnos redan innan 18 års ålder. Författarna anser att de 
flesta vuxenpsykiatriska störningar bör ses som förlängningar av psykiska störningar i 
barndomen.   
 
Sammantaget finns många tecken på att både somatiska och psykiska symtom bland skolbarn 
ökat kraftigt och att en mycket hög andel barn mår dåligt. Det finns även en stor risk att 
psykiska svårigheter i barndomen fortsätter upp i vuxen ålder. Att hitta metoder för att arbeta 
förebyggande och försöka hjälpa dessa barn är därför angeläget.  
 
Tillämpad Avslappning  
 
Neuromuskulär avslappning har sedan början av 1900-talet ansetts vara terapeutisk verksam 
för att minska spänning, oro och ångest. Den mest kända och använda metoden var Progressiv 
avslappning, som utvecklades av Edmund Jacobson (Setterlind, 1983). Progressiv 
avslappning bygger på följande principer (Jacobsson, 1938): 
 

1. Avslappning av en muskelgrupp är fysiologiskt oförenligt med 
muskelsammandragning i densamma. 

2. Avslappning bygger på en inlärningsprocess, varför känslan för avslappning måste 
tränas in. 

3. Progressiv avslappning av en kroppsdel tenderar att skapa ett liknande tillstånd i andra 
kroppsdelar. 

4. Framkallad avslappning minskar muskeltonus och reflexmässiga sammandragningar. 
5. Mental och emotionell aktivitet innehåller alltid ett motoriskt element. Minskas det 

motoriska elementet upplevs en mental avslappning. 
 
Progressiv avslappning är svåranvänd i verkliga situationer när man får ångest eller panik 
eftersom det tar upp till 20 minuter att bli avslappnad med hjälp av tekniken (Öst, 2006). 
Tillämpad avslappning (Öst, 2006) har utvecklats utifrån Progressiv Avslappning för att vara 
en effektiv och lättanvänd metod för att patienter ska lära sig att snabbt kunna slappna av i 
verkliga situationer. 
 
Tillämpad Avslappning (TA) består av flera olika komponenter eller träningssteg, där varje 
nytt steg bygger på det föregående. Det första steget är Progressiv avslappning, som kan 
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beskrivas som mer traditionell avslappning med skillnaden att patienten sitter i en bekväm stol 
istället för att som ofta är fallet ligga på rygg. Avslappningen tar då ca 15 minuter. 
Efterföljande steg i TA innebär att patienten lär sig att på allt kortare tid och i mer vardagliga 
situationer uppnå ett avslappnat tillstånd. Den sista etappen i träningen är 
tillämpningsträningen då patienten lär sig att slappna av i kritiska situationer, som man 
tidigare har fått ångest av eller helt undvikit.  
 
Avsikten med TA är att bryta den onda spiral av katastroftankar och allt högre 
arousal/spänningsnivå som kan leda till en panikattack samt att patienten genom att sänka sin 
allmänna spänningsnivå ska bli mindre benägen att få ångestsymtom. Metoden innebär också 
att patienten lär sig att känna igen tidiga symtom på ångestreaktioner. Detta gör dels att man 
kan tillämpa avslappningen tidigare så att man kan avvärja exempelvis en ångestattack och att 
man minskar rädslan för de fysiologiska symtomen som hör till en ångestreaktion. Detta ger 
också ett ökat självförtroende, då patienten upplever att hon själv kan påverka och avvärja en 
panikattack som tidigare kan ha upplevts som ”en blixt från klar himmel”, helt utanför 
individens kontroll. Istället för att bli överväldigad har man ett verktyg till sitt förfogande med 
vars hjälp man kan stanna kvar i situationen och själv aktivt välja hur man vill agera i den 
aktuella situationen.  
 
Verkningsmekanismer 
 
Det finns enligt Öst (2006) ingen utarbetad teoretisk modell för att förklara hur TA fungerar. I 
manualen beskrivs en modifierad version av Clarks (1986) modell i form av en ”ond cirkel” 
som utformats för kognitiv terapi vid panikstörning. Modellen antar att ett utlösande stimulus 
(inre eller yttre) startar ett samspel mellan fysiologiska och kognitiva reaktioner, som 
kulminerar i en panikattack. Det man gör med TA är att bryta den onda cirkeln så snabbt som 
möjligt för att förhindra att det eskalerar till en panikattack. Genom att patienten sätter in 
avslappningstekniken har man fullt upp att koncentrera sig på den och därigenom är 
sannolikheten mindre att kedjan av negativa tankar hinner komma igång (Öst, 2006).  
 
Carter och Cheesman (1988) beskriver spänning-avslappning som ett kontinuum där vi alltid 
befinner oss någonstans mellan extrempunkterna maximal spänning eller maximal 
avslappning. De menar att en ökande spänningsnivå hos en panikpatient fungerar som ett 
betingat stimuli till en ångestrespons, som i sin tur ger ännu högre spänning o.s.v. För att 
bryta ångestspiralen behöver man lära sig en alternativ respons på ökad spänning istället för 
ångest.  
 
Att framgångsrikt kunna använda sig av en avslappningsteknik är enligt Carter och Cheesman 
(1988) en fråga om att känna igen symtomen på att spänningen ökar i kroppen och istället för 
att låta den stegras bekämpa den med en ny avslappnad respons. På samma sätt som ångesten 
har lärts in/betingats till en situation, med spänningen som stimulus till eskalerande ångest 
kan man lära in avslappning som ny respons på samma stimulus. 
 
Öst (2006) för liknande resonemang som Carter och Cheesman och menar att TA fungerar 
genom att patienten har förvärvat färdigheten att snabbt uppnå ett avslappnat tillstånd, som 
motverkar ångestreaktionerna på både fysiologisk och kognitiv nivå. Dessutom finns det 
åtminstone tre bidragande faktorer vars inverkan man inte kan bortse ifrån: 

1. Sänkning av den allmänna spänningsnivån i kroppen. Genom att detta sker minskar 
sannolikheten att små stressorer skall, när de läggs till bakgrundsnivån av spänning, 
leda till att patienten kommer över paniktröskeln. Utifrån Carters och Cheesmans 
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(1988) modell kan det beskrivas som att patienten ska ligga på den nedre delen av 
avslappning-spänningsskalan.  

2. Ökad medvetenhet och kunskap om ångestreaktioner. Genom att patienten lär sig att 
identifiera tidiga signaler på ångest kommer man att lära sig mera om hur ångesten ser 
ut och man upplever den som mera differentierad istället för en ”stor svart klump” 
eller en ”blixt från klar himmel”. Den ökade spänningsnivån kommer inte längre att 
väcka ångestresponsen. 

3. Ökat självförtroende. Genom att använda avslappningsfärdigheten i naturliga 
situationer och märka att det fungerar – man kan reducera eller helt få bort ångesten – 
så får patienten ett ökat förtroende för sin egen förmåga att göra något aktivt. Man är 
inte längre ett hjälplöst offer för paniken. 

Alla dessa faktorer talar för att TA är en lämplig metod både för de barn som har svårigheter 
med ångest och oro (som hänger samman med hög fysiologisk spänning) och även för övriga 
barn för att förebygga framtida problem. 
 
Tidigare forskning 
 
Tillämpad Avslappning (TA) utvecklades för att behandla ångestpatienter med till exempel 
fobier, panikstörning eller generell ångeststörning (GAD), men har även använts vid många 
andra problem som spänningshuvudvärk, migrän, ryggsmärtor, epilepsi, tinnitus, magkatarr, 
illamående vid cytostatikabehandling, övergångsbesvär och insomnia (se t.ex. Larsson, Melin 
& Döberl, 1990; Linton & Melin, 1983; Scott, Lindberg, Lyttkens & Melin, 1985). I vissa av 
behandlingarna har TA kombinerats med andra beteendeterapeutiska metoder. För en 
genomgång av de studier som har gjorts, se Öst (2006). I sin genomgång av de studier som 
har gjorts med TA lyfter Öst förutom positiva behandlingsresultat fram den låga 
bortfallsprocenten, i snitt endast 6% samt att de studier som innehåller uppföljningsdata visar 
att resultaten kvarstår och i många fall har fortsatt att förbättras efter att behandlingen har 
slutförts.  
 
Tillämpad Avslappning har inte i någon större omfattning prövats på barn. Bo Larsson och 
medarbetare har i en serie studier (se bl.a. Larsson, Melin & Döberl, 1990; Larsson, Carlsson, 
Fichtel & Melin, 2005) använt avslappningsträning i skolmiljö för barn och ungdomar (10 – 
18 år) med huvudvärk. Resultatet visar att Tillämpad Avslappning är en effektiv behandling 
för tonåringar med spänningshuvudvärk eller migrän. Det finns även en studie där man har 
använt en kortare version av Tillämpad avslappning som en del av en behandling av epilepsi 
hos barn som var 7-17 år (Dahl, Melin, Brorson & Schollin, 1985). 
 
Medveten Närvaro/ Mindfulness  
 
Medveten närvaro eller Mindfulness är från början ett buddhistiskt begrepp, och inom framför 
allt zenbuddismen har man menat att mindfulnessmeditation är ett sätt att minska lidande och 
öka välbefinnande (Baer & Krietemeyer, 2006). Under de senaste decennierna har 
traditionella övningar i medveten närvaro anpassats till och tagits med som delar i sekulära 
västerländska behandlingar som kan användas inom både sjukvård och friskvård, t.ex. för att 
förebygga stress. Redan 1997 erbjöd mer än 240 sjukhus och kliniker i USA 
stresshanteringsprogram som baserades på medveten närvaro (Salmon, Santorelli & Kabat-
Zinn, 1998). I ett kliniskt sammanhang ser man medveten närvaro som en eller flera förmågor 
som kan läras oberoende av ett religiöst trossystem. Kabat-Zinn (2003) beskriver medveten 
närvaro som en medfödd mänsklig förmåga som vi alla använder oss av i mindre eller högre 
grad. 
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Medveten närvaro är, som Nilsonne skriver (2004), ett förvetenskapligt begrepp. Det har ännu 
inte fått någon allmän, accepterad exakt innebörd. Detta märks också i litteraturen och 
forskningen kring medveten närvaro/mindfulness. T.ex. skriver Hayes & Wilson (2003) om 
hur flera olika metoder och processer i litteraturen beskrivs med en och samma term, 
mindfulness. Han diskuterar också svårigheterna med att mindfulness/medveten närvaro 
ibland beskrivs som en teknik, ibland som en generell metod eller som en samling av olika 
tekniker, ibland som en psykologisk process som kan leda till specifika resultat och ibland 
som ett resultat av sig självt.  
 
Ett försök att skapa en gemensam operationell definition har gjorts av Bishop och 
medarbetare (2004). De föreslår en tvåkomponentsmodell för medveten närvaro. Den första 
komponenten är definitionen av medveten närvaro som en metakognitiv förmåga, som kan 
beskrivas som förmåga till självreglering av uppmärksamheten.  Detta omfattar förmågan att 
bibehålla uppmärksamhet, att kunna skifta fokus och förmågan vara medveten om tankar, 
känslor och upplevelser utan att låta dem ”ta över”. Den andra komponenten innebär en 
öppen, nyfiken och accepterande attityd till erfarenheter och upplevelser i nuet.    
 
Behandlingar som innehåller medveten närvaro 
 
Exempel på behandlingar (som används och fått empiriskt stöd) är:  

 Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR (Kabat-Zinn, 1990) är en 
beteendemedicinsk gruppbehandling som utformats för patienter med kronisk smärta 
och stressrelaterade problem. Grupperna består ofta av patienter med olika diagnoser 
eller svårigheter utifrån tanken att alla patienter oavsett diagnos är hjälpta av samma 
grundläggande förhållningssätt och samma färdigheter (Baer, 2006). 

 Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT (Segal, Williams & Teasdale, 2002) är 
till stor del baserad på MBSR men med fokus på depression istället för stressrelaterade 
problem. MBCT har utformats för återfallsprevention för patienter som har haft 
återkommande depressiva episoder.  

 Dialektisk beteendeterapi, DBT (Linehan, 1993a, 1993b) är ett omfattande 
behandlingsprogram för patienter med Borderline personlighetsstörning. Medveten 
närvaro ingår i den färdighetsträning i grupp som är en del av behandlingen. 

 Acceptance and Commitment Therapy, ACT (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) är en 
riktning inom beteendeterapi snarare än en specifik behandlingsmetod. Ett centralt 
begrepp inom ACT är känslomässigt undvikande (experiential avoidance) som kan 
definieras som en ovillighet att uppleva negativa känslor och tankar och en strävan 
efter att undvika eller eliminera sådana oönskade upplevelser. Medveten närvaro är ett 
sätt att öka sin psykologiska flexibilitet och leva i överensstämmelse med sina 
värderingar (values). 

 
Samtidigt som den grundläggande synen och många av övningarna är gemensamma för de 
olika behandlingsmetoderna finns enligt Baer och Krietemeyer (2006) flera skillnader mellan 
dem. MBSR och MBCT innehåller både meditation och andra övningar, medan DBT och 
ACT fokuserar på kortare aktiviteter och övningar där man tränar på specifika förmågor som 
hör till begreppet medveten närvaro. ACT utvecklades ursprungligen som en individualterapi 
medan MBSR och MBCT är gruppinterventioner och DBT inkluderar både individuella 
sessioner och sessioner i grupp. Behandlingstiden kan variera från några få veckor i vissa 
fokuserade ACT-interventioner och upp till ett år eller mer inom DBT. MBSR och MBCT 
betonar framför allt acceptansbaserade strategier medan DBT och ACT även inkluderar flera 
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olika strategier för beteendeförändring. MBSR och ACT utvecklades som behandling för en 
bred räckvidd av olika problem medan DBT och MBCT ursprungligen uppstod som 
behandlingsmetoder för specifika problem. En ytterligare skillnad är att man för MBSR och 
MBCT uttryckligen kräver att lärare/terapeuter själva praktiserar meditation medan DBT och 
ACT har mindre specifika rekommendationer. 
 
Baer och Krietemeyer (2006) beskriver vissa allmänna instruktioner som är gemensamma för 
majoriteten av de övningar där man tränar på specifika förmågor som hör till begreppet 
medveten närvaro. De innebär att deltagarna ska fokusera sin uppmärksamhet på en aktivitet 
som exempelvis andningen eller att till exempel gå eller äta och noga observera det man gör. 
Deltagarna ska lägga märke till att uppmärksamheten kan dra iväg till tankar, minnen och 
fantasier. När det händer ska man bara notera att det hände och återigen fokusera på den 
aktivitet man ägnar sig åt. Om man upplever kroppsliga förnimmelser eller känslor uppmanas 
deltagarna att observera dem noggrant, hur de känns, var i kroppen man känner dem och om 
de förändras över tid. Impulser till handling som exempelvis att byta ställning eller klia sig 
ska också observeras noga utan att man nödvändigtvis agerar enligt impulsen. Ofta instrueras 
deltagarna också att ”etikettera” eller namnge upplevelser under övningen med ord eller korta 
fraser som ”tanke” eller ”impuls att flytta mig”. Vissa övningar innehåller observation av yttre 
stimuli som saker man ser eller hör. Deltagarna uppmanas att ha en nyfiken, accepterande och 
ickedömande attityd till allt man observerar och inte försöka förändra eller påverka det man 
upplever. Man gör exempelvis inga försök att utvärdera tankar som riktiga eller irrationella 
eller att minska obehagliga tankar eller känslor. Istället eftersträvar man att bara notera och 
observera tankar, känslor och upplevelser när de kommer och går. 
 
Medveten närvaro har även inkluderats i behandling av GAD. I den behandling som beskrivs 
av Roemer, Salters-Perneault och Orsillo (2006) har man lagt till element från MBCT, ACT 
och DBT till existerande KBT-behandling för GAD-patienter. Då utgår man bland annat ifrån 
Borkovecs arbete för förståelse och behandling av GAD, som fokuserar på orons funktion 
som ett undvikande av mer känslomässigt laddade ämnen. De menar att om känslomässigt 
undvikande är ett centralt problem i GAD kan acceptans av känslor, som är en del av 
medveten närvaro, vara en lösning.  
 
MBCT har anpassats till behandling av barn som MBCT-C (Semple, Lee & Miller, 2006). De 
förändringar man har gjort utgår ifrån tre viktiga skillnader mellan barns och vuxnas 
utvecklingsnivå1: 

 För det första har barn oftast mindre utvecklad uppmärksamhetskapacitet och 
minnesförmåga.  Utifrån detta har man valt att lägga upp behandlingen som en 90-
minuters session i veckan under 12 veckor istället för 2-timmarssessioner under 8 
veckor. Man har också ersatt 20-40 minuter långa sittande meditationer med flera 
kortare, ca 3-5 minuter. 

 För det andra utgår man ifrån att barn har mindre utvecklad förmåga till abstrakt 
tänkande och logisk analys än vuxna. Därför är övningarna i MBCT-C mer direkt 
kopplade till sensorisk upplevelse (via syn, hörsel, beröring, smak, doft och balans) av  
inre och yttre stimuli. 

 För det tredje har familjen en central roll i barns liv på ett annat sätt än för vuxna. 
Därför har man valt att integrera föräldrarna i behandlingen. Föräldrarna får själva 
pröva på en del övningar innan behandlingen inleds och informeras fortlöpande om 

                                                 
1 Då MBCT och MBSR har stora delar av behandlingen gemensamt bör samma anpassningar vara relevanta för 
MBSR. 
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vad man har arbetat med under sessionerna. De förväntas dessutom vara med som co-
terapeuter och stötta barnen i arbetet i hemmet. 

 
Utöver dessa förändringar har man även lagt in mer repetitioner för ökad inlärning och man 
har flera olika och kortare övningar under varje session. Övningarna är dessutom ofta 
upplagda så att barnen får delta aktivt, till exempel genom att rita teckningar, lyssna på musik, 
göra ljud själva och känna, smaka och lukta på olika föremål. Man har även ett 
belöningssystem i form av klistermärken som barnen får för fullgjorda hemuppgifter och 
närvaro under sessionerna. Dessa klistermärken samlas i en anteckningsbok tillsammans med 
övningar, sessionssammanfattningar, och teckningar eller texter som barnen har gjort under 
sessionerna. Dessa anteckningsböcker har barnen kvar efter att behandlingen avslutats. 
 
Verkningsmekanismer 
 
Baer (2003) sammanfattar de mekanismer som enligt kliniker och forskare kan förklara hur 
färdigheter i medveten närvaro kan ge symtomminskning och beteendeförändring:  
  

 Exponering. Att observera sina upplevelser, känslor och tankar utan att försöka 
förändra eller bli av med dem kan ses som en exponering som kan leda till en 
utsläckning av inlärda responser och en reduktion av undvikandebeteende. Detta 
resonemang förs bland annat av Kabat-Zinn (1992) samt Linehan (1993) och kan 
jämföras med introceptiv exponering vid panikångest som den beskrivs av Craske och 
Barlow (2001).  

 Kognitiv förändring. Att se sina tankar som flyktiga fenomen istället för sanna 
avspeglingar av verkligheten kan indirekt leda till förändrade tankemönster. Både 
Kabat-Zinn (1992) och Linehan (1993) menar att förmågan att observera och beskriva 
sina tankar och känslor ger en förståelse för att de inte alltid är ”sanna” och minskar 
upplevelsen av tankarna som farliga och hotfulla. Teasdale (1999) menar att det 
ickedömande och decentrerade sätt att se på sina tankar som ingår i medveten närvaro 
hindrar de ruminativa tankemönster som är typiska vid depressiva episoder.  

 Self-management. Flera författare (se bl.a. Kabat-Zinn, 1992; Teasdale, 1999) menar 
att träning i medveten närvaro kan göra individer mer benägna att använda sig av mer 
adekvata responser på påfrestande situationer. Att bli medveten om tidiga signaler på 
ett problem ökar sannolikheten att kunna svara på en situation med en övervägd 
respons istället för en överilad reaktion. Linehan (1993) menar också att man tränas i 
att se konsekvenser av beteenden som kan leda till minskat impulsivt beteende. 

 Avslappning. Bishop och medarbetare (2004) skriver att Medveten Närvaro inte är en 
avslappningsteknik utan snarare en form av mental träning för att minska kognitiv 
sårbarhet för reaktiva sinnestillstånd som annars skulle öka stress och känslomässigt 
lidande eller på annat sätt vidmakthålla en psykopatologi. Även om avslappning inte 
är ett direkt mål för träning i medveten närvaro menar bland annat Kabat-Zinn (1990) 
att meditationen som ingår i behandlingen ofta ger en ökad avslappning som kan bidra 
till effekten av träningen på patienter med stressrelaterade problem. 

 Acceptans. Att acceptera även plågsamma upplevelser, tankar och känslor utan att 
försöka förändra eller undvika dem ingår i samtliga behandlingar med medveten 
närvaro. Detta kan enligt bl.a. Hayes (1994) minska individens försök att undvika 
sådana upplevelser genom destruktiva och maladaptiva beteenden.   
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Tidigare forskning 
 
Mindfulnessbaserade behandlingsmetoder har prövats för en mängd olika somatiska och 
psykologiska problem som smärta, hjärt- och kärlsjukdom, psoriasis, hetsätning, depression, 
oro/ångest och som stresshantering för icke kliniska populationer (för översikter se Baer, 
2003; Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 2004).  
 
Baer (2003) har gjort en metaanalys över 21 studier med behandlingsmetoder som innehåller 
medveten närvaro och drar slutsatsen att interventionerna är kliniskt verksamma men att det 
behövs studier med bättre design för att stärka forskningsområdet och skapa förutsättningar 
för vidare forskning. De flesta studier som omfattades av Baers analys använde MBSR eller 
någon variation av behandlingen som anpassats till den aktuella populationen. Utifrån 
Division 12 Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures (1995) 
definition av väletablerade (well-established) och troligtvis verksamma (probably efficacious) 
behandlingar uppfyller MBSR enligt Baer kriterierna för ”troligtvis verksam” och MBCT 
närmar sig förmodligen samma evidensgrad. (Inga studier av DBT eller ACT inkluderades 
eftersom de som regel inte har Medveten Närvaro som en central komponent i behandlingen.) 
Baers analys visar även att många av patienterna fullföljer behandlingen (bortfallsprocenten 
var i snitt 15 %, variation mellan 3-40 %) trots att det ställs höga krav på hemträning och en 
stor andel fortsätter sin träning långt efter att behandlingen slutförts. Många av de studier som 
innehåller uppföljningsdata visar dessutom att förbättringarna kvarstår upp till tre år efter 
avslutad behandling.  
 
I en annan metaanalys som till viss del överlappar Baers granskar Grossman, Niemann, 
Schmidt och Walach (2004) 20 studier med MBSR. De drar slutsatsen att MBSR är 
användbar som behandling för en bredd av kliniska och icke kliniska problem och att 
resultaten visar en konsekvent förbättring på ett flertal utfallsmått. De skriver dessutom att det 
finns studier som visar på långsiktiga förbättringar vid uppföljningsmätningar men att ett 
större underlag behövs för att man ska kunna dra säkra slutsatser kring detta. I likhet med 
Baer efterlyser man dock studier av högre kvalitet och ytterligare forskning på området. 
 
Metoder som grundar sig på medveten närvaro har inte i någon större omfattning prövats på 
barn. MBCT-C har prövats vid Columbia University i New York. Där har en 6-veckors 
behandling med 7- och 8-åringar med orosproblematik (Semple, Reid & Miller, 2005) och 
ytterligare en artikel som är accepterad för publicering (Reid, Semple & Miller, under 
tryckning) gett stöd för modellens användbarhet (feasibility). Dessa två studier har följts upp 
med en randomiserad kontrollerad studie med en manualbaserad 12-veckors MBCT-C-
behandling med barn mellan 9 och 12 år. Resultatet har ännu inte publicerats men författarna 
skriver i en artikel (Semple, Lee & Miller, 2006) att man fann en signifikant minskning av 
uppmärksamhetsproblem och en övergripande men inte signifikant minskning av symtom på 
ångest och nedstämdhet hos barnen. Föräldraskattningar visade dessutom att 61 % av barnen 
hade mindre problem med uppförande och ilskekontroll än tidigare. Författarna menar att det 
relativt lilla deltagarantalet (N=25) gav begränsade möjligheter att uppnå signifikanta resultat. 
 
Det har även gjorts studier av träning i medveten närvaro för elever i första till tredje klass 
med avsikten att öka barnens koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga (Napoli, Krech & 
Holley, 2005). Behandlingen lades upp som ett 24-veckors träningsprogram, Attention 
Academy Program (APP) med sammanlagt 12 sessioner och gav signifikanta förbättringar 
(jämfört med en kontrollgrupp) på de tre uppmärksamhetsmått som användes i studien. 
 



 11

 
Syfte med undersökningen och frågeställningar 
 
Det höga antalet skolbarn som mår dåligt samt den kraftiga ökning av oro och ångest som 
senare tids undersökningar visar gör det angeläget att hitta metoder för att hjälpa dessa barn.  
 
Tillämpad Avslappning och metoder som baseras på Medveten Närvaro har i flera 
undersökningar använts med positiva resultat för att hjälpa vuxna med oro, ångest och 
nedstämdhet. Ingen av metoderna har i någon större omfattning provats på barn och en 
anpassning och utprövning av metoderna på barn behövs därför.  
 
Syftet med denna studie var att utforma och prova om behandling med Tillämpad 
Avslappning och Medveten närvaro på barngrupper i grundskolan kan öka välbefinnandet och 
minska stress och oro hos barn. Frågeställningar kopplade till detta syfte var: 

 Kan behandlingsmetoderna anpassas till barn så att barn i grundskolans klass tre kan ta 
till sig metoderna och ta det ansvar som krävs i form av hemträning? 

 Kan behandling med Tillämpad Avslappning och Medveten Närvaro i skolmiljö 
minska oro, ångest och nedstämdhet hos barn? 

 
Eventuella skillnader i användbarhet och effekt mellan de olika metoderna (Tillämpad 
Avslappning och Medveten Närvaro) kommer att undersökas och diskuteras i en senare 
psykologexamensuppsats av Lena Ljungholm som grundar sig på samma undersökning. Då 
tillkommer även data från en andra behandlingsomgång som inte ingår i denna uppsats. 
 

M e t o d 
 
Procedur 
 
Ett flertal skolor som deltagit i Norbäcks (2004) studie kontaktades via e-post med en 
förfrågan om huruvida intresse fanns för att delta i ett försök att behandla barns oro och 
nedstämdhet med avslappningsträning. Bland flera skolor som svarade kontaktades en skola 
där både rektor och två klassföreståndare svarat att man gärna ville delta. Efter möten med 
rektor och lärarna avtalades att behandlingen skulle genomföras där. 
 
Författaren träffade eleverna i båda klasserna i skolan för att informera om projektet. Efter en 
personlig presentation och samtal kring vad en psykolog gör fick barnen information om att 
många barn känner sig stressade och oroliga och att man kan få ont i huvudet eller magen, 
svårt att sova, m.m. Sedan fördes resonemang om att det är viktigt att kunna slappna av och 
att detta är något man kan lära sig och träna på. Efter att eleverna fått erbjudandet att delta i 
träningen fick de med sig ett brev till föräldrarna hem från skolan (se bilaga 1) med 
information om projektet. Med brevet kom även en svarstalong där vårdnadshavare fick fylla i 
om deras barn fick delta i projektet. Samtliga barn i båda klasserna ville vara med i 
behandlingen och alla föräldrar godkände att barnen deltog. 
 
Mätningar med självskattningsformulär gjordes före behandlingen och efter första 
behandlingsperioden på samtliga barn i studien. Barnen fyllde i formulären i helklass i 
klassrummet med en av behandlarna närvarande som kunde förklara hur formulären skulle 
fyllas i och svara på eventuella frågor. 
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Ett formulär för utvärdering av behandlingsupplägget (se bilaga 2) utformades gemensamt av 
behandlarna. Formuläret bestod av 11 frågor med fyra eller fem svarsalternativ och två öppna 
frågor. Barnen som deltagit i den första behandlingsperioden intervjuades efter avslutad 
behandling individuellt av den av behandlarna som inte hade haft barnet i sin grupp. 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Deltagare i undersökningen var 39 barn från två klasser i åk 3 i en Stockholmsskola. 
Klasserna bestod av sammanlagt 13 flickor och 26 pojkar. Samtliga barn i klasserna deltog i 
behandlingen.  
 
Barnen delades in i åtta grupper, numrerade med 1 till 8. Grupperna fördelades enligt tabell 1 
så att alla barn i båda klasserna skulle ha lika stor chans att hamna i den ena eller andra 
behandlingen respektive med den ena eller andra behandlaren. Barnen randomiserades till 
grupperna. Varje grupp bestod av 4 till 6 barn.  
 
Tabell I.  Förteckning över gruppnummer, behandlingsmetod och behandlare. 
 Klass A 

Tillämpad Avslappning   Medveten Närvaro 
Klass B 

    Tillämpad Avslappning   
Medveten Närvaro 

Behandlare 1 
Behandlare 2 

1 
6 

5 
2 

7 
3 

4 
8 

 
Undersökningen omfattade två behandlingsomgångar. I första omgången deltog grupperna 1-
4, i andra omgången grupperna 5-8. 
 
Denna uppsats gäller endast första behandlingsomgången. Då deltog 19 barn, varav 7 flickor 
och 12 pojkar. De övriga barnen (6 flickor och 14 pojkar) användes som kontrollgrupp för att 
kunna jämföra behandling med väntelista när första perioden var avslutad. Därefter fick även 
de barnen genomgå behandling i andra omgången. Under behandlingsperioden började 
ytterligare en pojke i en av klasserna. Han deltog i andra behandlingsomgången men var inte 
med i kontroll/väntelistgruppen. Resultatet av andra omgången berörs inte i denna studie. 
 
Material 
 
För mätning av barnens upplevda oro, ångest och nedstämdhet/depression användes tre 
självskattningsformulär som beskrivs nedan.  
 
Penn State Worry Questionnaire for Children, PSWQ-C (Chorpita, Tacey, Brown, Collica 
& Barlow, 1996) är en anpassning av vuxenversionen PSWQ för att mäta oro hos barn. 
PSWQ-C användes i Sverige första gången i Norbäcks psykologexamensuppsats ”Stress/oro, 
ångest och nedstämdhet hos barn och ungdomar” (2004). Resultatet visade i likhet med 
tidigare amerikanska studier (Chorpita et al., 1996) att testet har bra intern konsistens, hög 
test-retest reliabilitet och god validitet. 
 
PSWQ-C består av 14 items i form av påståenden som skattas på en femgradig skala där 1 = 
inte alls typiskt för mig, 3 = något typiskt för mig och 5 = mycket typiskt för mig. Tre av 
påståendena är omvända så att ett högt värde innebär en låg nivå av oro. Totalsumman räknas 
ut genom att man adderar summan av alla svar efter att ha vänt på tre omvända påståenden. 
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Summan kan variera mellan 14 och 70 och ju högre poäng desto starkare är barnets tendens 
att oroa sig. 
 
Det finns ingen svensk normering gjord för PSWQ-C. I Norbäcks studie sattes efter 
jämförelser med amerikanska och holländska studier (Chorpita et al., 1996; Muris et al., 2001) 
gränsvärden så att 38 poäng eller högre innebär att man har problem med stress och oro. 48 
poäng eller mer motsvarar i jämförelse med ovan nämnda studier barn som uppfyller 
kriterierna för diagnosen GAD. 
 
Multidimensional Anxiety Scale for Children, MASC (March, Parker, Sullivan, Stallings 
& Conners, 1997) mäter ett brett spektrum av ångestsymtom hos barn. MASC har enligt 
March och medarbetare (1997) mycket god intern konsistens, bra test-retest reliabilitet och 
god validitet.  
 
Kortversionen av MASC som har använts i undersökningen består av 10 items i form av 
påståenden som skattas på en fyragradig skala där 0 = aldrig sant om mig, 1 = sällan sant om 
mig, 2 = ibland sant om mig och 3 = ofta sant om mig. Summan kan variera mellan 0 till 30. 
Ju högre summa desto mer ångest upplever barnet.  
 
Enligt manualen innebär ett resultat på över 20 poäng att barnet har en ångestproblematik. 30 
poäng och högre betyder en mycket hög ångestnivå hos barnet. 
 
Children´s Depression Inventory Short Form, CDI-S är en kortversion av Children´s 
Depression Inventory (Kovacs, 1992) som mäter olika depressiva symtom hos barn. CDI-S 
korrelerar högt med den fullständiga versionen (r = 0,89). Instrumentet består av 10 av de 27 
item som ingår i den fullständiga CDI. Varje item består av tre meningar där barnet ska välja 
det påstående som stämmer bäst för hur barnet har känt sig de senaste två veckorna. Varje 
item poängsätts så att 0 betyder frånvaro av symtom, 1 måttliga problem och 2 klart uppfyllda 
symtom på depression. Resultatet på CDI-S kan variera mellan 0 och 20.  
 
Gränsvärdet för barndepression är enligt en amerikansk studie (Saylor, Finch, Spirito & 
Bennett, 1984) 15 poäng för den fullständiga versionen av CDI-S. Utifrån de percentilvärden 
som angivits i manualen för den fullständiga respektive den korta versionen av CDI bedömdes 
detta motsvara ett gränsvärde på 6 poäng för CDI-S. 
 
Behandlingsmanualer för behandlingen i grupperna samt skriftligt material som 
distribuerades till deltagarna utformades av författaren, se under Behandlingsformat nedan. 
 
Behandlingsformat 
 
Behandlingen skedde under skoltid i skolans lokaler och omfattade 12 sessioner om 30 
minuter.  Barnen fick utöver det i hemuppgift att träna hemma varje dag. Grupperna träffades 
två gånger per vecka (måndag och torsdag) för att undvika längre perioder när barnen själva 
skulle träna utan att träffa behandlaren. Omfattningen blev på så vis 6 veckors behandling. 
Eftersom både sportlov och påsklov inföll under behandlingstiden blev behandlingsperioden 7 
veckor för respektive grupp. 
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Lokaler 
 
Grupperna träffades i två mindre rum i anslutning till barnens klassrum. Rummen möblerades 
med stolar i halvcirkel/hästsko framför terapeuten. På stolarna satt lappar med barnens namn 
så att alla hade sina platser bestämda från början. Om barnen hade svårt att komma till ro 
kunde de sitta vända från varandra under övningarna. Poängen var att de då inte skulle kunna 
titta på varandra och själva slapp känna sig iakttagna. Eftersom rummen var små och 
väggarna till stor del var täckta med skåp med glasrutor där både innehåll och spegelbilder 
kunde störa koncentrationen var det emellertid oftast lämpligast att alla satt rättvända. 
 
Belöningssystem 
 
Ett belöningssystem för barnen utformades av författaren i form av en karta (se bilaga 7) där 
barnet fick sätta fast motivklistermärken som delades ut vid varje session. Mellan sessionerna 
delade klassföreståndarna varje dag ut klistermärken i form av guldstjärnor till barnen när de 
rapporterade att de hade tränat hemma dagen innan. Den ursprungliga tanken var att 
föräldrarna skulle involveras i registreringen eftersom träningen skedde i hemmet, men efter 
att ha diskuterat frågan med lärarna kom vi överens om att det enklaste och mest rättvisa blev 
att lärarna själva tog ansvar för detta.  
 
Behandlare 
 
Behandlare var uppsatsförfattaren samt en student från Psykologlinjen Termin 9. Behandlarna 
hade handledning från Elisabeth Breitholtz (leg. psykolog, leg. psykoterapeut & handledare) 
vid Psykologiska Institutionen. För den del av behandlingen som omfattade Medveten 
Närvaro fick behandlarna även kompletterande handledning från Karin Ovefelt (leg. 
psykolog, leg. psykoterapeut & handledare)  
 
Behandlingsmanual TA 
 
Manualer för behandlingen och allt skriftligt material som distribuerades till deltagarna 
utformades av författaren. Varje session hade samma grundstruktur för båda 
behandlingsgrupperna. Sessionerna inleddes med en kort introduktion och genomgång av 
hemträningen. Då fanns också utrymme för kursledaren att höra om eventuella svårigheter 
och repetera rationalen. Om något barn varit frånvarande från den senaste sessionen fick de 
andra barnen berätta vad man gjort sist. Därefter gjordes dagens övning. Efter övningen 
påmindes barnen om att de skulle träna hemma och slutligen delades klistermärken ut som 
tecken på att man varit med på dagens session. 
 
Manualen för Tillämpad Avslappning utgick från Östs manual (2006). Manualen anpassades 
för en behandling uppdelad på tolv tillfällen och bearbetades för att vara mer riktad mot barn. 
Eftersom den ursprungliga manualen redan var skriven på ett relativt okonstlat språk innebar 
detta inga större förändringar. En anpassning var att använda mer målande beskrivningar och 
liknelser, så beskrevs till exempel magandningen som att man känner ”hur magen blåser upp 
sig som en ballong… och andas ut och känn hur ballongen töms på luft…”. Även rationalen 
för metoden i sin helhet och för de olika stegen beskrevs i den ursprungliga manualen på ett 
lättfattligt sätt.  I barnmanualen beskrevs vissa delar med fler ord och exempel gavs som var 
mer direkt kopplade till barnens vardag.  
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TA består av flera olika komponenter eller träningssteg, där varje nytt steg bygger på det 
föregående. Det första steget är Progressiv avslappning, som tar ca 15 minuter. Efterföljande 
steg i TA innebär att patienten lär sig att på allt kortare tid och i mer realistiska situationer 
uppnå ett avslappnat tillstånd. Den sista etappen i träningen är tillämpningsträningen då 
patienten lär sig att slappna av i kritiska situationer, som man tidigare har fått ångest av eller 
helt undvikit. För en översikt över sessionerna och beskrivningar av de olika stegen i 
behandlingen se bilaga 3. 
 
Behandlingsmanual Medveten Närvaro/Sinnesro 
 
Manualen för medveten närvaro utformades utifrån samma grundstruktur som TA-manualen. 
Till skillnad från TA utgick arbetet inte från någon befintlig manual utan var en ny produkt 
med övningar som valdes ut från flera olika källor (Kabat-Zinn, 1990; Nilsonne, 2004; Rygh 
& Sanderson, 2004) och anpassades till behandling med barn. En av anpassningarna var att 
byta ut begreppet Medveten Närvaro till det kortare och mer lättanvända ”Sinnesro”. Detta 
uttryck användes genomgående i hela behandlingen. 
 
Behandlingen lades upp så att de första sessionerna hade fokus på att observera (andning och 
kropp). Sedan vidgades uppmärksamheten till att omfatta även känslor och att beskriva utan 
att värdera (sig själv och annat). Därefter handlade sessionerna om att ”göra saker med 
Sinnesro” som även omfattade tillämpningsträningen de sista sessionerna då barnen 
uppmanades att prova det de har lärt sig i situationer utanför träningen som de upplevde som 
jobbiga. För en översikt över sessionerna se bilaga 5. I Sinnesrogruppen gjorde man varje 
gång en kort andningsövning (Andningsankaret/Lyssna på kroppen) innan dagens övning. 
Andningsankaret var också den stående hemuppgiften för Sinnesrogruppen, som ibland 
varierades eller kompletterades med andra övningar. 
 
Av de tidigare beskrivna behandlingsmetoder som innehåller medveten närvaro ligger den 
behandling som lades upp för barnen i denna studie närmast MBSR i såväl innehåll som 
omfattning, men utan vissa delar från MBSR som exempelvis yogaövningar.  
Sinnesromanualen omfattar även komponenter från de andra metoderna som exempelvis ett 
större fokus på känslors funktion som snarare hör hemma inom DBT (och även finns med i 
GAD-behandlingen som nämns ovan) och tillämpningsträningen på slutet av behandlingen 
som liknar återfallspreventionen i MBCT-C eller behandlingen av GAD.   
 
Databearbetning 
 
Vid dubbla ifyllda svar eller kryss mellan två svarsalternativ användes det högre värdet. Om 
mindre än 20% av svaren saknades för en skala angavs de saknade svaren som medelvärdet av 
övriga items vid samma mättillfälle. 
 
SPSS version 14.0 användes för den statistiska analysen. T-test för beroende mätningar 
gjordes för att signifikansprova förändringen mellan förmätning och eftermätning för varje 
skala.  
 
Effektstorlekar (Cohens d) beräknades för att estimera behandlingsgruppens förändring på 
varje självskattningsskala. Enligt Cohens (Cohen, 1988) riktlinjer för upprepade mätningar 
motsvarar d = 0,5 en liten effekt, d = 0,8 en måttlig effekt och d = 1,1 en stor effekt. Positiva 
effektstorlekar representerar förbättringar av oro, ångest, nedstämdhet och andra 
symtom/problem som skalorna mäter. 
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Dessutom utfördes för varje självskattningsskala en 2x2 ANOVA för beroende mätningar 
med behandlingsgrupp (behandling, väntelista) som grupperingsfaktor och tidpunkt (före 
behandling, efter behandling) som upprepningsfaktor.  
 
Vid signifikanta huvudeffekter av tid utfördes ytterligare t-tester för att se huruvida 
förändringen var signifikant för båda grupperna eller bara för behandlingsgruppen. 
 
Det gjordes även en 2x3x2 ANOVA för beroende mätningar med behandlingsgrupp 
(behandling, väntelista) och test (PSWQ-C, MASC, CDI-S) som grupperingsfaktorer och 
tidpunkt (före behandling, efter behandling) som upprepningsfaktor.  
 
För CDI-S beräknades Cronbach´s α för att bedöma testets reliabilitet. 
 

R e s u l t a t 
 
Bortfall 
 
Samtliga barn i studien fullföljde behandlingen. Inget barn var frånvarande från sessionerna 
mer än två gånger under behandlingsperioden. Alla barn tränade hemma även om 
omfattningen varierade. Ingen statistik fördes över hur mycket barnen tränade men utifrån 
belöningskorten fick behandlarna hela tiden en uppfattning om omfattningen. De flesta barnen 
tränade varje dag. Många av dem tränade dessutom varje dag även under loven när de bara 
hade som hemuppgift att träna (och bara fick klistermärken för) tre gånger under de lediga 
dagarna. Även de barn som hade störst svårigheter med att komma ihåg att träna hemma 
tränade några gånger varje vecka. 
 
Förmätningar 
 
Samtliga barn besvarade enkäterna PSWQ-C, MASC och CDI-S innan behandlingen.  
 
Resultatet på PSWQ-C visade att 19 av barnen (48,7 %) hade så höga poäng att det innebär att 
de hade problem med stress och oro. 11 av dessa (28,2 % av hela gruppen) hade så mycket 
oro att de låg över gränsvärdet som angetts för diagnosen GAD.  
 
Resultatet på MASC visar att 5 barn (12,8 %) hade ångestproblem. 
 
Resultatet på CDI-S visade att 8 barn (20,5 %) hade så höga värden att de motsvarar nivån för 
depression. 
 
För samtliga skalor är spridningen mycket stor. För PSWQ-C har det barn som har skattat 
lägst 15 poäng och det barn som har skattat högst har 62 poäng av 70 möjliga. För MASC 
ligger barnens skattningar från lägst 3 till högst 25 poäng av 30 möjliga och för CDI-S ligger 
resultaten mellan 0 och 9 poäng av maximalt 20. 
 
Penn State Worry Questionnaire for Children 
 
Vid förmätningen syntes stora men ej signifikanta (p >0,05) medelvärdesskillnader mellan 
grupperna gällande resultatet på PSWQ-C. Barnen i behandlingsgruppen visar dessutom 
större individuella skillnader (SD = 13,09) än kontrollgruppen (SD = 9,79).  
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Behandlingsgruppen minskade sitt medelvärde på PSWQ-C med 6,37 poäng. Ett t-test för 
beroende mätningar visade att förändringen var signifikant (se tabell II). 
 
Vid förmätningen hade 12 av barnen i behandlingsgruppen så höga poäng att det innebar att 
de hade problem med stress och oro. Av dessa hade 8 barn poäng som låg över gränsvärdet 
för GAD. Efter behandling hade 8 barn poäng som motsvarade problem och 4 barn låg över 
gränsvärdet för GAD. 
 
Tabell II. Medelvärden och standardavvikelser för PSWQ-C vid för- och eftermätning för 
behandlingsgrupp resp. kontrollgrupp samt t-värde, p-värde och effektstyrka (Cohens d) avseende 
förändringen mellan för- och eftermätning för behandlingsgruppen. 
  

M1 
 

SD1 
 

M2 
 

SD2 
 

t 
 

p< 
 

d 
 

 

Behandling n=19 
Kontroll n=20 

 

42,05 
34,95 

 

13,09 
9,79 

 

35,68 
35,36 

 

10,34 
10,77 

 

3,37 
 

0,003 
 

0,54 

 
En variansanalys visade på en signifikant huvudeffekt av tid (F (1,37) = 5.79, p = 0,021), en 
minskning skedde från före- till eftermätningen. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av 
grupp (p >0,05). En signifikant interaktionseffekt av tid x grupp framkom (F (1,37) = 7.47,  p 
= 0.010) som visar att behandlingsgruppens minskning var större än kontrollgruppens.  
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Fig. 1. Resultaten på PSWQ-C vid förmätning och eftermätning för behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen.  
 
Multidimensional Anxiety Scale for Children 
 
Behandlingsgruppen minskade sitt medelvärde på MASC med 1,84 poäng. Ett t-test för 
beroende mätningar visade att förändringen var signifikant (se tabell III). 
 
Vid förmätningen hade 2 av barnen i behandlingsgruppen resultat som visar på 
ångestproblem. Efter behandlingen hade inget av barnen resultat över gränsvärdet. 
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Tabell III. Medelvärden och standardavvikelser för MASC vid för- och eftermätning för 
behandlingsgrupp resp. kontrollgrupp samt t-värde, p-värde och effektstyrka (Cohens d) avseende 
förändringen mellan för- och eftermätning för behandlingsgruppen. 
  

M1 
 

SD1 
 

M2 
 

SD2 
 

t 
 

p 
 

d 
 

 

Behandling n=19 
Kontroll n=20 

 

13,47 
13,35 

 

5,00 
5,56 

 

11,63 
13,45 

 

4,51 
6,36 

 

2,51 
 

0,022 
 

0,39 

 
En variansanalys visade ingen signifikant huvudeffekt av grupp (p >0,05). 
Interaktionseffekten av tid x grupp som visas i grafen uppnådde ej signifikans (F (1,37) = 
3.21, p = 0,082) men var i förväntad riktning så att behandlingsgruppens minskning var större 
än kontrollgruppens. 
 

21

Förmätning (1) - Eftermätning (2)

13,50

13,00

12,50

12,00

11,50

M
ed

el
vä

rd
e 

M
A

SC

kontroll
behandling
grupp2

Multidimensional Anxiety Scale for Children

 
Fig. 2. Resultaten på MASC vid förmätning och eftermätning för behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen. 

 
 Children Depression Inventory 
 
Behandlingsgruppen minskade sitt medelvärde på CDI-S med 1,15 poäng. Ett t-test för 
beroende mätningar visade att förändringen var signifikant (se tabell IV).  
 
Vid förmätningen hade 5 barn i behandlingsgruppen resultat som motsvarar depression. Efter 
behandlingen hade 2 barn resultat som låg över gränsvärdet. 
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Tabell IV. Medelvärden och standardavvikelser för CDI-S vid för- och eftermätning för 
behandlingsgrupp resp. kontrollgrupp samt t-värde, p-värde och effektstyrka (Cohens d) avseende 
förändringen mellan för- och eftermätning för behandlingsgruppen. 
  

M1 
 

SD1 
 

M2 
 

SD2 
 

t 
 

p 
 

d 
 

 

Behandling n=19 
Kontroll n=20 

 

3,10 
2,70 

 

3,16 
2,74 

 

1,95 
2,15 

 

2,46 
2,74 

 

2,41 
1,29 

 

0,027 
0,212 

 

0,41 

 
En variansanalys visade en signifikant huvudeffekt av tid (F (1,37) = 7.13, p = 0,011), en 
minskning skedde från förmätning till eftermätning. Ingen signifikant huvudeffekt av grupp (p 
>0,05) framkom. Interaktionseffekten av tid x grupp som visas i grafen var ej signifikant (p > 
0,05) men var i förväntad riktning så att behandlingsgruppens minskning var större än 
kontrollgruppens. 
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Fig. 3. Resultaten på CDI-S vid förmätning och eftermätning för behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen. 
 
För att undersöka om huvudeffekten av tid gäller för båda grupperna gjordes ett t-test för 
beroende mätningar även för kontrollgruppen. Testen visade att kontrollgruppens förändring 
från för- till eftermätning inte var signifikant (p >0,05).  
 
PSWQ-C, MASC och CDI-S sammantaget 
 
Samtliga variansanalyser visade på interaktionseffekter med samma riktning, d.v.s. 
behandlingsgruppen minskade mer än kontrollgruppen på alla tester. Eftersom testerna som 
ingår i undersökningen korrelerar högt med varandra (r = 0.7- 0.8, p<0,01) kan man anta att 
det finns en övergripande faktor som påverkar samtliga tester i samma riktning. Därför 
utfördes ytterligare en ANOVA med resultaten av samtliga tester. För att göra testresultaten 
jämförbara z-normerades alla testresultat innan analysen. 
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Resultatet av variansanalysen för PSWQ-C, MASC och CDI-S sammantaget visade en 
signifikant interaktionseffekt av tid x grupp (F (1,37) = 6,46, p = 0,015) som visar att 
behandlingsgruppens minskning var större än kontrollgruppens. 
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Fig. 4. De sammanlagda resultaten från samtliga skalor vid förmätning och eftermätning för 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen. Resultatet är z-normerat så att medelvärdet för 
samtliga barn alltid är noll. Poängen i detta diagram avspeglar alltså inte den faktiska 
poängen på skalorna. Kontrollgruppens synbara försämring är alltså inte en reell försämring, 
utan enbart i förhållande till medelvärdet när behandlingsgruppens resultat har förbättrats. 

 
 
Reliabilitetsprövning av CDI-S 
 
För att bedöma den interna konsistensen för CDI-S beräknades Cronbach´s α för samtliga 
item i testet. Testet visade en hög inre konsistens, α = 0,88. Enligt STP:s (Stiftelsen för 
Tillämpad Psykologi, 2002) kvalitetskriterier för testinstrument innebär r >0,85 utmärkt 
konsistens.  
 
Barnens utvärdering av behandlingsformatet 
 
Utvärderingen av behandlingsformatet gjordes i form av strukturerade intervjuer med de barn 
som deltagit i första behandlingsomgången. För fråga 1–6, 8, 9 och 11 fanns fem 
svarsalternativ som poängsattes som 1-5. Fråga 7 hade fyra svarsalternativ som anges i 
tabellen och på fråga 10 kunde barnen svara ”ja” eller ”nej”. Resultatet redovisas i tabell 5.  
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Tabell V. Resultat av utvärderingsenkät, medelvärden/ frekvenser för fråga 1 – 9 samt fråga 11. 
  

TA 
 
Sinnesro 

1. Att träffas i grupperna; mkt dåligt (1) – mkt bra (5) 

2. Lärt sig metoden; inte alls (1) – mkt bra (5) 

3. Övningarna; mkt svåra (1) – mkt lätta(5)  

4. Övningarna; mkt tråkiga (1) – mkt roliga (5) 

5. Hemträning; mkt dåligt (1) – mkt bra (5) 

6. Stöd/hjälp hemifrån; ingen hjälp (1) – stor hjälp (5) 

7. Fortsätta träna; vet ej / nej / ngn gång ibland / ofta 

8. Använt i skolan; nej, inget (1) – ja, mycket (5) 

9. Använt utanför skolan; nej, inget (1) – ja, mycket (5) 

11. Nytta i framtiden; ja / nej 

4,5 

4,7 

4,5 

4,5 

4,1 

1,8 

8 ibland, 2 ofta 

2,1 

4,1 

10 ja (samtliga) 

4,7 

4,6 

4,2 

4,6 

4,3 

2,6 

7 ibland, 2 ofta 

3,7 

4,1 

9 ja (samtliga) 

 
Utöver frågorna som redovisas i tabell V fanns en öppen fråga (10) som gällde huruvida 
barnet använde något som hon/han lärt sig. Alla barn uppgav att de hade använt det de lärt sig. 
Vid vilka tillfällen de använde det redovisas i tabell 6. 
 
Tabell VI. Resultat av utvärderingsenkät fråga 9b; när använde barnen det de lärt sig? Siffrorna anger antal barn som 
uppgett svarsalternativet. 
 
När jag… 

 
TA 

 
Sinnesro 

 
Totalt 

är stressad 

är arg 

är orolig / nervös 

är ledsen 

har ont i magen / illamående 

är rädd 

har svårt att sova 

är sur 

är ensam 

4 

1 

3 

- 

3 

1 

2 

- 

- 

1 

3 

1 

3 

- 

1 

- 

2 

1 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 
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D i s k u s s i o n 

 
Problemets omfattning 
 
Resultatet av förmätningarna på de skalor som användes i studien visade på anmärkningsvärt 
höga värden:  

 Nästan hälften (48,7 %) av barnen hade problem med stress och oro. Mer än var fjärde 
barn (28,2%) hade så mycket oro att de hamnade över gränsvärdet för diagnosen 
GAD.  

 Mer än ett barn av tio (12,8 %) hade ångestproblem.  
 Mer än vart femte barn (20,5 %) var så nedstämda att de låg över gränsvärdet som 

angetts för barndepression. 
 
Att så många som 28,2 % av barnen i studien hade så mycket oro att de hamnade över 
gränsvärdet för diagnosen GAD är alarmerande. Även resultatet på PSWQ-C i Norbäcks 
(2004) studie var högt, där låg vart tionde barn över gränsvärdet. Även om detta resultat inte 
betyder att 28,2 % av barnen uppfyller kriterierna för att få diagnosen GAD visar det på en 
väsentligt högre förekomst av patologisk oro än vad de livstidsprevalenssiffror på 3,6-5,1 % 
för GAD som Borkovec & Newman (1998) redovisade tyder på. Här bör man ta hänsyn till at 
oro förekommer även i andra diagnoser än GAD, framför allt vid ångeststörningar och 
depression.  Enligt Rygh och Sanderson (2004) har många studier som undersöker 
förekomsten av oro i olika populationer funnit att den är mycket högre än vad man tidigare 
trott, både gällande normal och patologisk oro (GAD). 
  
Resultatet på MASC att 12,8 % av barnen hade ångestproblem är avsevärt högre än de 4 % 
som redovisades i Norbäcks studie (2004) men stämmer mycket väl överens med 
epidemiologiska studier som redovisar prevalenssiffror på 8-12 % för barn och ungdomar 
mellan 4-20 år (Bernstein & Borchart, 1991). 
 
Tidigare studier har redovisat att ca 2 % av alla barn var deprimerade (Birmaher et al., 1996a; 
Lewinsohn & Clarke, 1999; Gillberg, 1983). Att resultatet på CDI-S visar att 20,5 % av 
barnen i denna studie har värden som motsvarar nivån för depression kan inte rakt av tolkas 
som att vart femte barn uppfyller diagnosen eftersom denna förutom mer specifika kriterier 
kräver att symtomen håller i sig över tid. Gränsvärdena som använts i studien är dessutom 
satta efter en jämförelse med CDI och inte efter en riktig normering av den korta versionen. 
Men även Norbäcks studie (2004) som använde den fullständiga versionen av CDI visade att 
drygt 11 % av barnen hamnade över gränsvärdet. Utifrån resultaten på den riksomfattande 
enkätundersökningen bland svenska skolbarn (Danielsson, 2003) som utförs vart fjärde år och 
som visar att somatiska och psykiska symtom har ökat bland både pojkar och flickor i alla 
åldrar bör man ändå ta allvarligt på dessa uppgifter. Oavsett de osäkerhetsfaktorer som rör den 
exakta förekomsten av depression är det likväl mycket oroande att en så hög andel av barnen 
är så nedstämda som resultaten visar.   
 
Barnen i denna studie har genomgående högre medelvärden på skattningsskalorna än de 
medelvärden som redovisades i Norbäcks (2004) studie. Denna skillnad bör tolkas med en 
viss försiktighet då barnen i studien visste att de skulle få delta i ett behandlingsprogram för 
att minska stress, oro, ångest och nedstämdhet redan när de besvarade 
självskattningsformulären. Detta kan ha påverkat dem att skatta sådana svårigheter högre än 
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de annars hade gjort. Även om man tar hänsyn till att skattningarna kan vara något högre 
p.g.a. detta visar dessa undersökningar att väldigt många barn mår mycket dåligt.  
 
Utöver att studien visar att det tycks finnas en stor grupp av barn med kliniskt relevanta 
svårigheter gällande oro, ångest och nedstämdhet i grundskolan är det oroväckande att hälften 
av barnen i två vanliga tredjeklasser i grundskolan upplever att de har problem med stress och 
oro. Detta resultat ger en skrämmande bild av hur barn i Sverige upplever sin livssituation.  
 
Metod 
 
Valet av TA och Medveten Närvaro för undersökningen motiverades av båda metodernas 
användbarhet och bredd. Både TA och Medveten Närvaro har använts som behandling för 
flera olika psykiska svårigheter och båda kan bedrivas i gruppformat. Medveten närvaro i 
form av MBSR har även prövats på icke kliniska populationer vilket var relevant då avsikten 
var att bedriva behandling i skolklasser. 
 
Då Tillämpad Avslappning och Medveten Närvaro i princip inte tidigare prövats i 
barngrupper omfattade en stor del av arbetet att skapa och bearbeta manualer och övningar så 
att de ska vara både begripliga och användbara för barn. Då det för TA redan fanns en manual 
att utgå ifrån innebar arbetet främst att anpassa beskrivningen av övningarna så att det passar 
nioåringar. Att skapa en manual för Medveten Närvaro innebar ett mer omfattande arbete med 
att samla material från olika källor och sammanfoga dem med en rational som skulle vara 
begriplig för barn. Även om manualen var en helt ny produkt hämtades övningarna som 
ingick i manualen från beprövade behandlingar för att sedan i mindre eller större omfattning 
anpassas till barn.  Utvärderingen som gjordes med barnen efter genomförd behandling talar 
för manualernas användbarhet. 
 
En fråga i manualarbetet var vad man kan kalla Medveten Närvaro när man pratar med barn. 
”Medveten närvaro” är ett långt och ganska svårt begrepp. Karin Ovefelt använder ibland 
uttrycket ”härvaro” som både är träffande och smidigare att använda men kanske för mycket 
av en ordlek för att begripas av nioåringar. Efter mycket funderande valdes begreppet 
”Sinnesro” utifrån resonemanget att det är ett positivt laddat ord som omfattar mycket av det 
som medveten närvaro står för. En nackdel med ordet kan vara att det är lätt att associera med 
lugn och stillhet och att man missar att man kan vara medvetet närvarande i många olika 
sinnestillstånd, även när man leker och springer, när man är arg eller glad.  
 
Skalorna PSWQ-C, MASC och CDI valdes till stor del utifrån att det var de skalor som 
användes i den tidigare studie över förekomst av oro, ångest och nedstämdhet som gjordes av 
Norbäck 2004. Skalorna har goda psykometriska egenskaper och de fångar upp ett brett 
spektrum av kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga symtom hos barn. Ett område 
som inte täcks in av skalorna och som hade varit intressant att undersöka är om barnens 
impulsivitet och uppmärksamhetsförmåga påverkas av behandlingen. Det finns dock inget 
självklart val av skala för att mäta detta hos barn. De mått som används exempelvis inom 
Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) är föräldraskattningar som exempelvis Strenghts and 
Difficulties Questionnaire, SDQ (Goodman, 1997) som innehåller en subskala för 
hyperaktivitet / uppmärksamhetsproblem samt datortester som QbTest (se www.qbtech.se) 
som mäter aktivitet, uppmärksamhet och impulsivitet hos barn. De test som administrerades i 
studien var enbart självskattningsformulär och administrerades vid två tillfällen i helklass och 
tog sammanlagt ca 20-30 minuter. Att använda föräldraskattningar och datortester skulle 
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kräva mycket större ekonomiska och tidsmässiga resurser och innebära ett mer omfattande 
administrativt arbete.  
 
Behandlingsmetodernas användbarhet för barnbehandling 
 
Syftet med denna studie var att anpassa och prova om behandling med Tillämpad 
Avslappning och Medveten närvaro på barngrupper i grundskolan kan öka välbefinnandet och 
minska stress och oro hos barn. Den första frågeställningen kopplad till syftet var: 

 Kan behandlingsmetoderna anpassas till barn så att barn i grundskolans klass tre kan ta 
till sig metoderna och ta det ansvar som krävs i form av hemträning? 

 
Att behandlingsmetoderna kunde anpassas till barn så att barnen kunde ta till sig metoderna 
och att barnen kunde ta det egna ansvar som krävdes i form av hemträning stöds på flera sätt 
av resultaten i studien. För det första förekom det trots att behandlingsdeltagandet var helt 
frivilligt inte något som helst bortfall. Alla barn som tillfrågades valde att delta och samtliga 
fullföljde behandlingen. Större delen av barnen tränade varje dag även och de som hade störst 
svårigheter (eller minst motivation) att komma ihåg träningen tränade ändå några gånger varje 
vecka. Belöningssystemet med motivklistermärken som bevis för att man deltagit i en session 
och guldstjärnor för varje gång man tränat hemma har säkert bidragit till barnens motivation 
men eftersom sessionerna krävde mycket aktivt deltagande från barnen skulle behandlarna 
utan tvekan ha märkt om barnen hade ”suttit av” sessionerna för att få klistermärken. 
 
Dessutom stöds metodens användbarhet för barn av resultatet på den utvärdering som gjordes 
efter avslutad behandling. Det kan visserligen finnas en viss social önskvärdhetseffekt i 
svaren, eftersom barnen troligtvis tenderar att ge mer positiva omdömen när de intervjuas av 
en av de ansvariga behandlarna. För att minimera detta intervjuades barnen av den behandlare 
som de själva inte haft. Barnens svar visade att de tyckte att det hade varit bra att träffas i 
grupperna, att de tyckte att de hade lärt sig metoden och att övningarna var både roliga och 
lätta. De uppgav också att hemträningen hade gått bra och att de skulle fortsätta att träna även 
efter avslutad behandling. Oavsett i vilken omfattning de sedan i praktiken fortsatte att träna 
talar resultatet för att barnen tagit till sig metoden och samtliga svarar också att de har haft 
nytta av det de lärt sig.  
 
Det ställdes även frågor om huruvida barnen hade använt det de lärt sig antingen i eller 
utanför skolan. Där svarade fler barn att de haft stor nytta av det utanför skolan men i mindre 
omfattning i skolan. Detta kan eventuellt tolkas som att barnen upplever mindre stress och 
därmed mindre behov av att använda sig av metoden i skolan än utanför. En alternativ och 
mindre positiv tolkning är att de är så vana vid den stressiga skolmiljön att de helt enkelt inte 
kommer på att de kan använda tekniken där.  
 
Svaren på den öppna frågan om när barnen hade använt sig av det de lärt sig visar att barnen 
har tillämpat sina nya färdigheter vid flera olika situationer. Det vanligaste svaret är att man 
använder det när man är stressad men även andra jobbiga känslor som exempelvis ilska, oro 
och nedstämdhet, när man har ont i magen /mår illa och när man haft svårt att somna. 
  
Behandlingens effekt på oro, ångest och nedstämdhet 
 
Den andra frågeställningen kopplad till studiens syfte att prova behandling med Tillämpad 
Avslappning och Medveten närvaro på barngrupper i grundskolan var: 
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 Kan behandling med Tillämpad Avslappning och Medveten Närvaro i skolmiljö 
minska oro, ångest och nedstämdhet hos barn? 

 
PSWQ-C 
Att oron hos barnen i behandlingsgruppen minskade överensstämde med studiens ambition.   
Resultatet på PSWQ-C visade att behandlingsgruppen minskade sitt medelvärde med 6,37 
poäng från förmätning till eftermätning (p <0,003) medan kontrollgruppen låg kvar på i 
princip samma nivå som innan. Effektstyrkan (d = 0,54) för förändringen motsvarar en liten 
effekt enligt Cohens riktlinjer för upprepade mätningar.  Här bör man dock ta hänsyn till att d 
endast är ett estimat av en verklig effekt och är känsligt för standardavvikelsen i materialet. 
För ett icke kliniskt material som i denna studie har man som regel stora standardavvikelser 
och har därmed svårare att få ett högt d.  
 
Variansanalysen visade en signifikant interaktionseffekt av tid x grupp (F (1,37) = 7.47,  p = 
0,010) som även den visar att behandlingsgruppens minskning var större än kontrollgruppens. 
I grafen över variansanalysen syns det liksom i tabell II att grupperna (behandling & kontroll) 
skilde sig mycket åt vid förmätningen trots att deltagarna randomiserades till grupperna. Att 
randomiseringen inte rätade till denna gruppskillnad beror på att stickprovet är relativt litet. 
Skillnaden är helt slumpmässig. 
 
 MASC 
Ångestproblemen hos barnen i behandlingsgruppen minskade i överensstämmelse med 
studiens ambition.   Resultatet på MASC visade att behandlingsgruppen minskade sitt 
medelvärde med 1,84 poäng från förmätning till eftermätning (p < 0,022) medan 
kontrollgruppen låg kvar på i princip samma nivå som innan. Effektstyrkan (d = 0,39) för 
förändringen når inte upp till gränsvärdet för en liten effekt enligt Cohens riktlinjer för 
upprepade mätningar.  Här bör man dock på samma sätt som för resultatet på PSWQ-C ta 
hänsyn till att d endast är ett estimat av en verklig effekt och är känsligt för 
standardavvikelsen i materialet.  
 
Den interaktionseffekt av tid x grupp som syns i grafen från variansanalysen uppnådde ej 
signifikans (F (1,37) = 3.21, p = 0,082) men var i förväntad riktning så att 
behandlingsgruppens minskning var större än kontrollgruppens. 
 
CDI-S 
Även depressiva symtom minskade hos barnen i behandlingsgruppen. Behandlingsgruppen 
minskade sitt medelvärde på CDI-S med 1,15 poäng (p < 0,027). Kontrollgruppens minskning 
på 0,55 poäng var inte signifikant (p > 0,05). Effektstyrkan (d = 0,41) för förändringen når 
inte upp till gränsvärdet för en liten effekt enligt Cohens riktlinjer för upprepade mätningar.  
Här bör man dock på samma sätt som för resultatet på PSWQ-C och MASC ta hänsyn till att 
d endast är ett estimat av en verklig effekt och är känsligt för standardavvikelsen i materialet.  
 
Interaktionseffekten av tid x grupp som visas i grafen var ej signifikant (p > 0,05) men var i 
förväntad riktning så att behandlingsgruppens minskning var större än kontrollgruppens. 
 
PSWQ-C + MASC + CDI-S 
Att göra ytterligare en variansanalys med de normerade resultaten på samtliga skalor 
motiverades av att de enskilda analysernas resultat gick åt samma håll, i den förväntade 
riktningen så att barnen i behandlingsgruppen hade förbättrats mer än barnen i 
kontrollgruppen. Då en korrelationsanalys visade att testresultaten var högt korrelerade var 
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det rimligt att anta att det fanns en övergripande faktor (som kanske kan beskrivas som 
exempelvis ”bättre mående”) som påverkade samtliga resultat. Att resultatet på den extra 
variansanalysen visar på en signifikant interaktionseffekt tid x grupp (F (1,37) = 6,46, p = 
0,015) stöder ytterligare resultatet att behandlingsgruppen har förbättrats signifikant jämfört 
med kontrollgruppen. 
 
Vidare forskning 
 
Eventuella skillnader i användbarhet och effekt mellan de olika metoderna (Tillämpad 
Avslappning och Sinnesro) kommer att undersökas och diskuteras i en senare 
psykologexamensuppsats av Lena Ljungholm som grundar sig på samma undersökning. Då 
tillkommer även data från en andra behandlingsomgång som inte ingår i denna uppsats. I 
samband med eftermätningarna efter den andra behandlingsomgången kommer även en 
uppföljning av barnen som ingått i första omgången att göras som kommer att visa i vilken 
omfattning behandlingseffekterna kvarstår efter sju veckor. Det vore naturligtvis intressant att 
göra ytterligare uppföljningar för att undersöka hur resultaten ser ut även på längre sikt. 
 
Om även nästa behandlingsomgång visar på positiva resultat av behandlingarna är det 
relevant att arbeta vidare med kliniska populationer för att undersöka om man kan få bra 
resultat av gruppbehandling för barn med mer enhetlig problematik som exempelvis 
ångeststörningar.  
 
Även ytterligare prövningar i skolklasser vore intressant, gärna med barn i andra åldrar, t.ex. 
tonåringar på högstadiet eller gymnasiet. Då skulle man även kunna lägga till en 
uppmärksamhetskontroll för att renodla behandlingseffekten från positiva effekter av annat, 
som exempelvis att gå ifrån undervisningen för avslappningsträning i mindre grupper eller 
belöningssystemet. Ett sådant alternativ skulle kunna vara att ha liggande avslappning till 
musik utan mer detaljerade instruktioner om hur man ska slappna av. 
 
Som diskuterats tidigare (se under metod i diskussionsdelen) är impulsivitet och 
uppmärksamhetsförmåga något som inte täcks in av skalorna i studien. Om man kan hitta ett 
användbart och lättadministrerat mått på detta vore det intressant att undersöka även detta i 
vidare prövning av dessa eller liknande metoder för behandling av barn i kliniska eller icke 
kliniska populationer. Om det skulle finnas möjlighet att involvera lärarna mer skulle man 
även kunna använda sig av lärarskattningar som ett mer oberoende mått på förändringar i 
barnens beteende.  
 
Avslutningsvis 
 
Uppgifter om ökande förekomst av oro, ångest och nedstämdhet hos normalpopulationer av 
barn motiverar försök att hitta metoder att hjälpa barn att må bättre. Kunskap om att många 
psykiska problem i vuxen ålder uppstår redan i barndomen och att psykiatriska svårigheter i 
barndomen förutom ett stort lidande för de drabbade barnen även innebär en ökad risk för 
depression, suicidalitet och psykiska sjukdom i vuxen ålder understryker vikten av att arbeta 
preventivt och hitta arbetsformer för att nå ut till så många barn som möjligt. 
 
Att försöka ge barn verktyg för att hantera stress och oro och förhoppningsvis må bättre borde 
vara en självklarhet utifrån de uppgifter som finns om hur många som mår dåligt.  
Förebyggande arbete i gruppformat i grundskolans miljö kan vara ett effektivt sätt att nå ut till 
alla barn, även de barn som lider i tysthet. Detta skulle även kunna vara en avlastning för 



 27

både skolpsykologer och barnpsykiatrin. Att flera av barnen i studien gick från kliniska 
värden som motsvarar diagnoser som GAD och depression på förmätningen till icke kliniska 
värden på eftermätningen stöder detta. Om man får en kvarstående effekt kan det dessutom i 
förlängningen innebära färre vuxna med liknande problematik.  
 
Elisabeth Breitholtz har talat om att på samma sätt som man tidigare hade ”Fluortanter” som 
kom ut i skolorna för att förbättra alla svenska barns tandstatus borde man nu införa 
”Avslappningstanter” för att förbättra barnens psykiska status. Detta är naturligtvis en politisk 
och ekonomisk fråga men denna studie visar att det finns behandlingsmetoder som kan 
användas för en sådan insats.  
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B i l a g o r 
 

1. Brev till föräldrar 
2. Utvärderingsenkät 
3. Behandlingsöversikt Tillämpad Avslappning 
4. Hand-out: ”Vad är Tillämpad Avslappning?” 
5. Behandlingsöversikt Sinnesro 
6. Hand-out: ”Vad är Sinnesro?” 
7. Belöningskartor 
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Till föräldrar och vårdnadshavare   Bilaga 1 
Detta brev innehåller information om ett försök som pågår på Xxxxskolan under vår-terminen 
2006. Din dotter/son går i en av de klasser som anmält intresse för och blivit utvald att delta i 
ett försök med avslappningsträning för skolbarn. 
 
Varför? 
Under läsåret 2004 genomförde psykologkandidat Anna Norbäck en studie där hon 
undersökte förekomsten av stress, oro, ångest och nedstämdhet hos barn och ungdomar i nio 
Stockholmsskolor, inklusive xxxxxskolan. Resultatet visade att drygt en fjärdedel av barnen i 
de skolor som deltog upplever att de är stressade och oroliga. Många av dessa barn kände 
stark oro samt svårigheter att kontrollera oron.  
 
Försöket som nu ska genomföras syftar till att undersöka om avslappningsträning i skolan kan 
öka välbefinnandet och minska stress och oro hos barn.  
 
Hur?  
De elever som deltar kommer att träffas i mindre grupper för att lära sig en avslappnings-
metod.  Avslappningsträningen sker en till två gånger i veckan under ca 6-8 veckors tid. 
Försöket påbörjas i februari och avslutas i april. Träningen kommer att ske under skoltid i 
skolans lokaler. Barnen kommer dessutom att få träna hemma varje dag. 
 
Grupperna kommer att ledas av mig, Sara Widén. Jag läser sista terminen på psykologlinjen 
på Stockholms Universitet och försöket är en del av mitt examensarbete. 
 
För att se om avslappningsträningen ger resultat kommer mätningar att göras både före och 
efter försöksperioden. Det är viktigt att få information från så stor del av klassen som möjligt, 
alltså även från de barn som inte tränar avslappning. Mätningarna görs med formulär där 
barnen själva kryssar i svarsalternativ angående hur de mår. För att utvärdera hur tränings-
formatet har fungerat kommer jag eventuellt också att intervjua några av barnen efter avslut. 
 
Resultatet kommer att redovisas i gruppformat. Inga resultat på individnivå kommer att 
presenteras och ingen enskild elev kommer att kännas igen. Alla formulär kommer att 
förstöras efter sammanställning. 
 
Vad ska du göra? 
Det är frivilligt för barnen att delta i såväl avslappningsträningen som i mätningarna i klassen. 
För de barn som vill delta krävs dock att föräldrar/vårdnadshavare har gett sitt medgivande. 
Därför ombeds du/ni att fylla i svarstalongen nedan och lämna den till ditt barns 
klassföreståndare senast torsdag 26/1. Kontakta gärna mig om ni undrar över något. 
 
Med vänliga hälsningar 
Sara Widén 
 
         Mitt barn får delta i både mätningarna och avslappningsträningen om han/hon själv vill. 
           
          Mitt barn får delta i mätningarna men inte i avslappningsträningen. 
 
         Jag vill inte att mitt barn deltar i vare sig mätningarna eller avslappningsträningen. 
 
Barnets namn   Vårdnadshavares underskrift 
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Utvärderingsenkät     Bilaga 2 
 
Namn _____________________________________ 
 
Fråga 1. 
Hur tycker du att det har varit att träffas i grupperna? 
 
mycket dåligt dåligt sådär bra mycket bra 
 
 
Fråga 2. 
Tycker du att du har lärt dig sinnesro/avslappning? 
 
 
Inte alls ganska lite sådär ganska bra mycket bra 
 
 
Fråga 3. 
Hur tycker du att övningarna varit? 
 
mycket svåra svåra sådär lätta mycket lätta 
 
 
Fråga 4. 
Hur tycker du att övningarna varit? 
 
mycket tråkiga tråkiga sådär roliga mycket roliga 
 
 
Fråga 5. 
Hur har det fungerat att göra övningarna hemma? 
 
mycket dåligt dåligt sådär bra mycket bra 
 
 
Fråga 6. 
Har du haft stöd eller hjälp hemifrån med träningen? 
 
Ingen hjälp lite hjälp sådär ganska stor hjälp  stor hjälp 
 
 
Fråga 7a. 
Kommer du att fortsätta träna? 
 
 
 
        vet ej        nej                  någon gång ibland                 ofta  
 
 
Fråga 7b. 
Om nej, varför? 
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Fråga 8. 
Har du lärt dig något du haft användning för i skolan? 
 
nej, inget lite en del ganska mycket ja, mycket 
 
 
Fråga 9. 
Har du lärt dig något du haft användning för utanför skolan? 
 
nej, inget lite en del ganska mycket ja, mycket 
 
 
Fråga 10a. 
Använder du dig av något du lärt dig nu? 
 
     
                  ja   nej 
 
Fråga 10b. 
Om ja, vad? 
 
 
 
 
Fråga 11. 
Tror du att du i framtiden kommer att få nytta av det du lärt dig? 
 
                   
                  ja                                                                  nej    
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Behandlingsöversikt Tillämpad Avslappning  Bilaga 3 
 
Grundstruktur för sessionerna: 
 

• Introduktion (1 min) Barnen hälsas välkomna. 
• Genomgång av hemuppgifter (5 min) T tittar på barnens belöningsscheman, 

berömmer, kollar och validerar ev. svårigheter med uppgifterna eller planering av tid 
för träning. 

• Repetition av rationalen för TA (4 min) 
• Genomgång och rational för dagens övning (15 min) Alla gör övningen 

gemensamt.  
• Planering för träning hemma (2 min) Barnen påminns om att de ska träna hemma 

och får ev. handout med övning. 
• Utdelning av planeter (2 min) Alla barn får varsitt klistermärke att klistra fast på sin 

karta. 
• Avslutning (1 min) T tackar barnen för idag. 

 
Tiderna är ungefärliga och varierar utifrån längden på den aktuella övningen. 
 
Sessionerna i korthet: 
 
Session 1 Progressiv Avslappning I 

Terapeuten (T) presenterar behandlingsupplägget och ramarna för behandlingen. 
T introducerar Tillämpad Avslappning och ger rational för att lära sig att slappna 
av. Förklarar ett den metod vi ska lära oss innebär att man steg för steg lär sig att 
slappna av på kortare tid för att sedan kunna slappna av mycket snabbt även i 
jobbiga situationer. Barnen får även denna information på papper (Bilaga 4: Vad 
är Tillämpad Avslappning?) om de vill läsa själva eller om föräldrarna vill ha 
information om vad de gör på träningen. 
Barnen fyller i formulär ”Jobbiga situationer” med exempel på situationer som 
de upplever som jobbiga, då de har känslor som rädd, orolig, nervös et c. 
Övning ”Första avslappningsövningen” (Progressiv Avslappning I): Barnen lär 
sig att slappna av genom att man först spänner och sedan slappnar av i olika 
muskelgrupper. I första delen av PA går man igenom händer, armar, ansikte och 
axlar.  
Hemuppgift: Gör första avslappningsövningen varje dag. Under sessionen har 
alla planerat och skrivit ner var och när de ska öva. 

  
Session 2 Progressiv Avslappning II 

Övning ”Andra avslappningsövningen” (PA II): Som tidigare lär sig barnen att 
slappna av genom att först spänna och sedan slappna av i olika muskelgrupper. I 
andra delen av PA lägger man till bröst, andning, mage, rygg och ben. Med den 
fullständiga versionen av PA tar det ca 15 min att bli avslappnad. 
Hemuppgift: Gör andra avslappningsövningen varje dag. 
 

Session 3 Progressiv Avslappning Kort version 
 Övning ”Tredje avslappningsövningen” (PA Kort): Avslappning av samma 

muskelgrupper som tidigare men utan att spänna musklerna innan. Istället går 
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man igenom och koncentrerar sig på avslappningen i varje kroppsdel. Med PA 
Kort tar det ca 5-7 min att bli avslappnad. 

 Hemuppgift: Gör tredje avslappningsövningen varje dag. 
 
Session 4: Repetition PA Kort version 
 Övning: Samma som sessionen innan.  

Hemuppgift: Gör tredje avslappningsövningen varje dag. 
 

Session 5: Betingad Avslappning 
 Övning ”Avslappningsövning 4” (Betingad Avslappning): Barnen lär sig att 

koppla ihop det avslappnade tillståndet med självinstruktionen ”Slappna av”. 
Med BA tar det ca 2-3 min att bli avslappnad. 
Hemuppgift: Gör avslappningsövning 4 varje dag. 
 

Session 6: Repetition BA 
 Övning: Samma som sessionen innan. 

Hemuppgift: Gör avslappningsövning 4 varje dag. 
 

Session 7: Differentiell Avslappning, sittande 
 Övning ”Sittande Avslappning” (Differentiell Avslappning, sittande): Barnen 

tränar på att göra rörelser med armar och ben och samtidigt slappna av så mycket 
som möjligt i de muskler som inte används för stunden. Nu tar det ca 60-90 
sekunder att bli avslappnad. 
Hemuppgift: Gör övningen varje dag. 
 

Session 8: Repetition DA sittande 
 Övning: Samma som sessionen innan. 

Hemuppgift: Gör övningen varje dag. 
 

Session 9: DA stående och gående 
 Övning ”Stående och gående Avslappning” (DA stående och gående): Som 

tidigare tränar man på att slappna av så mycket som möjligt i de muskler som 
inte används för stunden. Nu tar det ca 60-90 sekunder att bli avslappnad. 
Hemuppgift: Gör övningen varje dag, ibland sittande, ibland stående/gående. 
 

Session 10: Snabb Avslappning När barnen lär sig Snabbavslappning går träningen så fort 
att de ska träna flera gånger varje dag. För att komma ihåg att träna får barnen 
med sig små klistermärken i form av färgglada prickar som de ska sätta upp på 
strategiskt valda platser. Varje gång de ser en prick ska de göra 
snabbavslappningen. T och barnen går gemensamt igenom tänkbara placeringar 
för klisterlapparna och alla barn skriver en lista över var de ska placera lapparna. 

 Övning ”Snabbavslappning”: Barnen lär sig att slappna av snabbt i naturliga 
situationer genom att ta ett djupt andetag och sakta släppa ut luften till 
instruktionen ”Slappna av”. Sedan känner man efter om man är spänd 
någonstans i kroppen och slappnar av så mycket som är möjligt i den aktuella 
situationen. Det avslappnade tillståndet hålls kvar i ca 30-60 sekunder. 
Hemuppgift: Öva snabbavslappning flera gånger varje dag, när man ser 
klisterlapparna. 
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Session 11: Repetition SA, Tillämpningsträning I 
 Övning: ”Snabbavslappning” 

Hemuppgift: Öva snabbavslappning flera gånger varje dag som tidigare. 
Dessutom prova att använda TA i en av de jobbiga situationerna. T och barnet 
har under sessionen valt en situation som kan uppstå till nästa session. 
 
  

Session 12: Tillämpningsträning II 
 Alla tittar gemensamt på belöningskartorna; så mycket har barnen tränat! Samtal 

kring om man kommer att fortsätta träna, tips om var och när. Genomgång av 
hur det har gått att tillämpa det man lärt sig på jobbiga situationer.  

 Avslutningsfika. 
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Vad är Tillämpad avslappning?   Bilaga 4 
 
Det är ofta bra att kunna slappna av 
I många olika situationer kan det vara bra att kunna slappna av. Här kommer några exempel: 

• Om man är orolig och ofta oroar sig över att något hemskt ska hända eller funderar på 

hur saker ska gå. 

• Om man är rädd för något. Kan vara olika saker, t.ex. att åka tunnelbana, hiss, 

spindlar. Man kan vara rädd för många olika saker men det är alltid bra att slappna av. 

• Om man har svårt att sova. 

• Om man har ont i huvudet eller ont i magen. 

• Om man lätt blir arg och hamnar i bråk. Då kan det vara bra att kunna slappna av och 

fundera lite innan man gör saker som man ångrar sen. 

• Om man har svårt att koncentrera sig på skolarbetet eller i andra situationer som 

kräver det. 

 
Om man är stressad och spänd är det lättare att bli rädd, orolig och ledsen. Om man kan lära 

sig att vara mer avslappnad klarar man mer saker utan att få sådana jobbiga känslor. 

 
Vad ska vi lära oss i gruppen? 
Den metod som vi ska lära oss här kallas Tillämpad avslappning. Den är bra för att den är 

ganska lätt att lära sig och alla kan göra den!  

 
I början är det ganska likt vanlig avslappning. En skillnad är att man sitter på en stol istället 

för att ligga ner som man ofta gör annars. Sedan när vi har lärt oss att slappna av så kommer 

vi att träna på att slappna av på kortare tid.  

 
Vi tränar i ett rum på skolan där det är ganska lugnt. Och i början övar alla i lugna situationer 

också. Men sen när man lär sig mer kan man slappna av i andra situationer också. 

 
När man har lärt sig att slappna av snabbt och på olika platser kan man använda det direkt när 

man känner att man börjar få jobbiga känslor eller tankar. Om man kan slappna av då kan 

man ”stoppa” känslorna innan de växer och blir jättejobbiga. Det är det vi ska lära oss i vår 

grupp.  
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Behandlingsöversikt Sinnesro     Bilaga 5 
 
Grundstruktur för sessionerna 1-4: 
 

• Introduktion (1 min) Barnen hälsas välkomna. 
• Genomgång av hemuppgifter (5 min) T tittar på barnens belöningsscheman, 

berömmer, kollar och validerar ev. svårigheter med uppgifterna eller planering av 
tid för träning. 

• Repetition av rationalen för Sinnesro (4 min) 
• Genomgång och rational för dagens övning (15 min) Alla gör övningen 

gemensamt.  
• Planering för träning hemma (2 min) Barnen påminns om att de ska träna 

hemma och får ev. handout med övning. 
• Utdelning av planeter (2 min) Alla barn får varsitt klistermärke att klistra fast på 

sin karta. 
• Avslutning (1 min) T tackar barnen för idag. 

 
Från session 5 när barnen har fått en förståelse för begreppet Sinnesro och övningarna 
omfattar annat än Andningsankaret/Lyssna på kroppen ägnas mindre tid åt att repetera 
rationalen. Istället avsätts tid efter genomgången av hemuppgifter för att göra 
Andningsankaret gemensamt innan man går vidare till dagens övning. I övrigt är sessionernas 
struktur densamma genom hela behandlingen. 
 
Sessionerna i korthet: 
 
Session 1 Observera andningen 

Terapeuten presenterar behandlingsupplägget och ramarna för behandlingen. 
T introducerar begreppet Sinnesro och ger rational för att stanna upp och 
observera istället för att dras med av tankar och känslor. Barnen får även denna 
information på papper (Bilaga 6: Vad är Sinnesro?) om de vill läsa själva eller 
om föräldrarna vill ha information om vad de gör på träningen. 
Barnen fyller i formulär ”Jobbiga situationer” med exempel på situationer som 
de upplever som jobbiga, då de har känslor som rädd, orolig, nervös et c. 
T introducerar fokus på andningen som ett sätt att ”kasta ut ankaret” för att vara 
här och nu även i svåra situationer.  
Övning ”Andningsankaret”: En kort meditationsövning då man fokuserar på 
andningen. När tankar och känslor stör så att man tappar fokuset på andningen 
konstaterar man bara detta och återgår till andningen. 
Hemuppgift: Öva på Andningsankaret en stund varje dag. Under sessionen har 
alla planerat och skrivit ner var och när de ska öva. 

  
Session 2 Observera kroppen 

T har påmint om att en del av Sinnesro är att koncentrera sig på andningen och 
berättat att en annan del är att lyssna på kroppen.  
T har pratat om att kroppen (precis som andningen) känns olika när vi har olika 
känslor. Barnen får ge exempel på hur olika känslor känns i kroppen. 
Övning ”Lyssna på kroppen”: Samma grundövning som andningsankaret men 
med vidgad uppmärksamhet till att känna av hur kroppen känns. 
Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag.  
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Session 3 Observera kroppen till musik 
 Fortsatt träning i att lyssna på kroppen, nu till musik som kan väcka olika 

känslor som känns på olika sätt i kroppen. Samtal kring vilka känslor man får 
och hur och var de känns i kroppen, validering av att man kan uppleva olika 
känslor från samma musikstycke. 

 Övning: ”Lyssna på kroppen” samtidigt som man lyssnar på musik. Musiken 
består av 4 instrumentala musikstycken om ca 1 min. Diskussion mellan varje. 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag, gärna någon gång 
till musik. 

 
Session 4: Observera kroppen i rörelse 
 Fortsatt träning i att lyssna på kroppen, nu samtidigt som man går, hoppar och 

rör på hela kroppen. Samtal kring vilka känslor man får och hur och var de känns 
i kroppen. 

 Övning: ”Lyssna på kroppen” i rörelse. Först den vanliga grundövningen, sedan 
olika rörelser i rummet. Övningen avslutas med hopp och rörelse av hela 
kroppen så att alla blir andfådda varefter man sätter sig igen och känner hur det 
känns i kroppen när den lugnar ner sig igen, pulsen blir långsammare, andningen 
lugnare et c. 
Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom ska 
barnen lyssna på kroppen minst en gång när de går eller springer. 

 
Session 5: Beskriva omgivningen utan att värdera 

T introducerar dagens ämne genom att ha på sig en ful/knasig hatt. Barnen får 
beskriva hatten och samtalet leds in på skillnaden mellan att sakligt beskriva 
eller att värdera/döma någonting som bra eller dåligt. Rationalen för att avstå 
från att värdera rör dels risken att dra förhastade slutsatser men även att så fort 
man bestämmer sig för vad man tycker om något kommer känslor som hör till. 
Om man kan vänta lite med att bestämma sig är det lättare att ha koll på 
känslorna också.   

 Övning ”Beskrivande ord”: Övningsblad med beskrivande ord (adjektiv) där 
barnen ska kryssa över värderande ord och ringa in ord som beskriver utan att 
värdera.  

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom en gång 
beskriva någonting (ett föremål) utan att värdera. 

 
Session 6: Beskriva sig själv utan att värdera 
 Samtal kring att vi inte bara dömer föremål utan också människor. T pratar om 

att man ofta dömer sig själv ganska hårt. Resonemang kring självkritik i form av 
tankar som alltid recenserar hur vi ser ut, vad vi gör och vad vi säger.  

 Övning ”Beskriv dina fötter”: Alla tar av sig strumpor och skor och uppmanas 
att tyst för sig själva försöka beskriva sina fötter utan att värdera. 
Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom en gång 
beskriva någon kroppsdel (exempelvis händerna) utan att värdera. 

 
Session 7: Observera känslor I 
 Samtal om känslors funktion som vägledande för hur vi ska agera och som hjälp 

för att kommunicera med andra. Även om att känslor inte alltid är ”sanna” och 
att man när man agerar utifrån en känsla faktiskt kan ta fel. T pratar också om 
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känslors flyktiga natur; ingen känsla (positiv eller negativ) varar för evigt. Men 
om vi försöker bli av med en jobbig känsla blir den ofta bara värre, prova att 
istället stanna och lyssna på känslan så kan den klinga av. 

 Övning ”Lyssna på känslan”: Samma som Andningsankaret / Lyssna på 
kroppen med fokus på vilken känsla man har i kroppen och hur den känns. 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom en gång 
när man har en stark känsla i kroppen känna efter extra mycket var och hur den 
känns och om den förändras när man lyssna på den utan att försöka ändra den. 

 
Session 8: Observera känslor II 
 Samma resonemang som förra sessionen om känslors funktion och natur. Samtal 

om hur mycket ansiktet visar när vi har olika känslor.  
 Övning ”Ansiktsövning”: Alla gör ”känslominer”, som man ser ut när man är 

arg, glad, ledsen, sur. Diskussion om hur det känns i kroppen när man gör miner 
som hör till olika känslor. Känner man känslan? 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom prova 
igen att lyssna på en stark känsla när man har den. 

 
Session 9: Göra saker med Sinnesro I 
 Samtal om att man kan göra saker på olika sätt. Att göra saker med Sinnesro är 

att vara aktiv med  hela sin uppmärksamhet på det man gör, istället för att tänka 
på annat eller göra flera saker samtidigt. 

 Övning ”Russinövningen”: Barnen får prova att äta russin på olika sätt. Först 
”som vanligt” sedan nyfiket utforskande som om man aldrig hade sett eller ätit 
ett russin förr; hur luktar det; hur ser det ut; ser alla russin likadana ut; hur känns 
det när man tar i det; hur känns det i munnen och hur smakar det? Samtal om 
skillnaden i upplevelse när man äter på det ena eller det andra sättet. 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom prova 
att göra något ”med Sinnesro”. 

 
Session 10: Göra saker med sinnesro II 
 Resonemang som förra sessionen om att göra saker med Sinnesro. 
 Övning ”Bildövningen”: Barnen får välja varsin bild från ett antal foton och 

teckningar utklippta ur veckotidningar och uppklistrade på papper. När de valt en 
bild uppmanas de att titta på ”sin” bild och beskriva den tyst för sig själv. Efter 
en stund får de uppmaningen att lämna bilden vidare till den som sitter intill och 
därefter titta på den nya bild de fått på samma sätt. Efteråt samtalar man om hur 
bilderna kändes och vilka känslor man fick när man skulle lämna bilden ifrån sig 
(t.ex. nyfiken, besviken). T förklarar att samma sätt att lyssna på vilka tankar och 
känslor som kommer upp kan man använda i ”riktiga” situationer som är 
jobbigare än att byta kort med varandra. 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom ta fram 
formuläret ”Jobbiga situationer” som barnen fyllde i första gången och fundera 
på hur man kan ha Sinnesro i de situationerna. 

 
Session 11: Sinnesro i jobbiga situationer I 
 Resonemang kring de situationer barnen har skrivit i formuläret ”Jobbiga 

situationer”. Hur kan man ha Sinnesro i de situationerna? Fokus på att Lyssna på 
känslor och tankar utan att tro på allt de säger, Var med i situationen helt och 
fullt och Välj hur du vill göra även om känslan säger något annat.  
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 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom prova 
att använda Sinnesro i en av de jobbiga situationerna. T och barnet har under 
sessionen valt en situation som kan uppstå till nästa session. 

 
Session 12: Sinnesro i jobbiga situationer II 
 Alla tittar gemensamt på belöningskartorna; så mycket har barnen tränat! Samtal 

kring om man kommer att fortsätta träna, tips om var och när. Genomgång av 
hur det har gått att tillämpa det man lärt sig på jobbiga situationer.  

 Avslutningsfika (med Sinnesro). 
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 Vad är Sinnesro (Mindfulness)?   Bilaga 6 
 
Det vi ska lära oss i vår grupp är något som heter Mindfulness på engelska. Vi kallar det för 

Sinnesro. 

Jobbiga känslor 
Alla vet hur det kan vara när man är orolig och stressad. Man känner sig kanske rädd och 

nervös och hela kroppen kan kännas uppfylld av jobbiga känslor. Man kan få ont i magen 

eller bli orolig i kroppen och nästan inte kunna sitta stilla.  

 
Då kan det också kännas som att hela huvudet är fullt av tjattrande tankar. Man kan tänka 

”Hur ska det gå?”. Om man är orolig för något man ska göra kan man ha tankar som ”Jag 

kommer inte att klara det!” eller ”Det går aldrig!” och bli ännu mer nervös.  

Sinnesro är att förstå vad man tänker och känner 
Att ha Sinnesro är att kunna stanna upp i såna situationer när man känner så och liksom sätta 

sig lite vid sidan om i sina tankar. Då kan man fundera på vad det är som händer egentligen. 

 
För om man inte gör det är det lätt att man bara dras med i alla jobbiga tankar. Då blir det 

värre och värre tills man nästan inte kan tänka alls längre. Då är det bra om man kan ha 

sinnesro istället och det är det vi ska lära oss. 

Sinnesro är att vara där man är 
Sinnesro är också att kunna välja var man ska vara med sina tankar. Ibland kan det vara svårt 

att koncentrera sig på en sak. Framför allt om man känner sig nervös och orolig men det kan 

också vara så när man tänker på något roligt som ska hända senare. Då kan det vara jättesvårt 

att koncentrera sig på det som händer just nu. Även om man verkligen försöker så är det som 

att tankarna liksom vill sticka iväg. Med Sinnesro kan man lära sig att märka när det blir så. 

Då kan man tänka att ”Nu sticker mina tankar iväg” och tänka på det man egentligen skulle 

igen. 

Sinnesro börjar i magen 
Något som inte alla vet är att Sinnesro börjar i magen! När vi blir rädda för något eller är 

nervösa så andas vi snabbt och med bröstet. Men när vi är lugna och avslappnade eller när vi 

sover, då andas vi långsammare och med magen. Och om man är nervös och vill bli lugnare 

kan man andas med magen istället så blir man faktiskt lugnare. Det är också ett sätt att inte 

lyssna på det där tjattret i huvudet som bara gör att man blir mer nervös. Om man 

koncentrerar sig på andningen istället är det lättare att strunta i de jobbiga tankarna. Så det 

allra första vi ska lära oss är att andas med magen.  
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