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KURS I MEDVETEN NÄRVARO FÖR HÖGSTADIEELEVER I
ÅRSKURS 9•

AnnaCarin Magnusson

Bland högstadiebarn i Sverige upplever en stor andel stress och rapporterar
symtom på psykisk ohälsa. Det finns därför anledning att prova olika
interventioner i skolmiljö. I studien har en kurs i medveten närvaro genomförts i
en niondeklass. Studien visar på en signifikant ökad grad av medveten närvaro
mätt i Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), för elever som initialt hade
låga värden i MAAS. Även en signifikant minskning i oro för barn med initialt
medelhöga till höga värden i PSWQ-C noterades efter kursen. Det indikerar att
medveten närvaro skulle kunna vara värdefullt att lära ut till högstadiebarn.
Ytterligare studier behövs för att belägga dessa preliminära resultat. Det återstår
ytterligare arbete med att anpassa kursen till högstadiebarn i syfte att göra
kursinnehållet lättare att tillgodogöra sig.

Inledning

Svenska barn rapporterar allt mindre kroppsligt hälsofarligt beteende, som rökning och
användande av alkohol, men samtidigt så ökar deras problem med psykisk ohälsa. Det visar
den undersökning som Statens folkhälsoinstitut genomförde 2005 (Statens folkhälsoinstitut,
2005). Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät som fylldes i av ungdomar i åldrarna
11, 13 respektive 15 år i ett nationellt urval skolklasser. I enkäten ställs en rad frågor om
hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för hur barn och ungdomar
mår. Studien visar att skoltrivseln minskar med åldern. Samtidigt ökar känslan av att vara
stressad av sitt skolarbete. 68 % av de 15-åriga flickorna kände sig ganska eller mycket
stressade av sitt skolarbete. Det är en kraftig ökning sedan 1997, då 49 % av flickorna svarade
så. Motsvarande andel för pojkarna var 42 % respektive 36 %. Flickor i 15-årsåldern verkar
må sämst, både de psykiska och somatiska självrapporterade besvären hos framför allt 15-
åriga flickor är höga. 31 % av flickorna i studien rapporterade att de under de senaste sex
månaderna haft huvudvärk minst en gång i veckan och 37 % av flickorna ”känner sig nere”
minst en gång i veckan enligt resultaten från studien. Det kan jämföras med 14 % år då
motsvarande mättes 1985.

                                                  
• Tack till Elisabeth Breitholz som handlett på ett utmärkt sätt. Tack till alla elever som deltog
i kursen och bidrog med tid och synpunkter, och till lärare och rektor på skolan där kursen
hölls. Ni möjliggjorde den här psykologuppsatsen. Ett särskilt tack till Åsa Nilsonne som
introducerat mig till medveten närvaro. Sist men allra mest, -tack Torbjörn, Emma och
Camilla som hela tiden gett mig kärlek, energi och arbetsglädje.
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Tabell 1. 15-åringars självrapporterade ohälsa enligt Svenska folkhälsoinstitutets rapport
”Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006

Symptom på psykisk ohälsa Flickor 15 år Pojkar 15år
Svårt att somna mer än 1 ggr/vecka 33 % 20 %
Känner sig nere mer än 1ggr/vecka 37 % 15 %
Irriterad/dåligt humör mer än 1 ggr/vecka 40 % 26 %
Känner sig nervös mer än 1 ggr/vecka 23 % 13 %

Det finns alltså skäl att se över vad som kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos
barn i högstadiet. Detta har också riksdagen uppmärksammat i tidigare propositioner vilket
lett till en lagändring. Denna lagändring i 11§ 1 lagen om grundläggande utbildning
genomfördes i augusti 1998 med införandet av hälsokunskap på schemat.
I regeringens proposition till lagändring där hälsokunskap infördes, anfördes följande
motivering: ” Undervisningen i hälsokunskap skall ge eleverna hälsokunskaper och
färdigheter samt hälsofrämjande attityder… Undervisningen i hälsokunskap skall indelas i tre
delområden: egentlig hälsokunskap och främjandet av hälsan, utveckling av sociala
färdigheter och allmänna medborgarfärdigheter samt uppnående av säkerhetsfärdigheter.” Det
finns därmed utrymme inom lagstiftningen att erbjuda utbildning till grundskolebarn, med
syfte att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Medveten närvaro för att främja psykisk hälsa.
Mindfulness, eller medveten närvaro som det oftast kallas på svenska, är ett begrepp som
blivit allt vanligare i psykologiska behandlingar samt hälsosamma livsstilar de senaste tio
åren. Medveten närvaro begreppet har sitt ursprung i zenbuddistiska meditationstekniker.

Man kan se medveten närvaro träning som en träning i att reglera sin uppmärksamhet med
målet att ha en hög grad av medvetenhet om upplevelser i nuet. Samtidigt strävas efter att
relatera till sin upplevelse med ett nyfiket sinne som accepterar upplevelsen, utan att värdera
den. Träning i medveten närvaro innebär en övning i att betrakta tankar och känslor så att de
upplevs i termer av subjektiva, snarare än nödvändigtvis sanna. Tankarna ses också som
övergående snarare än permanenta. (Bishop et al., 2004)

Medveten närvaro kan också ses som ett tillstånd att eftersträva. I den betydelsen menas det
tillstånd där en (hög grad av) medvetenhet om upplevelser i nuet med en insikt om det
subjektiva i dessa upplevelser, är uppnådd. Medveten närvaro kan sägas vara motsatsen till
omedveten vanemässigt mentalt fungerande, eller att ha ”auto piloten” påkopplad.
(Melbourne Academic Mindfulness Interest Group, 2006)

För att lättare få en bild av medveten närvaro kan det underlätta att få en medveten närvaro
övning beskriven. Det finns många olika övningar i medveten närvaro men den
grundläggande processen är densamma. En övning i medveten närvaro som kallas för
andningsankaret går till på följande sätt. Personen som ska delta i övningen uppmanas sätta
sig bekvämt och upprätt och försöka bibehålla sin uppmärksamhet på utvalt fokus. I det här
fallet är fokus de kroppsliga upplevelserna av hans/hennes andning. Närhelst
uppmärksamheten vandrar iväg från andningen till ovidkommande tankar och känslor, har
personen instruktionen att bara notera detta, och så återföra uppmärksamheten till andningen.
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Denna process upprepas varje gång uppmärksamheten vandrar iväg. I övningen poängteras att
vad helst som sinnet kommer upp med bara ska noteras. Man eftersträvar en acceptans av det
som dyker upp utan att döma. Man uppmanas att inte heller grubbla vidare kring dessa
tankar/känslors betydelse, implikationer eller behov av aktivitet (Segal, Williams, & Teasdale,
2002)

Ytterligare ett begrepp med stark koppling till medveten närvaro är acceptans, och att
acceptera. Den traditionella svenska betydelsen av att acceptera är att godkänna och godta
(Nationalencyklopedin, 2008). I den betydelsen ser man att acceptera som en handling där det
är underförstått att individen har makt att besluta över något yttre förhållande. I
sammanhanget medveten närvaro används acceptera annorlunda. Här betecknar acceptans en
handling där en individ väljer att se sin inre och yttre verklighet precis som den är. Individen
avstår från att i den omedelbara stunden försöka ändra på verkligheten (Hayes och Pankey,
2003). I den betydelsen är det snarare underförstått att individen inte har omedelbar makt att
ändra på verkligheten, utan bara makt över sitt eget förhållningssätt.

Med radikal acceptans menas processen där individen väljer att gång på gång återföra sitt
förhållningssätt till att innebära acceptans av verkligheten som den faktiskt är. Acceptans i
den här betydelsen innebär inte att man nödvändigtvis tycker om, eller vill ha det som det är.
(Kåver, 2005).

Medveten närvaro som verktyg i kognitiv beteende terapi

Medveten närvaro används inom kognitiv beteendeterapi för en rad vitt skilda problem
områden. Det används ofta på sjukhus för att lära ut smärthantering (Morley et al., 2003). Det
prövas som verktyg för stressreduktion på både sjukhus och fängelser (Samuelson et al.,
2007). Medveten närvaro är även en central komponent av dialektisk beteende terapi (DBT)
för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (Swenson et al., 2001) och det
används i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) till att behandla problem alltifrån
upplevd låg livskvalitet till formella psykiatriska diagnoser (Hayes et al., 1999; Gregg et al.,
2007). Acceptans i den betydelse som definierats ovan, är en viktig behandlingskomponent i
många empiriskt stödda terapier (Hayes et al., 1994). Andra dokumenterade
användningsområden av träning i medveten närvaro är minskning av oro och behandling av
ätstörningar (Wizsniewski & Kelly, 2003; Melbourne Academic Mindfulness Interest Group,
2006; Brown & Ryan, 2007). Ytterligare exempel på behandlingar där medveten närvaro är
en viktig beståndsdel är Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), som kombinerar
träning i medveten närvaro med kognitiv terapi, framför allt tillämpat som återfallsprevention
vid depressionsproblematik (Teasdale et al., 2000).

Det finns dock endast ett fåtal högkvalitativa studier som påvisat positiva effekter av
medveten närvaro som unik behandlingskomponent. Ytterligare forskning beträffande
effektiviteten av medveten närvaro som behandlingskomponent anses fortfarande behövas
(Öst, 2008).

Det finns belägg för att hög grad av medveten närvaro i vardagen är sammankopplad med
hälsa och välbefinnande. MAAS är ett självskattningsinstrument för medveten närvaro i
vardagen. I studier med amerikanska collegeungdomar har man påvisat att ungdomarnas
poäng på MAAS korrelerade negativt med depression, negativt med oro och ångest och
positivt med upplevelse av emotionellt välmående. Dessutom korrelerade det positivt med



5

upplevelse av fysiskt välmående och positivt med upplevelse av livskvalitet. (Brown & Ryan,
2003; Zvolensky et al., 2006)

Medveten närvaro i klassiska beteendeterapeutiska termer

Ännu så länge finns huvudsakligen teorigrundade resonemang kring hur medveten närvaro
egentligen är verksamt. Ett sådant teorigrundat resonemang har förts fram av Bishop et al.
(2006), med en beskrivning av hur medveten närvaro skulle kunna förstås vara verksamt på
olika typer av problematik:

• Medveten närvaro bygger på övningar i självreglering i styrning av uppmärksamhet.
Denna grund kan i sig hjälpa individer med problem med uppmärksamhetsstörning.
Eftersom uppmärksamheten i övningarna styrs mot medvetenhet om de omedelbara
upplevelserna i nuet, ökar det samtidigt individens medvetenhet om sina mentala
processer.

• I medveten närvaro övningar strävas efter att acceptera alla tankar och känslor som
dyker upp. Det kan tänkas motsvara en exponeringsbehandling för en individ som är
benägen att försöka undvika obehagliga tankar (s.k. tankesuppression). Dessutom
tränas individen att inte älta utan föra tillbaka uppmärksamheten till ursprungligt
fokus. Denna process, att acceptera tankar men inte ruminera kring dem, kan vara
verksam vid olika ångeststörningar, liksom vid posttraumatiskt stress syndrom.

• I ett tillstånd av medveten närvaro blir tankar och känslor observerade. De ses som
händelser i sinnet/hjärnan snarare än som nödvändiga representationer av verkligheten
och utan att personen reagerar på dem på ett vanemässigt, inlärt reaktivt sätt.
Därigenom kan man säga att medveten närvaro skapar en möjlighet att respondera på
situationer och stimuli mer reflekterande snarare än reflexmässigt.  Även detta är
rimligt att anta är hjälpsamt vid en rad olika psykiska störningar såsom depressivitet,
ångeststörningar samt problem med impulskontroll.

Medveten närvaro i skolan

Eftersom så många ungdomar mår dåligt är det viktigt att det adresseras någonstans. Skolan är
en plats för inlärning, och den plats som alla ungdomar upp till nian kan nås i. Eftersom
medveten närvaro har visat sig vara korrelerat till både psykisk och fysisk hälsa och
välbefinnande, skulle en kurs just i medveten närvaro vara intressant att pröva för högstadie
elever. Många skolor har redan ett ämne som kallas livskunskap med på schemat, som ett sätt
att förverkliga den lagstadgade hälsokunskapen. I ämnet livskunskap försöker man lära
eleverna färdigheter och kunskaper så att de bättre kan hantera sina liv. Målet är att de ska
kunna må och fungera bra, även under påverkan av de stressorer som dagen samhälle innebär.
Med tanke på de lovande påvisade korrelationerna mellan välmående och hög grad av
medveten närvaro, skulle medveten närvaro träning vara tänkbar att integreras i ämnet
livskunskap. Det verkar rimligt att koppla ihop träning i medveten närvaro med praktiska
tillämpningar såsom relationsfärdigheter och förmåga att förebygga och hantera stress, som
uttalat bör vara en del av hälsokunskapen.
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En kurs i skola innebär nästan per definition ett undervisningsformat i grupp. Medveten
närvaro har traditionellt lärts ut i grupp, och är därför väl anpassat för det. Som i andra grupp
terapi tekniker ger det deltagarna fördelar såsom möjligheter att lära från andras insikter och
förhoppningsvis ökat intresse och motivation att öva genom kamratstöd.

Syfte

Syftet med denna studie är att vara en pilotstudie som genom kvantitativa och kvalitativa mått
prövar om en kurs i medveten närvaro, med särskilt fokus  på vardagsproblem och relationer,
verkar kunna vara hjälpsam för högstadieelever och därmed ett lämpligt inslag i ämnet
livskunskap på schemat. Syftet är också att samla erfarenheter kring hur en sådan kurs bör
utformas för att verka optimalt för denna grupp. Slutligen önskas även belysa indikationer på
eventuella skillnader mellan pojkar och flickor.

Frågeställningarna som studien önskar besvara är:

 Påverkar kursen elevernas färdigheter i medveten närvaro? Finns
indikationer på skillnader mellan pojkar och flickor?

 Finns indikationer på att en sådan kurs kan förbättra psykisk hälsa?
Skillnader mellan pojkar och flickor?

 Hur bedöms kursen av eleverna?
 I vilka aspekter upplever kursledaren, kvalitativt, att kursen i den

aktuella utformningen fungerar/inte fungerar?

Metod

Studien genomfördes som en kurs i medveten närvaro som gavs för högstadie elever i årskurs
nio. Kursen utvärderades kvantitativt med hjälp av elevernas självskattaningar före och efter
kursen. Det som skattades var grad av medveten närvaro i vardagen, psykisk hälsa/ohälsa,
grad av skoltrötthet samt elevernas närvaro under kursen.

Information insamlades under och efter kursen om vad i kursens innehåll och form som
eleverna önskade få mer respektive mindre av och hur användbar eleverna tyckt att kursen
varit. Det noterades i vilken utsträckning eleverna genomfört (eller försökt genomföra)
hemuppgifter. Likaså insamlades information om vad i kursens innehåll, form och miljö
kursledaren upplevde fungerade alternativt inte fungerade. Dessutom gjordes under kursens
sista tillfälle ett litet test på elevernas teoretiska kunskapsinhämtning.

Utöver detta insamlades information om vilka typer av beteenden som förekom, som i en
terapi skulle benämnas som terapistörande beteenden, samt sammanhanget för dessa. Dessa
beteenden kallas nedan för ”kursstörande beteenden”.

Urvalsförfarande
Ett antal skolor i Stockholm och dess förorter kontaktades med en förfrågan i form av ett
informerande brev, se bilaga A. Efter samtal med skolledare för ett antal skolor återstod
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endast en skola i en förort till Stockholm som hade möjlighet att låta sina niondeklasselever
delta i en kurs under höstterminen. Urvalet styrdes alltså av möjligheterna att hitta en skola
som var villig att delta i studien under den tidsperiod som studien skulle utföras, vilken därför
blev ett bekvämlighetsurval. Skolan hade en niondeklass, med totalt 29 elever.

Undersökningsdeltagare
Samtliga barn i en niondeklass, sammanlagt 29 elever, varav sex 14-åringar och 22 stycken
15-åringar, deltog i kursen i medveten närvaro. Av dessa var 11 flickor och 18 pojkar. Alla
deltagare bodde i förort till Stockholm. Två elever var andra generationens invandrare av
utomeuropeisk härkomst.

Procedur
Föräldrar informerades inledningsvis i ett brev, som beskrev kursen, dess syfte och innehåll
samt informerade om de självskattningsformulär som eleverna skulle komma att genomföra.
Det gavs möjlighet för förmyndare att meddela att man inte önskade att ens barn skulle delta.
Brevet som undertecknades av kursledare och klasslärare, återfinns i bilaga B. Samtliga
vårdnadshavarna godkände att deras barn deltog.

Därefter besöktes klassen av kursledaren. Denne berättade om kursen, varför den kunde vara
användbar för eleverna och en del om vad kursen skulle innebära. Informationens innehåll
återfinns i bilaga C. Barnen fick också möjlighet att ställa frågor. Vid samma tillfälle fick
eleverna även fylla i självskattningsformulär för första gången. Dessa ifylldes med kursledare
samt ordinarie lärare närvarande. Eleverna stannade kvar i klassrummet men flyttade isär så
att de skulle kunna fylla i formulären förhållandevis ostörda av varandra.

Klassläraren fick i uppgift att dela in klassen i fem smågrupper, där två var flickgrupper och
tre var pojkgrupper. Varje grupp bestod av fem eller sex elever. För övrigt var instruktionen
till klassläraren att gruppindelningen skulle göras på samma sätt som hon normalt delar in
eleverna i grupper, då klassen ska grupparbeta. Det innebar att läraren strävade efter att elever
som ofta tycker att det är besvärligt att arbeta i grupp, inte alla hamnade i samma grupp utan
fördelades mellan grupperna.

Under de sju på varandra följande veckor träffades varje grupp en gång per vecka, med
undantag av en vecka som var skollov. Varje kurstillfälle var två 40 minuters lektioner med
en 10 minuters rast. Alla grupper leddes av en och samma kursledare (författaren) och varje
grupp följde samma manual. Manualen var dock utformad så att flexibilitet i utförandet tilläts
för att kunna tillgodose olika gruppers olika behov och förutsättningar. Kursen gavs med ett
rullande schema så att inte samma elev skulle ta tid från ett och samma ämne. Det eleven
missade från övrig undervisning fick denne ta igen under den ordinarie tiden för livskunskap,
då klassläraren också fanns tillhands för att hjälpa eleverna med detta. I anslutning till varje
kurstillfälle förde kursledaren dagbok och samlade på detta sätt in de kvalitativa data som
ovan beskrivits.

Kurs manualens utformning
Kursmanualen utformades av författaren med material och övningar som hämtades från ett
antal olika källor. Den huvudsakliga inspirationskällan var färdighetsträningsmanualen i
Dialektisk Beteende Terapi (Linehan, 2000). Färdighetsträningen som ges till patienter i
dialektisk beteendeterapi är en av få utarbetade kurser/manualer som kopplar ihop träning i
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medveten närvaro med praktisk livskunskap. Denna färdighetsträning har fyra block,
Medveten närvaro, Relationsfärdigheter, Reglera och tolerera känslor samt Stå ut i kris. Varje
block väver in medveten närvaro och utnyttjar färdigheter i medveten närvaro som en hjälp att
förstå och hantera olika situationer. Ett dialektiskt förhållningssätt lärs ut där varje
livssituation kan bemötas med både acceptans av verkligheten sådan den är, och med ett
arbete mot förändring. Färdighetsträningen är manualbaserad, men på ett sådant sätt att det
finns flexibilitet i utformandet utifrån gruppens behov. Det finns frihet att välja vilken ordning
olika delar lärs ut, och hur många gånger man återkommer till olika moment (Linehan, 2000).
Gemensamt för dessa moduler är att medveten närvaro aspekten integreras i var och en av
dem, -färdigheter i medveten närvaro blir ett verktyg för att klara av relationer, för att stå ut i
svåra stunder, för att reglera överväldigande känslor och så vidare. Denna färdighetsträning är
dock utformad för ett helt annat syfte; dels för att nyttjas av deltagare med svåra emotionella
problem och dels för att den utformar en kurs som oftast pågår en gång i veckan under ett helt
år, ibland mer. Den är alltså inte i sitt ursprungliga skick tillämpbar för en sex veckors kurs
för niondeklassare. Genom att ta bort moduler som bedömdes som mindre relevanta för dessa
barn och ta vara på (delar av) moduler som bedömdes som mer tillämpliga kunde ett
användbart material tas fram. De två blocken Medveten närvaro och Relationsfärdigheter blev
basen för kursen för niondeklassen. I modulen Relationsfärdigheter tränas färdigheter i att
skapa och bevara goda relationer. Man tränar även hur man kan agera för att försöka få det
man önskar utan att riskera viktiga en viktig relation.

Då kursen hade som ett uttalat fokus att hjälpa elever minska påfrestningar från stress lades
dessutom särskilt fokus vid medveten närvaro som ett verktyg till att åstadkomma
vila/avspänning. För att göra kursen mer upplevelsebaserad och mindre teoretisk inkluderades
fler övningar och ibland lekar hämtade från olika källor (Hayes et al., 1999; Sher, 1998)

Strukturen för varje kurstillfälle var densamma från vecka till vecka. Inledningsvis gjordes en
övning i medveten närvaro. Därefter (förutom första kurstillfället) tillfrågades eleverna: ”Vad
har ni för synpunkter från förra gången vi träffades?” ”Finns det något som ni vill
kommentera?”. Detta följdes av en genomgång av hemuppgiften från förra kurstillfället. Alla
elever fick berätta hur det gått. Större uppmärksamhet gavs åt elever som gjort hemuppgiften
än de som inte gjort den, med avsikt att förstärka detta beteende. Därefter följde
teorigenomgång, övningar och diskussioner. I slutet av varje session tillfrågas eleverna även
om vad de har för synpunkter på dagens kurstillfälle.

En sammanställning av kursinnehållet session för session, finns i resultatdelen i den
kvalitativa beskrivningen av kursen.

Metod för insamling och analys av kvalitativa data
Under varje kurstillfälle efterfrågades elevernas kommentarer. Särskilt efterfrågades vad som
var engagerande, vad de tyckte varit nyttigt, och vad de vill ha mer eller mindre av. I
anslutning till kurstillfällena förde kursledaren en dagbok över elevernas synpunkter. Då olika
grupper ibland följde omedelbart efter varandra fanns inte alltid möjlighet att föra
anteckningar i omedelbar anslutning till en grupp utan ibland skrevs detta vid dagens slut. I
praktiken betyder det att endast det urval av elevernas kommentarer som kursledaren kom
ihåg faktiskt sammanställdes. En sammanställning av de kommentarer som noterats finns i
bilaga E. Kursledaren förde även dagbok över sina subjektiva upplevelser av hur innehåll och
form i varje kurstillfälle fungerade. Även miljörelaterade aspekter av hur kursen fungerade
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skrevs ner. Slutligen noterades s.k. kursstörande beteenden. Data från dagboken
sammanställdes efter kursens avslutning i en översiktligare form och återfinns i resultat delen.

Under sista kurstillfället genomfördes ett flervalsprov där elevernas teoretiska kunskaper om
vad medveten närvaro är prövades.

Efter avslutad kurs fick eleverna fylla i en enkät. Den utvärderade dels den självskattade
nyttan av kursen, dels vad i undervisningens form de önskar att de fått mer respektive mindre
av. Eleverna fick även fylla i hur de upplevde att de konkretiserar färdigheter i medveten
närvaro i vardagen. Resultaten från enkäterna sammanställdes i form av deskriptiv statistik
över svaren på flervalsfrågorna.

Statistisk analys
Statistik paketet SPSS (Statistical Package for Social Studies) v.15 användes för att erhålla
deskriptiv statistik och övriga statistiska beräkningar. För enklare beräkningar såsom analys
av det teoretiska provet eleverna gjorde, användes även Microsoft excel spreadsheet.

Ett nytt skoltrötthet formulär analyserades med avseende på reliabilitet/intern konsistens
genom att Crohnbach alpha beräknades, för total poäng såväl som för olika delskalor.

För att se om några indikationer på att kursen gav kvantitativt mätbara resultat fanns,
analyserades test resultaten med parvisa t-tester. Testpoängen före kursen jämfördes då med
testpoängen omedelbart efter kursen

Självskattningsinstrument som används i kvantitativ utvärdering

Medveten närvaro - MAAS
MAAS (Mindful Attention Awareness Scale), är ett en-faktors självskattnings instrument
utvecklat av Brown & Ryan, 2003. Det består av 15 påståenden där man på en sexgradig skala
ombeds fylla i hur väl påstående stämmer, vilket resulterar i en totalpoäng mellan 15 och 90.
Inga frågor är reverserade. Ett högt värde på MAAS motsvarar hög grad av medveten närvaro.
Några normer på MAAS för svenska barn och ungdomar finns inte att tillgå. Däremot har
Brown & Ryan (2003) i en studie med amerikanska collegeungdomar (medelålder 19 år)
påvisat att ungdomarnas poäng på MAAS korrelerade negativt med depression, negativt med
oro och ångest, positivt med upplevelse av emotionellt välmående, positivt med upplevelse av
fysiskt välmående och positivt med upplevelse av livskvalitet.

Oro och ångest - PSWQ-C
PSWQ-C är ett självskattningsformulär med syfte att skatta tendens hos barn till överdriven
eller okontrollerad oro. Barnet fyller i hur väl det anser att var och ett av fjorton påståenden
relaterade till oro stämmer in. PSWQ-C är framtaget som en anpassning till barn av PSWQ
(Penn State Worry Questionnaire). Anpassningen är gjord av Chorpita et al. (1997). Tre av
frågorna i PSWQ-C är reverserade. Chorpita et al. (1997) påvisade att PSWQ-C ger
signifikant olika medelvärden för barn med olika grad av orosproblematik. Barn utan
diagnostiserad orosproblematik hade lägst medelvärde. Barn med diagnostiserad
orosproblematik såsom social fobi och specifika fobier hade ett högre medelvärde, och
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slutligen barn med GAD hade högst medelvärde på PSWQ-C. Därmed kan PSWQ-C anses
vara ett användbart verktyg för att urskilja grad av orosproblematik.
För PSWQ-C används normer framtagna av Muris, Meesters och Gobel (2001). Muris et al.s
normer bygger på att resultatet på de reverserade frågorna i PSWQ-C utesluts. De reverserade
frågorna visade sig ha för låg vikt i den faktoranalys som genomfördes, och att utesluta dessa
ökade Cronbachs alpha från 0.82 till 0.89 för Muris et al. Därför uteslöts även i denna analys
de reverserade frågorna. Svarsalternativen i den applicerade enkäten översattes till den
engelskspråkiga versionen som Muris et al använt för att generera normer enligt följande
tabell.
Tabell 2. Överföring av svarsalternativ
Svensk version Engelsk version

1=inte alls typiskt 0=not at all true
2, 3 = något typiskt, ganska typiskt 1=sometimes true
4 = mycket typiskt 2=often true
5=helt typiskt 3=always true

Poängsumman i Likertskalan blir därmed mellan 0-33 poäng då 11 frågor analyseras.
Muris et al.:s normer är uttryckta som percentiler av populationen. Ett värde på 11 eller högre
innebär att barnet tillhör den översta 20% percentilen. Ett värde om 16 eller mer innebär att
barnet tillhör den översta 10% percentilen. Utifrån detta används i resultatdelen följande
begrepp:

Tabell 3. Indelning i grad av oros besvär
Klassificering Medelpoäng på PSWQ-C
Inga eller lättare besvär av oro 0-11 poäng
Besvär av oro 11-15 poäng
Tydliga besvär av oro 16-33 poäng

Utbrändhet/Skoltrötthet
Ett speciellt problem kopplat direkt till skolmiljön är elevernas eventuella upplevelse av
intensiv skoltrötthet och utbrändhet i skolan. Ett eget frågeformulär för att mäta utbrändhet i
skolan togs fram av författaren baserat på den svenska versionen av Maslach Burnout
Inventory-General Survey (MBI-GS) (Hallberg & Sverke, 2004). MBI-GS har visat sig ha
god faktoriell validitet för ett vitt spektrum av olika yrkesgrupper (Schaufeli et al., 1996).
Personer som är utbrända känner en hög utmattning i kombination av en låg professionell
effektivitet och/eller en hög cynism i förhållande till sitt arbete. MBI-GS består av 16
påståenden där fem av dem mäter utmattning, sex mäter upplevd egen effektivitet på
arbetsplats, samt fem som mäter cynism. I MBI-GS skattas påståenden på en 7-gradig
Likertskala (0-6), men har i den här utarbetade skolversionen minskats till en Likertskala från
1 (aldrig) till 5 (dagligen). Påståenden som i MBI-GS alltså handlar om arbetsplats har alltså
översatts till skolmiljö. För att räkna ut de olika dimensionerna av utbrändhet gjordes en
sammanslagning av de påståenden i enkäten som mäter respektive dimension. Den högsta
totalpoäng som varje dimension kan få blir då för utmattning 25 poäng, för upplevd
effektivitet i skolan 25 poäng och för cynism 30 poäng.
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Det var förhållandevis lätt att applicera påståenden från arbetsmiljö till ungdomars
skolsituation. Exempel från de olika delskalorna på hur det gick till ges här:

• Delskala utmattning: ”Att vara på arbetet under en hel dag är verkligen påfrestande för
mig” har blivit ”Att vara i skolan under en hel dag är verkligen påfrestande för mig”

• Delskala effektivitet (där påståenden är reverserade): ”Jag kan effektivt lösa de
problem som uppstår i mitt arbete” översattes till ”Jag kan effektivt lösa de problem
som uppstår i skolan”

• Delskala cynism: ”Jag betvivlar att mitt arbete betyder något” blev ”Jag betvivlar att
mitt skolarbete betyder något”.

Av naturliga skäl finns inga normer för det framtagna skoltrötthetsformuläret. Reliabiliteten
testades i studien med beräkning av Cronbach alfa.

Depression – CDI
Childrens Depression Inventory (CDI) utvecklades av Kovacs 1992 för att mäta depressivitet
hos barn och ungdomar. CDI bygger ursprungligen på Becks Depression Inventory (BDI) och
liksom i BDI mäts i huvudsak de kognitiva symptomen. Delskalorna i CDI är nedstämdhet,
ineffektivitet, anhedoni, låg självkänsla och interpersonella problem. CDI består av
sammanlagt 27 frågor. I varje fråga väljer barnet mellan tre olika utsagor, och ska markera
den som det tycker stämmer bäst in på hur barnet känt sig under de senaste två veckorna.
Exempel på utsagor i en fråga är: ”Jag är ledsen lite då och då”, ”Jag är ofta ledsen” eller ”Jag
är ledsen hela tiden”. Utsagorna poängsätts vid resultatanalysen i en Likertskala från 0 till 2.
Totalpoängen kan variera mellan 0-56.

Validitet och reliabilitet hos CDI då den används på tonårspopulationen i Sverige har
undersökts av Ivarsson et al (2006). I studien påvisades god reliabilitet (Crohnbachs alpha
0,86) och indikationer på god validitet. Man drog slutsatsen att CDI kan användas för att
indikera, men inte fastställa, frånvaro/närvaro av depression hos svenska ungdomar (Ivarsson
et al, 2006). 90 och 95 percentilerna definierades av poängsumman 15 respektive 18 och över,
för pojkar och av poängsumman 20 respektive 23 och över, för flickor.

Etiska överväganden
Ingen formell etisk prövning var nödvändig eftersom studien inte innebar psykologiskt
behandlande arbete och utfördes inom ramen för psykologprogrammet vid Stockholms
universitet. Elevers målsmän informerades och möjlighet att låta elever avstå från kursen
gavs. Då vanlig undervisning hela tiden erbjöds parallellt skulle elever som eventuellt avstod
från kurs i så fall kunna följa den undervisningen utan några speciella arrangemang.
Deltagarna i kursen fick information om kursledares tystnadsplikt och sekretess i bearbetning
av information. Alla dokument och enkäter eleverna fyllde i var utan möjlighet att koppla till
individ, annat än med hjälp av en kodnyckel som endast kursledaren hade tillgång till.
Kodnyckeln förvarades inte tillsammans med övriga dokument.

Det finns alltid en risk att en kurs där reflektion uppmuntras kan väcka smärtsamma känslor
hos en del elever. Eleverna fick kursledarens mobiltelefon nummer under det första
kursstillfället och uppmanades höra av sig om de ville tala om något. Skolans skolpsykolog
informerades om projektet. Skolpsykologen hade öppen mottagningstid varje vecka för
elever.
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Under kurstillfällena uppmanades eleverna att inte dela med sig av något de inte själva ville.
Inom varje grupp fattades också en överenskommelse att det som sades där, inte skulle
diskuteras när inte gruppen hade formellt kurstillfälle.

Kursen gavs på vanlig skoltid enligt ett rullande schema. Eleven missade därmed något i den
ordinarie undervisningen. Eleven var instruerad och fick hjälp med att ta ikapp det under den
ordinarie tiden för livskunskap. Då fanns klasslärare tillgängliga för att hjälpa eleverna med
detta.

Resultat

Bortfall
Tjugoåtta av tjugonio barn var med och besvarade enkäterna vid föremätningstillfället, ett
barn var sjukt. Av de 28 barnen fyllde alla i enkäterna MAAS, Utbrändhet i skolan,
Relationsfärdigheter och CDI. 24 barn fyllde i den sista enkäten, PSWQ-C, medan 4 lämnade
den blank. Då ett frågeformulär inte varit komplett ifyllt har medelvärdet för gruppen använts
om endast en fråga saknas. Om flera frågor lämnats utan svar har hela mätinstrumentet tagits
bort för individen i fråga.

26 elever deltog i eftermätningar, tre barn var frånvarande. Av de 26 var det ett barn som inte
fyllde i de två sista enkäterna, CDI och PSWQ-C, samt ytterligare tre barn som inte fyllde i
den sista enkäten, PSWQ-C.

Oro
Före kursen var det totalt tolv barn som rapporterade måttliga till starka besvär av oro i
PSWQ-C. Efter kursen hade detta minskat till åtta barn. Det var framför allt i gruppen av
måttliga besvär av oro som en minskning av rapporterad oro kunde ses.

Tabell 4. Fördelning på grad av oros besvär
Antal barn med låg
nivå av oro

Antal  barn med
måttliga besvär av oro

Antal barn med tydliga
besvär av oro

N

Föremätning 12 10 2 24
Eftermätning 14 4 4 22

I ett t-test med beroende mätningar uppvisades ingen signifikant förändring i grad av oro för
gruppen som helhet. Däremot uppvisades signifikanta förändringar för barn som initialt hade
problem med oro.
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Tabell 5. Medelvärden PSWQ-C
Grupp (n) Medelvärde före

PSWQ-C
SD Medelvärde

efter PSWQ-C
SD Signifikans

Nivå, p=

Hela gruppen (22) 9.5 6,3 9,6 4,0 Ej sign
Grupp med besvär av oro
före kurs, >= 11 poäng (8)

16,3 4,5 12,4 2,5 .006

Grupp med starka besvär
oro, >=16 poäng (4)

20,0 2,9 14,0 1,8 .007

Depression
Medelvärdet i totalpoäng CDI för gruppen var 9,3 vilket kan jämföras med normdata för 15-
åringar om 9,6 (Ivarson et al., 1996).
Vid föremätningen låg 6 av eleverna i den översta 90% percentilen av CDIvärden enligt de
svenska normerna (Ivarsson et al., 1996). Vid eftermätningen var det tre som inte längre
gjorde det. För gruppen som helhet sågs i t-test för beroende mätningar inga signifikanta
förändringar i CDI medelvärde. Gruppen barn med initialt höga värden på CDI rapporterade
sinsemellan vitt skilda förändringar där tre barn minskade rapporterad nedstämdhet medan två
barn rapporterade kraftigt ökad nedstämdhet. Värdena visas i tabell 6.

Tabell 6. CDI värden före och efter kurs, barn med initialt CDI värde >=15
CDI före CDI efter

27 10
20 52
18 12
15 12
16 25
16 Deltog ej

Medveten närvaro
Måttet på medveten närvaro nivå, resultat på MAAS, gav för hela gruppen medelvärde 58,4.
Efter kursen hade medelvärde på MAAS ökat till 63,9 för gruppen som helhet, en signifikant
ökning (p<0,025 ).
Ännu större förbättring i MAAS återfanns i den grupp av elever som inledningsvis hade låg
medveten närvaro nivå. Den grupp av elever som inledningsvis hade MAAS värden under
gruppens medelvärde studerades. Denna grupp hade ett medelvärde på 50,7 före kursen vilket
ökade till 60,1 efter kursen, en signifikant ökning på p<0.025 nivå.

Utbrändhet
Eftersom frågeformuläret är obeprövat i denna skolutformning kontrollerades reliabilitet.
Cronbach alfa för alla delskalor tillsammans var 0,87. Cronbach alfa för delskala utmattning
var 0,87, delskala cynism var 0,82 och delskala effektivitet var 0,82.
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Eleverna rapporterade högre värden på utbrändhet skalan vid tidpunkten efter kursen än
innan, med medelvärde före 43 och efter 47. Vid parvis t-test visade sig förändringen vara
signifikant på signifikansnivå 5 % med t-värde 2,4. Spridningen i totalpoäng var densamma
före som efter kursen med en standardavvikelse om 11. Ökningen var konsekvent över alla
delskalor.

Tabell 7. Utbrändhet i skola
N=25 Medelvärde

före
Medelvärde
efter

STD
före

Förändring
medelvärde

p=

Totalpoäng
Utbrändhet/Skoltrötthet

43 47 10,5 4 0.027

Delskala utmattning 16 18 5 1 0.17
Delskala cynism 13 14 4 1,5 0.14
D e l s k a l a  n e d s a t t
effektivitet

14 15 5 1,5 0.1

Pojkarna
Pojkarna som grupp hade ett relativt lågt medelvärde på MAAS före kursen, 58,5 som efter
kursen ökat till 67. Förändringen studerades med parvis t-test och var signifikant på 2,5 %
nivån (t=2,9, p=0,011). Inga andra signifikanta förändringar uppmättes i denna grupp.
Pojkarna rapporterade överlag låg nivå på oro och nedstämdhet, men vad gäller nedstämdhet
var spridningen inom gruppen mycket stor. 11% av pojkarna rapporterade besvär av oro i
föremätningen. För pojkar med PSWQ-C > 7,6 (dvs större än pojkgruppens medelvärde) vid
föremätningen, så minskade PSWQ-C från medelvärde 16 till medelvärde 12, en signifikant
förändring på 5% nivån.

Tabell 8. Pojkars genomsnittliga värden före och efter kursen
Mätinstrument M före SD före M efter SD efter

MAAS 58,5 10,7 67 11,2
PSWQ-C 7,6 5,5 7,9 4,3
CDI 7,5 8,2 9,8 13
Utbrändhet 44 12 46 12

Flickorna
Flickorna som grupp rapporterade en tydlig ökning i utbrändhet, medelvärdet före kursen var
41 och efter var 48. Detta visade sig i parvis t-test var en signifikant ökning på 5 % nivån. 20
% av flickorna hade tydliga besvär av oro vid föremätningen. I denna grupp minskade
medelvärdet på PSWQ-C från 22 före kursen till 14,5 efter kursen, en signifikant förändring
på 5 % nivån.
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Tabell 9. Flickors genomsnittliga värden före och efter kursen
Mätinstrument M före SD före M efter SD efter

MAAS 58 11 58 12
PSWQ-C 12 7 12 2
CDI 8 2 7 2
Utbrändhet 41 8 48 8

Kursdeltagares utvärdering av kursen en vecka efter kursens slut

Tabell 10. Flickors utvärdering av kursen

Jag tycker jag förstått vad medveten närvaro är
Helt En del Lite Inte alls
1 4 5 0
Jag har kunnat varva ner under medveten närvaro övningarna
Mycket En del Lite Inte alls
0 3 6 1
Jag har börjat observera vad som händer runt mig
Mycket En del Lite Inte alls
1 2 3 4
Jag har börjat observera vad som händer inom mig
Mycket En del Lite Inte alls
0 1 5 4
Jag har blivit bättre på att märka vad som leder till att jag stressar upp mig
Mycket En del Lite Inte alls
0 2 6 2
Jag har haft nytta av kursen
Mycket En del Lite Inte alls
1 5 2 2
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Tabell 11. Pojkars utvärdering av kursen

Jag tycker jag förstått vad medveten närvaro är
Helt En del Lite Inte alls
2 4 6 5
Jag har kunnat varva ner under medveten närvaro övningarna
Mycket En del Lite Inte alls
1 7 7 2
Jag har börjat observera vad som händer runt mig
Mycket En del Lite Inte alls
1 2 9 5
Jag har börjat observera vad som händer inom mig
Mycket En del Lite Inte alls
1 3 8 5
Jag har blivit bättre på att märka vad som leder till att jag stressar upp mig
Mycket En del Lite Inte alls
2 2 9 4
Jag har haft nytta av kursen
Mycket En del Lite Inte alls
1 5 9 2

Resultat vid test på teoretisk kunskapsinhämtning
Vid det flervalstest på vad eleverna hade lärt sig teoretiskt om medveten närvaro genomfördes
sista kurstillfället. Testet finns i bilaga F. 27 elever av klassens 29 fyllde i provet. Av 17
möjlig rätt svarsalternativ hade klassens elever i genomsnitt 12,5 rätt. Flickornas
genomsnittspoäng var 13,1 medan pojkarnas genomsnittspoäng var 12,1.

Tabell 12. Testresultat medveten närvaro
Antal rätt
svarsalternativ

Antal elever

17 0
16 0
15 6
14 7
13 4
12 1
11 2
10 4
9 1
8 1
7 0
6 1

Testet var upplagt så att de första påståendena var mer grundläggande och de avslutande mer
avancerade. De fem första påståenden handlar om att styra sin uppmärksamhet, att vara här
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och nu, och göra en sak i taget. På dessa hade de 27 eleverna totalt som grupp 130 rätta svar
av 135 möjliga, det vill säga en korrekt svarsandel om 96%.
Störst andel fel svar fanns hos de två sista påståenden där ungefär hälften svarade fel:
”Medveten närvaro handlar om att se vad som är rätt eller fel i en situation” (falskt), samt
”Medveten närvaro handlar om att se vad som fungerar i en situation” (sant).

Kursdeltagares synpunkter på kursutformningen
Tabell 13. Elevers synpunkter på kursutformningen en vecka efter avslutad kurs

VI GJORDE För lite
Lagom
mycket

För
mycket För lätt

Lagom
svårt

För
Svårt

Mindfulness-övningar26 % 56 % 19 % 7 % 70 % 22 %

Lekar 89 % 7 % 4 % 11 % 81 % 7 %

Diskussioner 7 % 59 % 33 % 0 % 81 % 19 %

Undervisning 0 % 52 % 48 % 11 % 59 % 30 %

Resultaten för pojkarna skilde sig från flickorna. Det var betydligt större andel pojkar, 41%
som tyckte att kursen innehöll för lite övningar i medveten närvaro. Hos flickorna tyckte 70%
att det var lagom med medveten närvaro övningar och inga flickor önskade sig mer. Flickorna
hade i större utsträckning än pojkarna önskat sig mer diskussioner.

I bilaga D kan motsvarande tabell 4 ses uppdelad för pojkar respektive flickor.

Närvaro vid kurstillfällena
Det var inga bortfall från kurstillfällena, annat än då eleven i fråga var sjukanmäld och
frånvarande från hela skoldagen. Undantaget från detta var en elev i en pojkgrupp som valde
att utebli vid kurstillfälle tre och angav efteråt skälet att kursen var tråkig. Pojken kom vid
senare kurstillfällen. Vid kurstillfälle tre och fyra fick kursledaren aktivt söka upp ett flertal
elever som grupparbetade på olika ställen i skolan, och påminna om kurstillfället.

Vid tre tillfällen hände det att en elev kom till kurstillfälle men hade särskilda skäl att be att få
gå ifrån. Då kursen var frivillig att anmäla sig till men därefter hade obligatorisk närvaro, så
gjordes då en bedömning av elevens skäl. I två av fallen fick eleven gå ifrån, i ett fall inte.

Kvalitativ beskrivning av kursledarens synpunkter på innehåll och form
Anteckningar gjorda från olika grupper är sammanslagna till varje respektive kurstillfälle.

Kurstillfälle 1
Teoretiskt innehåll: Introduktion av medveten närvaro begreppet. Vad är det? Rational: Att
känna till och leda sitt inre. Att utveckla en livsstil där man deltar i medveten närvaro.
Medveten närvaro som verktyg för att skapa möjlighet till vila. Genomgång av delarna i
medveten närvaro dvs. ”Vad” färdigheter i medveten närvaro: att observera, beskriva och
deltaga.
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Form: Dels teoretisk genomgång, dels övningar i medveten närvaro samt mindre inslag av
diskussion. Övningar: Inledande medveten närvaroövning att observera en ljuslåga;
Avslutande medveten närvaroövning: Att uppleva ett geléhallon med alla sinnen.
Diskussion: kring deltagarnas egna erfarenheter av medveten närvaro respektive brist på
medveten närvaro.
Hemuppgift: att välja en stund varje dag i skolan då eleven försöker vara observatör, och bara
titta på vad som händer runt omkring denne.

Kommentarer: Innehållet speglar grunden för medveten närvaro, hämtat från Arbetsblad I och
II i modulen medveten närvaro, färdighetsträningsmanualen (Linehan, 2000). Upplever det
som lagom omfattande för gruppen. Uppfattar eleverna som intresserade och nyfikna.
Grupperna är väldigt olika. Båda tjejgrupperna samt den ena pojkgruppen verkar generellt
mer teoretiserande och diskuterande. Dessa lyssnar och deltar i teorigenomgång och
reflekterar över teorin i samband med avslutande övningen. De två andra pojkgrupperna
samlar sig bra och deltar fint i medveten närvaro övningarna men försvinner i eget prat vid
teorigenomgången. Lite mindre än 2/3 delar av tiden är undervisning. Försök att inleda
diskussioner om elevers erfarenheter går bra i tjejgrupperna men trögt i pojkgrupperna.
Ungefär en tredjedel av tiden viks till övningar i medveten närvaro. Undervisningen upplevs
vara lite lång för eleverna. Motivationen hos eleverna verkar sjunka då de lyssnat ett tag. I
tjejgrupperna verkar motivationen öka när diskussioner släpps fria, men då är det svårare att
vara kvar vid ämnet. Att ha en övning kring just ett geléhallon gjorde det lättare för eleverna
att koncentrera sig på övningen men störde undervisningen efteråt eftersom eleverna hade
svårt att släppa ämnet geléhallon.
Kursstörande beteenden: I ena pojkgruppen stör en del elever andra genom att
kommentera/prata under medveten närvaro övningar

Kurstillfälle 2
Teoretiskt innehåll: Repetition av innehållet i tillfälle 1. Introduktion av  ”Hur”-färdigheter;
att göra en sak i taget, att inte värdera och att vara effektiv. Mer om medveten närvaro som
verktyg för att vila och stressa ner.
Övningar: Inledande medveten närvaroövning: att observera ljud. Eleverna får välja en låt
som hämtas från Internet på datorn i rummet. Avslutande medveten närvaro övning:
andningsankaret.

Hemuppgift: Att under veckan välja ett tillfälle då man försöka delta i något till hundra
procent. Eleverna uppmanas välja något de tycker om, och göra det med full närvaro utan att
värdera det som sker.
Kommentarer: Innehållet är fortfarande grunden i medveten närvaro, hämtat från arbetsblad I,
II och III. Upplevs dock innehålla mycket nya begrepp, eftersom förra tillfällets innehåll
fortfarande känns nytt för en del elever. Eleverna gör övningarna med engagemang denna
gång med men upplever en viss otålighet när vi diskuterar hur-färdigheter. Medveten närvaro
övningarna fungerar bra. Det är tydligt att teorigenomgångarna har fått ta för stor plats då
eleverna tappar tålamodet/koncentrationen/lusten. Upplever att kurstillfället skulle vinna på
att fler olika typer av övningar och upplevelsebaserad inlärning ersatte en del teori.

Kursstörande beteenden: En av eleverna i en pojkgrupp tittar ut genom fönstret mot gården
regelbundet. Ibland ser han något och får fler i gruppen engagerade i det som händer utanför.
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Kurstillfälle 3
Teoretiskt innehåll: Tillämpad medveten närvaro. Medveten närvaro och min situation i
skolan, hemma och med kompisar. Hur hänger medveten närvaro ihop med relationer? Att
göra det som fungerar i relationer. Introduktion av acceptans som ett möjligt val.
Diskussion: Vad händer när man försöker ändra på något som inte går att ändra på? Hur känns
det? Eleverna får berätta om sina erfarenheter.

Övningar: Medveten närvaroövning med fokus på en tidigare upplevd social situation som
eleven får välja själv. Medveten närvaro övning att observera det som sker i gruppen,
övningen sammanvävd med en lek. Leken gick till så att de olika eleverna turades om att
framträda som hjältar i gruppen. Denna elev fick dra en preparerad lapp där det står att de
gjort ett visst hjältedåd. Så fick eleven ställa sig framför övriga i gruppen och presentera sitt
hjältedåd för övriga deltagare. Det kunde vara ”Hör upp allesammans, jag har just funnit ett
botemedel mot aids.” Övriga gruppmedlemmar skulle applådera och berömma hjälten.
Hjälten tackar då för applåderna och solar sig i äran. Övningen handlar om att vara medvetet
närvarande i leken. Det  innebar att kunna växla mellan att delta i leken, notera sina känslor,
notera vad som händer hos övriga i gruppen och åter delta i leken. Leken framkallar i sig ofta
känslor av nervositet/blygsel/genans hos många av ”hjältarna, vilket blir en del av medveten
närvaro övningen, att notera och vara medveten om. Efter leken får deltagarna, om de vill,
berätta vad de noterat, och redogöra för om det var svårt att vara observatör parallellt med
själva leken.

Hemuppgift: Att försöka hantera en konflikt med mamma/pappa/lärare/kompis i medveten
närvaro, med särskilt fokus på att inte värdera eller döma sig själv eller andra parten.

Kommentarer: Innehållet känns angeläget då det introducerar en koppling mellan elevernas
vardagliga liv och effekterna av att vara mer medvetet närvarande i det. Men innehållet är
omfattande och skulle vinna på att få betydligt mer tid än vad som ges här. Upplever det som
ett lyft i formen när vi gör övningen i form av en lek. Eleverna blir mycket piggare och
gladare och deltar mer aktivt. En motivering presenterades för att öka graden av medveten
närvaro i sociala relationer. Det presenterades som en möjlighet att betrakta vad som händer i
sociala sammanhang för att få möjlighet att prova att göra/bete sig annorlunda. Många elever
reagerar då, de tycker att de redan vet precis hur relationer fungerar och att det inte är någon
idé att försöka prova något nytt. Det fungerar bättre när vi pratar om att observera beteenden
som de ser hos andra, och vad de tycker om respektive inte uppskattar hos andras beteenden.
Därifrån kan vi tala om funktionella respektive inte funktionella beteenden, och om andra och
de själva alltid verkar vara så medvetet närvarande i det som sker i sociala sammanhang.
Diskussionen då egna erfarenheter kring att försöka ändra på något som inte går att ändra på,
fungerar bra som introduktion till acceptans som möjlig alternativ strategi.

En av grupperna fick en annan utformning av detta kurstillfälle: I en av flickgrupperna
uppstår initialt en konfliktsituation mellan kursledare och elever. Kursledaren försöker
tillämpa konfliktlösnings strategier grundade i medveten närvaro och acceptans av
situationen. Lektionen avsätts till att lyssna och förstå, samt acceptera det eleverna säger och
tycker, såsom relevant och adekvat. Kursledaren sammanställde synpunkter och åsikter och
repeterade syfte med kursen. Gruppen kunde avslutningsvis problemlösa tillsammans med
kursledaren kring planering av kommande grupptillfällen, strategier för att inte nya problem
ska uppstå och gemensamma regler som gruppen enas om. Så småningom förs även en
diskussion om hur gruppen och kursledaren gemensamt kunnat använda en konflikt till positiv
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utveckling. Gruppen identifierar hur medveten närvaro varit till hjälp i problemlösning och
när eleverna och kursledaren tillämpat acceptans. Eleverna är då engagerade och deltar.

Kursstörande beteenden: Inga noterade.

Kurstillfälle 4
Teoretiskt innehåll: Inget teoretiskt nytt. Frågeställningar lyfts fram, såsom: Vad vill jag mest
av allt? Hur kan medveten närvaro hjälpa mig att urskilja och åstadkomma det som jag tycker
är viktigt? Att vara medveten om verkliga respektive falska begränsningar i livet. När behövs
acceptans i detta sammanhang?
Övningar: Att med hjälp av medveten närvaro kring olika livsområden kartlägga sina
värderingar och se hur väl de överensstämmer med hur livet faktiskt levs.
Avslutande medveten närvaro övning inriktad på vila och att släppa måsten.

Hemuppgift: att avsluta kartläggningen

Kommentarer: Innehållet i kurstillfället är en tillämpning av medveten närvaro i en slags
översyn av hur man lever sitt liv. Endast några få elever verkar vilja arbeta med och fångas av
ämnet. Dessa jobbar med livsområden som de beskriver som genuint viktiga och/eller svåra
att realisera. Övriga eleverna verkar fylla i enkäten med en känsla av att det är något slags
prov, snarare än ta till sig det som ett verktyg för deras egen räkning. Upplever att detta
verktyg skulle kräva mycket mer tid för att komma till sin rätt, alternativt tas bort ur kursen.
Skulle kunna ersättas av mer uppföljning av innehållet i kurstillfälle 3, att tillämpa medveten
närvaro på sociala relationer.

Kursstörande beteenden: I vissa grupper läser elever över axeln på varandras formulär och
kommenterar varandras beskrivningar och uttryckta önskningar. Vissa nedsättande
kommentarer uttalas i en del pojkgrupper vilket gör att klimatet blir svårt för eleverna att
arbeta fritt i.

I en av grupperna avslutar/avrundar inte kursledaren arbetet i tid. Det leder till att avslutande
medveten närvaroövning blir i sista stund, vilket i sin tur leder till svårigheter för eleverna att
fokusera på medveten närvaro övningen

Kurstillfälle 5
Teoretiskt innehåll: Acceptans som process av att notera verkligheten just som den faktiskt är,
det vill säga att vara medvetet närvarande. Radikal acceptans, att arbeta med att gång på gång
släppa ”det borde inte vara så här” och bara acceptera hur det faktiskt är. Att ge upp kampen.

Övningar: Medveten närvaro övning med acceptans fokus
Diskussion: Utifrån en tidningsartikel om en handikappad man som beskriver sitt liv som
mycket lyckligt diskuteras acceptans som ett möjligt handlingsalternativ. Vad är acceptans?
Varför är det svårt? Varför kan det vara bra?

Hemuppgift: Att identifiera något som de försökt ändra på som egentligen bara går att
acceptera
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Kommentarer:
Uppfattar att acceptans är ett svårt begrepp att förmedla till ungdomar. Det verkar som att de
är så vana vid att vuxna pratar om att ”de måste acceptera” att det blir svårt att se acceptans
som ett möjligt eget val. Eleverna blir engagerade i artikeln och diskussionen och hela
gruppen fokuserar bra på det vi gör. Diskussion verkar vara något som hjälper många av
eleverna att fokusera. Teorigenomgången går att åstadkomma genom att fånga upp relevanta
kommentarer från eleverna i diskussionen.

Kursstörande beteenden:
I en pojkgrupp störs arbetet av att gruppen har en jargong där man ”småretar” varandra hela
tiden.

En grupp störs kraftigt av en annan grupps deltagare som ställer sig och tittar in genom
fönstret grupprummet har mot korridoren. De öppnar dörren, ropar frågor och håller för
dörren, vilket leder till att en elev i den aktuella gruppen får ångestpåslag. En stor del av
kurstillfället går åt att hantera situationen och störningarna.

Kurstillfälle 6
Teoretiskt innehåll: Repetition av teori kring medveten närvaro. Information om att skriftlig
utvärdering sker en vecka senare i samband med att självskattningsinstrumenten ska fyllas i.

Avslutningsfika och muntlig utvärdering
Övningar: Litet kunskapstest där eleverna får markera om olika påståenden beskriver
medveten närvaro eller ej. Avslutande medveten närvaro övning som eleverna fick välja ur
tidigare gjorda.

Kommentarer: Inget nytt innehåll gås igenom men eleverna får tillfälle att ställa frågor, vilket
de gör. De flesta frågor handlar om tillämpning av medveten närvaro för att hantera oro och
ångest. Eleverna arbetar koncentrerat med testet och verkar angelägna om resultatet trots att
de vet att de inte kommer att få feedback och att testet är helt anonymt. Även under
diskussion och fika är eleverna mycket aktiva. I en flickgrupp är det flera elever som vill prata
om sina ångestproblem och få mer omedelbar coachning till hur de kan ta hjälp av medveten
närvaro. Normalisering av oro och ångest, men även information om vart man kan vända sig
om man tycker man behöver mer hjälp ges. Skolpsykolog och ungdomsmottagning nämns.

Kursstörande beteenden: Inga

Utförande av hemuppgifter
En genomgång av hur eleverna klarat av hemuppgiften gjordes alltid direkt efter inledande
medveten närvaro övning. Vid varje tillfälle hade en andel om mellan 20 % - 50 % av
eleverna gjort hemuppgiften. Orsakerna till att eleverna inte gjort hemuppgiften diskuterades
också och skälen som rapporterades var ofta att man hade glömt bort eller inte haft tid. Elever
som gjort hemuppgiften fick större uppmärksamhet än de som inte gjort den och dessa elever
fick berätta om sina erfarenheter. Inget annat förstärkningssystem användes. Ingen upp eller
nedgång i frekvensen av gjorde hemuppgifter sågs under kursens gång, och inte heller några
skillnader mellan grupperna. Det var ofta men inte alltid samma elever som gjorde
hemuppgifterna.
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Diskussion

Metoddiskussion
Valet av just en kurs i medveten närvaro som metod att pröva grundade sig i tidigare nämnda
indikationer att medveten närvaro färdigheter är bra för ungdomars psykiska hälsa och
välbefinnande. Det är även tidigare prövat med goda resultat på mindre barn, i tredjeklass, i
en tidigare psykologuppsats (Widén, 2006). Manualen utarbetades som en del av denna
psykologuppsats för att passa högstadiebarn, och sannolikt kan den med fördel bearbetas och
förbättras utifrån diskussionen om kursledarens upplevelser nedan.

Studien genomfördes utan kontrollgrupp, då endast en niondeklass fanns att arbeta med. Både
behandlings- och kontrollgrupp bedömdes bli för liten om klassen skulle ha indelats i två
grupper. Det betyder att resultaten i studien aldrig kan belägga några effekter av en kurs i
medveten närvaro för högstadie elever. För det behövs upprepade, och framför allt
kontrollerade studier. Studien ska därför betraktas som en pilotstudie som kan ge uppslag
inför ytterligare undersökningar av hur ungdomar bättre kan hjälpas att hantera de
påfrestningar de är utsatta för.

För- och eftertestningar skedde inte under idealiska förhållanden eftersom det byggde på att
eleverna skulle avstå från att störa varandra, vilket inte var och förmodligen inte är realiteten i
många niondeklasser. Det kan ha minskat uppriktigheten och därmed validiteten i svaren på
frågeformulären. Eleverna tilläts droppa av när de hade avslutat formulären för att minimera
störandet. Detta ledde dock till att eleverna ”skyndade sig” och ville få komma iväg på rast.
Bortfallet från PSWQ-C var större än för övriga självskattningsformulär. Att PSWQ-C låg sist
i häftet med frågeformulär har sannolikt bidragit till att det var fler som inte fyllt i den jämfört
med övriga formulär.

Studien tittar på resultat för pojk- och flickgrupper separat. Skillnaderna i förändrings-
resultaten mellan könen kan ha ökat på grund av renodlingen i pojk- och flickgrupper. De
erfarenheter individer fick av kursen var ju präglade av det som skedde i respektive grupp. En
annan viktig begränsning som studien har här är att antalet barn som studeras då en
gruppindelning efter kön görs är mycket små, flickgruppen hade bara 11 barn.

Gruppen barn var demografiskt begränsade till en Stockholms förort. Gruppen är också för
liten statistiskt sett för att man ska kunna generalisera från den till någon annan
ungdomspopulation. Trots det kan det vara intressant att titta på hur just den här gruppen barn
mådde och försöka jämföra med normalpopulationen. Vad det gäller nedstämdhet kan man se
att barnen i gruppen har medelvärden på CDI som är i samma nivå som normvärden för 15-
åringar i Sverige (Ivarsson et al., 2006). Vad det gäller oro kan vi jämföra dels med
amerikanska normer för PSWQ-C, och konstatera att gruppens medelvärde är i linje med de
normerna. (Muris et al., 2001). Det finns därför ingen omedelbar anledning att tro att gruppen
som niondeklass betraktad är avvikande vad gäller dess psykiska hälsa.

Den kvalitativa beskrivning av kursledarens erfarenheter av kursutformningen har sannolikt
god validitet eftersom författaren är densamma som kursledaren. I diskussionen av
erfarenheterna finns en risk att författaren omedvetet selektivt sorterar fram (eller bort) olika
erfarenheter. Kursledarens erfarenheter är även författarens erfarenheter, och därmed
sammankopplade med en mängd olika känslor; såsom känslor av kompetens, inkompetens,
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genans, glädje, irritation. Det är rimligt att anta att detta påverkar hur författaren diskuterar
kursledarens erfarenheter.

Resultatdiskussion
Resultat rörande utformningen av kursen
Den här kursen var planerad så att den varje vecka innehöll ganska omfattande teoriavsnitt.
Både kursledaren och kursdeltagare uttryckte genomgående att innehållet i kursen var relevant
men eleverna tyckte att det var jobbigt och svårt att hitta energi för att lyssna till teoriavsnitt.
Eleverna uttryckte generellt att de ville lära sig mer genom övning och lek. En del elever,
främst flickor uttryckte även att det var givande att lära sig i form av diskussioner. Önskemål
om mer lek framfördes konsekvent av eleverna både under kursens gång och i utvärderingen
efter dess slut. Kursledaren tyckte att det gick bättre att genomföra teoriinlärning när den
kunde knytas till det som sades i diskussioner jämfört med när den gavs i föreläsningsform.
Medveten närvaro övningarna verkade generellt vara uppskattade av eleverna, och i synnerhet
av pojkarna. Kursledaren upplevde inga problem att få eleverna att delta konstruktivt i dessa
övningar. Speciellt blev eleverna engagerade när de fick prova medveten närvaro i olika lekar.
De här sammantagna erfarenheterna pekar mot att denna kurs skulle kunna förbättras genom
att sänka takten på presentationen av nytt innehåll och därigenom ge mer utrymme för lek och
övning. Kursen skulle då sannolikt behöva förlängas till cirka åtta tillfällen för att fortfarande
täcka samma områden.

Eleverna verkade under terminens gång bli alltmer skoltrötta. Eleverna är utsatta för
studierelaterade påfrestningar i skolan som varierar mycket under terminen, och rapporterade
under kursen en stadigt ökande mängd prov och ökad stress och trötthet kopplat till det.
Många av ungdomarna uttryckte att de betyg de vid denna termins slut skulle få var
vägledande för grundskolans avlutningsbetyg. Speciellt flickorna uttryckte stark press och
upplevd betydelse av proven och testresultaten. Många elever uttryckte även att skolarbetet
gav upphov till många stressymptom. Det stämmer även väl med resultaten från statens
folkhälsoinstitut (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). Risken finns att en kurs som denna kan
upplevas som ytterligare en börda om den är lik normal undervisning med lärarledda
teorigenomgångar och medför krav på prestationer från eleverna. Det här talar också för att
kursen skulle vinna på att ha mer praktiska övningar insprängda.

Betygsstressen medförde även att kursen upplevdes konkurrera om tillgänglig lästid, vilket
kan ha minskat motivationen till att lägga engagemang på kursen. Fler elever uttryckte också
någon gång att de just då hellre skulle få sitta och läsa till ett prov som var nära förestående.
Det här skulle kunna vara ett skäl till att överväga att lägga en motsvarande kurs i årskurs sju
eller åtta snarare än i nian då slutbetygen sätts. Aspekten när en motsvarande kurs är
lämpligast att ge högstadieungdomar vore intressant att pröva i framtida studier.

I den här klassen, och med dessa grupper gavs många tillfällen till diskussioner och
oenigheter uppstod också mellan elever och ibland med kursledaren. Sådana tillfällen visade
sig kunna användas som tillfällen att praktisera medveten närvaro och
problemlösningsfärdigheter alternativt acceptansfärdigheter. Därmed kan relevanta
vardagshändelser integreras i kursen på ett sätt som blir kursmässigt tillfredsställande.
Kursledarens upplevelse är därför att konfliktsituationer inte nödvändigtvis ska undvikas.

Bara en mindre del av eleverna genomförde hemuppgifterna och ofta (men inte alltid) var det
ungefär samma elever som hade gjort hemuppgiften från vecka till vecka. Arbetssättet med
mycket uppmärksamhet åt elever som gjort hemuppgift kan ha bidragit till det. För en del



24

elever är uppmärksamhet förstärkande men för andra är det sannolikt inte det. En del elever
kan ha föredragit att lämnas ifred. Det är troligt att det går att arbeta fram effektivare
förstärkningssystem som skulle öka andelen barn som gjorde hemuppgiften regelbundet.

Det rullande schemat grupperna följde blev störande för eleverna. Det var svårare för eleverna
att hålla rätt på när de hade kurstillfälle och oftast behövde kursledaren gå in i klassrum och
påminna om vilken grupp som skulle komma. Det var inte idealiskt att kurstillfällena i alla
fall för en del elever kunde upplevas som ett oväntat inslag i dagens program. En del elever
uttryckte muntligen att de blev störda när de skulle gå ifrån sin vanliga lektion, andra att det
var skönt att slippa bort från det de höll på med. En fast veckotid skulle vara att föredra.

Miljön som gruppen placeras att arbeta i visade sig ha större betydelse än väntat. Grupprum
med fönster ut mot korridoren gjorde att elever som just då inte hade grupp, drogs dit för att
kika in. Det i sin tur genererade olika störande händelser, som beskrivits i resultatdelen. I ett
ämne som livskunskap är en avskild och lugn miljö viktig. Det krävs därför extra noggrann
planering av var kursgrupper ska hålla till under kurstillfällen.

Resultat rörande kursens effektivitet
Kvantitativt har gruppen studerats dels vad gäller färdigheter i medveten närvaro, dels vad
gäller mått på psykisk (o)hälsa. Indikationer påvisas att en sådan här 6 veckors kurs kan öka
elevernas färdigheter i medveten närvaro, och då särskilt de elever som initialt hade låg
färdighet i medveten närvaro.

Det fanns skillnader mellan könen då pojkarna som grupp rapporterade en signifikant ökning i
nivå av medveten närvaro efter kursen medan flickorna inte gjorde det. Före kursen hade
pojkar och flickor ungefär samma medelvärde i MAAS, 58,5 respektive 58. Efter kursen hade
pojkarnas medelvärde ökat till 67 medan flickornas medelvärde låg kvar på medelvärde 58.
Skillnaderna kan delvis förklaras med att pojkarna hade en betydligt större spridning i sina
MAAS värden före kursen. Det var framför allt pojkar med låga värden i MAAS medelvärde i
MAAS ökade efter kursen. Man kan även reflektera över att skillnaderna kan ha att göra med
skillnader mellan utformningen av kursen i de olika grupperna. Kursledarens upplevelse var
att trots att en och samma manual användes, blev sessionerna relativt olika i olika grupper.
Pojkgrupperna önskade sig i större utsträckning övningar i medveten närvaro, och det är
möjligt att det ledde till att dessa övningar fick ta något större plats i pojkgrupperna än i
flickgrupperna.

Överensstämmande med rapporten från Statens Folkhälsoinstitut (2005) så uppvisade
flickorna högre nivåer av ångest och oro. Före kursen hade 11 % av pojkarna besvär av oro
medan 20 % av flickorna hade tydliga besvär av oro. En signifikant minskning i oro efter
kursen rapporterades i PSWQ-C för båda dessa grupper. Särskilt stor var minskningen hos de
flickor som i föremätningen rapporterade tydliga besvär av oro. Även för gruppen pojkar och
flickor tillsammans som innan kursen rapporterat besvär av oro, uppvisades en signifikant
förbättring efter kursen jämfört med före. Det kan betyda att en förbättring i färdigheter i
medveten närvaro ger en mycket snabb effekt även vad gäller intensitet eller frekvens av oro
för skolungdomar. Medveten närvaro är ju också, som diskuterats i inledningen, ofta använt
just för att hantera ångest och stressproblematik. Dessa resultat är i linje med tidigare studie
gjord på yngre skolbarn (Widén, 2006).

Inga entydiga förändringar sågs däremot vad gäller nedstämdhet. Visserligen minskade
antalet barn i den översta 10% percentilen enligt normerna för CDI, men inga signifikanta
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förändringar sågs i medelvärden, varken för hela gruppen eller för delgruppen med initialt
höga värden i CDI. Inga könsskillnader indikerades i resultaten för nedstämdhet, annat än att
pojkarna hade en större varians i CDI medelvärde än flickorna, både i för- och eftermätningar.

Det framgick tydligt i skoltrötthetsformuläret att både pojkarna och flickorna i denna årskurs
upplever både utmattning och cynism inför skolarbetet. Denna skoltrötthet verkade öka under
terminens gång, och flickorna rapporterade en signifikant ökning i självskattningsformuläret
utbrändhet/skoltrötthet. Samtidigt rapporterade just flickorna muntligt om en ökad mängd
prov och större fokus på betyg, vilket kan vara sammankopplat med den påvisade ökande
utmattningen i skoltrötthetsformuläret.

I den skriftliga utvärdering av kursen som skedde en vecka efter det att kursen var avslutad
tyckte de flesta elever att de haft nytta av kursen. Bland flickorna var det vanligaste svaret att
de haft ”en del” nytta av den. En flicka tyckte att hon haft mycket nytta medan två tyckte att
de inte alls haft någon nytta av den. Bland pojkarna var det vanligaste svaret att man haft lite
nytta av kursen, 9 stycken, medan 5 tyckt att de haft en del nytta av den. Två pojkar ansåg att
den inte varit till någon nytta. Flickorna angav alltså överlag i större utsträckning att de haft
nytta av den, medan pojkarna samtidigt i MAAS påvisade en större ökning i färdigheter i
medveten närvaro. Pojkarna angav också i större utsträckning i sin kursutvärdering att de
börjat observera vad som händer inom dem och kring dem, än flickor. De resultaten stämmer
väl med den ökning i MAAS som sågs. Man kan fråga sig varför pojkarna inte i högre
utsträckning rapporterade att de ansåg sig ha nytta av kursen då de ju påvisade större
förbättring i färdigheter i medveten närvaro. Det kan vara så att pojkarna inte sammankopplar
sin ökning i medveten närvaro med något omedelbart positivt. En ökad medveten närvaro i
nuet kan under en period öka medvetenheten om saker som inte är som man vill att de ska
vara. Denna medvetenhet är visserligen en god början till förändring eller acceptans men kan
samtidigt vara smärtsam. Det finns naturligtvis ytterligare aspekter på barnens utvärderingar,
såsom att vilja, eller inte vilja vara kursledaren till lags.

Avslutningsvis
Medveten närvaro kan komma att visa sig vara en användbar färdighet för högstadiebarn.
Med tanke på de höga frekvenserna av psykiska ohälsosymtom som gruppen rapporterar, är
mer kunskap nödvändig, både om vad som orsakar den ökade rapporteringen av ohälsa, och
vägar att hjälpa. Avslutningsvis kan sägas att det är önskvärt att fler olika typer av kurser och
insatser prövas för att hjälpa högstadiebarn till bättre hälsa och större välbefinnande.
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Bilaga A Rekryteringsbrev till skolor

Till Rektor och Skolhälsovård på XXXXX skolan

Hej!

Jag är psykologstudent på termin tio, Stockholms Universitet, som kommer att genomföra
psykologuppsats under kommande hösttermin 2007. Jag önskar i denna uppsats utvärdera en
kurs riktad till ungdomar.

Syftet är att studera om en kurs i hantering av stress och relationer, kan användas för att
förbättra psykiska välmåendet hos svenska högstadieungdomar och därmed användas
preventivt framöver.

Kursen bygger på färdighetsträningsmanualer utformade på beteende terapeutisk grund, som
har forskningsstöd vid behandling av psykisk ohälsa. Kursen är begränsad till sex tillfällen i
grupper om cirka 4-8 ungdomar i varje grupp. Kursen innehåller element där olika färdigheter
tränas framför allt alltså med fokus på två områden; stress och relationer. Vad gäller
relationer handlar färdighetsträningen speciellt om att hantera konflikter på ett konstruktivt
sätt genom aktiv känsloreglering. Färdigheterna kursen ger avser vara allmängiltigt
användbara för även välfungerande ungdomar och kan tillämpas i stort sätt alla sociala
situationer.
 .
I samband med denna studie söker jag nu ett par skolor där kursen kan hållas samt
genomföras. Kursen kommer att hållas av mig, som är psykologkandidat, steg 1 utbildad KBT
terapeut och studerande sista terminen på Psykologprogrammet vid Stockholms universitet.
Det hela kommer att ske under handledning av Elizabeth Breitholz, leg psykolog, leg
psykoterapeut och lektor vid Stockholms universitet.

Min förhoppning och förfrågan är alltså om XXXX skolan skulle ha  intresse och möjlighet
att delta i studien.

Hör gärna av Er till mig per mail eller per telefon om ytterligare information önskas.

Med vänliga hälsningar

AnnaCarin Magnusson
e-mail
tel
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Bilaga B Föräldrainformation

Till förälder/vårdnadshavare med barn i årskurs 9 i XXXXXskolan

Tyvärr har många rapporter de senaste åren påvisat att ohälsa och stress bland skolungdomar i
Sverige är vanligt förekommande. Xxxxskolan har ett ämne på schemat som heter
Livskunskap. Som en del av det ämnet kommer Ditt barn att få ta del av en kurs som just nu
prövas och syftar till att se om en relativt kort insats kan vara användbar för att förebygga
allmän ohälsa och stress.

Kursen kommer att ges och prövas under hösten med början fredagen den 21 september. Den
kommer att vara en del av det obligatoriska skolarbetet och bestå av sex träffar i
smågruppsformat. Före och efter kursen kommer eleverna anonymt få fylla i ett antal
frågeformulär. Frågeformulären syftar till att indikera om kursen har gett önskvärd påverkan
på stress och upplevd ohälsa.

Resultaten av frågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt samt endast analyseras
och redovisas på gruppnivå. Detta innebär att ingen kan se vad en enskild elev svarat.

Jag som håller kursen heter AnnaCarin Magnusson och läser sista terminen på psykologlinjen,
och är steg 1 utbildad KBT terapeut. Kursen och dess utvärdering görs inom ramen för det
examensarbete som avslutar det femåriga psykologprogrammet. Min handledare heter
Elisabeth Breitholz och är leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt verksam som
universitetslektor och forskare vid Institutionen för psykologi vid Stockholms universitet.

Om du har några frågor eller om du av någon anledning inte vill att Din dotter/son
ska delta är Du varmt välkommen att höra av Dig till någon av undertecknade.

AnnaCarin Magnusson XXXX XXXXXXX
Klassföreståndare

Email XXXX.XXXXX@XXXXskolan.se
Tel
Mobil
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Bilaga C Muntlig information till eleverna
Delvis hämtad från Widén, (2006).

Hej! Som er klasslärare har berättat ska ni få gå en  kurs, som vi ska ha i smågrupper.

Vad ska vi göra i grupperna

Det vi ska lära oss i våra grupper är något som heter medveten närvaro, eller mindfulness på
engelska. Mindfulness handlar om att kunna bestämma lite mer över sig själv och sitt liv. Man
blir lite tränad i att förstå vad man tänker och känner så att man inte bara rycks med av tankar
och känslor.

Jag ska ge lite exempel.
Ibland när livet är lite pressat, kan det vara så att man stressar och pressar sig på olika sätt.
Tankarna far och känslorna med. Man får kanske ont i magen, eller ont i huvudet, eller också
blir man så trött att man bara orkar gå och lägga sig.
Eller också är man rädd och nervös för olika saker. Då kanske det känns som att man har svårt
att sitta still, och svårt att koppla av. Det blir man också ofta väldigt trött av.

Men hjälp av mindfulness blir man tränad i att titta lite på sina tankar som far runt, att titta lite
på dem utifrån. Man liksom sätter sig lite vid sidan av sina tankar och fundera över vad som
egentligen händer. Då blir det också lite lättare att bestämma sig för vad man kan och vill
göra.

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 hitta ett
lugn istället, att hitta ett ställe vid sidan av alla tankar och känslor. I det stället, vid sidan av,
kan man ofta bestämma bra saker, och veta vad det är man vill göra. Det är det vi ska lära oss.

Det finns en annan sak med det där att vara stressad, rädd eller kanske arg. Nästan alltid så
handlar en del av det man oroar sig för om saker där andra människor också är med i bilden.

Man kanske är arg på någon för att den inte förstår en, eller för att man inte får som man vill.
Man kanske tycker att andra är dåliga att lyssna på en, eller att man själv är dålig på att göra
sig hörd. Det ska vi också lära oss mer om. Vi ska vara rätt praktiska, lära oss och öva på hur
man ska göra för att andra ska höra mer av det man vill och önskar. Och hur man ska göra för
att andra ska bli mer villiga att bry sig om vad man säger. Låter inte det ganska bra?

Jag tycker det ska bli jätte roligt att få jobba tillsammans med er, i små grupper. Vi ska träffas
en gång per vecka. Det blir på lite olika tider, för att ni inte ska missa samma lektion varje
vecka. Ni kommer också att använda en timme på måndag eftermiddagar för att ta ikapp det
ni missat. Då har ni hjälp av era klasslärare.

Nu kommer ni att få fylla i lite olika formulär. Därefter instruktioner om ifyllandet
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Bilaga D Kursutvärdering uppdelad på kön

En vecka efter kursens avslutning utvärderade pojkar (17 stycken) respektive flickor (10
stycken) kursen i enkät med följande resultat.

Flickor

VI GJORDE För lite
Lagom
mycket

För
mycket För lätt

Lagom
svårt

För
Svårt

Mindfulness-övningar0 % 70 % 30 % 10 % 80 % 10 %

Lekar 80 % 20 % 0 % 0 % 90 % 10 %

Diskussioner 20 % 80 % 0 % 0 % 100 % 0 %

Undervisning 0 % 40 % 60 % 10 % 70 % 20 %

Pojkar

VI GJORDE För lite
Lagom
mycket

För
mycket För lätt

Lagom
svårt

För
Svårt

Mindfulness-övningar41 % 47 % 12 % 6 % 65 % 29 %

Lekar 94 % 0 % 6 % 18 % 76 % 6 %

Diskussioner 0 % 47 % 53 % 0 % 71 % 29 %

Undervisning 0 % 59 % 41 % 12 % 53 % 35 %
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Bilaga E Kommentarer från eleverna
Skriftliga kommentarer en vecka efter kursens slut

nice med mindfulnessövningar
kul med diskussioner
man förstod första gången och det var väldigt tråkigt (mindfulness)
rolig lek att berömma folk
roliga diskussioner
tråkig undervisning
roligt med lek
helt ok
jag tycker att det har varit ganska intressant
Det skulle varit roligare om vi gjort lite mer lekar
Det var intressant att diskutera men inte om man var trött från början då är allt tråkigt
det var kul att ha undervisning och lyssna på andras åsikter om olika saker
jag kanske faktiskt har nytta av det här, jag vet ej
jag kunde mindfulness redan innan
mer sånt här, det var kul

Muntliga kommentarer under kurstillfällena
Kurstillfälle 1 Introduktion av medveten närvaro begreppet
Det här verkar kul.

Vi behöver det här för vi är så stressade av alla prov (4 instämmer)

Om vi får äta godis är det bra” (flera instämmer)

Det var skönt att sitta tyst och stilla

Man kan bli orolig av att bara sitta rätt upp och ner och titta på ett ljus.

Gott med geléhallon

Kurstillfälle 2 Repetition och mer om grunderna i medveten närvaro
Förra gången var bra.
Mer godis vore bra.

Det har varit intressant för jag har liksom lagt märke till saker, utan att jag egentligen planerat
det. Jag gjorde hemuppgiften utan att jag egentligen behövde tänka på det (en annan person
instämmer)
Det här är jättenyttigt eftersom jag har svårt att koncentrera mig på en sak i taget.” (Flera
instämmer)
Det är svårt.

Att inte värdera är omöjligt. Men det är intressant att försöka.
Det låter lite konstigt. Jag tycker om att göra många saker på en gång

Äh kolla , det här är självklart, liksom.
Vi tycker det här är tråkigt.

Jag fattar ingenting.
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Du pratar för mycket

Övningarna är bra men du pratar för mycket vuxenprat
Kan vi inte få diskutera mer, prata om saker vi tycker är viktiga” (flera i gruppen instämmer)
Kurstillfälle 3 Medveten närvaro i tillämpning. Speciellt i relationer.
Det här är jättebra sånt här är mest viktigt för oss
Kan vi inte prata mer om kill-tjejrelationer också

Jätteroligt att leka, vi kan väl göra mer sådant! (flera elever instämmer) Liknande
kommentarer återkommer i alla grupper som genomfört leken

Är det verkligen bra att analysera det som händer så mycket. Blir man inte ledsen och så då?
Om man grubblar en massa över vad den och den sa, så mår man inte så bra sen. Jag tror inte
man ska hålla på och analysera så mycket.
Jag tycker vi ska leka mer.

Det ger mycket att tänka på hur andra gör och vad man tycker om det. Det kan man faktiskt
lära sig mycket av.

Jag tycker jag börjar förstå lite vad man ska ha medveten närvaro till nu. (fler instämmer)

Kurstillfälle 4 Kartläggning av värderingar och vad man vill i livet
Konstigt att man kommer på vad man vill när man skriver…borde man inte redan vetat de

Det här är för medelålders personer
Jag gör redan det jag vill….jag behöver inte det här!

Det är kul bara jag inte måste visa det för dig..
Jag behöver mer tid till det här

Det här är kul att göra
Jag vill hellre få plugga till provet i eftermiddag.

Måste jag fylla i så här många olika områden, det är jobbigt.
Det här är svårt

När jag gör det här får jag en känsla av att allt jag vill skulle kunna hända
Jag vill inte göra det här, jag vill inte tänka på sånt som ändå inte går
Kurstillfälle 5 Acceptans
Sånt här är kul, det är mycket roligare när vi får diskutera.
Vi vill få prata om sånt som är viktigt för oss, det är bra när vi får prata mer fritt.
Jag tycker det var kul idag.

Jag fattar inte varför vi ska prata om att acceptera en massa svåra saker, man vill inte tänka på
svåra saker när man inte har några.

Det här är ointressant för jag tror han är annorlunda än vi, han är ju född handikappad. Då vet
man inte hur det kan vara

Jag tycker det var bra att få öva att acceptera för jag har aldrig tänkt på att man kan göra så.
Bara kämpat på liksom.
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Jag tror inte det är bra att hålla på och grubbla så mycket, man kan börja må dåligt då.
Kurstillfälle 6 Repetition och Avslutning

Det har varit roligt men det hade varit bra med ännu mer lekar.
Övningarna har varit bra men ibland har det varit tråkigt
Bra med övningar. För långa diskussioner, för svårt språk.
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Bilaga F Kunskapstest om medveten närvaro

Vilka påståenden tycker du stämmer in på vad medveten närvaro är?

Ja / Nej

a) Att kunna styra sin uppmärksamhet
b) Att kunna göra fler saker samtidigt
c) Att kunna vara här och nu
d) Att göra en sak i taget
e) Att kunna välja vad man vill uppmärksamma
f) Att inte döma
g) Att se verkligheten som man vill att den ska vara
h) Att se verkligheten som den är
i) Att kunna välja bort något en stund
j) Att döva sina känslor
k) Att vara medveten om sina känslor
l) Att bli som lärarna vill
m) Att själv kunna bestämma över sitt liv
n) Att kunna ta vilpauser
o) Att alltid jobba med det som behövs
p) Att försöka förstå vad som är rätt och fel i en situation
q) Att se vad som fungerar och inte fungerar

Facit till testet
Påståenden som stämmer in på medveten närvaro är a, c, d, e, f, h, i, k, m, n, q
Falska påståenden är b, g, j, l, o, p


