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Indledning 
I vores 4. års praktik i en 6. klasse oplevede vi, at vores elever var påvirket af præstationskul-

turen. Stress og høje forventninger til dem selv om at være bedst fagligt og socialt overskyg-

gede deres læring. Det kom fx til udtryk ved, at eleverne var fraværende og demotiverede i 

undervisningen. De fokuserede på snart at skulle i overbygningen, hvor forestillinger om, at 

kun høje karakterer ville være acceptabelt, medførte et yderligere pres. De gik ligeledes meget 

op i, hvilken rolle de havde i klassen, og hvordan de og andre fremstod fx ift. tøj og udseende. 

Var man fagligt bagud, blev det kommenteret. Klassen havde svært ved at være og agere i 

undervisningens rammer grundet støj og forstyrrelser, som bl.a. opstod pga. elevernes følelse 

af at være presset samt deres behov for selviscenesættelse og bekræftelse. Klassen havde der-

med ikke en læringsfremmende kultur, hvilket gav grundlag for dårlig trivsel (Wistoft, 2012, 

s. 17). Da vi undersøgte, hvordan vi kunne ændre klassemiljøet, erfarede vi, at vores oplevelser 

ikke var enkeltstående. Flere elever rammes af mistrivsel og mentale helbredsproblemer, viser 

en rapport fra Børns Vilkår og Trygfonden, som har undersøgt stress og pres blandt elever 

(Trygfonden, 2020). Rapporten pointerer, at elever føler sig presset, stresset og nervøse over at 

gå i skole. Det viser sig via fysiske symptomer som hovedpine, ondt i maven og søvnproblemer 

samt medfører følelsen af uoverskuelighed, uoverkommelighed, tristhed og utryghed - tanker 

og følelser, som mindsker lysten til at gå i skole (ibid., s. 20). I en undersøgelse Picture Perfect 

forklares, at det øgede pres og stress, hænger sammen med præstationskulturen i samfundet, 

som har fundet vej ind i skolen. Det ses i skolens strukturelle rammer fx ved nationale og 

internationale test, trivselssammenligninger, tidligt fokus på valg af videre uddannelse og er-

klæring om uddannelsesparathed (Nielsen m.fl., 2017, s. 28). Ifølge Danmarks Lærerforening 

er skolen underlagt et politisk pres og har med præstationskulturen fået en dominerende diskurs 

med faglighed i fokus: elever skal være dygtigere og bedre. Et fokus på dannende menneskelige 

værdier, med plads til lyst, fantasi og erkendelse, udskiftes til fordel for tal som karakterer og 

sammenligningsprocenter (DLF, 2019, s. 10). Udover det faglige er der meget socialt på spil i 

skolen. Eleverne skal skabe et selvbillede og positionere sig selv korrekt ift. hvad andre tænker 

og forventer af dem, samtidig med at de skal leve op til egne forventninger. De lever i en 

perfekthedskultur, hvor kun det bedste er godt nok (Nielsen m.fl., 2017, s. 37). Det udfordrer 

deres selvbillede og understøtter en presset hverdag, da eleverne sammenligner sig selv med 

andre fx i klassen og på sociale medier. Præstationskulturen skaber normer og idealer, som er 

svære at leve op til. Det kræver omstillingsparathed at navigere i de mange indtryk og forvent-

ninger, eleverne møder fra sig selv og andre både i og udenfor skolen. Mødes eleverne ikke 
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psykisk og socialt, kan negative selvbilleder udvikles, hvilket går ud over deres mentale sund-

hed, trivsel og læring (Wistoft, 2012, s. 18). Præstationskulturen er et samfundsvilkår, enkelte 

individer ikke kan ændre. Man må derfor kunne agere og være i den (Nielsen m.fl., 2017). 

Skolen har en afgørende rolle ift. at give elever kompetencer hertil, da de her bruger det meste 

af deres hverdag (DLF, 2019, s. 10). Skolen er jf. præstationskulturen med til at skabe proble-

merne og må derfor bidrage til at løse dem (Aisinger, 2019). Det er vi som lærere forpligtet til, 

da der bl.a. i folkeskolens formålsparagraf står, at skolen skal fremme den enkelte elevs alsidige 

udvikling (UVM, 2020). Som lærere skal vi derfor tage hånd om elevernes mentale sundhed. 

Via undervisningen skal vi skabe muligheder for, at elever kan udvikle kompetencer til at 

kunne være, agere og deltage aktivt i et samfund, der presser dem fagligt, psykisk og socialt. 

 

I forbindelse med vores uddannelse deltog vi i et forskningsprojekt om lærerens relationskom-

petence og mindfulness. Herfra fik vi positive erfaringer med mindfulness og dets indflydelse 

på nærvær og afstressende egenskaber. Vi fandt det interessant at undersøge, om mindfulness 

kunne implementeres i undervisningen mhp. at understøtte elevernes alsidige udvikling og 

mentale sundhed. Hertil give dem kompetencer, som de kunne anvende til at udvikle sig posi-

tivt som mennesker. Derfor implementerede vi mindfulness i faget dansk i et seks ugers under-

visningsforløb. 

 

Problemstilling 
Ovenstående ledte os frem til problemstillingen: 

 

Hvorfor og hvordan kan mindfulness implementeret i undervisningen understøtte elevernes 

mentale sundhed, trivsel og læring? 

 

Problemstillingen besvares med afsæt i et anvendt mindfulnessforløb i en 6. klasse.  
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Læsevejledning 

Projektet belyser, hvad implementeringen af mindfulness medførte ift. klassemiljøet, eleverne 

og relationer i klassen. Implementeringen var en intervention med formålet at forbedre klasse-

miljøet jf. ovenstående, samt at eleverne fik udviklet og understøttet kompetencer til at være 

og agere i præstationskulturen. 

 

Projektet deles i fire. I første del beskrives projektets undersøgelsesdesign ift. videnskabsteo-

retiske afsæt, metode og empiri. Vi arbejder indenfor kvalitativ metode, da vores og elevernes 

oplevelser og erfaringer om et fænomen, mindfulness, beskrives og fortolkes. Dette med ud-

gangspunkt i fænomenologien og hermeneutikken (Brinkmann & Tanggaard, 2020). Undersø-

gelsesdesignet bygger på kvalitativ metode og empiri, hhv. deltagerobservationer af klassen ift. 

nærværsøvelser, herefter forkortet NØ, og semistrukturerede interviews af seks elevers tanker 

om mindfulness. Vi forklarer vores forforståelse til undersøgelsen, samt forholder os kritisk til 

valg af metoder for at skabe transparens. 

 

I anden del udformes en forskningsindsigt og begrebsafklaring. Her tilstræbes en analytisk ge-

neralisering, ved at undersøge om resultater fra anden forskning kan gælde i projektet og bi-

drage til ny viden (ibid.). Mindfulness defineres, og hvorfor det er relevant at implementere i 

skolen undersøges. Hertil undersøges, hvilke resultater der foreligger for elevernes mentale 

sundhed, trivsel og læring ift. mindfulness i undervisningen, og hvordan mindfulness og mental 

sundhed kan hænge sammen. I fremskrivningen af forskning og viden defineres tre perspekti-

ver, som går igen i analysen og handleanvisningen hhv. elev, klassemiljø og relation. Perspek-

tiverne opdeles for at skabe struktur, men må forstås dynamiske. Til sidst forklares vores for-

ståelse af mindfulness ift. skolekontekst, mental sundhed, læring og trivsel. 

 

I tredje del præsenteres didaktiske overvejelser, og hvordan vi implementerede mindfulness i 

vores undervisning. Hertil følger en beskrivelse og fortolkning af deltagerobservationer, vores 

forståelsesramme af mindfulness i undervisningen og grundlag for forskningsspørgsmål til in-

terviews. Vi analyserer interviewene, hvor perspektiverne fra begrebsafklaringen samt delta-

gerobservationer sammenholdes med elevernes oplevelser af mindfulness. Empirien sammen-

holdes med forskning, for at vurdere hvad mindfulness medførte hos eleverne og for at forholde 

os til, hvordan projektet indskrives i aktuel viden. 
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I sidste del opstilles begrebet nærværsmiljø ud fra begrebsafklaringen, deltagerobservationer 

og analysen. En didaktisk model opstilles som handleanvisning ift., hvad man som lærer skal 

overveje, hvis mindfulness og NØ ønskes implementeret i undervisningen. Modellen deles i 

underbegreber jf. de tre perspektiver, der hver har tre underliggende faktorer, som er dynamiske 

og gensidigt afhængige af hinanden. Afslutningsvis samles op på problemstillingen og per-

spektiveres til udfordringer ifm. mindfulness i skolen. 

 

Videnskabsteori, metode & empiri 
Videnskabsteoretisk tager projektet afsæt i fænomenologien og hermeneutikken. Herigennem 

kan empirien anskues og beskrives ift. hvordan fænomenet mindfulness viser sig og tolkes ift. 

forståelse (Høyen & Brinkkjær, 2018). Vi fandt inspiration i aktionslæringsteori, da vi ud fra 

observationer af klassen havde en problemstilling om et negativt klassemiljø. Vores undervis-

ningspraksis måtte justeres mhp. at udvikle et trivsels- og læringsfremmende miljø. Hypotesen 

var, at mindfulness kunne understøtte dette via aktioner i form af NØ i undervisningen. Mind-

fulness blev anvendt som en intervention (Bayer m.fl., 2007). Til at reflektere over og vurdere 

hypotesen, blev deltagerobservation anvendt ift. at se elevernes deltagelse i NØ, samt deres 

indflydelse på eleverne og klassemiljøet før, under og efter øvelserne. Observationerne gav 

grundlag for at forstå mindfulness i praksis og komme med bud på, hvad implementeringen 

medførte. Observationerne blev vores forståelseshorisont af mindfulness i undervisningen, da 

de medførte refleksioner og forståelse af fænomenet i praksis. Da deltagerobservationer be-

grænses til vores perspektiv, var det nærliggende at undersøge elevernes perspektiv via inter-

views. Ud fra observationerne kunne vi opstille forskningsspørgsmål til at få adgang til elever-

nes perspektiver i interviewene (Brinkmann & Tanggaard, 2020). Elevernes perspektiv er væ-

sentligt, ift. om et fremtidigt arbejde med mindfulness må modificeres. Mangler eleverne mo-

tivation, må en fortsat implementering revurderes. Mindfulness vil ikke leve op til at under-

støtte elevernes mentale sundhed, trivsel og læring, da motivation er en væsentlig faktor for 

dette (Ågård, 2014). 

 

Observationerne beskriver, hvordan mindfulness viste sig for os ift. elever og klassen. Med 

elevinterviews beskrives elevernes udsagn ift. deres tanker om mindfulness. I analyse og for-

tolkning af interviewene tages afsæt i hermeneutikken, da det menneskeligt meningsfulde og 

den kontekst, det meningsfulde findes i, betragtes. Det menneskeligt meningsfulde er elevernes 
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forståelse og tolkning af mindfulness. Hvordan eleverne forstår fænomenet, må forstås og for-

tolkes i konteksten: undervisning og skole. Dermed opererer projektet med et dobbeltblik. Pro-

blemstillingen søges afdækket ud fra elevernes kropslige erfaringer, som interviewinteraktio-

nen søger at sætte ord på, og vores fortolkning af deres forståelse ift. konteksten. Der arbejdes 

ud fra den hermeneutiske cirkel. Vi må forstå delene, elevernes forståelse, ud fra helheden bl.a. 

konteksten og vores forståelseshorisont (Høyen & Brinkkjær, 2018, s. 86). 

 

Grundet et lille evidensbaseret forskningsfelt om mindfulness, fordrer projektet plads til at 

fremskrive og skrive sig ind i viden på området ift. en analyse og fortolkning af vores empiri. 

I arbejdet med at forstå og fortolke empirien, gives ligeledes plads til praksisbeskrivelser, hvor-

igennem projektet skaber struktur og transparens. 

 

Forforståelse 

Ud fra fænomenologien, skal vi forholde os fordomsfrie og åbent til empirien (Høyen & Brink-

kjær, 2018). Det er vigtigt, da vi pga. egne erfaringer har en forforståelse om, hvad mindfulness 

medfører. Det må vi sætte i parentes for at møde empirien, som den er (ibid., s. 97). Ud fra 

hermeneutikken kan vi aldrig slette os selv og vores forforståelse, da vi, for at forstå et fæno-

men, må fortolke det ud fra egen forståelseshorisont. Med fænomenologien søger vi at forholde 

os objektivt beskrivende ved at sætte vores forforståelse i parentes, hvortil hermeneutikken 

lader os forstå og fortolke fænomenet. Dobbeltblikket er valgt, da vi ikke kan adskille os selv 

fra undervisning og undersøgelsen, som vi er en del af, da vi som lærere både er praktikere og 

teoretikere. Det påvirker projektet i form af, hvad vi tolker og konkluderer. Vores antagelse 

forinden var, at mindfulness understøtter mental sundhed samt medfører trivsel og læring. Vi 

må forholde os hertil, og være åbne for, at empirien kan levere andre antagelser. 

 

Empiri 
Undersøgelsesdesignets transparens styrkes ved at anvende både deltagerobservation og inter-

views, da metoderne understøtter hinandens styrker og svagheder (Nielsen, 2012). Med delta-

gerobservation ses vores perspektiv på mindfulness i undervisning. Uden andre perspektiver 

kan vi komme med snævre tolkninger og konklusioner. Derfor medtages bl.a. elevernes per-

spektiv via interviews, som breder empirien ud fra vores perspektiv. Deltagerobservation giver 

os mulighed for at få øje på det ikke-italesatte, ikke-reflekterede kropslige der udfoldes, samt 
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interaktioner i klassen, som er nærliggende for at studere klassemiljøet (Szulevicz, 2020, s. 

104). Det er en fordel ift. mindfulness, da oplevelser kan være svære at sætte ord på. En styrke 

i undersøgelsesdesignet er valget af observationer først, da vi derigennem får mulighed for at 

stille kvalificerede spørgsmål ved at kende eleverne. Over tid styrkes relationer via deltagelse 

i praksis, hvilket i efterfølgende interviews øger sandsynligheden for, at eleverne svarer sand-

færdigt på spørgsmål, da de ønsker at leve op til forventninger og bibeholde relationer (Nielsen, 

2012, s. 126). 

 

Deltagerobservation 

Deltagerobservation gav indsigt i elevernes adfærd og handlinger i klassen, samt mulighed for 

at indgå som en del af deres miljø og hverdag (Nielsen, 2012). Det gav os mulighed for at forstå 

og opleve mindfulness imens det udspillede sig. Via systematisk observation kunne vi obser-

vere interaktioner, som fandt sted verbalt og nonverbalt i klassen (Szulevicz, 2020). 

 

Vi udførte observationer alle seks uger og nedskrev feltnoter inddelt efter dato og øvelse (bilag 

1: feltnoter). Vi undersøgte, om der skete en udvikling i elevernes deltagelse i NØ, samt hvor-

dan det var at være i klassen. Det var en fordel at være to, da vi i praksis kunne splitte os. En 

indtog rollen som lærer og stod for undervisning og gennemførelse af NØ. Den anden var ob-

servatør og nedskrev feltnoter. Herigennem kunne observatøren nedskrive noter, som de op-

stod, og mindske risikoen for forglemmelse og idyllisering af praksis (ibid., s. 108). Efterføl-

gende vendte vi ligheder og forskelle ift. det observerede samt evaluerede praksis. 

 

Interview  

Vi foretog seks semistrukturerede interviews af tilfældigt udvalgte elever. Ud fra observationer 

havde vi en forforståelse om elevernes indstilling til mindfulness. Dette tog vi forbehold for 

ved at benytte tilfældigt udvalgte elever for ikke at præge empirien med vores forforståelse. 

Den semistrukturerede opbygning gav plads til elevernes oplevelser samt nye aspekter, samti-

dig med at interviewguiden understøttede forskningsspørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Interviewene er udarbejdet med inspiration fra Kvales syv faser for systematik og transparens, 

hvor der i følgende forklares de første fire. I de to første faser, tematisering og design, afklares 

undersøgelsens hvad, hvorfor og hvordan. Ud fra fænomenologien ønskede vi at undersøge 

elevens forståelse og oplevelse af mindfulness (ibid.). Til tredje fase, interview, udarbejdes 
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spørgsmål til tre delemner: mindfulness, trivsel og læring (bilag 2: interviewguide). Til hvert 

delemne opstillede vi et forskningsspørgsmål til at understøtte udarbejdning af interview-

spørgsmål, fx til delemnet mindfulness: Hvad er elevernes forståelse af mindfulness, og hvad 

synes de om det? Til hvert forskningsspørgsmål udformedes syv til ni interviewspørgsmål med 

fokus på et sprog, som imødekom elevernes forståelsesramme på et passende abstraktionsni-

veau. Vi var fx nysgerrige på, hvordan eleverne oplevede trivsel og relationer i klassen efter 

NØ. Ordvalget måtte overvejes, da vi med ord som accept, trivsel og relation kunne forvirre 

eleven. Spørgsmålet blev derfor: Hvordan var det at være i klassen efter mindfulnessøvelserne? 

for at gøre det mere konkret og håndterbart (Szulevicz, 2020, s. 38). Vi udformede åbne spørgs-

mål, så elevens oplevelser og tanker blev udfoldet. Gennemførelsen af interviewet inddeltes i 

tre faser: indledende, hoved og afsluttende. Til den indledende fase udarbejdede vi trygheds-

spørgsmål udenfor undersøgelsens emne fx fritidsinteresser. Dette for at mindske det asymme-

triske magtforhold, der indgår i interviews, særligt med børn, og skabe tillid og tryghed i rela-

tionen. Vi havde for øje, at eleven var ekspert i egne oplevelser (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

55). Eleven blev præsenteret for interviewets formål, og at det blev optaget. Vi gjorde os umage 

for at skabe en forståelse for, at det var deres subjektive oplevelse, som var interessant. Hoved-

fasen bestod af indledende, opfølgende, sonderende og fortolkende spørgsmål (ibid.). Vi var 

opmærksomme på, hvordan vi var til stede i rummet fx via kropssproget og på at være aner-

kendende, lyttende, nysgerrige og smilende for at skabe tryghed og tillid. Vi var bevidste om, 

at børn ofte har et ønske om at give de svar, som de tænker, at intervieweren vil høre, og derfor 

er særligt påvirkelige overfor ledende spørgsmål. Derfor forsøgte vi at forholde os til, hvordan 

spørgsmålene blev stillet, for ikke at påvirke eleverne (ibid.). Når eleverne skulle sætte ord på 

en retrospektiv kropslig erfaring, anvendte vi gentagelser eller næsten samme formuleringer af 

spørgsmål, så eleven fik plads til refleksion. Den semistrukturerede interviewguide gav mulig-

hed for, at spørgsmålene kunne justeres og tilpasses ift., hvor interviewet førte hen. Det kan 

være svært at afslutte et interview, der bygger på personlige oplevelser, ordentligt. Vi var op-

mærksomme på, at eleven ikke skulle forlade rummet med uforløste tanker og følelser (ibid.). 

Derfor gav vi tid til, at eleven kunne snakke med os efter interviewet med en slukket optager. 

Interviewene blev transskriberet, da det gav mulighed for at danne overblik til at tematisere og 

meningskondensere og dermed kvalificere analysen (bilag 3: Eksempler af transskribering). 
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Metodekritik 
Oplevelsen af mindfulness er prækonceptuel, og virker før oplevelserne bliver til via tænkning 

og sprog (Wistoft, 2012, s. 85). Via vores metodevalg forsøges dog at sprogliggøre noget ord-

løst, som mindfulness er. Med interviews forsøges elevernes tanker og oplevelser at gøres be-

vidste, men da oplevelserne er førbevidste, kan de være svære at sprogliggøre. En ulempe ved 

deltagerobservationer var, at vi deltog i praksis. Dermed vil vi være mellemled ift. det obser-

verede og det tolkende, hvilket påvirker feltet og den viden, som genereres. En fordel er til 

gengæld, at vi er to, som sammen kan vende det observerede ift. at frasortere subjektivitet 

(ibid., s. 108). 

 

Etiske overvejelser 
Det var vigtigt, at empirien blev behandlet med respekt, da vi søgte elevernes personlige for-

tælling. Derfor anonymiserede vi eleverne i feltnoter og transskriberingen, samt klargjorde 

hensigten med interviewet, så de oplevede tryghed ift. udtalelser fremfor at føle sig udstillet. 

Bevidstheden om ikke at tillægge vores eget perspektiv af mindfulness til eleverne var vigtig 

ift., at vi skulle være åbne overfor, hvordan mindfulness reelt udspillede sig og blev modtaget 

af eleverne. Det gjorde vi ved at have opmærksomhed på vores egen rolle samt magtposition i 

relationen og ved at lade eleverne levere deres forståelse i interviewene - hertil ikke tillægge 

dem vores oplevelser og tanker. I observationerne var vi opmærksomme på, at der blev opbyg-

get relationer mellem eleverne og os. Det var vigtigt, at eleverne kendte hensigten med obser-

vationerne, så de ikke følte sig som genstande for et projekt (Kvale & Brinkmann, 2015 s. 117-

118). 

 

Forskningsindsigt & begrebsafklaring 
Resultater fra forskningsrapporter om mindfulness og NØ i skolen samt viden om mindfulness 

undersøges i følgende ift., at forstå hvad mindfulness er, dets virkning på elever og klasser, 

samt hvorfor det kan være relevant i skolen. Forskning og viden samles i meningssammen-

hænge i tre perspektiver: elev, klassemiljø og relation, for at definere vores forståelse herom til 

analysen. 
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Mindfulness 
Mindfulness er ikke et entydigt begreb, men et fænomen med mange perspektiver (Svinth, 

2010). Det, perspektivet indebærer, er grundlæggende og iboende i alle, dermed er det eksi-

stentielt. Dog er det ikke selvsagt at være mindful. Det skal stimuleres, trænes og vedligeholdes 

(Wistoft, 2012, s. 84). Perspektivet, vi har på mindfulness, omhandler at være opmærksom og 

nærværende på det, der sker i os i nuet, fx tanker og følelser, og være nysgerrig på det uden at 

dømme eller vurdere (ibid.). I travle hverdage med mange sanseindtryk lever vi ofte i den ydre 

verden præget af, at vi er udadrettet og handlingsorienteret. Kroppen og hovedet kan føles ad-

skilte, fordi vi er oppe i hovedet med vores tanker. Det medfører et manglende fokus på den 

indre verden og indadrettethed (Leoni, 2012). Via NØ med et fokus på kroppen som helhed, 

kan vi blive opmærksomme på, at hovedet og kroppen ikke er adskilte. Dermed understøtter 

mindfulness connectedness - at føle helhed i kroppen (Bethune m.fl., 2021, s. 32). Mindfulness 

er en måde at stoppe op, blive opmærksom og mærke efter. At træde et skridt tilbage og se, 

hvad der sker, og hvad der rører på sig. Det er en måde at forbinde den indre og ydre verden 

(Svinth, 2010). 

 

 Mindfulness & mental sundhed 
Majority of mental health problems start in childhood (...) prevention and intervention can 

have dramatic life-long implications for success and happiness (Bethune m.fl., 2021 s. 5, l. 

11-14) 

 

Jf. citatet er det nærliggende, at vi i skolen sørger for, at eleverne udvikler positive kompetencer 

til at opnå mental sundhed. Læreren må oparbejde andre kompetencer end faglige for at vare-

tage elevernes mentale sundhed - en opgave der hører skolen til ift. alsidig udvikling. Lærere 

må skabe positive relationer og bevidst arbejde med elevernes selvværd, trivsel, empati og 

nærvær for at arbejde sundhedsfremmende (Wistoft, 2012, s. 14). Mental sundhed er todelt ift. 

skolen. Det omhandler en psykisk dimension bestående af tanker, følelser og vilje, hvilket ud-

spilles i selvværd og selvbillede. Hertil en social dimension som omhandler kommunikation, 

hvilket er vigtigt ift. trivsel, social anerkendelse og inklusion. Begge dimensioner må under-

støttes for at skabe gode vilkår for mental sundhed (ibid., s. 13). En måde at tage hånd om 

elevernes mentale sundhed er ved at implementere mindfulness i undervisningen, så eleverne 
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får kompetencer til at træde ind i den indre verden og mærke sig selv (Svinth, 2010). Kompe-

tencer ift. mindfulness må forstås som iboende, der med perspektivet og NØ udvikles og un-

derstøttes. Eleverne inviteres ind i et sårbart rum, som står i kontrast til præstationskulturen. 

Med mindfulness prøver vi at vise dem, at alt ikke omhandler at præstere - det at være er okay. 

Mindfulness er dermed ikke noget, eleverne skal lære som et redskab til at opnå noget. Opfattes 

det som et middel til et mål mangler forståelsen af mindfulness, som det individuelle eksisten-

tielle perspektiv det er, og det processerne kan medføre (Wistoft, 2012, s. 85). Mindfulness kan 

være en vej til at være i oplevelsen af stress og pres, da NØ kan udvikle og understøtte kompe-

tencer til at undersøge sammenhænge mellem oplevelser, følelser og tanker, og hvordan ele-

verne enten kan være i eller handle på dem ift., hvad de finder nødvendigt (Bethune m.fl., 2021, 

s. 42).  

 

Mindfulness har fundet vej ind i tankerne om mental sundhed grundet dets positive indflydelse 

på udvikling og understøttelse af menneskelige kompetencer. Tidligere har mental sundhed 

været præget af tanken om menneskets handlemuligheder. Dette ud fra WHO’s definition af 

mental sundhed, hvor trivsel er en tilstand, hvor mennesket kan udfolde evner, håndtere dag-

ligdagens udfordringer og indgå i fællesskaber (Wistoft, 2012, s. 72). Mennesket må selv 

handle for at opnå velvære og trivsel, dvs. at noget kan lykkes, hvilket er godt, og når noget 

ikke lykkes, må det ændres. Opmærksomheden rettes mod, at noget må ændres eller vedlige-

holdes til fremtiden. Det kan understøtte præstationskulturen, da den mentale sundhed står til 

regnskab for, hvad du opnår. Mindfulness udfordrer denne forståelse, da det handler om at være 

opmærksom, nysgerrig og accepterende på nuet. Der er intet rigtigt eller forkert, da det er ibo-

ende kompetencer, der stimuleres og udvikles og derigennem åbner for mental velvære. Mind-

fulness i et sundhedsfremmende perspektiv åbner for bevidsthedstilstande, der rummer trans-

cendens, dvs. det der overskrider det forståelige ift. følelser og tanker, som mental sundhed 

tager udgangspunkt i (ibid., s. 89.) Ved at arbejde på elevernes alsidige udvikling ud fra mind-

fulnessperspektivet, fordres det dermed, at eleverne får kompetencer til at være og agere i nuet. 

 

Forskningsindsigt 
De seneste år har der været øget fokus på at skabe en modkultur til præstationskulturen i skolen. 

Flere stressede og pressede elever har medført forværret mental helbred, ikke kun i Danmark, 
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men generelt i den vestlige verden (Kozina m.fl., 2020). Det har bl.a. medført et større forsk-

ningsprojekt fra EU: HAND in HAND. En udvalgt undersøgelse: Social, emotional and inter-

cultural competencies for inclusive school environments across Europe, omhandler implemen-

teringen af et undervisningsprogram for bl.a. elever. Eleverne skal herigennem opnå identitets-

udviklende og social læring fremfor et ensidigt fokus på faglighed (ibid.). Tanken er, at udvik-

lingen af menneskelige kompetencer understøtter inkluderende læringsmiljøer, derigennem 

øget trivsel, læring og bedre mentalt helbred. Kompetencerne, eleverne skal undervises i, sam-

menfattes SEI. De omhandler selvbevidsthed: identificere og anerkende følelser, og forstå hvor-

dan de påvirker adfærd, selvforvaltning: impulskontrol og regulering af tanker, følelser og 

handlinger samt stresshåndtering, social bevidsthed: udvikling af medfølelse og empati, rela-

tionskompetencer: opretholdelse af positive relationer, samarbejde og konflikthåndtering og 

ansvarlig beslutningstagning: træffe konstruktive beslutninger. Undersøgelsen viser, at ele-

verne med SEI-undervisning, oplevede udvikling og understøttelse af kompetencerne, øget vel-

være og et bedre klassemiljø sammenlignet med kontrolgrupper (Vieluf m.fl., 2020, s. 193). 

En rapport: Implementing mindfulness in schools sammenfatter væsentlige forskningsresultater 

af mindfulness i skolekontekst. Rapporten konkluderer, at mindfulness styrker kompetencer 

som koncentration, fokusering, opmærksomhed, træde et skridt tilbage og overvære tanker og 

følelser og handle herudfra (Bethune m.fl., 2021 s. 32). Hertil medfører mindfulness understøt-

telse og udvikling af fire kompetencer, der sammenfatter SEI-kompetencerne, som har indfly-

delse på mental sundhed, trivsel og læring hhv. opmærksomhed, metakognition, følelse- og 

selvregulering (ibid., s. 39-44). 

 

Elev 
Med NØ understøttes metakognition: at kunne træde tilbage og overvåge, hvad der rører sig i 

kroppen og undersøge det med nysgerrighed og venlighed. Ligeledes understøttes følelsesre-

gulering: opmærksomhed på følelsers indflydelse på kroppen, hvordan de hænger sammen med 

oplevelser, og hvordan vi forholder os til dem samt selvregulering: at kunne håndtere og være 

i tanker og følelser samt vurdere, hvorvidt de må handles på. Eleverne opnår kompetencer til 

selvforvaltning - at kunne grounde sig selv, fremfor at handle på følelser (Kozina m.fl., 2020). 

Med mindfulness i undervisningen vil eleverne opnå sociale og emotionelle færdigheder, der 

hjælper dem til at forstå og håndtere følelser og udvise empati overfor andre (ibid.). Eleverne 

kan blive modstandsdygtige og robuste ved at være realistiske ift. både negative og positive 
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tanker og følelser, hvilket er hensigtsmæssige kompetencer ift. præstationskulturen. Et eksem-

pel kan være, at når eleverne ikke føler, de kan følge med i undervisningen, kan de vedkende 

sig styrker og udfordringer, og herudfra overveje hvordan de skal handle. Når de fejler, fx ved 

ikke at leve op til egne forventninger, kan de være realistiske om, at det nok skal gå og dermed 

agere omstillingsparate ift. hverdagens forventningspres. De kan i den indre verden træde til-

bage, hertil overvære og overveje hvordan de skal håndtere og/eller være i en presset hverdag 

med mange opgaver og skift i den ydre verden. Kompetencerne understøtter trivsel, da elever-

nes velvære øges (Bethune m.fl., 2021). 

 

Klassemiljø 
Med samfundet og tendensen til at leve i den ydre verden kan det være svært at holde fokus og 

opmærksomhed, da vi let distraheres af os selv eller forstyrrelser omkring os. I en klasse er der 

mange forstyrrelser, hvilket kan forstyrre læringsrummet og fjerne fokus fra læringssituatio-

nen. Derfor er det nærliggende at styrke opmærksomheden. Opmærksomhed er en kognitiv 

proces, hvor fokus holdes på et valgt objekt og andre faktorer og distraktioner ignoreres 

(Bethune m.fl., 2021, s. 41). Evnen til at kunne holde opmærksomhed og koncentrere sig kom-

mer ikke af sig selv. Det skal stimuleres og trænes i individet via en indadvendt opmærksom-

hed, og der skal klassen udvikles et rum til dette med en nærværende opmærksomhedskultur 

(Nielsen, 2010, s. 50). De kompetencer, NØ kan udvikle og understøtte hos eleven udvikles 

kun hensigtsmæssigt, hvis kulturen i klassen skabes til det fx via gensidig respekt for hinanden 

og NØ. Etableres dette, understøttes et læringsfremmende klassemiljø, da NØ vil medføre øget 

fokus og koncentrationsevne hos eleven, oplevelsen af clarity og indre ro (Bethune m.fl., 2021, 

s. 41). Med mindfulness i undervisningen arbejdes der dermed konstant med et dobbeltblik ift. 

individ og fællesskab, som forudsætter hinanden. Læreren må skabe positive rammer for at 

begge kan udfolde sig, da det sammen kan skabe et nærværende klassemiljø med plads til ro 

og fokus (Nielsen, 2010, s. 49). Dobbeltblikket på individ og klassen sammenkædes med oven-

stående defineret dimensioner ift. mental sundhed i skolen. Dette for at understøtte et hensigts-

mæssigt klassemiljø til implementeringen af mindfulness. Den psykiske dimension indebærer 

dét, som eleven selv kan udvikle kompetencer indenfor, forstå og handle på med en indadrettet 

opmærksomhed - dét som mindfulness kan udvikle og understøtte. Den sociale dimension må 

sørge for plads til faktorer, der understøtter et gensidigt respekterende og inkluderende klasse-

miljø, så elevernes kompetencer gavner klassen og omvendt (Wistoft, 2012). 
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Relation 
Relationer omhandler en almenmenneskelig kompetence til at afkode andre menneskers signa-

ler og respondere hensigtsmæssigt, så man kan være i et positivt samspil (Klinge, 2017, s. 19, 

l. 25-28). For at skabe rammer for et klasse- og læringsmiljø, hvor elevers mentale sundhed 

understøttes, og hvor mindfulness kan implementeres, må relationer gå forud og være positive 

(Jensen & Gøtzsche, 2020). Forholdet mellem mindfulness og relationer bliver dynamisk, da 

positive relationer forudsætter implementeringen af mindfulness. Samtidig kan NØ bidrage til 

udvikling af relationer, da eleverne gennem struktureret ro og træning i nærvær, får kompeten-

cer til at rumme skolens fællesskaber (Lau, u.d.). Mindfulness’ understøttelse af empati, med-

følelse og at tænke før vi handler gør, at eleverne kan indgå i respekterende sociale relationer. 

Gode relationer skaber fundamentet for arbejdet med NØ, da mindfulness i skolen forudsætter 

et klassemiljø med tryghed, ro, gensidig respekt og nærvær. Det kræver noget af eleverne at 

sætte sig selv på spil og give sig hen til NØ fx at have øjne lukket sammen med andre og lave 

åndedrætslyde. I skolen opsættes relationer oftest i to dimensioner: elev-elev og lærer-elev, 

men ved at sætte et nærværs- og mindfulnessperspektiv på begrebet fordres en tredje dimen-

sion: den individuelle. Det omhandler, at man må være i relation med sig selv, før man kan 

være i relation med andre. 

 

Mindfulness i undervisningen 
Mindfulness som perspektiv i undervisningen bliver, ud fra vores tanker, en måde at arbejde 

væk fra at skulle præstere, og i stedet legitimere, at eleverne skal være. Hertil må mindfulness 

forstås som en tilgang til at skabe nærvær i skolen og som et sundhedsfremmende perspektiv 

ift. understøttelsen af alsidig udvikling. Det er vigtigt at pointere, at mindfulness ikke skal ses 

som et middel til et mål, hvis det skal være et modspil til præstationskulturen. Derfor må man 

vægte de processer, mindfulness medfører, lige så højt, som den positive indflydelse det kan 

have på udviklingen og understøttelsen af kompetencer. Som lærer må man didaktisk tage hen-

syn til dette i undervisningen. Mindfulness kan forstås som en mentalitet, læreren kan arbejde 

ud fra i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen, en didaktisk ramme, og NØ bli-

ver bl.a. måden at implementere mindfulness som aktiviteter i undervisningen. Læring og triv-

sel er dynamiske faktorer, der forudsætter hinanden, dvs. at trivsel medfører læring og om-

vendt. Derfor anlægges et trivselsperspektiv ift. læring. Ud fra forskning og viden antages, at 

mindfulness øger trivsel ved implementering i tre ovenstående perspektiver. Perspektiverne er 
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dynamiske og forudsætter hinanden. I arbejdet med mindfulness i skolen bør de alle medtæn-

kes. Da mindfulness er et perspektiv, der afgrænses til individet, må mindfulness i undervis-

ningskontekst forstås bredere. Læreren må have et dobbeltblik både ift. individet, eleven og 

fællesskabet, klassen. 

 

Didaktisering & implementering 
I følgende forklares didaktiske overvejelser til at beskrive hvorfor, hvad og hvordan mindful-

ness blev implementeret i undervisningen.   

 

Grundet elev- og læringsforudsætningerne i klassen ønskede vi at undersøge, om mindfulness 

kunne udvikle et sundt lærings- og trivselsmiljø. Et miljø med mulighed for nærværende og 

positive relationer til sig selv, elever samt lærer imellem og en nærværende opmærksom un-

dervisningspraksis. I undervisningen havde vi, jf. mindfulness som didaktisk ramme, en accep-

terende tilgang til og opmærksomhed af nuet. Det var vigtigt at udvikle relationer til eleverne 

ved at være åbne og anerkendende for, hvad der rørte på sig, så eleverne følte tryghed i at være, 

som de var. Det var vigtigt ift., at eleverne turde udforske sig selv og oplevelser i NØ. Med 

mindfulness som intervention kan man aldrig være forberedt på, hvad der sker. Man må derfor 

være fleksibel og prioritere processen (Leoni, 2012, s. 89). Det tog vi forbehold for ift. måden, 

vi indtænkte mindfulness i undervisningen fx ved plads til pauser, når eleverne gav udtryk for 

det eller længere tid til refleksive samtaler efter NØ. Vi oplevede flere gange, at vores tidsplan 

ændredes, da eleverne efterspurgte NØ og brugte lang tid på at finde ro. Vi oplevede også, at 

vi efter en øvelse måtte tage en elev ud af klassen og snakke, da hun blev ked af det. Mindful-

ness kan dermed ikke udelukkende forstås som en vej til noget direkte positivt. Det kan åbne 

for følelser og modstand, og man må acceptere og anerkende processerne og give plads til 

udviklingen i undervisningen. Derfor er det vigtigt at medtænke tid og plads til elevernes tanker 

og følelsesmæssige udfoldelse. Læreren må være kompetent og have erfaring med mindfulness. 

NØ indeholder mange førbevidste ikke sproglige elementer. Har man selv en kropslig erfaring 

med dette, kan man nemmere fornemme elevernes tilstand, støtte dem hensigtsmæssigt og være 

en god rollemodel (Leoni, 2012). Da mindfulness skal stimuleres og trænes, implementerede 

vi NØ som en fast del af danskundervisningen. Vi havde medtænkt tre NØ: tre minutters ånde-

drætsøvelse, skolemassage og bodyscan. Efter hver øvelse samlede vi op på elevernes oplevel-

ser i en fælles refleksiv samtale. 
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Nærværsøvelser i forløbet 

Åndedrætsøvelse 
Tre minutters åndedrætsøvelse er udført med inspiration fra psykolog Sabrina Leoni. I alle NØ 

skulle eleverne fokusere på åndedrættet. Åndedrættet er en måde at træne opmærksomheden. 

Når eleverne bliver fortrolige med dette, kan åndedrættet bruges til at være i oplevelser ydre 

som indre og grounde sig selv (Leoni, 2012, s. 116). I forløbet anvendtes øvelsen fast inden 

timerne ud fra tanken om, at eleverne fik mulighed for at omstille sig og være til stede ift. skift 

i skoledagen. Eleverne skulle finde sig til rette ved bordet og lukke øjnene. Her startede vi med 

guidet vejrtrækninger. Vi tog først dybe vejrtrækninger sammen helt ned i maven og så ud. 

Resten af tiden skulle de selv have fokus på åndedrættet (ibid., s. 123). Efter eleverne havde 

prøvet øvelsen et par gange igangsattes den uden stilladsering. De første gange havde eleverne 

svært ved at være stille og holde opmærksomhed på øvelsen. Vi valgte derfor at sætte det 

samme stykke musik på, hver gang øvelsen gennemførtes, svarende til tre minutter. Derigen-

nem stilladserede vi eleverne til at holde opmærksomheden. De kunne få en fornemmelse af, 

hvor lang tid øvelsen tog, da den endte, når musikken var færdig. Herefter oplevede vi, at ele-

verne var bedre til at holde fokus. Øvelsen skulle gøre eleverne opmærksomme på åndedrættet. 

Fokus på musik kunne flytte det egentlige fokus fra åndedrættet. Uden musikken oplevede vi 

dog forstyrrelser, hvilket distraherede hele klassen, fremfor kun de elever, der ikke kunne holde 

fokus. Derfor blev musik en didaktisk overvejelse ift. at tilpasse øvelsen til klassen. Med tiden 

efterspurgte eleverne, om de måtte få en pause med øvelsen. Den blev derfor brugt udover den 

faste implementering, når eleverne havde brug for det. 

 

Skolemassage 
Skolemassage er udført med inspiration fra et modul på uddannelsen, konflikthåndtering i sko-

len, og ud fra Inger Hartelius undersøgelse om berørings indflydelse. Vi medtænkte det ift. 

mindfulness, da berøring kan modvirke konflikter, skabe ro og nærvær og har positiv indfly-

delse på elevers samvær og stemning i klassen (Hartelius, 2012., s. 63). Øvelsen blev udført 

hver anden uge. Med øvelsen træner eleverne at mærke sig selv og hinanden, hvilket kan un-

derstøtte et positivt klassemiljø. Eleverne blev delt i to, hvor den ene del satte sig på stole i en 

rundkreds. Den anden del fandt et redskab, som de kunne bruge til at massere de siddende 

elever med, og stillede sig tilfældigt bag en af dem. Forinden var der lavet en aftale om, at alle 

skulle have en massør, samt at vi ikke ville høre kommentarer om, hvem man ønskede eller 
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ikke ønskede at massere. Vi havde medbragt redskaber til massagen, for at muliggøre en mo-

dificering af en evt. grænseoverskridende berøring. Det var vigtigt at pointere, at eleverne 

skulle massere, så det var rart. De skulle være opmærksomme på hinanden, og hvordan vi rea-

gerer forskelligt på, hvad der er rart. Det kan understøtte en gensidig følelsesmæssig respekt 

overfor hinanden, da de, der masserede først, selv skulle have massage bagefter. 

 

Bodyscan 
Bodyscan er udført med inspiration fra vores MBSR-kursus og Leoni. Øvelsen blev udført 

fredag eftermiddag i sidste lektion. Bodyscan træner elevernes evne til at flytte og holde op-

mærksomhed. Eleverne ligger på en måtte og flytter guidet opmærksomheden gennem krop-

pen, for at mærke kropslige fornemmelser og til sidst kroppen som helhed (Leoni, 2012, s. 

135). Da øvelsen er lang, var det vigtigt at udtrykke, at tankerne godt kunne vandre, men at 

eleverne skulle prøve at få fokus tilbage på åndedrættet, vores stemme eller musikken. Musik-

ken blev indført til fastholdelse af opmærksomhed jf. ovenstående forklaring. 

 

Mindfulness & alsidig udvikling 
NØ og mindfulness som perspektiv blev implementeret i den almene undervisning, da under-

visning altid bør vægte forholdet mellem dannelse og faglighed. Vi oplevede, at faglighed var 

højere prioriteret. Mindfulness blev derfor et perspektiv til dannelse jf. alsidig udvikling. Er 

mindfulness ikke en integreret del af undervisningen, kunne det tænkes, at det blev nedpriori-

teret. Medtænkes NØ kun som brainbreaks, gives der ikke tid til vigtige og udviklende reflek-

sioner og samtaler om det, som øvelsen kan medføre. Undlades dette vil essensen af mindful-

ness i undervisningen som didaktisk ramme være fraværende, og vigtige overvejelser, om 

mindfulness’ implementering, fravælges. Som lærer må man bevidst arbejde med elevernes 

kompetencer i fællesskabende processer, så det mindfulness medfører, udvikles og understøttes 

hensigtsmæssigt. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis elevernes kompetencer til at regulere sig 

selv bliver en måde, hvorpå eleven presser sig selv til at kunne præstere mere eller være i stress 

jf. præstationskulturen. Læreren må skabe en mentalitet om at være, hvilket bl.a. gøres ved at 

skabe rummet til anerkendende processer fx via fælles refleksive samtaler. Her kan eleverne 

opnå en sproglig bevidsthed om følelser og enten være i dem eller handle på dem ift. hvad de 

finder hensigtsmæssigt. 
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Den refleksive samtale 
Den refleksive samtale er vigtig, da det kan være svært at sætte ord på det førbevidste. Ved at 

høre andres tanker og refleksioner kunne eleverne støtte sig til hinanden eller lærerens oplevel-

ser til at mærke og forstå, hvad der skete i kroppen. Samtalen understøttede ligeledes en op-

mærksomhed på ovenstående dobbeltblik. Personlige oplevelser kunne deles i form af fortæl-

linger og disse skabte sammen en fælles begrebsverden i klassen om mindfulness (Nielsen, 

2012). Ved at eleverne sammen forsøgte at sætte ord på noget individuelt, kunne de være med-

skabere af et klasserum med plads til at lytte til hinanden og med gensidig respekt for hinandens 

tanker og følelser. Samtalen kunne understøtte følelsen af samhørighed (Klinge, 2017). Vi op-

levede, at eleverne havde svært ved at deltage i samtalerne, hvilket uddybes i analysen. Sam-

talen kunne understøtte, at eleverne så meningen med mindfulness, da de kunne spejle sig i 

hinandens oplevelser. Vi omtalte ikke, hvad mindfulness var, da vi ikke ønskede at påvirke 

deres umiddelbare oplevelse. Vi forklarede, at vi skulle lave NØ, da vi synes det var interessant 

og gerne ville skrive en opgave herom. 

 

Gensidig respekt 
Til at skabe et klassemiljø med gensidig respekt var det vigtigt at italesætte, at der ikke var 

noget rigtig eller forkert ift. elevernes tanker. Vi anerkendte elevernes inputs og tog tiden til, 

at alle følte sig hørt. Vi opstillede sammen regler for, hvordan man opførte sig under og efter 

NØ, fx at man ikke forstyrrede eller udpegede andre. Herudfra opstillede vi sammen en ‘mind-

fulness klassekontrakt’. For at legitimere det nye og grænseoverskridende i klassen var vi som 

lærere eksempler i NØ og de refleksive samtaler. Dette for at vise øvelsernes udførelse og til 

at sætte ord på, hvad vi tænkte og følte herefter. Til at skabe rummet til NØ brugte vi bevidst 

vores kropssprog og stemme til at afstemme og regulere klassen mod en rolig adfærd (Leoni, 

2012, s. 81). 

 

Etiske overvejelser 
Eleverne har begrænset mulighed for at vælge aktiviteter til og fra i skolen (Svinth, 2010). NØ 

kan være grænseoverskridende og personlige at udføre i en klasse med andre. Går det imod 

elevernes præmisser, kan de ikke tvinges til deltagelse, men opfordres hertil og NØ kan tilpas-

ses eleverne og klassen. Vi kan ligeledes ikke tvinge eleverne til at falde til ro og mærke krop-

pens signaler. Vi kan invitere dem til det og understøtte deres proces. En vigtig overvejelse var, 
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at vi som lærere tog hensyn til, at mindfulness er et personligt perspektiv, der kan være svært 

at rumme og udforske - især hvis man har svært ved at komme i kontakt med sig selv eller 

aldrig har stiftet bekendtskab med det. Det kan være svært at forstå og sætte sig ind i, hvordan 

elever kan finde det frustrerende at skulle være alene med sig selv i NØ eller at skulle berøres 

eller røre andre. Særligt i skoleperspektiv kan det være udfordrende, da noget der kan virke 

personligt og sårbart gøres fælles. Derfor var det vigtigt at skabe trygge rammer og gode rela-

tioner, så eleverne havde lyst og mod til at deltage. 

 

Deltagerobservation 

Med deltagerobservation undersøges elevernes deltagelse og udvikling ift. NØ, samt hvad im-

plementeringen medførte ift. klassemiljøet og relationer før, under og efter NØ. I nedenstående 

beskrives og kommenteres udvalgte observationer ud fra hvad vi oplevede ift. et elev-, klasse- 

og relationsperspektiv. Eksempler på feltnoter kan ses i bilag 1. 

  

Elev 
Vi observerede en udvikling i elevernes tilgang til mindfulness fra start til slut. Første gang, vi 

lavede NØ, var eleverne skeptiske. De havde svært ved at finde ro, snakkede, grinede og faldt 

i søvn, fx har vi i feltnoterne efter første bodyscan skrevet: A beder eleverne lægge sig på 

måtten. Flere går rundt i klassen og kigger på, hvem der ligger hvor. Der er meget snak og 

uro. Nogen sætter sig op. En forlader rummet. Vi observerede, at eleverne var mere opmærk-

somme på andre end sig selv, fx hvem de lå ved siden af. Det antages, at de oplevede NØ som 

en ydre ting, og at der var en distance mellem øvelserne og kroppen. Med kontinuerlig genta-

gelse af NØ oplevede vi, at distancen mindskedes hos de fleste. Oplevelsen af mindfulness som 

et ydre fænomen blev mindre, og det blev mere forankret i kroppen. Eleverne gik fra at have 

svært ved at holde fokus under NØ til at blive gode til det, fx har vi sidst i forløbet noteret: A 

beder eleverne om at lægge en hånd på maven og tage en dyb vejrtrækning. Alle lægger en 

hånd på maven og mange puster højlydt ud. Ingen åbner øjnene. Alle var under bodyscanen 

vågne og til stede. Eleverne var ikke bange for at lave lyde, hvilket tyder på, at de turde sætte 

sig selv på spil. De var til sidst mere opmærksomme på dem selv end andre. Det blev tydeligt 

via observationerne, at mindfulness og NØ var noget, som skulle trænes. 
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Vi observerede, at de fleste elever var positivt indstillet overfor mindfulness, da de var delta-

gende i NØ og refleksive samtaler. Dog fandt tre piger det udfordrende, særligt bodyscan. De 

havde svært ved at ligge stille, rørte ved hinanden, snakkede og kunne ikke holde øjnene luk-

kede: Alle elever er faldet til ro og ligger med lukket øjne undtagen tre piger. De rører ved 

hinandens hår og hvisker. A siger “Flyt fokus til jeres baller” pigerne griner højlydt. Noten er 

fra sidst i forløbet. De blev i klassen betragtet som de populære. At de havde svært ved at holde 

fokus under NØ, kunne tænkes at være knyttet til deres selviscenesættelse og selvværd. De 

fandt det grænseoverskridende at udføre øvelserne og ville ikke sætte deres image på spil. Pi-

gerne følte sig presset ift. skolen og var fokuseret på at klare sig godt. Hertil tænker vi, at NØ 

kunne gavne dem jf. en indre ro, selvværd og opmærksomhed på nuet. Vi så dog, at de ikke 

synes at finde motivationen ligesom de andre elever. For at prioritere processen var det vigtigt, 

at pigerne ikke blev gjort forkerte og irettesat ift. deres oplevelser. De deltog med det, de kunne. 

Med tiden kunne det tænkes, at deltagelsen i NØ blev mindre grænseoverskridende for dem. 

Vi kunne have skilt dem ad mhp. at understøtte en udviklingsproces i at være i sig selv. Det vi 

så, tolker vi som et udtryk for, at pigerne havde tilpasset sig præstationskulturen og en ageren 

i den ydre verden. Uroen kan forstås som en usikkerhed - de var endnu ikke klar til at gå ind i 

den indre verden, og hvad det medførte. 

 

Vi observerede en udvikling i elevernes holdning til mindfulness, da de efterspurgte mere af 

det i timerne. Herudfra tolker vi, at de fleste var glade for mindfulness. Vi observerede, at for 

de fleste blev mindfulness en kropslig erfaring. Det blev særlig tydeligt, da vi fire måneder 

efter det afsluttede forløb gentog NØ inden elevinterviewene. Dette for at eleverne havde bedre 

forudsætninger for at huske øvelserne og svare på spørgsmål: Eleverne tager måtter, lægger 

sig på gulvet og lukker øjnene. A har endnu ikke sagt andet end, at de må tage en måtte. Ele-

verne tilgik øvelsen uden behov for megen instruktion. Det var tydeligt, at de huskede, hvad 

de skulle. Det var forankret i kroppen. Eleverne tilgik øvelserne med nærvær, ro og opmærk-

somhed, som da forløbet blev afsluttet i december. Interviewene skulle herefter have været 

indsamlet, men blev udskudt pga. COVID-19. 

 

Klassemiljø 
Vi oplevede en udvikling fra en klasse med meget larm, uro og uhensigtsmæssige forstyrrelser 

til en klasse med mere ro og plads til koncentration: C og K er gået ud af klassen, uden at A 
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har givet lov. M har sat sig hen til pigerne og er i gang med at tage ting ud af deres penalhuse. 

De prøver at stoppe ham og råber ad ham. T holder sig for ørerne. Noten er fra en time i starten 

af forløbet. I slutningen af forløbet noteres: Eleverne sætter post-its på døren. Herefter går de 

tilbage på deres plads og skriver en ny. Der er stille. De snakker ikke meget. Vi observerede, 

at roen og koncentrationen var størst i tiden lige efter NØ. Særligt i skoledagens skift så vi, at 

eleverne kom i små konflikter med hinanden. Disse kunne mindskes ved at starte undervisnin-

gen med NØ. 

  

Relation 
Ifm. skolemassage observerede vi de første gange, at eleverne virkede nervøse og usikre over 

at give og få massage. To nægtede at deltage. Efter nogle uger med fast implementering tog 

alle elever del i det, ingen brokkede sig eller nægtede at give massage. Vi observerede glade 

og rolige elever: Alle er deltagende og giver massage. De smiler og griner. Igen klager over at 

skulle give eller få massage af nogen. De, som får massage, er helt stille og hovedet hænger. 

Noten viser, at eleverne turde at slappe af og nyde at få massage af hinanden, hvilket tyder på, 

at der var gode relationer til stede. 

  

Ud fra observationerne blev vi nysgerrige på elevernes oplevelser af mindfulness. Elevperspek-

tivet blev interessant, da vi derved kunne undersøge, om de så meningen med mindfulness og 

oplevede det positivt. Hvordan eleverne sætter ord på oplevelser uddybes i følgende. 

 

Analyse 
I følgende analyseres elevernes oplevelser med mindfulness i undervisningen ud fra de tre 

ovenstående perspektiver. Hertil knyttes citater af elevernes udsagn til at understøtte pointer. 

Udvalgte citater og konteksten hertil kan ses i bilag 3. 

 

Elev 

Afslapning 

Da vi spurgte til elevernes opfattelse af mindfulness, udtrykte de alle, at mindfulness var af-

slapning. En elev sagde: Øh jeg tror det er en måde at slappe af på. Øh og man kan komme af 
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med stress måske hvis man har haft en svær skoledag. For ham var mindfulness en måde at 

koble af på. Han kunne med NØ mærke efter og tjekke det indre ift., hvordan oplevelser havde 

været, når noget havde været svært samt følelser og tanker derom. Eleven udviste tegn på me-

takognition og følelsesregulering ved at blive opmærksom på, at når noget var svært, opstod et 

behov for afslapning (Bethune m.fl., 2021). Når eleven kan registrere et behov, udvikles og 

understøttes selvregulering ift. at kunne imødekomme behovet. Eleverne beskrev, at de efter 

NØ følte sig afslappet: Jeg blev træt, æh ku’ godt mærke at æh mine muskler de var afslappet 

og det var lidt svært at bevæge mig på grund af, at jeg blev lidt tungere. Eleven beskrev en 

tilstand af fysisk afslappethed med kroppen, der blev tung. En anden beskrev at med mindful-

ness: kommer man bare ned i noget sort (...) det er en dejlig følelse. Eleven satte ord på den 

kropslige fornemmelse, det var at slappe af, og tænkte på at kroppen forsvandt ned i gulvet i 

noget sort under bodyscan. Afslapning er ikke et mål i sig selv, men en positiv sidegevinst, da 

det at være afslappet er en optimal psykisk tilstand til trivsel. Det modvirker stress og spæn-

dinger, som eleven jf. første citat udtrykte (Svinth, 2010, s. 30). Elevernes oplevelser af mind-

fulness som afslapning kan dermed understøtte trivsel. 

 

Elevernes forståelse af mindfulness som afslapning må forstås i konteksten undervisning og 

skole, fx sagde en elev: lige nu der har vi to gange to timers lektioner. Det kan godt være 

rimelig langt. Så hvis det er man lige får slappet af eller et eller andet, så er det dejligt. (…) 

kroppen har en tiltrængt pause (…). At føle sig afslappet står i kontrast til at være i gang. 

Eleven beskrev, hvordan en tiltrængt pause gav energi i en lang skoledag. Han registrerede en 

følelse, hertil et behov, og blev med refleksioner i interviewet opmærksom på, at mindfulness 

opfyldte behovet. NØ brød den faglige undervisning, hvor eleverne skulle præstere i længere 

tid ad gangen, og understøttede at eleverne kunne omstille sig i timerne mellem aktiviteter og 

fra fag til fag. NØ oplevedes som et pusterum fra faglig præstation. 

 

Forventning & præstation 

Som tidligere nævnt observerede vi, at flere elever var fagligt presset grundet egne og andres 

forventninger. Med interviewene blev vi også opmærksomme på, at flere var presset over det, 

de skulle nå i og udenfor skolen. Tre elever forklarede, at de havde en travl hverdag med fri-

tidsaktiviteter og lektier. Alle eleverne udtrykte, at de skulle nå meget i skolen, fx: øh opgaver 

nogle gange hvis det er jeg ikke har nået at lave dem derhjemme så bliver jeg lidt bange. Han 

mente, at mindfulness kunne hjælpe for: så glemmer man lidt alt. NØ var for ham et pusterum 
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ift. forventninger om præstationer. Han kom væk fra tankerne om det, han skulle præstere i 

skolen. Tankerne udtrykker mistrivsel i og med, at han var bange for at komme i skole, hvis 

han ikke havde lavet lektier. Følelsen af pres, samt behovet for en tiltrængt pause, tolkes som 

et udtryk for præstationskulturens indflydelse i skolen. Det gør eleverne pressede, stressede og 

bange for at gå i skole. Vilkår, vi ikke mener, er hensigtsmæssige, da eleverne bør opleve tryg-

hed og trivsel. Er trivsel ikke til stede, har læreren mistet fokus på, hvad der er vigtigst: ele-

verne. Ovenstående udsagn er ikke enkeltstående. En anden elev udtrykte, at det var svært, når 

mange opgaver skulle laves, da:  

 

ens hoved det bliver træt øh og øh det er bare ikke så dejligt og rende rundt med så mange 

tanker på hovedet, fx om man nu har lavet det rigtigt eller om man nu har lavet nok eller om 

man har lavet for meget. 

 

Elevens tanker udtrykker forventninger om, at tingene skal laves ‘rigtig’. De mange tanker kan 

være et udtryk for usikkerhed og manglende selvværd. Han oplevede ikke connectedness, da 

han var oppe i hovedet og var handlingsorienteret ift. præstation: om det, han lavede, var rigtigt. 

Mange tanker sætter sig som pres og gør det svært at mærke sig selv samt være nærværende i 

nuet, fx hvis man mærker, at der er noget der ikke er dejligt, men ikke kan handle på det. Eleven 

bekymrede sig fremfor at opleve nuet, og opmærksomheden var flyvsk. Han mente at mindful-

ness hjalp ved: bare blive lidt afslappet og så ikke behøves at tænke over det og så bare få det 

væk. Bare få det væk var et udtryk for, den tiltrængte pause ovenstående elev også mærkede. 

De kunne få lov at tømme hovedet, eller som en elev sagde: tænke på det man har lyst til. 

 

En anden elev følte, at han skulle præstere godt ift. sig selv: jeg er åbenbart … jeg er blevet 

kåret til ordblind eller hvad man skal sige så øh jeg vil helst gøre det bedst muligt. Pga. hans 

diagnose følte han, at han skulle præstere bedst muligt, og lagde et pres på sig selv i skolen. Ift. 

mindfulness forklarede han, at det var dejligt, at der var ro efter NØ, da han så fik ro til at kunne 

koncentrere sig. Med NØ blev han opmærksom på sine udfordringer. Han udtrykte metakog-

nition i oplevelsen af, at han skulle have mere ro og rum til at kunne koncentrere sig. Han var 

opmærksom på, at NØ skabte ro i klassen, samt at han blev afslappet. Han blev dermed selv-

bevidst om egne behov. Med videre implementering kunne det tænkes, at han blev opmærksom 

på at bruge NØ, fx når han møder udfordringer, og derigennem bliver modstandsdygtig overfor 

forventningspresset fra sig selv og evt. andre. 
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En elev blev spurgt, om hun følte sig presset i hverdagen, hvortil hun bekræftede, at hvis hun 

havde mange lektier for, eller andet hun ikke nåede at lave, så gjorde hun. Vi spurgte, om 

mindfulness kunne hjælpe hende, hvortil hun svarede: Øh man får måske sådan slappet lidt af 

okay træk vejret stille og roligt, jeg kan godt nå det, jeg måske gør det sådan på den der måde 

eller sådan noget. Sådan man tænker over det. Hun var bevidst om, at vejrtrækningen blev 

hendes vej til at træde tilbage og overveje, hvordan hun kunne handle, når hun følte sig presset. 

Hendes stille og rolige vejrtrækning var en måde at blive afslappet på, være til stede i nuet, og 

overveje hvad hun skulle gøre, for at nå det, hun skulle. Hun udviste dermed kompetencer jf. 

selvforvaltning. Hun brugte åndedrættet til selvregulering, da det hjalp hende til at overvåge 

og modificere tanker, følelser og handlinger ift. situationen. Hun var selvbevidst, da hun iden-

tificerede og anerkendte følelser, og forstod, hvordan de påvirkede hendes adfærd. 

 

Læringsparathed 

Ift. elevernes læring spurgte vi, hvornår NØ var placeret bedst. Nogle mente, at det var først i 

timen, så de følte sig klar til undervisningen. Andre mente sidst i timen, så de kunne koble af 

og klare hovedet, inden de skulle hjem. Vi spurgte en elev om, hvad en pause gjorde for ham, 

da han jf. ovenstående forstod mindfulness som en tiltrængt pause. Han svarede: Den gør at 

man lige nulstiller så er man klar igen (...) så kan man koncentrere sig lidt bedre. Herudfra 

tolkes, at NØ har indflydelse på elevens læringsparathed, da en nulstilling kan forstås som en 

omstilling til at være klar til at modtage det, der er i nuet.  

 

Eleverne udtrykte træthed efter NØ, da de havde haft lukkede øjne. Dog fortalte de også, at de 

lidt efter blev friske: Øh jeg kan godt lide det fordi så altså jeg bliver mere træt af det men så 

føler jeg sådan… når der er gået noget tid bagefter, så føler jeg også, at jeg er frisk. Først at 

være træt, så frisk, kan være et udtryk for, at eleven har haft brug for en pause. Med NØ opnås 

pausen. Den efterfølgende friskhed tolkes ift., at han herefter følte sig læringsparat. En elev 

forklarede, at hun havde opnået en mental pause fra skolen med NØ: altså jeg kan godt lide det 

fordi man sådan får slappet lidt af og så, og man får sådan sluppet tankerne løs, og så tænker 

man ikke sådan på megameget bagefter synes jeg. Med NØ kunne hun tømme hovedet, hvilket 

refereres til som clarity - forstået som klarhedsfornemmelse (Bethune m.fl., 2021, s. 28). Cla-

rity medfører: så er man mere frisk oppe i hovedet. Man bliver klar til evt. udfordringer, som i 

skolekontekst bl.a. kan være læring eller sociale relationer (ibid.). At de mange tanker slippes 

løs, tolkes som adgang til den indre verden. Eleven var meget oppe i hovedet med hendes 
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tanker, men efter NØ fandt hun ro. Det kan skyldes, at hun fik mulighed for at vende opmærk-

somheden indad. Derefter var hun klar til at være i nuet. Når eleverne oplever clarity, kan øget 

velvære samt evnen til at holde fokus og opmærksomhed opnås. De kan optage mere viden, da 

hovedet ikke optages af andre tanker (ibid.). 

 

Glæde 

Over halvdelen af eleverne udtrykte, at de med mindfulness oplevede glæde: Jeg har det egent-

ligt fint sådan jeg har… jeg bliver sådan mere glad af det. Da vi spurgte en elev, hvorfor det 

var rart at lave NØ, svarede han: Så føler du sådan… altså så det ikke bare er et fængsel at 

komme i skole (...) Det er ligesom i pauserne. Udsagnet understøtter svaret ift. en tiltrængt 

pause fra skolens hverdag. Det kan være et udtryk for øget glæde ved at gå i skole efter mind-

fulness er implementeret, da han oplevede mere frihed jf. hans sammenligning mellem mind-

fulness og pauser. Eleverne blev bevidste og anerkendende overfor følelser i kroppen, men 

havde svært ved at sætte ord på, hvad det medførte. At de kan registrere et behov samt sætte 

ord på, viser at et behov er blevet mødt, samt hvorfor behovet opstod. De var dermed i en 

udviklingsproces, der omfattede både at mærke sig selv og udvikle et sprog til at tale derom. 

Elevernes glæde forstås som et udtryk for øget sammenhæng i hverdagen. Eleverne oplevede 

connectedness ift. hoved og krop samt indre og ydre verden. De var presset af lange dage, så 

det var rart at tankerne kunne slippes løs for derigennem at opleve clarity. De blev bedre til at 

mærke efter i sig selv, være opmærksomme på hvad der rørte på sig og handlede herefter. 

Eleven, som var bange for at gå i skole, svarede ift. hvad mindfulness kunne bruges til: Ehm at 

være… altså jeg synes det gør mig rigtig glad på den måde, og det synes jeg hjælper. En følelse 

af glæde tolkes som øget trivsel og skoleglæde. Glæde må medføre velvære og dermed bedre 

mental sundhed, trivsel og læring. 

Mindfulness som pause 

Selvom eleverne oplevede NØ som en pause, forstod de dem stadig som en del af undervisnin-

gen. De adspurgte drenge udtrykte, at en rigtig pause var at komme ud og bevæge sig. Med NØ 

skulle de stadig koncentrere sig og flere udtrykte, at det var svært at ligge stille, og at de kom 

til at tænke på andre ting fx fodbold. Det er en naturlig proces, og ved at eleverne udtrykte 

dette, viser de, at de er ved at udvikle kompetencer til at være opmærksomme og nysgerrige, 

på det der er i nuet (Leoni, 2012). 
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Det kunne tænkes, at mindfulness af eleverne ses som et redskab jf. deres forståelse af perspek-

tivet som afslapning, og at de dermed ikke har opnået en dybere forståelse af mindfulness. Det 

tolkes ikke negativt, da vi mener, at det er et udtryk for, at eleverne er i en udviklingsproces. 

Elevernes forståelse af mindfulness som en pause eller afslapning er forskellig fra vores ift., at 

mindfulness er integreret i undervisningen til at understøtte alsidig udvikling. Elevernes forstå-

else tolkes som et udtryk for, at mindfulness stadig er førbevidst for dem. De mangler fortsat 

et sprog til at udtrykke følelser og kropslige fornemmelser. Mindfulness tillagdes ordene dejlig, 

afslappende og pause. Via disse positive ord, udtrykte eleverne motivation overfor mindful-

ness. Det var deres måde at sætte ord på de kropslige erfaringer, de havde været igennem. 

Eleverne udtrykte, at de kunne bruge NØ som en pause fra undervisningen, hvilket viser, at de 

har haft en erkendelsesproces. Ved at eleverne følte, at de kunne bruge mindfulness til at imø-

dekomme behov, udviste de metakognition. De trådte tilbage fra oplevelserne, og vidste hvad 

de kunne bruge NØ til. Eleverne udtrykte, at de ønsker mindfulness på skoleskemaet. Det tol-

kes, at de har haft positive oplevelser med perspektivet i undervisningen. Halvdelen af de ad-

spurgte mente, at de vil bruge mindfulness fremadrettet hjemme, hvoraf den anden halvdel 

relaterede det til skolen. Da halvdelen så det som undervisning, har de ikke kompetencerne til 

selv at udføre NØ endnu, men ud fra ovenstående tanker og oplevelser, er de på vej. 

 

Ud fra ovenstående finder vi det nærliggende at være opmærksom på elevernes udtrykte behov 

for mindfulness i undervisningen. Dette så eleverne ikke føler, at de skal have en tiltrængt 

pause eller være bange for, at de ikke har nået at lave, det de skulle. Det rækker ud over vores 

seks ugers praktik, men vi er blevet opmærksomme på det. Som kommende lærere må vi handle 

ud fra denne viden nu og i fremtiden ift. at varetage elevernes mentale sundhed, trivsel og 

læring. 

 

Klassemiljø 

Forstyrrelser & uro 

Eleverne gav udtryk for, at der i undervisningen var mange forstyrrelser i form af larm, afbry-

delser og uro. En elev udtalte, hvordan det påvirkede ham: Det kan godt blive ret irriterende 

(...) Jeg har brug for at koncentrere mig. Det stemte overens med vores observationer af un-

dervisningen fra starten af forløbet, hvor vi oplevede mange forstyrrelser, elever som let blev 

distraheret deraf og dermed manglede evnen til at rette opmærksomheden mod undervisningen. 
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En elev fortalte: man bliver meget stresset af at høre tusinde på samme tid. Eleven var bevidst 

om, at forstyrrelserne mindskede hans koncentration, og at det var irriterende og stressende. 

En anden elev beskrev, hvorfor det var svært at opretholde koncentrationen: Ehm sikkert (fordi) 

at alle sammen snakker, og måske når der er nogle der bare bryder ind når læreren snakker. 

Han satte ord på, hvordan mindfulness kunne hjælpe: Ehm det gør sådan at man fokuserer på 

hvem der snakker mere synes jeg. Det ses som et udtryk for, at eleven mere målrettet kunne 

flytte og opretholde sin opmærksomhed, hvilket hjalp ham til et bedre fokus på undervisningen. 

Dette øger elevernes læringsmuligheder, da man ikke kan lære, hvis man ikke kan fastholde 

opmærksomhed (Bethune m.fl., 2021, s. 41). Vi observerede at skift medførte larm, uro og 

konflikter, hvilket udfordrede klassemiljøet, og hæmmede koncentration, trivsel og læring. Det 

var en oplevelse flere gav udtryk for: I starten er der meget larm hvis vi kommer ind fra et 

frikvarter (…). Eleverne manglede en indadvendt opmærksomhed til at kunne påbegynde un-

dervisningen. Eleverne satte ord på individuelle behov; behovet for et klasserum med plads til 

ro og koncentration og derigennem mulighed for læring. Opmærksomheden på dobbeltblikket 

bliver vigtig, da det behov, eleverne satte ord på, må skabes i klassefællesskabet. En måde, det 

kan udvikles på, er via træning i indadvendt opmærksomhed via NØ. 

 

Ro & koncentration  

Ved implementeringen af NØ i undervisningen oplevede vi et klassemiljø med mindre støj og 

mere ro, hvilket elevernes oplevelser understøttede: Jeg føler bare man sådan stille og roligt… 

jeg føler bare jeg mere kan koncentrere mig. Det tolkes som et udtryk for, at eleven via en 

indadvendt opmærksomhed og oplevelsen af indre ro, oplevede, at hun efterfølgende kunne 

koncentrere sig bedre. Hvis flere elever har haft samme oplevelse, og har følt indre ro efter NØ, 

må et rum til ro, koncentration og opmærksomhed være udviklet. Eleverne udtrykte, at de op-

levede et roligere klassemiljø efter mindfulness: Det har været dejligt (…) Den (klassen) har 

været lidt stille og roligere end den plejer i hvert fald. NØ understøttede den sociale dimension 

og gav plads til et positivt klassemiljø. Eleverne gav udtryk for, at de bedre kunne koncentrere 

sig samt synes, at klassen var rar og dejlig at være i. Det tolker vi som, at dobbeltblikket blev 

taget hensyn til. Der blev udviklet et miljø, som byggede på en nærværende opmærksomheds-

kultur, med en opmærksomhed på hinanden og hinandens behov i klassen, plads til fordybelse 

og derigennem bedre læringsforudsætninger. Det kan skyldes, at NØ har understøttet empati 

og medfølelse ift. at eleverne anerkendte hinandens behov jf. kompetencen social bevidsthed. 
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Da individ og klassemiljø forudsætter hinanden, må eleverne være til stede med ro og opmærk-

somhed for, at klasserummet ligeledes kan danne rammerne for det samme. Elevernes positive 

indstilling overfor mindfulness, legitimerede det i undervisningen. Vi observerede fx, at det 

var acceptabelt at lave højlydte udåndinger under åndedrætsøvelsen. Det underbygges af ele-

vernes positive beskrivelser af NØ som: ret dejligt og det gør mig glad.  

 

Ved at implementere NØ i starten af timen oplevede vi, at eleverne var mere læringsparate 

samt at klassemiljøet, med plads til ro og fordybelse, gav mulighed for læring. En elev satte 

ord på, hvorfor NØ først i timen understøttede dette: Det er fordi så bliver man sådan… fordi 

man er meget opkørt… sådan man er helt uvenner efter man kom ind fra frikvarteret og sådan 

noget og så synes jeg godt det kan hjælpe ret meget. Eleven beskrev, hvordan skiftet fra fri-

kvarter til undervisning var svært, fordi man kunne være opkørt eller var uvenner med nogen. 

NØ hjalp ham til at omstille sig fra frikvarter til time, heri finde ro og være læringsparat. NØ 

kunne hjælpe til, hvad vi tolker som en grobund for et godt klassemiljø. Mindfulness blev 

hjælpsomt for den enkelte til at finde ro og nærvær, samt til at skabe det gode læringsrum for 

andre. 

 

Ud fra empirien ses en udvikling af et trygt klassemiljø, hvor eleverne følte, at de kunne deltage 

i NØ og turde sætte sig selv på spil. Miljøet fordrede trivsel, anerkendelse og inklusion. Ele-

verne tog NØ til sig. De accepterede et klassemiljø med mindfulness, hvilket understøttede den 

sociale dimension. Samtidig blev den psykiske dimension understøttet, da eleverne med øvel-

sernes fokus på en indre opmærksomhed fik rum til oplevelse, tanker og følelser. NØ under-

støtter dermed mental sundhed, trivsel og læring. Eleverne viste, at de var opmærksomme på 

en forskel af klassen før og efter NØ. Eleverne udtrykte en metakognitiv bevidsthed om, at der 

var sket en udvikling i klassemiljøet, og at de var bevidste om egne behov ift. deres trivsel i 

klassen. 

 

Relation 

Positive relationer 

Vi så en udvikling i relationerne eleverne imellem særligt ift. skolemassage. Som nævnt øn-

skede nogle elever ikke at deltage i starten af forløbet grundet berøring. Til sidst deltog alle i 

en tilpasset udgave af øvelsen. Udviklingen gik dermed fra ingen til en øget deltagelse. De 
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fleste elever fandt øvelsen behagelig: Øh jeg kunne rigtig godt lide skolemassage (…) man 

føler glæde ved at ved at blive rørt (...). Elevens beskrivelse samt en udvikling i deltagelse 

tolkes som et udtryk for, at elevernes relationer blev styrket, da en øvelse som skolemassage 

kræver tryghed og tillid. At øvelsen opleves behagelig, er et udtryk for, at eleverne var op-

mærksomme på hinandens kropslige fornemmelser og herigennem skabte gensidig respekt for 

hinandens følelser og grænser. 

 

At kunne indgå i positive relationer kræver overskud til at kunne rumme hinanden (Klinge, 

2017). Det gav flere elever udtryk for: Ja jeg vil helst have den (timen) sluttet (med NØ) (…) 

så er man klar til frikvarteret (…) man mere frisk oppe i hovedet (…) Så er man klar til at lege 

endnu mere eller sådan noget ik’? Eleven beskrev, hvordan han via NØ blev frisk og klar til 

frikvarteret. Selvom frikvarteret var en pause, krævede den for eleven energi og overskud. 

Dette kan tolkes ift., at eleverne i løbet af en skoledag møder mange indtryk, opgaver, krav, 

forventninger og mennesker, hvilket kan gøre det svært at forholde sig til sig selv og andre 

samt agere omstillingsparat. Med NØ oplevede eleven clarity, som kunne understøtte energi 

og omstillingsparathed fra timen til frikvarteret, hertil opretholde positive relationer ved at 

rumme sig selv og andre. 

 

Nærvær 

For at kunne indgå i relationer må man først være i relation med sig selv; man skal være nær-

værende med sig selv, dvs. kunne rumme og acceptere tanker og følelser i nuet (Jensen & 

Gøtzsche, 2020). I spørgsmålet om hvad mindfulness medførte, svarede en elev: 

 

Når jeg bliver frustreret eller… kan du lige tage en pause (...) hvis du bliver frustreret fx over 

at spille eller et eller andet så bare i stedet for bare at sidde og blive ved med at spille og så 

bare blive mere og mere sur måske lige tage en pause. 

 

Eleven viser, hvordan han via følelsesregulering og selvforvaltning kunne være i relation med 

sig selv. Han handlede ikke på negative følelser, han oplevede, men groundede sig selv via en 

‘pause’. Eleven sammentænkte derfor NØ med en pause. Han var opmærksom på hvilke følel-

ser, der var på spil. Eleven stoppede op i et svært øjeblik og kunne med metakognition overveje 

handlemuligheder til tackling af situationen. Ved at bruge følelsesregulering og være opmærk-

som på sig selv, havde han bedre mulighed for at rumme sine klassekammerater og at indgå i 
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positive relationer med dem. Når vi kan være til stede i nuet, som NØ hjælper til, kan vi være 

og agere nærværende både overfor os selv og andre. Derved kan eleverne bedre være der for 

hinanden og handle empatisk og omsorgsfuldt, fordi de kan magte sig selv. 

 

Ud fra empirien ses, at eleverne med NØ fik en pause, som vækkede opmærksomheden i nuet 

og hjalp dem i svære i situationer. Eleverne kunne være i ro med sig selv og derved også i ro 

og relationer med andre. 

 

Refleksioner over interview 
Med mindfulness understøttede vi en proces, hvor eleverne arbejdede med at blive selvbevid-

ste. Det ses ved, at de i interviewene satte ord på kropslige oplevelser og kædede tanker og 

følelser hertil. Med NØ fik de rum til at tænke og mærke efter. At eleverne delte deres tanker 

viser, at der var skabt tillidsfulde relationer, hvor det var okay at vise sårbarhed. Det så vi ved 

at eleverne turde fortælle os, at de fx blev bange, hvis de ikke havde lavet lektier. Det kræver 

mod at fortælle og stå ved følelser. Ved at de kunne det, forstår vi, at de er i en udviklende 

proces af selvbevidsthed, da de tør stå ved egne tanker og holdninger. Det kan understøtte 

positiv identitetsdannelse, herunder selvtillid og selvværd fremadrettet. 

 

Delkonklusion  
Ud fra vores empiri ses, at flere elever gav udtryk for en presset hverdag. Mindfulness hjalp til 

at give dem en pause, hvor de kunne koble af, blive afslappet og herigennem være parate til 

nuet. De var opmærksomme på at der efter NØ, var ro i klassen, hvilket gav dem mulighed for 

at koncentrere sig. Eleverne var i deres indadvendte opmærksomhed blevet opmærksomme på, 

hvad de havde brug for i klassefællesskabet. De kunne bedre indgå i positive relationer samt 

være med til at skabe et klassemiljø med gensidig respekt overfor hinanden og hinandens be-

hov. Ud fra elevernes oplevelser af mindfulness og vores observationer tolkes, at implemente-

ringen har bidraget til et bedre trivsels- og læringsmiljø, som kan understøtte deres mentale 

sundhed herigennem alsidig udvikling positivt. Eleverne udviste øget selvværd, empati og nær-

vær, både overfor sig selv og andre. Med forløbet så vi en proces, hvor opmærksomhed, me-

takognition samt følelses- og selvregulering blev udviklet og understøttet hos eleverne. Med 
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en videre implementering kunne det tænkes, at eleverne fremadrettet kunne anvende mindful-

ness selv, både i og udenfor skolen. Et interessant perspektiv projektet afgrænses fra pga. om-

fang. 

I vores forløb oplevede vi, at eleverne accepterede mindfulness samt tilgik hinanden og NØ 

med respekt. Det tolker vi som et resultat af, at vi har formået at udvikle et trygt og gensidigt 

respekterende klassemiljø ift. mindfulness og NØ. Havde vi mødt større modstand, kunne et 

behov for mere stilladsering og modificering af NØ have været nødvendig, da de som nævnt 

må tilpasses klassen. 

 

Kritiske refleksioner 

Brug af mindfulness i hverdagen 

Det er interessant, at eleverne var tøvende for egen brug af NØ i hverdagen. De beskrev, hvor-

dan mindfulness havde positiv indflydelse på deres hverdag. Vi undrer os derfor over, hvorfor 

eleverne ikke tænkte, at de vil bruge det. Vi tænker, at det kan være et udtryk for, at rammerne 

for mindfulness er sat ift. undervisning. I og med at vi ikke gennemgik eksplicit, hvad mind-

fulness er, eller hvad det kan medføre, kan eleverne have opfattet det som almene undervis-

ningsaktiviteter og ikke kompetencer, der skulle udvikles og understøttes. Eleverne så dermed 

ikke, hvordan mindfulness kunne udføres og gavne dem ellers, da deres forståelse lagde sig til 

undervisningskonteksten. Med en praktisering udover forløbets seks uger, tænker vi, at NØ 

ville blive en vane for eleverne, da de udviste tegn på de kompetencer, som mindfulness un-

derstøtter. En anden overvejelse er, at det er et stort ansvar selv at skulle tage styringen til at 

lave NØ. 

 

Trivsel & læring 

Mange faktorer kan have indflydelse på det undersøgte emne ift. trivsel og læring. Vi ved fra 

forskning, at motivation, selvbestemmelse, kompetencebehov og det fysiske læringsrum har 

betydning (Klinge, 2017). Grundet projektets omfang og interesseområde er empirien kun un-

dersøgt ift. mindfulness. 
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At sprogliggøre det førbevidste 

I interviewene oplevede vi, at eleverne havde svært ved at sætte ord på tanker og følelser. Det 

var svært at forholde sig objektiv som interviewer ift. ikke at lægge ord i munden på dem eller 

tolke på det sagte for at få dem videre i interviewet, når de gik i stå, fx: 

 

I: Synes du det var svært når de andre ikke kunne koncentrere sig? 

Elev: Ja man falder sådan lidt ud af rytmen ik’? 

I: hmm ja så du ser dig selv være i flow når du er i mindfulness? 

Elev: Ja 

 

Her fortolkes, hvad eleven mente med rytme. Det er vores tolkning af, at man er i flow i NØ. 

Vi kunne have spurgt om, hvad eleven mente med rytme, men vi definerede en følelse, som 

han måske ikke selv havde tænkt over, hvis vi ikke havde sagt det. Måske mente eleven noget 

andet, og det kunne tænkes, at eleven sagde ja grundet manglende sprog om det førbevidste til 

at forklare, hvad han mente. Vi kunne sammen have været nysgerrige på at udvikle en fælles 

forståelse af det førbevidste, fremfor at lægge vores forståelse over eleven. Vi er bevidste om, 

at vi i dette, samt andre eksempler, definerer førbevidste ord, hvilket ideelt skulle konstrueres 

i en fælles samtale, så det defineres ud fra elevens forståelse. Som lærere, med en bredere faglig 

viden om emnet, kan vi tage for givet, hvad det vil sige at være i nuet, samt at være opmærksom 

og nysgerrig på, hvad der rører på sig. Derfor må vi have fokus på at skabe plads til at udvikle 

et sprog i klassen, relateret til mindfulness. I efterfølgende refleksioner opleves bl.a. ovenstå-

ende eksempel som en måde at stilladsere eleven ift. at igangsætte refleksioner og oplevelser. 

Vi forsøgte at støtte dem i at begribe oplevelser, tanker og fornemmelser, noget førbevidst, som 

vi oplevede, at de havde svært ved at beskrive. Med undersøgelsesdesignet ønskede vi at gøre 

det førbevidste bevidst via sproget. Det var flere gange en udfordring. Vi tolker, at det kan 

skyldes, at vi generelt mangler et bevidst sprog til at legitimere følelser og fornemmelser som 

en del af skolens praksis både blandt lærere og elever. 
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Handleanvisning 
Til besvarelse af problemformuleringen er det forklaret i analysen, hvorfor det er hensigtsmæs-

sigt og virkningsfuldt at arbejde med mindfulness i undervisningen. Det tolkes ud fra de for-

dele, vi så implementeringen medførte ift. mental sundhed, trivsel og læring. NØ og mindful-

ness havde positiv indflydelse på eleverne, elevernes relation til sig selv, hinanden og lærere 

samt klassemiljøet. Eleverne efterspurgte mere mindfulness. For at imødekomme elevernes 

ønske, og grundet de fordele implementeringen medførte, har vi overvejet, hvordan vi og andre 

fremadrettet kan implementere og arbejde med mindfulness i undervisningen. 

 

Resultaterne er enkeltstående ud fra vores praksis. Da vores resultater skriver sig ind i aktuel 

forskning, ses et sammenfald, og dermed må mindfulness positive virkninger til en vis grad 

kunne generaliseres. Indenfor pædagogisk praksis kan resultater dog ikke overføres direkte. 

Konteksten er vigtigt, og ønskes et arbejde med mindfulness i undervisningen, må man tage 

hensyn til egne elever og klassers forudsætninger. Arbejdet med mindfulness bliver derfor et 

spørgsmål om didaktiske overvejelser. For at mindfulness kan implementeres effektivt i under-

visningen, må der skabes et miljø med plads og tid til, at det mindfulness medfører, kan udfol-

des. Skabes miljøet ikke, kan det være svært at implementere. Læreren må derfor arbejde på at 

skabe rammerne for implementering og udfoldelse af mindfulness. I vores forløb så vi, at ar-

bejdet med mindfulness udviklede og understøttede det, vi kalder et nærværsmiljø - en under-

visningspraksis og et klassemiljø, hvor der var plads til, at eleverne kunne være og agere nær-

værende overfor sig selv, hinanden og undervisningens indhold. I forløbet startede vi med 

mindfulness, som udviklede nærværsmiljøet, ved at give plads til processerne og imødekomme 

det, mindfulness medførte. Dette så eleverne fik mulighed for at være i nuet fremfor et fokus 

på at præstere. For at eleverne fik mulighed for at deltage i NØ og fik positive oplevelser og 

erfaringer, måtte nærværsmiljøet også være til stede. Nærværsmiljø må derfor forstås dobbelt 

ift. mindfulness i undervisningen. Et nærværsmiljø understøtter og skaber rammer og tryghed 

til implementering af mindfulness, så eleverne har lyst og mod til at deltage, men samtidig kan 

mindfulness udvikle nærvær og tryghed og dermed understøtte udviklingen af et nærværsmiljø. 

 

Når man arbejder med mindfulness i undervisningen, er der mange faktorer og perspektiver, 

der må overvejes og indtænkes. Det er et komplekst arbejde og ikke en hurtig løsning på et 

problem. For at begribe kompleksiteten har vi opstillet en didaktisk model, som et værktøj til, 

hvad man som lærer må overveje, hvis man ønsker at arbejde med mindfulness i skolen. 
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Model 

 
 

I midten ses nærværsmiljø, hvilket enten må være til stede og understøttes eller udvikles, for 

at man kan arbejde med mindfulness. Fra nærværsmiljøet går der pile ud til tre perspektiver: 

elev, klassemiljø og relation. De er dynamiske og gensidigt afhængige. Perspektivernes indhold 

er beskrevet i begrebsafklaringen og analysen. Til hvert perspektiv er udvalgt tre faktorer, som 

vi ud fra analysen, mener må understøttes ift., at mindfulness og/eller et nærværsmiljø kan 

implementeres og udfoldes hensigtsmæssigt i klassen. Faktorerne skal forstås som støtte til 

didaktiske overvejelser ift. at afklare hvad, hvorfor og hvordan man ønsker at arbejde med 

mindfulness jf. tanker om mindfulness som en didaktisk ramme. Den yderste ring, der omkran-

ser modellen, repræsenterer mindfulness som tiltag. For at skabe nærværsmiljøet må man ar-

bejde med fællesskabende processer i klassen. Mindfulness’ indflydelse skabes i den enkelte 

elev, og som lærer må man implementere didaktiske tiltag i sin undervisning, for at dette rettes 
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ud mod klassen. I vores forløb var tiltagene fx refleksive samtaler og en klassekontrakt. Per-

spektiverne og faktorerne i modellen må derfor sammenholdes og indtænkes med lærerens fag-

lige og didaktiske kompetencer, så et nærværsmiljø kan udvikles eller opretholdes. 

 

Med pilene hhv. de sorte dobbeltpile (ydercirklen) og de farvede fra midten og mellem per-

spektiverne (indercirklen), begribes de to dobbeltblikke mindfulness får i skolekontekst. De 

sorte pile angiver dobbeltblikket mellem mindfulness og nærværsmiljø. Mindfulness i yder-

cirklen er et tiltag, en vej ind til at udvikle nærværsmiljø. Pilene peger mod nærværsmiljøet, da 

mindfulness vil have indflydelse herpå, hvis faktorerne og de tre perspektiver understøttes i de 

didaktiske overvejelser. Man må fx overveje elevernes forudsætninger, motivation og erfaring, 

for at kunne deltage i undervisning, hvor mindfulness er implementeret. Hertil forstås pilene 

ud fra nærværsmiljøet ift., at når mindfulness har understøttet en udvikling af et nærværsmiljø, 

kan det mindfulness medfører, have positiv indflydelse på perspektiverne og faktorerne, jf. 

resultaterne i analysen. Yderligere kan pilene fra midten ud til mindfulness forstås ift., at et 

nærværsmiljø må være til stede og understøttes, for at mindfulness kan implementeres. Nær-

værsmiljø i indercirklen kan dermed ses som værende en vej ud til mindfulness, hvis man i de 

didaktiske overvejelser implementerer tiltag/aktiviteter til at mindfulness udvikles og udfoldes 

i perspektiverne og faktorerne. Man kan fx i struktur og rammer af undervisningen planlægge 

en refleksiv samtale for at skabe tryghed og gensidig respekt i klassen. Nærværsmiljø bliver en 

forudsætning for, at mindfulness kan implementeres, da det via perspektiverne og faktorerne 

skaber rammerne hertil. Det må enten skabes eller udvikles via didaktiske tiltag. Mindfulness 

og nærværsmiljø forudsætter hinanden og må forstås dynamiske. 

 

De farvede pile i midten begriber dobbeltblikket mellem individ og fællesskab. Mindfulness er 

et individuelt perspektiv ift. kompetencer, der understøttes og udvikles i individet. Med NØ 

udvikles og understøttes kompetencer i individet, som rettes mod fællesskabet, hvis der i fæl-

lesskabet skabes et miljø med plads til dette. Derfor er der en konstant vekselvirkning mellem 

individ og fællesskab, som forudsætter hinanden. Modellen begriber dette dobbeltblik ved at 

tage hensyn til at individ, elev, ikke kan adskilles fra fællesskabet, klassen, da de tilsammen 

skaber klassemiljøet og relationerne, angivet med pile mellem perspektiverne. Perspektiverne 

og faktorerne i modellen kan ikke stå alene, men må som ovenstående nævnt, sammenholdes 
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med didaktiske tiltag. Dette for at mindfulness ses som en helhed og integreret del af undervis-

ningen samt som et muligt værn mod præstationskulturen. I nedenstående uddybes faktorerne 

til hvert perspektiv. 

 

Elev 

Man må tage hensyn til elevernes individuelle erfaringer med mindfulness, motivation herover-

for samt deres mentale, sociale og fysiske forudsætninger. Derudover skal man være opmærk-

som på individuelle forskelle i reaktioner og tilgange til mindfulness, så eleverne føler sig mødt. 

Her må NØ tilpasses elevernes forudsætninger, så der skabes motivation og mulighed for del-

tagelse. Mangler motivationen og forudsætningerne, kan det medføre forstyrrelser for andre 

elever, manglende udvikling og understøttelse af kompetencer NØ kan medføre samt indfly-

delse på elevens relation til sig selv og andre. 

 

Klassemiljø 

Ift. struktur og rammer må der skabes tid og plads til, at NØ bliver en del af undervisningen. 

Som tidligere beskrevet ved man ikke, hvad mindfulness medfører hos individet eller klassen, 

og man må fælles gøre plads til at rumme det. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan man 

sammen skaber tryghed og gensidig respekt. Det kunne fx aftales, at man er lyttende og accep-

terende overfor hinanden. Refleksive samtaler på klassen er vigtige til at opbygge et fælles 

sprog, så eleverne sammen konstituerer og legitimerer følelser og tanker om oplevelser af 

mindfulness. Herigennem kan de udvikle empati i relationer og spejle sig i hinandens oplevel-

ser. 

 

Relation 

Man må være opmærksom på tredelingen af relationsperspektivet ift. at relationen starter i ele-

ven selv, som de sorte pile anviser. Eleverne skal kunne være i relation med sig selv, før de kan 

indgå i positive elev-elev og lærer-elev relationer. Derfor må man overveje, hvordan man ska-

ber mulighed for, at eleverne kan opbygge positive relationer til sig selv og hinanden. 
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Opsamling 

I praktikken oplevede vi elever, som var påvirket af præstationskulturen. Andres og egne for-

ventninger og krav overskyggede deres trivsel og læring. Det flyttede fokus væk fra undervis-

ningen og gjorde det svært for eleverne at rumme sig selv og hinanden. Vi var derfor interes-

serede i at undersøge, om mindfulness som intervention kunne understøtte elevernes mentale 

sundhed, trivsel og læring, og derigennem stilladsere dem til at kunne være og agere i præsta-

tionskulturen. Via aktuel forskning, egne oplevelser og observationer fandt vi frem til, at sær-

ligt tre dynamiske perspektiver: elev, klassemiljø og relation var vigtige at tage højde for, hvis 

mindfulness skulle implementeres i undervisningen. Med perspektiverne bevægede vi os væk 

fra en opfattelse af mindfulness begrænset til et individperspektiv og over i en bredere forstå-

else. Dette da implementeringen foregik i en skolekontekst, hvor klassen som fællesskab måtte 

medtænkes. Derved lagde vi et dobbeltblik mellem individet, eleven og fællesskabet, klassen, 

som værende hinandens forudsætninger og i konstant vekselvirkning i arbejdet med mindful-

ness i skolen. For at implementeringen af mindfulness ikke øgede presset hos eleverne, var en 

vigtig overvejelse, at mindfulness ikke blev kompetencer, eleverne skulle opnå, eller mål de 

kunne indfri, men derimod en proces hvori de kunne få lov til at være og mærke mindfulness’ 

indflydelse. 

 

Vi implementerede mindfulness i undervisningen som en didaktisk ramme med aktiviteter i 

form af NØ. Med implementeringen oplevede vi en positiv indflydelse på elevernes mentale 

sundhed, trivsel og læring. Vi observerede elever, som var mere læringsparate bl.a. ved at de 

kunne rette deres opmærksomhed mod undervisningens faglige indhold og kunne agere om-

stillingsparate, dermed være nærværende for det de skulle i nuet. Vi oplevede en undervisning 

med færre forstyrrelser, med plads til ro, fordybelse og nærvær samt et læringsrum med gensi-

dig respekt overfor undervisningen og eleverne imellem. Eleverne kunne bedre indgå i positive 

relationer med hinanden, da der i klassen var plads og rum til at de kunne være i relation med 

sig selv. Eleverne gav i interviewene udtryk for, at de forbandt mindfulness med afslapning, 

glæde, noget dejligt og en tiltrængt pause fra undervisningen. En pause hvor de kunne koble af 

og som var nødvendig for, at de kunne være og agere i skolen fagligt og socialt. Eleverne 

udtrykte, at de kunne bruge mindfulness til at håndtere noget svært via følelses- og selvregule-

ring. Eleverne udviklede med NØ kompetencer til at kunne være og agere i nuet. Hertil kom-

petencer der understøtter modstandsdygtighed ift. præstationskulturen. 
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Vi er opmærksomme på, at vores resultater er enkeltstående, og at en anden klasse formentligt 

vil opnå andre resultater. Derfor kan resultaterne ikke sammenlignes direkte, da de afhænger 

af eleverne og klassen. Dog kan vi se, at vores resultater skrives ind i aktuel forskning og viden, 

ift. mindfulness indvirkning i skolen. Nogle resultater må derfor kunne generaliseres. 

 

Pba. af vores teori, empiri og analyse opstilledes begrebet nærværsmiljø til at beskrive det 

miljø, som må udvikles eller være til stede for, at mindfulness kan udfoldes og integreres i 

undervisningen. Hertil opstillede vi en didaktisk model, tænkt som en handleanvisning til læ-

reren, der viser, hvad man skal overveje, hvis man ønsker at arbejde med mindfulness i skole-

kontekst. Vi fandt det relevant, da vi ud fra egne erfaringer oplevede, at man må gøre sig mange 

didaktiske overvejelser for at mindfulness kan implementeres hensigtsmæssigt som helhed i 

undervisningen. Implementering af mindfulness er et komplekst didaktisk arbejde. Modellen 

er vores bud på at synliggøre de perspektiver og faktorer, læreren må være opmærksom på. 

 

Da eleverne bruger en stor del af deres liv indenfor skolens rammer, bliver præstationskulturens 

problematikker noget, man som lærer er nødt til at forholde sig til, for at varetage elevernes 

trivsel og læring. Hvordan man imødekommer det, må være op til den enkelte. Vores bud blev 

mindfulness, da vi via implementeringen oplevede, at mindfulness havde positiv indflydelse 

på en udvikling og understøttelse af elevernes alsidige udvikling. 
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Perspektivering 
På trods af forskningens og egne positive resultater af mindfulness i undervisningen synes 

mindfulness ikke særlig udbredt i skolen eller positivt mødt blandt lærere. Det oplevede vi i 

praktikken, hvor få havde anvendt mindfulness og havde et dybere kendskab til, hvad perspek-

tivet indebar. Vi havde fx en lærer som henvendte sig til os med: nå det er jer, med det der 

yogapis. En negativ indstilling synes paradoksal ift. mindfulness’ positive virkninger. Vi tæn-

ker, at flere faktorer kan have indflydelse på den manglende udbredelse og forståelse, fx tid, 

det grænseoverskridende og private i perspektivet, lærerens holdning, præstationer og samfun-

dets diskurser. Lærerne er selv underlagt præstationskulturen, og tendensen kan hurtigt falde 

på, at vi skal nå hvad den ydre verden forventer af os. Dette spejler eleverne sig i. Spørgsmålet 

er, om det er muligt at finde en balance, hvor læreren implementerer mindfulness hensigtsmæs-

sigt og er en god rollemodel ift. at mestre balancen mellem den indre og ydre verden. Projektet 

giver ikke mulighed for at præcisere det, men det kunne være interessant at undersøge som led 

i mindfulness’ mulighed for implementering i skolen. 
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