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Rubrik – Pilotprojekt - Mindfulness på schemat 

Utföra ett pilotprojekt i Mindfulness på schemat, under tio veckor i skolan och sedan göra en utvärdering.  

Begreppet mindfulness har flera tusen år på nacken och är ett förhållningssätt som utvecklar 

uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad 

som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. Det handlar om att stanna upp och ”bara 

vara”. 

2009 års nobelpristagare i medicin, Elizabet Blackburn har publicerat data som talar för att 
mindfulnessträning kan förlångsamma cellernas och kanske också människans åldrande. 
 

Jag skulle rekommendera att så många klasser som möjligt (helst alla) från åk f-9 kunde vara med i 

projektet. Om det inte är möjligt. Hoppas jag på att en klass i låg, mellan och en i högstadiet kan vara med 

och delta. Efter projektet skulle det vara mycket intressant att se en utvärdering och en jämförelse, med 

övriga klasser och hur det var innan. Att utföra detta Mindfulness projekt ta tar endast 10 minuter i 

anspråk/dag. Och vinsterna är stora. 

Hur kan man genomföra projektet? - Det finns cd skivor att köpa för åldrar 4-7, 8-12, 13-18 år. Som är 

billiga, enkla att använda och bara följa instruktionerna.  

Se mer informationen: http://www.mindfulnesscenter.se/i-skolan/  

Produktblad om mindfulness i skolan:  http://www.mindfulnesscenter.se/media/39504/produktblad-

mindfulness-i-skolan-.pdf  

Tidigare pilotprojekt - Klass 4B på Utbynässkolan i Göteborg ingick i ett pilotprojekt (hösten 2014) som gick 

ut på att eleverna skulle öva mindfulness tio minuter dagligen under en tio veckor.  

På bara 10 veckor fick övningarna mycket positiva resultat i klass 4B: 

 Eleverna blir lugnare och kan jobba bättre. 

 Ökar koncentrationen och fokus. 

 Bättre kamratrelationer. 

 Gjorde medvetna val. 

Se artikel - Länk: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/mindfulness-pa-schemat 
 
Sedan 1979 har tusentals vetenskapliga studier gjorts om mindfulness effekter.  
 
Vanliga effekter av mindfulness: 

 Hindrar och lindrar influensa 
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 Förbättrar uppmärksamheten och den sociala förmågan 

 Minskar stress, ilska och mobbing 

 Ökar inlärandet och kreativiteten 

 Vikten av reflektion och eftertänksamhet hos barn  

 Bidrar till lugn, avslappning och glädje i skolorna 

 Man blir gladare och får ökat allmänt välmående 

 Stärker hjärnans förmåga till empati och bromsar åldrandet  

 Mentala hälsa bibehålls och humörsvängningarna regleras mm. 
 

Källa, vetenskapliga studier, kurser etc: http://www.mindfulnessgruppen.se/forskning/  

Källa: http://www.mindfulnesscenter.se/i-skolan/  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Motivering till motionen 
 
Jag vill främja för att alla barn ska få möjlighet att klara av skolan på bästa möjliga sätt och må så bra som 
möjligt. 
 
Skolan ska vara en plattform för utveckling, kunskap, lärande och ge barnen verktyg för att hantera livet. 
Skolans värdegrund säger att: Elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka 
sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser 
som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. 
 
För att kunna göra det behöver vi lära barnen att hantera sig själva, finna trygghet, hantera olika 
situationer, utvecklas socialt och öka sin självkänsla. Med mindfulness och dess positiva effekter kommer 
det att öka elevens förmåga att fokusera och att hantera den stress, tidspress och de höga krav som ofta 
ställs i skolan. Eleverna får verktyg som hjälper dem att behålla sitt lugn och förbli stabila även vid svåra 
påfrestningar. Träningen leder till förbättrad uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. 
 
En lärare som jobbat med mindfulness i sin klass säger: ”Vi kan inte bara konstatera att ett barn t.ex. har 
koncentrationssvårigheter. Vi måste gå bakom problemet. Vad kan vi ge eleven för verktyg att göra detta 
bättre för honom eller henne?” 
 
Vi i Sverigedemokraterna yrkar på följande: 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås 

 Att kommunfullmäktige utreder möjligheten till att införa pilotprojektet i mindfulness på en eller 
flera klasser i Vaggeryds kommun. 

 Att kommunfullmäktige beslutar om att införa pilotprojektet i mindfulness om utredningen visar 
att motionen är fördelaktig för Vaggeryds kommun. 
 

SD fullmäktigegrupp Vaggeryds kommun, genom Helena Walkendorff SD 
 
Ledamotens namnteckning 
 

 
___________________________ 
 
Helena Walkendorff 

http://www.mindfulnessgruppen.se/forskning/
http://www.mindfulnesscenter.se/i-skolan/

