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Dnr 2014/570 - S' 

Motion om att införa meditationjmindfulness till elever 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion, Motion
ären föreslår att bildnings- och lärandenämnden undersöker möjligheten att införa 
meditationjmindfulness som ett instrument för elever att kunna hantera stress. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/209/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/209/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden BLN § 42 
Bilaga KS 2014/209/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Utdrag: 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

~f~L 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

~cs 201'.t/209/l 
1{2) 

2014-09~19 

DIARIENR: 2014/570 

Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever 
Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att bildnings- och lärandenämnden undersöker möjligheten att 
införa meditationjmindfulness som ett instrument för elever att kunna hantera 
stress. 

Motionären skriver att vi lever i ett samhälle där vår uppmärksamhet hela tiden är 
splittrad av mobiltelefoner som ringer och e-post som kallar på vår uppmärksamhet 
när vi ska arbeta. Med meditation och mindfulnessträning lär man sig att fokusera 
uppmärksamheten. 

Var tredje 16-åring är idag kroniskt stressad och 8 o/o av dem uppvisar så svåra 
problem att det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Stress medför problem 
som känslomässig och fysisk utmattning, inlärningssvårigheter och kognitiva 
problem. 

En studie från Stockholms universitet visar att de främsta orsakerna till ungdomars 
stress är en känsla av höga krav kombinerat med bristande socialt stöd, låg 
självkänsla och sömnproblem. 

Allt fler unga behandlas med antidepressiva läkemedel och användandet av 
sömnmedel har ökat med 335 o/o under en sexårsperiod. 

Bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över motionen. 

Stor negativ stress är ett problem både i skolan och i samhället i övrigt. Det är ett 
hälsoprob lem. skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma fram 
till vilka verktyg som ska användas för att förbättra den psykiska hälsan i skolan. 

Meditation är ett sådant verktyg för att bearbeta stress och koncentrations
svårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder meditation om 
verktyg. 

Mindfulness är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och som 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering. Mindfulness har sitt 
ursprung i buddhismen och i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att 
utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. För en del elever kan kopplingen till en 
religion också vara problematisk och i någon mån kan det också strida mot 
skollagen. Även om det för de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett 
beslut om att mindfulness och meditation ska användas, strida mot kraven på att 
skolan ska vara ickekonfessionelL 
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Kommunstyrelsen 

Motionären berör en mycket angelägen fråga för och i skolan. Stress är ett allvarligt 
förekommande problem som ofta leder till sämre hälsa, koncentrationssvårigheter 
och därmed sämre resultat för barn och ungdomar. Idag finns åtskilliga metoder att 
hantera stress, alltifrån avspänning och avslappningsövningar till massage, hypnos 
och meditation/mindfullness. Inom ramen för kursen Idrott och hälsa finns 
möjligheter för elever att skaffa kunskaper och färdigheter kring hälsa och livsstil. 
En undervisning som är lyhörd för elevers olika behov och önskemål till förbättrad 
psykisk och f'ysisk hälsa kan säkert hitta lämpligt individuella och gruppanpassade 
metoder för stresshantering. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen är besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2(2) 
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Dnr2014j649 

Motion om att införa meditationjmindfullness till elever 

INLEDNING 

Monica Fahrman (MP) föreslår i rubricerade motion att bildnings- och lärande
nämnden undersöker möjligheten att ge elever meditation och mindfulnessträning 
för att fokusera uppmärksamheten. 

l motionen menar motionären att vi lever i ett AD HD-samhälle där vår uppmärk
samhet är splittrad hela tiden. Enligt en avhandling från Stockholms universitet är 
var tredje 16-åring kroniskt stressad och åtta procent av dem uppvisar svåra 
problem som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Hon hänvisar vidare till en 
kinesisk studie som visar att man redan efter fem dagar kan se tydliga positiva 
resultat av att arbeta med en mindfulness-liknande teknik. 

Negativ och mycket stress är ett problem i såväl skolan som samhället i övrigt. Det 
är ett hälsoproblem. skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma 
fram till vilka verktyg som skall användas för att förbättra den psykiska hälsan i 
skolan. Meditation är en av flera sådana verktyg för att bearbeta stress och 
koncentrationssvårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder 
meditation som verktyg. 

Det kan dock vara problematiskt om möjligheterna att välja metod styrs av politiska 
beslut. Mindfulness är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshan te ring. Metoden nämns 
exempelvis i sjukvårdens Vårdguiden i huvudsak i positiva ordalag, men att den i 
vissa situationer och tillstånd är förenat med risker. 

Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och i det arbete som Buddhas efter
följare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. (Källa: Wikipedia och 
Nationalencyklopedin J. För en del elever kan kopplingen till en religion också vara 
problematisk och i någon mån kan det också strida mot skollagen. Även om det för 
de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett beslut om att mindfulness och 
meditation skall användas, strida mot kraven på att skolan skall vara icke
konfessionell. En jämförande tanke kan vara att det sannolikt går att visa att även 

bön har en lugnande inverkan på själen, oavsett om man är troende eller inte. 
Varken bön eller meditation kan dock vara obligatoriska inslag i undervisningen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/22/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/22/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings· och lärandenämnden beslutar 

iill föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-13 

Fortsättning§ 42 
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BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Utdrag 
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sKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 

1 (1) 

2014-04-16 

BILAGA BLN 2014/22/l 
ÄRENDE 9 

BEN NY WETIERBERG 
DIREKT; 0224-74 80 02 

Yttrande; motion om att införa meditationjmindfulness till elever 
Monica Fahrman (MP) föreslår i rubricerade motion att bildnings- och lärande
nämnden undersöker möjligheten att ge elever meditation och mindfulnessträning 
för att fokusera uppmärksamheten. 

I motionen menar motionären att vi lever i ett AD HD-samhälle där vår uppmärk
samhet är splittrad hela tiden. Enligt en avhandling från Stockholms universitet är 
var tredje 16-åring kroniskt stressad och åtta procent av dem uppvisar svåra 
problem som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Hon hänvisar vidare till en 
kinesisk studie som visar att man redan efter fem dagar kan se tydliga positiva 
resultat av att arbeta med en mindfulness-liknande teknik. 

Negativ och mycket stress är ett problem i såväl skolan som samhället i övrigt. Det 
är ett hälsoproblem. skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma 
fram till vilka verktyg som skall användas för att förbättra den psykiska hälsan i 
skolan. Meditation är en av flera sådana verktyg för att bearbeta stress och 
koncentrationssvårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder 
meditation som verktyg. 

Det kan dock vara problematiskt om möjligheterna att välja metod styrs av politiska 
beslut. Mindfulness är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering. Metoden nämns 
exempelvis i sjukvårdens Vårdguiden i huvudsak i positiva ordalag, men att den i 
vissa situationer och tillstånd är förenat med risker. 

Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och i det arbete som Buddhas efter
följare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. (Källa: Wikipedia och 
Nationalencyklopedin J. För en del elever kan kopplingen till en religion också vara 
problematisk och i någon mån kan det också strida mot skollagen. Även om det för 
de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett beslut om att mindfulness och 
meditation skall användas, strida mot kraven på att skolan skall vara icke
konfessionell. En jämförande tanke kan vara att det sannolikt går att visa att även 
bön har en lugnande inverkan på själen, oavsett om man är troende eller inte. 
Varken bön eller meditation kan dock vara obligatoriska inslag i undervisningen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås nämnden besluta 

i!J! föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 



SALA KOMMON 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 5 
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MOTION OM ATT INFÖRA MEDITATION/MINDFULNESS TILL ELEVER. 

Var tredje 16-åring är kroniskt stressad. Åtta procent av dem uppvisar så svåra problem att 
det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. 

Det visar en avhandling vid Stockholms universitet. 

Problemen som bland annat yttrar sig som känslomässig och fysisk utmattning, 
inlärningssvårigheter och kognitiva problem, kan ge hälsoproblem senare i livet. 

Det har länge varit känt att stress bland unga är ett alltmer växande problem, säger Karin 
Schraml, doktorand vid Stockholms universitet. 

Hon gjorde en studie som omfattar drygt trehundra 16-åringar som läst första året på 
gymnasiet och som identifierade följande faktorer som främsta orsaken till ungdomarnas 
stress. 

-Känsla av höga krav kombinerat med bristande socialt stöd. 

-Låg självkänsla. 

-Sömn problem. 

Aven så kallad social jetlag, avvikelsen mellan kroppens biologiska klocka och det dagliga 
schemat, utgör ett stort problem för många unga. 

studien visar även att problemen med stress är mycket större hos unga kvinnor än bland 
unga män. Det går nästan fem kroniskt stressade flickor på varje stressad pojke. 

stressen påverkar skolresultaten negativt. De ungdomar som visar upp de högsta 
stressnivåerna presterar märkbart sämre i skolan och får tydligt sämre betyg. 

Allt fler unga behandlas med antidepressiva läkemedel. Antibiotikaanvändandet har 
minskat medan läkemedel för att barn ska klara av skola och vardag har ökat. Aven 
läkemedel för sömnproblem och psykiska problem har ökat explosionsartat. Allra mest 
ökar sömnmedlet melatonin. Under en sexårsperiod har användandet ökat med 335 
procent enligt en kartläggning av SvD. 

Ett medel att kunna minska stressen och prestationsångesten är att lära eleverna 
meditation/mindfulness. 

Enligt en kinesisk studie kunde man redan efter fem dagar se tydliga positiva resultat. 
studien genomfördes av en grupp forskare som lät 40 personer meditera med en 
mindfulnessliknande teknik tjugo minuter om dagen. Efter fem dagar fick de göra olika 
stress- och koncentrationstest Deras resultat jämfördes med resultaten från en 
kontrollgrupp som fått göra traditionella avslappningsövningar under lika lång tid. 



Resultatet visade att meditationen hade större effekt än avslappningsövningarna. 
Personerna i meditationsgruppen visade färre tecken på orolighet, trötthet, ilska och 
depression. De hade också högre värden på ett koncentrationstest och lägre halter av 
stresshormonet kortisol i saliven. 

Ola Schenström som är läkare och mindfulnessinstruktör anser att meditation och 
mindfulnessträning är effektivt eftersom det ger oss verktyg att hantera vårt 
informationstäta samhälle. 

Vi lever i ett ADHD-samhälle där vår uppmärksamhet är splittrad hela tiden, av 
mobiltelefoner som ringer och E-post som ploppar upp när man arbetar, men med 
meditation och mindfulnessträning lär vi oss att fokusera uppmärksamheten, enl 
Schenström. 

Av ovanstående skäl yrkar vi i Miljöpartiet att Bildnings-och lärandenämnden undersöker 
möjligheten att ge elever detta viktiga instrument att kunna hantera sin stress. 

Monica Fahrman 
Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 2014-02-26 


