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Bryndís Jóna Jónsdóttir er født i Reykjavik på Island i 1971. Hun har en 
B.Ed-grad fra The School of Education, University of Iceland, 1998, en MA-grad 
i rådgivning (councelling) fra The Faculty of Social Science, 2002 og er 
diplomert Master i Positiv Psykologi, 2015, også fra University of Iceland. Hun 
er utdannet mindfulness- og compassion-instruktør fra Storbritannia, og er en 
av grunnleggerne av, og lederne for, The Mindfulness Centre in Reykjavík, 
Iceland. Forskningen hennes er innen fagområdet holistisk tilnærming til 
velvære og oppmerksomt nærvær (mindfulness) i skoler. Hun har publisert 
bøker på islandsk, og skrevet undervisningsmaterial til dette fagområdet.  
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HEALTH PROMOTING SCHOOLS 
TRENING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR 

 
I ISLAND 

 
Intervju1 

med 

Bryndís Jóna Jónsdóttir 
 

Island 

 
November 2020 

 
På sett og vis kan vi si at vi alle er såret (wounded) i 
dag, det fins en form for fattigdom (armod?) i vårt 
forhold til oss selv, til hverandre og til naturen. Jeg 
tror at vi ikke bare kan ”legge et plaster” på dette 
såret. Vi må se det i øynene og helbrede det 
innenfra.  
 

Bryndís Jóna Jónsdóttir 
 
 
 
 

  

 
1 Via zoom, 3. september, 2020 
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«THE WHOLE SCHOOL APPROACH»2  
 
CHRISTIAN EGGE: Bryndís, mitt første spørsmål til deg skal handle om hva som 
skjer i Island. Du er sentral i arbeidet, og derfor må du gjerne fortelle om deg selv og 
hva du gjør – men også om dine kolleger rundt deg. Jeg håper at vi i løpet av 
intervjuet vil komme inn på disse temaene: Hvordan har dette arbeidet utviklet seg? 
Hva gjør dere i skoleklasser og i barnehager; hvilke er sentrale øvelser? Hvor lenge 

varer øvelser i de ulike aldersgruppene? Hvem utfører øvelsene med elevene – 
spesialister utenfra eller lærerne selv? Med hensyn til det siste: Hvordan ser 

treningen av lærere ut i Island? Hvilke erfaringer har dere så langt? Fins det allerede 
forskning på det dere gjør? Men la oss begynne med hva-spørsmålet. 
 
BRYNDÍS JÓNA JÓNSDÓTTIR: Det skjer mye på dette området i Island nå. Vi kan 

si at «mindfulness-reisen» i skoler i Island begynte i 2010 da Helsedirektoratet 
begynte å understreke det vi kaller helsefremming i skolen. Jeg tror jeg kan si med 

sikkerhet at dette var grunnlaget for innføring av mindfulness i våre skoler. Selve 
impulsen til å jobbe med helsefremmende skoler kom fra Verdens Helseorganisasjon 

(WHO). De understreket at man skal gjøre dette med en holistisk tilnærming, «a 
whole school approach».  Det helsefremmende skoleprosjektet er en helhetlig 

tilnærming til skole, og inkluderer elever, foreldre og skoleansatte – og det 

omgivende samfunn. Dette innebærer at du ikke kun gjør noen korte, punktvise 
innsatser av og til; du skal arbeide med kontinuitet. Det helsefremmende 

skolekonseptet brer ut seg i Island, fra barnehagen via grunnskole – til høyskolenivå 
under det vi kan kalle den helsefremmende samfunns-paraplyen. 
 
I 2010 arbeidet jeg som Human Resource Manager på et gymnas med 16–19 

åringer, samtidig som jeg var prosjektleder for utviklingen av helsefremmende tiltak 
der. Denne skolen var en pilotskole i prosjektet, og vi arbeidet tett sammen med folk 

på Helsedirektoratet. Det gjaldt både å utvikle og å få det helsefremmende 
skolekonseptet inn i læreplanen.  

 
2 Se f.eks.: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/360e3a02-40e9-
4c17-b4f9-ca552f0cd970/A%20Whole%20School%20Approach.pdf 
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Helsefremmende tiltak på gymnasnivå hvilte på fire søyler, og en av dem var mental 
helse. Direktoratet foreslo at vi skulle tilby de ansatte et mindfulness-kurs for å 

forbedre deres mentale helse – og så tilby mindfulness-trening til elevene senere. 
Det var en mindfulness-instruktør som da tilbød de ansatte et 8-ukers kurs, og jeg 

husker godt at det gjaldt fredagsettermiddager. Jeg var ikke særlig optimistisk når 
det gjaldt å fylle opp deltakerlisten… men den ble straks full. Vi hadde til og med en 

venteliste. Du må forestille deg at i 2012 var det ikke mange som visste hva 
mindfulness var for noe her i landet, så dette var en hyggelig overraskelse. Fra da av 

har de ansatte hatt muligheten å gjennomgå slike 8-ukers-kurser. Året etter det 
første kurset begynte vi å tilby mindfulness-trening til elevene. Jeg tror vi kan si at 

dette var den formelle begynnelsen på implementering av mindfulness på en holistisk 

måte i skoler i Island. 
 

Det spesielle ved vår måte å implementere treningen på er at vi fra begynnelsen ikke 
bare tenkte på lærerne, men på hele skolepersonalet: administrasjonen, 

vaktmesteren, bibliotekaren og så videre. Jeg tror dette er veldig viktig siden vi alle 
er viktige deler av skolefellesskapet, og vi spiller alle ulike roller i å skape 

skoleatmosfæren, eller skolekulturen. 
 

I 2014 begynte en grunnskole (6–15-åringer) nord på øya å implementere 
mindfulness i skolen som en whole school approach. I sør har vi et distrikt der 

barnehager og grunnskoler samarbeider med å innføre mindfulness-trening i 
dagsrutinene. Nå blir flere og flere skoler interessert i dette, og antallet initiativer 

øker. 
 

Noe som støtter opp om denne utviklingen er at Helsedirektoratet legger så stor vekt 
på prosjektet Health Promoting Community and Schools.3 Også regjeringen har 

støttet saken gjennom sin policy når det gjelder helse og velvære. Vi er heldige som 

har en statsminister, Katrín Jakobsdóttir, som prioriterer velvære på alle 

 
3 Se f.eks.: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206847/Health_promoting_sch_ser.5_eng.pdf 
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samfunnsområder. Regjeringen hennes setter velvære over de rene økonomiske 

måleresultatene. Så det handler ikke lenger bare om tradisjonelle, «harde» GDP- 
målinger; man tar hensyn til mykere verdier. I hvert fall sier de det. Selv ser jeg 

imidlertid gjerne at man bruker mer penger på disse sakene, ettersom det har blitt 
bevist at hver eneste krone som investeres i helsefremmende tiltak og velvære, 

kommer til å betale seg mangedobbelt på lengre sikt – og da ha en positiv effekt på 
GDP også.  

 
CE: Er disse politikerne inspirert av Gross National Happiness (GNH)-konseptet i 
Bhutan? Eller er de inspirert av et land som Costa Rica, der bærekraft og lykke 
rangeres svært høyt? 

 

BJJ: Jeg tror at statsministeren vår er inspirert av Skottland og New Zealand, skjønt 
hun sikkert også er oppmerksom på hva som skjer i de landene du henviser til.4 I 

2016 fikk vi en folkehelsepolitikk med vekt på barn og ungdom opp til 18-årsalder. 
Der anbefalte man å benytte yoga og mindfulness i skolene for å øke velværet. Så 

den utviklingen vi snakker om nå er delvis et top-down-initiativ, delvis bottom-up-
innsatser. Det er veldig fruktbart at disse to retningene møtes. Jeg vil også nevne at i 

den nasjonale læreplanen i Island fins det seks grunnsøyler for alle aldre og alle 
skoler – og en av dem er helse og velferd. Denne søylen anses som vesentlig for alt 

som gjøres i skolene våre. Hun som er vår statsminister i dag, var minister for 
utdanning og kultur den gang vi fikk denne læreplanen, så jeg tror vi kan være sikre 

på at helse og velvære er hennes prioritet generelt sett.  
 

CE: Praktiserte du selv mindfulness da du begynte arbeidet med dette nye initiativet 
i skolen din? Hvilke kvalifikasjoner hadde du? 

 
BJJ: For meg begynte alt med dette møtet i 2012 da jeg presenterte fredags-

ettermiddagskurset for de ansatte ved skolen. På den tiden deltok jeg selv på mitt 

første 8-ukers-kurs i mindfulness. Før dette hadde jeg interessert meg for ulike 

 
4 https://www.bbc.com/news/world-europe-50650155 
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former for meditasjon og avslapningsteknikker. Det var ut fra egne behov: i 2007 var 

jeg utbrent, så jeg forsto hva mange mennesker opplever og behøver i dag. I 2012 
hadde jeg funnet ut at mindfulness-praksis var en kraftfull kilde til økt velvære. I det 

8-ukers-kurset som jeg deltok på i 2012 følte jeg at jeg var «kommet hjem»; det var 
svært befriende. For meg har mindfulness blitt en måte å leve på. Man kan si at 

starten på arbeidet vårt i skoler i Island sammenfalt med min egen vei.  
 

INSPIRASJONER – INNFLYTELSER 
Om Bryndís’ omfattende utdanning i mindfulness 

 
CE: Blir du inspirert av andre programmer rundt omkring i verden? Samarbeider 
du/dere med kolleger i utlandet? Møtes dere for å utveksle erfaringer, og får 
inspirasjon til videre utvikling og så videre? 
 

BJJ: Fra 2013 har jeg vært mye i Storbritannia for å utdanne meg som mindfulness-
instruktør. Først gikk jeg en «.b»-trening for lærere5 utviklet av The Mindfulness in 

Schools Project (MiSP) 6 På den tiden lurte vi på om dette kunne være en modell for 
Island. Det var ikke ukomplisert, og Helsedirektoratet oppmuntret oss til å utvikle 

vårt eget materiale. Det gjorde jeg så senere. Men det året dro jeg også til Bangor 
University i Wales for å bli mindfulness-lærer, og jeg er stadig på vei i denne 

utviklingen. I Storbritannia (UK) er det i Oxford, Exeter og Bangor du finner de 
viktigste mindfulness-utdanningene. 

 
I Storbritannia trente jeg en rekke ulike mindfulness-praksiser. Grunnlaget for meg er 

MBSR,7 Mindfulness Based Stress Reduction-programmet utviklet av Jon Kabat-Zinn 
og kollegene hans. Ved siden av dette har vi det programmet som kalles MBCT, 

Mindfulness Based Cognitive Training8 og MBCT for Life,9 som jeg også er trent i å 
undervise i. Dessuten har jeg gjennomført en trening i det som kalles Breathworks i 

 
5 https://mindfulnessinschools.org/teach-dot-b/dot-b-curriculum/ 
6 https://mindfulnessinschools.org/ 
7 https://www.institute-for-mindfulness.org/offer/mbsr/what-is-mbsr 
8 https://positivepsychology.com/mbct-mindfulness-based-cognitive-therapy/ 
9 https://www.oxfordmindfulness.org/mindfulness-based-cognitive-therapy-for-life-mbct-l/ 
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MBPM, Mindfulness Based Pain Management,10 og jeg avslutter nå min 2-årstrening i 

MSC, Mindful Self-Compassion.11 Så har jeg studert programmet Paws-b 12 som, i 
likhet med «.b»-programmet, er utviklet av Mindfulness in Schools Project. Videre 

har jeg en trening som Youth Mindfulness teacher, utviklet av Michael Bready.13 Jeg 
er også trent i THE PRESENT,14 et program som ledes av Sarah Silverton. Akkurat nå 

utdanner jeg meg til å bli lærer for dem som underviser i Youth Mindfulness og The 
Present, slik at vi kan tilby islandske lærere disse treningsformene her hjemme, på 

islandsk.  
 

CE: Dette er jo nærmest overveldende. Det virker som om du har utdannet deg i 
absolutt alt som fins i dette feltet! Din vei blir liksom en oversikt … 
 

BJJ: … Ja, jeg har vært på denne reisen siden 2012. Jeg var så heldig å få et friår 
fra arbeidet mitt i 2015/16, da jeg bodde i Danmark. Der kunne jeg følge en rekke 

kurs og utdanninger. I 2016 skrev jeg ferdig materialet for tenåringer. Da jeg kom 
hjem til Island, underviste jeg, og ledet utviklingen av en ny linje på gymnaset som 

jeg tidligere hadde jobbet ved. Den linjen har fire kurs som alle elevene går på. Den 
er basert på Positiv psykologi, og hovedmålet er å forbedre livsferdigheter. 
Mindfulness er et av kjerneelementene, likesom growth mindset,15 karakterstyrke og 
sosialt ansvar. Så alle elever blir introdusert i mindfulness i den skolen. Dessverre er 

alt materiale som jeg refererer til her på islandsk, så jeg kan ikke gi lesere fra andre 
land interessante henvisninger. 

 
I 2018 forlot jeg dette gymnaset, og nå underviser jeg på universitetet i The School 

of Education. Jeg er adjunkt, og arbeider deltid der. Jeg underviser i Positiv psykologi 
og inkluderer mindfulness i det. Ved siden av driver jeg et mindfulness-senter med 

kollegene mine. Det ble grunnlagt i 2014/15, og vi gjennomfører hovedsakelig 8-

 
10 https://www.breathworks-mindfulness.org.uk/mbpm 
11 https://self-compassion.org/the-program/ 
12 https://mindfulnessinschools.org/teach-paws-b/paws-b-curriculum/ 
13 https://youthmindfulness.org/our-team/ 
14 https://www.thepresentcourses.org/the-present-courses/for-primary-schools/ 
15 Troen på egne utviklingsmuligheter, se: https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&q=growth+mindset  
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ukers kurs i MBSR, MBCT og MSC. Senteret vårt samarbeider med The Mindfulness 

Network and Bangor University16 for å støtte islandske mindfulness-lærere i faglig 
utvikling og trening i å undervise.  

 
Jeg er også med i det islandske UpRight-teamet, som har tilhold på Universitetet i 

Island. Det prosjektet finansieres av The EU Horizon 2020 Research and Innovation 
programme.17 Det er 6 land som samarbeider om en resiliens-basert intervensjon for 

å fremme velvære i skoler: Island, Spania, Italia, Polen, Danmark og Norge. 
Prosjektet er basert på SEL (Social Emotional Learning) med elementer fra Positiv 

psykologi. Den røde tråden gjennom alt dette er mindfulness. Selv skrev jeg 
mindfulness-materialet til læreplanen for dette programmet. For øvrig er jeg del av 

teamet som trener lærerne i Island – og arbeider med forskning og implementering. 

 
I 2019 publiserte jeg min første bok: Mindfulness in daily life. Den har solgt godt, så 

interessen øker i Island. Tingene utvikler seg veldig fort. Og vi har en mengde 
impulser og erfaringer å trekke på fra utlandet.  

 
MINDFULNESS-IMPLEMENTERING I SKOLER 

 
CE: Hvordan implementerer dere mindfulness i skolene, og vil du gi noen eksempler 
på øvelser for ulike aldersgrupper? 
 

BJJ: Vi kan si at vi har to «dører» når det gjelder implementering. En dør er at det 
kommer en ekspert utenfra for å undervise elevene. Dette kan være et 8-ukers-kurs 

laget spesielt for dem. Så forsvinner eksperten. Eller det er en av skolens egne 
lærere som selv er spesielt dedikert til mindfulness-trening som gjør det. Begge 

situasjonene er litt skjøre, på grunn av mangel på kontinuitet. For læreren er det 
iblant utmattende å være den eneste pioneren i skolen. 

 

 
16 https://training.mindfulness-network.org/ 
17 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
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Den andre «døren» er en mer holistisk tilnærming, hvor vi starter med lærerne og 

resten av skolepersonalet og lar det vokse derfra. Det er en mer langsiktig 
tilnærming, og mer i tråd med det helsefremmende skolekonseptet. Min kollega Anna 

Dóra Frostadóttir og jeg ble spurt av Helsedepartementet om å skape en 
forskningsbasert modell – også ut fra erfaringer fra resten av verden – for å 

implementere mindfulness i skolene på best mulig måte. Vi begynte å utvikle en 
holistisk tilnærming med to års implementering, men der det første året legges vekt 

på de ansatte.  
Slik skaper vi et slags mindfulness-fellesskap. Skolepersonalet får støtte og 

oppmuntring til å implementere mindfulness i hverdagen og i arbeidet. De kan støtte 
hverandre. Dette kan se ulikt ut i forskjellige skolefellesskap med forskjellig 

skolekultur, og det synes jeg er viktig. Det både tilpasses og støtter opp om den 

aktuelle [lokale] skolekulturen. På slutten av det første året begynner vi å trene 
lærerne i å undervise elevene, og så begynner de å gjøre dette. Samtidig får 

foreldrene muligheter til å delta på mindfulness-workshops, slik at de får innblikk i 
hva slags øvelser barna deres blir utsatt for. Vi har arbeidet, og arbeider med seks 

grunnskoler og én barnehage, og vi bruker den samme modellen for alle. Vi har også 
besøkt mange andre skoler og tilbudt de ansatte et 8-ukers kurs.  

 
LØVETANNEN18  

 

 
18 Løvetannen blir brukt som et symbol for modellen Holistisk implementering av mindfulness i skoler i 
Island. Avbildet med tillatelse av Anna Dóra Frostadóttir og Bryndis Jóna Jónsdottir 
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Vi bruker bildet av en løvetann som metafor for arbeidet vårt. Det viser hvordan 
løvetannens frø går inn i hvert fag og inn i skolekulturen. Vi har valgt tre forskjellige 

typer mindfulness-materiale for tre ulike aldersgrupper: for de yngste, for 
mellomtrinnet og for de eldste. Materialet utvikles og forandres i og med at elevene 

blir eldre. Vi arbeider mer lekent med de minste og gjør helt korte øvelser. Så blir 
øvelsene lengre og mer formelle etter hvert – selv om vi gjerne vil opprettholde en 

leken holdning. Vi forteller om hvordan hjernen fungerer, hvordan de kan utvikle 
evnene sine gjennom øving, og at det også styrker deres growth mindset,19 altså 

selvtillit og resiliens. 
 

Dette å lære om hvordan hjernen fungerer har vist seg å styrke elevene, likesom det 
er viktig for dem å lære at de kan ha stor innvirkning på sitt eget velvære ved å gi 

seg selv pauser og å velge sine reaksjoner i alle slags situasjoner. Vi lærer dem om 
godhet for, og medfølelse med, seg selv og andre. Så det er mange viktige 

elementer vi kommer inn på som kanskje ikke har blitt berørt i tradisjonell 
undervisning. Når elevene har gått igjennom 10 års [obligatorisk] skole, har de fått 

 
19 Se f.eks.: https://www2.prevent.se/arbetsliv/ledarskap1/2020/growth-mindset--hur-ska-man-tanka/ 
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med seg mange ulike former for mindfulness-trening, og burde ha gode verktøy for å 

bygge opp velvære og resiliens. 
 

Det materialet vi har valgt til å være fundamentet for de yngste er The Present. 
Elementene er: 1 Være her og nå, 2 Fokusering, Valg; 3 Hvordan forbinde seg; 4 

Menneskets kropp og 6 Legge merke til forandring. 
 

Lærerne får semi-strukturerte økter og kan velge mellom ulike øvelser. De blir også 
oppmuntret til å improvisere etter hvert som de blir tryggere. Dette materialet er for 

barn mellom 3 og 11 år. I gruppen med 11-, 12-åringer underviser vi dem i The 
Youth Mindfulness curriculum. Der arbeider vi med kvaliteter som oppmerksomhet, å 

tillate og la være (letting be), viljestyrke, takknemlighet, vennlighet, nysgjerrighet og 
det å være en god venn. Denne kursplanen er bygget opp på 16 leksjoner med 
mange forskjellige øvelser, videoer og diskusjoner. For tenåringene har vi et 

materiale kalt Mindfulness, to train mind and heart, som jeg har skrevet. Det består 
av 8 leksjoner for 13–16-åringer, og temaene der er: livet er nå; kropp og sinn; 

bevegelse og trening av sinnet; tanker og følelser; hvordan møte utfordringer; 
medfølelse med en selv og med andre samt takknemlighet. Selv om disse 

kursplanene på et vis overlapper hverandre, berører de temaene på forskjellig måte 
avhengig av alderstrinnet. Det blir mer som en forsterkning (booster) for elevene enn 

en repetisjon.  
 

Vi anvender både formelle20 og uformelle mindfulness-øvelser, og når lærerne føler 
seg trygge, kan de begynne å improvisere og anvende mindfulness-praksiser 

integrert i den vanlige undervisningen: i matematikk, kreativ skriving, håndverk eller 
hva det nå gjelder ved å ta en kort pause og gjøre en stund kontemplativ dans eller 

bevegelse, leke med noe som de tror vil interessere elevene og hjelpe dem til å 
holde fokus på dette.  

 

 
20 ”Formell meditasjonspraksis” - til forskjell fra uformell som er å øve mindfulness i dagligdagse 
situasjoner – er bevisst å sette av et visst tidsrom for å øve mindfulness eller mindfulness-relaterte 
holdninger i ren form - sittende, gående eller liggende. 
https://www.canr.msu.edu/news/your_mindfulness_practice_can_be_formal_or_informal 
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Vi må ikke glemme at mindfulness handler mye om fokus. Du kan trene 

oppmerksomheten din til å være der du vil når du vil. Enten fokuserer du på din 
indre verden, eller på ytterverdenen, og øker bevisstheten om hva som hender – og 

ser hvordan du kan reagere med åpenhet og nysgjerrighet. Kombinert med et 6- 
eller 8-ukers kurs for elevene, for eksempel integrert i et livsmestringskurs, kan en 

mindfulness-kultur langsomt etableres hos elevene, i klasserommet. Men som sagt: 
For at dette skal bli mulig, må vi gi de ansatte muligheten å begynne med seg selv.  

 
Her er noen eksempler på øvelser for ulike aldersgrupper. Du kan ofte bruke de 
samme øvelsene for ulike aldre, bare litt modifisert.  21 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

            
 
  

 
21 For fingertupp-og-pust-øvelsen se for eksempel video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HQVZgpyVQ78 

Mage-pust – For de yngste:  
 
Sitt eller ligg ned og plasser hendene dine 
på magen. Lukk øynene om du vil. Legg 
merke til om magen beveger seg og 
hvordan det føles. Legg merke til pusten. 
Kanskje legger du merke til at magen 
beveger seg i takt med pusten? Dette kan 
du gjøre i ett minutt, eller mens du teller ti 
åndedrag.  

Fingertupp og pust  - For 11-12-åringene: 
 
Spre fingrene på en hånd. Stryk med den 
andre håndens pekefinger opp langs 
yttersiden av tommelen mens du puster 
inn. Mens du puster ut, stryker du med 
pekefingeren ned på innsiden av 
tommelen. Mens du puster inn, stryker du 
nå opp langs pekefingeren – og så ned på 
den andre siden mens du puster ut. 
Fortsett med dette til du har strøket opp 
og ned langs alle de utspredde fingrene. 
Nå kan du gå hele veien tilbake til 
tommelen på samme måte: Opp på 
innpust, ned på utpust. Du skal ikke endre 
pusten, men anpasse strykingen til pusten 
slik den er. Dette kan du gjøre i ett minutt 
– eller mens du teller 10 åndedrag – eller 
så lenge du vil. 

Stopp – For tenåringer (og andre aldre):  
 
S – Stopp med det du gjør. 
T – Legg merke til pusten og hold fokus på 
fem åndedrag. 
O - Observer hva som hender omkring deg 
akkurat nå.  
P – Fortsett med det du holdt på med. 
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OM FORSKNING 

 
CE: Hva kan du si om forskning; hva blir gjort? 
 
BJJ: Vi har selvfølgelig studert forskning som blir gjort i utlandet. Antall rapporter og 

studier øker hurtig rundt om i verden. De fleste viser at når mindfulness 
implementeres i skoler på en profesjonell måte, kan det ha en positiv effekt med 

hensyn til velvære hos elever og ansatte. De viser også at implementering tar tid, må 
være godt strukturert og bygget på en evidensbasert tilnærming. Det jeg mener vi 

må være oppmerksom på når vi snakker om forskning på mindfulness i skoler, er at 
det fins veldig mange ulike programmer og bøker som hevder at det handler om 

mindfulness, men iblant er de mer en blanding av avslapning, yoga og andre 

beslektede metoder. Så når vi henviser til positiv virkning av mindfulness som 
argument for å jobbe med dette i skolen, må vi vite hva vi snakker om og ikke 

blande det sammen med alt mulig annet. 
 

Akkurat nå tar vi våre første steg med hensyn til forskning på mindfulness i skoler 
her i Island. Skolen oppe i nord har gjort litt forskning etter at de begynte å 

implementere mindfulness i skolen der, men det var ingen langsiktig forskning og har 
ikke blitt publisert, så vidt jeg vet. Løvetannmodellen som Anna og jeg har laget, er 

bygd på det vi leser ut av litteraturen som best practice, hvilket er en holistisk 
tilnærming over lang tid – samt støtte fra den aktuelle skolekulturen for å tilpasse 

mindfulness-trening til hva som allerede har blitt gjort i den respektive skolen. Det er 
også viktig at skolene har ressurser til å se til at mindfulness i skolene blir pleiet 

videre etter den formelle implementeringen. Vi forsker nå på mindfulness-trening i 
grunnskoler som arbeider med the whole school-approach som jeg fortalte om i 

begynnelsen av intervjuet. Denne forskningen har vært i gang i to år, og nå 
bearbeider vi data.  

 

Det var en kvantitativ forskning i fem grunnskoler som omfattet 450 elever født i 
2005 og 2006 samt 160 lærere. Det er nå behov for mer kvalitativ forskning i dette 

feltet, så vi forbereder nå fokusgrupper og dypintervjuer med elever, lærere og 



 14 

administratorer i disse skolene for å gå dypere og få innsikt i deres erfaringer av 

implementeringen av mindfulness. Både for dem personlig og generelt. Det skal bli 
svært interessant å se resultat av å kombinere disse to forskningsmetodene - og 

hvordan de kan utfylle hverandre. Vi ønsker å lære mer om effektene av 
implementeringen, samt å se mulige fallgruver. 

 
GENERELLE HOLDNINGER TIL MINDFULNESS PÅ ISLAND 

 
CE: Hvilke holdninger møter dere i det islandske samfunnet angående dette 
arbeidet? Hvordan er klimaet i Island for en slik impuls som denne mindfulness-
bølgen er? 
 

BJJ: Vi opplever faktisk mye interesse og positivitet. Det fins en stor åpenhet for 
mindfulness-trening i skolene – på linje med at denne meditative praksisen er 

populær i andre samfunnssektorer. Vi opplever mye nysgjerrighet. Men det fins 
skepsis hos noen. Det har med det å gjøre, at folket i Island er allergiske mot alt som 

lukter av religion eller spiritualitet som vil trykkes på oss utenfra. Om skepsis 
oppstår, så er det forbundet med spørsmålet om mindfulness er en form for 

”buddhistisk infiltrasjon”. Det islandske folket er tradisjonelt frisinnet, men med stor 
personlig integritet. Så noen ”snik-innføring” av noe religiøst vil man ikke ha. 

Samtidig har vi et stort religiøst mangfold her. Normalt sett, når vi forklarer for folk 
at vi arbeider med en sekularisert form for meditasjon, da er de åpne og synes det er 

ok. Det er veldig sjelden at et barn ikke får lov å delta på mindfulness-leksjoner, men 
skulle det skje så finner skolen andre oppgaver for den eleven. 

 
MENTAL (U)HELSE 

 
Liksom i andre land ser vi en voksende psykisk uhelse hos ungdommen her i Island. 

Stress og utbrenthet øker hos lærerne. Ettersom mindfulness-trening ser ut til å 

være et godt middel mot disse negative tendensene, så får folk generelt ganske 
snart en positiv holdning til arbeidet vårt. Islendinger er grunnleggende åpne for å 

undersøke saker dersom de ser noe potensielt nyttig i dem. Derfor er forskning så 
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viktig for å kunne vise til positive effekter av mindfulness-trening – om effektene er 
positive, da … Så langt ser det ut til å være tilfelle for mange, og den skader ikke, 
hvilket jo er viktig å konstatere. Den ser ut til å øke livsferdigheter (life skills), 
resiliens og velvære generelt. 
 

EKSISTENSIELLE ASPEKTER 
 

CE: Fins det andre sider ved saken enn de helserelaterte?  
 

BJJ: Jeg tror det fins filosofiske og eksistensielle sider ved fremveksten av 
mindfulness-trening, eller ved kontemplativ praksis. Liksom i mange andre land 

relaterer ikke folk i Island til kirken slik de gjorde før. Tidligere kunne kirken gi 

mennesker en følelse av mening, eller en slags eksistensiell jording (grounding).  Hva 
man enn mener om den saken, så er det et faktum at det i dag er en mangel på 

kontakt med en selv på et dypere nivå. Denne kontakten har samtidig med vår evne 
til å oppleve gjensidig forbundethet (interconnectedness) med andre å gjøre, med 

evnen til fellesskap, vennlighet og medfølelse. Disse evnene er viktige elementer i 
mindfulness-praksis. 

 
På sett og vis kan vi si at vi alle er såret (wounded) i dag; det fins en form for 

fattigdom (armod?) i vårt forhold til oss selv, til hverandre og til naturen. Jeg tror at 
vi ikke bare kan ”legge et plaster” på dette såret. Vi må se det i øynene og helbrede 

det innenfra. Så vi trenger å gå under overflaten på saker og ting. Det kan vi gjøre 
gjennom våre øvelser som hjelper oss å få bedre kontakt med oss selv og med 

andre. 
 

FINANSIERING 
 

CE: Vil du si noe om finansieringen av arbeidet, enten det er i skolen, forskningen 
eller lærertreningen? Om du drar til en skole og gir kurs til lærerne eller elevene – 
hvem betaler deg? 
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BJJ: Det er forskjellig fra skole til skole. Alle skolene som vi gjorde forskning ved 

betalte oss ikke, men indirekte kostnader som berører dem, for eksempel 
tilrettelegging og ekstrabetaling til skolens mindfulness-team – eller det å ta dem 

bort fra andre oppgaver – alt dette sto skolene for. Det ble gitt  støtte fra det 
offentlige helsefondet (Public Health Fund), og delvis jobbet vi frivillig. Andre skoler 

prioriterer arbeidet vårt i budsjettene sine. Noen søker tilskudd fra ulike 
skoleutviklingsfonder. 

 
LÆRERTRENING 

 
CE: Hva mer kan du si om mindfulness-trening for lærere eller studenter ved 
lærerutdanningen på universitet i Island – får alle studentene kurs i mindfulness?  
 
BJJ: Nei, ennå er vi ikke der. Jeg skulle ønske at vi var det, fordi det ville vært 

utrolig nyttig for lærere allerede under utdanningen sin å få innsikt i hvordan 
mindfulness kan være en hjelp for dem og elevene deres. Vi har mange lærere som 

kun arbeider i noen få år – om de da begynner å jobbe i skolen i det hele tatt! Vi har 
hatt mange diskusjoner om arbeidsbyrden en har som lærer, og at det fins økt 

utbrenthet blant lærerne. Jeg hører fra studenter at kurset «Well-being and Positive 
psychology», der vi gir dem blant annet et 8-ukers-kurs i mindfulness, at dette burde 

være obligatorisk for alle som vil bli lærere. For øyeblikket er det kun ett tilbud, men 
det er svært populært. Vi har også et kurs ved universitetet i hvordan undervise i 

Positiv psykologi og mindfulness i skoler.  
 

Jeg gir også kurs utenfor universitetet, hvor lærere kan bli sertifisert i å undervise 
visse mindfulness-programmer som for eksempel «The Present, Youth Mindfulness» 

and «Mindfulness – to train mind and heart». For å få delta på disse kursene må 
deltakerne ha gjennomført et 8-ukers kurs minst 6 måneder tidligere, og praktisere 

mindfulness i hverdagen selv. I fremtiden håper vi at vi skal få undervise alle 

lærerstudenter som en naturlig del av deres regulære lærerutdanning. 
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Vi vet jo ikke hvilke kvalifikasjoner man kommer til å behøve i fremtidens arbeidsliv. 

Men vi vet at fremtidens samfunn behøver mennesker med gode kommunikasjons-
evner, kreativitet i tenkningen, medfølelse med seg selv og andre så vel som med 

naturen samt evne til å styrke eget velvære og mental helse. Forskning viser at 
mindfulness-trening kan være et av redskapene man kan benytte for å styrke disse 

evnene eller ferdighetene, og lærerne er sentrale i denne sammenhengen.  
 

AVSLUTNING 
 

CE: Bryndis, er det noe du vil legge til som vi ikke har tatt opp i dette intervjuet? 
 

BJJ: Ja, i mange land ser man på Pisa-testene fra OECD som den ultimate målingen 

av hva som er gode skoler. Hvert eneste år har vi store diskusjoner om dette her i 
Island. Folk har forskjellig syn på hvor legitim denne målingen er for utdannings-

systemet. Jeg tror nok at vi kan lære en del fra slike målinger. Men vi trenger 
sannelig å ta mental helse og velvære mer på alvor – og prioritere det i alle 

utdanningens dimensjoner.  
 

Mental helse og velvære må være det første vi legger vekt på fra tidlig barndom. 
Mindfulness er ingen magisk løsning på alle problemer vi strir med, men den kan 

være en stor hjelp ved mange av sider av livet. Når det kommer til stykket er den 
viktigste forskningen på dette den vi gjør på oss selv: Er dette nyttig for meg, og på 

hvilken måte kan jeg implementere det i mitt liv sammen med andre?  
 

Alt vi har snakket om nå, og som vi ønsker å utvikle, tar tid. Og det krever struktur. 
Du kan ikke tvinge noen til å trene mindfulness. Men det er viktig å gi så mange som 

mulig sjansen til å teste dette, å spre «mindfulness-frø» ut til mennesker i ung alder. 
Du vet aldri når de vil blomstre. Men de vet i hvert fall om dette, og kan bruke det 

senere i livet om de vil. For meg har treningen betydd enormt mye, og den gir 

næring til et grunnleggende, allmennmenneskelig ønske om helse og velvære for en 
selv og dem vi er glade i – ja, for alle mennesker. 
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