
 

Salla-Maarit Volanen (PhD) om seg selv: Jeg er seniorforsker ved Folkhälsan Research 
Center ved Universitetet i Helsinki, og forsker på mindfulness. Jeg leder det banebrytende 
Healthy Learning Mind (HLM) research- and implementation project i Finland. Vi undersøker 
effektene av et mindfulness-basert intervensjonsprogram sammenliknet med et standard 
avslapningsprogram for 12–15-årige elever (N=3519) i skolesammenheng. I tillegg 
implementerer vi mindfulness- og SEL- (Social Emotional Learning) -ferdigheter i finske 
skoler, hovedsakelig gjennom å trene lærere, skoleansatte og ledere.  

Gjennom de senere årene har jeg gitt en rekke forelesninger om forskningsprosjektet vårt 
samt om positive resultater av mindfulness- og SEL-ferdigheter i skolesammenheng. Jeg har 
forelest for allmenheten, lærere, lærer-utdannere og skolemyndigheter, i akademia og for 
medlemmer av det finske parlamentet. Jeg har også gitt mange intervjuer i finsk radio, TV 
og aviser. Dette for å øke kunnskapen om denne nye måten å arbeide på for hvordan øke 
velvære og lykke blant barn og unge i skole og utdanning. 
 
 [Som forberedelse til intervjuet: Se presentasjonen av det finske initiativet i kapittel 2 under 
«Finland».] 
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Når vi lærer å regulere oppmerksomheten vår, lærer vi hvor vi vil 
rette vårt fokus, hvilken informasjon vi tar inn og lar påvirke oss. 
Dette bestemmer etter hvert livskvaliteten vår. Det handler også 
om å ta ansvar for ens egen handling og dens virkninger på andre 
og på verden. Som jeg ofte sier: mindfulness, SEL-ferdigheter og 
medfølelse er både luksus og nødvendighet. 
       Salla-Maarit Volanen 
 

 

 
 

ÅRSAKER TIL FREMVEKSTEN AV MINDFULNESS-BASERTE PROGRAMMER I 
SKOLE OG BARNEHAGER I DAG   

 
CHRISTIAN EGGE: Salla-Maarit Volanen, du er gruppeleder for prosjektet The 
Healthy Learning Mind.2 Hva er årsakene til at denne impulsen eller bevegelsen brer 
om seg i Vesten i dag – også i Østen faktisk: Trening av mindfulness, empati og 
medfølelse – så vel som de andre elementene som dere beskriver: å fremme 
velvære, læring og lykke hos elever, lærere og andre skoleansatte – samt skape ro 
og forbedre det sosiale miljøet i klasserommene. Hvilke motiver fins det for å sette i 
gang med disse prosjektene i skoler og barnehager, slik du ser det? Hvilken 

 
1 Via zoom, 3. september 2020  
2 https://www.terveoppivamieli.fi/en/ 



forbindelse ser du mellom tilstanden i våre moderne samfunn på den ene siden – og 
det du anser som nødvendig å gjøre i skolene og utdanningssystemene våre på den 
andre? 
 
SALLA-MAARIT VOLANEN: Det fins både personlige og samfunnsmessige årsaker 

til at vi undersøker og implementerer mindfulness- og SEL- (Social Emotional 
Learning)-ferdigheter i finske skoler. Disse årsakene henger naturligvis sammen. Om 

du tillater, vil jeg gjerne først dele min egen historie om hvordan det hele begynte 
her i Finland. 

 
Dr. Michelle Limantour Seaver3 besøkte Finland i 2011. På den tiden arbeidet hun i 

Thailand, i den internasjonale skolen i Phuket. Hun ledet et SEL-program der. 

Michelle hadde reist til Finland for å gi en 4-timers workshop her i Helsinki. Av en 
eller annen grunn, som jeg ikke kunne forklare for meg selv, «visste» jeg at jeg 

måtte gå på denne workshopen. Det var vanskelig å få det til, ettersom barna mine 
var små, både min mann og min mor var i utlandet, og det krevde en masse 

foranstaltninger for at jeg skulle kunne gå hjemmefra. Men jeg fikk det til, og gjorde 
det fordi jeg følte at noe dro meg dit. Da svært få mennesker i Finland visste noe om 

mindfulness på den tiden – det hadde ikke «landet» i Finland ennå – så kom det 
bare noen få mennesker til Michelles workshop. 

 
Etter 3 timer og 45 minutter tenkte jeg: Vel, dette har vært interessant, og jeg har 
lært noen saker, men jeg ser ikke hvorfor det var så presserende for meg å gå hit. 
Men akkurat da sa Michelle at hun ville vise oss en YouTube-video som viste hvordan 

elevene begynte skoledagen sin i den grunnskolen der hun arbeidet. Vi fikk se 
hvordan alle barna kom sammen inn i gymnastikksalen, og at en gutt tok mikrofonen 

og begynte å guide medelevene sine i en «loving-kindness-praksis». Wow! Det var 
som om lynet slo ned i meg, og tårene bare kom.  

 

 
3 https://www.facebook.com/mlimantourseaver 



Dette hendte for bare ti år siden. Men ettersom det har hendt så mye så hurtig på 

disse ti årene, er det vanskelig å forstå hvor revolusjonerende det var. I det 
øyeblikket forsto jeg at medfølelse og liknende evner er noe vi kan trene på, lære 

oss, kultivere i oss selv. Samme år hadde jeg forsvart doktorgraden min på det 
medisinske fakultetet, institutt for folkehelse,4 og som forsker i folkehelse visste jeg 

nå ingen bedre måte å fremme velvære (wellbeing) og lykke på enn å undervise i en 
medfølende holdning overfor en selv og andre. Det er viktig å fremme helse og 

velvære hos alle, slik at de tiltakene vi gjør øker likestilling istedenfor ulikhet. I 
Finland går nærmest 100% av barn og ungdom på skolen, så jeg kan ikke se et 

bedre sted å begynne med dette enn i skolene. Det å fremme velvære og lykke blant 
unge mennesker var for meg den første motivasjonen og inspirasjonen til å starte 

det arbeidet vi gjør.  

 
Det fins selvfølgelig mange andre viktige grunner til å implementere mindfulness og 

SEL-ferdigheter i skoler i dag. Når vi ser oss omkring, så er én årsak åpenbar: Det 
samfunnet vi lever i i dag, i hvert fall i den vestlige verden, er svært hektisk, fylt av 

digital distraksjon, og det stimulerer til multitasking istedenfor konsentrasjon på en 
sak om gangen. For å si det enkelt betyr dette at de omgivelsene vi lever i ikke 

støtter opp om vår evne til å fokusere på de sakene eller oppgavene som virkelig 
fortjener vår oppmerksomhet. Det blir tvert imot vanskeligere og vanskeligere å 

fokusere oppmerksomheten vår på det som kreves av oss i et gitt øyeblikk, for 
eksempel når vi skal ta en eksamen. Eller å merke ens kroppslige fornemmelser midt 

i en stress-situasjon, eller kunne romme empatiske følelser for en venn som er i sorg 
og så videre. Også det å kunne opprettholde fokus på en sak lenge nok til å 

gjennomføre den på en vellykket måte, er vanskelig.  
 

Når vi innser at oppmerksomhet er selve fundamentet for all læring – for eksempel 
de fagene vi blir undervist i på skolen – og dessuten for såkalte meta-ferdigheter 

 
4 Salla-Maarit Volanen (2011): SENSE OF COHERENCE - Determinants and Consequences / 
https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/sense-of-coherence-determinants-and-consequences 
 



som resiliens, samarbeid, selvregulering, kreativitet og kritisk tenkning – da forstår vi 

at istedenfor å undergrave oppmerksomheten vår bør vi styrke den.  
 

Takket være hjerneforskning og metoder som for eksempel fMRI,5 vet vi nå at evnen 
til å oppleve velvære, lykke og medfølelse er ferdigheter – som å kunne spille piano. 

Og disse ferdighetene kan trenes. Dette betyr at også disse sentrale kvalitetene som 
gjør livet verdt å leve er grunnlagt på evnen til oppmerksomhet. 

 
Selvfølgelig kjemper også skolene med de utfordringene som det 21. århundret har 

bragt oss. Skolene møter økende krav om å forberede elevene på raske økonomiske, 
teknologiske, miljømessige og sosiale endringer. Og for å kunne takle dette forventes 

det av elevene at de skal lære seg nye ferdigheter, inkludert dem jeg har nevnt, 

altså metaferdigheter for fremtiden – som ikke kan læres fra bøker! Tvert imot, man 
behøver å utvikle en sterk selvbevissthet og selvinnsikt for å bli i stand til å 

identifisere ens indre tilstander – for å kunne utvikle og fremme disse indre 
kvalitetene og egenskapene. Og for å redusere tilstander som skaper lidelse. 

 
Det er de voksnes, læreres og foreldres ansvar å støtte unge mennesker i den 

krevende prosessen det er å komme til selvinnsikt. Dette betyr at også lærerens 
arbeid og utfordringer er i endring. Dersom lærerens egen selvregulering, eller evne 

til å føle og vise medfølelse med elevene er inadekvat, så har vi en situasjon der en 
som ikke kan svømme skal lære elevene kunsten å svømme. Det kreves mye av 

lærerne i dag. Ingen av oss er perfekt, og det er heller ikke poenget. Men jeg tror 
det er god grunn til å trene disse ferdighetene med lærerne, og støtte dem i deres 

[utvikling av] velvære, slik at de bedre kan støtte elevene i deres velvære og læring. 
 

Når vi lærer å regulere oppmerksomheten vår, lærer vi hvor vi vil rette vårt fokus, 
hvilken informasjon vi tar inn og lar påvirke oss. Dette bestemmer etter hvert 

livskvaliteten vår. Det handler også om å ta ansvar for ens egne handlinger og deres 

 
5 https://cfmriweb.ucsd.edu/Research/whatisfmri.html 



virkninger på andre og på verden. Som jeg ofte sier: mindfulness, SEL-ferdigheter og 

medfølelse er både en luksus og en nødvendighet. 
 

Vi kan ganske enkelt ikke unnvære disse ferdighetene. Samtidig vil jeg si at livet er 
kjedeligere, ja, mørkere uten dem. Så både lærere og elever behøver å lære disse 

ferdighetene som i høy grad baseres på oppmerksomhetsevnen. 
Men det er en vanskelig og langsom prosess å endre læreplaner, og 

forandringen trenger samarbeid mellom lærere, ledelse, elever, foreldre, akademiske 
fagfolk og så videre. Og vi i TERVE OPPIVA MIELI ser oss selv som en av 

samarbeidspartnerne som vil hjelpe lærere og skoler med denne uunngåelige 
forandringen gjennom å trene pedagoger i disse ferdighetene – som et ledd i deres 

videreutdanning. Det viktigste stedet å undervise i disse ferdighetene burde vært på 

universiteter, på avdelinger for lærerutdanning, som en del av lærerskolestudentenes 
standardutdanning. Dette har lenge vært vårt mål.  

 
STRESSMESTRING  

 
Vi må huske at våre travle samfunn er fulle av stress, og å fremme stressmestring er 

like viktig som å fremme oppmerksomhetstrening. Jon Kabat-Zinn6 formulerte 
allerede på 70-tallet at stress er den absolutt største helsetrusselen i de vestlige 

samfunnene i dag. Og forskningen har vist at ett av de viktigste resultatene av 
mindfulness-praksis er nettopp redusert stress. Når vi lærer oss å mestre stress, 

berolige sinnet og regulere følelsene våre, kan vi finne en ny slags stillhet i oss selv, 
et «stille sted», der vi kan finne lykke, kjærlighet, takknemlighet, glede, medfølelse 

og følelsen av samhørigheten med andre – alle de vakre kvalitetene som gjør oss 
annerledes enn computeren. Dessverre går de oss ofte forbi, fordi vi er altfor stresset 

eller distrahert. 
 

Jeg ser ikke dette som noe progressivt eller nytt, men som en enkel måte å få 

kontakt med vår sanne natur og karakter som mennesker på. Jeg kan ikke forstå 

 
6 https://www.mindfulnesscds.com/pages/about-the-author 



hvordan vi kan komme videre uten å lære denne ferdigheten: hvordan være 

menneske blant mennesker.  
 

Til spørsmålet om hva vi da gjør, eller hva det er nødvendig å gjøre, så vil jeg si at 
det er nettopp dette vi gjør i finske skoler: Vi trener oppmerksomhet, og derigjennom 

læringsevnen, samt velvære og lykke. Hvordan gjør vi dette? På mange måter, men 
det mest effektive og evidensbaserte er mindfulness-trening.  

 
MINDFULNESSPRAKSIS – å våkne opp fra «autopilot-modusen»  

 
Vi trener altså en frivillig selvregulering av oppmerksomheten. For eksempel retter vi 

oppmerksomheten mot pusten. Vi legger merke til de fysiske fornemmelsene vi har 

når vi puster inn og ut. Før eller senere begynner sinnet å vandre, og kommer inn i 
det vi kaller autopilot-tilstanden eller -modusen. Dette er helt normalt; det er slik 

sinnet vårt fungerer. Det viktigste momentet i treningen er dette øyeblikket av 
«oppvåkning», med andre ord det øyeblikket vi merker at sinnet har fortapt seg i noe 

annet, og det ruller på av seg selv – «på autopiloten». Nå har vi muligheten til 
frivillig å vende fokus eller oppmerksomheten tilbake til det vi hadde bestemt oss for, 

for eksempel kroppen eller pusten, kroppslige fornemmelser eller sansninger.  
 

Ved å gjøre dette trener og regulerer vi ikke bare oppmerksomheten vår, men vi 
velger bevisst, intensjonalt å åpne oss for livet: hva er det som foregår i og rundt 

meg akkurat her og nå? I denne modusen er vi bevisst til stede i livet vårt, hvilket 
fremmer velværet. Ifølge forskning tilbringer vi imidlertid 47% av vårt våkne liv på 

autopiloten, i en tilstand der vi ubevisst søker eller er opptatt av trusler og negative 
saker i oss selv og i omgivelsene. Denne funksjonen har vært nyttig for 

menneskehetens overlevelse, men er ikke tjenlig for oss lenger. Man har sagt at det 
fins en «negativitets-preferanse» (negativity bias) i menneskets sinn; det er mye 

enklere for oss å se det negative enn det positive. Den beste kuren mot dette er å 

anvende mer tid til bevisst nærvær i det som er akkurat nå, og å gjøre dette til en 
helsefremmende stund for en selv. Vi kan velge å gjøre dette regelmessig. Det krever 

litt trening. Men jo mer tid vi er i stand til å være oppmerksomt nærværende 



istedenfor å gå på autopilot, desto bedre føler vi oss, og desto lykkeligere er vi. Er 

ikke dette trøsterikt? Livet er i virkeligheten et mye tryggere og festligere sted enn 
vårt underbevisste sinn tror at det er! 

 
For å sammenfatte: Mindfulness-praksis er en evidensbasert metode for å fremme 

oppmerksomhet, selvregulering, stresshåndtering, velvære, medfølelse og lykke. 
Ettersom vår hektiske hverdag truer oppmerksomheten vår – samtidig som psykisk 

uhelse er den største helsetrusselen globalt sett – så krever vår tid nye tiltak og 
metoder for mestring og overlevelse. Og dette burde fremfor alt være tema for 

utdanningssektoren. Vi må trene lærerne slik at de kan undervise fremtidige 
generasjoner i disse ferdighetene. For å sikre 100% dekning av alle aldersgrupper, er 

barnehagen det beste stedet å begynne treningen av slike ferdigheter som jeg har 

nevnt. Slik er det i hvert fall i Finland, og jeg går ut fra at det gjelder de andre 
nordiske landene også.  
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CE: Kan du gi en beskrivelse av The Healthy Learning Mind-prosjektet? Fortell oss 
om forskningen din og selve implementeringen av prosjektet. 
 
S-MV: The Healthy Learning Mind er et banebrytende forsknings-, utviklings- og 

lærerutdanningsprosjekt. Alt vi har gjort er helt nytt i Finland. Etter Michelles 
workshop følte jeg at det var mitt ansvar å introdusere mindfulness i finske skoler til 

nytte for alle. Jeg visste at det ville bli vanskelig, om ikke umulig, i Finland uten 
grundig forskning som viser at det fungerer. Derfor startet hele prosessen med å 

gjennomføre en omfattende forskning.  

 
7 En klargjøring av navnet vårt: For lesere i de andre nordiske landene: The Healthy Learning Mind er 

navnet på vårt opprinnelige forskningsprosjekt. Men fra 2019, da vi startet denne not-for-profit-
organisasjonen som trener lærere i mindfulness-praksis, bærer denne organisasjonen også navnet 
The Healthy Learning Mind. Dette kan kanskje virke litt forvirrende. 

 



 

Jeg vil kort si noen ord om vår cluster RTC (randomized controlled trial)8-forskning 
som (likesom det øvrige programmet) går under navnet The Healthy Learning Mind. 

Så vidt jeg vet er det en av de største studiene i verden på dette området. 
Studieprotokollen ble publisert i 2016. Den inkluderte 3519 finsk-, svensk- og 

engelsktalende elever i aldersgruppen 12–15 år. Vi delte disse elevene inn i 3 
forskjellige, tilfeldig utvalgte grupper. I en av dem gjorde man mindfulness-trening. 

Til dette brukte vi det engelske «.b»-programmet.9 I den andre gruppen trente man 
standard avslapningsøvelser, og i den tredje gruppen fulgte man vanlig 

skoleundervisning uten noen øving i dette feltet i det hele att. Det ble samlet data fra 
de samme deltagerne ved utgangspunktet (baseline), straks etter 9-ukers 

intervensjonen, og 6 og 12 måneder etter utgangspunktet. Foreldre og lærere fylte 

også ut spørreskjemaer angående elevene. I våre første resultatdokumenter som ble 
publisert i 2019 sammenliknet vi endringer i velvære blant deltagerne i de 3 

gruppene med hensyn til tre utfall (outcomes): resiliens, sosial-emosjonell ferdighet 
og forekomst av symptomer på depresjon. 

 
Så langt har vi sett at mindfulness er litt mer gunstig for å fremme mental helse enn 

et vanlig avslapningsprogram. I tillegg virker det som om jevnlig mindfulness-praksis 
er spesielt virksomt for gutter her i Finland.  Gutter har allment nytte av mindfulness, 

men tydelige positive resultater viser seg hos de guttene som praktiserer 
regelmessig, altså flere ganger i uken. Vi har hatt hypotesen at jevnlig mindfulness-

praksis muligens vil forsterke positive effekter, og dette er noe vi undersøker nå.  
 

IMPLEMENTERING AV MINDFULNESS I FINSKE SKOLER 
Trening av lærere 

 
Å implementere mindfulness og SEL-ferdigheter i finske skoler er et annet prosjekt 

som begynte i 2016. Sosial- og helsedepartementet ga oss et stort bidrag for å gjøre 

dette. Jeg var svært glad for dette og tenkte: Tenk at regjeringen allerede nå støtter 

 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_randomised_controlled_trial 
9 https://mindfulnessinschools.org/teach-dot-b/dot-b-curriculum/ 



implementeringen av mindfulness i finske skoler! Heldigvis hadde vi lært mye mens 

vi jobbet med forskningsprosjektet, ikke minst at implementeringsprosessen må 
begynne med lærerne, ikke elevene. For det andre merket vi at vi ikke kunne 

implementere det engelske «.b»-programmet i finske skoler – hvilket vi hadde tenkt i 
begynnelsen. Her i Finland har vi høykompetente, universitetsutdannede lærere som 

har meget stor pedagogisk frihet i klasserommet. «.b»-programmet er et svært 
detaljert program med en manual som skal følges strengt. Dette er sikkert bra for 

mange, og i visse tilfeller uunngåelig [Volanen mener vel her i andre land. Egges 
kommentar], men det ville ikke ha fungert i Finland. Når det gjelder vårt 

implementeringsprosjekt, måtte vi starte fra scratch. 
 

Vi begynte med å utvikle et mindfulness-basert velværeprogram skreddersydd for 

finske lærere og andre skoleansatte. Spørsmålet var altså: hvordan trene lærere? Vi 
ønsket å skape en opplæring som var skalerbar og lett tilgjengelig for alle. For å 

finne et svar på dette skapte vi 3 lærertreninger og rekrutterte 54 lærere til pilot-
treningen vår. Vi delte dem inn i 3 grupper som alle hadde et eget opplegg. En av 

gruppene fikk vår 8-ukers face-to-face-opplæring, en annen fikk vår 8-ukers web-
baserte trening og den tredje gruppen fikk vår 8-ukers trening som var en 

kombinasjon av web-basert og face-to-face-undervisning. Ved siden av gjorde vi en 
gjennomførbarhetsstudie som inkluderte fremmende og hemmende faktorer ved 

implementeringen. Dessuten undersøkte vi velværeeffekter av treningen blant 
lærere.  

 
Vi spurte alle de tre gruppene hvor fornøyd de var med lærer-treningen vår. Face-to-
face-gruppen var som forventet mest fornøyd: 9.45 poeng av 10 mulige på skalaen. 
Den web-baserte treningsgruppen fikk 8.2 poeng av 10 mulige. Den tredje gruppen 

med kombinasjonstreningen skåret 8.43 av 10. Dette var i grunnen forventet. Men vi 
var glade for at den web-baserte gruppen var såpass fornøyd. 8.2 av 10 er bra, og 

på grunnlag av denne feedbacken startet vi opp en landsomfattende implementering 

bygget på web-basert lærertrening i 2018. I dag utdanner vi personale i 
utdanningsinstitusjoner fra barnehagenivå til videregående trinn.  

 



For å sammenfatte: Vi fant at mindfulness-praksis både var gjennomførbart og 

akseptabelt i finske skoler, og fremmer velvære hos både lærere og elever. Når det 
gjelder innholdet i utdanningen av lærere, så inkluderer det elementer av 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Mindful Self-Compassion (MSC)10 og 
noen spesielle elementer skreddersydd for finske lærere. Vi er også takknemlig for 

samarbeidet med den amerikanske terapeuten og forfatteren Daniel Rechtschaffen.11 
 

MODUL 1 
 

Vår Healthy Learning Mind Teacher Training inkluderer to treningsmoduler: Den 
første er en 8-ukers mindfulness-basert wellbeing-trening for lærere. Det er et web-

basert kurs som inkluderer videomateriale, lydopptak, fire online-møter på zoom i 

små grupper, litteratur og en studiedagbok. Gjennom hele Modul 1 understreker vi 
for deltagerne at dette er noe bare for dem; det handler om deres eget velvære. 

Temaer som diskuteres er kroppsbevissthet, sinnet, emosjoner, selvmedfølelse, 
medfølelse, sosial interaksjon samt aspekter av det å være en mindful lærer. 
 
Etter modul 1 forsøker vi som best vi kan å støtte deltagerne i å finne sine egne 

individuelle mindfulness-rutiner. Det er viktig å finne noen daglige rutiner for en selv 
også etter kurset. Det har lett skjedd at man er en begeistret deltager på kurset, 

men så, når det er over, slutter man å praktisere. Derfor gir vi dem støtte etter 
kurset slik at en regelmessig praksis kan fortsette.  

 
GJENNOMFØRING I SKOLEN  

MODUL 2 – Erfaringer 
 

Etter wellbeing-treningen og en tids uavhengig praksis på egen hånd får lærerne 
begynne på den andre modulen, der de lærer hvordan man kan introdusere elevene 

for slik praksis. Modul 2 er en 6-ukers gjennomføringstrening for lærere. I likhet med 

den første modulen er denne web-basert og inneholder videomateriale, lydopptak, to 

 
10 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jclp.21923 
11 http://danielrechtschaffen.com/ 



nettbaserte zoom-møter i små grupper, litteratur og en gjennomføringsoppgave. Det 

siste betyr at lærerne selv, som en del av treningen, lager en prosedyre eller modell 
for hvordan de vil innføre mindfulness-øvelser i skolene eller klassene sine. Det kan 

for eksempel være et øyeblikk av mindfulness som start på dagens første time, i 
form av en lek, eller en stille pause i løpet av skoledagen. I løpet av modul 2 får 

lærerne tilgang til en verktøykasse som vi har kalt Teachers’ Guide, som inneholder 
informasjon med hensyn til implementeringen av mindfulness, praktiske ideer og 

forslag til hvordan man kan presentere det for elevene – samt lydopptak og videoer 
med guidete øvelser for ulike aldersgrupper. 

 
På dette kurset begynner deltagerne å spørre: Hvordan kan jeg legge dette frem for 

elevene mine i klassen? I kursmaterialet er dette et tema. Det er fremfor alt viktig 

hvordan man snakker om disse sakene, og at man må ta hensyn til de forskjellige 
aldersgruppene. Vi deler informasjon om dette, og dessuten de beste ideene og 

tipsene som har kommet inn fra mer erfarne lærere som har holdt på en stund. Også 
når studentene våre begynner å arbeide med dette i klassene sine, er målet vårt å 

støtte dem underveis. Man må ta høyde for at denne praksisen er noe helt nytt i 
skolene våre, og det tar tid å lære seg å jobbe med det pedagogisk. 

 
Den feed-back ’en vi har fått fra studentene våre har vært svært god. Vi har mottatt 

svar fra 169 lærere i tiden 2017–2019. Når vi har spurt om hvor fornøyd de har vært 
med treningen, så har gjennomsnittet vært 8.2 av 10 mulige, og 98% av deltagerne 

ville anbefale sine kolleger den web-baserte treningen. Lærere har også fortalt at 
treningen har vært gunstig for deres eget velvære: Gjennomsnittet har vært 5.8 av 7 

(1= ikke gunstig i det hele tatt, 7= ekstremt gunstig). 
 

100% har rapportert om effekter som bedre stresshåndtering, bedre 
konsentrasjonsevne, økte mindfulness-ferdigheter, bedre søvn, større følelses-

regulering, økt selvmedfølelse samt større beredskap til oppmerksomt nærvær fra 

øyeblikk til øyeblikk. 
 



I tillegg har studenter fortalt at deres egne forbedrede nærværs- og selvmedfølelses-

ferdigheter så vel som evne til følelsesregulering har forbedret det sosiale samspillet 
med elevene deres, skapt mer ro i klasserommet og befordret læringsprosessene hos 

elevene. Dette er den viktigste innsikten for oss: Når lærerne praktiserer selv, så 
virker det direkte på elevene. Ved å støtte lærernes velvære kan vi altså fremme et 

trygt og ro-fylt miljø for alle elever. 
 

HVORFOR BEDRIVE MINDFULNESS-BASERT WELL-BEING-TRENING  
FOR LEDERE I SKOLESEKTOREN? 

 
Hvorfor har vi utviklet en mindfulness-basert wellbeing-trening designet for ledere – 

separat fra den vi gjør med lærere? Det fins flere grunner. Den viktigste grunnen til 

at vi skapte The Present Leader Training,12som vi kaller den, var et rop om hjelp fra 
kjernevirksomhetene, altså fra lærere som selv var begeistret for å jobbe med dette i 

skolene, men som følte seg ensomme. De hadde ingen likesinnede eller overordnede 
til å støtte dem i arbeidet i klassene. Om vi tenker på finske skoler, der lærerne er 

svært uavhengige og høyt kvalifiserte yrkesmennesker, så trenger de likevel støtte 
fra lederne sine. Det gjelder støtte fra rektorer i skolene eller lederne i barnehager – 

eller fra pedagogiske ledere i disse organisasjonene. Om, eller når, lederen velger å 
introdusere disse ferdighetene og verdiene som vi snakker om her i organisasjon sin, 

mener vi det er svært viktig at vedkommende også har en trening bak seg. Og 
selvfølgelig: De behøver det også for sin egen del … 

 
En grunn til dette er at ifølge internasjonale studier som handler om skolerektorers 

helse,13 så er 10% av finske rektorer utbrent, og en tredjedel av dem er i risiko-
gruppen for å bli det. Og når lederen blir utmattet, påvirker det hele arbeids-

fellesskapet. Men også omvendt: Når lederen har det bra, har det også en virkning 
på miljøet. Derfor er det viktig å tilby wellbeing-trening for ledere i 

 
12 Det fins ingen lenke til dette programmet. Interesserte skriver til: info@terveoppivamieli.fi 
 
13 https://icponline.org/health-and-wellbeing/ 



utdanningssektoren. Den gode nyheten er at 55% av rektorene våre har det bra og 

er fornøyd med arbeidssituasjonen sin.  
 

Noen få ord om The Present Leader Training: I tillegg til de velkjente temaene som 
kroppsbevissthet, følelsesregulering og selvmedfølelse inkluderte vi selvledelses-

evner samt allmenne lederskapsevner for å støtte dem i arbeidet deres. Dette la vi 
stor vekt på, i tillegg til deres velvære. 

 
Det er viktig at en leder kan støtte sine underordnede på mange måter, for eksempel 

ved å starte et møte med en kort mindfulness-øvelse, eller ved å skape et «stille 
rom» på skoleområdet der lærere kan trekke seg tilbake en stund for å praktisere og 

roe seg ned i løpet av skoledagen. Dette kommer også elevene til gode. I beste fall 

sprer denne positive impulsen seg fra toppen, fra lederen, til hele organisasjonen – 
helt hjem til foreldrene. Foreldrenes velvære og lykke er jo avhengig av hvordan 

barna har det.  
 

For å sammenfatte: Frem til 2021 har vi trent ca. 400 lærere. Vi er helt i 
begynnelsen av dette arbeidet; vi har 60 000 lærere bare i den finske enhetsskolen. 

Det handler om 3500 skoler, så det behøves ekstra støtte og finansiering, og vi 
jobber med dette. Men vi er glade og stolte over at vi har kommet så godt i gang. 

 
I fremtiden kommer vår Healtly Learning Mind- (non-profit) organisasjon – i tillegg til 

de kursene jeg har skissert – å tilby retreats for skolepersonell, ledere, studenter og 
foreldre. Ellers arbeider vi med å finne de beste redskapene for å hjelpe skoler med å 

sette sine egne mål basert på deres egne lokale utfordringer, og å vurdere fordelene 
med mindfulness- og SEL-programmer selv. 

 
I løpet av de seneste årene har flere mindfulness-baserte prosjekter dukket opp i 

utdanningssektoren, og sammen dekker vi alle aldersgrupper fra tidlig barndom opp 

til universitetsnivå. Men det er kun en beskjeden begynnelse, som imidlertid ser 
lovende ut. Sverige og Danmark har vært aktive lenger enn oss. For videre 



informasjon foreslår jeg at leseren studerer det følgende [angitt i fotnoten 

nedenfor].14  
 

ØKONOMISK OG POLITISK STØTTE 
CE: Vil du si noe mer om hvilken støtte dere får økonomisk og politisk til alle disse 
initiativene? 
  

S-MV: Når det gjelder forskningen, har vi hovedsakelig fått støtte fra medisinsk 
orienterte stiftelser. Dette er vi svært takknemlig for. Folkhälsan Research Center 15 

og Universitet i Helsinki har vært viktige sponsorer på mange måter.  
 

Når det gjelder gjennomføring og lærertreningsprosjektet, fikk vi bidrag fra Sosial- 

og helsedepartementet i tiden 2016–2018. Det var da vi utviklet lærertreningen som 
jeg har fortalt om. Deretter har The Finnish National Agency for Education gitt bidrag 

til vårt initiativ innenfor lærernes videreutdanning. Dette er et institutt som tar seg av 
den nasjonale læreplanen og læreres videreutdanning. Det var i 2018 og 2019. Da 

var vår mindfulness-baserte lærertrening blitt en del av den offisielle 
videreutdanningen for lærere. Man fikk 8 studiepoeng når man deltok i denne. Begge 

disse bidragene har vært svært viktige og oppmuntrende for oss. Det har vært et 
stort steg i retning av en fremtid der undervisning i mindfulness og SEL-ferdigheter 

blir normen i finske skoler. 
 

På den andre siden er det slik at vi ikke får noen årlige økonomiske bidrag 
automatisk. Som alle andre not-for-profit-organisasjoner må vi søke om ny støtte for 

arbeidet vårt hvert år. Men det vi holder på med er jo noe helt nytt, og jeg er 

 
14 For early childhood education: In English – Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen 
tutkimusryhmä (lassotaaperot.com) 
For secondary education: In Swedish: HEM (opintokamu.fi) 
For university education: “Comparison of face-to-face and online mindfulness interventions among 
healthcare professional students in Finland: A randomized controlled trial” - by Saara Repo, Tiina 
Paunio, Eeva Pyörälä, Marianne Irene Holopainen, Panajiota Räsänen, Marko Elovainio. 
 
15 https://www.folkhalsan.fi/en/research/ 



tålmodig. Vi må bare fortsette, og sakte, men sikkert kommer nye dører til å åpne 

seg, det er jeg overbevist om. 
 

 

OM INTROSPEKSJON I TIDLIG ALDER  
 

CE: Jeg har et spørsmål om introspeksjon. Man kan kanskje si generelt at 
pedagogens viktigste oppgave overfor barn og ungdom er å vekke interessen for 
verden – og så naturligvis å hjelpe eleven til å utvikle resiliens og ferdigheter i å 
være i denne verden, såkalt livsmestring. Hvor fruktbart er det for barnet eller 
ungdommen bevisst å fokusere oppmerksomheten på seg selv? Mindfulnesspraksis 
inneholder i min erfaring en god del introspeksjon, i hvert fall når den praktiseres av 
oss voksne. 
 
S-MV: Jeg forstår spørsmålet. Først vil jeg si noe generelt. Pedagogisk sett er 

lærerens egen praksis det viktigste når det gjelder slik trening med elever, og 
hvordan han eller hun formidler øvelsene. Om læreren har utviklet kvaliteter som 

trygghet i seg selv, følelsesregulering, ro, respekt for elevene – selv i kaotiske 
klasseromssituasjoner – da kan vedkommende undervise i eller formidle disse 

mindfulness-ferdighetene til elevene sine.  
 

Disse ferdighetene kan nemlig ikke læres ved å lese bøker! Du utvikler ikke resiliens 
eller medfølelse ved å lese bøke; du kan ikke lese deg til lykke, selvregulering og så 

videre. Jo yngre barnet er, desto viktigere er den voksne som rollemodell. Derfor er 
det så viktig at læreren forkroppsliger disse egenskapene. Når læreren utvikler 

stresshåndtering og så videre, så har det en direkte positiv, beroligende virkning på 
elevene. Elevene reagerer så å si direkte på lærerens nervesystem. Dette har også 

konsekvenser for selve læringen. Den gode nyheten er at lærere kan gjøre noe med 
dette gjennom trening. Jeg sier det ofte: Hvordan en lærer oppfører seg og 

underviser, er like viktig som hva som blir sagt. 
 



Når det gjelder introspeksjon nærmere bestemt, så tenker vi ikke primært i den 

termen. Vi tenker på treningen som øvelser elevene kan gjøre for å slappe av i sinnet 
og dempe stresset for å utvikle resiliens og mestring. Jeg vil si at i grunnskolen, altså 

i årene fra barna er 6/7 til de er 12/13 er det viktigste å støtte dem i deres utvikling 
av helt elementær atferd (behaviour) i betydningen hvordan være i denne verden. 
Øvelsene er der for å befordre stressmestring, velvære, generell læring og sosiale 
relasjoner. For eksempel: hvordan være en god kamerat, eller hvordan berolige seg 

selv om man blir engstelig og så videre. I grunnskolen kan vi støtte utviklingen av 
slike ferdigheter ved å gjøre korte mindfulness-øvelser der vi lukker øynene en liten 

stund, tar noen dype åndedrag, roer sinnet og jorder oss selv i kroppen. 
 

I alderen 12 til 16 tror jeg det er bra å begynne å snakke mer om sinnet, ta opp 

hvordan det fungerer. Det kan handle om at sinnet iblant lurer oss, forteller oss 
feilaktigheter eller løgner, og at vi ikke må tro hver tanke som dukker opp i hodene 

våre. Eller i det minste ikke identifisere oss med alle tankene våre. Det samme 
gjelder følelsene.  

 
I denne alderen kan vi gå litt mer inn i det du kaller introspeksjon, ettersom det 

dukker opp eksistensielle spørsmål i det unge mennesket i denne alderen. Vi kan 
forsiktig begynne å ta opp spørsmål eller temaer som: Hvem er jeg? Hva er viktig for 

meg? Hvilke verdier har jeg? Hva er det som gjør meg lykkelig? Hva er meningsfullt 
for meg? Hvilke styrker har jeg? og så videre. Når man tar opp slike spørsmål i 

skolesammenheng, kan det ha en positiv innvirkning på læring, og til og med bidra til 
å skape interesse for fag. Jo mer selvinnsikt, desto lettere kan det bli for eleven å 

innse hvorfor et bestemt fag faktisk kan være relevant for akkurat ham eller henne. 
Om du ikke har noen idé om deg selv, hvem du er, så kan du sitte 12 år på skolen 

uten egentlig å fatte hva eller hvordan det du gjør der har noe med deg å gjøre.  
 

Når disse eksistensielle spørsmålene blir tatt opp på skolen, kan man som elev finne 

ut at det, tross alt, har noe med en selv å gjøre. Selvinnsikt og motivasjon til å lære 
går hånd i hånd. For meg er dette introspeksjon på sitt beste. Og en god måte å bli 

kjent med deg selv på er bevisst å vende seg innover og stille disse spørsmålene til 



seg selv – gjennom mindfulness-praksis. Slik kan en dypere forståelse for en selv 

absolutt vekke interessen for verden i det unge mennesket, som du spurte om i 
spørsmålet ditt om introspeksjon.  

 
Når vi snakker om introspeksjon på denne måten, så fins dette uttrykket: Du må 

være noen før du kan bli ingen! (You have to be somebody before you can be 
nobody.)  Dette betyr at vi først og fremst skal støtte elevene i å bli noen, med andre 

ord i å lære seg selv å kjenne, og å forstå seg selv bedre. Deretter kan det bli lettere 
og tryggere å kunne «leke med egoet»: Kanskje er jeg ikke verdens sentrum likevel; 

kanskje dette fokuset på meg selv, meg selv, meg selv eller jeg, meg, mitt kommer 
på bekostning av andre – og ikke skaper noen lykke verken for individet eller 

gruppen. Tvert imot! 

 
Vi ser på disse øvelsene mer som en slags frø som vi sår i elevene for fremtiden. Vi 

håper at de kan få noen redskaper som de kan møte livet med, utfordringer som vi 
alle blir konfrontert med i forskjellige livssituasjoner. Selv om de ikke har gjort 

mindfulness-øvelser på skolen med særlig begeistring, så vil de kanskje senere huske 
det de fikk lære på skolen. Så vil de kanskje spørre seg selv om de skal gi det en 

sjanse nå. Om de går inn i dette og fordyper det senere, etter skolegangen, så er det 
jo flott.  

 
INSPIRASJON – MOTIVASJON  

Hva – eller hvem – er mennesket? 
 

CE: Er det noe du gjerne vil dele med oss her på slutten av intervjuet? Hva har du 
selv lært i løpet av den tiden du har arbeidet i dette feltet? 

 
S-MV: Gjennom denne prosessen har jeg kommet til innsikt om at det fins mange 

misforståelser om mennesket – som vi må oppklare. Heldigvis har forskningen år for 

år vist oss hva som virkelig gjør oss lykkelige. Altruistisk atferd gjør oss lykkelige, 
ikke egoisme/egosentrisme. I tillegg til forskning på mindfulness-trening og dens 

effekter behøves det mer forskning på hva det er vi mennesker er laget av. Det er 



behov for å snu opp ned på vår tids idé om menneskets natur. Samfunnet vårt er 

bygget på den misforståelsen at mennesket grunnleggende er grådig og egoistisk. 
Vårt økonomiske system er så å si grunnlagt på den ideologien. Den er ikke sann, og 

den fører bare til elendighet. 
 

I vårt innerste, i kjernen er vi gode og empatiske vesen. Og å handle ut fra dette 
gjør oss lykkelig. Om vi ikke forstår dette, fremmer vi, bevisst eller ubevisst, status 

quo i samfunnet. Vi opprettholder et system som hemmer oss i å leve genuint 
lykkelige liv. Derfor er det ikke nok at mennesker begynner å meditere. Det behøves, 

men det er ikke nok. Det må skapes en forandring i samfunnet parallelt. Om 
samfunnet er bygget på en falsk forståelse av hva et menneske er – hvordan kan du 

da trives og blomstre og realisere dine indre verdier som godhet, menneskelighet og 

medfølelse med alle levende vesen og naturen? 
 

Vi har en masse problemer og utfordringer her, og det behøves en stor offentlig 
samtale i samfunnene våre om hva som er menneskets sanne natur. Det fins så 

mange misforståelser, og dette gjør meg bekymret og ulykkelig. På den andre siden 
gjør jeg mitt beste for å bidra til en forandring som kan ha virkninger både i det 

indre og i det ytre. Dette gir meg glede og håp. 
 

Her på slutten av intervjuet vil jeg takke alle som har muliggjort arbeidet vårt: alle 
forskere, elever, lærere, skoleledere, foreldre, administratorer, samarbeidspartnere, 

medforfattere og mindfulness-tilretteleggere. Det er tusenvis av mennesker som har 
gjort The Healthy Learning Mind-prosjektet mulig. Endelig vil jeg vende tilbake til 

Michelles workshop og si at den var som en personlig «big bang»  for meg. Jeg føler 
at den energien jeg fikk, eller som oppsto i meg den gangen, har fulgt meg helt til i 

dag. Vi vet aldri hvilken virkning vi har på andre mennesker, og dette er en god 
grunn for oss alle til å arbeide og leve våre liv i overensstemmelse med våre dypeste 

verdier. Dette setter i gang forandringer og gjør verden, langsomt, til et bedre sted. 

Utvilsomt! 
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