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Nytt år - ny vår for NFON 
Kjære lesere! Det er stor aktivitet innenfor fagfeltet 
mindfulness / oppmerksomt nærvær i Norge og Skandinavia. 
NFON ønsker å være et samlende kraftsenter for fagpersoner 
som arbeider med dette feltet, og Mindfulness-nytt med sine 
bidragsytere er et av tiltakene for å sette målsetningen ut i 
livet! 
 
Nytt i år er at vi har en ny design og at Mindfulness-nytt 
kommer ut 4 ganger per år. På grunn av manglende 
rekruttering til faggruppen «Mindfulness og samfunn» har 
denne gått ut. Vi tar allikevel imot forslag til tekster innenfor 
denne kategorien dersom noen medlemmer får «ånden over 
seg».  
 
Vi håper du blir fornøyd med dette nummeret, og kom gjerne 
med tilbakemeldinger, ris og ros: info@nfon.no "

Torbjørn Sandvik 
Ansvarlig redaktør og layout"
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Barn&unge 

Anne Grethe Brandtzæg og 
Helen Staubo holdt en 
kursrekke i oppmerksomt 
nærvær og stressmestring for 
lærere ved en ungdoms- og 
videregående skole høsten 
2012. I dette nummeret 
presenterer de spennende 
resultater fra evalueringen.  
- side 2 

Arbeidsliv 

Kristin Huseby og Anne 
Bolstad takker på vegne av 
styret i NFON bidragsytere og 
deltakere på fjorårets 
høstkonferanse og deler en 
artikkel og en fin anekdote 
med oss.  
- side 4 

Ledelse 

Ingunn Grande beskriver 10 
perspektivendringer ledere 
kan bruke for å redusere krav 
om stadig bedre, billigere og 
raskere måloppnåelse.  
- side 5 

Voksne 

Sabina Fattah belyser et viktig 
spørsmål: Hvilke 
meditasjonsteknikker passer 
best for ulike mennesker?  
- side 7 
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Mindfulness for lærere 
Innlegg ved Anne Grethe Brandtzæg"
En kursrekke i oppmerksomt nærvær og stressmestring ble 
gjennomført ved en ungdomsskole og en videregående skole 
høsten 2012. Til sammen deltok 16 lærere, en helsesøster, to 
rådgivere og en fra ledelsen. Den ene gruppen møttes åtte 
ganger à to timer hver andre uke. Den andre gruppen hadde 
fem samlinger à tre og en halv time ca hver tredje uke. Noen 
av deltakerne i denne gruppen hadde vært med på et lignende 
kurs året før. Hver samling besto av teori/inspirasjon, stille 
øvelser, erfaringsdeling og refleksjon. "

Kursrekken ble evaluert anonymt ved hjelp av spørreskjema. 
Svarene viste signifikant bedring på mentalt stress. I tillegg 
viste skriftlig evaluering og gruppeintervjuer positive effekter 
på stressmestring og selvregulering, bedre selvfølelse og økt 
bevissthet om egne tankemønstre. De lærte å stoppe opp, bli 
mer bevisst på rolige stunder og å kunne nyte tilværelsen slik 
den er. Når det gjelder stressmestring uttrykte flere det 
samme som denne læreren: «Jeg opplever mindre stress i 
stressituasjoner. Jeg har blitt mer bevisst, og jeg har fått teknikker for 
å stresse ned. Har også fått teori – hva gjør det med oss. Det gir 
velbehag, og jeg kan slappe av fortere.»"

Flere sa at det påvirket lærerrollen både når det gjaldt 
sinnemestring, innsikt i egen måte å være på overfor andre, og 
betydningen av pauser. «Jeg merker at hvis jeg går inn i en time og 
er rolig, så smitter det. Jeg blir tydeligere og kommuniserer bedre. Vi 
lærere er viktige personer i elevenes liv. Vi er rollemodeller.»  «Jeg er 
blitt mer bevisst. Prøver å ikke hisse meg opp. Prøver å ikke la det gå 
over til sinne.» «Kurset har gjort meg til et bedre menneske, både 
profesjonelt som lærer, men også, og kanskje aller viktigst, en mer 
anerkjennende og tilstedeværende forelder.»  «Flinkere til å ta pauser. 
Elevene får tid. Effektivitet behøver ikke å være at man gjør ting 
kjapt.» "
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Mindfulness for barn 
og unge 

Faggruppen består av Anne 
Grete Brantzæg, Ellen Johanne 
Kvalsvik, Hallfridur Bjarnadottir, 
Anne Magrethe Ekren, og Anne 
Sælebakke og Sigrid Skeide som 
er redaktører.  
 
Kontakt: 
Anne Sælebakke: 
anne.saelebakke@gmail.com  
Sigrid Skeide:  
sigrims@gmail.com  

!
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«Mindfulness program for 
lærere indikerer redusert 
stress og økt innsikt om egen 
innvirkning på elever og 
kollegaer.»
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På den ene skolen var ca en fjerdedel av personalet med. De sier at kursrekken «endret organisasjonen og 
forbedret arbeidsmiljøet». De fikk en felles måte å kommunisere på, de kunne gi hverandre konstruktive 
tilbakemeldinger, og være rausere og mer aksepterende i forhold til hverandre. Rektor sier at det 
virker som om kurset hadde stor påvirkning. Kurset ble «et rom» i skolen hvor deltakerne kunne ta 
opp ting ut fra et indre fokus, og hvor de kunne bli bevisst på at det er ikke noe galt med noen selv om 
vi reagerer og tenker ulikt. Lærere kan lett bli stresset eller slitne. Jeg ser at de kommuniserer bedre, 
er i stand til å stresse ned og ta et skritt tilbake. "

Grunnen til at det lot seg gjennomføre var at det var forankret i ledelsen. Det var satt av tid til 
samlingene i arbeidstiden. De som deltok meldte seg på frivillig, og hadde høy motivasjon. En av 
deltakerne ble en ressursperson på sin skole ved at hun gjorde øvelser sammen med kolleger som kom 
til henne og spurte om det. "

Lærer-elevrelasjonen er av stor betydning i skolen. Forsøket viste redusert mentalt stress blant lærerne 
som deltok. Det fikk ringvirkninger for hvordan de forholdt seg til elever og kolleger. Vår antakelse er 
at det å trene lærere i oppmerksomt nærvær har et stort potensiale. Det bør prøves ut videre i 
kontrollerte forsøk. "

Dette støttes av flere studier. Mindfulness hjelper lærere å redusere eget stressnivå, øke selvfølelsen og 
utvikle strategier for å regulere egen adferd. Det kan forbedre klasseledelse, lærer-elev-relasjoner og 
undervisningsstrategier i følge artikkelen Mindfully Teaching in the Classrom: a Literature Review 
(Albrecht N., Albrect P., Cohen M., 2012)"

Ansvarlige for gjennomføringen av 
dette forsøket var Helen Staubo og 
Anne Grethe Brandtzæg i prosjekt 
Stressmestring i skolen, finansiert 
av Extrastiftelsen gjennom Mental 
Helse. Prosjektet videreføres nå av 
Anne Grethe Brandtzæg og Anne 
Sælebakke med blant annet 
kursrekke i Oppmerksomt nærvær 
(Mindfulness) i samvær med barn 
og unge, i regi av Regionsenter for 
barn og unges psykiske helse, 
RBUP. Både prosjektet og RBUP 
har også bidratt til NFON sitt 
øvelseshefte «Oppmerksomt 
nærvær for barn og unge». Det 
ligger gratis til nedlasting på 
NFON sin hjemmeside.  
 
Last ned heftet her."
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Mindfulness i 
arbeidslivet 

Faggruppen består av 
Torill Landgraff Bratlie, 
Kristin Huseby, Stine 
Haavik og redaktør er 
Anne Bolstad 
 
Kontakt: 
Anne Bolstad:  
anne.bolstad@start.no   

!
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«Takk for alle 
bidrag og  
deltakelse på 
høstkonferansen!»

Arbeidsgruppen 
mindfulness i  
arbeidslivet takker  
Innlegg ved Kristin Huseby og Anne Bolstad"
Styret i NFON vil herved takke alle som bidro til 
eller deltok på høstkonferansen om Mindfulness i 
Arbeidsliv og Ledelse. Det ble en faglig og sosialt 
god konferanse, med over 200 betalende deltakere. På 
tross av avmelding fra tre av hovedforedragsholderne 
kort tid før konferansen startet ble programmet godt 
og variert. Evalueringsskjemaene viste generelt meget 
stor fornøydhet. Via evalueringsskjemaene kom det 
også inn mange gode tips om hvordan vi kan 
gjennomføre enda bedre neste gang. Vi ser frem til 
neste års konferanse i Tromsø.  !
På høstkonferansen delte Viggo Johansen og Ingun 
Myrtveit erfaringer og resultater fra et 
mindfulnessprosjekt i Telenor. Noen av resultatene 
fra denne intervensjonen kan du lese i artikkel om 
Mindfulness i arbeidslivssammenheng – «Kan 
mindfulness være lønnsomt» fra Ukeavisen Ledelse.  
Klikk her for å lese.  

Til slutt en aldri så liten anekdote: «De to ulvene i oss» 
En kveld satt en gammel indianer og snakket med sitt 
barnebarn. Han fortalte ham om en kamp som foregår inne i oss 
mennesker. 
Han sa, «Gutten min, det foregår en kamp mellom to ulver inni 
oss alle.»"

«Den ene ulven er ond. Den representerer sinne, misunnelse, 
sjalusi, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, 
bitterhet, mindreverdighet, løgner, falsk stolthet og ego.»"

«Den andre ulven er god. Den representerer glede, fred, 
kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, godhet, velvilje, empati, 
sjenerøsitet, sannhet, medlidenhet og tro.»"

Barnebarnet tenkte på dette i noen minutter før han spurte 
bestefaren: «Hvilken av ulvene vinner kampen?»"

Den gamle indianeren så alvorlig på barnebarnet og svarte,  
«Den du mater…"
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Mindfulness i 
ledelse 

Faggruppen består av 
Elisabeth Espenes, 
Ingunn Grande, 
Kundan Rockstad, 
Anne Kathrine og 
redaktør er Michael de 
Vibe 
 
Kontakt: 
Michael de Vibe: 
michael.de.vibe@kunn
skapssenteret.no   

!
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«Ginny Whitelaw 
inviterer oss til å 
endre selve 
perspektivet på 
hverdagens 
lederutfordringer»

ZEN-lederen og evne til 
endring av perspektiv 
Innlegg ved Ingunn Grande"
Ginny Whitelaw er Zen-mester,  biokjemiker med 
ledererfaring fra NASAs romstasjonsprogram, president i 
Focus Leadership og har 20 års erfaring fra arbeid  med  
lederutvikling. Hun har skrevet boka «The ZEN Leader, 10 
Ways to go from Barely  Managing to Leading Fearlessly» og 
«Move to Greatness» (sammen med Betsy Wetzig) i tillegg til 
en rekke artikler om bevisst, helhetlig og balansert lederskap. 
Hun deler generøst av sin kunnskap, praktiske erfaring og 
visdom på  
http://focusleadership.com/ "

Ginny inviterer oss til å endre selve perspektivet på 
hverdagens lederutfordringer. I praktiske, lett gjenkjennbare 
eksempler viser hun hvordan oppmerksomt nærvær kan 
hjelpe oss å endre fokus"

1. Fra å takle eller mestre situasjoner - til å forvandle dem"

2. Fra anspenthet - til utvidelse av oppmerksomhetsfeltet"

3. Fra eller - til og"

4. Fra der ute - til her inne"

5. Fra å spille på dine sterke sider - til å styrke måten du 
spiller på"

6. Fra kontroll - til utforsking av mulige forbindelser"

7. Fra resultatfokus - til utforsking av framtidspotensiale"

8. Fra det handler om deg - til du handler om helheten"

9. Fra  ego-basert styring - til å lede som et åpent helhetlig 
selv"

10. Og til slutt; Fra forvirring - til våkent nærvær"

!
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Noe av kunsten med å skifte perspektiv, handler om å anvende 4 
ulike energimønstre; utfører, organisator, medspiller og visjonær. 
Disse mønstrene har en stigende grad av åpenhet for det ukjente 
og uforutsigbare. Ved å ta en (gratis på hjemmesiden) FEBI-test; 
Focus Energy Balance Indicator, kan vi kartlegge hvilke av 
mønstrene som faller oss mest naturlig å bruke, og hva som krever 
større innsats for å praktisere. Testresultatet kan også peke på 
hvilke perspektivskifter som særlig kan fremme helhetlig og 
balansert lederskap."

Gjennom oppmerksomt nærvær, bevisstgjøring og trening på 
fleksibel bruk av hensiktsmessige energimønstre, kan Zen-lederen 
realiseres i økende grad. Det vil merkes i form av styrket evne til 
perspektivskifte og hensiktsmessig flyt mellom de fire energi-
mønstrene."
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Mindfulness i 
behandling av 
voksne 

Faggruppen består av 
Ole Helliesen, Linda 
Nguyen, Sabina 
Fattah, Jan Petter 
Engvig og Jon 
Vøllestad er redaktør 
 
Kontakt: 
Jon Vøllestad:  
jonvollestad@gmail.co
m  

!
!
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«Den voksende 
populariteten for 
mindfulness kan 
lett gi galt inntrykk 
av hva som  
best passer 
nybegynnere»

Sammenlikning av 
individers preferanser for 
fire meditasjonsteknikker 
Innlegg ved Sabina Fattah"
Motivasjon til å følge opp meditasjonspraksis over tid er viktig 
og henger sannsynligvis sammen med at man velger en stil som 
man liker. En forsker ved Universitetet i San Francisco har 
utført et pilotprosjekt på individuelle preferanser for Zen, 
Vipassana (i denne studien synonymt med mindfulness), Qigong 
og Mantra-meditasjon1."

Utvalget bestod av 247 deltagere som var påmeldt et 
semesterkurs på universitetet i meditasjon og bildespråk. 
Gjennomsnittsalder var 28 år, og 73% var kvinner. 88% av 
deltakerne hadde ikke betydelig meditasjonserfaring. "

Forsøket bestod i at alle deltagere ble delt i grupper på 15-26 stk 
der de prøvde 4 ulike meditasjonsmetoder, i studien inndelt i 
henholdsvis observerende (Zen og Vipassana) og 
konsentrasjonsmetoder (Qigong og Mantra). Praksisen av hver 
stil ble innledet med teoretisk informasjon om 
meditasjonsmetoden, en gruppeøvelse, hjemmepraksis og 
avsluttet med en felles gruppeøvelse. "

Deltagerne skulle skåre hver metode i forhold til hvor enkel den 
var å praktisere, fornøyelse, selvopplevd ro og evnen til å holde 
oppmerksomhet under praksisen. På hvert av de 3 første 
punktene var det Mantra og Vipassana meditasjon som skåret 
høyest. Zen skåret signifikant lavere på evnen til å holde 
oppmerksomhet. "

Resultatene fra dette pilotprosjektet viser like stor preferanse 
for en observerende metode (Vipassana) som for en 
konsentrasjonsmetode (Mantra). Den voksende populariteten 
til mindfulness kan lett gi inntrykk av at Vipassana er den mest 
egnede metoden for nybegynnere, noe som ikke nødvendigvis er 
tilfelle. Samtidig kan det argumenteres med at Mantra-
meditasjonen i dette tilfelle også fokuserte på pust og at 
mantraet fungerte som en distraksjon. Generelt kan 
inndelingen av hva som er observerende og hva som er 
konsentrasjonsmetoder diskuteres."

!
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Forfatteren av studien viser til andre undersøkelser som har vist at selvopplevd mestring med et 
produkt fører til mer tilfredshet. Skal man bruke meditasjon som en behandlingsform er det spesielt 
viktig med etterlevelse av praksisen og dermed viktig at hver enkelt person finner en praksis de er 
tilfreds med og vil følge opp over tid."

1. Burke A (2012). Comparing individual preferences for four meditation techniques: Zen, Vipassana 
(mindfulness), Qigong and Mantra. Explore, 8, 237-242."

�8www.nfon.noNFON - Mindfulness nytt


