
Baggrundsmateriale anvendt i artikel: ”Lærerstuderendes erfaringer fra forløb med 
mindfulness koblet professionsdidaktisk til selvberoenhed og relationskompetence”.  
Refleksioner fra post-its udfyldt af deltagende lærerstuderende. 
 

Lærerigt ● Undervisernes entusiasme 
● Få argumenter for egne perspektiver. Nye perspektiver på trivsel og 

konflikthåndtering 
● Øvelserne i MBSR-delen: At mærke sig selv, at passe på sig selv. Øvelser ift. 

LG-delen: at mærke sig selv i relationer 
● At trække vejret og vænne sig til at komme ned i kroppen og mærke sig selv 
● Snakke om relationskompetence 
● Hele MBSR-delen var super spændende. Det var ikke det hele jeg vil have 

med videre, men det var stadig lærerigt. 
● Især den sidste del her med mindfullness i praksis, med relationer og værdier 
● Især relationsdelen har været enorm lærerig ift lærerprofessionen. MBSR har 

mere været personlig lærerig 
● En ny værktøjskasse at have med videre. Ny viden om ens eget ståsted. som 

lærere: værdier -hvordan man har sig selv med. se eleverne som ligeværdige 
mennesker. 

● Rent faktisk at blive klogere på mindfullness og hvad det både indebærer og 
ikke gør 

Overraskende ● Koblingen mellem mindfulness og relationskompetence 
● Hvor meget det har givet at blive hængende i forløbet, fra start i MBSR til nu. 

jeg var skeptisk fra start, men det gav meget at blive ved. 
● At de stille MBSR-øvelser var nogle jeg kom til at holde af og bruge 
● hvor forskellige personer der har meldt sig til kurset. jegtroede det ville være 

meget mere den samme type. 
● Det har været overraskende hyggeligt 
● Formen på forløbet: Jeg havde forventet et mere teoritungt forløb, så formen 

har været positivt overraskende 
● Hvad fysisk fremmøde og øjenkontakt gør for relationer 
● At der var åbenhed overfor min kritiske tilgang til mindfullness 

Udfordrende ● De lange body-scans ift. at holde fokus 
● MBSR-delen, hvor sigtet var på en venlighed mod sig selv, og en dvælen ved 

én selv, hvor jeg både var kritisk og havde svært ved at blive ved mig selv 
● At holde fokus ved mindfullness-delen når det var over zoom. Jeg fik ikke 

lavet de lektier der var i form af øvelser til den del 
● I starten var det udfordrende at lave de stille MBSR øvelser 
● Rutinen! Det var mega udfordrende at skulle lave så meget meditation hver 

dag. Super givende når det lykkedes, men også meget udfordrende 
● Det har været udfordrende at følge mindfullness-programmet fast, selve min 

dedikation til praksissen 
● At MBSR har været online har været udfordrende, da det fjernede motivation 

og engagement 
● Give noget af sig selv og dele med nye mennesker - nemmere med tiden. 

Turde være autentisk 
● At holde gejsten i de øvelser der skulle laves som en del af kurset og hvor 

ofte/meget de skulle laves 

Unødvendigt ● De mange “lektier” i MBSR-delen 
● Grave i egne svage sider (men også nødvendigt). Selvkritik. Udadvendthed 

mod andre 
● Måske lidt de lektier i mindfullness, jeg fik dem ikke lavet 
● Ikke umiddelbart noget af det overhovedet 
● ? 



● Jeg synes relationsdelen har været mere nødvendig, og at MBSR derfor ikke 
behøvede at vare 8 uger, hvis det kunne give mere tid til relationsarbejde 

● MBSR-delens lektioer var unødvendige for mig. Denne del var for stor iflg mig 
● Kan ikke komme frem til noget 

Minderigt ● Samværet på holdet - særligt efter det fysiske fremmøde [blev muligt] 
● At lære nogle nye mennesker at kende på en måde, hvor man ret hurtigt har 

lært dem ret intenst at kende 
● Formen for undervisningen: cirkelform. Indstillingen: alt er velkomment 
● De sindsygt gode snakke og debatter vi har jaft på holdet her de sidste 4 uger 
● Den fulde mbsk dag 
● The friendships we made along the way 
● De fysiske møder i relationsdelen har været utroligt minderige 
● Et godt forum at dele i. trygt rum med dybe relevante snakke. 
● De mennesker og deres vilje til at ville noget godt, som jeg mødte på kurset 
 

 


