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Åsa	 Nilsonne	 är	 författare	 till	 boken	 ”Mindfullness	 i	 hjärnan”(2016)	 och	 är	 en	 av	 dem	 som	 
introducerade	 mindfullness	 till	 Sverige.	 Mindfullness	 har	 sitt	 ursprung	 i	 en	 buddistisk	 religiös/
filosofisk	 tradition.	 Bishop	 och	 hans	 medarbetare	 definiera	 år	 2004	 mindfullness	 genom	 två	 
huvudkriterier:	 vi	 människor	 väljer	 medvetet	 vart	 vi	 vill	 styra	 vår	 uppmärksamhet	 och	 träna	 
upp	 vår	 förmåga	 att	 fokusera	 på	 nuet,	 samt	 att	 vi	 förhåller	 oss	 till	 det	 som	 händer	 med	 
öppenhet,	 nyfikenhet	 och	 acceptans.	 Om	 man	 skulle	 säga	 vad	 motsatsen	 till	 mindfullness	 är	 så	 
skulle	 det	 kunna	 vara	 att	 tänka	 på	 något	 annat	 än	 det	 vi	 gör	 för	 ögonblicket.
För	 att	 förstå	 vad	 mindfullness	 är	 så	 behöver	 vi	 även	 förstå	 hur	 vår	 hjärna	 fungera	 i	 korta	 
drag.	 En	 liten	 modell	 av	 din	 hjärna	 kan	 du	 göra	 med	 hjälp	 av	 Daniel	 Siegels	 tips	 i	 boken	 ”The	 
mindful	 brain”	 (2007)	 genom	 att	 vika	 din	 tumme	 in	 mot	 handflatan	 och	 håll	 om	 den	 med	 de	 
övriga	 fingrarna.	 
Handleden	 är	 då	 början	 på	 ryggmärgen	 och	 handflatan	 är	 hjärnstammen	 där	 styrs	 andningen	 
och	 hjärtslagen,	 sömnen	 och	 vakenheten.Tummen	 är	 bl.a	 det	 limbiska	 systemet	 där	 vi	 gör	 vår	 
första	 bedömning	 av	 nya	 situationer	 samt	 arbetet	 med	 känslor,	 motivation,orientering	 och	 
minne.	 Amygdala	 och	 hippocampus	 är	 några	 viktiga	 delar.	 Basala	 ganglierna	 är	 en	 grupp	 som	 
är	 viktiga	 för	 automatiseringen	 av	 inlärda	 beteende.	 I	 tummen	 ligger	 även	 talamus	 som	 är	 ett	 
omkopplingssystem.
De	 övriga	 fyra	 fingrarna	 är	 hjärnbarken	 som	 är	 indelad	 i	 fyra	 lober;	 pekfinget	 är	 pannloben,	 
långfingret	 är	 hjässloben,	 ringfingret	 är	 tinninglob	 och	 lillfingret	 är	 nackloben.	 Här	 styrs	 våra	 
rörelser,	 känselintryck,omvärldsanalys,	 hörsel-	 och	 synintryck.	 Här	 finns	 även	 PFC
(prefrontalcortex)	 i	 den	 främre	 delen	 där	 finns	 våra	 mål,	 uppmärksamhet,	 minne,	 självreflektion	 
och	 här	 styr	 vi	 oss	 själva.	 Mitten	 av	 loberna	 kan	 kallas	 ”the	 Me	 center”	 medan	 sidorna	 
hjälper	 oss	 till	 balans	 och	 logik.	 
Om	 du	 sen	 håller	 din	 högra	 hand	 knuten	 så	 är	 lill-/ringfingret	 din	 högra	 hjärnhalva	 där	 vi	 
bearbetar	 icke-verbal	 information	 som	 musik	 och	 våra	 upplevelser.	 Den	 vänstra	 hjärnhalvan	 är	 
då	 lång-/pekfingret	 där	 de	 flesta	 har	 sitt	 språk	 och	 våra	 tankar.
Mindfullnesspedagogiken	 kan	 hjälpa	 oss	 människor	 att	 förhålla	 oss	 till	 oss	 själva	 och	 vår	 
omgivning	 och	 maximera	 positiva	 känslor	 och	 minimera	 negativa.	 Åsa	 Nilsonne	 beskriver	 en	 
enkel	 mindfullnessmodell	 i	 sin	 bok	 som	 först	 berättar	 om	 vår	 uppmärksamhet	 och	 det	 vi	 
”observera”.	 Exempelvis	 så	 har	 personer	 med	 schizofreni	 svårt	 att	 avgöra	 vilken	 information	 
som	 är	 viktig	 och	 personer	 med	 ADHD	 har	 svårt	 att	 strunta	 i	 mindre	 relevanta	 intryck.	 Nästa	 
steg	 är	 ”beskriv”	 där	 våra	 tankar,	 känslor	 och	 ett	 icke-dömande	 förhållningssätt	 är	 i	 fokus.	 
Jaak	 Panksepp	 menar	 att	 vi	 har	 sju	 motivationssystem	 och	 hur	 vi	 medvetet	 kan	 växla	 mellan	 
specifika	 känslor	 som	 glädje,rädsla,	 ilska,	 åtrå,omsorg,skapande,	 relationer	 till	 andra	 samt	 lek.	 	 
Många	 studier	 visar	 att	 man	 genom	 meditation	 får	 en	 tjockare	 hjärnbark	 bl.a	 i	 delar	 av	 PTC
(främre	 cingulum)	 och	 ger	 känslomässig	 stabilitet.	 Modellen	 avslutas	 med	 mål	 och	 beslut	 som	 
förhoppningsvis	 är	 klokare.	 Om	 vi	 tror	 att	 vi	 kan	 uppnå	 våra	 mål	 så	 fylls	 vi	 av	 hopp	 vilket	 
frigör	 energi	 i	 kroppen	 som	 är	 starkt	 positiv.	 Att	 sätta	 upp	 personliga	 mål	 är	 ofta	 formulerade	 
så	 att	 de	 leder	 till	 positiva	 känslor.	 

Åsa	 Nilsonne	 tände	 verkligen	 en	 eld	 i	 mej	 när	 jag	 läser	 hennes	 bok	 där	 hon	 tar	 upp	 många	 
intressanta	 forskningar	 och	 är	 helt	 klart	 läsvärd	 både	 en	 och	 två	 gånger.	 Mindfullness	 är	 ett	 
redskap	 för	 varje	 människa	 som	 behöver	 hantera	 vardagens	 stora	 och	 små	 händelser	 på	 bästa	 
sätt!	 Flera	 forskare	 är	 överens	 om	 att	 mindfullness	 kan	 vara	 till	 nytta	 vid	 ett	 brett	 spektrum	 av	 
psykiatriska	 och	 andra	 tillstånd.	 

”Mindfullness	 är	 ett	 tillstånd	 där	 vi	 har	 vår	 uppmärksamhet	 och	 vårt	 medvetande
	 i	 den	 situation	 där	 vi	 befinner	 oss	 för	 ögonblicket”	 
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Sammanfattningen	 av	 boken	 är	 gjord	 av	 Therese Enebrant




