
Hvordan man sætter meditation på skoleskemaet
Det er let at indføre Transcendental Meditation i en skole. Eleverne mediterer 10-15 
minutter to gange dagligt i et klasselokale sammen med læreren, om morgenen før 
timerne begynder, og igen om eftermiddagen inden de går hjem. 

Det er værd at understrege at meditationen kan tilføjes som valgfrit fag uden at ændre 
på det eksisterende pensum, og uden at ændre på skolens principper, rutiner eller 
værdier. Metoden kan bruges af alle, uanset alder, baggrund og livssyn.

‘Det jeg sætter størst

pris på når jeg mediterer,

er den indre ro og dybe

hvile. Det gør mit sind

klarere og min dag meget 

lettere.’

- Coral, 17 år

Forskning
Transcendental Meditation er en særdeles veldokumenteret metode - med over 600 
videnskabelige undersøgelser, udført på mere end 250 universiteter og forskning-
sinstitutioner over hele verden. Her nogle få eksempler på forskningsresultater af 
særlig betydning for undervisningsområdet og børn og unge:

Forbedret hjernefunktion
TM øger graden af kohærens (orden) i hjernens elektriske aktivitet og forbedrer 
kommunikationen mellem forskellige områder af hjernen.  
The Journal of Creative Behavior (1979, 1985), International Journal of Neuroscience (1981), Journal of Clinical 
Psychology (1986), Perceptual and Motor Skills (1986)

intelligens, indlæringsevne og kreativitet
Mediterende skoleelever gør betydelige fremskridt i deres besvarelser af IQ tests, 
nationale standardiserede tests, foruden tests der involverer indlæringsevne, hu-
kommelse, kreativitet, kognitive evner og selvværd. 
Perceptual and Motor Skills (1974, 1986, 1987), Dissertation Abstracts International (1975, 1976, 1977, 1978), 
British Journal of Educational Psychology (1985), Memory and Cognition (1982), Education (1986)

stress
TM er en af de mest effektive og grundigt undersøgte metoder til forebyggelse og 
behandling af stress. 
Journal of Clinical Psychology (1977, 1989), Anxiety, Stress, and Coping: An International Journal (1994), Jour-
nal of Counselling and Development (1986) 

Forhøjet Blodtryk
En gruppe på godt hundrede amerikanske teenagere med forhøjet blodtryk blev un-
dersøgt af The Georgia Prevention Institute i USA. Halvdelen mediterede to gange 
om dagen, mens den anden halvdel fik undervisning i kost og livsstil. De mediter-
ende elevers blodtryk faldt efter fire måneder, mens der ikke var nogen signifikant 
bedring hos kontrolgruppen. 
American Journal of Hypertension (2005)

ADHD
I Silversprings i Maryland i USA viser foreløbige resultater af undersøgelser af 
børn med ADHD, at når børnene dagligt udøver TM, og samtidig indtager visse 
kosttilskud, forbedres deres indlæringsevne, således at medicinsk behandling kan 
reduceres eller undgås.  

Misbrug
Forbruget af tobak, alkohol og stoffer falder med regelmæssig brug af Transcen-
dental Meditation. Simpelthen fordi behovet for stimulanser forsvinder som følge 
af den afslapning og energi som meditationen giver.  
Alcoholism Treatment Quarterly (1994), International Journal of the Addictions (1991)

kriminalitet
I Missouri i USA og i Geraldton i Australien bliver unge lovovertrædere dømt til 
at lære Transcendental Meditation, fordi det har vist sig at være en effektiv metode 
til rehabilitering. I kombination med specifikke tiltag nedsætter TM risikoen for at 
unge kriminelle overtræder loven igen. 
Journal of Criminal Justice (1987), Journal of Offender Rehabilitation (2003)


