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BAKGRUND 
 

Skolbarn och förskolebarn behöver ett alternativ till yoga och mindfulness

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat drastiskt de senaste åren enligt många undersökningar. 
Somatiska besvär som huvudvärk, ont i magen och ryggen är vanligt förekommande, men även de psykiska 
symptomen som nedstämdhet, stress, oro och ångest. Barn berättar i olika undersökningar om tvångssyn-
drom, överdriven rädsla, påträngande orostankar, koncentrationssvårigheter, social fobi och sömnsvårighe-
ter (källa: se bilaga sid 35).

I Folkhälsomotionen till riksdagen den 2007/2008/10  (”En förnyad folkhälsopolitik”) förtydligades de and-
liga behoven hos människan, likaså begreppet existentiell hälsa, som ofta används när människans livsfrågor 
berörs. Ofta talar man om den andliga dimensionen i termer som att ”hitta balas och helhet”, ”att vara del 
av något större”, ”hitta ett större sammanhang för sitt liv” etc. Det kan vara att förundras över livets storhet 
eller att hitta sin plats i ett socialt sammanhang eller i en förening. 
 
För att förebygga stress och hjälpa barn som är oroliga och har behov av sinnesro och vila, introduceras nu 
i många skolor och förskolor meditationstekniker som har sina rötter i taoismen, hinduismen och buddis-
men. De framställs som neutrala men saknar oftast ”andlig varudeklaration” (se förklaring längst ner i detta 
dokument). 
     Meditationstekniken Mindfullness - som också kallas för ”tillämpad avslappning” och ”sinnesro” - har 
genom forskning och examensarbeten från högskolor och universitet getts företräde i skolan, medan den 
kristna bönen som har löften om inre frid och vila successivt har trängts undan. Detta med motiveringen att 
bönen är konfessionell, medan yoga och mindfulness är neutrala tekniker.

När man läser utbildningsmaterial för en del barnyoga, som till exempel Kids yoga Foundation och Skol- och 
barnyoga finns övertydliga kopplingar till den bakomliggande religionen/andligheten:
     Filippas Odevalls utbildning (Skol- och barnyoga) framhåller vikten av att barnen ska lära sig viktiga be-
grepp och ord från Sanskrit (hinduismens heliga skrifter). Där ska barnen förstå saker som handlar om livet 
och döden, förhållningsätt till vekligheten som har en tydlig koppling till hinduismen, exempelvis Astanga 
yoga, den åttafaldiga vägen för att nå balans, braham - världssjälen, atman - själen hos individen, guru - 
spirituell vägledare, kundalini - universell energi. 

Ännu mer ingående beskrivs kopplingen till hinduismen i Kids yoga Foundation där barnen i olika åldrar 
ska lära sig Yoga Sutras (från Vedaskrifterna), Karma-begreppet (återfödelse), tantra (hinduismens mystik), 
chakra-systemet och sanskritterminologi. Om teknikerna var helt neutrala så skulle de inte presenteras med 
dessa kopplingar!

All österlands andlighet/religion består av tre viktiga och tydliga huvuddelar:

1. Visdom, filosof, och världsåskådning
2. Etik, moral och levnadsregler
3. Meditation (koppling till alltet, kosmos och världssjälen och nirvana (utslocknande)
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De andliga begreppen utformas snarlikt i ovannämnda tre religioner. Taoismen och buddismen talar 
om enhet med alltet och kosmos i opersonliga termer, medan hinduismen tar kontakt med världsalltet, 
brahman genom miljontals olika gudar. 

Det man kan se är gemensamt för dessa tre är, att den österlända religionen i stort sett är opersonlig, med-
an kristendomen fokusar helt på en personlig kontakt med Gud/Jesus. I kristendomen tror man att männis-
kan är skapad att leva i en varm, konkret och trygg andlig kärleksrelation med Gud Fadern, och att himlen är 
en verklig plats, likaså de dödas uppståndelse.

Man kan inte som kristen närma sig Gud på ett opersonligt sätt genom någon teknik för att nå frid och inre 
vila. Gud är personlig och bönen är ett sätt för den troende att få kontakt med honom och öppna sig för 
hans goda vilja. Därför är vägen till frid och vila olik den väg som beskrivs i österländsk andlighet.
Världsåskådningen och synen på liv och död skiljer sig markant i jämförelse. Att barnen behöver vila och 
avslappning det är vi överens om, men vägen dit innebär för den troende att få en djupare och mera med-
veten visshet om Guds närvaro i livet, hans beskydd och kärlek, omsorg och vägledning.

Inre bönen för barn är ett kristet alternativ
För att kunna ge barn ett alternativ till yoga och mindfulness-meditation har jag under många år utarbetat 
en enkel modell som bygger på en kristen värdegrund både för vuxna och nu de senaste åren även för barn. 
En enkel och tydlig ram för stillsam och vilsam bön, som för barnet in i en vila och avslappning och som inte 
hämtar sin inspiration ur hinduismen och buddismen, utan i bibelordet och i kontakten med Gud genom 
den helige Ande. 

Modellen är enkel och består av tre delar: 

1.  Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.
2.  Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten är begrundande och uppmålande, till exempel 
     hur värdefull och älskad barnet är.
3.  Stillhet och tacksägelse, en stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.

 
Inre bönen i sin helhet kommer att finnas på CD-skiva med 4 spår, varav det sista spåret är en enkel instruk-
tion och handledning för 7 övningstillfällen. Programmet syftar till att stärka barnets välmående och psy-
kiska hälsa. Inre bönen för barn kommer att vara ett tydligt alternativ till mindfulness och yoga-meditation 
och avser också att också stärka barnets existentiella hälsa och förhållningssätt till livet. Tanken är också att 
föräldrar och barn kan göra anspråk på att de har ett alternativ med kristen värdegrund när barnen introdu-
ceras i de österländska teknikerna i den kommunala skolan.

Rätten till ett kristet alternativ till österländska tekniker vilar också på följande :
 
 - Skollagen   - Europakonventionen
 - Barnkonventionen  - FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
 
 

Pastor Linda Bergling

*Andlig varudeklaration innebär att man får information om metodens andliga/religiösa ursprung,
hur metoden tillämpas samt vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som  
metoden representerar. 
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ANTAL MINUTER

ca 30 MIN

KROPPEN

SJÄLEN

ANDEN
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PROGRAMÖVERSIKT – FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG:  
10 övningstillfällen

Grundstruktur för 10 övningstillfällen (som är 20-30 min per tillfälle).  
Vi rekommenderar att man praktiserar inre bönen två gånger per vecka.

• Introduktion: Barnen hälsas välkomna av läraren eller handledaren 

• Repetition av föregående lektion. (Eventuell genomgång av hemuppgift).
               Handledaren bedömer, kontrollerar och validerar eventuella svårigheter med                                   
 uppgiften. Planerar tid för övning
 
• Genomgång av dagens övning. Alla gör övningen gemensamt  

• Planering för hemuppgift

• Belöning: klistermärke eller annat

• Avslutning med kort bön 

Under processen med inre bönen kommer barnet att få förståelse för begreppen överlåtelse samt inre 
ro och vila. Därmed kommer det bli lättare för barnet att praktisera och återvända till Guds närvaro och 
trygghet. Övningarna är upplagda så att vissa dagar kommer alla delar av inre bönen att praktiseras 
(kropp, själ och ande). Andra dagar fokuseras det på olika delar, exempelvis enbart kroppen, tryggheten i 
bibelordet och till sist tystnaden, stillheten och medvetenheten om Guds ständiga närvaro.

 
Inre bönen består av tre delar:

Kroppen (yttre och inre kroppsdelar)
• Överlåtelse av kroppen till Gud
• Kort proklamation om att kroppen är ett Guds tempel
• Bön om hälsa och kraft
• Tacksägelse

 Själen (tankar, vilja, känslor)
• Bön och tacksägelse
• Kort begrundande bibelläsning
• Reflektion och lyssnande
• Stillhet

 Anden (hjärtat, den inre människan)
• Tacksägelse och bön
• Medvetenheten om Jesu närvaro
• Stillhet, tystnad och fokusering på Jesus

                                                                   .................................................

..           .......................................................................................................

                                                              ......................................................

....................................................................................................................
                                                   
             .......................................................................................................

....................................................................................................................

FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL

SPÅR 1 
på CD-skivan

SPÅR 2 
på CD-skivan

SPÅR 3 
på CD-skivan



ca 30 MIN

CD-SKIVA MED 4 SPÅR
som delas in i två delar:

• Del 1 (spår 1-3)         Handlar om inre bönens tre delar: övningar för kropp, själ och ande
• Del 2 (spår 4)       Enkel instruktion till de olika övningarna samt avslutning.                                                       
     (Vi har valt att lägga instruktionen i slutet på skivan för att man ska kunna  
    påbörja övningarna direkt. Instruktionen är formulerade till barnen, så att  
    de ska kunna praktisera inre bönen på egen hand. Läraren kan anpassa   
    instruktionen till barnens ålder och mognad.  

 Spår 1        Överlåtelse av kroppen. 
 Spår 2        Överlåtelse av själen.
 Spår 3        Överlåtelse av anden.   

 Spår 4        Kortfattad instruktion till övningarna. (En utökad version för äldre barn finns   
              på sid. 19 )
 

ÖVNINGSTILLFÄLLENA I KORTHET

Läraren / handledaren presenterar upplägget för barnen och förklarar de olika momenten om den inre bö-
nen. Barnen ska steg för steg lära sig att slappna av under en kortare tid, för att sedan snabbt kunna slappna 
av även i jobbiga situationer. Barnen lär sig avslappning i Guds och Jesu närvaro och får uppleva tryggheten 
och kärleken hos honom. 

Barnen och föräldrarna ska ha full information om vad modellen ”inre bönen” är. 

I träning inom mindfulness – en buddistisk meditationsmetod som även kallas för ”sinnesro” – ska barnet 
tränas att återvända till det som kallas  ”andningsankaret”.  Man menar att sinnesro börjar i magen, i själva 
andningen (källa: www.mindfulnesscenter.se).  
     Till skillnad från mindfulness, tränas barn genom den inre bönen att återvända till Guds närvaro i Jesus 
Kristus, och de får en alltmer ökad medvetenhet om hans kärlek och omsorg.

Barnen, föräldrarna och lärarna får fylla i olika enkäter under processens gång för att man ska kunna utvär-
dera modellens påverkan på hur barnen kan förbättra sin uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, få 
minskad oro, stress och ångest.
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Övnings-
tillfälle 

1

Övning:  Barnen får lyssna på hela CD-skivan och höra ”inre bönens” koncept i sin helhet. 
 
 
Målsättning:  Målet är att barnen ska bli trygga med modellen, och att modellen med tiden inte ska   
  behövas, utan att livet med Jesus ska bli en naturlig del i det enskilda barnets liv   
  och vardag. Viktigt är att man får med sig helheten, att  Guds omsorg rör hela människan  
  till kropp, själ och ande.

Hemuppgift:  Barnet får lyssna på CD-skivan tillsammans med sina föräldrar, men också själv på egen  
  hand på sitt rum.

Förståelse av inre bönens mål och syfte (spår 1)  
Instruktion till alla avsnitt finns på spår 4

Övnings-
tillfälle 

2

Övning:  Handledaren praktiserar den första delen tillsammans med barnen. Kroppen överlåts till  
  Jesus och alla kroppsdelar får en beröring av hans helande och förnyande kraft.

Målsättning:  I denna övning är målet att barnet får en förståelse för att kroppen är dyrbar och ”ett
  tempel åt Gud” (något som Gud värdesätter högt) samt att de första stegen tas i tacksä  
  gelse över kroppens alla delar. Barnet lär sig vara nöjd med sin  kropp och sitt utseende.

Hemuppgift:  Barnet får med sig två bibelord från Nya Testamentet: 
    
   Efesierbrevet 6:19 
   Rom 12:1
  
  Dessa bibelord är en röd tråd genom hela modellen för kroppen. Därför ska barnet känna  
  sig tryggt med dessa ord. 

Överlåtelse av kroppen med tacksägelse (spår 1) 
Instruktion till alla avsnitt finns på spår 4

7

FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL

FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL
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Övnings-
tillfälle 

3

Övning:  Barnet får lägga sin hand på sitt hjärta och överlåta alla kroppsdelar åt Gud,    
  både de synliga och de som finns inne i kroppen. 

Målsättning:  Målet är att barnet ska känna en trygg närvaro hos Gud och att hans frid och trygghet når  
  kroppen. Med tiden kommer en avslappning och inre vila att bli mer och mer märkbar i  
                barnets liv. Handledaren för in barnet i lugnet och ger   tid för barnet att känna vila och   
  trygghet hos Gud, som ger ny kraft men också läkedom. 

Hemuppgift:  Barnet får lyssna på spår 3, och får genom skivan hjälp med att överlåta kroppen till Jesus.  
  På morgonen (då man kanske har mindre tid till förfogande) kan man göra en kort
  överlåtelse av kroppen med en enkel bön. 

Bön om hälsa och kraft (spår 1)
Instruktion till alla avsnitt finns på spår 4

Övning:  I denna övning får barnen hjälp med att tacka för sin kropp och be kroppen om förlåtelse  
  om de sagt saker som gjort kroppen ledsen. T.ex. ”Fy vad fula ben jag har”, ”Mina öron är  
  hemska”, ”Jag är för tjock” och så vidare. Barnen får skriva ner på ett papper det negativa  
  som de sagt och lägga lapparna i en korg. 

Målsättning:  Målet är att barnet ska känna tacksamhet och glädje över sin kropp. 

Hemuppgift:  Psaltarpsalm 139:14-18. Barnet får göra en teckning som beskriver Guds omsorg om  
  barnet. Under teckningen ska det stå något som de vill tacka Gud för. (Barnet kan göra   
  teckningen i en anteckningsbok, och om barnet vill, visa för läraren). 

Övnings-
tillfälle 

4
Bevara lugnet i kroppen. Tacksamhet över kroppen (spår 1)  
Instruktion till alla avsnitt finns på spår 4

FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL

FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL
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Övnings-
tillfälle 

5

Övning:  I den här övningen kan barnen göra rörelser som är inspirerade och hämtade ur Bibeln  
  som till exempel:
  
  • Upplyfta händer – tacksamhet
  • Krama sig själv – Guds trygghet och kärlek är alltid närvarande
  • Lyfta sitt huvud och se uppåt, framåt – Gud är med mig och jag behöver inte vara rädd  
     för det som kommer i framtiden.

  Barnen kommer också i denna övning att få hoppa och dansa till en passande barnlov  
  sång. 

Målsättning:   Målet är att barnet kan uttrycka glädje och kärlek till Gud genom sin kropp.

Hemuppgift:  Barnet får göra de enkla rörelseövningarna och sen dansa och hoppa till en barnlovsång.  

Rörelseövningar och dans 
Valfri CD-skiva

Inspiration ges till barnet om hur viktigt det är att vi har Guds Ord, och att han talar till oss. 

Om vi förstår hur underbart Ordet är, kommer barnet att få en inre hunger efter Guds närvaro och känna 
trygghet och avslappning hos honom. Gud vill undervisa, ge råd, uppbyggelse, uppmuntran, tröst och 
hjälp i livets alla situationer genom bibelord som bygger på Guds löften i Jesus Kristus.

Jesus säger: Jag är den gode herden. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd (Johannes 
10:10-11).

Överlåtelse av själen. Tacksägelse över Guds Ord (spår 2) 

Instruktion till alla avsnitt finns på spår 4

Övnings-
tillfälle 

6

forts. >>

FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL
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Övning:  Barnet får lyssna på CD-skivans spår 3, om den begrundande och stilla bibelläsningen.

Målsättning:  Barnen ska träna sig i att tacka för bibelorden och be att Jesus ska komma dem nära  
  genom sitt ord och ge lugn och vila. Det ger dem ro och stillhet i själslivet. Barnen   
  tränas att inte vara rädda för känslor och tankar som tränger sig på, utan aktivt ge dem 
  till Jesus och be honom fylla dem med sin frid och ro.

  Barnen ska inte tränas till att förtränga känslor och tankar, eller betrakta dem på ett 
  passivt sätt, utan aktivt tacka Gud för att han är med dem och ta del av  positiva ord av   
  tröst, uppmuntran och uppbyggelse.

Hemuppgift:  Barnet får med sig två bibelord, det ena som finns på CD-skivan (Johannes 10:10-11)  
  och ett som handledaren själv har valt. 

Övnings-
tillfälle 

7

Handledaren berättar att barnen kommer att få en CD-skiva med många bibelord. Orden handlar om vila, 
trygghet omsorg och kärlek. CD-skivan hjälper dem att få kontakt med Jesus genom bibelordet.

Övning:  Ofta har man alldeles för bråttom då man citerar eller läser bibelordet för barn. Här   
  vill vi tillämpa en annan sorts bibelläsning, som kommer att ge barnen vila och djup   
  avslappning. Det är en begrundande bibelläsning av kortare texter som ger barnen   
  tid att reflektera och lyssna och bara bli stilla inför Jesus. 
 
  Barnen får kunskap om ”hjälparen”, den helige Ande, som öppnar ordet och ger   
                         ljus och vägledning för livet. 

Målsättning:  Målet är att barnet ska kunna återvända till ett bibelord under dagen, när de är i skolan,  
  hemma eller bland kamrater. Det ska vara naturligt för dem att överlåta kroppen till Gud,  
  att återvända till hans närvaro och möta i honom i bibelordet. 

  Barnets medvetenhet om att om att Jesus är närvarande i dess liv, ska nu börja ge frukt  
  när det gäller områden som: koncentration, medkänsla med sig själv samt hanterande av  
  känslor. Barnet kommer att få en ökad grundtrygghet samt en bättre reflektion över sina  
  handlingar.

Hemuppgift:  Barnet ska själv läsa bibelordet (psalm 23) begrundande och i bön (5 min) samt skriva ner  
  eller berätta för handledaren vid nästa övningstillfälle hur det kändes. (Läraren kan ge ett  
  annat bibelord som barnet får begrunda, så att det blir en variation i övningen).
  

Begrundande bibelläsning. Text uifrån barnets behov (spår 2)
Instruktion till alla avsnitt finns på spår 4

forts. 

FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL

FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL
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Nu har vi kommit till den sista delen i inre bönens modell. Den handlar om andens eller hjärtats övning 
att vara stilla utan ord. Att bara känna och uppleva hans påtagliga närvaro med fokusering på Jesus. 

Denna övning hjälper barnen att med hjälp av stilla musik tacka Jesus för hans närvaro och omsorg. Nu 
ligger fokus inte på kroppens behov eller på bibelord, utan på Jesus själv.

Vi berättar för barnen att de inte ska försöka göra en bild av Jesus eller tänka ut hur han kan se ut. Bara bli 
stilla och tacka honom för att han vill uppenbara sig med sin kärlek.
 

Övning:  Barnet ska fokusera på Jesus under några minuter, tacka och sedan bli helt stilla. De kan 
   lägga händerna i knäet eller lägga sig på en säng (kan vara svårt i klassrum, min anm).  
  Om det känns svårt att vara tyst så kan man varva med att säga ”Tack Jesus!” igen och   
  igen. Om barnet har ett bönespråk, tungotal, ska barnet uppmuntras att använda det.

  Bibelord som styrker denna del av övningen och hjälper barnen att få ett inre liv tillsam- 
  mans med Gud, som inte är baserat först och främst på yttre stimuli:
 

Låt barnen komma till mig   Matteus 19:14   
Ur barns och spädbarns mun  Psalm 8:3   
De renhjärtade ska se Gud  Ordspråksboken 4:23  
Se på Jesus, tänk på honom  Hebréerbrevet 12  
Älska Gud med hela ditt hjärta   5 Mosebok 6:5    

Målsättning:  Målet är att ge barnet en förståelse om att han eller hon är skapad, inte bara med en   
  kropp och en själ, utan att det finns en andlig dimension också. Guds skapelseplan är att  
  varje barn ska få en andlig kärleksrelation med Fadern/Jesus och lära känna honom.

Överlåtelse av anden. Tacksägelse över Guds närvaro (spår 3)
Instruktion till alla avsnitt finns på spår 4

Övnings-
tillfälle 

8



12

Övning:  Under detta övningstillfälle lyssnar vi på hela CD-skivan (spår 1-6). Efter det att vi är fär- 
  diga har vi en frågestund då barnen får berätta hur de upplevt övningarna och nu kom- 
  mer vi också att fylla i enkäterna.  

  Barnen uppmuntras att göra den korta överlåtelsen av kropp, själ och ande på morgonen  
  och under veckan att använda sig av CD-skivan för att inte tappa bort den djupa friden,  
  som nu börjat bli påtaglig och närvarande i barnens liv.  
  

Målsättning:  Målet är att det ska vara lätt för barnet att stanna upp och hitta tillbaka till viloplatsen i sitt inre.

Hemuppgift:  Barnet får beskriva en situation då bibelordet kommit upp inifrån och gett tröst eller väg 
  ledning. Det kan ha varit vid en jobbig situation, prov, kompisbråk, negativa känslor,   
  vrede och så vidare. Beskriv en situation då du stannade upp inom dig och kom till den  
  inre viloplatsen hos Gud/Jesus.

Repetition av inre bönens alla delar: Kropp, själ och ande (spår 1-3)
Instruktion till alla avsnitt finns på 4

Övnings-
tillfälle 

9

Övning: Barnen uppmuntras att göra den korta överlåtelsen av kropp, själ och ande på morgonen  
  och under veckan att använda sig av CD-skivan för att inte tappa bort den djupa friden,  
  som nu börjat bli påtaglig och närvarande i barnens liv.  
  

Målsättningar:  Under resans gång har vi lyft fram jobbiga situationer som barnen kan befinna sig i. Vi   
  talar om hur man snabbt kan återvända in i Guds närvaro och känna en djup avslappning.  
  Barnen ska nu ha lärt sig att slappna av i naturliga vardagliga situationer och vända sig  
  inåt mot sitt hjärta och förnimma Guds vila och frid. Känner man sig spänd och orolig i  
  kroppen ska man snabbt gå till överlåtelsebönen på ett naturligt sätt och be att Jesus  
  fyller kroppen med sin frid och sin styrka. 

Bevara medvetenheten om Guds/Jesu närvaro i ditt liv (spår 3)
Instruktion till alla avsnitt finns på spår 4 

Övnings-
tillfälle 
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FRIVILLIGT 
TILLÄGG  
FÖR DEN 
SOM VILL

forts. >>
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Barnen har också genom bibelord fått en uppfattning om vem Jesus är och hur han vill att vi ska leva. 
Barnet kommer nu också att kunna hantera stress. Det i sin tur kommer att ge en ökad inlärningsför-
måga och på sikt en bättre skolmiljö.

Övning i inre bönen ökar förmågan att fokusera och hantera stress, tidspress och krav som ofta ställs 
i skolan. Inre bönen ska ge barnen verktyg som hjälper dem att förbli stabila i omständigheter och 
prövningar. Ökad medvetenhet om Jesu närvaro leder till ökad förmåga att hantera känslor. Med god 
självkännedom blir man mer igenkännande med sig själv och kan då bättre reflektera över sina egna 
handlingar. 

Med inre bönen ökar grundtryggheten och medkänslan med sig själv och andra. Inre bönen hjälper 
eleven att se på sig själv på ett nytt sätt genom Guds ögon och inte det negativa eller vanemässiga. Bar-
net får bättre kontakt med sina inneboende resurser och gåvor och kan utveckla dem tillsammans med 
Jesus och sina klasskamrater och vänner i hemmet, föreningslivet, samhället och i Guds församling. Inre 
bönen kan bidra med att minska mobbning och kränkningar i skolmiljön. 
 
Inre bönen blir för de konfessionella kristna skolorna ett kristet alternativ till den buddistiska meditations-
metoden, mindfulness, men även till yogautövning för barn i skolmiljö.

forts. 



CD-SKIVANS INNEHÅLL I UTSKRIVEN TEXT  - Kortfattad version

Spår 1. Kroppens överlåtelse – (inbjuda den helige Ande)                                            

Det står i Bibeln att våra kroppar är tempel åt den helige Ande, så det är viktigt att vara rädd om sin kropp 
så att den inte skadas. Vi behöver vara tacksamma för vår kropp som Gud har gett oss. Allra först kan 
vi säga så här tillsammans: ”Min kropp är ett tempel åt den helige Ande... Min kropp tillhör Jesus... Min 
kropp är helig därför att Gud bor i mig... Jag är tacksam för min kropp och vill ta hand om den...  

Nu ska vi tacka Gud för vår kropp och ge den till Honom. 

Tack Gud för att du har skapat mig. Du tycker att jag är fin och underbar. Tack för mina händer och armar. 
Du får använda dem som du vill, till att göra bra saker och till att hjälpa andra. Tack Gud för mina fötter 
och ben. Jag vill ge dem till dig just nu och jag vill att du ska leda mig på dina vägar.

Tack Jesus för mina öron som jag kan höra med och mina ögon som jag kan se med - allt det fina som du 
har skapat. Du har gett mig en mun och en röst. Du får hjälpa mig att tala såna ord som andra blir glada 
av att höra. 

Jag vill också ge resten av kroppen till Dig, mitt huvud, min mage, min rygg och även allt det som finns 
inuti kroppen. Tack för att du vill ta hand om hela min kropp.

Det finns en vers i bibeln som är en tackbön till Gud. I psaltaren 139:14 står det: Jag tackar dig för att jag 
är så underbart skapad... Ja underbara är dina verk, min själ vet det så väl... (ev kan barnen säga efter).

Bön om hälsa och kraft

Nu ska vi ta en stund när vi låter Jesus fylla oss med sin närvaro och sin kraft. Om du har ont någonstans 
så kan du lägga din hand just där.  
 
Kom helige Ande och strömma in i min kropp. Tack Jesus att du vill komma med läkedom och helande 
just nu. På samma sätt som Du Jesus helade och hjälpte alla som kom till dig, när Du gick här på jorden, så 
vet jag att Du också vill hela och hjälpa mig idag. Tack för att du vill vara min läkare.

Nu kan du bara vila en stund till och fortsätta att ta emot från Gud. Han vill ta bort all oro i kroppen och så 
vill Han fylla dig med sin frid och ro. 
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Ibland kan vi säga saker om vår kropp som inte är bra. Du kanske har sagt att dina öron är för stora eller 
för små eller att ditt hår är för lockigt eller för rakt. Då vill han påminna och hjälpa oss att alltid komma 
ihåg att det är han som har skapat oss och att han tycker att vi är fina och underbara som vi är. 

Nu ska du säga förlåt till din kropp om du sagt dåliga saker till den. Sen ska du säga till kroppen att du är 
tacksam för den. Så här kan du säga: 
 
 ”Förlåt mig min kropp för att jag sagt negativa och dåliga saker om dig. Nu vill jag ta hand om   
 min kropp och tacka dig Jesus varje dag för att jag är så underbart skapad.”

När du känner att du vill säga eller tänka negativa saker om din kropp, ska Jesus hjälpa dig att återvända 
till den där sköna lugna platsen då din kropp var fylld av vila och ro och då kommer du att känna och 
uppleva större och större frihet och glädje när du tänker på hur du ser ut.

STILLA STUND TILL MUSIK

Spår 2. Överlåtelse av själen. Tacksägelse över Guds Ord                                                                     

Tack Fader Gud för att du gett oss Bibeln som är ditt eget Ord. Tack för att vi får lära känna dig genom din 
son Jesus. Tack för att dina Ord är mina fötters lykta och ett ljus som leder mig rätt i livet. Din vilja är att vi 
ska veta att du alltid är god mot oss, och att vi kan känna oss trygga då vi läser och lyssnar till ditt Ord.

Tack helige Ande för att du skall hjälpa mig att första vad jag läser, och jag välkomnar nu honom in i mitt 
liv.

Bed med mig: 

Tack för att du älskar mig så mycket. Kärleken gör mig trygg och oron lämnar mina tankar och känslor. Låt 
dina Ord stanna kvar inom mig hela dagen. Tala till mig i mitt hjärta och hjälp mig att höra och förnimma 
din kärleksfulla röst.

Nu läser jag ett stycke bibeltext för dig från psalm 23. Först läser jag snabbt och sen långsamt:

Herren är min herde och ingenting skall fattas mig,
han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag får vila.
Han ger liv åt min själ.
Han leder mig på rätta väger för sitt namns skull.
Du dukar ett bord för mig så mina ovänner ser det
Du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över, 
godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar.
Och jag skall bo i Herrens hus för alltid.

forts. >> 15



Bed med mig:

Tack för att du är min herde. Det gör att jag alltid kan känna mig trygg. Ditt Ord har liv i sig och ger både 
inspiration och vila. Även i jobbiga situationer finns du där och hjälper mig. Jag kan alltid hämta ny kraft 
hos dig. Jag vet att du alltid vill mig väl och att allt som är gott kommer från dig. Hjälp mig att lära känna 
din varma och kärleksfulla röst så mitt liv fylls av allt mer glädje, tröst och trygghet.

Låt nu din själ fyllas helt av hans närvaro, tankarna känslorna och viljan. Du har en vän i Jesus, och han 
kommer aldrig att lämna dig.

Nu märker du och känner hans närvaro. Din själ vilar nu i hans hand. Du behöver inte ängslas om det 
kommer jobbiga tankar eller känslor, eller om du känner oro. Vänd bara tillbaka till honom och till hans 
trygga Ord. Låt nu lugnet från Gud uppfylla dig.

Nu kommer du att under en stund lyssna till stilla musik och vila på den gröna ängen.

STILLA STUND TILL MUSIK

Spår 3. Tacksägelse över Guds närvaro. Tystnad och stillhet                                                              

Tack Jesus för att du bor i mig, i mitt innersta, i min ande. Där inne kan jag alltid möta dig och du har alltid 
tid med mig. Tack Jesus för att du lyssnar på mig. Jag behöver inte ens prata högt, för du vet redan vad jag 
tänker. 

Fyll mig med stillhet och ro. Tack för att  jag får slappna av hos dig. Min kropp, själ och min ande får bara 
vila. Tack Jesus! Du är så fantastisk, så god och full av kärlek. Tack för att du aldrig tröttnar på att hjälp mig 
och uppmuntra mig och ge mig allt jag behöver. 

Tack Jesus för att jag får lära känna dig mer och mer och förstå hur mycket du älskar mig. Tack Jesus att 
jag har fått den helige Ande som en källa med friskt vatten som jag får dricka ur. En källa som aldrig tar 
slut. En källa som finns inom mig. När jag är törstig så kommer jag till dig och dricker. Jag vill göra det 
varje dag. 

Nu vill jag stanna en stund i din närvaro och bara vara tyst. Jag ber nu en liten stund med mitt bönespråk 
som kallas tungotal. Min bön riktas sig helt till Gud själv…

Nu stannar vi en stund i hans närvaro. Låt dina tankar, din vilja och dina känslor vara helt stilla. Du är om-
sluten av hans kärlek. Din kropp är helt stilla. Du får hjälp av musiken att bli helt stilla. Du är uppfylld nu 
med hans kärlek och du vilar tryggt hos honom. 

forts. >>
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Känn hur hans närvaro omsluter dig. Oron är borta. Du är helt avslappnad för du är i hans närvaro. Säg 
tyst i ditt hjärta: 

  ”Jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Låt din närvaro alltid finnas i mitt hjärta.” 

Nu stannar vi en stund i tystnad inför honom. Lyssna och få hjälp av musiken. Nu fyller han    
tystnaden med sin närvaro.  
 
STILLA STUND TILL MUSIK

INFORMATION OM INRE BÖNEN FÖR BARN  -  (kortfattat version - passar för yngre barn) 

Spår 4: 
Med hjälp av den här cd-skivan / ljudfilen som vi kallar för ”inre bönen” ska du få göra en överlåtelse av 
dig själv till Gud. Han har ju skapat dig och är din Pappa Gud som vill ta hand om hela dig. Han vill också 
visa hur mycket Han älskar dig och Han vill hjälpa dig att bli lugn och trygg var du än är, både i skolan och 
hemma.

Vi är skapade för att ha gemenskap med Gud och det här kommer att vara till hjälp för dig att komma 
nära Honom.  

Gud har skapat oss  med en kropp, en själ och en ande. Vad kroppen är det vet du, för du ser den hela 
tiden. Själen är inuti kroppen. Där finns våra  tankar och känslor och vår vilja. Anden är den plats som är 
längst inne i oss och det är där vi kan ta emot Jesus. 

Först kommer du att få överlåta hela  kroppen till Gud. Han vet hur du mår och Han vill att du ska vara 
frisk och må bra. 

Sedan kommer du att träna din själ att lyssna till vad Jesus säger. Ibland händer det kanske att du mår 
dåligt i själen. Du kanske känner dig rädd ekker orolig för något. Du kanske har svårt att koncentrera 
dig i skolan, eller har svårt att somna på kvällen. Då är det bra att lyssna till vad Gud och Jesus säger i bi-
beln. Guds ord ar som vatten som tvättar bort alla dumma tankar i ditt sinne. Det är också som sädeskorn 
som kan börja växa sa att din själ blir fylld med Hans kärlek, glädje och frid istället. När du Iåter Gud tala 
till dig genom bibelordet kommer Han att kunna uppmuntra och trösta dig nar du är Iedsen, rädd eller 
orolig.

17
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I den sista övningen, får du öva dig att vara helt stilla tillsammans med Jesus under en kort stund. Jesus 
känner dig helt och hållet. Han förstår och vet vad du känner och tänker. Nar du är tillsammans me ho-
nom är du trygg . I honom är du godkänd och älskad.

lnre bönen kan du också göra hemma. Börja gärna dagen tillsammans med Jesus. Du kan överlåta dig 
själv medan du ligger kvar i din säng. Du kan säga till exempel så här: Tack Jesus att jag får ge mig själv 
till dig idag. Jag, (min kropp, min själ och min ande till dig). Ta hand om mig och bevara mig hela dagen 
från allt ont. Fyll min kropp med ny kraft och fyll mig med dina tankar, din vilja och dina 
känslor. Tack för att du alltid är nära mig och vill påminna mig om dina ord. Tack Jesus för att du har 
lovat att vara med mig alla dagar. Amen!
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UTÖKAD VERSION AV INRE BÖNEN  - (passar för äldre barn)

Kroppens överlåtelse – Proklamation                                         

Jag talar ut att min kropp är viktig och att vi ska vara rädda om våra kroppar så att de inte skadas. 

Det står i Bibeln att våra kroppar är tempel åt den helige Ande, så det är viktigt att vara rädd om sin kropp 
så att den inte skadas. Vi ska vara tacksamma för vår kropp eftersom det är Gud som har gett oss den. 
Nu ska vi börja med att tala ut de här orden tillsammans. Du kan säga efter mig: 

 ”Min kropp är ett tempel åt den helige Ande. Min kropp tillhör Jesus. Min kropp är helig därför att  
 Gud bor i mig. Jag vill vara tacksam för min kropp och ta hand om den”...

Nu ska vi tacka Gud för alla delar i kroppen, så att vi kan ge varenda del till honom, som har skapat den 
och vet precis hur den fungerar.

Överlåtelse av kroppen med tacksägelse                                                                                     

Jag tackar dig för mina fötter du har skapat. Jag vill ge dem till dig just nu. Tack för mina händer och 
armar. Du får använda dem som du vill, till att göra bra saker och att hjälpa andra. 

Tack Jesus för mina öron, som jag kan höra med och mina ögon så att jag kan se allt fint som du har ska-
pat. Tack också för min mun och min röst, som jag kan använda för att prata och sjunga med. Hjälp mig 
att tala fina och goda ord och sådant som andra blir glada av att höra. Jag vill också tacka dig för att du 
har gett mig huden, där jag kan känna och min näsa, som jag kan lukta med och min tunga, som jag kan 
känna alla smaker med. Allt det här har du skapat så fantastiskt. Jag vill ge alla mina sinnen till dig nu. Ta 
hand om dem. 

Nu ger jag också min mage och min rygg, mina axlar och halsen till dig underbara Jesus. Du som känner 
mig bäst av alla och älskar mig mest. Tack för att du har skapat mig till just den jag är. Jag är ditt mäster-
verk. 

Tack Jesus för att du vill ta hand om det som finns inuti kroppen. Min hjärna, som är så viktig och som jag 
kan tänka med och komma ihåg det som jag lärt mig. Mina lungor som jag kan andas med och mitt hjär-
ta, som slår så att blodet kan pumpas ut i hela kroppen. Jag vill ge allt det till dig. Du får också ta hand om 
min magsäck och alla tarmar, mina njurar och min urinblåsa, mitt könsorgan, mina nerver och alla blod-
kärl och allt annat också som jag inte ens vet om, som finns i min kropp. Men du Herre vet det. Du känner 
till varenda muskel, vartenda ben, ja varje cell i min kropp som du har skapat och du vet hur allt fungerar.



Bön om hälsa och kraft                                                
Uppfyllelse av läkedom, nytt liv och kraft

Lägg nu din hand på ditt hjärta och låt Jesus fylla dig med sin närvaro och med sin härliga kraft. Känn hur 
din kropp slappnar av och vilar i honom. Nu fyller han dig med nytt liv och kraft. Han har omsorg om din 
kropp, den vilar nu i hans hand. Nu fyller han dig med läkedom och nytt liv. Nu ber vi: 

 ”Kom helige Ande och strömma in i mina olika kroppsdelar.  Kom med läkedom och helande just  
 nu. På samma sätt som du Jesus helade och hjälpte alla som kom till dig, när du gick på   
 jorden så vet jag att du också vill hela i dag. Tack att du hjälper mig. Du är min läkare”

Nu kan du ligga helt avslappnad en stund och fortsätta att ta emot när den helige Andes kraft som sköljer 
genom din kropp. Låt musiken hjälpa dig att ligga/sitta kvar en stund och bara känna hur all stress och 
oro har lämnat din kropp.  

GÄRNA STILLA STUND TILL MUSIK

Bevara lugnet i kroppen. Tacksägelse över kroppen                                                             
Ibland kan vi säga saker om vår kropp som inte är bra. Du kanske har sagt att dina öron är för stora eller 
för små eller att ditt hår är för lockigt eller för rakt. Då vill han påminna och hjälpa oss att alltid komma 
ihåg att det är han som har skapat oss och att han tycker att vi är fina och underbara som vi är. 

Nu ska du säga förlåt till din kropp om du talat negativ och sagt dåliga saker till den. Sen ska du säga till 
kroppen att du är tacksam för den. Så här kan du säga: 
 
 ”Förlåt mig min kropp för att jag sagt negativa och dåliga saker om dig. Nu vill jag ta hand om   
 min kropp och tacka dig Jesus varje dag för att jag är så underbart skapad.”

När du känner att du vill säga eller tänka negativa saker om din kropp, ska Jesus hjälpa dig att återvända 
till den där sköna lugna platsen då din kropp var fylld av vila och ro och då kommer du att känna och 
uppleva större och större frihet och glädje när du tänker på hur du ser ut.

Överlåtelse av själen. Tacksägelse över Guds Ord                                                                      

Tack Fader Gud för att du gett oss Bibeln som är ditt eget Ord. Tack för att vi får lära känna dig genom din 
son Jesus. Tack för att dina Ord är mina fötters lykta och ett ljus som leder mig rätt i livet. Din vilja är att vi 
ska veta att du alltid är god mot oss, och att vi kan känna oss trygga då vi läser och lyssnar till ditt Ord.

Tack helige Ande för att du skall hjälpa mig att första vad jag läser, och jag välkomnar nu honom in i mitt 
liv.

forts. >>
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Bed med mig: 

Tack för att du älskar mig så mycket. Kärleken gör mig trygg och oron lämnar mina tankar och känslor. Låt 
dina Ord stanna kvar inom mig hela dagen. Tala till mig i mitt hjärta och hjälp mig att höra och förnimma 
din kärleksfulla röst.

Nu läser jag ett stycke bibeltext för dig från psalm 23. Först läser jag snabbt och sen långsamt:

Herren är min herde och ingenting skall fattas mig,
han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag får vila.
Han ger liv åt min själ.
Han leder mig på rätta väger för sitt namns skull.
Du dukar ett bord för mig så mina ovänner ser det
Du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över, 
godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar.
Och jag skall bo i Herrens hus för alltid.

Bed med mig:

Tack för att du är min herde. Det gör att jag alltid kan känna mig trygg. Ditt Ord har liv i sig och ger både 
inspiration och vila. Även i jobbiga situationer finns du där och hjälper mig. Jag kan alltid hämta ny kraft 
hos dig. Jag vet att du alltid vill mig väl och att allt som är gott kommer från dig. Hjälp mig att lära känna 
din varma och kärleksfulla röst så mitt liv fylls av allt mer glädje, tröst och trygghet.

Låt nu din själ fyllas helt av hans närvaro, tankarna känslorna och viljan. Du har en vän i Jesus, och han 
kommer aldrig att lämna dig.

Nu märker du och känner hans närvaro. Din själ vilar nu i hans hand. Du behöver inte ängslas om det 
kommer jobbiga tankar eller känslor, eller om du känner oro. Vänd bara tillbaka till honom och till hans 
trygga Ord. Låt nu lugnet från Gud uppfylla dig.

Nu kommer du att under en stund lyssna till stilla musik och vila på den gröna ängen.

GÄRNA STILLA STUND TILL MUSIK

Tacksägelse över Guds närvaro. Tystnad och stillhet                                                               

Tack Jesus för att du bor i mig, i mitt innersta, i min ande. Där inne kan jag alltid möta dig och du har alltid 
tid med mig. Tack Jesus för att du lyssnar på mig. Jag behöver inte ens prata högt, för du vet redan vad jag 
tänker. 

Fyll mig med stillhet och ro. Tack för att  jag får slappna av hos dig. Min kropp, själ och min ande får bara 
vila. Tack Jesus! Du är så fantastisk, så god och full av kärlek. Tack för att du aldrig tröttnar på att hjälp mig 
och uppmuntra mig och ge mig allt jag behöver. 

forts. >>
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Tack Jesus för att jag får lära känna dig mer och mer och förstå hur mycket du älskar mig. Tack Jesus att 
jag har fått den helige Ande som en källa med friskt vatten som jag får dricka ur. En källa som aldrig tar 
slut. En källa som finns inom mig. När jag är törstig så kommer jag till dig och dricker. Jag vill göra det 
varje dag. 

Nu vill jag stanna en stund i din närvaro och bara vara tyst. Jag ber nu en liten stund med mitt bönespråk 
som kallas tungotal. Min bön riktas sig helt till Gud själv…

Nu stannar vi en stund i hans närvaro. Låt dina tankar, din vilja och dina känslor vara helt stilla. Du är om-
sluten av hans kärlek. Din kropp är helt stilla. Du får hjälp av musiken att bli helt stilla. Du är uppfylld nu 
med hans kärlek och du vilar tryggt hos honom. 

Känn hur hans närvaro omsluter dig. Oron är borta. Du är helt avslappnad för du är i hans närvaro. Säg 
tyst i ditt hjärta: ”Jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Låt din närvaro alltid finnas i mitt hjärta.” 

Nu stannar vi en stund i tystnad inför honom. Lyssna och få hjälp av musiken. Nu fyller han    
tystnaden med sin närvaro.  
 
GÄRNA STILLA STUND TILL MUSIK

INSTRUKTIONER OCH HANDLEDNING

Instruktion och kort presententation om vad inre bönen är. Överlåtelse av kroppen. 

Med den här CD-skivan ska du göra en överlåtelse av hela din varelse till Gud så att du blir mer och mer 
medveten om Guds omsorg om hela dig, kropp, själ och ande (ditt hjärta). Målet med inre bönen är att du 
ska få hjälp att återvända till denna trygghet och inre lugn hos Gud varje dag både i skolan, hemma och 
bland dina kamrater. 

Vi är skapade för att ha gemenskap med Gud och inre bönen hjälper dig att komma nära honom. Om 
man är stressad och spänd är det lättare att bli rädd, orolig eller ledsen. Du kommer att lära dig att vara 
mer och med avslappnad i Guds närvaro och bli medveten om den, och av hans stora kärlek. Då är det 
mycket lättare att klara av jobbiga situationer. 

Gud har skapat oss med både en kropp, en själ och en ande. Vad kroppen är det vet du, för du ser den 
hela tiden. Själen är inuti kroppen. Där finns våra tankar våra känslor och vår vilja. Genom själen uttrycks 
mycket av det som just är du. Anden är den plats som är längst inne i oss. Den platsen kallas också för 
hjärtat och det är med hjärtat, som vi kan lära känna Gud och Jesus. Om du inte tidigare har hört något 
om Jesu, så passa på och säg att han får komma in i ditt liv. Säg: ”Kom in i mitt hjärta. Jag vill vara ditt 
barn”.

Du kan börja med att sätta dig bekvämt eller kanske lägga dig på en madrass eller säng och bara slappna 
av. Du kan börja med att ge hela din kropp till Gud, överlåta den till honom. Det har han sagt att vi ska 
göra i Romarbrevet kapitel 12. Så här säger han. ”Bär fram era kroppar som ett levande och heligt offer 
som behagar Gud, er andliga gudstjänst”. Det kanske låter konstigt, men du kommer snart att förstå och 
känna hur fint det är att veta att Gud tar hand om din kropp, att den är viktig och älskad av Gud.
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Instruktion: Överlåtelse av själen till Gud                                                                                 

Nu är det själens tur att få träning att stanna kvar en stund i Jesu närvaro och få stillhet och vila. Den  
behöver också tränas att vara tillsammans med honom så att hela vår själ blir uppfylld av hans kärlek. 
Våra tankar, vår vilja och våra känslor påverkas av allt som händer oss varje dag.

Ibland mår du kanske dåligt i själen. Du kanske är orolig för att något hemskt ska hända. Du funderar på 
hur det ska gå. Du känner dig rädd och orolig. Då är det bra att du kan stanna upp och påminna dig om 
att Jesus är med dig. Kanske du har svårt att sova, ont i magen eller huvudet, svårt att koncentrera dig 
eller att du kan hamna i bråk. Då ska du stanna upp en liten stund och låta din själ uppfyllas av hans när-
varo. När du känner dig stressad och spänd är det lättare att öppna sig för oro och rädsla. När tryggheten 
hos Jesus blir mer och mer påtaglig kommer du att märka att du kan klara av situationer, som tidigare var 
väldigt jobbiga.

Nu ska vi träna oss att lyssna till Guds Ord. Gud har gett oss sitt eget Ord, Bibeln, och det står att hans Ord 
är levande och verksamt. Guds Ord är som vatten, som tvättar bort allt mörkt och smutsigt i våra tankar 
och Guds ord är som ett sädeskorn, som börjar växa så att vår själ blir fylld av hans kärlek, hans glädje och 
hans tålamod. Gud säger att vi ska älska honom med hela själen, tankarna, viljan och känslorna men ock-
så med vårt förstånd. Det är viktigt att vi alla låter hela vår själv uppfyllas med hans Ord men också med 
hans kärleksfulla närvaro. 

När vi låter Gud tala till oss genom bibelordet, kommer han att kunna uppmuntra, trösta och vägleda oss, 
då vi är ledsna, oroliga eller stressade. Många gånger har vi alldeles för bråttom när vi ska läsa Bibeln eller 
be, och då kanske vi inte hinner höra det som Gud vill säga till oss. Därför ska vi läsa samma bibelord flera 
gånger, först snabbt och sedan långsamt för att låta Jesus tala genom det vi läser. När du övat dig att läsa 
på det här sättet några gånger kommer du att märka hur en del verser blir speciellt levande och då kan 
det bero på att det är Jesus som vill säga något genom just de orden. 

Du kommer att märka att Jesus är med dig hela tiden, både i skolan och hemma. Orden kommer liksom 
att stanna kvar på din insida och hjälpa och trösta dig. Olika bibelord finns till din hjälp på en separat CD- 
skiva.

Instruktion: Överlåtelse av anden                                                                                                 

Nu har Jesus fått tala till oss genom bibelordet, så nu kan vi lägga ihop Bibeln och ändå vara tillsammans 
med honom. 

I den här övningen ska du öva dig att vara helt stilla under en kortare tid. Alldeles tyst och stilla känner 
du hans närvaro. Han vet hur du tänker och känner. Det är det vi kallar vår inre människa, vår ande, vårt 
hjärta, som nu skall möta Jesus. 

Det finns ett rum på insidan där Jesus bor. I det här rummet på insidan kan du alltid möta Jesus. Han kän-
ner dig helt och hållet. Han förstår och vet vad du känner och vad du tänker. När du är tillsammans med 
honom är du trygg. I honom är du godkänd, sedd och älskad.

forts. >>
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Du kan bära med dig denna närvaro utan ord hela tiden. Det är inte alltid som man behöver prata med 
Gud.  I hans närvaro är du trygg och känner frid och vila. Försök inte hitta på hur Jesus ser ut. Tänk istället 
att du är nära honom och han är nära dig. Aldrig någonsin är du ensam. När du är tillsammans med Jesus 
på det här sättet kommer du att märka att all rädsla och oro försvinner och att du i stället uppfylls av kär-
lek och frid. Jesus talar ofta om en frid, som kommer från himlen och som driver bort all rädsla och oro.

Det står i Bibeln att vi kan se på Jesus, men det betyder inte att du ska försöka göra dig en bild av honom, 
att hitta på eller försöka tänka ut hur han såg ut, då han gick här på jorden. Guds Ande, den helige Ande, 
målar upp Jesus för dig i ditt hjärta. Det viktigaste är att du lär känna hans röst och att du är trygg i hans 
närvaro.

STILLHET OCH TYSTNAD INFÖR HANS ANSIKTE

Avslutning: Bevara ditt hjärta                                                                                                                  

Den här övningen som vi gjort kan du också göra ofta på egen hand. Börja gärna dagen tillsammans med 
Jesus. Du kan göra din överlåtelsebön medan du ligger kvar i sängen. 

Du kan säga så här: ”Tack Jesus för att jag får lämna mig själv till dig i dag. Jag ger min kropp, min själ och 
mitt hjärta, min ande till dig. Ta hand om mig och bevara mig hela dagen från allt ont. Fyll min kropp med 
ny kraft, mina tankar med dina tankar, min vilja med din vilja och mina känslor med dina känslor. Låt din 
vila och din närvaro alltid finnas där och hjälp mig att återvända till dig när jag behöver hjälp eller bara 
för att känna din kärlek. Påminn mig i dag om dina Ord. Tack Jesus för att du lovat att vara med mig alla 
dagar.”

Till sist vill jag påminna dig om ett viktigt ord som står i Ordspråksboken kapitel 4 vers 23. Där står det: 
”Framför allt som ska bevaras ska du bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.” När vi bevarar våra hjärtan 
varje dag och lyssnar till hans ord kommer våra liv att bli så fantastiska som Gud har tänkt. Hans tankar 
och planer för dig är verkligen underbara. Visst kan det vara jobbigt ibland och allt är ju inte perfekt hela 
tiden, men när vi vet att han finns med oss då kan ingen ta ifrån oss vår trygghet och inre ro.

Tack Jesus för alla barn, som lyssnat till den här CD-skivan. Tack för att du ska bevara dem. Använd inre 
bönen i barnens liv så att de växer och mognar och får djupa rötter i din kärlek, på höjden, djupet, läng-
den och på bredden.
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INFORMATION TILL LÄRARE, BARN OCH VÅRDNADSHAVARE
Information till lärare och barn  (skrivet utifrån ett ”barnperspektiv”)

Vad är ”inre bönen”?
Att slappna av inför Gud/Jesus

I många situationer kan det vara bra att kunna slappna av och känna sig trygg hos Gud.
Här kommer några exempel på situationer som kan vara jobbiga i livet:

• Man känner sig orolig och rädd, och funderar över om något hemskt och otäckt ska hända
• Man är rädd för olika saker, som till exempel att gå själv hem från skolan, åka buss eller tunnelbana
• Man är rädd för människor, att bli mobbad, ensam eller sviken av en kompis
• Man är rädd för att bli sjuk, att föräldrarna bråkar, att man inte klarar av skolarbetet eller förvänt-  
 ningar från lärare, kamrater och föräldrar
• Man har svårt att sova
• Man har ont i huvudet eller i magen
• Man lätt hamnar i bråk
• Man har svårt att koncentrera sig i skolan, eller i andra situationer som kräver det

Om man är stressad och spänd är det lättare att bli rädd, orolig eller ledsen. Om man kan lära sig att vara  
avslappnad i Guds närvaro och bli medveten om hans kärlek, trygghet och omsorg, är det lättare att klara av 
jobbiga situationer.

Vad kan vi lära oss av den inre bönen?
Den inre bönen kan hjälpa dig att göra en överlåtelse av hela din varelse till Gud, så att du blir mer och mer 
medveten om Guds omsorg om hela dig, din kropp, själ och ande (ditt hjärta). Det blir lättare och lättare att 
på ett naturligt sätt återvända till den inre tryggheten och vilan hos Gud/Jesus.

Genom korta böner och textläsning blir Guds Ord levande i ditt hjärta och du kan återvända till Guds tröst, 
omsorg och uppmuntran som Orden ger i den situation du behöver dem i. Till exempel om du känner dig 
ensam för att det hänt något jobbigt i skolan, så kan ordet: ”Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig” kän-
nas som en tröst just när känslorna är som jobbigast.

Den inre bönen har tre huvudmoment: 
- Överlåtelse av kroppen till Gud/Jesus
- Överlåtelse av själen (tankar, känslor och vilja) 
- Överlåtelse av anden (hjärtat)

Vad kan vi lära oss individuellt och i grupp?
Individuellt kommer du att lära dig att Gud/Jesus önskar att lära känna dig som person. Vi är väldigt olika 
och det är ju det som Gud har tänkt. Du behöver inte göra dig till, inte bli någon annan än den du är, inte 
jämföra dig med andra och tycka att du inte är lika fin som andra. 

Genom den inre bönen kommer du att lära känna Gud/Jesus själv och veta djupt i ditt innersta, att var än du 
är, vilken situation du än befinner dig i, så kommer Jesus alltid att vara med dig.
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Du kommer att märka att det bli lättare och lättare att överlåta din kropp till honom och känna att du är fin 
som du är. Det blir också lättare att förnimma hans kärlek i både känslor, tankar och vilja. Hans kärlek och 
trygghet gör att dina tankar inte längre hoppar fram och tillbaka och att dina känslor går upp och ner. Uti-
från det lugn och uppstår i hans närvaro kommer du att kunna stanna upp och förstå dig själv bättre, och
bättre avgöra vad du ska göra och förhålla dig till i den situation som du befinner dig i.

I grupp kommer du att märka att dina kamrater är väldigt olika dig, och samtidigt kommer du att se att det 
är just olikheterna som berikar ditt och andras liv. I grupp tränas du att tillsammans med andra bedja inre 
bönen och tillsammans uppleva Guds och Jesu närvaro. Utifrån träningen i grupp kommer ni att få dela 
både upplever och känslor.

Inre vila börjar hos Gud/Jesus
Veklig djup vila börjar alltid hos Gud och i hans löften om att alltid vara nära oss. Ett sätt att bli medveten 
om hur nära han är, är tacksägelsen just över hans närvaro.

När man blir rädd och orolig i kroppen, får huvudvärk eller ont i magen, kan det kännas väldigt bra att få 
överlåta sig till Gud. Man kan säga: ”Tack Jesus för att jag får ge min kropp till dig nu. Kom med din närvaro, 
din frid och din helande kraft.”

När tankarna och känslorna blir oroliga eller negativa är det bra att kunna säga: ”Tack Jesus för att du fyller 
mina tankar med dina tankar och mina känslor med dina känslor. Dina tankar är goda och fina och dina 
känslor säger till mig att jag inte behöver vara rädd”.

Du ska aldrig strunta i de jobbiga känslorna eller tankarna, men om Gud får komma med sin närvaro, så 
kommer du att få hjälp att hantera dem på rätt sätt så att de inte blir så negativa. Tillsammans med honom 
finns hjälp att med en vuxen som du litar på, förändra praktiska omständigheter.

Genom den inre bönen får du det lugn som gör att du inte längre agerar på impulser och du får tid att tänka 
efter.

Du kommer att få kryssa i två enkla enkäter i starten av övningen för inre bönen: 

1.  Oro-enkät (A)
2.  Inre bönen-enkät (B)

I slutet av övningen får du kryssa i tre stycken enkäter: 

1. Oro-enkät (A1) 
2. Inre bönen-enkät (B1)
3. Utvärderingsenkät (C)

Med vänlig hälsning

Pastor Linda Bergling
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Information till föräldrar och vårdnadshavare

Med detta brev vill vi ge information om ett försök som pågått under vårterminen 2017 och som 
fortsätter under höstterminen i Kungsskolan i Kungsängen.

Bakgrund
Vi kommer nu att erbjuda kristna skolor över hela landet att under några månader praktisera det som vi 
kallar ”inre bönen”, en överlåtelsebön där vi hjälper barnen att få vila och frid i Guds/Jesu närvaro.

Den psykiska ohälsan bland förskolebarn och skolbarn har enligt många undersökningar ökat avsevärt de 
senaste åren. Somatiska besvär som huvudvärk, ont i magen och ont i ryggen är vanligt förekommande, 
men också de psykiska symtomen som nedstämdhet, stress, oro och ångest. Barn berättar i olika under-
sökningar om tvångssyndrom, överdriven rädsla, påtvingande orostankar, koncentrationssvårigheter och 
problem med sömnen.

I folkhälsomotionen till riksdagen den 10/8 2017 (”En förnyad hälsopolitik”) förtydligades de andliga 
behoven hos människan, likaså begreppet existentiell hälsa. Ofta talar man om den andliga dimensionen 
i termer som ”att hitta balans och helhet”, ”att vara del av något större” och ”att hitta ett större samman-
hang för sitt liv”. 

Meditationstekniker som yoga och mindfulness (sinnesro, avslappning) som introduceras i skola och 
förskola har sina rötter i österländsk andlighet. Dessa tekniker presenteras oftast utan andlig varudeklara-
tion* (se förklaring längst ner i detta dokument) där information ges om hur dessa tekniker praktiseras i den 
ursprungliga religionen/andligheten.
     De österländska religionerna som taoism, hinduism och buddism har alla gemensamt att det andliga 
beskrivs i opersonliga termer som ”alltet”, ”kosmos”, ”energi” eller ”världssjälen”. 
     Det är omöjligt att enbart använda teknikerna och inte samtidigt hänvisa till den österländska religio-
nens/andlighetens visdom, livsfilosofi, världsåskådning  och moral. Den inre bönen är ett kristet alternativ 
till mindfulness och yoga.

Inre bönen
Inre bönen ingår i en själavårdsmodell med kristen värdegrund som kallas för ”sjustegsmodellen”. Inre 
bönen ingår i det första steget som handlar om relationen med Gud/Jesus och identiteten. Kristendomen 
fokuserar på en andlig personlig och levande relation med Gud genom Jesus.

Sjustegsmodellen är utarbetad i Arkens bibelskola ”Jesus Helar och Upprättar”, Arkens helandecenter och 
i Arkens aktiebolag ”Hälsolövet” som en behandlingsmodell för HVB-hem.

Inre bönen har tre steg: 1) Överlåtelse av kroppen, 2) överlåtelse själen och 3) överlåtelse av anden.
Med hjälp av en handledare + CD-skiva med 10 spår, introduceras barnen steg för steg att stanna kvar i 
Guds närvaro och trygghet.

Vi önskar att ge barnen erfarenhet av Guds stora kärlek, trygghet och omsorg. Vi hoppas att du tillsam-
mans med ditt barn ska få stor glädje av inre bönen och att du tillsammans med ditt barn på ett enkelt 
sätt hjälper barnet att leva nära Gud på ett naturligt och okomplicerat sätt.

Hur går det till?
Under några veckor kommer vi att träna inre bönen för att se hur ditt barn kommer att kunna hantera 
stress på ett bättre sätt genom att de förnimmer Guds omsorg, kärlek och trygghet. Barnen kommer ge-
nom valda bibelord att få hjälpa att återvända till löften från bibeln som ger dem stöd, tröst och trygghet.

Församlingen Arken, Energivägen 9, 196 23 KUNGSÄNGEN
Telefon: 08-580 840 00  E-post: info@arken.org  Hemsida: www.arken.org 
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Genom den inre bönen ges ett verktyg till barnet som hjälper dem att fokusera på rätt saker som medför 
att det kan hantera stress och även på sikt ger ökad inlärningsförmåga.

Utvärdering
Vi kommer att utvärdera den inre bönens effekt på oro och stress. Detta sker genom enkäter som handle-
dare/lärare och barn får fylla i under försöksperioden. Vår önskan är att vi ska se positiva effekter när det 
gäller:

 1. Lugn i kroppen
 2. Lugn i själen
 3. Lugn och trygghet i Gudsrelationen

Vi önskar också på sikt se hur den inre bönen hjälper barnet att få bättre kontakt med sina resurser och 
gåvor. Ytterligare önskar vi se hur barnets förmåga att hantera stress och yttre krav ökar genom att han-
tera känslor och tankar. Med god självkännedom blir barnet mer igenkännande med sig själv och kan 
bättre reflektera över sina handlingar. Detta kan även bidra positiv till att minska mobbning och kränk-
ning i skolmiljön.
 
Enkäter som vi använder för att utvärdera effekter:
Enkät A: Enkät som mäter oro
Enkät B: Inre bönen (dess effekt på kropp, själ och ande)
Enkät C: Utvärderingsenkät för barn
Enkät D: Utvärderingsenkät för föräldrar och lärare

Medgivande
Det är frivilligt för barnen att delta såväl i den inre bönen som i mätningen av dess positiva effekter.
Därför ber vi dig/er fylla i svarstalongen och lämna den till ditt barns klassföreståndare.
Kontakta oss om du/ni undrar över något. (Du hittar församlingen Arkens kontaktuppgifter i sidfot).

Inre bönen kommer att praktiseras några gånger i veckan. För att se om inre bönens övning ger resultat 
kommer mätningar att göras både före och efter försöksperioden. Det är viktigt att få information från 
så stor del av klassen som möjligt. Mätningen sker genom formulär där barnen själva kryssar i svarsalter-
nativ. För att utvärdera hur övningen fungerat kommer vi eventuellt att intervjua några av barnen efter 
avslut.

Resultatet kommer att redovisas i gruppformat. Inga resultat på individnivå kommer att presenteras och 
ingen enskild elev kommer att kännas igen. Alla formulär kommer att förstöras efter sammanställning. 
Inre bönen kommer att presenteras inom ramen för skolinspektionens godkännande för konfessionella 
skolor.

BILAGOR:
Enkäter
CD-skiva  (plus utskrift)

Med vänlig hälsning 
 

 

Pastor Linda Bergling

*Andlig varudeklaration innebär att man får information om metodens andliga/religiösa ursprung,
hur metoden tillämpas samt vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som 
metoden representerar. 

Församlingen Arken, Energivägen 9, 196 23 KUNGSÄNGEN
Telefon: 08-580 840 00  E-post: info@arken.org  Hemsida: www.arken.org 
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Medgivande från vårdnadshavare

o Mitt barn får delta i inre bönen. 

o Mitt barn får inte delta.

Barnets namn: ………………………………………………………………………………………

Vårdnadshavarens namn: ……………………………………………………………………………

………………………………………   ………………………………………………………………
Ort och datum                   Vårdnadshavarens namnteckning
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Enkätundersökningen på följande sida består av följande 14 påståenden. 
Den är baserat på PSWQ – undersökningen och mäter oro hos barn.  

• PSWQ står för Penn State Worry Questionnaire.
• Den syftar till att kartlägga oro skilt från depressiva eller andra psykiatriska symptom.
• Enkäten innehåller 14 påståenden som urvärderar en individs tendenser till oro rent allmänt och är inte  

relaterade till specifika orosämnen.
• Svaren begärs på en skattning från ”inte alls” till ”alltid”. 
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MATERIAL FÖR UTVÄRDERING 
Oro-enkät (fylls i FÖRE praktiserandet av inre bönen)

Enkätundersökningen består av följande 14 påståenden 
Stryk under eller ringa in det påstående som du tycker stämmer bäst in på dig.  
 
 

1. Min oro påverkar mig negativt. Inte alls Ibland För det mesta  Alltid    
  
2. Jag oroar mig inte så mycket över saker. Inte alls Ibland För det mesta  Alltid  
    
3. Många olika saker får mig att oroa mig. Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 
     
4. Jag vet att jag inte borde oroa mig över
saker, men jag kan inte påverka att jag
oriar mig.  Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 
     
5. När jag är pressad och stressad  
oroar jag mig mycket.  Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 

6. Jag oroar mig alltid över någonting.  Inte alls Ibland För det mesta  Alltid  
     
7. Jag tycker det känns enkelt att välja att 
sluta oroa mig när jag vill.  Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 
     
8. När jag slutfört något börjar jag lätt att  
oroa mig för nästa sak. Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 
     
9. Jag oroar mig aldrig över någonting.   Inte alls Ibland För det mesta  Alltid
     
10. Jag har varit en orolig själ hela mitt liv.  Inte alls Ibland För det mesta  Alltid

11. Jag har märkt att jag lätt oroar mig över saker.  Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 

12. När jag väl börjar att oroa mig över saker,
kan jag inte sluta oroa mig.            Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 

13. Jag oroar mig hela tiden.                Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 

14. Jag oroar mig över en sak tills den är
genomförd.               Inte alls Ibland För det mesta  Alltid 
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Enkät inre bönen (fylls i FÖRE OCH EFTER praktiserandet av inre bönen)

 
     
Uppskatta följande påståenden genom att ringa in det bokstav som stämmer bäst med din egen  
uppfattning om hur det i allmänhet är för dig. 

     
Påståendet stämmer:    Inte alls   Ibland   Alltid  
 
        

KROPPEN
      
 1. Jag känner stress och obehag i kroppen.  A  B  C
     
 2. Jag känner mig klumpig och osäker i min kropp.        A  B  C
     
3. Jag är missnöjd med min kropp.          A  B  C 
     
4. Jag jämför mig med andra, hur de ser ut.   A  B  C   
   
5. Jag har ont i magen eller huvudet.     A  B  C   
   
6. Jag har svårt att sitta still.                               A  B  C   
   
7. Jag är trött dagtid.     A  B  C   
   
8. Jag har inte lust att röra på mig.    A  B  C   
   
9. Jag känner mig rädd för att bli sjuk.   A  B  C   
   
10. Jag vänder mig till Gud när jag blir sjuk.  A  B  C   
   
11. Jag lägger märke till hur maten smakar och luktar.    A                          B              C     
  
12. Jag har matlust.     A  B  C 

SJÄLEN     
       Inte alls  Ibland   Alltid 

13.  Jag är stressad och har svårt att tänka klart.  A  B  C 
     
14. Mina tankar är negativa.    A  B  C 
     
15. Jag oroar mig över saker.    A  B  C 

16. Jag känner mig ensam    A  B  C

17. Jag känner mig rädd    A  B  C

18. Jag känner mig arg.     A  B  C

B
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B
 Inte alls   Ibland                Alltid

19. Jag har svårt att koncentrera mig.   A             B                 C  
 
20. Jag känner mig älskad. A  B   C 
 
21. Jag tycker andra förstår mig. A  B   C  
     
22. Jag har svårt att hantera mina känslor. A  B   C 
 
23. Mina känslor är negativa. A  B   C 
 
24. Jag säger saker som jag inte menar. A  B   C  
     
25. Jag tycker att andra är bättre än jag. A  B   C  
 
26. Jag gör saker som jag egentligen inte vill. A  B   C 
 
27. Jag känner mig uppmuntrad och tröstad av  
       Guds Ord. A  B   C 
 

 

     

ANDEN     
    

28. Jag brukar be till Gud/Jesus. A  B   C  
     
29. Jag känner mig älskad av Gud .  A  B   C 
     
30. Jag upplever att han är med mig. A  B   C  
     
31. Jag tror att Gud kan hjälpa mig. A  B   C 
     
32. Jag brukar be tyst inom mig.  A  B   C  
    
33. Jag känner trygghet och vila inom mig.   A  B   C  
     
34. Jag kan slappna av. A  B   C 
 
35. Jag kan koncentrera mig. A  B   C

Inte alls                             Ibland                  Alltid



Inte alls                             Ibland                  Alltid

C
 
 
Utvärderingsenkät för barn

Ringa in det svarsalternativ som passar bäst in på hur du känner inför frågorna. 

 
Fråga 1. Hur tycker du att det har varit att tillsammans med de andra praktisera Inre bönen? 

Dåligt                                                     Ganska bra                                  Mycket bra

Fråga 2. Tycker du att du här lärt dig Inre bön? 

Inte alls                                                  Ganska bra                     Mycket bra

Fråga 3. Hur tycker du att träningen har varit?  

Mycket svår                              Svår                                      Lätt                                   Mycket lätt

Fråga 4. Har det fungerat att göra Inre bönen hemma? 
 
Ja                                                             Nej

Fråga 5. Har du haft stöd eller hjälp hemifrån med träningen?

Ingen hjälp                                           Lite hjälp                                                          Ganska stor hjälp       

Fråga 6a. Kommer du att fortsätta träna inre bönen? 

Ja                             Nej                              Någon gång ibland                                               

Fråga 6b. Om nej, varför? _________________________________________________________________
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Fråga 7. Har du lärt dig något du haft användning för i skolan? 

Ja                                         Nej                                            En del                                               

Fråga 8. Har du lärt dig något du haft användning utanför skolan? 

Ja                                     Nej                                   

Fråga 9. Använder du dig av något du lärt dig nu? 

 Ja                                    Nej                                   

Fråga 10. Om ja, vad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fråga 11. Tror du att du i framtiden kommer att få nytta av det du lärt dig? 

Ja                                         Nej                                   

Fråga 12. Vilken/vilka delar av Inre bön tycker du har varit lättast att använda? 

Kroppen                            Själen                              Anden                         

Fråga 13. Har CD-skivan varit till hjälp? 

Ja                                         Nej                                   En del                  

Utvärderingsenkät för barn C
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D 
Enkät till föräldrar och lärare
   

 
Har du märkt någon/några positiva förändringar hos ditt barn/skolbarnet som har praktiserat inre bönen? 

        Inte    Till   Stor för-     Mycket stor
          alls  en del   ändring      förändring
    
1. Lugn i kroppen.      A     B        C           D               E  
 
2. Stress och oro har minskat.     A     B        C           D               E   
  
3. Hälsan har förbättrats.      A     B        C           D               E   
  
4. Glädje och tacksamhet över kroppen.   A     B        C           D               E   
  
5. Uppmärksamhet och fokusering.    A     B        C           D               E   
  
6. Trygghet och inre vila.     A     B        C           D               E   
  
7. Medvetenhet om Guds närvaro.    A     B        C           D               E   
  
8. Bibelord har blivit till hjälp i vardagen.    A     B        C           D               E 
    
9. Bättre inlärningsförmåga.     A     B        C           D               E   
  
10. Positivare livsinställning.     A     B        C           D               E 
    
11. Medkänsla till andra har ökat.     A     B        C           D               E 
    
12. Mindre konflikter.      A     B        C           D               E   
  
13. Balans i känslolivet.      A     B        C           D               E   
  
14. Gladare och piggare.     A     B        C           D               E   
   
15. Bilden av Gud/Jesus har blivit positiv.   A     B        C           D               E 
     
16. Förväntan på Guds godhet och ingripanden har ökat. A     B        C           D               E 
        
17. Vilan och tryggheten hos Gud har ökat.    A     B        C           D               E   
 
18. Inre bönen har blivit ett verktyg för    
       barnet att återvända till Guds närvaro.   A     B        C           D               E  
   
19. Jag anser att Inre bönen har hjälpt     
       barnen på ett positivt sätt i skolmiljön.      A     B        C           D               E  
 
20. Jag vill rekommendera inre bönen    
        till föräldrar och lärare.      A     B        C           D               E 
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Vet ej

BILAGOR 
Källor, hänvisningar och referenser till psykisk ohälsa bland barn och unga

Tillämpad Avslappning och Medveten Närvaro, KBT i grupp för barn i grundskolan,  
uppsats av Sara Widen, Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen, 2006.

Regeringens proposition 2007/2008:10, En förnyad hälsopolitik, (prop. 2007/2008:110, s. 6).
Skälen för regeringens bedömning: Människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov.  
Denna helhetssyn på mänskliga behov utgör utgångspunkten för en förnyad hälsopolitik. 

Studie från Bris 2012:
- Barns egna ord om sin psykiska hälsa. Se hela mig 

Hur mår dagens skolbarn? En studie av skolbarns hälsa inom Umeå kommun, Helena Fahlen och Elin  
Jonsson, Lärarprogrammet Pedagogiska institutionen.

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barn och ungas hälsa, vård och omsorg,  
Socialstyrelsen, 2013.

Ungas psykiska hälsa förbryllar forskare. Livsstil och hälsa - ungdomar -  Läkartidningen 2013,
Marianne Cederbland, Professor emeritus, avdelningen för barn och ungdomspsykiatri, Lunds universitet.

Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige? Curt Hagquist, Professor i folkhälsovetenskap och 
föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet,
Socialmedicinsk tidskrift 6/2011.

Stress som orsak till psykisk ohälsa. Klinik och vetenskap, Läkartidningen 19-20, 2010 volym 107.

Psykiska ohälsa hos unga, Yvonne Forsell, Christina Dalman, Epidemiologiska enheten, Centrum för  
folkhälsa , Stockholms läns landsting, Norrbacka, Stockholm.

Stress/oro, ångest och nedstämdhet hos barn och ungdomar. En självskattningsstude av 7-15 åringar i 
Stockholms län, Anna Norbäck, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2004.

Barn i balans 11 (Compas) i Alvesta, Utvidgat projekt mindfulnessbaserat program i grundskolan i Alvesta.
Drömmen om det goda, Yvonne Terjestam.

Mindfulness i skolan, www.mindfulnesscener.se, Dr. Ola Schenström

- Frid och inre vila, 3 månaders studie av Hälsolövet AB
Bönens positiva inverkan på det psykiska välbefinnandet, halsolovet@arken.org, 2010.
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