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ger hopp
och styrka
i vår nästa
generation

IHEART-programmet ger barn
och ungdomar:
• Naturlig mental hälsa
• Förbättrad självbild och självförtroende
• Bättre relationer
• Förmågan att lösa konflikter
• Välmående och lugn
• Hopp inför framtiden
Vår vision är att ungdomarna ska ta ett steg mot naturlig inre hälsa och välbefinnande. Effekten
blir att de på ett helt annat sätt hanterar de utmaningar de lever med, likväl som att de växer
upp till starka och fungerande individer i samhället.

Vinsterna för individ, skola och samhälle blir betydande på alla plan.
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X

Den mentala ohälsan bland barn och unga i
Sverige ökade med 100% mellan 2006-2016

X

50% av all mental ohälsa är
grundad före 15 års ålder

V

70% av eleverna som gått IHEART-programmet
upplever ett ökat välmående

Våra barn och unga mår allt sämre och vi verkar inte kunna stoppa det.
Varför kan vi inte det?
Frågan är komplex men en sak är tydlig.
Vi fokuserar hela tiden på symptomen och försöker komma till rätta med dem,
vi tittar inte på grunden eller roten till problemen, hur vi skapar vår
upplevelse av livet i sinnet.

Detta programmet innebär ett revolutionerande skifte.
Vi visar att alla har medfödd psykologisk hälsa, att alla har förmågan att navigera
i livet när det är utmanande. Vi visar också att vi har en
potential att växa på alla områden.

Skolprogrammet visar barnen den naturliga hälsan.
Det gör dem lugnare och mer välmående.
Resultatet blir att de fungerar bättre i skola, familj och samhälle.
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iheart
programmet

Programmet visar på ett modernt och pedagogiskt sätt för eleverna att de har en inre medfödd
förmåga att klara av svåra och utmanande situationer. Denna insikt accelererar både deras
utvecklig och välmående. Bieffekten blir att de fungerar mycket bättre i samhället, skolan,
familjen och andra sociala sammanhang.
Programmet praktiseras fram för att påvisa resultat och där fokus ligger i elevernas egna
reflektioner när de tittar på frågan; -Hur stämmer detta in på mig?
Certifierade lärare garanterar kvalitén på lektionerna som innehåller; egen reflektion, videos,
animeringar, gruppövningar och interaktiva samtal.

Programmet visar eleverna vilken intelligens de har fötts med,
de kommer att upptäcka:
• Hur vi har styrkan/makten att skapa vår personliga upplevelse och syn på livet
• Hur vi får självkänsla och självförtroende
• Hur vi gör positiva förändringar
• Hur vi navigerar med styrka när livet är tufft och utmanande
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så här arbetar vi
Vi utforskar tillsammans med eleverna hur sinnet fungerar
samt hur det inte fungerar.
Vi reflekterar på hur vår upplevelse och känsla av livet
skapas av våra tankar i stunden.
Vi ser tanken som en konstant.

̓̓

Tänker vi på något så känner vi något, det blir
också vår upplevelse och verklighet.
Att inse att tanken är en konstant, att den till stor del ligger bakom vår psykologiska upplevelse
får stora följdeffekter. För många kan det bli helt livsförändrande. Vi känner en större frihet när
vi vet att det är vi själva som skapar livet. Vi släpper också mycket lättare det som hänt oss och
oroar oss mindre. Detta öppnar automatiskt upp för en inre styrka och ett inre hopp som gör oss
mer välmående och lugna. Vi navigerar naturligt i livet.
När vi lever i missförståndet att saker, personer och händelser kan få oss att må på ett visst sätt
så vi släpper helt mandatet för vår upplevelse och känsla till vår omvärld – men det kan inte
fungera så – det är helt enkelt inte möjligt.

Jag fattar kopplingen mellan
tanke och känsla när jag umgås
med mina skolkamrater.
Vi blir inte lika arga på varandra
längre.
Simon, 13
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programmet
i korthet
del 1

GRUNDEN I HUR MÄNNISKAN FUNGERAR
• Introduktion till IHEART-programmet
Introduktion av programmet.

• Vår medfödda förmåga att växa och läka

Visa det medfödda intelligenta system som får oss att navigera i livet.

• Värdet i att se en konstant

Förstå värdet i att se något vi kan räkna med till 100%.

• Tankens natur

Se tankens kraft, att tanken i stunden skapar vår upplevelse.

• Tankar skapar känslor

Se hur tanke och känsla alltid hänger ihop, det vi tänker - det känner vi.

• Nyckeln till bra relationer – Skilda världar

Insikten om att vi lever i skilda världar förbättrar alla relationer.

• Hantera stress, oro och nervositet

Negativa känslor - hur lätt det är att släppa dem.
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ett nytt språk
för mental hälsa

Jag tar inte åt mig av vad andra säger
längre.
Jag fastnar helt enkelt inte i de tankarna
så lätt vilket är jätteskönt.

Jag känner mig gladare nu. Innan var
jag ledsen när jag kom till skolan, nu
är jag inte det längre.
Per, 10

Klara, 10

Lärarhandledningen är fantastisk och gör jobbet lätt för lärarna. Jag ser ju också
vilken enorm skillnad det blir på både elever och lärare där de skapar ett helt
annat välmående och annan styrka jämfört med tidigare.
Zia Brooks, Biträdande Rektor, Langley Park Skolan, London
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programmet
i korthet
del 2
Dessa lektioner väljs efter elevernas och klassens behov.

ATT PRAKTISERA DETTA I DET DAGLIGA LIVET
• Uppskatta våra skillnader - tolerans

I grunden är vi lika men vi skapar skillnader med våra egna tankar.

• Förstå mobbing och dåliga beteenden

Se att ingen annan kan få oss att må på ett speciellt sätt - och att all
mobbing kommer ifrån osäkerhet och rädsla.

• Självbild och självförtroende

Våra tankar om oss själva begränsar oss på alla områden ‘etiketter är för syltburkar’!

• Sociala medier – vän eller fiende

Se hur sociala medier begränsar oss och vad vi ska förstå för
att det inte ska bli så.

• Beroenden och dåliga vanor

Aningslöst och oskyldigt hamnar vi i dåliga vanor och beroenden
som till exempel spelberoende, datorberoende eller mobilberoende
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vi utbildar och
certifierar era lärare
Våra utbildningar i är speciellt designade för att passa lärare, rektorer, kuratorer, kort
sagt alla som arbetar med barn och unga. De som går vår utbildning blir certifierade
lärare i IHEART-programmet. Det innehåller ett mentorskap och en vidareutbildning
för att höja kvalitén på både lärare och program.

Utbildningspaketet innehåller:
• Fem heldagars utbildning
• Web-baserad lärarhandledning
• Återkommande veckovebinar
• Daglig support från oss
• Web-baserad vidareutbildning

Lärarhandledningen är fantastisk,
jag kan nästan inte vänta på att få
lära ut detta till eleverna.

Utbildningen blev
livsförändande
för mig personligen.

Nikki, lärare, Thomas Moore skolan

Anonym högstadielärare

Att något så enkelt kan
vara så livsförändrande!

Fantastisk kurs, nu känner
jag hopp för mina barn igen.
Ellen, lärare Langely Park skolan

Zoey, lärare Glebe skolan
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ekonomi
och
samhällsnytta
Ekonomi och samhällsnytta
När vi satsar på våra barn och unga så får det givetvis effekter på individnivå men det får också stora
följdeffekter. Skolan och lärarna upplever en bättre arbetsmiljö och ett bättre klimat där lärande står i
fokus. Tiden i klassrummet räcker till då konflikter och känslostormar avsevärt kommer att minska.

* 70% av eleverna mår bättre efter programmet.
* Får vi bara en lärare att inte bli utbränd, så är samhällsnyttan hela 400.000 kr!
* Kön till skolpsykologen kommer att minska.

Synergieffekter:
• En lugnare skolmiljö med fungerande klasser
• Bättre arbetsmiljö för lärarna med mindre stress
• Minskad sjukfrånvaro bland lärare
• Färre lärare som blir utbrända
• Mindre kostnad för exempelvis kuratorer
• Samhället får ut starka individer ifrån skolan
• Samhället ser fler elever klara kraven
12

IHEAR T-PR OGR AM - E T T HELT NY T T SPR ÅK FÖR BÄT TRE MENTAL HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Lärare
&
Skola

Samhällsnytta
Barn
&
Unga

Samhälle

Vi fokuserar på skolans och samhällets utmaningar
Programmet ger deltagarna en sund, stark grund och fokuserar indirekt på samhällets
stora utmaningar. Det överensstämmer också med de värderingar och den
värdegrund som finns.

Efter att ha lärt mig detta så slår
det mig att jag aldrig mer kommer att kunna bli utbränd.
Marie, Grundskollärare, Sverige

̓̓

Lärarhandledningen är fantastisk,
jag kan nästan inte vänta på att få
lära ut detta till eleverna.
Nikki, lärare, Thomas Moore skolan

Programmet:
• Skapar mental hälsa i ett samhälle där vi tyvärr mår allt sämre
• Visar att vi är naturligt lika - och hur vi skapar olikheter
• Skapar tolerans, förståelse och samhörighet med andra människor
• Ger unga och vuxna hopp
• Ger styrka och en förmåga att navigera i livet
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över hela
världen

Ett internationellt skolprogram
Länder som redan kört programmet 2018 är Storbritanien, Sverige, USA och Sydafrika. Frankrike,
Holland, Tyskland och Norge kommer att starta programmet under 2019.
Ytterligare ett 15-tal länder tittar nu på programmet.
IHEART-projektet ägs av Innate Health Centre, en icke vinstdrivande organisation i London, UK.
Terry Rubenstein är huvudansvarig för utvecklingen av skolprogrammet. www.iheartprinciples.com
Strength Inside äger idag rättigheterna till den svenska versionen av IHEART skolprogram.
Strength Inside är också en av huvudfinansiärerna i projektet.
Martin Järnland har varit involverad från projektets början och framtagandet av skolprogrammet.
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forskning och evidens

Undersökningar bekräftar den positiva effekten
av IHEART-programmet. 70% mår bättre
IHEART-projektet har visionen att bli ett internationellt skolprogram.
Det är självklart att vi måste visa på evidens och resultat. Vi har därför
anlitat universitet för att få våra resultat granskade så oberoende som det
är möjligt då de kommer granskas av skolor och myndigheter.
Vi använder oss idag av dels ett eget test, dels ett generellt;
”Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale”
Alla deltagare gör testerna anonymt före och efter programmet,
dessa analyseras sedan av TERADATA, ett av Europas största analysföretag.
Undersökningarna bekräftar en statistiskt säkerställd effekt.
70% av deltagarna upplever en markant positiv förändring
efter programslut.
Ytterligare studier, till exempel långtidseffekten av programmet kommer
genomföras och artiklar i ”The Journal of Public Health” och andra tidskrifter är planerade.
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