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Verksamhetsberättelse 2018 
"Stillhetsträning stärker elevens inre resurser och främjar lärandet" 

                               Arthur Zajonc, fysikprofessor, Amherst College 

 

   
 

Att ge tid - för stillhet och reflektion är viktigt för oss alla.  

Men extra viktigt för barn och unga. 

Varje dag får tusentals barn och unga i skolan möjlighet att använda Drömmen 

om det godas metoder för lugn och ro. Det ger dem en trygg inre plats att gå till 

– en tillflykt mitt i kravfyllda och stressiga dagar.  

 

Drömmen om det goda är en ideell förening som är politiskt och religiöst 

obunden. Drömmen erbjuder introduktioner, utbildningar, inspirationer 

och workshops som lär ut enkla stillhetsmetoder, baserade på 

mindfulness, för att användas i förskolan och skolan. 

   

Drömmens vision är ”trygga och harmoniska barn och ungdomar med god 

självkänsla”. Syftet är att bidra till lugn och ro och inre fred bland barn och 

ungdomar. Vi vänder oss till lärare, barn/elever och föräldrar som genom 

utbildning och information får möjlighet att lära mer om Drömmens metoder.  

 

I dagens samhälle med överflöd av information, olika stressfaktorer, högt tempo 

med många val och konfliktsituationer behöver människor i alla åldrar lära sig 

betydelsen av stillhet och lugn och ro. Genom att sprida Drömmen om det goda 

– metodiken inom förskolan och skolan bidrar verksamheten till att uppfylla 

skollagens krav på en skolmiljö av trygghet och studiero. 

 

Utvecklingen av metoderna har skett i samarbete med experter och 

lärare och fungerar för såväl förskola som grundskola och gymnasium.        

Metodiken består av fyra övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och rörelse 

(kontemplativ rörelse som yoga, qigong eller meditativ gång). De är anpassade 

till förskolans och skolans vardag och kan användas tillsammans eller var för sig.   
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Verksamheten baseras på forskning och erfarenhet vilket visar att  

regelbundna övningar; 

• minskar stress och oro 

• ökar förmågan till inlärning  

• förbättrar arbetsmiljön 

 

Föreningen vänder sig till följande målgrupper; 

• Barn och unga med risk för lättare psykisk ohälsa och stress. 
• Barn och unga i förskola, skola och gymnasium    

• Lärare, rektorer och elevhälsoansvariga.  
• Föräldrar 

 

Drömmen om det goda har under åren 2015 - 2018 fått stöd av Allmänna 

Arvsfonden till projektet Mitt lugn för gymnasielever. Man har även fått 

verksamhetsstöd från Folkhälsomyndigheten för arbetet med barn och ungas 

psykiska hälsa under 2017 och 2018. Även medel för 2019 är beviljade.    

 

Bea-fond, Gålöstiftelsen, Stiftelsen Infinity, Prins Gustaf Adolf och Prinsessan 

Sibyllas minnesfond, Vuxenskolan och Add Truly har under 2018 gett ett 

värdefullt stöd till Drömmens organisation och utbildningsverksamhet.   

 

 

Drömmen om det godas värdegrund: 

 
 

"Varje människa har ett inre värde och 

 en potential av godhet, medkänsla och vishet” 

 
Det är grunden för FN:s mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och grunden 
för skolan. Drömmen om det goda stödjer sitt arbete på läroplanen i skolan där 

värdegrunden med demokrati samt barns och ungas rätt till lugn och ro tas 
tillvara.  
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SAMMANFATTNING ÅR 2018 
 
Utbildningar 2018 

Under 2018 har Drömmen om det goda genomfört uppskattade utbildningar, 

introduktioner och workshops runt om i landet, bland annat i Norrköping, 

Östersund, Åhus, Kristianstad, Lund, Simrishamn, Bengtsfors, Uppsala, Knivsta 

och Stockholm. Sammanlagt har vi nått 38 skolor, genomfört 13 

grundutbildningar och utbildat totalt 195 deltagare.   

 

Fördjupade samarbeten 

Kontakter med kommuner har utvecklats vidare bland annat i Norrköping, 

Knivsta och Bengtsfors.  

 

Norrköping 

I Norrköping pågår sedan många år ett pionjärarbete med Drömmens metoder i 

förskolan genom förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren. Under 2018 har 

Ann-Kristin föreläst för samtliga förskolechefer i Norrköpings kommun om  

samarbetet med Drömmen. Hennes arbete beskriver hur förskolorna Armbandet 

och Kättsätter arbetat med Drömmens metoder för att förbättra hälsa – lärande 

och utveckling både bland barn och personal. Ann-Kristin har även pratat om 

Drömmens metoder på kvalitetsmässan i Göteborg och på Skolforum i 

Stockholm. 

  

Knivsta 

Knivsta kommun har genomfört en grundutbildning för sammanlagt elva skolor i 

kommunen samt erbjudits uppföljning under hösten.  

 

Bengtsfors 

I Bengtsfors kommun har chefer, rektorer och lärare från grundskola och 

gymnasium utbildats. Strax innan jul kom beslutet om att också utbilda all 

förskolepersonal i kommunen under 2019.   

 

Utbildningsverksamheten 

Våra utbildare, workshopledare och inspiratörer finns runt om i landet och bidrar 

till spridande av Drömmens metoder genom utbildningar och information. Det är 
skickliga konsulter och medarbetare som med kraft och engagemang arbetar för 

att stärka barn, unga och lärare att skapa lugn och ro i förskola och skola 
i enlighet med skollagen. För att stärka och stödja Drömmens utbildare och 
workshopledare har en utvecklingsdag genomförts i Stockholm under året med 

alla utbildare och workshopledare. 
 

En ny barnyoga har utvecklats för att kunna erbjuda yogautbildningar. Under 

2018 har appen Mitt lugn lagt in övningar i samarbete med Biyunakademin för 

att nå fler med fredskraftqigong. Evenemanget Lugna timmen har startats upp – 

en möjlighet för alla att hitta lugnet som alltid finns där i vårt inre. Utvecklingen 

av pedagogiskt material av den digitala plattformen för utbildare/workshopledare 

och inspiratörer har fortsatt. En mer interaktiv lösning, Skolhuset, har utvecklats 

av Anna Bornstein och Mona Jonasson för att tillvarata den kunskap som under 

många år förvärvats inom Drömmen om det goda.  
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Uppföljningsverksamheten har utvecklats för att få ökad kontakt med skolor och 

lärare som visat intresse eller deltagit i våra utbildningar. Det skapar möjligheter 

för fler lärare och skolor att delta i fortsättningsutbildningar. Det ger även 

möjlighet att fördjupa kunskaper om stillhet och lugn och ro regelbundet med 

stöd från Drömmen om det goda, men också i förlängningen genom nätverk 

mellan skolor och lärare. Skolor får då möjlighet att vara referenser för nya 

intresserade och delar med sig via sociala medier och Drömmens hemsida 

avseende framtida arbete och utveckling. 

 

Projektet Mitt lugn  

Det nationella projektet Mitt lugn för gymnasieskolan, är nu efter 3 år avslutat 

och ingår som en viktig del i Drömmens verksamhet. Projektet har nått ut till 

över 3000 ungdomar och 1000 lärare, elevhälsopersonal och skolledningar.  

90 % av eleverna av de som deltog i projektet var mycket positiva. Drömmen 

har fortsatt att erbjuda möjlighet för gymnasier att få ta del av workshops och 

att använda Appen ”Mitt lugn”. I slutet av hösten 2018 genomfördes en 

omfattande workshop för 130 elever på en av skolorna i Simrishamn. Kortfilmer 

av projektet har producerats under året med gott resultat då de använts på 

mässor och seminarier bland annat i riksdagen. 

 

Mässor och konferenser mm 
Drömmen om det goda har deltagit i evenemang, konferenser och seminarier och 

mässor i Uppsala, Halmstad, Malmö, på riksdagen, under Almedalen och i 
samband med Skolforum. Dessutom har verksamheten arrangerat inspirationer 

och frukostmöten på flera platser runt om i landet och nått ca 500 lärare och 
förskolelärare.  
 

Drömmen om det goda har under 2018 samarbetat med bland annat Raoul 
Wallenberg Academy, Sveriges Elevkårer, Reacta, S:t Lukas och Unga Lukas. 

Drömmen stödjer och deltar via Drömmens ordförande Anne Marie Brodén i 
stiftelsen EIC:s angelägna initiativ ”Stillhetens kraft” med öppna stunder i Eric 
Ericssonhallen. Även ”Mindful Nation” en organisation som skapats av Anne Marie 

Brodén med stöd av Gunnar Michanek på Mindfulnessgruppen med syftet att 
mindfulness ska föras in i riksdagen och på alla plan i samhället där skolan är ett 

prioriterat område. Läs mer om olika aktiviteter som uppmärksammats under 
året på vår hemsida www.drommenomdetgoda.se samt på Facebook. 
 

Vi tackar alla som bidragit till ännu ett innehållsrikt och utvecklande år!  

              

        Marie Boris-Möller            Anne Marie Brodén 

                              Generalsekreterare         Ordförande                                 

http://www.drommenomdetgoda.se/
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1.Organisation 

Styrelsen för Drömmen om det goda har under 2018 varit: 
Anne Marie Brodén, ordförande 

Gunnar Dagnå, vice ordförande 
Richard von Essen, ordinarie ledamot 

Ulrika Sedell, ordinarie ledamot 

Lisa Gawell ordinarie ledamot 
Malin Dahlberg Markstedt, suppleant

Marie Boris Möller, generalsekreterare, adjungerad 
Hedersledamöter Anna Bornstein, Ann-Kristin Källström Sundgren och Lisen 
Wijkman 

Styrelsen har haft 6 styrelsemöten och ett strategimöte samt årsmöte.                                                 

 

2.Utbildningsverksamheten                         

Introduktioner, grundutbildning och barnqigong 

Under året har utbildningar, inspirationer och introduktioner genomförts på 

sammanlagt 12 platser; Stockholm, Huddinge, Norrköping, Sala, Knivsta, 

Bengtsfors, Lund, Kristianstad, Åhus, Simrishamn, Bromölla, Östersund och 

Uppsala. 

Genom grundutbildningar och introduktioner har vi nått 38 skolor, genomfört 13 

grundutbildningar och nått 195 deltagare (133 grundutbildning, 62 introduktion). 

Genom inspirationer, frukostmöten och deltagande i Almedalen och Skolforum har 

vi nått ytterligare 1500 personer. En barnqigongutbildning har genomförts i 

Norrköping. 

          

Flera av de gymnasieskolor som ingått i projektet Mitt lugn har också genomgått 

vår grundutbildning och nya skolor har tillkommit. En av dem, Nova Academy, 

genomförde workshops för sammanlagt 120 elever i slutet av höstterminen.   

Mottagandet har varit mycket positivt bland lärare. Drömmens utbildare 

och workshopledare får genomgående fina återkopplingar.  

”Jag hade inte så specifika förväntningar. Ville bara att det skulle kännas bra eftersom jag 

upplever att många av de fortbildningar vi är på i skolan inte alltid är bra. Nu känner jag 

wow!!!” Lärare i Bengtsfors efter två utbildningsdagar 

”Det är inifrån oss själva som vi hämtar kraften att klara det som händer oss.  

Vi tänker inte ’det är de där ute som ska ta hand om problemen’, utan jag har 

ansvaret.” Förskolechef 
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Återkopplingen i form av citat vi samlat från barn och unga säger kanske 

mest av allt: 

 

”Det funkade – det släppte” 

                          

”Den här kunskapen borde alla få ta del av i skolan eftersom den är grunden till vad som 

är viktigast i livet. Att jag är nöjd och trygg med mig själv och den jag är.”  

Gymnasieelev, åk 2 

         
 

”Jag tycker det var fantastiskt skönt. Blev så avslappnad.  

Lider tyvärr av en diagnos APD som gör mig otroligt stressad.  

Detta hjälpte mig mycket idag.” gymnasieelev åk 2 

 

"Kan vi inte göra Drömmen om det goda på fredagar så man får med sig 

litet lugn och ro hem över helgen?" Högstadieelev åk 8 

   

”Att barnen är nöjda och glada ser vi genom deras omsorg om varandra, 

sociala samspel och trygghet.” Förskolelärare 
 

             

“Det är sköönt både för dig och mig!”  ”Det är så härligt, mitt huvud sover” 
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Imtisal Abdulahad samt Marie Dohlmar övar barnqigong på förskolan Armbandet i Norrköping 

 

Workshops – fortsatt utveckling av Mitt lugn 

Kontakter har under året etablerats genom uppföljande verksamhet med nya 

skolor och skolor som deltagit i projektet Mitt lugn. Workshops har erbjudits inom 

ramen för projektet och möjlighet att kombinera workshops som i Mitt lugn med 

Drömmen om det godas grundutbildning har uppskattats mycket av de skolor som 

prövat. Lärare får då möjlighet att gå grundutbildning först och får därefter stöd i 

samband med introduktionen av metoderna i klassrummet genom de workshops 

som erbjuds. Varje tillfälle omfattar 2 lektionstimmar. 

 

Uppföljningsverksamhet 

Arbete har genomförts för att följa upp skolor, lärare och personal från elevhälsan 

såsom skolsköterska, kurator, specialpedagog men också rektorer för att utveckla 

och skapa pågående kontakter. Ett resultat av det arbetet är en vidare dialog med 

fler skolor som också är positiva till att framöver vara referensskolor.  

En lärdom från uppföljningsverksamheten är att det tar tid från det att ett intresse 

skapats till genomförande. Viljan finns, men förmågan att genomföra brister – 

orsaken är inte alltför sällan brist på tid och pengar. Behovet av att hitta rätt 

ingång är väsentligt för att kunna komma in på skolor. Skolan är som helhet 

mycket pressad – också det bidrar till att det är svårt att komma in. Ofta beslutar 

varje enskild skola inom kommunala verksamheten. Inom de friskolor som 

Drömmen arbetat med är beslutsvägarna snabbare.  
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3. Projektet Mitt lugn 2015–2018                                                            

Genom Projektet ”Mitt lugn” har Drömmen fått en unik möjlighet att fokusera och 

utveckla vårt erbjudande till gymnasieungdomar. 25 skolor har involverats och 

över 3000 ungdomar har nåtts. Inspiratörer har utbildats som en viktig del av 

projektets överlevnad. De kunskaper och material som tagits fram under projektet 

har varit en värdefull resurs när projektet under hösten 2018 avslutades. Mitt lugn 

ingår nu i Drömmens ordinarie verksamhet. 

 

Allmänna arvsfonden har under åren 2015–2018 beviljat Drömmen om det goda 

medel för att erbjuda Mindfulness i skolan för gymnasieelever samt för utveckling 

av en hemsida, Mitt lugn, och en App. Projektet är en milstolpe för Drömmens 

möjlighet att nå gymnasieungdomar. När elever på Rudbecks gymnasium föreslog 

att de skulle få lära ut enkla stillhetsmetoder till sina kompisar ledde det till ett 

utvecklingsarbete som formade projektet. Anna Bornstein som är grundare och 

initiativtagare till Drömmen om det goda tog fram enkla övningar som sedan 

prövades på några ytterligare skolor med mycket goda resultat innan ansökan 

kunde skickas in.   

 

Syftet med projektet är en möjlighet att träna stillhetsverktyg som aktivt hjälper 

dem att hantera stress, skapa studiero och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. 

Anne Marie Brodén har varit projektsamordnare och ordförande i styrgrupp samt 

ansvarat för budget och personal inom projektets ram. Anne Marie har utvecklat 

projektet vidare tillsammans med ungdomar, skolledning, delprojektledare och 

workshopledare. Projektet avslutades i slutet av september 2018.  

 

Upplägget är en introduktion och två workshops för elever för att inspirera elever 

att öva tillsammans och på egen hand. Även lärare har involverats i klassrummen. 

Som stöd har hemsidan och appen ”Mitt lugn” tagits fram inom projektets ram. Ett 

antal elever har blivit inspiratörer och bidragit till att projektet spridits till fler. 

Instagramkontot Mitt lugn har utvecklats under året tillsammans med ungdomar. 

Studenter från Hyper Island har medverkat i utvecklingen av en strategi för 

sociala medier och kommunikation.   

 

Ökade möjligheter att nå ut i sociala media har skapats genom projektet ”Mitt 

lugn”. Målsättningen är att ungdomarna själva ska sprida kunskap om Mitt lugn 

via sociala medier. Mitt lugn har även en egen hemsida www.mittlugn.se som 

vänder sig till gymnasieelever vilket har varit värdefullt och utvecklats mycket väl. 

Eleverna har deltagit i att vidareutveckla Appen samtidigt som de deltagit på olika 

seminarium såsom Skolforum och i riksdagen. Nya skolor och klasser har 

tillkommit under året. Strategin har varit att fördjupa och bredda intresset på 

varje skola genom att fler elever och klasser har erbjudits att delta. 

 

 

 

 

 

http://www.mittlugn.se/
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Under 2018 har projektet Mitt lugn även deltagit i samband med ett seminarium i 

Riksdagen samt under Almedalsveckan. 

        
Medverkande i samband med presentation i Riksdagen. Från vänster: Anne Marie Brodén, Mona Jonasson,  

Ebba Gustafsson, Ewa Hildén, Maria Bobic Lindstrand, Karin Bobic Lindstrand, Florence Reshdouni, Jessica Klaff.  

 

Tre kortfilmer om projektet Mitt lugn och Drömmen om det goda producerades 

under sommaren. Filmerna har därefter kommit till användning i samband med 

presentationer och i sociala media.  

 

4. Stärkt nationell verksamhet samt samarbete på kommunal nivå 

 

 

 

 

Drömmen om det goda har 

idag verksamhet på många 

platser runt om i landet. 

Det är av betydelse att 

fortsätta denna utveckling för 

att stärka den nationella 

närvaron för att kunna nå ut i 

hela landet. Arbetet fortsätter 

med lokala platser som 

utvecklats och andra som 

behöver utvecklas. Antalet 

platser där verksamhet finns 

idag är många. Vår ambition är 

att fortsatt finnas på många 

platser men behov finns också 

av att koncentrera utvecklingen 

för att skapa modeller för hur 

den kan se ut på fler platser 

med lärdom från till exempel 

en modell.  
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För att kunna nå fler barn och unga med metoderna behövs fler utbildare och 

workshopledare. Flera personer har knutits närmare verksamheten under året.  

Utbildare finns på många platser runt om i landet. I Norrköping, Skåne, 
Östersund, Stockholm och Uppsala finns de mest erfarna.  

 
I samband med Skolforum deltog två av våra utbildare, en från Östersund och en 

från Norrköping som föredragshållare samt två rektorer från Kungsängsskolan i 
Sala och TP-förskolor i Vallentuna. Detta är ett exempel på hur Drömmen genom 

verksamheten bidrar till ökad sammanhållning av de kontakter som finns runt om 
i landet, men också till att spridningen mellan rektorer och lärare ökar.  
 

Norrköpings kommun 

I Norrköping pågår sedan många år ett pionjärarbete med Drömmens metoder i 

förskolan genom förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren som föreläser för  

förskolechefer i Norrköpings kommun. En del av detta arbete omfattar också hur 

förskolorna Armbandet och Kättsätter arbetat med Drömmens metoder för att 

förbättra hälsa – lärande och utveckling både bland barn och personal. Ann-Kristin 

och Marie Dohlmar på Förskolan Armbandet är båda aktiva som utbildare för 

Drömmen om det goda. Besparingsprogram inom kommunens 

utboutbildningsförvaltning har medfört vissa restriktioner för deltagare i olika  

skolor. 

    
Ann-Kristin Källström Sundgren 

Bengtsfors Kommun  

Genom kommunens skolpsykolog Maria Adolfsson har ett utvecklingsarbete inom 

kommunen kunnat genomföras. Av totalt 1270 elever i de fem skolor som 

utbildats 2018 har 600 elever nåtts av metoderna och ca 350 tränar regelbundet 

varierande stillhetsövningar.  

 

 

 

2018 utbildades såväl chefer 

som personal och strax innan 

årsskiftet beslutades att 

ytterligare 60 förskollärare 

och chefer skulle få möjlighet 

att delta i en grundutbildning 

2019. Detta medför att alla 

kommunens skolor fått 

möjlighet att delta i den 

grundutbildning som 

Drömmen erbjuder.  

 

Ett EU projekt har givit förskolorna Armbandet och 

Kättsätter en möjlighet att föra ut Drömmens metoder 

i Italien, Tyskland och Grekland. Behov finns på 

många platser både i Sverige och utomlands av de 

enkla stillhetsmetoder som Drömmen om det goda lär 

ut. Glädjande är att samarbetet med Norge som 

pågått under många år fortsätter och utvecklas.  
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Knivsta kommun 

Initialt under 2017 genomfördes en introduktion med rektorer, chefer och lärare 

från kommunen. 2018 har lärare från sammanlagt 12 skolor i Knivsta kommun 

utbildats.  

 

Huddinge kommun 

Utsäljeskolan, en f-6 skola i Huddinge genomförde hösten 2017 en introduktion för 

hela personalen och därefter en grundutbildning för 10 lärare. I maj 2018 

medverkade skolan i en intervju i tidningen Skolfamiljen. 

  

I samband med ”Huddinge visar” – en gemensam satsning i kommunen varje år 

med utbildningsförvaltningen – fick Drömmen om det goda möjlighet att 

genomföra en mycket uppskattad introduktion för 50 förskollärare.  

 

Skåne 

I Skåne har fler kontakter etablerats och flera skolor utbildats, några som en del 

av Mitt lugn och andra med stöd av bland andra Folkhälsomyndigheten.  

Våra utbildare Margareta Rosenquist och Ingrid Torstensson har under året 

genomfört mycket uppskattade utbildningar, introduktioner och inspirationsträffar. 

Kontakt har skapats med ett antal personer som kan vara behjälpliga med att 

skapa ett kluster för vidare utveckling av Skåne. ”Kristianstadsmodellen” är 

arbetsnamnet och tanken är att skapa en modell med utgångspunkt från Mitt 

lugn-projektet som, när den är färdigutvecklad, kan användas på fler platser.  

På Nova Academy i Simrishamn gick flera lärare vår grundutbildning under 

sommaren och under hösten inleddes arbetet med workshops för sammanlagt 130 

elever. Arbetet har också följts upp med en magisteruppsats med kvalitativa 

mätningar av eleverna. 

                                                                        
Margareta Rosenquist och Ingrid Torstensson                                          Österlenmagasinet 6 dec 2018 

 

I slutet av höstterminen beslutades att 

samtliga klasser i åk f–åk 3 kontinuerligt 

ska införa enkla stillhetsmetoder i sin 

undervisning. Steg för steg byggs detta 

in i skolan. En skolsköterska och en 

kurator har varit drivande för att föra 

utvecklingen framåt. 
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Östersund     

 
Hans Kernell 

 

5. Verksamhetsutveckling 

Utbildningsverksamheten har vidareutvecklats 

Barnyogautbildningen har utvecklats vidare genom två av våra utbildare Lotta 

Olsson och Ida Nissle. Under hösten har utbildning i Norrköping genomförts samt 

möjligheter att pröva på Barnyoga i Stockholm utökats.  

                        
 Lotta Olsson                               Ida Nissle 

Lugna timmen är ytterligare ett nytillskott som Anna Bornstein och Lisen Wijkman 

hållit. En möjlighet för alla att ”hitta lugnet som alltid finns där i vårt inre”.  

                        
Anna Bornstein, grundare och initiativtagare  

Drömmen om det goda 

Tillgängligheten av metoderna har fått avsevärt mycket större spridning genom 

att appen Mitt lugn nu är nedladdningsbar kostnadsfritt för alla.  

Fredskraftqigong finns med i appen Mitt lugn och samarbete med Biyunakademin 

har utvecklats med möjligheter att ta in qigongövningar i grundutbildningen 

liksom att också låta några yogaövningar ingå.   

 

Utvecklingsarbete av pedagogiskt material av den digitala plattformen för 

utbildare/workshopledare och inspiratörer har fortsatt. En mer interaktiv lösning 

har också utvecklats för att utveckla och tillvarata den kunskap som under många 

år förvärvats inom Drömmen om det goda. Ett förslag utvecklat av Anna Bornstein 

och Mona Jonasson, Skolhuset, har presenterats för att tillvarata hela den 

kunskapsbas som finns kring Drömmen om det goda och de förutsättningar som 

gäller för utbildare och lärare i skolan.  

I Östersund pågår ett samarbete med Vuxenskolan som varje år tar 

emot pengar genom insamlingskampanjen ”Vinter fest för själen” 

för att stödja Drömmen om det goda. Flera lärare är involverade 

och en av dem, Hans Kernell, som arbetar på Jämtlands 

gymnasieskola. Förutom att vara utbildare i Drömmen om det goda 

är han även kontaktperson på sin skola avseende Drömmen om det 

goda.  

Fler förskolor har också visat intresse, bland annat en förskolechef 

som utbildat alla sina medarbetare i en av förskolorna. 
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Utbildningsdag 

Våra utbildare är en värdefull resurs där många har en lång och gedigen 

erfarenhet av arbetet i förskola och skola och en möjlighet att dela med sig till nya 

utbildare. Under året har några nya utbildare knutits till verksamheten och 

ytterligare kontakter skapats för fortsatt utveckling och behov.   

I februari hölls en endagskonferens med alla utbildare och workshopledare. 

 
            Från vänster: Rani Mukka, Hans Kernell, Anne Marie Brodén, Madeleine Mac Donald,  

            Daniel Richardsson, Marie Boris-Möller, Ebba Gustafsson, Ann-Kristin Källström Sundgren,  

     Ewa Hildén, Ann Nystrand, Marie Dohlmar, Lotta Olsson, Ingrid Torstensson, Margareta Rosenquist. 

 

Dagen inleddes med planen för kommande år och tankar om vad som är viktigt 

framöver. Information kring projektet Mitt lugn och plattformen Coursio 
introducerades. Framtida möjligheter och utveckling diskuterades under dagen 

och många förslag till fortsatt utveckling kom fram. Dagen gav också tillfälle till 
ökad kommunikation kring utvecklingen framöver, men också för att se hur 
arbetet fortskrider i olika delar av landet. 

                                 
                   Ebba Gustafsson, Florence Reshdouni                  Daniel Richardsson i förgrunden 
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6. Kunskapsspridning – kommunikation 

Deltagande i mässor och seminarier 

Ett viktigt steg för att skapa intresse för verksamheten är deltagande i mässor, 

biennaler och seminarier. Under året som gått har Drömmen fått ökade 

möjligheter och erbjudanden om att delta. 

Estetisk Kongress i Halmstad – Marie Boris Möller, Anne Marie Brodén och Ewa 

Hildén deltog i ett årligt evenemang som vänder sig till gymnasieskolor och lärare 

med estetiska ämnen.  

”Skärmar, stress och återhämtning” en fullbokad konferens av Ung Livsstil på 

Uppsala Konsert & Kongress. Anna Lundstedt och Marie Boris-Möller föreläste.  

           
Marie Boris-Möller Anna Lundstedt   

Reacta ”Mindfulness”, seminariedag i Malmö med Margareta Rosenquist och Ingrid 

Torstensson deltog som föreläsare.  

Sveriges Elevråd I samband med konferensen ”Upptakt” delades 

informationsfoldrar om Mitt lugn ut till samtliga deltagare.  

Presentation av ungdomar om projektet Mitt lugn på Riksdagen  

för riksdagsledamöter som tränat mindfulness. Projektet presenterades och 

riksdagsledamöter, forskare från KI samt representanter från Spiraskolan deltog. 
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Almedalen ”Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen” – ett 

seminarium som ordnats av Förbundet S:t Lukas.  

 

Drömmen om det goda deltog med gymnasieprojektet Mitt lugn och delade 

erfarenheter genom medverkan av Anne Marie Brodén, projektsamordnare och 

ordförande för Drömmen om det goda, som var moderator samt Ebba Gustafsson, 

Ewa Hildén, delprojektledare och Marie Boris-Möller, generalsekreterare.  

  
Marie Boris-Möller, Ewa Hildén, Ebba Gustafsson,  

Elsa Atmer, Åsa Maj Jonsson, Tina Heino, Lisbeth Pipping, Anne Marie Brodén och Mikael Wahldén. 

 

Drömmen om det goda deltog också i följande seminarier:  

”Ledares kunskap om inre personlig utveckling” samt ”Ungdomars psykiska 

ohälsa med stress i skolan är allvarligt. Mindfulness och stillhet gör skillnad” 

Ett samarbete mellan: Mindful Nation i Sverige, Mindfulnessgruppen, Minds 

Unlimited, Drömmen om det goda, Initiativ Samutveckling!  

En vagn användes nära Almedalens talarplats för meditationer och information om 

stillhet och vikten av mindfulness av föreningen a Mindful nation i Sverige. 

Drömmen om det godas projekt Mitt lugn deltog tillsammans med 

Mindfulnessgruppen. Där fick besökare också möjlighet att pröva på mindfulness.  

 

 
Ebba Gustafsson 
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Skolforum – Drömmen hade också i år sin egen mässmonter och fick många 

intressanta samtal och kontakter under dagarna. I montern fanns Drömmens 
medarbetare Mona Jonason, Ewa Hildén och Elsa Atmer. 

 
Marie Ryd                               

Förmiddagens seminarium - ”Stillhet på schemat - varför är det viktigt i skolan?” 
Erfarenheter från projektet Mitt Lugn. Medverkande: Tord Hallberg, fd rektor 

Kungsängsskolan i Sala samt Ewa Hildén, verksam med utbildningsfrågor på 
Drömmen om det goda samt Hans Kernell, lärare på Jämtlands gymnasium i 
Östersund och utbildare i Drömmen om det goda. 

                    
 Tord Hallberg och Hans Kernell         Ann-Kristin Källström Sundgren och 
   Elizabeth Hellenberg i bilden th                     

Eftermiddagens seminarium ägnades åt förskolan med seminariet  

”Stillhet i förskolan – varför är det så viktigt”, Ann-Kristin Källström Sundgren, 

förskolechef för Armbandet och Kättsätter i Norrköping samt Elizabeth Hellenberg 

förskolechef för Bällstalund och Norrgården TP förskolor. Se bilaga 1. 

”Huddinge Visar” Huddinge Kommun -Drömmen om det goda deltog i ett mycket 

uppskattat seminarium ”Stillhet på schemat” där 50 förskolelärare fick möjlighet 

att veta mer om Drömmen både avseende erfarenhet och forskning och möjlighet 

att pröva på olika övningar. Anna Lundstedt, utbildare på Drömmen om det goda 

och Ida Nissle, yogainstruktör med erfarenhet från förskolorna Armbandet 

Kättsätter deltog tillsammans med Marie Boris-Möller. 

                
Anna Lundstedt och Ida Nissle Ida Nissle och Marie Boris-Möller 

Två seminarier genomfördes första 
dagen under Skolforum. Båda 

inleddes med Marie Ryd, 
vetenskapsjournalist och doktor i 

medicinsk vetenskap, som 
introducerade ny och viktig kunskap 
om hjärnans behov av stillhet.          

Marie Boris-Möller var moderator. 
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I Stockholm har många evenemang skapats genom aktiva medarbetare: 

Barnyoga – pröva på, med Ida Nissle och Lotta Olsson. Barnyogan har utvecklats 

genom deras initiativ och utveckling.  

 

Information om utbildningar och aktiviteter 

I samband med att projektet Mitt lugn integreras som en del av Drömmen om det 

godas verksamhet har den utbildningsbroschyr som trycktes upp föregående år 

tryckts upp igen med tillägg för möjligheten att nu fler skolor kan beställa 

workshops som en del av Mitt lugn och fortsatta möjligheter att minska stress och 

öka studiero hos elever i såväl gymnasieskola som högstadiet i grundskolan.  

 

Nyhetsbrev har skickats ut under året liksom medlemsbrev. Inbjudningar till 

utbildningar och evenemang har skickats ut löpande. Alla utbildningar och 

evenemang och ökade inslag avseende händelser runt om i landet och i media 

läggs löpande upp på Facebook samt under Aktuellt på hemsidan.  

 

Mediainslag  

SR, Dagens Eko samt Hallands nyheter 22 mars 2018:  

Intervju med Anne Marie Brodén om projektet ”Mitt lugn”. 

Ekot - Dagens Eko http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1061557?programid=4540 

 

Hallands Nyheter P4 

Intervju med Anne Marie Brodén om projektet ”Mitt lugn”. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6941721      

 

SvD – Framtidens skola  

Framtidens skola. Tillväxt Sverige 

SvD, Mediaplanet, juni 2017 artikel samt annons 

                   

Lugna timmen – en möjlighet för alla som vill 

hitta lugnet som alltid finns där i vårt inre och 

sveper in oss i det en stund.  

Utbyter erfarenheter och tips om hur vi kan 

hålla kontakten med det även när stressen 

slår till. Med Anna Bornstein, initiativtagare 

till Drömmen om det goda och Lisen Wijkman. 

 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1061557?programid=4540
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6941721
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”Med maten som pedagogiskt verktyg” Strömvirveln våren 2018  

En artikel om Marie Dohlmar och maten med inspiration från Drömmen om det 

goda på Förskolorna Armbandet och Kättsätter.  

        

”Stunder av lugn och ro” en artikel om Utsäljeskolan i tidningen Skolfamiljen – 

maj 2018  

Lugn och ro_18-19 

(2) (9).pdf
 

”Novaelever prövar mindfulness som ett verktyg att hantera stress”, 

Österlenmagasinet 6 december 2018 

https://osterlenmagasinet.prenly.com/851/Osterlenmagasinet/204747/2018-12-

06/r/6/ 

”Sverige agerar föregångsland  med mindfulness i Riksdagen, annons DN juni 

2018 

DN, juni 2018 

Sverige agerar föregångsland med mindfulness i riksdagenMindfuMindfulness i Riksdagen (4).PDF
 

 

7. Finansiering 
Donationer och stöd från stiftelser och organisationer  

Drömmen har under året erhållit fortsatt stöd från Allmänna arvsfonden.  

Samt också fortsatt stöd från Stiftelsen Infinity och Gålöstiftelsen. Bea fond har 

också i år bidragit med värdefullt stöd till verksamhetens fortsatta utveckling. 

Folkhälsomyndigheten beviljade under våren 2018 för andra året i rad en ansökan 

om stöd till verksamhetsutveckling avseende förebyggande insatser för psykisk 

ohälsa. Dessutom har vi genom Add Truly erhållit stöd från Hälsoresurs och 

genom samarbete med Vuxenskolan i Östersund och insamlingskampanjen 

Vinterfest för själen erhållit stöd för utbildningsverksamhet. 

Det stöd vi på olika sätt erhållit betyder mycket för verksamhetens fortsatta 

utveckling. Arbetet med att söka ytterligare stöd har fortsatt under året då det är 

av största betydelse för att möjliggöra Drömmen om det godas fortsatta 

utveckling.  

Medlemmar Antalet medlemmar är ca 250 och omfattar både privata 

medlemmar, de personer som på olika sätt varit verksamma inom Drömmen om 

det goda samt deltagare från våra utbildningar där medlemskap erbjuds.  

 

Marie Dohlmar - 

mat och Drömmen om det goda Stromvirveln.pdf
 

https://osterlenmagasinet.prenly.com/851/Osterlenmagasinet/204747/2018-12-06/r/6/
https://osterlenmagasinet.prenly.com/851/Osterlenmagasinet/204747/2018-12-06/r/6/
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8. Organisation  
Under takåsarna på Kornhamnstorg 6 finns Drömmen om det godas kansli för 

såväl projektledningen för ”Mitt lugn” med Anne Marie Brodén som förutom att 

vara ordförande i styrelsen också arbetat som projektsamordnare. Marie Boris-

Möller har som Generalsekreterare lett Drömmens ordinarie verksamhet. 

Drömmen har under snart åtta år haft förmånen att få hyra dessa fina lokaler som 

ger stabilitet för verksamheten och den fortsatta utvecklingen.  

 

Projektet Mitt lugn 

De personer som arbetat som delprojektledare i projektet Mitt lugn; Ebba 

Gustafsson, Florence Reshdouni och Ewa Hildén. Med utbildningsadministration 

har Lotta Olsson och Mona Jonason arbetat. Även Anneli Backlund och Ylva 

Lännholm har arbetat deltid med administration och ekonomi. Kerstin Svensson 

har under 2018 varit ekonomikonsult för Drömmen om det goda. 
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Bilaga 1  

 

Skolforum 30 oktober 2019 

 
 


