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Örbyskolan, Bandhagens skola och Bäckahagens skola 

 

Arbetet i tre grundskolor i Vantör i Stockholm 2006-2007, omfattade allt som allt 

200 lärare. Efter att ha prövat på metoderna i workshops under en inledande 

temadag erbjöds lärarna fortbildning i en av metoderna: stillhet, beröring, 

reflektion och yoga. 

Projektet har genomförts med fondmedel från Kompetensfonden i Stockholm och 

Af Jochnick Foundation. 

 

Drömmen om det goda pedagogiken komplementerar den gängse läroplanen 

med metoder, som utlöser avslappningseffekten och har fredsskapande effekter: 

Stillhetsövningar, reflektion, fredlig beröring och kontemplativ rörelse som i 

qigong och yoga. 

 

Projektet som planerades på våren 2006, inleddes i augusti med en Drömmen 

om det godas temadag för samtliga lärare i varje skola. 200 lärare allt som allt - 

60 per dag - fick stifta en första bekantskap med Drömmen om det godas 

metoder under tre heldagar. Den inledande träningen, som är mycket praktiskt 

inriktad, innefattar elementära workshops och ger lärarna en upplevelse av 

samtliga pedagogiska metoder i Drömmen om det goda-modellen: Stillhet, 

reflektion, beröring och fredskraftqigong. Vid slutet av temadagen erbjöds 

lärarna att anmäla sig till en fyratimmarskurs i någon av de tre första metoderna 

(ej qigong) för att kunna införa den i klassrummet. 

 

De flesta lärare i de tre skolorna anmälde sig till en fortsättningskurs.  

Massagekursen var mest populär. Stillhet och reflektion upplevdes som mer 

krävande och attraherade färre deltagare. Men generellt var gensvaret mycket 

entusiastiskt. Cirka 60 lärare var intresserade av att delta i en 6 dagars 

utbildning för att få ett lärarcertifikat i fredskraftqigong, om och när en sådan 

kurs erbjöds. En lärarledarkurs i qigong är mer kostsam, och ingick därför inte i 

pilotprojektet. 
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Under oktober-november 2006 hölls fortsättningskurserna i beröring, stillhet och 

reflektion i respektive skolor. Kurserna (7 kurser allt som allt) var mycket 

uppskattade av de deltagande lärarna, som uttryckte både en önskan att sätta 

igång med sin metod i klassrummet och oro över att den dagliga stressen skulle 

göra det svårt att genomföra.   

 

”Det här var en jättekick! Jag är intresserad av stillhet och meditation. Att sitta i 

stillhet och meditation ger så ofantligt mycket. Jag blir mer öppen, känner 

glädjen och det känns så skönt!” sade en lärare i Örbyskolan efter stillhets-

/reflektions-kursen.    

 

- Det här har fått mej att inse hur viktigt det är att stanna upp och reflektera och 

få energi! Inte bara köra på! Kommenterade en annan lärare samma kurs.   

 

- Jag känner mej nöjd och glad och avstressad! Vill verkligen komma igång med 

att sitta i ring i tysthet och med reflektion. Även massage. Jag skall anamma att 

ha ljus, någon skål med en blomma och stenar eller andra vackra saker i mitten 

av ringen, sammanfattade en nöjd lärare den allmänna känslan efter en kurs.   

 

I början av januari, när vårterminen startade träffade Drömmen om det goda-

pedagogerna Inger Lempke, projektledaren i Vantörs stadsdelsförvaltning, och 

rektorerna i respektive skolor och presenterade ett utvärderingsinstrument, 

utvecklat av forskaren och psykologen Yvonne Terjestam från Högskolan i 

Kalmar. Yvonne Terjestam beforskar Drömmen om det godas metoder i 

Oskarshamns och Borgholms kommuner. Instrumentet gör det möjligt för lärarna 

att själva undersöka effekterna av metoderna i klassrummet. Rektorerna var 

mycket nöjda med pilotprojektet och förklarade att det hade höjt lärarnas 

medvetenhet och blivit mycket väl mottaget av lärarna i respektive skolor. De 

diskuterade möjligheten att skapa ett stillhetsrum i sina skolor. ”De här 

metoderna hjälper inte bara våra elever, de är bra för oss också”, 

sammanfattade de den allmänna reaktionen bland lärarna.    

 

Det beslutades att Drömmen om det goda-pedagogerna under januari-februari 

skulle komma till lärarmöten i de tre skolorna för att än en gång träffa och 

uppmuntra alla lärare att pröva metoderna i klassrummet och använda 

utvärderingsinstrumentet för att undersöka deras verkan. Drömmen om det goda 

tilldelar varje skola en stödperson som finns till hands under vårterminen.   
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Ulla-Britt Stegenberg, ansvarig för skolan på Kompetensfonden, som initierade 

pilotprojektet hade också bara fått positiv feedback från skolledning och lärare i 

respektive skolor. Hon var mycket nöjd med Drömmen om det godas arbete 

under hösten. ”Jag ser Drömmen om det goda-metoderna som förebyggande och 

förebyggande metoder är av den allra största vikt i skolan i dag. Vi behöver 

satsa mycket mer på sådana metoder”, förklarade hon.  ”De här metoderna 

erbjuder en viktig nyckel, som saknas i det dagliga arbetet i skolan, de hjälper 

eleverna att lära känna sig själva och gör det också möjligt för lärarna att finna 

en inre förankring.”   

 

Drömmen om det goda-pedagogiken har beforskats i projektet ”Barn i balans I 

och II av Fil. Dr. Yvonne Terjestam, lektor på Linnéuniversitetet. Ytterligare 

forskning på Drömmen om det goda–pedagogiken har gjorts i Norge av Ole 

Henning-Sommerfelt (Universitetet i Tromsö). 

 

Uppföljning 

Vid kontakt med skolorna 2012, fem år efter det att projektet avslutades,  fann 

vi att man i Örbyskolan fortfarande upplevde Drömmen om det goda-metoderna 

som spännande. "De passar in i vårt sätt att jobba. Man använder metoderna, 

om ej på ett strukturerat sätt. Stillhet, massage, reflekterande samtal är särskilt 

till stor nytta i mobbningssammanhang" berättade rektor Eva Boström. "Särskilt 

mycket används metoderna i de yngre årskurserna. Många av lärarna har lugn   

och ro med sig, de har tagit till sig metoderna för egen del och bär med sig det 

de lärde. Även qigongen och yogan upplevs som mycket stort. Men det finns 

naturligtvis också en del lärare som inte dras till det här arbetet." 

 

 

Bäckahagens skola bytte rektor 2008, läsåret efter att projektet avslutats. 

Omorganisationen i Vantör stadsdelsförvaltning gjorde också fortsättningen 

svårare eftersom vår kontaktperson, den hälsoansvariga, Ji-Sun Lundberg, som 

drivit DDG på Bäckahagens skola blev friställd. Kurserna uppskattades mycket av 

lärarna. I oktober 2008 anordnade man en hälsovecka på skolan inspirerad av 

Drömmen om det goda. Eleverna inbjöds till stillhet och massage, ledd av två av   

våra lärare, vilket uppskattades mycket. När man hade besvär med en 

högstadieklass något år senare kallade man in Drömmen om det goda för att 

bistå med massage. I den klassen använder man fortfarande DDGs 

massagemetod. Nuvarande rektor är Kent Norberg. 
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