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Stillhet ger mig en större insikt 

av Sten Carlberg 

 

Att få undervisa och ge av de bästa metoderna, det är lycka, utbrister Marie 

Dohlmar, kock på förskolan Armbandet i Norrköping och utbildare i Drömmen om 

det goda-metodiken. Marie är en av de pionjärer som bidrog till att Norrköping 

blev pilotkommun för Drömmen om det goda. Hon har under åren jobbat med 

barn allt från årskurs 9 ner till 6års-gruppverksamhet. 

- Att undervisa i hälsa och stillhet har gett mig en större insikt av livet, förklarar 

hon. Jag stannar upp mer i min vardag lyssnar, tänker efter och känner vad är 

det jag verkligen vill och kan göra. Ser på min vardag positivt och känner mig 

glad åt livet. 

 

När Marie arbetade som högstadielärare på Djäkneparksskolan i Norrköping 

kände hon i ett skede behov av att få en djupare kontakt med sina elever. I de 

metoder som Drömmen om det goda formulerat fann hon synsätt som 

tilltalade henne. Värdet av metodens olika delar – stillhet, beröring, 

reflekterande samtal, och rörelse - är stort, har Marie sett. Utifrån övningarna 

har eleverna utvecklat säkerhet inför prov, ökat sin förmåga inom sporter de 

varit engagerade i, fått bättre balans i livet och allmänt en ökad 

koncentrationsförmåga. Marie har också tydligt sett hur gemenskapen har 

stärkts och det sociala klimatet i klasserna har blivit varmare. 

 

Hon har upplevt att det är de barn som bär mycket stress och ilska, som mest 

behöver och själva vill förändras, som gillar övningarna allra mest. 

- Man hittar sin själ, berättar Marie att hon hört en liten pojke säga. 

Av de metoder som Drömmen om det goda tillhandahåller har hon sett att 

Stillhet är det eleverna uppskattat allra mest. 

- Barn och ungdomar idag har stort behov av att bara få slappna av vilket man 

tydligt märker av i deras vardag där det är mycket aktiviteter och stress, säger 

Marie. 
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2008 beviljades Marie medel för ett pilotprojekt i Norrköpings kommun för att 

arbeta med hälsa inom skolans ram. Projektet som pågick i tre år omfattade 

elever i åk 4 på Lindöskolan och i åk 7 och 9 på Djäkneparksskolan. Två timmar i 

veckan träffade Marie eleverna, tränade Drömmen om det goda-metodiken med 

dem och inspirerade dem till friluftsliv och en sund kost. Allt som allt deltog cirka 

1500 elever, 250 elever per termin, under tre läsår och av utvärderingarna att 

döma uppskattades kursen mycket.  

- Genom att jag kunde följa eleverna under en längre tid såg jag hur väl de 

tillgodogör sig kunskaperna och att de förstår vad det innebär när man kan 

fördjupa sig i metoderna, berättar Marie. 

- Att lära sig känna vad det innebär att vara stilla och känna lugn och harmoni är 

fundamentalt, förklarar hon.  

Första gången hon övade stillhet med en klass så valde hon att släppa in klassen 

sittandes helt tyst i katedern. Ett överraskande grepp som fungerade mycket väl. 

 

Efter Stillheten fortsatte hon med Beröring. Till sin förvåning upptäckte Marie 

att det var de tuffa pojkarna, ”kungarna i korridorerna”, som mest gillade och 

behövde massagen. Hon gladdes åt att se tindrande ögon hos just de här killarna 

i samband med beröringsövningarna.  

- Ska vi ha massage nu, Marie?, brukade de slänga till henne då hon passerade i 

skolans korridor. 

Massagen har öppnat upp för nya kontakter mellan eleverna, man har börjat se 

varandra med nya ögon. Man märker solklart en mer fredlig och härlig stämning i 

klassrummet, säger Marie. Hon betonar hur viktigt det är att ha en egen 

övertygelse innan man sätter igång med stillhet och kompismassage. Innan hon 

själv börjar med kompismassage brukar Marie berätta vilka effekter beröring ger. 

Hon tar upp hormonerna i kroppen, eleverna får göra mycket High five, uppleva 

effekterna av ”klapp på axeln” och annan beröring. 

- Hur känner du dig då?, brukade Marie fråga eleverna. 

 

Efter Beröringen fortsatte Marie med Reflekterande samtal. Eleverna blev 

överraskade av att de i så hög grad hade samma tankar om saker. Det skapade 

mera värme mellan dem. Elever har ofta berättat för Marie att de upplever att 

man aldrig talar om frågor som rör djupet av människan. 

- Det är så härligt på dina lektioner man kan få prata känslor och så mycket om 

livet det gör vi aldrig annars, har hon fått som respons. 
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Efter en lektion kom två tjejer fram till mig och ville prata om sina upplevelser, 

berättar Marie. De ville dela med sig hur härligt det kändes efter lektionen. ”Man 

har aldrig tid att prata om så viktiga saker som om känslor och hur man känner 

för att man tror det är så självklart - tills man förstår att det inte är självklart. 

För man lyssnar sällan till vad andra tycker och tänker”, sa en av tjejerna. ”Vi lär 

av varandra det som är livet”, förklarade de båda med en mun. 

- Jag har lärt mig att förstå varför jag känner mig orolig över saker. Det är för 

att jag inte har lyssnat till mig själv utan bara till alla andra! Nu förstår jag hur 

viktigt det är att känna efter i kroppen för att förstå vad man vill. Jag tror att jag 

har blivit en bättre kamrat för att jag vågar vara jag, konstaterade en annan tjej. 

 

Övningar med Rörelse i form av qigong tog elever på högstadiet med sig till 

andra lärare. Som hjälp att slappna och kunna lära sig saker, förbereda sig inför 

prov, berättar Marie. 

 – De elever man minst tror vill ägna sig åt metodens övningar är de som sedan 

blir själarna i det här, säger Marie avslutningsvis. 

 

Marie började sin yrkesbana som hemkonsument- och idrottslärare. Parallellt 

jobbade hon med hälsa inom skolan, både för barnen och för personalen. I sin 

nuvarande befattning som kock på Armbandets förskola håller hon på att 

utveckla ett nytt, Drömmen om det goda – tänk när det gäller maten samtidigt 

som hon undervisar förskolepedagogerna och barnen i Drömmen om det godas 

samtliga metoder.  

Drömmen om det goda-maten är färgstark och ser lycklig ut på tallriken. Maten 

smaksätts med örtkryddor och naturligt beska, salta och söta smaker. Salt har 

Marie helt och hållet tagit bort och sylten har ersatts med färsk frukt. Ketchup är 

numera bannlyst. Två gånger i veckan bakar Marie färskt bröd. Hon lär barnen 

att tugga sakta, och att skapa lugn och ro kring maten, det är bättre för 

matsmältningen, man öppnar sina sinnen. Barnen får grönsaker på smörgåsarna 

till frukost, och lär sig älska sallad. Ibland äter man lunch helt under tystnad och 

en dag i veckan bjuds vegetariskt.   

Maries målsättning är att barnen ska få insikt om hur viktigt det är att både 

fysiskt och näringsmässigt vårda sin kropp. Och det ser ut som om hon lyckats, 
barnen älskar den nya maten, att döma av de länsade faten. Förr slängdes 
hinkvis med rester varje dag, nu ryms resterna i en liten plastpåse. 
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