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Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla 

av Malin Sundin 

 

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det goda-

metodiken. 

 

Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan och fokuserade på reflektion, 

stillhet och beröring. 

                                             

Vår skola är intressant att jobba med eftersom det finns flera områden där jag 

tror Drömmen om det goda skulle kunna vara till stor glädje. 

 

Vi har till exempel ett stort elevantal som är i behov av särskilt stöd, men i 

dagsläget finns inte de resurser som krävs för att möta de behov som finns. 

  

Mitt första steg var att göra en övning med mina kollegor. Det var härligt att se 

dem med slutna ögon i stillhet en kort stund, under cirka tre minuter innan 

arbetsveckan tog sin början. 

 

Jag undervisar i Lilla gruppen, med elever i behov av extra stöd och prövade 

reflekterande samtal kring existentiella frågor med dem. 

  

Två av mina andra klasser som varit igång några veckor kommer att göra en 

utvärdering med sina mentorer och lärare. 

  

Så här messade en lärare efter dagens beröring: 

”Massagen gick bättre än någonsin. En elev spelade lugn musik på mobilen- alla 

helt tysta. Mysigt.  

 

Reaktionerna från eleverna är övervägande positiva på denna korta tid vi använt 

metoderna.  
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Jag skulle vilja jobba kommunövergripande med detta, Det ger mig så mycket 

kraft och lugn. 

  

När jag jobbar med metoderna känner jag mig hel. 

 

Min dröm är att metodiken ska sprida sig till alla Kumlas skolor från förskola och 

upp till gymnasiet. 

  

Men just i detta nu jobbar jag med det jag kan utifrån där jag står. 

 

Här kan du läsa mina anteckningar om hur jag gick till väga: 

Lilla gruppen 

Reflektion talpinne en gång i veckan (Vi gör en talpinne tillsammans) 

Existentiella frågor 

Period: Fram till jul- utvärdering- hur vi går vidare 

  

Personal D-huset: 

Beröring Två och två tisdag klockan 08.00 

  

Inne i skolan: 

åk 9 tisdagar klockan 08.30 SO Beröring 

åk 9 mindre grupp måndagar klockan 14.00 – 14.30 Stillhet, Reflektion 

Fram till nästa kursdatum 11 mars 

  

Personal inne i skolan: 

Beröring, Reflektion eller Stillhet i sal 12 10 minuter 08.00 Onsdagar 

Frivilligt deltagande 

 

Drömmen om det goda hela kollegiet 

Tillfälle 1: Drömmen om det goda introduceras i kort beskrivning för hela 

kollegiet. 

Stillhet ”Ett glas med lervatten” 
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Tillfälle 2: 

Beröring med frivilligt deltagande. 3 personer deltog. 

(En av dem vill använda beröring i sin grupp i engelska) 

  

Tillfälle 3: 

Reflektion med frivilligt deltagande. 6 personer deltog. 

  

Tillfälle 4: 

Stillhet med frivilligt deltagande. 5 personer deltog 

  

Tillfälle 5: 

Beröring med frivilligt deltagande 0 personer deltog 

  

Drömmen om det goda 9a 

Tillfälle 1: 

Massagegrepp två och två 16 personer deltog 

  

Tillfälle 2: 

Massagegrepp två och två 18 personer deltog, en satt med 

  

Sammanställning kommentarer: 

”Det är jätteskönt och bra” 

”Bra” 

”Helt okej” 

 ”Bra J” 

 ”SKÖNT!” 

”Det var sämst”  

”SKÖNT” 

”Skönt!” 

”Bra, avslappnande och härligt” 
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”J” 

”Det är skönt och bra” 

”Jag tycker det är skönt och avslappnande” 

”Jag tycker att det är bra” 

”Skönt” 

”Det var tråkigt” 

”:^^ Fattade typ inget när jag skulle massera” 

  

Tillfälle 3: 

15 personer deltog (de som kom sent tog även del av massagen)  

  

Drömmen om det goda Mindre grupp i åk 9 

Tillfälle 1: 

Stillhet – Solen i hjärtat 

Reflektion - En utmaning jag har klarat av 

Denna gång delade 1 av 9 med sig av sina tankar 

  

Sammanställning kommentarer: 

”Det är kort och bra om man inte har något viktigt ämne” 

”Det var bra men för att kunna berätta saker för någon måste man lite på dom” 

”Jag tyckte det var okey, det känns som att jag skulle sova men det var skönt 

att känna det” 

”Det var avslappnande, bara komma bort en stund från allt, så kändes det” 

”Det var skönt att kunna ta en paus från skolans stress” 

”Det var avslappnat och skön känsla i kroppen” 

”Det var skönt och avslappnande” 

”Jag kände inget speciellt så jag vet inte riktigt vad jag tycker” 

”Det var bra, det var skönt att det var tyst” 
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”Det var skönt och avslappnande. Det kändes tryggt, även om jag inte delade 

med mig av något” 

  

Tillfälle 2: 

Stillhet - Solen i hjärtat 

Reflektion – Vad innebär det att vara modig? 

Kommentar: Denna gång delade 7 av 9 med sig av sina tankar 

  

Tillfälle 3: 

Stillhet - Solen i hjärtat 

Reflektion – Vad inspirerar dig? 

Kommentar – Denna gång delade 5 av 7 med sig av sina tankar. 

 

Drömmen om det goda Lilla gruppen 

Beröring i personalgruppen 

Tillfälle 1: 

Två personer deltog 

  

Tillfälle 2: 

Ingen deltog 

  

Tillfälle 3: 

Ingen deltog 

 

Reflektion med 6 elever Lilla gruppen (grupp med 7 elever inom autismspektrat) 

Tillfälle 1: 

Vad gör mig glad - Ingen elev delade 

 

Tillfälle 2: 

Inställt pga sjukdom 
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Tillfälle 3: 

Inställt pga annan aktivitet 

 

Drömmen om det goda 8a 

Beröring 

En lärare har under 4 tillfällen haft beröring med sin klass som hon har i 

engelska. Så här säger hon om sin upplevelse:  

Några elever i klassen har uttryckt att de är stressade, vill lyckas väl i skolan och 

tränar och spelar match flera gånger i veckan. Några har också ofta ont i 

kroppen. 

Ett flertal ville inte prova då jag presenterade idén, andra förtjusta. Tänk på 

saken sa jag. När jag frågade igen ville flera, visade också då på en elev. Vi 

testade nästkommande vecka, ca 60 % deltog och masserade, jag visade på en 

elev. De andra satt tysta några kollade lite i sina telefoner utan ljud. Vi hade 

mörkt med tända ljus. Gick bra. Nästa gång var reporter från lokaltidningen där 

under massagen - pratade med flera elever och gjorde ett fint reportage i 

tidningen. Eleverna stolta. 

Sista gången säger någon ”vi borde ha lugn musik”. Klassens ”busigaste” kille 

fixar detta på ett kick och det är tystare än någonsin. Han har aldrig velat bli 

masserad. Vilket är helt ok, men blir nu ändå delaktig genom musiken. 
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