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Kära läsare, 

Här ger vi dig möjlighet att lyssna till röster om 
lärare som gjort skillnad. Vi bjuder på en liten 
skärva av det stora. Det som alla lärare gör varje 
dag – sätter spår och gör skillnad. Förändrar 
världen och påverkar.

Citaten är hämtade ur Betydelsefulla mötens 
samling av berättelser av och med elever som 
minns sina lärare och vad mötet givit dem. Hela 
berättelser återfinner du i boken Betydelsefulla 
möten – Lärare gör skillnad och på hemsidan 
www.betydelsefulla.se.

Tack för att du bidrar till att göra jorden  
till en bättre på plats att bo på!

Catherina Ronsten

Grundare och kreativt ansvarig  
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Hon fick oss elever att lyfta och känna att 
vi var värda något mer vilket gjorde att 
vi vågade tro på oss själva. Hon visade 
att alla kan lära, bara man använder rätt 
metoder och ger dem rätt redskap.

SOFIA LARSEN, ÖREBRO
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Han såg att jag som andra 
hade begåvning och inte 
bara problem med att läsa 
och skriva. Han gav mig 
goda råd och jag rätade 
lite på ryggen och vågade 
både läsa och stava. 

NILS-ERIK SÖDERQVIST, BRÅLANDA
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Han hittade på arbetsuppgifter så att alla kände 
sig delaktiga och duktiga. Hur han bar sig åt  
vet jag inte, men han hade ofta ”tävlingar” i  
till exempel matematik med något finurligt  
handikapsystem så klassens ljus kunde bli slagen 
av vilken medelmåtta som helst. Priserna var en 
apelsin, en fin penna eller vad som helst som 
stärkte självkänslan en stund. Efter två år i hans 
skola kände jag mig redo att möta vilka lärare – 
och elever – som helst.  

CLARY WINBERG, LÄRBRO  
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Det bästa med Stefan var att han var 
den han var. Han var sig själv. Han 
pratade med oss elever, även om vi 
inte hade bett om hjälp. Han gav 
oss stöd och lyssnade gärna på oss. 
Han fick mig att tro på mig själv och 
mina  
framtidsdrömmar. 

LOVISA ALLVAR, NYKIL 


