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förord
Lou Rossling

”Den enda sanna kunskapen är personlig upplevelse,  
allt annat är endast information och den ändras över tid”  
Albert Einstein 

När jag fick manuset till den här boken i min hand kom jag att tänka 
på det som Albert Einstein ville förmedla med sina visdomsord. Det 
vill säga vikten av att förstå genom egen upplevelse. Bland texterna i 
”Värdefullt lärande – Den goda cirkeln” fann jag en hel del av den nya 
kunskap som många redan känner till i dag. Men förutom det kunde 
jag också läsa om den genomförda visdomen.

Med hjälp av en rad olika praktiska vardagsexempel visar lärare och 
elever att själva upplevelsen är grunden i att utvecklas. Mest glad blev 
jag av att läsa om hur vi på ett ganska enkelt sätt kan gå ifrån felsökar-
pedagogik till förståelse och övertygelse. Och därigenom ge kraft till 
det som man vill ha mer av.

Genomgående läser jag om hur barnens utvärderingar tydligt for-
muleras i vad de har klarat av. Vare sig det gäller matematik eller social 
utveckling. Detta är onekligen ett resultat av att pedagogerna upptäckt 
vinsten av att använda positiv kritik. Ordet reflektion som avslutar 
varje kapitel visar hur mycket mer kunskap som finns idag. Vi har 
äntligen nått skärningspunkten då vi inte bara låter elever reflektera. 
Vi inser även att vuxenreflektion är viktig, för att vi som pedagoger ska 
förstå att all form av uppdatering av kunskaper är nödvändig. Vi 
utvecklar både vår utsikt och vår insikt.
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Förord

Det som idag kallas interpersonella intelligensen (samverkan) i grup-
pen, fanns knappast på min tid. Då ansåg man att det som var viktigast 
var den kunskap som kunde mätas. Vi trodde att det bästa sättet att 
lära var genom negativ kritik. Ett exempel: En av mina goda vänner 
var lärare till fotbollsstjärnan Henke Larsson. Henrik gick då i slutet 
av mellanstadiet och var inte intresserad av vare sig verb, substantiv 
eller adjektiv. Så när han inte hängde med på en svenska lektion sa 
hon med ironi i rösten att Henke bara hade en sak i huvudet. Boll, boll 
boll! Sen förklarade hon som välutbildad och ansvarsfull pedagog:

”Bara så du har klart för dig Henke. Man kan inte leva på boll!”

Idag många år senare vet hon att han lever utmärkt på boll. Hon har 
också upptäckt att han förutom sin skicklighet i fotboll också uppfat-
tas som en mycket bra kamrat, en fantastisk pappa och man. 

Jag inser, mer än någonsin, att det är olika livsuppgifter vi har här i 
livet. Har man valt lärarollen gäller det att veta att vår uppgift är att 
lyfta dem som behöver det. Den här boken hjälper den som vill 
utvecklas till en medveten ”utvecklare”. Den ger oss exempel på en rad 
välbeprövade arbetssätt att använda i vårt dagliga pedagogiska arbete. 
Både med stora och små barn. Här kan vi läsa om lärare som lagt både 
tid och lust att påverka lärandet på många olika sätt. Många vet redan 
hur, men lägger alltför mycket tid på att prata om vad de inte hinner 
med och hur det antingen är ledningen, kommunens eller politikernas 
fel. 

Så fantastiskt då att här få möjlighet att ta del av lärare som använ-
der ”klagotiden” till att dela med sig av sitt förbättrade arbetssätt. De 
ser vad vi kan göra och tycker att förändring leder till förbättring om 
man vill. Några av mina favoritmeningar från boken är:

”Tänk att vara efterlängtad som tonåring”
 ”Allt är möjligt”
 ”Ni kan bli precis det ni vill”
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Förord

Jag vill avsluta med två små upplevelser som visar var vi är på väg, vi 
som älskar vårt pedagogiska arbete, men också älskar möjligheten att 
få finnas till för nästa generation. När datorn blev en nödvändig kun-
skap fick jag all hjälp jag behövde av Axel åtta år. Det slog mig att han 
inte hade haft en enda lektion i datorns olika system och funktioner. 
Han hade lärt sig av nyfikenhet, lust och var helt orädd i att göra fel. 
Medan jag är jag fostrad i se men inte röra. 

I det läget blev jag flickan som undrade om hon var dum i huvudet 
när hon inte förstått, trots Axels förklaring. Hans kloka svar borde jag 
ha lärt mig redan när jag gick utbildningen på lärarhögskolan. 

”Nej Lou, du är inte dum i huvudet. För man kan faktiskt inte förrän 
man kan och det gör inget för jag är ju här och kan visa dig”. 

Det andra exemplet skulle jag aldrig ha lärt mig av om jag inte i 
handling visade vem jag ville vara som lärare. Varje fredag har jag ställt 
upp och varit en hjälpande kraft i en skola. När jag en dag träffade ett 
av barnen sa han att han tyckte mycket om fredagarna, för att jag kom 
till deras klass den dagen. 

”Jag tycker om att du vet att jag kan Lou” 

Med tacksamhet för förtroendet

Maj 2010, Helsingborg

Lou  Rossling 
Lärare, föreläsare och författare
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fler tänker Bättre än en
Att fler tänker bättre än en fick jag och läraren Iris Rosengren Larsson 
vara med om en vinterdag för ett par år sedan. Då föddes vår idé om 
att tillsammans skriva en bok med berättelser från pedagogisk verk-
samhet. Lärare, elever och rektor från ett skolområde har tillsammans 
med mig som forskare skrivit denna bok. Skolområdet har under de 
senaste åren fokuserat på frågor om hur sociala relationer och fysisk 
miljö påverkar lärande och välbefinnande för barn och vuxna. För att 
få en djupare förståelse för den pedagogiska praktiken och hitta vägar 
för att utveckla förskolan och skolan har personalen aktivt arbetat 
med reflektion, enskilt och tillsammans. Arbetet med de sociala rela-
tionerna i lärandet har lett till bättre trivsel, men även till goda kun-
skapsresultat.

Det finns en förhoppning med denna bok och det är att den ska ses 
som ett bidrag i pågående samtal om hur förskolan och skolan kan 
utvecklas så att barn trivs och lär nya kunskaper. Berättelserna är 
baserade på de medverkandes erfarenheter av skolan och ger värdefulla 
glimtar ur en, många gånger, komplex och mångfacetterad värld som 
förskolan och skolan kan vara. Du som läsare kommer att få ta del av 
erfarenheter och sedan utmanas till att reflektera över dessa i relation 
till dina egna upplevelser. Det finns mycket att lära av andras erfaren-
heter, vare sig man är ny i yrket eller en erfaren lärare.

Berättelserna handlar om elevers och lärares vardag, från förskolan 
till de senare åren av grundskolan. Genom att ta med berättelser som 
speglar arbete med elever i skilda åldrar poängteras att lärare, oavsett 
vilken ålder de undervisar, har mycket gemensamt. Därför kan de 
också lära mycket av varandra. Som läsare kan det innebära att du 
ibland måste omvandla erfarenheter i berättelserna till din egen var-
dag. Så att de blir betydelsefulla just för dig. 
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Fler tänker bättre än en

Boken lyfter fram värdefulla berättelser från pedagogisk praktik. 
Anledningen är att det är viktigt att synliggöra det goda vardagsarbete 
som görs i förskola och skola. Pedagogisk verksamhet kan ofta fram-
ställas på ett övervägande negativt sätt i media, vilket inte alltid visar 
en hel bild av verksamheten. Om man enögt fokuserar de problem 
som kan finnas i pedagogisk vardag bidrar det till en pessimistisk 
atmosfär bland personal och barn, vilket skapar en negativ spiral som 
inte leder till utveckling. Att istället fokusera på det som fungerar bra 
i en pedagogisk verksamhet medverkar till en bejakande atmosfär. 
Detta möjliggör en positiv spiral – en god cirkel – som bidrar till 
utveckling. Därför inbjuds du som läsare att ta del av några värdefulla 
berättelser från pedagogisk vardag med förhoppning om att du själv 
ska inspireras och motiveras att utveckla den yrkesmässiga vardag du 
befinner dig i. 

Jag vill också i detta sammanhang rikta ett stort tack till alla er som 
medverkat i boken genom att berätta om era värdefulla erfarenheter. 
Jag är så glad att ni antog utmaningen att göra er röst hörd! Tack 
också till skolledningen i det aktuella skolområdet och till ledningen 
vid Barn- och utbildningsförvaltningen vid Piteå kommun för upp-
muntran och ekonomiskt bidrag till bokprojektet. Till Catherina 
Ronsten, förläggare Betydelsefulla möten & förlag: tack för att du 
gjorde det möjligt att berättelserna i boken fick bli berättade för en 
vidare publik. Vilket gott samarbete vi har haft!

Välkommen in en värld av värdefullt lärande!

Maj 2010

Ulrika Bergmark 
Universitetslektor i lärande
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Reflektera

 Tankar kring 
det värdefulla med att reflektera

Att reflektera innebär att blicka bakåt, se nuet och titta framåt. I 
reflektionen kan vi ta lärdom av det vi har upplevt, för att lära oss om 
hur vi ska göra i framtiden. En reflektion kan ibland leda till att vi ser 
nya möjligheter i situationer där vi trodde att det inte fanns någon väg 
framåt. Genom att medvetet reflektera över erfarenheter uppmärk-
sammar vi det vi faktiskt gör och det kan få oss att känna oss stolta 
och nöjda över det vi gjort. 

Att använda reflektion i förskola och skola är därför ett bra verktyg 
för att se vad som händer och lära sig av sina erfarenheter. Baserat på 
det kan man sedan hitta nya vägar för hur barn och unga ska må bra 
och lära sig så mycket som möjligt i skolan. Eftersom vi sätter strål-
kastaren på vår verksamhet kan vi, när vi reflekterar samtidigt bli 
utmanade. Vi kan fundera på vad det innebär att vara lärare och elev 
och hur lärande egentligen går till. Men också hur mycket vi i skolan 
kan påverka och hur mycket vi betyder för dem vi möter. Det kan 
krävas mod och nyfikenhet för att börja reflektera på ett medvetet sätt. 
Jag hoppas att du som läsare är redo att anta utmaningen att reflektera 
över din egen praktik genom inspiration från berättelserna i boken.  
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IntroduktIon

lärares olIka uppgIfter

Ulrika Bergmark

Lärare i det svenska skolväsendet har många uppgifter. Exempelvis 
handlar de om att hjälpa barn att utveckla sitt lärande inom olika 
områden, uppmuntra barn till att bli goda medmänniskor som bryr sig 
om dem de möter i världen, samt att utveckla sig själv som lärare. 
Detta betonas i läroplanerna för för- och grundskolan, Lpfö 98 och 
Lpo 94.

Det ena uppdraget betonar faktiska kunskaper inom olika ämnes-
områden, medan det andra fokuserar mer på etik: förhållningssätt och 
bemötande. För att barn och ungdomar ska lära kunskaper och bli 
goda medmänniskor är det viktigt att dessa två uppdrag inte skiljs åt. 
Hur kan lärare på ett medvetet sätt låta de två uppdragen ömsesidigt 
stärka varandra? Hur kan ett etiskt förhållningssätt finnas med i 
pedagogisk verksamhet på ett konkret sätt så att det leder till lärande 
för barn och vuxna? Ett etiskt förhållningssätt berör den psykosociala 
och den fysiska miljön i förskolan och skolan. Lärares syn på vilka 
förmågor elever har och hur lärande går till påverkar sedan hur lärarna 
bemöter sina elever, vilka arbetssätt de väljer att använda och vilket 
innehåll i undervisning de presenterar. 

För att på ett personligt sätt belysa hur skolans kunskaps- och 
etikuppdrag kan se ut, följer nu en skolledares betraktelse från sin 
egen barndoms skola i Jämtland.


