
Du har mötet 
Vi har 

möjligheterna!



Du har dem varje dag. Möten. Du bestämmer vad som skall ske i varje 
möte. Det är ditt val. Betydelsefulla mötens föreläsarteam bjuder dig 
på en resa med mötet som fokus. Våra föreläsare är tränade att lyfta 
mötets betydelse till nya höjder, vi ger dig en ökad förståelse av hur 
du kan bli en positiv medkraft. 

Betydelsefulla Möten 2act 
Betydelsefulla Möten 2act fokuserar på det positiva som sker i vårt 
samhälle och genomför riksomfattande insamlingskampanjer för att 
skapa ökad medvetenhet om hur mycket vi alla betyder för varandra. 
Sedan starten har vi samlat på berättelser inom skola, vård, idrott, 
politik och entreprenörskap. Betydelsefulla möten kännetecknas av 
riktigt bra berättelser som man snabbt kan förstå och ta till sig. Kort, 
kärnfullt och gripande! Direkt från vardagen. Storytelling - när det är 
som bäst!

Mötets betydelse
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’’Du är unik och fulländad 
precis som du är.  
 
Du är viktig bara för att  
du är du.  
Allt du gör spelar roll!”  
Catherina Ronsten, grundare och kreativt ansvarig för Betydelsefulla Möten 2act



Möten med mening – medveten kraft
Talesättet ”Det går inte att låta bli att kommunicera” är en 
sanning på många olika nivåer. Varje dag möter vi män-
niskor som på ett eller annat sätt påverkar oss på samma 
sätt som vi påverkar dem. 

Alla möten har potential att bli till Betydelsefulla Möten, 
från det lilla mötet i kassakön till den stora föreläsningen. 
Detta är inte fråga om kärnfysik eller trolleri, utan snarare 
något vi kan och bör tala om. Tillsammans kan vi förfina 
och utveckla våra möten till att bli allt mer betydelsefulla, 
för allt fler. För vem vill inte ta del av fler Betydelsefulla 
möten? Både för egen och för andras del. Tiden och Kraf-
ten är begränsad, det gäller att göra bästa möjliga av den.

Mitt specialområde är skolan. Sedan slutet av 1900-talet 
är jag verksam som lärare. Dagarna fylls av möten i stort 
och smått – elever, kollegor, föräldrar. En del spelar avgö-
rande roll, många är betydelsefulla. 

Jag har dessutom många andra strängar på min lyra, 
skriver böcker, bloggar och twittrar, bevakar forskning, 
leder seminarier och föreläser (över 250 föreläsningar i 
bagaget).

Jag är en erfaren, engagerad föreläsare och seminariele-
dare med många strängar på sin lyra; lärare, författare, 
förälder, folkdansare skolutvecklare, bloggare, twittrare, 
skolforskningsbevakare, engagerad i Lärarnas yrkesetiska 
råd och Lärarnas Ansvarsnämnd.

Möten med mening ger kraft, inspiration, mod och hopp. 
Jag ger garanti att mina åhörare bär med sig detta. 
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Betydelsefulla möten med elever 
”När stjärnglansen tänds i en unges ögon får jag 
gåshud – varje gång”. Den känslan är obetalbar 
och går att få uppleva allt oftare med ett medvetet 
relationsarbete. Denna föreläsning bygger på såväl 
egen beprövad erfarenhet som aktuell forskning. 
Undervisningsrelationen och undervisningsgemen-
skapen är ett professionellt objekt som vi kan arbeta 
medvetet med, precis som lärares ledarskap och 
Betydelsefulla Möten kan ge mer av Kunna – Vilja – 
Våga hos eleverna. Detta ger förstås bäring på såväl 
resultat som arbetsglädje, motivation och nöjdhet 
hos såväl elever, föräldrar och lärare. 

Betydelsefulla möten mellan kollegor 
När lärare verkligen har betydelsefulla möten till-
sammans kan vad som helst hända, det visar såväl 
erfarenhet som forskning. Enligt John Hattie har 
inget så stor påverkan på elevernas resultat som just 
en fungerande samverkan mellan lärare. Det finns 
goda exempel att lyfta upp, men de måste också ta 
sin avstamp i det som är, som det är. De som deltar 
är de som måste vilja göra jobbet. Tillsammans, uti-
från vad var och en kan bidra med. Att lärare priori-
terar olika är det som ger skolan kraft, om vi tillåter 
våra olikheter att bli betydelsefulla och visar respekt 
för det. Vi måste gå till en kultur som bygger på att 
varje möte måste vara betydelsefullt, där vi kan, vill 
och vågar finna en balans mellan att behålla det 
som fungerar, utveckla nytt som fungerar bättre och 
på allvar fokusera på det som spelar störst roll. 

Betydelsefulla möten med föräldrar 
Ett välfungerande samarbete mellan skola och hem 
gör underverk – för elevernas resultat, elevernas 
drogvanor, föräldrarnas upplevelse och engagemang, 
lärarnas arbetsbörda och engagemang. Detta sam-
arbete uppstår inte av sig självt, det finns konkreta 
metoder och knep. Tillsammans kan och bör vi 
även fundera över våra utgångspunkter i samarbe-
tet, där vi bygger ett seminarium utifrån Ödmjuk 
Orubblighet och Betydelsefulla Möten.

Jag har idag suttit på din föreläsning till 16.30 en fredag 
eftermiddag. Dessa timmar hade kunnat bli outhärdliga, 
men de flög förbi tack vare din fantastiskt tankeväck-
ande, inspirerande och givande föreläsning, TACK!”

Magnus temaföreläsningar

Magnus som föreläsare...

Magnus Blixt
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Betydelsefulla möten-föreläsare

Fredrik Alpstedt
För mig rent personligen försöker jag gå in i varje möte som att det kommer bli betydelsefullt. För du 
vet aldrig när det där extra speciella mötet kommer att ske kanske inte heller kommer du vara med-
veten om att ett möte du har varit en del av varit betydelsefullt för den andra parten. Betydelsefulla 
Möten är ett bra sätt att visa för andra att livet enkelt ta andra inriktningar. Det gäller bara att hamna 
i ett möte med en person som lyckas inspirera en tillräckligt.

Magnus Blixt
För mig är ett Betydelsefullt Möte ett möte med mening. Meningen kan uppstå där och då, 
men också komma långt efteråt. Precis som ett litet, litet frö kan bli till en stor solros fungerar 
möten; man kan inte se på fröet innan hur stor blomman kommer att bli. Däremot kan man öka 
chanserna genom att ge det rätt förutsättningar. Jag älskar möten som är eller blir betydelsefulla, 
för mig och för andra.

David Lindqvist 
Det är i möten med andra människor som man som person bäst kan utvecklas. Betydelsefulla 
möten ger en chans att förverkliga drömmar, en möjlighet att utvecklas som människa. Det 
gäller att se varje möte som intressant och en chans av möjliga utmaningar.Tro på dig själv och 
tro på din omgivning! Ställ krav och ha förväntningar på din omgivning, men framförallt tro på dig 
själv! 

Catherina Ronsten
Betydelsefulla Möten är allt. Livet i stort som smått. Människor och hela jorden. Lust och glädje, sorg 
och vrede. Betydelsefulla möten är kärnan till livets existens där vi på köpet får till oss fantastiska 
nya, gamla och nyttiga lärdomar som vi behöver ta till oss, utveckla, fördjupa och förstå. En förelä-
sare jag beundrar och vill lyssna till får gärna ha humor (skratt är nyttigt;-), skapa glädje (pirr i magen) 
och ge inspiration (nytänk ’aha’!!). 

Elisabeth Wahlin
Ett betydelsefullt möte för mig är vägen till något nytt. En person som berör, en situation som ger 
mig perspektiv eller en upplevelse som dröjer sig kvar hos mig och får mig att börja reflektera. Möten 
är en krydda i mitt liv jag inte kan vara utan. En ingrediens som gör att jag utvecklas. Vi möter olika 
personer hela tiden, som gör avtryck i vår vardag. Ibland tar vi emot och ibland är det inte rätt ”tim-
ning”. Men vid de tillfällen vi har öppna sinnen, då kan verkligen allt hända!

Våra moderatorer - erfarna och trygga - till er tjänst
Mats Björud och Anita Lilja Stenholm har båda ledarskap och organisationsutvecklings-bakgrund. Vana att ta plats och som 
moderatorer guida både stora och små konferenser. 

Mats Björud
Ett betydelsefullt möte 
är när jag får eller ger 
inspiration som leder till 
positiv förändring. En bra 
föreläsning har ett tydligt 
budskap, en bra struktur 
och kommunikation med 
publiken.  

Anita Lilja-Stenholm
Lyssnar in det osagda, skapar 
mervärde i dialog, delaktig-
het, respekt, tillit  och närvaro 
och använder all fantasin och 
lyhördheten för att möta och 
överträffa deltagarnas och före-
läsarens förväntningar. Får det 
betydelsefulla mötet att lyfta!


