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Bakom de svarta rubrikerna om allt som inte fungerar i dagens skola finns det mängder med goda 
exempel att lyfta med fokus på vad som fungerar i dagens skola. Betydelsefulla Möten 2act startar 
nu tillsammans med en forskargrupp på Luleå tekniska universitet en riksomfattande insamling av 
betydelsefulla möten i skolan. 

- Många pratar om skolan, om hur viktig den är och ofta finns det i samma andetag en vilja till att bidra till att få sko-
lan att fungera ännu bättre. Men det är ju som så att det finns mycket att lära av det som redan sker i dagens skola. 
Via kampanjen Betydelsefulla möten i skolan vill vi visa på vad som fungerar i dagens skola. Om de möjligheter 
och de betydelsefulla möten som sker varje dag på en av landets viktigaste och största mötesplatser - skolan. Därför 
startar vi nu insamling av Betydelsefulla möten i skolan, säger Catherina Ronsten, Social Entreprenör och grundare 
av Betydelsefulla Möten 2act.

Du som arbetar i skolan, går i skolan eller är förälder med barn i skolan
Med hjälp av insamlingen Betydelsefulla möten i skolan vill vi ge dig som har erfarenheter av betydelsefulla möten och 
mottaganden i skolan att berätta om dina erfarenheter. För att delta i insamlingen kan du vara lärare, skolledare eller 
annan vuxen i skolan samt elev, förälder eller beslutsfattare. Alla röster är lika viktiga! Ett urval av berättelserna kommer 
förutom att beforskas också att presenteras i en populärvetenskaplig bok. 

Forskning
En forskargrupp vid Luleå tekniska universitet kommer att studera de inkomna berättelserna för att skapa ökad 
förståelse för de positiva möten som vuxna, barn och ungdomar upplever i skolans vardag. Erfarenheter om betydelse-
fulla möten kan vara till hjälp för att skapa ännu fler positiva erfarenheter i skolan. 

- Det finns redan mycket forskning som belyser problem och hur vi kan lösa dem och därför känns det angeläget 
att forska om sådant som fungerar i skolan – som betydelsefulla möten. Det finns forskning om relationernas 
betydelse i skolan, vilket är ett område där betydelsefulla möten ingår. Det som inte forskats kring i lika stor ut-
sträckning är just möten som har gjort skillnad. Det kan handla om ett kort möte i skolan som bidragit till positiva 
förändringar för människor. Ett möte betydelsefullt möte kan påverka både nuet och framtiden för den som upp-
lever det, säger Ulrika Bergmark, lektor i pedagogik

Engagemang som visar vägen
Det är åttonde gången som Betydelsefulla Möten 2act går ut och efterlyser möten som blivit betydelsefulla för 
målgruppen. Tidigare insamlingskampanjer har resulterat i Betydelsefulla möten - Lärare gör skillnad (2001), 
Betydelsefulla möten - Människor som recept (2004), Betydelsefulla möten i idrotten (2008), Du är betydelsefull 
(2008), Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar (2009) och Betydelsefulla Möten - Nu är det dags! (2010).

Kampanjen Betydelsefulla möten i skolan pågår fram till 14 september 2014. Boken Betydelsefulla möten i skolan 
ges ut av Betydelsefulla Möten 2act. Lärarförbundet (LF), Lärarnas Riksförbund (LR) och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) bidrar till insamlingen genom att sprida information till sina medlemmar och andra engage-
rade målgrupper. 

Via hemsidan www.2act.se/bmiskolan går det bra att lämna sin berättelse. Redan nu har vi glädjen att via 
www.2act.se presentera betydelsefulla möten berättelser där elever berättar om betydelsefulla lärare. 

Kontakt
Catherina Ronsten, Social Entreprenör    Ulrika Bergmark, lektor pedagogik 
Betydelsefulla Möten 2act, Solvägen 3, 632 33 Eskilstuna  Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
E-POST c.ronsten@betydelsefulla.se     E-POST ulrika.bergmark@ltu.se
TEL. 073-600 32 12      TEL. 0920-49 10 36, 070-519 10 36
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Insamlingen av Betydelsefulla möten i skolan genomförs tillsammans med Luleå tekniska universitet 
och i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.

AdRESS: Betydelsefulla Möten 2act  Solvägen 3  632 33 Eskilstuna    
TELEFOn: 073-600 32 12 E-POST: bmiskolan@2act.se   

WEBB: www.2act.se/bmiskolan



 
KORT FAKTA BETYDELSEFULLA MÖTEN 2ACT 
Betydelsefulla Möten 2act - bakgrund Betydelsefulla Möten 2act startade år 2000 med en riksomfattande insam-
lingskampanj av Betydelsefulla lärare. Sju riksomfattande projekt i serien med Betydelsefulla möten har genomförts 
på riksnivå (skola 2001, vård 2004, idrott 2009, du är betydelsefull, entreprenörer 2009, ambassadörer för kvinnors 
företagande 2010). 

Betydelsefulla Möten 2act har tagit fram en metod och struktur för att på riksnivå samla in spännande vardagsberät-
telser med fokus på betydelsefulla möten. Möten där människor via en annan person bestämt sig för att ta nya steg  i 
livet. Betydelsefulla möten lyfter fram ögonblick och möten som gjort och gör skillnad. Varje kampanj resulterar i en 
bok med en samling av betydelsefulla möten-berättelser från hela Sverige. Betydelsefulla möten har ingen koppling till 
någon religion eller politisk organisation utan vill peka på varje enskild persons möjlighet att själv påverka - både sitt 
eget och andras liv - på ett positivt sätt. Betydelsefulla möten kännetecknas av riktigt bra berättelser som man snabbt 
kan förstå och ta till sig. Kort, kärnfullt och gripande! direkt från vardagen. På hemsidan www.2act.se hittar du mer 
information. 

Tidigare Betydelsefulla möten kampanjer/böcker  
Betydelsefulla möten - Lärare gör skillnad  
Betydelsefulla möten - Människor som recept 
Betydelsefulla möten i idrotten – en samling berättelser om mod, svett och tårar 
Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar 
Du är betydelsefull 
Betydelsefulla möten - Politiker berättar 
Betydelsefulla möten - nu är det dags!

Catherina Ronsten  
Initiativtagare till Betydelsefulla Möten 2act är Catherina Ronsten. Catherina är verksam som Social Entreprenör, är 
född och uppvuxen på Gotland, 51 år och egenföretagare i Eskilstuna. Hon är utbildad journalist och marknadseko-
nom. Catherina samlar på möten som blivit betydelsefulla och fått en avgörande betydelse för människors liv. 

”Idag har vi ett alltför stort fokus på vad som inte fungerar i vårt samhälle, det råder en makalös obalans mellan vilka 
positiva och negativa bilder och teman som vi vuxna förmedlar till våra barn och unga. Vi behöver ladda om och mycket 
mer än tidigare använda goda exempel som ledstjärna för vårt samhälle. Här gör Betydelsefulla Möten 2act en bety-
dande insats”, säger Catherina Ronsten. 

FORSKARTEAM LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Ulrika Bergmark tel. 070-519 10 36 
Lektor pedagogik vid Luleå tekniska universitet 

”Det finns redan mycket forskning som belyser problem och hur vi kan 
lösa dem och därför känns det angeläget att forska om sådant som 
fungerar i skolan – som betydelsefulla möten. Det finns forskning om 
relationernas betydelse i skolan, vilket är ett område där betydelsefulla 
möten ingår. Det som inte forskats kring i lika stor utsträckning är just 
möten som har gjort skillnad. Det kan handla om ett kort möte i skolan 
som bidragit till positiva förändringar för människor. Ett möte betydel-
sefullt möte kan påverka både nuet och framtiden för den som upplever 
det”, säger Ulrika Bergmark som är lektor pedagogik vid Luleå tekniska 
universitet

Catrine Kostenius tel. 070-200 04 64 
Biträdande professor i Hälsovetenskap

”Både vår egen och andras forskning har visat på relationernas betydelse för vår hälsa och vårt lärande. Vi vill därför 
ge röst åt de som finns i skolan om dagarna och de som har kontakt med skolan - elever, föräldrar, lärare och andra 
personalgrupper – för att höra om deras erfarenheter av betydelsefulla möten. När vi lyssnar på de goda exempel som 
finns får vi kunskap om vad som fungerar bra så vi kan förstärka detta i hälsofrämjande arbete i skolan”, säger Catrine 
Kostenius, biträdande professor i Hälsovetenskap. 

Ex. på tidigare utgiven litteratur 
Bergmark, U.  (2009). Värdefullt lärande - den goda cirkeln. Eskilstuna: Betydelsefulla Möten 2act 
Bergmark, U. & Kostenius, C. (2011). Uppskattningens kraft – lärande, etik och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 
Kostenius, C. (2011). Hälsovägledarboken. Lund: Studentlitteratur
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Vi har gjort det förut! Vi har genomfört riksomfattande kampanjer och samlat på berättelser som vi publicerat  i böcker om Betydelsefulla möten 
med lärare som gör skillnad, människor som recept, idrottsledare, politiker och entreprenörer. Varför? För att de är grupper i vårt samhälle som för-
tjänar vår uppmärksamhet och uppskattning. Den här gången genomför vi vår efterlysning med fokus på Betydelsefulla möten i skolan tillsammans 
med forskare från Luleå tekniska högskola och i samarbete med Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. 

AdRESS: Betydelsefulla Möten 2act  Solvägen 3  632 33 Eskilstuna    
TELEFOn: 073-600 32 12 E-POST: bmiskolan@2act.se   

WEBB: www.2act.se/bmiskolan
Insamlingen av Betydelsefulla möten i skolan genomförs tillsammans med Luleå tekniska universitet 
och i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.


