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w.2act.se som är lärare, skolledare och annan vuxen i skolan samt till dig som är elev och föräldrar till barn i skolan

Skriftlig information till dig som tillfrågas:

Hej! 
Många pratar om skolan, om hur viktig den är och ofta finns det i samma andetag en vilja till att bidra till att få skolan 
att fungera bättre. Vi tror att det finns mycket att lära av det som redan sker i dagens skola. Om de möjligheter och de 
betydelsefulla möten som sker varje dag. därför startar vi nu insamling av Betydelsefulla möten i skolan. Vi söker dig som 
vill berätta om ett eller flera möten som förändrat ditt sätt att se på saker och ting, ditt sätt att vara, agera och planera. 

Alla röster är lika viktiga! 
Du som arbetar i skolan, går eller har gått i skolan eller är förälder med barn i skolan. Vi söker dig som vill berätta 
om ett positivt och betydelsefullt möte i skolan. Vi vill ge dig som har erfarenhet av betydelsefulla möten och mot-
taganden i skolan att berätta om dina erfarenheter. För att delta i insamlingen kan du vara lärare, skolledare eller annan 
vuxen i skolan, elev eller förälder och beslutsfattare.  

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 har upplevt i skolans vardag. Dina erfarenheter om betydelsefulla 
möten kan vara till hjälp för att skapa ännu fler positiva erfarenheter i skolan. Forskningen kommer att publiceras i na-
tionella och pedagogiska tidskrifter och på projektets hemsidor www.2act.se/bmiskolan.se och www.ltu.se/betydelseful-
lamoten. Ett urval av berättelserna kommer också att presenteras i en populärvetenskaplig bok. 

Deltagande
Alla uppgifter som kommer oss till del kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga får ta del av det. Namn 
kommer inte att redovisas i forskningsresultaten och inte heller i boken utan tillstånd från den som är berörd. Ditt delta-
gande i studien är helt frivilligt, vilket innebär att du också utan motivering kan avbryta ditt deltagande. Vill du avbryta 
ditt deltagande meddelar du oss via mejl att din berättelse inte får användas i studien och/eller boken. Luleå tekniska 
universitet ansvarar för forskningsstudien. Ingen ersättning utgår till dig som medverkar. 

Lämna din berättelse
Du kan gå in på nätet till den här adressen www.betydelsefullamoteniskolan.se och lämna din berättelse och ett sam-
tycke till att delta i studien. Frågor som kan hjälpa dig i att berätta om ditt betydelsefulla möte kan vara:  
Vem var det som sa eller gjorde något?  
När hände det? 
Vad var det som hände? 
Vilken situation skedde det i? 
Hur kände du när det hände? 
Varför blev den här personen så betydelsefull för dig? 
Fick händelsen någon betydelse för dina möjligheter att lära nya kunskaper i skolan, hur i så fall? 
På vilket sätt har händelsen påverkat ditt liv på ett positivt sätt idag? 
Om du under 15 år behöver vi även vårdnadshavares samtycke. 

Du kan även välja att lämna din berättelse och samtycket i ett personligt brev som du skickar med vanlig post. Under-
teckna brevet med namn, personnummer, adress och telefonnummer så kan vi kontakta dig för att ge dig information om 
projektet. Skicka till din berättelse till Betydelsefulla Möten 2act/Skola, Solvägen 3, 632 33 Eskilstuna

Du kan också ringa på tel 073-600 32 12 och muntligt berätta din historia. Dessutom kan du också kontakta oss via sms till 
073-600 32 12 och berätta att du är intresserad av att delta men vill veta mer. Kom ihåg att uppge ditt namn och telefon-
nummer så att vi kan kontakta och ge dig information om projektet. 

Berättelser om betydelsefulla lärare kan du redan nu läsa på www.2act.se. Ytterligare information om insamlingen hittar 
du via www.2act.se/bmiskolan.se

Är det något du undrar över får du gärna vända dig till: 

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@2act.se      e-PosT ulrika.bergmark@ltu.se
TEL. 073-600 32 12      TEL. 0920-49 10 36, 070-519 10 36

Till dig!

Insamlingen av Betydelsefulla möten i skolan genomförs tillsammans med Luleå tekniska universitet,  
och i samarbete Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.


