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Antalet pensionerade medlemmar ökar. Runt om i landet inbjuder pensio-
närsombuden sina medlemmar till trevliga möten, men om den samlade 
kunskapen och erfarenheten ska komma förbundet till godo måste vi också 
delta i lokalavdelningarnas arbete. Nominera även dem som lämnat sin 
tjänst till styrelseuppdrag.  

”Inget nytt under solen” sägs det ofta. Utvecklingen går framåt och bakåt i 
stormsteg. Vad som är lärarnas viktigaste uppgifter har diskuterats i alla tid-
er. Skolan som arbetsplats har sina särskilda problem. På den som på andra 
arbetsplatser är det förödande om de som finns där måste utföra uppgifter 
som syns meningslösa. Så tycks det vara beträ�ande den dokumentation 
som nu åläggs lärarna.  Det måste sägas gång på gång att det är pedagogerna 
själva som bäst vet hur och i vilken omfattning dokumentation skall ske.

Att det är val 2014 märks redan nu. Valfläsk dyker upp på marknaden. En 
skattesänkning ska locka oss pensionärer, men det är lång väg kvar innan 
beskattningen mellan löntagare och pensionärer blir 
rättvis. 

I dag har det mesta sin dag. Vi har fått kanelbullens 
dag och även tjänstepensionen har nu sin egen 
dag den 27 september.  Kanske blev den inte så 
uppmärksammad som den borde ha blivit. Det är 
en viktig fråga för blivande pensionärer att ha 
kontroll på sin tjänstepension.

Nästa år har Lärarförbundet kongress. 
Förhoppningsvis återkommer de lokalav-
delningar som förra gången motionerade 
om inflytandet för pensionerade med-
lemmar.  ”Att ta till vara kunskap och 
erfarenhet” går om det finns kanaler 
för detta.

”Den vår de svage kalla höst” har vi 
framför oss. Låt oss njuta av den!

Ta vara på kunskap  
och erfarenhet

MARIANNE STENSSON
Ordförande i centrala  
pensionärskommittén
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PROFILEN

Efter ett yrkesliv som språklärare 
på gymnasiet lotsar nu Marianne 
Sjögren efterlevande genom sista 
avskedet till sina nära och kära. 
Det var kommunfullmäktige i 

Partille som frågade om hon ville bli borgerlig 
begravningsförrättare. 

– Jag bestämde sig för att försöka, det är 
tio år sedan nu. 
Språkläraryrket är ett stöd när en begrav-
ningsceremoni tar form.

– Det är viktigt att välja de rätta orden, och 
min lärarbakgrund hjälper mig mycket. Jag 
har en språklig lätthet som är en tillgång, 
säger Marianne Sjögren.

Ett begravningsuppdrag kommer oftast 
via en begravningsbyrå.

– Först av allt går jag hem till sorgehuset. 
Vi talar om den döde och lägger tillsammans 
upp ritualen. Jag försöker få fram hur perso-
nen var som människa, ber dem berätta om 
olika episoder, det kan ju vara roliga saker 
också. Men ibland är det svårt att få fram 
mer än ”Axel var väldigt snäll”, så jag måste 
pumpa dem lite. 

Hon får ofta förtroende att välja dikter själv, 
och är noga med att i förväg stämma av dikt-

val och allt hon planerar att säga om den döde. 
– Man ska trycka på rätt saker. Det ska inte 

bli en uppräkning av den dödes liv, utan säga 
något om den dödes karaktär.

De anhöriga vill för det mesta ha med psalm-
er, trots att det är en borgerlig begravning.

– Det finns en ambivalens, en psalm tas 
med lite för säkerhets skull. Min känsla är 
att de tänker att det är nog bäst trots allt att 
ha både hängslen och livrem. 

Marianne Sjögren är för egen del troende. 
Hon ser det som att begravningsceremonier 
inte är instiftade av Gud och att Gud inte alls 
är beroende av att vi följer Svenska kyrkans 
ritualer. Ibland blir det samtal om de frågorna 
med efterlevande. 

Borgerliga begravningar äger rum i 
kapell eller andra samlingslokaler. Utomhus 
är tillåtet, men fungerar mindre bra, anser 
Marianne Sjögren. Formerna för ritualen är 
väldigt fria. Vilken musik som helst går bra, 
fast satanistsånger skulle Marianne Sjögren 
säga bestämt nej till. 

En del efterlevande tänker inte på att de 
själva får spela eller sjunga. Andra planerar 
att göra just det eller att säga några ord, men 
orkar inte när de väl kommer till kapellet. 

Det händer att den döde själv har planerat 
sin begravning till de yttre formerna, som 
val av kapell, kremering eller kanske vilken 
musik de vill ha. 

Något som däremot förvånat henne 
mycket gäller äkta makar. 

– Jag frågar den som är kvar om de har 
talat med varandra om döden. Nej, aldrig, 
blir svaret nästan jämt. Det är som att de 
inte vågar det. Den som är kvar säger att ”det 
kändes som att jag skulle tala om för honom 
att han snart ska dö”. Det är svårt att tala om 
det sorgliga, att man ska skiljas. Istället låtsas 
man och säger att ”du blir några bra igen.”

Därför har Marianne Sjögren en upp-
maning till läsarna.

– Alla människor har funderingar. Dela 
dem med varandra! Vad tror du? Döden är 
en verklighet, det är något som kommer att 
hända. Kanske kommer det då fram några 
trösterika ord från livskamraten: ”Jag är inte 
rädd”, ”Vi somnar och sen är det inte mer” 
eller ”Jag tror att alla kommer till himlen”. •

Marianne Sjögren, Partille, är borgerlig begravningsförättare. 
Hon tycker att lärarbakgrunden är ett stort stöd i uppdraget.
 – Jag har en språklig lätthet som är en tillgång.

Text: Anna Norrby

Fo
to

: A
nn

a 
N

or
rb

y

Fo
to

: P
ri

va
t

Hjälper till att ta farväl



I FOKUS
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Små barn börjar mycket tidigt att 
intressera sig för sin omgivning, 
om bara omgivningen intresserar 
sig för dem. Föreställ dig en situa-
tion där barnet prövar sin förmåga 

att bygga torn. Då kan du tänka: ”Skönt, nu 
pågår sysselsättning och jag kan göra annat”. 
Eller så deltar du i barnets aktivitet. Du upp-
muntrar barnet och talar med barnet. Tänk 
efter vad du säger! Vilka ord använder du? 
”Kan du bygga med en kloss till? Bra, nu har 
du två klossar. Ta en till och lägg på tornet. Nu 
har du tre. Ge en kloss till pappa. Nu har du 
två och jag har en. Du har fler än jag.” 

Genom din aktivitet får barnet ord på lek-
händelserna. Du bidrar till att matematikord 
hamnar i barnets till en början passiva ord-
förråd och som senare förs över i det aktiva 
förrådet 

Utmana barnen att ta sig till matema-
tikvärlden. De skall så småningom ha en 
antalsuppfattning, kunna se mönster och 
samband, kunna jämföra, mäta och ha språk 
för att kunna sätta ord på sina tankar om 
vad de använder matematiken till. Detta 
komplexa skeende kallar vi grundläggande 
matematiska begrepp och metoder. 

Barn behöver uppmuntras till att få tilltro 
till sitt matematiska tänkande. De skall känna 
att de duger. 

Räkna med  
barnens nyfikenhet
När är det tid att börja räkna med barn? Tänker vi ens tanken att vi ska  
vänta tills det blir tid att börja, är det stor risk att det blir lite för sent. 

Text: Kerstin Pålsson Foto: Andreas Nilsson

Jag drar mig till minnes en betydelsefull 
matematiklärare i mitt eget liv. Han hade 
tankar som jag först i vuxen ålder förstod 
betydelsen av. När någon sa: ”jag kan inte” 
eller ”jag förstår inte” svarade han alltid: ”Ja, 
det är för att du ännu inte hunnit lära dig det.
Då gör vi något åt det.” 

Som elev upplevde man att man dög, och 
att han trodde att jag kunde gör en insats och 
lära mig. Hans respektfulla bemötande fick 
många att satsa och anstränga sig.

Stunderna när jag får uppleva ett barns 
insikt i ett matematikproblem samlar sig som 
pärlor längs lärarbanan. Som när en knappt 
treårig flicka satt vid en rund bricka som 
dessutom var rund i botten så att den vickade 
fram och tillbaka. 

Den var gjord för att tre bollar skulle kunna 
landa i var sitt hål när brickan vickades. 
Problemet var att hon hade fyra bollar. Vad 
skulle nu hända? Hon puttade ner bollar i 
alla tre hålen, men då hade hon en boll kvar 
i högerhanden. Med vänsterhanden lyfte 
hon upp en boll och lade nöjd ner bollen från 
högerhanden. Nu hade hon ett nytt problem 
med en boll i vänsterhanden. Hon bytte bol-
lar en gång till, men var inte en nöjd med den 
lösningen. 

En boll saknade fortfarande ett hål att ligga 
i. Nu ökade hon takten med bollbyten, för jag 

tror att hon tänker som så, att går det fort nog 
så får väl alla plats. Jag tror att hon tar ett steg 
framåt när det gäller antalsuppfattning och 
ett till ett-principen. Hennes suveräna lösning 
blir efter en stund att kasta iväg en boll och 
resa sig och kasta en blick på sina tre bollar 
i hålen och glatt skutta iväg mot nya djärva 
mål i livet.

Bland små barn finns inget som är svårt i 
matematiken. Det är troligen bara så att ingen 
har gjort det tillräckligt intressant. Ingen har 
tryckt på startknappen. Hur gör man det då? 
Den egna inställningen kan vara avgörande.
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Författaren Kristin Dahl skriver i för-
ordet till sin bok Matte med mening att hon 
tillhörde dem som hatade matte och att det 
var något som inte angick henne. Så var det 
innan hon tog reda på vad matematik faktiskt 
är. Matematik är varken tråkigt eller svårt, du 
behöver bara organisera det du redan har i 
huvudet och redan kan. Alla håller kanske 
inte med, men tänk om hon har lite rätt och 
att matematik traderas som svårt alldeles i 
onödan. 

Alla förefaller dock vara överens om att 
det inte är möjligt att klara dagens samhälle 
på ett bra sätt om man inte behärskar viss 
matematik. 

Sannolikhet och slumpmässighet kan vara 
ändamålsenligt att känna till i vissa situatio-
ner. Har jag chans att vinna i lotteriet eller 
handlar det om tur och otur?

Statistiska beskrivningar kan tydliggöra 
resultat men också förvirra oss om den som 
redovisar väljer att förvränga resultatbilden.

När jag åker över en bro litar jag på att 
konstruktören behärskat sin matematik 
för beräkningarna i hållfasthet. Sprutor tar 
jag emot när sköterskan fixar rätt volym av 
sprutinnehållet till mig. 

Astronauten Christer Fuglesang höll ett 
anförande för ett stort antal människor som 
arbetade med matematik. De flesta var lärare 
från alla olika skolformer i Sverige. Han sa att 
matematiken kan ta en person till i stort sätt 
vilken nivå som helst: ”Se bara vilken nivå 
matematiken tog mig till.”

Entusiasm kan sätta igång barn till att 
våga och vilja utforska företeelser. Gå ut och 
se dig omkring tillsammans med ett barn. 

Testa vad ni kan göra med 200 kottar (se 
rutan ovanför). Genom att följa barnen syns 
progressionen i deras lärande. Vi får se hur 
elever byter upp sig i lösningsstrategier. De 
kan ofta själv sätta ord på hur de tänkte förra 
gången och hur mycket smartare de tänker 
nu. Jag bjuds in i lärandet och vässar min egen 
pedagogiska förmåga.

I många fall av matematikundervisning 
används modeller för att lösa uppgifter. Det 
är ibland inledningsvis framgångsrikt, men 
ganska snabbt är det så många modeller 
som måste hållas aktuella att de lätt blandas 
samman. 

Kanske är det mera framgångsrikt att träna 
på strategier? Bilder är ofta ett stöd. Mönster 

kan leda rätt i matematiken. Rita själv stödjer 
tanken. 

Prata matematik med kompisen. Höra 
när någon berättar om sin tanke för att hitta 
lösningar. Matematik är som gjort för dialog.

När blir det egentligen dags att räkna? Med 
en gång! Men att räkna är bara en ingrediens 
i matematiken. Barns och andras lärande i 
matematik karakteriseras av rikedom och 
mångfald och kan inte tillåtas att bli framställt 
som att räkna. 

Det är helt ok att räkna i matematiken, 
men det blir inte mycket matematik av att 
bara räkna. •

”Bland små barn finns inget som  
är svårt i matematiken. 
Det är troligen bara så att ingen 
har gjort det tillräckligt intressant.
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Gå på matteäventyr i skogen
Ta med ett en meter långt rep. 
Samla 200 kottar. 
Hur gör man då? När vet jag att det är 200?  
Något att bära i? Hur stor tror du att kottehögen blir? Finns det  
olika sorters kottar i området? Vad händer med högen då?

Lägg repet i en sluten form på marken. Hur många kottar behövs  
för att lägga runt, lägga tvärs över? Varför heter det tvärs över? 

Gör en triangel, rektangel, kvadrat och cirkel av repet.  
I vilken form får det plats flest kottar? Färst?

Bär kottar. Hur många kottar kan du bära själv?  
Tillsammans med en kompis om ni hjälps åt?  
Bär med bara en hand. Det blir fantastiska lösningar  
när barnen uppfinner ”kottetransporter”.



AKTUELLT

125 förväntansfulla lärare från hela 
Norden strålade samman i Torshavn un-
der årets ljusaste dagar. Luften surrade 
av olika tungomål, som förvånansvärt 
snabbt kunde förstås av oss vikingaätt-
lingar. 

Vårt hotell hade en vidunderlig utsikt över 
staden, där himmel och hav möttes och där 
grönskande, höga berg med djupa klyftor, 
strömmande vatten, sjöfåglar och betande 
får inramade panoramat. Våra värdar bjöd 
på en säregen upplevelse, till fots i gamla stan 
och per buss och båt till spännande platser.

Färöarna har knappt 50 000 invånare på 
18 öar med bebyggelse på alla utom en. Impo-
nerande långa tunnlar och broar underlättar 
kommunikationen i vår tid, men i forna dagar 
kunde man nog bli ganska isolerad. 

Fiske är huvudnäring och man har ett rikt 
kulturliv. Vi bjöds på ”kvaddans” som dansas 
till gemensam sång utan ackompanjemang 
och påminner om medeltida ballader. Vid 

Nordisk Lärarpensionärsträff 17–21 juni 2013

Färöarna i våra hjärtan!

festmiddagen på avskedskvällen ljöd sånger 
från våra nordiska länder i en härligt blandad 
kör. Arrangörerna lovordades och alla enades 
om att nog ville vi träffas igen - gärna nästa 
år då värdskapet går till Trondheim i Norge.

Gittel Skiöld, Gullholmen och  
Britt Hallgren, Trollhättan

I september samlades pensionärsmedlemmarna i region Mitt-
norrland till ett gemensamt medlemsmöte i Sundsvall. Deltagare från 
såväl Y, Z som AC-kretsarna fanns med.

Programmet var varierat och innehöll godbitar av vad Sundsvall 
kan erbjuda i form av kultur och nöje. Stenstadens historia och unika 
bebyggelse, Casinot, åvandring och ett besök på Stenstan Visitor 
Center med avslutande lunch på hotell Knaust ingick. 

Sundvalls avdelning hade gjort ett förstklassigt arrangemang. 

Gunnar Nordin

– Jag har följt med på andra resor 
tidigare och upplever dem som trevliga 
och lärorika, den här är inget undantag. 
En trivsam och intressant vistelse i en 
stad som är mycket speciell sett ur dess 
historia och utveckling, säger Mona 
Borvall, Umeå.

– Positivt att träffa kollegor, såväl 
socialt som yrkesmässigt. Nytt att få 
göra en resa söderut. Visitor Center var 
höjdpunkten, där kan man ägna många 
timmar åt de interaktiva skärmarna 
och utställningarna. Casinot bjöd på en 
minnesvärd kväll, säger Olof Myhrberg, 
Umeå.

Uppskattat  
medlemsmöte  
i Sundsvall

Två färöiska kvinnor stickar en tröja, det går 
snabbare så.

Gjogv på norra Färöarna.

6     Gröna bilagan • Hösten 2013

Fo
to

n:
 G

itt
el

 S
ki

öl
d

Foton: Gunnar Nordin



  Gröna bilagan • Hösten 2013     7

2Nya böcker

Året utan sommar

Författare: Erika Fatland
Förlag: Norstedts

Han lät en bomb detonera. Åtta 
personer dödades och mer än 100 
skadades. Iförd polisuniform körde 
han mot Utöya där Arbeiderpartiets 
ungdomsförbund hade sitt årliga 
läger. 69 människor, de fl esta ungdo-
mar, fi ck sätta livet till innan polisen 
stoppade honom.
Året utan sommar är en berättelse 
om den värsta tragedin i Norges 
historia sedan andra världskriget. 
Författaren har besökt dem som 
drabbades och följer i spåren efter 
en vilsen ensamvarg. Alla måste vi 
så gott vi förmår medverka till att 
det som hände 22 juli 2011 inte kan 
ske igen.

Hallå 
där, 
Birgitta 
Gleerup

Vem är du?
– Jag är en pensionerad småskollärare i byn 

Norrfjärden norr om Piteå. Under många år 
var jag arbetsplatsombud, skyddsombud och 
kassör i avdelningen. 

Vilka frågor driver du i Lärarförbundet?
– Jag lyssnar efter vad medlemmar tycker 

är viktigt, och dit hör den fortsatta gemen-
skapen. Visst engagerar arbetsbördan som 
nu läggs på lärarna, men min känsla är att 
många pensionerade lärare tycker att det är 
skönt att ha lagt yrkeslivet bakom sig. Däre-
mot är det omtyckt att träffas över en kopp 
kaffe eller att göra något enkelt tillsammans. 

Vad har ni gjort på sistone?
– Det är roligt att många som nyss gått i 

pension dyker upp på våra aktiviteter. Vi var 
med på en trevlig höstträff för pensionärer i 
alla lokalavdelningar i Norrbotten. 80 med-
lemmar slöt upp – från Kiruna i norr till Piteå 
i söder. Vi möttes i Luleå och tog en tur ut i 
skärgården! 

Ledamot i 
pensionärs-
kommittén

438 dagar

Författare: Johan Persson & Martin 
Schibbye
Förlag: Offside Press

Två journalister var på jakt efter san-
ningen om Lundingruppens eventuella 
provborrningar efter olja i Ogaden i 
Etiopien. Men allt gick åt pipan och 
de blev inlåsta i 438 dagar. Nu har 
de har stafettskrivit en bok om sina 
upplevelser. En fascinerande skildring 
med stark närvaro. Sträckläsning 
utlovas!

Händer det något kul framöver? 
– Snart ska vi gå till biblioteket, det gör 

vi regelbundet. En bibliotekarie tipsar om 
böcker som man kanske inte skulle välja eller 
upptäcka på egen hand. I november besöker 
vi museet och i december äter vi julgröt. 

Vad gör du annars?
– Idag har jag varit på yoga, det är härligt 

att sträcka ut. Jag sjunger även i kör och är 
distriktspresident i ett världsomspännande 
kvinnligt nätverk som heter Inner Wheel. 
Det ligger mig varmt om hjärtat! Vi finns i 
103 länder och verkar för vänskap, hjälpsam-
het och internationell förståelse. I år stöttar 
vi bland annat en skola för flickor i Kenya. 

Anna Norrby

Barnen har mött konstiga maträtter i 
bespisningen. Fröken förklarar: 

- Oxjärpar och kalvkyckling kan låta 
konstigt, men tänk på att ordets första 
del talar om vilket kött det är. I Oxjärpar 
är det således oxkött och i kalvkyckling 
är det kalvkött.

- Men fröken, hur är det 
med sjömansbiff?”I den långa debatten 

om skolan hörde jag 
pladdret flöda. 
Åsikter kostar ingen-
ting, men kunskaper 
kostar möda.

Alf Henriksson
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Resan till Normandie 
– en höjdpunkt i livet!

Christina Tenselius var en av deltagarna i Lärarförbundets 
resa till Normandie i somras. Välkommen in i hans målande 
reseberättelse. 

Upptäck underbara Italien
◗  Alla pensionerade medlemmar erbjuds ytterligare 5 procent i 
rabatt på Riva del Sole eller La Serra. På Riva del Sole Resort & Spa 
i Castiglione della Pescaia, Toscana erbjuder vi nu 20+5 procent i 
rabatt under perioden 22 april – 25 maj och 25+5 procent i rabatt 
under perioden 13 maj – 17 juni samt 2 september – 23 september 
på La Serra Village & Beach Resort i Baia Domizia, Campanien. 
Gäller endast begränsat antal lägenheter.  Ring 08-214743, mejla 
booking@rivaserra.com.  
LÄS MER: rivaserra.info

Häng med till Norge
◗  Nordiska pensionärsträffen 2014 blir den 16–20 juni i Trond-
heim, Norge. Lärarförbundet har 25 platser. 

Anmäl ditt intresse till britt-marie.gerdin@lararforbundet.se 
senast 15 februari 2014.  

Anmälningsblanketten, som du kommer att få strax efteråt, ska 
vara Lärarförbundet tillhanda senast den 15 mars. Faktura och 
bekräftelse till deltagarna kommer att sändas ut i slutet av mars.

Välkommen med till Kroatien – landet 
som bjuder på en storslagen natur, tusen 
öar och rika traditioner men framför allt 
hjärtliga människor och orörd skönhet 
som berör!  

Vi flyger från Arlanda, Landvetter och even-
tuellt Kastrup. Under vår vistelse kommer vi 
att tillsammans med kunnig svensktalande 
lokalguide bland annat att ge oss ut på Adriat-
iska havets kristallklara vatten och gå iland 
på två öar, korallön och tvättsvampsön. 

Dessutom besöker vi Kroatiens enda falk-
centrum, lär oss om kroatiska traditioner 
och matkultur, besöker både Trogir och Split, 
vars stadskärnor är införda i UNESCO:s lista 
över skyddade kulturarv och åker med båt till 
Krka Nationalpark med sina imponerande 
vattenfall.  Vi kommer även att ha tid att njuta 
av egen tid!

Arrangör enligt resegarantilagen: Special-
resor Birgitta Johnson AB i Karlstad.

”Vi reste mot Honfleur genom populära Deau-
ville vid Atlanten. Platsen liknar Franska 
Rivieran, fast lite svalare. Österut ligger den 
äldre semesterorten Trouville på en höjd med 
mer ålderstigna villor som en gång byggdes 
för de besuttna. 
Lunchen mitt på torget i Honfleur på res-
taurang  Le Chat qui Pèche bestod av Moule 
marinière med en härlig sås av vitt vin och 
grädde – de har många kor i Normandie av 
gammal ras – ångad torskrygg och creme 
caramel med grädde och bär. 

I Honfleur finns den enda träkyrkan i 
Frankrike, Sainte Catherine, byggd som ett 
provisorium med yxa. 

På väg hem tittade vi in hos en Calvados-
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producent och avsmakade alla slags äpp-
eldrycker. Inte nog med det, ett ytterligare 
besök gjorde vi i en fransk stormarknad på 
landsbygden, dit många reste för att stor-
handla. Byn heter Pont l´Eveque och har 
en egen ost uppkallad efter bynamnet. Den 
fick vi smaka som nummer tre i en 4-rät-
tersmiddag.  

Sist den dagen besökte vi ett 1700-talsslott, 
Chateau de Venduvre där den nuvarande 
greven tog emot oss. En skämtsam äldre man, 
numera en av de sex trädgårdsmästarna, 
kommenterade han själv. Det var över 30 
grader i solen, varmaste dagen i sommar, 
enligt vår guide Carina Andersson. Resan till 
Normandie – en höjdpunkt i livet!” 

HELA PROGRAMMET finns att läsa på 
lararforbundet.se/pensionar
Anmälan sker till Specialresor 054-188900  
eller specialresor@sbj.se
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Uppdatera din e-postadress
Har du bytt mailadress? Gå då in på Min sida 
på lararforbundet.se och uppdatera den så att 
vi kan nå dig med relevant information.


