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Stensjönbladet 
Höst 2018 innehåll 

Skriv i Stensjönbladet 

Tre föreningar samverkar om att ge ut Stensjönbladet. 

Du är välkommen att skriva i tidningen om information, en berättelse, dikt eller något 
annat trevligt. 

Enda kraven är; skriv positivt, personligt och färdigt på A5 och 

du skickar det smidigast på mail till: stensjonbladet@hotmail.com 

Annonser 100 kr halvsida–200 kr helsida betalar Du i Barkös. 

Stensjönbladet utkommer år 2018 
25 april - 1 september - 1 december 
Manusstopp 10 dagar före utskick! 

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

Arrangemangen i Stensjön 2018 

Valborgsfirande  * Ullinge Mini-Cup   * Midsommarfest  
 Barködagen   * Luciafirande   * Tomtestigen  

”detta är en periodisk utgåva om minst 4 nummer per år”… 

mailto:stensjonbladet@hotmail.com
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Cykelturerna sommaren 2018 

Här kommer några bilder från årets cykelturer. Vad som utmärkte sig i 
sommar var att det var fantastiskt väder alla gånger och allt fler har 
Elcykel! 

 

 Vi tog också lite nya rundor och även lite längre turer när alla som var 
med hade elcykel. 

 

En fin tur var via Björköby och ner till Bökarp och sedan runt tillbaka. 
vi hade också en fin tur via Änganäs, Kroksås, Lilla Hult och tillbaka 
över Halla! 

 

Kaj Barkö 
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Seniorfotbollen 2018  

Hallå alla SIF:are! 

När vi nu har lagt säsongen 2018 bakom oss blickar vi nu framåt mot 
en ny säsong.  

Och i mina ögon ser den riktigt intressant ut! 

Nya spelare och ledare har valt att representera Stensjöns IF nästa 
säsong vilket vi är mycket glada över. 

Janne Storme gör comeback som 
målvaktstränare och han kommer 
att jobba stenhårt med våra mål-
vakter vilket vi ser som mycket po-
sitivt.  Janne har ju en rutin som är 
enormt stor. 

Senaste nyförvärvet på ledarsidan 
är Tomas Andersson (ass tränare) 
från Eksjö.  

Anderssons uppgift blir att kam-
pera ihop med Jimmy Nilsson
(huvudtränare). 

Tomas har under 2018 inte haft något uppdrag inom fotbollen utan 
han har gått Svenska FF's tränarutbildning UEFA B. 

Hans tidigare klubbar är bland annat Höreda GIF, Eksjö Fotboll. 

Vi välkomnar Tomas Andersson varmt välkommen till Stensjöns IF! 

Nya på spelarfronten är Filip Brtan ( en teknisk spelare med sinne för 
spelet, och enligt han själv är han mer en framspelare än en målgö-
rare). 

Rebaz Muhammed ( en brytningssäker back med stor spelförståelse). 

Både Filip och Rebaz hämtades från Malmbäcks IF. 
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Bojan Kakas från Nässjö FF. Bojan har denna säsong spelat Div 2 fot-
boll. Kakas är positionsäker och en stabil mittback som även är myck-
et bra på huvudet. 

Även denna trio välkomna vi till SIF och Runeplan. 

Dessa spelare kommer att smälta in mycket bra i Stensjöns spelar-
trupp som i år alltså ser mycket stark ut. 

Gå gärna in på hemsidan (www.stensjonsif.se) och bekanta er med 
övriga spelare och ledare som ingår i truppen.  

 

Snart drar firma Nilsson/Andersson igång med träningarna igen efter 
uppehållet och då börjar satsningen mot toppen i Div 4. 

Tack för ordet för nu åker vi! 

Peter Johansson  Stensjöns IF 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stensjonsif.se&data=02%7C01%7C%7Cdcb41edc5db644397b5808d64ff6a900%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636784318141516251&sdata=QmiPYvC1zenaCkt3VvTjZ6BbxKdv6r0QAtebmf5IZR0%3D&reserve
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Bojan Kakas, välkommen till 
Stensjön. 

 

 

 

 

 

Stolta och glada SIFare. 
Lycka till 2019! 

Lycklig den som inte sörjer det som saknas  
utan gläds åt det som finns.  
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Nu börjar fas 2 i en halv miljon idéer. 

Vi kommer att få rösta fram nya förslag under 2019 
som sedan skall genomföras under 2020. 

Det kommer att gå till precis som föra gången. Röst-
ning på kommunens hemsida. 

Nu är det dags att tänka över vad vi i Stensjön tyck-
er att vi vill rösta på. 
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Arkivbilder 
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Föregående sida:  

Översta bilden visar en vindsnabb Kalle Bromander, en duktig sprinter 

och en given startman i stafettlaget i serielaget i början på 1970-talet! 

Nedrebilden visar Rolf Abelsson och Christer Ferm var bra på korta 

häcken!  
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Husmoderns köksalmanack 1941 

I dagens moderna tid, där jag har mitt eget liv med barn, make, hus, 

bil, jobb, umgängesliv, föreningsliv, sommarstuga, har jag på något 

sätt lärt mig att leva i ett högt tempo. Detta kanske inte endast beror på 

mig själv och mitt val av sätt att leva och engagera mig, utan även på 

samhällets uppskruvade tempo genom åren, vilket till slut blir normgi-

vande och något de flesta av oss rättar sig efter.  

Julstress och köpfest på nätet eller i befintliga butiker brukar exempel-

vis vara något sånär vanligt förekommande hos gemene man vid denna 

tid på året. Hur ligger ekonomin till för diverse julklappsinköp?  Och 

stressen att hitta tid för att få upp julbelysningen. Och detta med plane-

ring av julmaten. Eller var julen ska firas överhuvudtaget.  Och nyårs-

fest, hur blir den i år och vad ska då avnjutas i middagsväg?  

Idag, år 2018, finns det en outsinlig källa att ösa ur när det kommer till 

influenser och inspiration till det mesta. Nätet och sociala medier be-

handlar diverse göromål som kan hjälpa oss i villrådigheten med re-

cept, barnuppfostran och köksrenovering. Eller möjligen göra oss ännu 

mer villrådiga. Därför var det mycket uppfriskade när min mamma, 

efter en vindsröjning, förärade mig den ärvda gamla boken Husmo-

derns köksalmanack från 1941. I denna står att läsa precis samma in-

fluenser och tips på idéer varje modern människa (kvinna!) bör veta. 

Jag skrattar ihjäl mig! Samtidigt känns det som historiens vingslag 

sveper över mitt huvud med jämna tag; en del har självklart förändrats 

genom tidens tekniska utveckling, men väldigt mycket är detsamma – 

inredningsdetaljer, tips på att få bort vinfläckar, oro för barnens ut-

veckling, praktiska tips på att hantera matsvinn och ta hand om rester.  

Jag läser detta och drar på munnen samtidigt som nostalgiska tårar 

bränner i ögonen när jag ser den forna husmoderns snirkliga stil i slu-

tet av boken där hon fört in inkomster och utgifter på gulnande sidor. 

Själv gör jag det i telefonen med min bankid-app. Ingen kommer se 

min handstil om 70 år och tänka på hur det var 2018.  
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Här nedan ser ni underbara exempel på hur man, under 40-talets kris- 

och ransoneringstider, kunde förenkla umgängeslivet, enligt promi-

nenta framstående svenskar: 

”Redaktör Hasse Zetterström svarar: Umgås endast med människor ni 

tycker om – dvs endast goda och bra människor. Koppla av allt skyl-

dighetsumgänge. Kom ihåg att i allt umgänge skall ligga ett utbyte. 

Inte bara ta emot utan även ge. Bjuder ni gäster, se till att det blir 

samspelt folk. Hellre få än många. Hellre ingen än en tråkig. Hellre 

sandwiches än smörgåsbord, hellre enkelt vin än öl. Från konversat-

ionen uteslutes politik och andra olyckor, sjukdomar, familjeförhållan-

den, egna eller andras. Reseskildringar skola vara korta och intres-

santa. Anekdoter skola vara nya utan egna skrattsalvor. Uppbrott sen-

ast kl. 23 om värdfolket förefaller trött eller genom upprepad gäsp-

ning. Snabbt avskedstagande utan kvarstående i tambur eller hall. 

Penninggåva till betjäning lämnas diskret, bör ej understiga 25 öre. 

Samtal om värdfolket påbörjas ej förrän nästa kvarter uppnåtts. Obs! 

Man behöver ej vänta en hel vecka med tackkortet, det går an att vara 

artig redan efter ett par dagar.”  

Eller detta exempel rörande huvudbry om barnen bör hjälpa till i hem-

met, även om det finns hushållshjälp? (Här verkar uppfattningarna gå 

isär.) 

”Friherrinnan Elsie Virgin svarar: Finns det hushållshjälp är nog 

rådligast låta denna sköta, åtminstone skolbarnens, bäddning och sko-

puts. Om man vill ha det någorlunda ordentligt gjort! Så länge barnen 

gå i skolan måste det fastställas att arbetet där är deras främsta plikt, 

där kan och bör man begära att de sätta in sin energi. 

Fru Marika Jondal svarar: Ja. Man bör tidigt vänja ungarna vid att 

klara sig själva och ej alltid bli uppassade. 

Skriftställarinnan Ebba Segerstråle svarar: Ungar som fodrar uppass-

ning är en styggelse. Jag vet en familj där man gett barnen rumstele-

fon och de börja dagen med att ringa köket och i tur och ordning re-

kvirera choklad med vispgrädde och färska bullar. I den gamla goda 
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tiden, då det brukade finnas tre, kanske fyra jungfrur, fick man vack-

ert själv gå och hämta sina borstade kläder och skor. Personligen 

tycker jag det är besvärande att bli uppassad och att se ungdomar 

som bli det, är mig fullkomligt motbjudande. Låt gärna pojken och 

flickan hjälpa hembiträdet istället!”  

 

Något att tänka på även år 2018. Ska barnen ha rumstelefon? 

Ta nu hand om varandra i juletid, umgås enkelt men hjärtligt, låt bar-

nen hjälpa till med det de kan och gå möjligen hem innan 23.00. Hälsa 

glatt på varandra på Stensjöns gator och torg.  

Vi ses nästa år! 

/Puss från Ulle i Stensjöns Stationshus. 
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Smällkaramell 
Fick en fråga på en tjänst inför vintern på 

jobbet härom dagen. Möjligheten finns inom 

ett specifikt spann, svarade jag. Någon dag 

senare ville man ha ett pris och min 

motfråga blev om det bara var just detta el-

ler (då jag var bekant med platsen) även var 

den här delen också? – Jo, då, det var det väl förstås. Pris lämnades 

och beställning skulle komma. Med beställningen kom också nästa 

fråga på ytterligare tjänster i samma uppdrag. Det klarar vi inte sva-

rade jag. Beställaren ger sig dock inte utan undrar om vi kunde göra 

en liten del under någon tid och då börjar man: Njae det kanske finns 

en liten möjlighet att vi kan hjälpa till på vissa tider. 

Vädret bjöd på en riktig snöhelg i oktober, 5 dagar senare var inte ens 

de stora högarna kvar. November bjuder på ett varierat väder som 

brukligt är och det är svårt att bestämma sig. Man kan undra om det 

är samma typ av beställare som jag skrev kontrakt med i veckan. I Ka-

lifornien var värmen och blåsten på väg att elda upp ett område 

större än 80.000!!! fotbollsplaner. Följdes av skyfall… 

Våra politikers regeringsbildning är också svårbestämd. Är det en fars 

eller tragedi. Var och en har naturligtvis bidragit då det är den en-

skilda medborgaren som röstat. Jag röstade på 3 olika i de olika valen. 

Varför välja röd, grön eller blå när man kan få dem alla! 

Samma förfarande råkar vi ut i vår närmiljö då dribblandet med med-

borgarbudgeten snubblar på placering av både gym och lekplats. Vi 

visar att det finns engagemang ute i stugorna och att vi bryr oss om 

samhällsplanering i stort och smått. Snart är vi nog framme vid utfö-

rande då placeringen av utegymmet troligen blir vid idrottsplatsen 
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och en lekplats ska växa fram vid Oxövägen. 

När lekplatsen väl är etablerad så ökar trycket på våra väghållare att 

se till att trafikregler efterföljs. Polisen har täta kontroller och Trafik-

säkerhetgruppen tar kontakt med bland annat åkerier som dundrar 

förbi med sina 65-tons ekipage. TSG har gjort mätningar på eget be-

våg som talar sitt tydliga språk: även i trafiken kan man välja om man 

vill följa regler och visa hänsyn om man vill. Eller inte! Trafikverket 

har dock inte svårt att bestämma sig. 

SSF har varit på så kallat prioriteringsmöte med Nässjö Kommun för 

att hjälpa dem att sköta vårt samhälle. Här har vi fått några bra svar, 

några standardsvar men många frågor är ännu obesvarade trots ut-

sedd ansvarig/fråga, sista datum och påtryckningar från föreningen. 

Julen kommer stadiga steg mot oss oavsett hur svårt det kan vara att 

bestämma sig. Det är skönt. Vi har lyst upp samhället med vår fina 

bock som naturligtvis aldrig har varit så fin…eller bred. Har vi tur så 

har vi lite vitt över Jul och kanske finns det några smällkarameller att 

jaga innan tomten dyker upp i slott och koja 

Med vänliga hälsningar 

Stensjöortens Samhällsförening 
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Medborgarförslag om förbättrad trafikmiljö i Stensjön med 

närområden är inlämnat till Nässjö kommun 

Hej, vi är två samhällsbor med intresse och närhet till trafikmiljö på olika sätt 

inom samhället. Vi har dessutom engagerat oss i den trafiksäkerhetsgrupp 

som är en del av samhällsföreningen. Efter år av möten och skrivelser till 

myndigheter utan större framgång vänder vi oss nu till kommunen, med ett 

medborgarförslag. Vi utgår från att våra folkvalda och tjänstemän månar om 

medborgarna i Stensjön. 

Vår skrivelse o förslag är i korthet: 

Stensjön har två länsvägar rakt igenom samhället. Länsväg 128 är begränsad 

till 40 km/h, har omfattande trafik och höga uppmätta medelhastigheter. 

Även länsväg 860 har en hel del trafik, samt höga medelhastigheter inom 

samhället på den 70 km/h begränsade sträckan. Stensjön är ett vidsträckt 

samhälle som ständigt utvecklas och medelåldern sjunker. Det innebär att 

allt fler yngre   trafikanter måste ta sig utmed och förbi länsvägarna till ar-

bete, studier, fritidsaktiviteter och kollektiva transporter som tåg, buss och 

skolskjutsar. En omfattande och närliggande fritidsbebyggelse näst intill 

dubblar befolkningen sommartid. Det finns äldre och människor med 

funktionsnedsättningar som behöver få känna en betydligt bättre trafikmiljö 

än nu. 

Genom vårt arbete i den lokala Trafiksäkerhetsgruppen har vi konstaterat att 

Stensjön är ett av få, kanske enda samhället i Nässjö kommun med ett stort 

trafikflöde och rejält höga hastigheter där ingen trafikmyndighet hittills vill 

ge uppmärksamhet och åtgärder för att skapa en trygg o säker trafikmiljö för 

främst oskyddade trafikanter och boende i allmänhet i Stensjön med om-

nejd.  

En genomförd mätning av hastigheter nyligen visar ett snitt på 59 km/tim på 

40 km sträckan förbi missionshuset på Sävövägen (lv 128) samt 87 km/tim 

på 70 sträckan i höjd med Lerövägen utmed Björkövägen (lv 860). Denna väg 

saknar dessutom trottoar eller GC väg. Detta är INTE ok.    
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Vi föreslår 

- att kommunen aktivt och skyndsamt medverkar till att förbättra trafiksitu-

ationen och trafikmiljön på såväl länsvägar som kommunala vägar i och ge-

nom Stensjön och dess närområden.  

 - att kommunen reviderar sin cykel- o gångvägsplan (jo, det finns en sådan) 

och i samråd med berörda myndigheter snarast etablerar gång- och cykelvä-

gar från Stensjöns centrala delar mot områdena Kvarnabol och Styggstorp 

(Lv 128) samt mot Holmen (lv 860). Se bifogad karta.  

- att kommunen medverkar för att installera digitala hastighetsskyltar vid 

Stensjöns infarter.  

-  att kommunens avtal med polisen innehåller bl.a. frekvent hastighets- o 

trafikövervakning på länsvägarna genom Stensjön.  

------------------------- 

Vårt medborgarförslag kan läsas i helhet på www.stensjon.org 

Mvh Mikael Hellström o Gunnar Engmalm 

http://www.stensjon.org
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Rulltårta  
- Rulltårtsbakelse!  

Tack Siw Josefsson 

 
3 ägg  
2 dl socker  
2 1/2 dl mjöl eller glutenfri ljus brödmix  
1 1/2 tsk bakpulver  
2 msk kokande vatten  

Vispa ägg och socker riktigt pösigt.  
Blanda ner bakpulver och vetemjöl eller glutenfri mjölmix.  
Häll i det kokande vattnet.  
Rör till jämn smet.  
Häll smeten på bakplåtsklädd plåt.  
In i ugnen 225-225 grader i ca 5 minuter.  

Strö socker över den varma kakan och vänd över den på ett nytt bak-
plåtspapper.  
Ta bort bakplåtspappret och bred sylt på kakan.  
Rulla ihop. Låt den kallna innan du skär upp den.  

Du kan ha den som vanlig kaka eller göra en smaskig bakelse.  
Vispa grädde som läggs på rulltårtsskivan.  
Garnera med clementiner, blåbär eller vad du vill!  
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Stensjöns IF—Pojkar födda 2008-2009 

Detta är ett härligt gäng som älskar att spela fotboll!  

2018 var första året för dessa unga grabbar att spela seriefotboll och 
det gjorde man riktigt bra.  
Vi mötte lag som Nässjö FF, Tranås FF, Eksjö Fotboll. 
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Lördagen den 8 december börjar vi med inomhus träningar i Sand-
sjöforshallen. Tiden är 10:00-11:30. 

Är just du sugen på att börja lira i P08/09 tveka inte att slå en signal. 
Peter Johansson 0708-279198 ( ledare). 

Vi ledare tackar för ett härligt år! 
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Stensjöns IF—Flickor födda 2007-2010 

2018 har varit ett fantastiskt roligt år. Vi startade året med ovisshet 
om vi kunde få till en grupp med tjejer som ville träffas och spela fot-
boll. Med fantastiska Wilma Eriksson som drivande kraft och ett gäng 
på 8 tjejer drog vi igång en satsning som gav resultat. Vi har under 
året varit 16 tjejer och tre ledare och många fantastiska föräldrar 
som haft väldigt kul. 

Vi smygstartade med träning och Ullinge Mini-Cup. Tyvärr fick vi där 
spela mot pojklag, men det gick bra och tjejerna var nöjda och glada. 

Önskningarna i gruppen var stora att vi skulle träna oftare och spela 
cup igen. De ville även spela serie, träna inomhus och träffas för att 
sova över. Vi lyckades infria 4 av 5 önskningar och hösten blev fantas-
tisk. Vi började träna två gånger i veckan, spelade cup i Vrigstad och 
kämpade hårt 10 matcher, vilket gav bra resultat. Vi hade även en 
mycket lyckad övernattning, se bifogade bilder.  

Nu har vi även börjat träna inomhus en gång i veckan för alla de som 
inte har andra aktiviteter. Vi planerar även att spela serie under 2019. 

Vi välkomnar och hoppas dessutom kunna bli fler tjejer under 2019. 
Kom och var med i vårt gäng. Vi vill ha roligt och samtidigt spela fot-
boll. 
Välkomna 

Wilma, Malin och Mattias 
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Tomten (av Viktor Rydberg) 
Ursprungligen publicerad i Ny Illustrerad Tidning år 1881. 

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård 
djupt under midnattstimma. 
Månen vandrar sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 
snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken. 
 
Står där så grå vid ladgårdsdörr, 
grå mot den vita driva, 
tittar, som många vintrar förr, 
upp emot månens skiva, 
tittar mot skogen, där gran och fur 
drar kring gården sin dunkla mur, 
grubblar, fast ej det lär båta, 
över en underlig gåta. 
 
För sin hand genom skägg och hår, 
skakar huvud och hätta — 
»nej, den gåtan är alltför svår, 
nej, jag gissar ej detta» — 
slår, som han plägar, inom kort 
slika spörjande tankar bort, 
går att ordna och pyssla, 
går att sköta sin syssla. 
 
Går till visthus och redskapshus, 
känner på alla låsen — 
korna drömma vid månens ljus 
sommardrömmar i båsen; 
glömsk av sele och pisk och töm 
Pålle i stallet har ock en dröm: 
krubban han lutar över 
fylls av doftande klöver; — 

Går till stängslet för lamm och får, 
ser, hur de sova där inne; 
går till hönsen, där tuppen står 
stolt på sin högsta pinne; 
Karo i hundbots halm mår gott, 
vaknar och viftar svansen smått, 
Karo sin tomte känner, 
de äro gode vänner. 
 
Tomten smyger sig sist att se 
husbondfolket det kära, 
länge och väl han märkt, att de 
hålla hans flit i ära; 
barnens kammar han sen på tå 
nalkas att se de söta små, 
ingen må det förtycka: 
det är hans största lycka. 
 
Så har han sett dem, far och son, 
ren genom många leder 
slumra som barn; men varifrån 
kommo de väl hit neder? 
Släkte följde på släkte snart, 
blomstrade, åldrades, gick — men 
vart? 
Gåtan, som icke låter 
gissa sig, kom så åter! 
Tomten vandrar till ladans loft: 
där har han bo och fäste 
högt på skullen i höets doft, 
nära vid svalans näste; 
nu är väl svalans boning tom, 
men till våren med blad och blom 
kommer hon nog tillbaka, 
följd av sin näpna maka. 
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Då har hon alltid att kvittra om 
månget ett färdeminne, 
intet likväl om gåtan, som 
rör sig i tomtens sinne. 
Genom en springa i ladans vägg 
lyser månen på gubbens skägg, 
strimman på skägget blänker, 
tomten grubblar och tänker. 
 
Tyst är skogen och nejden all, 
livet där ute är fruset, 
blott från fjärran av forsens fall 
höres helt sakta bruset. 
Tomten lyssnar och, halvt i dröm, 
tycker sig höra tidens ström, 
undrar, varthän den skall fara, 
undrar, var källan må vara. 

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård 
gott intill morgontimma. 
Månen sänker sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 
snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken. 

Tack Inga-Greta för bild och 

förslag. 
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Mindset : du blir vad du tänker 
Av: Mattias EIsner 

För 30 år sedan började Carol 

Dweck och hennes kollegor att 

intressera sig för och studera stu-

denters attityd angående miss-

lyckanden. De upptäckte att vissa 

studenter kom tillbaka bättre, 

medan andra blev helt förstörda 

även av väldigt små motgångar. 

Hon fortsatte att studera tusentals barn och ungdomar och mynta 

sedan uttrycket ”growing mindset”, fritt översatt ”dynamiskt minds-

et”, för att beskriva människors underliggande tro på lärande och in-

telligens. 

Det som Dweck insåg och fann genom empiriska studier var att när 

studenter trodde på att de kunde bli smartare, insåg de att hårt ar-

bete gjorde dem starkare. Därför ansträngde de sig hårdare och la ner 

fler timmar på sina studier vilket också ledde till högre resultat. 

Det har också visat sig genom nya framsteg inom hjärnforskning att 

hjärnan påverkas mer av hur vi använder och jobbar med hjärnan. Ju 

fler kontakter det finns mellan hjärnans nervceller ju snabbare kan 

hjärnan arbeta och dessa kontakter har det visat sig att man kan 

bygga ut genom träning. Allt vi gör så som tänka strategiskt, ställa frå-

gor, öva samtidigt som man äter och sover bra, påverkar tillväxten av 

dessa kontakter. 

Detta tillsammans med Dwecks förståelse för att inställning och tro 

gjorde att man kunde förstå beroendet mellan inställning och resul-

tat. Om man tror på att hjärnan kan tränas, då handlar och beter man 

sig annorlunda också. 
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Att utmana sig själv ofta, gärna prova nytt och se misslyckanden som 

ett sätt att lära, är avgörande för både personligt och professionellt 

lärande. Dweck kallar det för att ha ett dynamiskt mindset, till skill-

nad från det statiska mindset som skapar bekräftelsebehov och 

rädsla att misslyckas. 

Hur visade man på detta då? Jo, man jämförde 7:e klassare som i sin 

utbildning hela tiden fick höra att deras intellekt var formbart och att 

hjärnan kunde växa genom ansträngningar. Dessa 7:e klassare visade 

ett markant bättre resultat än jämförbara grupper. 

När man gjorde dessa undersökningar började man även se att lära-

rens förhållningssätt och agerande hade stor betydelse för elevernas 

egen inställning. Lärarens återkoppling till eleverna kan antingen upp-

muntra eleverna att utmana och öka sina ansträngningar eller att leta 

efter den lätta vägen ut. Och detta gäller även föräldrar, chef och fö-

rebild.  
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Ett enkelt exempel var att olika typer av beröm ger olika typer av 

effekt. Elever som fick beröm för hur smarta de var uppmuntrades 

inte att jobba mer och fick snarare en inställning att det inte gick att 

påverka, medan de som fick beröm för sitt hårda arbete och sin in-

sats uppmuntrades att jobba hårdare vilket blir en grogrund för ett 

dynamiskt mindset. 

Barn som har ett dynamiskt mindset klarar bättre av att ta sig an ut-

maningar och motgångar och lära sig från dem, därav ökar även de-

ras förmågor och resultat senare. Barn med ett statiskt mindset, ser 

varje icke tillfredställande resultat som ett misslyckande och vet inte 

hur de skall kunna göra det bättre nästa gång, de är ju snabbast, 

smartast eller starkast, hur kunde det gå fel. Om man inte däremot 

lär sig att tid och ansträngning spelar roll kan man alltid förbättra sig. 

Det som Dweck vill få fram är att oavsett vilka förutsättningar man 

har, kan man alltid förbättra och påverka sina resultat. Med rätt in-

ställning till livet så kommer man lättare att hantera utmaningar och 

svårigheter, men också samtidigt få effekten att resultaten förbättras 

med tiden. 

Det enklaste förändring man kan göra som kommer att gynna alla du 

berömmer är att inte berömma hur de är utan ge beröm för det som 

de gör, ansträngningen och arbetet, då uppmuntras att kämpa och 

jobba, vilket leder till förbättringar på lång och kort sikt för alla, oav-

sett på vilken nivå man är.’ 

Så gå ut och se efter dina medmänniskors ansträngningar och beröm 

dem för detta. Så kommer vi kanske att få en positiv spiral. Barn tyck-

er skolan, idrotten och livets besvärligheter är roliga utmaningar. 

Jag vet i alla fall att jag själv måste bli bättre på detta. Men det är ju 

något jag kan jobba på. 
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Tomtestig 2018 
Stensjöns IF har en gedigen erfarenhet av att arrangera evenemang 
som riktar sig till den yngre publiken. Det som gör att Tomtestig i 
Stensjön sticker ut är engagemanget och värmen hos alla som är 
med och ställer upp. Det märks att man inte bara gör det för före-
ningen utan för ett brinnande glädje att verkligen ge alla besökare en 
upplevelse. Det gör att många barn ställer upp och spelar tomtenis-
sar och många ungdomar att glädja de minsta, med sång och skämt 
och bus i den mörka skogen runt Runeplan i Stensjön. Det brinner i 
skogen, men det är faktiskt in eldarna vid varje tomtestation utan av 
sprittande skratt och glada barn som vill underhålla sin yngre med-
människor, eftersom hela skaran i skogen vet vad barnen vill ha. De 
har själva vuxit upp och blivit underhållna, nu ger de tillbaka. 

Varje år helgen innan första advent är skogarna i Stensjön fyllda, 
med tomtar och nissar, men för alla tomtar är det minst lika spän-
nande med alla mytiska människobarn som smyger omkring. Finns 
de verkligen? I Stensjön möts de två en gång om året, båda lika glada 
att se den andre. Det är det som  
julen skall handla om. 

Vi längtar redan till nästa år. 

Tomtar och nissar  
i Stensjöns skogar. 



 

 

 


