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Förord

Tåget jag reste med mot Stockholm hade gått sön-
der och till slut släpptes jag och de andra trötta pas-
sagerarna av i Hallsberg, där vi skulle bli upplock-
ade av ett annat tåg. Jag gick över till det spår som 
det nya tåget skulle komma in på och ställde mig 
att vänta. Det var mitt i vintern och bitande kallt på 
perrongen, men en bit bort såg jag en märklig syn 
som värmde mitt hjärta. En kvinna med ryggen mot 
mig satt på huk och gullade intensivt med en liten 
hund. Runtomkring stod en grupp människor, alla 
med stora leenden på läpparna. Jag gick närmare 
och såg att kvinnan reste sig upp, vände sig mot det 
barn som höll i hundens koppel och beundrande sa 
att det var en fantastiskt underbar hund hon hade. 
Flickan skrattade lyckligt och leendena runtom-
kring blev om möjligt ännu bredare. Jag hörde att 
kvinnan talade bred skånska och tittade än en gång 
på det ljusa burriga håret som stod som en gloria 
runt hennes huvud. Det var då jag insåg att det var 
Lou Rossling, som återigen hade visat att hon lever 
som hon lär. 

Lou och jag har föreläst tillsammans många 
gånger. Hon är en fantastisk föreläsare som tar pu-
bliken med storm – varje gång. Hon fångar pub-
likens uppmärksamhet genom att kombinera sitt 
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viktiga budskap med sin förmåga att förmedla det 
på ett underhållande och övertygande sätt. 

Lous tankar utgår från det lilla barnet. Hon frå-
gar vad vi kan lära oss av det, inte minst om oss 
själva. Hon diskuterar hur vi kan använda denna 
kunskap i det godas tjänst, i vår relation till barn 
och till vuxna. Om vi har rätt glasögon på oss kan 
barnen bli våra lärare. 

Lou Rossling är en människa som förenar två 
viktiga mänskliga egenskaper – ett gott hjärta och 
klokhet. Detta förmedlar hon i sina föreläsningar 
och nu, äntligen, har Lou samlat sina tankar i en 
bok. Det är en bok man läser med glädje och stor 
behållning.

Stefan Einhorn
professor och författare
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Inledning

Jag vet inte hur många gånger människor har 
kommit fram till mig efter mina föreläsningar och 
pratat en stund. Väldigt ofta har de frågat om jag 
har skrivit någon bok. Fram till nu har jag bara 
haft min egen lilla anteckningsbok där jag under 
alla mina år som förskollärare och pedagog har 
noterat barnens visdomsord. Efter tjugo års före-
läsande för närmare en miljon människor som ar-
betar inom allt från näringsliv till vårdsektorn och 
allt däremellan, i både Sverige och övriga Norden, 
finns nu boken.

Den handlar om hur barn har undervisat mig i 
livskunskap. Den viktigaste lärdomen är att de på-
minde mig om den lust och positiva energi som jag 
hade förlorat på vägen. I barnens ögon upptäckte 
jag de lysande stjärnorna som strålar starkt redan 
från födseln och sedan ofta mattas av och till och 
med slocknar. Länge trodde jag att släckta ögon var 
omöjliga att tända igen, men tack vare barnen har 
jag lärt mig att stjärnglansen kan stråla hos både 
vuxna och barn. Det gäller att se den inre glöd som 
brinner i oss alla. När vi var små släckte någon an-
nan våra stjärnögon, som vuxna kan vi tända dem 
igen.
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Min älskade farmor citerade ofta Bibeln och sa att 
man måste bli som barn på nytt för att komma till 
paradiset. När vi ser med barnens ögon finns para-
diset redan här på jorden. Det är därför med glädje 
i hjärtat jag delar med mig av de upplevelser jag har 
haft med alla dessa barn, som lärde mig att tända 
mina stjärnögon.

Lou Rossling
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”Skit du i det, 
för du kan virka!”

Sagan om Nalle Lufs

Nästan varje år läste jag Gösta Knutssons saga om 
Nalle Lufs för barnen. Jag läste med så mycket in-
levelse och så många olika röster att barnen inte 
ville att någon annan fröken skulle läsa den när jag 
var borta. Det var nog det som ledde till att jag och 
några kollegor satte upp Nalle Lufs på Landskrona 
Teater. Vi satte in en annons i tidningen och vuxna 
som var intresserade av att spela för barn anmälde 
sig. När vi hade skrivit manuset fick jag rollen som 
Nalle Lufs, dels för att jag säkert ville det, dels för 
att jag var van vid hans röst. Att jag var kortast till 
växten av alla de vuxna spelade säkert också in, det 
passade bra eftersom Nalle Lufs var en liten björn-
unge som hittades i skogen. 

Vi valde att börja föreställningen när Nalle Lufs 
har flyttat hem till mormor och sitter i en gung-
stol och virkar, precis som det står i boken. Det var 
första föreställningen och alla vi vuxna var mycket 
nervösa över hur det här skulle tas emot. I salongen 
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satt fyrahundra barn. Vi var inte oroliga för vad 
barnen skulle tycka, utan för kollegornas åsikter. 
Vad skulle de säga? Tänk om de skulle skratta åt 
oss, det skulle ju vara otroligt pinsamt, och tänk 
om de trodde att vi tyckte att vi var bättre än dem. 
Så snart vi hade börjat fick vi bättre självförtroende 
eftersom barnen helt levde sig in i föreställningen.  

I slutet på föreställningen har Nalle Lufs gått 
vilse med en hund och kan inte hitta hem. 

– Nalle Lufs, sa hunden som var lite tuff. Nu får 
du klättra upp i trädet och se var skogen tar slut, 
för nu vill jag hem. Och björnar kan klättra i träd.

– Somliga björnar kan klättra i träd och somliga 
kan inte, svarade jag med min replik. Och jag är en 
sådan som inte kan. 

Sedan såg jag ledsen ut. Då blev det för mycket 
för en liten förstaklassare med full inlevelseförmå-
ga som satt uppe på balkongen. Han reste sig upp 
trots frökens förmaningar och skrek rakt ut i hela 
lokalen:

– Nalle Lufs, skit i att du inte kan klättra i träd! 
Du kan virka. Och det kan ingen annan björn!

Alla vuxna skrattade, vi som stod på scenen skrat-
tade, och hon som spelade mormor kunde över hu-
vud taget inte komma in just då för hon höll på att 
bryta ihop där bakom ridån. 

Inte förrän långt senare pratade vi om vad det var 
som gjorde att bara vuxna skrattade och inga barn. 
Vi hade till och med hört barn som undrade varför 
vi skrattade, en liten björn kan väl inte kunna allt. 
Då blev det så tydligt för mig att det är fullständigt 
självklart att en del är bra på det ena och några är 
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bra på det andra, och om vi har förmågan att se hos 
andra vad de kan, får vi ett helt annat möte än när 
vi börjar leta efter vad den andra inte kan. 

Berättelsen om Nalle Lufs berättade jag jätteofta 
när jag började föreläsa. Den händelsen fick mig att 
börja se att jag i varje möte med en annan människa 
kan försöka ta reda på vad den personen är intres-
serad av, vad den är bra på. Att se varje person för 
vem den är, inte för vem jag vill att den ska vara. 
Med hjälp av den kunskapen har det blivit mycket 
lättare för mig att skapa möten. Och det är upp till 
mig om jag vill leta efter vad människor kan istället 
för vad de inte kan. Som barnaögon kan se så kan 
jag också se, om jag väljer det. Så jag tackar den 
pojken, vars namn jag inte vet, för den underbara 
kommentaren: ”Skit du i det, för du kan virka.”
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”Är det jag som sjunger?”

Uppmärksamma talangen

När vi skulle få barnen att sjunga i förskolan så vis-
ste vi att det kunde bli en traumatisk upplevelse om 
vi utsatte dem för att sjunga en och en. Då kanske 
de aldrig mer skulle vilja sjunga. Så vi började med 
att alla sjöng tillsammans och sedan sjöng halva 
gruppen för halva och sedan en tredjedel för resten 
och sedan fick de sjunga två och två i taget, och då 
brukade vi lärare alltid välja sångparen, så att det 
ena barnet fick stöd av det andra. 

Vi hade en flicka en gång som inte sjöng över 
huvud taget. Hon var säker på att hon inte kunde 
sjunga och sa att det lät förfärligt. Eftersom hon 
använde det ordet så förstod jag att hon hade hört 
det från en vuxen mun, för det är inget vanligt ord 
hos ett barn i den åldern. Den här flickan skulle ald-
rig våga sjunga ensam, hon vågade inte ens sjunga 
i par med någon annan. Halva gruppen kunde hon 
klara, men blev det färre så var det stopp.

Vi gick runt med en bandspelare och såg till att 
alla barnen fick sjunga i mikrofonen. Vi kom till 
den här lilla flickan som absolut inte ville sjunga 
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så att någon skulle märka det, men hon sjöng i alla 
fall med i gruppen och vi fick med hennes röst på 
band som vi sedan spelade upp.

– Vem är det som sjunger där? frågade hon när 
hon hörde en liten klockren röst. 

Vi svarade att det var hon som sjöng så fint. 
Hon trodde inte på oss först, men när hon hörde 
vem som sjöng före och efter henne började hon bli 
övertygad eftersom hon visste vilka hon hade suttit 
mellan. 

– Är det jag som sjunger? sa hon med lysande 
stjärnögon.

Vi nickade och sa att visst var det hon och från 
den dagen sjöng hon med glädje. Hon sjöng när 
hon var ute och hon sjöng när hon gungade. Hon 
sjöng överallt. 

Att uppmärksamma andra människors talanger är 
ett av de allra bästa sätten att göra dem glada och 
tända deras stjärnögon. För många år sedan gick 
jag en retorikutbildning. Varje vecka fick vi upp-
gifter som vi skulle utföra och sedan presentera för 
resten av gruppen. Under den här kursen fick vi i 
uppdrag att leta upp en människa i vår närvaro, 
helst inte någon i den närmaste kretsen, utan en 
granne eller kanske någon i affären, och det skulle 
vara en person som vi på något sätt irriterade oss 
på. Jag tänkte att jag skulle göra det lite svårt för 
mig och bestämde mig för att ta tanten på posten. 

Jag var ganska nyinflyttad i ett område och där 
hade de redan när jag var på väg att flytta dit sagt: 
”När du kommer upp i centrum och går till pos-
ten så gå aldrig till kassa ett, där sitter den suraste 
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kärringen som finns i hela det här området.” Jag 
blev hemskt nyfiken och gick ganska snart upp till 
posten för att kolla kassa ett. Där satt en kraftig 
dam i den ålder jag är idag, som jag då tyckte var 
gammalt, som var snäsig och otrevlig mot alla och 
gnällde på allt. Gamla eller unga spelade ingen roll, 
för något fel lyckades hon hitta hela tiden.

Hon var perfekt för övningen vi hade fått. Övning-
en gick ut på att man skulle leta efter någonting 
som man tyckte om hos den människan man irri-
terade sig på. Det skulle också vara helt sant, man 
fick inte låtsas att man tyckte om det man fokuse-
rade på. Om man inte kände människan så att man 
kunde fokusera på någon egenskap så fick man leta 
i personens yttre. Hon kanske hade ett par snygga 
glasögon eller en vacker kjol. Vi skulle utgå från vår 
egen smak och inte försöka ursäkta med att den an-
dra personen kanske hade en annan smak. Vi skulle 
sedan berätta för gruppen om våra erfarenheter av 
vad som hände när vi fokuserade på det vi tyckte 
om, istället för att tänka på hur mycket vi irriterade 
oss på den här personen. Kursledaren sa att vi inte 
behövde diskutera resultatet mycket mer än så.

Jag ställde mig i kassan med min uppgift och när 
jag stod i kö upptäckte jag att jag inte tyckte om 
någonting. Jag kunde inte hitta en enda sak. Jag 
kände inte hennes personlighet och det lilla jag 
hade sett av den gillade jag inte alls. Frisyren föll 
mig inte i smaken, inte glasögonen heller och hen-
nes kjol tyckte jag verkligen inte om, om jag nu 
skulle vara ärlig och uppriktig, och sådan var ju 
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uppgiften. När jag kom väldigt nära såg jag att hon 
hade en brosch i porslin med små målade linneor. 
Jag känner några som målar porslin. Jag fokuse-
rade på den här broschen som jag tyckte om, jag 
gjorde min uppgift för kursen var ju dyr. 

– Tittar du på min brosch? frågade plötsligt en 
helt annan röst. 

Jag svarade att jag tyckte den var vacker och hon 
öppnade luckan mellan oss, och tryckte ut både sig 
själv och broschen genom luckan och sa med sin 
nya mjuka röst att det var linneor. 

– Är den handmålad? frågade jag.
– Det är min mor som har målat den och hon 

lever inte längre, svarade hon. 
Jag berättade för henne att jag hade en väninna 

som målade porslin och när jag gick ut därifrån 
tänkte jag på hur trevlig hon var och att jag nog 
skulle återkomma snart.

Efter bara några dagar gick jag dit igen och man 
kunde hoppas att hon skulle ha förändrats av att 
bli bemött på ett annat sätt. Så var det inte alls, 
hon var igång precis som hon brukade och skällde 
och gnällde på alla som var före. Så fick hon syn 
på mig. 

– Åh, där är ju du, sa hon. 
Hon expedierade den som var före mig jätte-

snabbt och när det var min tur så öppnade hon 
luckan och tog upp ett litet hushållspapper. Där låg 
en brosch som hon visade. 

– Jag har haft med mig den här i flera dagar ifall du 
skulle komma. Jag tänkte att du kanske ville titta. Min 
mor målade violer också, du som är så intresserad. 
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Det mötet hon och jag fick i det ögonblicket gav 
mig en helt annan känsla för henne som gjorde att 
våra fortsatta möten alltid blev jättetrevliga. 

Övningen lärde mig att min uppfattning av en 
annan människa kommer att påverka henne så 
mycket att mötets utgång ligger i mina händer. Ser 
jag något bra blir jag bemött bra, ser jag bara då-
liga saker så blir jag illa bemött. Jag kanske aldrig 
hade kommit på att göra på det sättet om inte jag 
hade jobbat så mycket med barn. De har tydligt 
visat mig vad som händer om man ger en människa 
uppmärksamhet för vem de är, istället för att för-
söka uppmärksamma någon som man hoppas att 
de skulle vara, eller visar sin besvikelse över den 
man bestämmer att de är. 

Uppgiften som jag gjorde på min retorikutbild-
ning kan du göra själv, den är enkel att genomföra 
och man behöver inga särskilda hjälpmedel. Men 
resultatet är fantastiskt, den som du stör och irrite-
rar dig på kan faktiskt bli en helt annan person, och 
det vinner man själv på. Tänk om den där kollegan 
som är så enerverande skulle visa sig vara någon 
helt annan än du tror.

Det finns de som säger att de inte vill ha uppmärk-
samhet. Kanske är det de som vill ha och behöver 
det mest. Om man inte får sitt behov uppmärksam-
mat kan man försöka fylla det på olika sätt. Ett sätt 
är att vara missnöjd. Att klaga och tala om för alla 
att det aldrig är någon som lyssnar. Jag har också 
träffat människor som säger att man måste lära sig 
att säga nej, och visst det måste man, men oftast är 
det de som redan säger nej väldigt ofta som tycker 
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att de måste lära sig att neka. Vårt behov av att få 
uppmärksamhet och bli sedda är mycket större än 
vi anar. Så det är bara att sätta igång och prova och 
se vad som händer när vi uppskattar de människor 
vi har omkring oss. När vi anstränger oss för att hit-
ta något som är speciellt för dem som vi ärligt och 
uppriktigt från hjärtat tycker om kan vi få fantas-
tiska resultat. Det tänder stjärnögon, det vet jag. Jag 
har prövat många gånger och det fungerar alltid. 

Testa själv att inte stoppa dina positiva tankar 
om andra, låt dem istället få höra dem. Ser du nå-
gon på stan med vackert hår, fina skor eller något 
annat som du gillar så låt dem få höra vad du tyck-
er. De kommer att få med sig något positivt som 
gör dem glada, och kanske vågar de i sin tur upp-
märksamma något fint hos någon annan.

En kär väninna som har många barn kände sig led-
sen och nere. Hon tyckte att barnsjukdomarna hade 
avlöst varandra och hon bara pendlade mellan sina 
sjuka barn medan hennes man var på intressanta 
jobb. Hon hade en stark längtan efter att få ut-
nyttja sin kreativitet, men upplevde att det varken 
fanns pengar eller utrymme när hon kom med sina 
idéer. Istället för att se sina idéer blomstra fick hon 
gå hem till de sjuka barnen och tvätta och städa. 

Min väninna är väldigt intresserad av blommor 
och det är alltid lättare att möta människor om man 
vet vilka intressen de har. Jag sa att hon påminde 
mig om min pionbuske som jag planterade en gång 
för många år sedan. Jag köpte en rot och såg på 
bilden hur fin den här pionen skulle bli. Året därpå 
– jag visste att jag var tvungen att vänta, för första 
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året kommer det ingenting – så kom det inte heller 
någonting. Jag tänkte att jag nog hade fått en dålig 
rot. Det irriterade mig en stund och sedan glömde 
jag bort det. Nästa år kom det upp något som lik-
nade ett litet pekfinger ur marken och då kom jag 
på att det var där jag hade planterat pionen. Var det 
vad som skulle komma? Ett litet pekfinger? Men jag 
lät det vara kvar. Tredje året kom det där pekfingret 
mycket snabbare och det var följt av nästan en hel 
hand och så slog plötsligt det ena bladet efter det 
andra ut, och det dröjde inte länge förrän det fanns 
tolv enormt stora vackra pioner. Så småningom blev 
det den vackraste busken i hela trädgården. Blom-
morna var så stora och busken så tät att människor 
stannade för att titta när de hade vägarna förbi. Jag 
fick stötta alla blommorna med små stålställningar 
för att de inte skulle falla ner. 

– Jag tror att du är så tidig med vad du vill göra 
i kommunen och i sjukvården där du vill färglägga 
och göra vackra miljöer. Jag tror att vi ännu inte 
har förstått din talang, men du är på gång, förkla-
rade jag min långa liknelse för min väninna.

– Jag känner plötsligt glädje, svarade hon. Min 
tur är på väg. Tack skall du ha. 

Min väninna ringde mig ett tag senare och berät-
tade att hon hade planterat pioner för att påminna 
sig själv om att saker kan ta tid att blomma ibland, 
men att det är värt att vänta på.

Hjälp människor att se sig själva ur ett annat per-
spektiv så kan du sprida lite glädje och tända lite 
stjärnor. Ge dem den tid och uppmärksamhet de 
behöver för att växa och du får se hur de blom-
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mar. Det kan vara svårt till en början men man kan 
träna upp sin förmåga. Ge dig själv i uppgift att 
ge andra uppmärksamhet. Pröva att bestämma en 
dag när du ska tänka på något positivt hos alla du 
möter under hela dagen. Så småningom går det av 
sig själv.

Om jag och min kollega inte hade tagit oss tid 
att låta den lilla flickan förstå att det var hon som 
sjöng så kanske hon hade gått genom livet och va-
rit övertygad om att hon inte kunde sjunga. Istäl-
let fick hon självförtroende och glädje, när vi upp-
märksammade hennes talang.

När jag föreläser tillsammans med Stefan Ein-
horn så ställer han en fråga till publiken. Den är så 
bra att jag också har börjat ställa samma fråga: ”Är 
det någon här som har fått för mycket uppmärk-
samhet?” Det är aldrig någon som räcker upp han-
den. Kanske är det själva hemligheten. Vi har så fullt 
upp med oss själva att vi springer förbi varandra 
och glömmer att ge varandra den uppmärksamhet 
som vi faktiskt längtar så mycket efter själva. Jag 
har sett hur stjärnögonen lyser när man ger någon 
sin uppmärksamhet både på barn och vuxna, och 
hur självförtroendet som skapas får hela personen 
att bli starkare och gladare. Tänk bara på hur glad 
du själv blir när någon uppmärksammar din talang 
och ger dig en komplimang, den känslan är värd att 
sprida vidare.




