Pennsvärdet 2019 – Pavlina Spanos
Namn: Pavlina Spanos
Skola: Enbacksskolan, Tensta
Arbete: Svensk- och engelskalärare
i årskurs 4–6
Undervisar just nu: Årskurs 6
År på Enbacksskolan: 20
Pressbilder på Pavlina Spanos och
Pennsvärdet: Flickr >>>

Pavlina Spanos på Enbacksskolan i Tensta är
mottagare av Pennsvärdet 2019. Foto: Karl Gabor

Pavlina Spanos visste tidigt att hon ville ha ett yrke där hon fick möta människor och få utlopp för sin
omhändertagande ådra. Hon växte upp i Kungsängen nordväst om Stockholm och efter att ha
vikarierat som lärare i ett halvår gick det upp för henne att det var exakt det hon skulle ägna sitt liv
åt. Hon hade hittat ”sin grej”. I år tilldelas hon Pennsvärdet – en utmärkelse för lärare som stärker
sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande.
”En av de största grejerna med att vara lärare är att se att det jag gör påverkar barnen, att jag gör
skillnad. De här är mer än ”bara ett jobb” och allt jag gör har betydelse för inte mindre än 43 elever
dagligen. Jag förstår att jag hittat rätt när jag går hem från skolan och känner att jag är lycklig och
glad”, berättar hon.
Efter avslutad lärarutbildning började Pavlina jobba på Enbacksskolan i Spånga-Tensta. Där har hon
jobbat de 20 senaste åren. Hennes närvaro på skolan är påtaglig, både bland elever och kollegor.
Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan är stolt över Pavlinas jobb och tycker att Pennsvärdet har
hamnat helt rätt.
”Pavlina är en oerhört skicklig lärare som har ett stort engagemang för sitt yrke och för sina elever.
Hon har ett pedagogiskt driv och en outtröttlig vilja att utveckla sig själv och sina elever. Pavlina är
oerhört mån om att eleverna känner tillit och trygghet i skolan och skapar väldigt goda relationer med
elever, föräldrar och kollegor. Hon har en enorm förmåga att se till att alla barn blir sedda och stärka
deras känsla av att de alla är lärande individer som kan lyckas i skolan”, säger hon.

Berättarministeriet träffade Pavlina under en förmiddag i klassrummet:
Vad driver dig?
Framför allt är det mötet med eleverna. Det är häftigt att se deras entusiasm när de själv lyckas och
utvecklas. Att se en elev som kommer till oss i årskurs 4 gå från att inte kunna läsa, bråka på
rasterna och knappt vilja vara i skolan, till att i årskurs 6 skriva egna berättelser, läsa med flyt, och
istället för att bråka vara den som hjälper till och tar hand om andra, det är en otrolig drivkraft.
Jag har också fantastiska kollegor. Vi arbetar i trelärarsystem och håller varandra på tårna.
Tillsammans utvärderar vi ständigt hur vi kan utvecklas och jobba på ett bättre sätt, istället för att
slappna av med det vi har.
Dessutom ger läraryrket mycket tillbaka. Jag får känna att mitt jobb har betydelse, jag ser att jag har
en möjlighet att förändra barns liv. Jag tror att en nyckel till att vara en bra lärare är att inse vikten av
det – att allt du gör spelar roll, allt från hur du pratar med eleverna till hur du ger respons på
uppgifter. Det är en drivkraft och ett ansvar som är väldigt givande.

Vilka ledord har du i undervisningen?
Trygghet och förebild. Jag tror på trygghet, det är viktigt att eleverna känner att de vågar uttrycka sig.
Mina elever ska veta att de kan komma till mig och att det finns en ömsesidig respekt oss emellan.
Jag vill också vara en god förebild, jag tror det skapar ringar på vattnet. Genom att fokusera på det
som är positivt och hela tiden förstärka det så stärks elevernas egen förmåga och inställning.
Därför är min roll vägledande, det är ju eleverna som gör jobbet. Det är ett sätt att visa att vi som
lärare litar på dem.

Varför är kreativitet, kritiskt tänkande och språk viktigt?
Språk är avgörande för att våga uttrycka sig, ha en åsikt, diskutera och argumentera.
Min släkt är grek-cyprioter och jag vet av egen erfarenhet hur hämmad man känner sig utan tillgång
till ett fullt språk. När jag ska prata grekiska med min släkt är jag bakbunden av att jag inte
behärskar språket fullt ut och kan till exempel inte vara med i politiska diskussioner eller prata om
känslor på det sätt som jag är van vid på svenska. Jag tror inte alltid att folk förstår vidden av den
känslan av att inte kunna vara sig själv. Därför är det jätteviktigt för mig att ge eleverna verktyg att
kunna uttrycka sig. Det är en användbar drivkraft.

Hur ser du på läraryrket?
Jag tycker att fler lärare ska uppmärksammas för sitt arbete. Det finns så oerhört många duktiga
lärare och goda exempel. Jag tror att fler lärare behöver förstå vilken inverkan de har på elevernas liv
och ständigt ha med det i bakhuvudet. Om vi talar om för eleverna hur fantastiska de är, att de är
lyckade och ger de det förtroendet, då vågar de ta kliv i sina egna liv, de vågar söka in på
universitetet, de vågar sträva efter a-betyg. De vågar tro på sig själva och utmana sig. Det är därför vi
lärare är viktiga, för att få barnen att våga inse att de kan bli vad de vill.

Pennsvärdet 2019 tilldelas Pavlina Spanos med följande motivering:
Pavlina Spanos inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens
förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en
skola som hon verkat i under så lång tid. Pavlina är en mycket erfaren lärare som på ett metodiskt
och nytänkande vis anpassat undervisningen till sina elever och på så vis höjt resultaten i sin skola.
Genom att balansera förväntan, struktur, ansvar och utrymme för att pröva nytt har hon skapat en
lärandemiljö präglad av tillit till den egna förmågan, självförtroende och framtidstro som sprider sig
bland elever såväl som kollegor. Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska
hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och
kritiskt tänkande ständigt är i fokus.

Mottagaren av Pennsvärdet har utsetts av en jury bestående av:
Cecilia Nordström – styrelseordförande Berättarministeriet, juryns ordförande
Reza Saleh – strategisk ledare program och utbildning Berättarministeriet, juryns sekreterare
Anne-Marie Körling – grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur
Stina Wirsén – illustratör och författare
Olof Gränström – strategisk rådgivare, Novus
Jenny Söderhjelm Larsson – mottagare av Pennsvärdet 2018
Björn Åstrand – Doktor i historia vid Umeå universitet. Tidigare ledamot av Skolkommissionen, samt
särskild utredare för Nationell samling för läraryrket och Likvärdighet inom den Svenska skolan.
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