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Hallvvägs på väg 
utför den svarta 
pisten, några 
svängar, i bästa fall 
med hjälm på, men 
hittills alltid i mål och 
på väg mot nya pister 
– så skulle jag vilja 
beskriva mig som 
pedagog.  
 
 
 
 
 
Jag är legitimerad förskollärare och har legitimation att undervisa i matematik och 
musik för elever i årskurs 1-9 (dessutom också legitimation för biologi, fysik, kemi, 
teknik år 1-7) 
 
Jag har alltid varit intresserad av pedagogik och anser mig mer som pedagog än 
matematiker eller musiker. Efter 10 år som förskollärare i barngrupp sökte jag nya 
utmaningar och vidareutbildade mig till lärare i ma/no för årskurserna 1-7. Jag fick 
jobb som musiklärare och fortsatte plugga. Det var ett mycket hårt men givande 
arbete när jag som ensamstående mamma till tre barn pendlade 20 mil varje dag för 
att erövra min grundutbildning i musik. Jag är mina barn evigt tacksam att de stod ut 
det året.  
 
Dessvärre räckte de poängen bara till behörighet för årskurserna 1-7 och jag hade 
blivit såld på att jobba på högstadiet. Det var baraatt fortsätta plugga. Det blev 
fortatta studier på distans i Växjö, 70 mil bort. Men också en behörighet att undervisa 
i musik på högstadiet. När så kraven på legitimation för lärare kom förstod jag att jag 
behövde höja kompetensen i matematik, vilket jag också gjort via studier i Växjö och 
Falun. 
 
Jag kan nog lugnt säga att jag har gått den långa vägen för att komma dit jag är nu. 
Men det har också inneburit att jag kommit i kontakt med många olika lärosäten, 
många olika inlärningsmetoder och många olika pedagogiska idéer. Framför allt 
också många olika sätt att använda internet och datorer som pedagogiska verktyg. 
Det har gjort att jag som verksam lärare har utvecklat mitt intresse för att använda 
dessa verktyg med mina elever. 


