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Utbildning 
Göteborgs Universitet 

Vt 2019 

• PDGX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik I 15 hp, kursen behandlar 

metoder och ramar för vetenskapligt arbetet inom det pedagogisk didaktiska 

kunskapsområdet 

Ht 2017 

• HPE 101 Behörighetsgivande Högskolepedagogik, 5 hp. Kursen är en del av den 

behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen för lärare vid Göteborgs 

universitet. 

•  SC 1603 Interkulturalitet och värdepedagogik, 2,5 hp. Kursens syfte är att introducera 

och fördjupa kunskaperna och kompetensen kring interkulturalitet och värdepedagogik 

Vt 2015   

• SC1602 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem, 7,5 hp 

• KIL utbildning (Kompetensutveckling i lärarutbildning). KIL skapade mötesplatser inom 

GU, och mellan GU och externa aktörer; VFU-samordnare, lokala lärarutbildare och 

lärarutbildare vid andra högskolor. En satsning att utveckla lärarutbildares kunskap och 

förståelse om den utbildning de är en del av. 

Ht 2010 

• SV1160 Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, 15 hp. Kursen bestod av fyra 

delkurser: Berättelsen – från myt till media, Barnlitteratur och barnkultur, Läsa och 

skriva: inlärning och utveckling och Skrivprocesser. 

2006-2007 

• Psykologi: Barn- och ungdomspsykologi 1,  20 p 

1991-1994 

• Förskollärarlinjen, 100 p 

• Frivillig förlängning inom ramen för det barn- och ungdomspedagogiska 

programmet, 20 p. Utbildningen var avsedd för förskollärare som genomgått 

förskollärarlinje om 100 p. Innehåll: Personal, organisation och ekonomi – tre 

hörnstenar i verksamheten, Samverkan kring sexåringar i förskola, skola, 

fritidsverksamhet, Forskningsmetodisk kurs med inriktning mot lokalt 

utvecklingsarbete/utvärdering 
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Arbetslivserfarenhet 
Göteborgs Universitet 
Universitetsadjunkt, adjungerad 20170101—pågående (49%) 

VFU-kurslärare och Seminarielärare på Förskollärarprogrammet 

 

Göteborgs Stad | Förskolan Korsåsliden 29 
Förskollärare 20220101– pågående 

Pedagogiskt ansvar för verksamheten 

 

Göteborgs Stad | Förskolan (Citrusgatan 1) Oxelgatan 6 
Förskollärare 20110808 – 20221231 

Pedagogiskt ansvar för verksamheten, Lokal Lärarutbildare LLU, Lärledare, Pedagogiskt 

ansvarig för barn med särskilda behov 

Göteborgs Stad | Förskolan Karneolgatan 79 
Förskollärare 20070607-20110807  

Pedagogiskt ansvar för verksamheten, Lokal Lärarutbildare LLU,  

Gileadfösamlingen |Gileads Förskola Solrosen, St Pauligatan 2 
Förskollärare 19940905-20070606 

Pedagogiskt ansvar för verksamheten, Föreståndare 2002-2005 

 

 

Erfarenhet av ledare i ideell föreningsverksamhet  
Equmenia Fiskebäck och Önnered  

Ordförande februari 2017-pågående  

Spårarscoutledare 1985-2015 

 

 

Övrigt: 
Har B-körkort och tillgång till bil 

Mycket goda kunskaper i svenska 

Goda kunskaper i engelska 


