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SAMMANFATTNING
Jag är utbildad dramapedagog och har erfarenhet av att arbeta med såväl
barngrupper som vuxengrupper och har framför allt specialiserat mig på
gruppdynamik och grupprocesser; att utveckla positiva gruppklimat. Jag
har arbetat inom grundskolan under många år, där jag har utvecklat mina
metoder för gruppstärkande processer och arbetat med skapande
dramatik, dramalek, pedagogisk handledning, ledarskapsutveckling,
retorik, konflikthantering, rollspel, forumspel, värdegrundsarbete,
normkritisk pedagogik, regi och teaterproduktion mm.
ARBETSLIVSERFARENHET
2014–2021 (Urval av uppdrag som frilansande dramapedagog):
Ale kommun. Skapande dramatik, dramalek och gruppstärkande arbete i
grundsärskolan, Kronan och Arosenius, samt studiegrupp för vuxna med
funktionsnedsättning (teater, improvisation och skapande dramatik) i samarbete
med FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Ale Kulturskola.
Lerums kommun. Integrationsprojekt ”Öppna dörren till leken och de
nyanlända”, i samverkan med Lekfrämjandet. Gruppstärkande arbete med fokus
på inkludering och integration i åk F-9 samt gymnasiet på Östad Skola,
Ljungviksskolan, Alléskolan, Röselidsskolan, Stenkulans skola och Lerums
gymnasium.
Partille kommun, Kulturskolan. Teater, skapande dramatik och dramalek
med åtta grupper i åk 2 på Upptakten (kurs där deltagarna får prova på
Kulturskolans utbud).
Sotenäs förskola, Partille. Efterarbete (drama, samtal och lek utifrån ämnen
som vänskap, makt, känslor och turtagning) av en digital teaterföreställning ("Nu
är du en höna" av Barbro Lindgren, bearbetad och framförd av Ölands
Dramatiska Teater). Två grupper i åldern 3–4 år.
Särö skola, Kungsbacka. Skapande skola-projekt och gruppstärkande arbete
med fokus på demokrati och värdegrund i åk 5.
Partille kommun. Drama/forumspel på grundskolor, grundsärskola och
fritidshem i Skapande skola-projekt.
Svenska institutet, Malmö. Teambuilding/gruppstärkande pass med
deltagare i Baltic Sea Leadership Programme.
Lagerhaus AB, Göteborg. Teambuilding/konferens; gruppstärkande arbete
med arbetsgruppen på huvudkontoret.
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2007–2018
Alléskolan, Floda. Fast anställning som dramapedagog/fritidsledare för
årskurs 6–9. Omfattade gruppstärkande och processinriktat arbete med
elevgrupper, konflikthantering, värdegrundsarbete, normkritisk pedagogik, kör,
teaterproduktion, rollspel, forumspel, skapande dramatik, utveckling av
handlingsplaner, handledning och ledarskapsutveckling.
2009–2010
Teaterhuset, Mölndal. Dramapedagog/teaterledare för barn i åldrarna 8–13
år. Arbetade bland annat med improvisation, dramalek, rollspel, teatertekniker
och teaterproduktion.
UTBILDNING
2020–2021
Att utveckla organisationer och ledarskap, 7,5 hp. Mälardalens Högskola.
2020
Processdrama; Drama som verktyg i undervisningen, 7,5 hp.
Stockholms universitet.
2008–2011
Dramapedagogik, 75 hp. Högskolan i Gävle.
2010
Pedagogikens grunder; Undervisning fostran och lärande, 15 hp.
Göteborgs universitet.
2007
Drama som pedagogiskt arbetssätt, 15 hp. Göteborgs universitet.
2006–2007
Barn- och ungdomskultur, 30, hp
Barn- och ungdomspsykologi, 30 hp. Göteborgs universitet.
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2005–2006
Teaterlinjen. Nordiska folkhögskolan, Kungälv
2003–2005
Dramatik, 90 hp. Göteborgs universitet.
1999–2002
Samhällsvetenskapliga programmet Humanistisk. S:t Eskils gymnasium.
PERSONLIGT
Min fritid omfattas också av olika kreativa processer som teater, skrivande,
litteratur och musik. Jag sjunger och spelar i ett rockband som heter Tornet
sedan några år tillbaka. Jag tycker även om att ägna mig åt odling, återbruk,
renovering, inredning, friluftsliv, träning och matlagning.
Språkkunskaper: Flytande i svenska och engelska samt grundläggande kunskaper
i franska.
Körkort: Jag innehar B-körkort.

