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Meritförteckning för Annika Wallin 
  

 
Utbildning 
  

1995-2001  Filosofie magisterexamen om 330 poäng omräknat till dagens system,1 med pedagogik som 
huvudämne vid Stockholms universitet 2001-04-17. 100 procent VG.  

- ht 1999 - ht 2000 Magisterkurs i pedagogik 60 p (enligt systemet före 2007) 

- vt 1999 Påbyggnadskurs i pedagogik 20 p  

- vt och ht 1998 Grund- och fortsättningskurs i medie- och kommunikationsvetenskap 40 p 

- ht 1997 Fortsättningskurs i pedagogik 20 p  

- vt 1997 Grundkurs i pedagogik 20 p  

- ht 1996 Fortsättningskurs i sociologi 20 p  

- vt 1996 Grundkurs i socialpsykologi 20 p  

- ht 1995 Grundkurs i sociologi 20 p  

1992-1995  Treårigt gymnasium. Samhällsvetenskaplig linje. Studentexamen 1995-06-09.  

 

1996-1998 Under perioden 1996-1998 gick jag kvällskurser i teckenspråk på Dövad Hus i Stockholm – steg 1 
till 6. Under samma tidsperiod läste jag tre kortkurser i teckenspråk (kortkurserna är två veckor 
långa) på Västanviks folkhögskola i Dalarna. 

 

Uppdrag inom områdena barn, unga, utbildning och kultur 
  
När jag hade tagit min magisterexamen fick jag en sex månader lång projektanställning som redaktör. Därefter har 
jag arbetat som frilans/konsult. Nedan följer en lista över uppdragsgivare, i bokstavsordning, som har anlitat mig. 
Jag har varit föräldraledig två gånger under perioden (juli 2006-juli 2007 och juni 2009-juli 2010).  
  

Barnombudsmannen  
- Konsultuppdrag 2016. Skrift om att göra revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.  

Uppdraget ingick i ett samarbete mellan MUCF och Barnombudsmannen.  

- Konsultuppdrag 2014. Uppdatera handledning Jag vill säga något! utifrån Lpfö 98, Lgr 11, Gy 
2011.   

- Konsultuppdrag 2014. Projektledare. Undersökning, lärares förutsättningar att undervisa om bk.  

Konsultuppdrag 2013. Metodutveckling. Introduktion Unga Direkt på nätet.  

- Konsultuppdrag 2009. Korrekturläsning och textredigering av årsrapport 2009.  

- Konsultuppdrag 2008. Reportage/intervju för Barnombudsmannens årsrapport 2008.  

- Konsultuppdrag 2006. Utvärdering av materialet Jag vill säja något! – om barns och ungas 
rättigheter.  

- Konsultuppdrag 2006. Analysera data och skriva text till rapport om barns attityder till brott.  

- Konsultuppdrag 2005. Text/ungdomsintervju för Barnombudsmannens material Jag vill säga något!  

- Konsultuppdrag 2005. Reportage/intervjuer för Barnombudsmannens årsrapport 2005.   

- Konsultuppdrag 2004. Reportage/intervjuer för Barnombudsmannens årsrapport 2004 och 
korrekturläsning av årsrapporten.  

- Konsultuppdrag 2003. Artiklar för Barnombudsmannens hemsida.   

 
1 Vilket motsvarar 220 poäng i det gamla systemet som gällde före 2007. 
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- Konsultuppdrag 2003. Korrekturläsning av lärarhandledning.   

- Konsultuppdrag 2003. Research för upprättande av barnråd.   

- Konsultuppdrag 2003. Reportage/intervjuer för Barnombudsmannens årsrapport 2003 och 
korrekturläsning av årsrapporten.   

 

BRIS – Barnens rätt i samhället  
- Konsultuppdrag 2006. (BRIS Riks) Utvärdering/dokumentation av BRIS arbete med samtalsgrupper 

för barn efter tsunamin.  

- Konsultuppdrag 2004. (BRIS Mitt) Producera enkät för utvärdering av kurs.  

- Konsultuppdrag 2003. (BRIS Riks) Utvärdering av projektet Barnens hjälptelefon i Litauen.  

  
CIU – Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte  

- Konsultuppdrag 2005-2006. Delta i CIU:s referensgrupp för ett projekt om validering av 
internationell erfarenhet/interkulturell kompetens.  

  

DemokratiAkademin  
- Konsultuppdrag 2007. Utvärdering av ett jämställdhetsprojekt på två folkhögskolor.   

  

Farsta Stadsdelsförvaltning  
-  Konsultuppdrag 2006. Utvärdering av projektet Ungas röster i Farsta. Fungerade som konsult kring 

utvärderingens upplägg och genomförande i planerings- och startperioden.  

  
Forum för levande historia  

- Konsultuppdrag 2011. Utvärdering av myndighetens lärarfortbildningar.  

- Konsultuppdrag 2010. Utvärdering av det pedagogiska materialet Spelar roll.  

- Konsultuppdrag 2008. Utvärdering av utställningen Spelar roll.  

- Konsultuppdrag 2005. Utvärdering av pilotprojektet Reflex. (Utvärderingen gäller blanda annat 
”QueerCab”, ”Juryn”, ”Ungas egna projekt” och det interna arbetet på Reflex/FLH).  

- Konsultuppdrag 2004. Moderator vid lärarseminarium om utställningen Gränser, och 
dokumentation av seminariet.  

  
Handisam  

- Konsultuppdrag 2012. Tre webbtexter på temat om att arbeta med FN-konventionen för personer 
med funktionsnedsättning.  

- Konsultuppdrag 2010. Korrekturläsning och språkgranskning av slutrapporten Onödig ohälsa.  

- Konsultuppdrag 2008. Skriva ”inspirerande exempel” för Handisams webbplats.  

- Konsultuppdrag 2007.  Arbeta med att utveckla struktur och innehåll på Handisams webbplats. Ta 
fram underlag och text till webbens ”Fråga och Svar”. Utarbeta ett koncept för, och skriva artiklar 
på temat ”inspirerande exempel”.   

  
Hjälpmedelsinstitutet  

- Konsultuppdrag 2013. Olika texter och reportage inom projektet Vägar till Arbete.  

- Konsultuppdrag 2012. Kartläggning av behov av utbildning om it-stöd och funktionsnedsättningar, 
på två gymnasieskolor. Inom projektet Vägar till Arbete.  

- Konsultuppdrag 2010-2011.  Kommunikatör inom pilotstudien Olika unga – Lika förutsättningar?   

Ingick i projektgruppen. Skrev fem reportage. Rådgivning inför elevintervjuer.   
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IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade  

- Konsultuppdrag  2008-2012. Satt i referensgrupp.   

- Konsultuppdrag  2008. Rådgivning kring barnintervjuer och enkätundersökning.  

  

Internationella programkontoret 
- Konsultuppdrag 2012. Fyra webbtexter om studenter som gjort praktik inom Erasmus.  

- Konsultuppdrag 2012. Åtta webbtexter om Erasmusstudenter.  

- Konsultuppdrag 2012. Webbtext om ett seminarium på konferensen Framtidens Lärande.  

- Konsultuppdrag 2012. Webbtexter om prisutdelning av eTwinningpriset.  

  
IPA – Barns rätt till lek – Lekfrämjandet  

- Konsultuppdrag 2017. Informationsblad om projektet Öppna dörren för leken och de nyanlända. 

- Konsultuppdrag 2016. Informationsblad om projektet Lek för livet!  

- Konsultuppdrag  2013. Informationsblad om projektet Barn som inte leker.  

- Konsultuppdrag  2012. Dokumentation av konferensdagar på temat Barn som inte leker.  

  
Jerringfonden  

- Konsultuppdrag 2010. Textbearbetning och disposition av text på Jerringfondens hemsida.  

- Konsultuppdrag 2005. Dokumentation av Jerringfondens 50-årsjubileum.  

- Konsultuppdrag 2004. Redaktör och projektledare för skrift/broschyr med anledning av 
Jerringfondens 50-årjubileum.  

  

Karlstads kommun  

- Konsultuppdrag 2011-2012. Utredning av Karlstads kommuns förutsättningar för att införa en 
kulturcheck (det vill säga en ersättning till kulturverksamhet för barn och unga på fritiden) med 
kundval. I samarbete med Lena Josefsson.  

  
Kulturskolerådet  

- Konsultuppdrag 2017. Presentation av kulturcheckar för Kulturskolerådets styrelse.  
  
Linköpings kommun/Samordningsförbundet Centrala Östergötland  

-  Konsultuppdrag 2014. Skrift som sammanställer erfarenheter från samverkansprojektet Koll på 
läget som genomfördes av Samordningsförbundet Centrala Östergötland och Linköpings kommun. 
Om unga med utvecklingsstörning och vägen till arbetsliv eller vidare studier.  

  

Lunds kommun  

-  Konsultuppdrag 2016. Utredning av Lunds kommuns förutsättningar för att införa en kulturcheck 
(det vill säga en ersättning till kulturverksamhet för barn och unga på fritiden) med kundval. I 
samarbete med Lena Josefsson.  

  
Länsstyrelsen i Stockholm  
 -  Konsultuppdrag 2005. Textredaktör och skribent för skriften Tjej eller kille – spelar roll?  

Tillsammans för en jämställd skola.   
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Myndigheten för delaktighet 
-  Konsultuppdrag 2015. Förstudie Rivkraft Barn. Utredning om förutsättningar för att skapa 

barnpaneler eller andra forum för barns delaktighet.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
- Konsultuppdrag 2015. Text om barnrätts- och ungdomspolitiken, och barnrätts- och 

ungdomsperspektivet. Uppdraget ingick i ett samarbete mellan MUCF och Barnombudsmannen.  

 
Nationalmuseum  

- Konsultuppdrag 2008-2009.  Satt i referensgrupp för museets skolpedagogiska verksamhet.  

  
Nordiska museet 

- Konsultuppdrag 2018.  Genomföra workshops med två barngrupper kring det tänkta innehållet i en 
ny utställning för barn i åldrarna 8-12 år. Presentera resultatet i en rapport. 

 

Region Blekinge  

-  Konsultuppdrag 2013. Utredning av Region Blekinges modell som ska se till att alla barn och unga i 
Blekinges fem kommuner får se teater-/dans- och musikföreställningar varje år. I samarbete med 
underkonsulten Lena Josefsson.  
  

Region Östergötland  

- Konsultuppdrag 2015. Utredning av regional samordning av barns och ungas tillgång till kultur i 
förskolan och grundskolan i region Östergötland. I samarbete med underkonsulterna Lena Josefsson 
och Annmari Kastrup.  

  
Riksförbundet Attention  

- Konsultuppdrag 2016. Rådgivning, förberedelser och genomförande av barnreferensgrupp.  
  
Riksutställningar    

- Konsultuppdrag 2006. Skriftlig dokumentation av seminariedagen Reclaim your life.  

- Konsultuppdrag 2005. Skriva delar av lärarhandledning till utställningen Efter Tsunamin 
tillsammans med frilanskollega.  

- Konsultuppdrag 2004. Utvärdering av universitetskursen Vägen från innehåll till form – och 
tillbaka.  

- Konsultuppdrag 2003. Utvärdering av gymnasiekursen PS.  

- Konsultuppdrag 2003. Seminarium om Matomat (och artikel om seminariet).  

- Konsultuppdrag 2003. Föredragsunderlag om Matomat.  

- Konsultuppdrag 2003. Utvärdering av vandringsutställningen/läromedlet Matomat.   

  
Rädda Barnen  

- Konsultupprag 2015. Skriva insändarstommar för Rädda Barnens nio skolkrav och tillhörande mejl.  

- Konsultuppdrag 2013.  Bearbetning av materialet Tryggare skola, med skolledare och lärare som 
målgrupp.  

- Konsultuppdrag 2012. Synpunkter på, och viss redigering av, text om barn med 
funktionsnedsättning i skolan.  

- Konsultuppdrag 2011. Redaktör och skribent för materialet Tryggare skola. Mot trakasserier, 
kränkningar och diskriminering i skolan.  

- Konsultuppdrag 2011. Utvärdering av valkampanjen Landa Tryggt.  
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- Konsultuppdrag 2008.  Skriva populärvetenskapligversion av forskningsrapporten Skolvardag med 
rörelsehinder – en etnologisk studie.  

- Konsultuppdrag 2007.  Skriva rapporten Ombytta och klara om tjejer och skolidrott ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  

- Konsultuppdrag 2005.  Arbeta med två barnreferensgrupper för att ta fram frågor och reaktioner i 
arbete med utställningen Efter tsunamin som produceras av Riksutställningar, Östasiatiska museet, 
Diakoni, Etnografiska museet och Rädda Barnen.  

- Konsultuppdrag 2004. Arbetsmaterial/underlag för projektet Artikel 12 i teori och praktik. Om 
ungas inflytande vid kommunpolitiskt beslutsfattande.  

- Konsultuppdrag 2004. Dokumentation av konferensen Vadå samma chans som alla andra?  

- Konsultuppdrag 2003. Utvärdering av CD-romläromedlet Dinas värld, om barnets rättigheter.  

  
Samordningsförbundet Centrala Östergötland 

- Konsultuppdrag 2020. Följeforskning. Läsare av utvärdering i projektet Samma koll.  

 

Skolverket  
Konsultuppdrag 2017. Medförfattare till två texter till lärportalen Kompetensutveckling inom 
digitalisering.  

-  Konsultuppdrag 2016. Granskare av material i lärportalen Kompetensutveckling i specialpedagogik 
som riktar sig till alla legitimerade lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda 
ungdomshem samt i sameskolan med prioritering av lärare i grundskolans årskurs 7-9  
  

Specialpedagogiska institutet 
-  Konsultuppdrag 2007-2008. Hålla skrivarkursen Att skapa mer lättillgängliga texter – med fokus på 

rapportskrivande för Resurscenter tal och språk. Höstterminen 07 och vårterminen 08.  

  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Innan 2008 dåvarande SISUS/Socialstyrelsen). 
- Konsultuppdrag 2021.  Skriva en del i ett regeringsunderlag: en kunskapssammanställning om 

psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning.  

- Konsultuppdrag 2021. Skriva en artikel för tidningen Lika värde nr 2, 2021 om mottagande och 
måluppfyllelse i grundsärskolan. 

- Konsultuppdrag 2021. Fortbildning för medarbetare om klarspråk och skrivande. 

- Konsultuppdrag 2020. Fortbildning för medarbetare om klarspråk och skrivande. 

- Konsultuppdrag 2020. Testledare för användningstest av prototyp för en ny webbplats på 
synområdet. 

- Konsultuppdrag 2020. Skriva en artikel för tidningen Lika värde nr 4, 2020 om 
distansundervisning och särskilt stöd. 

- Konsultuppdrag 2019-2020. Skriva en lärarhandledning till läromedlet Öva med bilder, för 
taktil bildavläsning. 

- Konsultuppdrag 2018-2020. Omarbeta myndighetens manual för dokumentation av 
utredningsrapporter, samt utveckla vägledande exempeltexter. 

- Konsultuppdrag 2018-2020. Delprojektledare för förstudie – inför myndighetens arbete med att 
ta fram ett klassrumsnära stödmaterial med fokus på barn och elever med synnedsättning, 
blindhet eller dövblindhet. Hösten 2019: Konceptutveckling inom ramen för förstudien. 

- Konsultuppdrag 2019. Skriva en artikel för tidningen Lika värde, nr 3-4 2019, om visualisering 
i klassrummet. 

- Konsultuppdrag 2018. Moderator för en workshop om digital lärmiljö för elever med 
synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. 
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- Konsultuppdrag 2018. Skriva en artikel för tidningen Lika värde, nr 4 2018, om hur de 
kommunala förskolorna i Upplands-Bro har arbetet med SPSM:s värderingsverktyg. 

- Konsultuppdrag 2018. Skriva en artikel för tidningen Lika värde, nr 1 2018, om hur 
Sörböleskolan i Skellefteå har anpassat undervisningen för en elev med grav språkstörning. 

- Konsultuppdrag 2017-2018. Projektmedlem och skribent i arbetet med att ta fram ett 
webbaserat stödmaterial om särskilt stöd till nyanlända elever.  

- Konsultuppdrag 2017-2018. Redaktör för matematikhandledning som vänder sig till lärare som 
undervisar grundskoleelever med blindhet i matematik. 

- Konsultuppdrag 2017. Skriva en artikel för tidningen Lika värde, om ett molnbaserat 
skoldatatek i Ödeshög. 

- Konsultuppdrag 2017. Uppdatera myndighetens manual för dokumentation av 
utredningsrapporter. 

- Konsultuppdrag 2016-2019. Medlem i redaktionsrådet kring Studiepaket vuxen. 

- Konsultuppdrag 2016. Utbildning för myndighetens fem resurscenter – totalt fem heldagar – om 
de kan skriva mer tillgängliga utredningsrapporter.  

- Konsultuppdrag 2016. Klarspråksutbildning för medarbetare som arbetar i tjänsten ”Fråga en 
rådgivare”.  

- Konsultuppdrag 2016. Föreläsning om skrivregler för medarbetare på myndighetens 
resurscenter.  

- Konsultuppdrag 2016. Skriva en artikel för tidningen Lika värde, om hur en skola i Eskilstuna 
har utbildad sina medarbetare om NPF.  

- Konsultuppdrag 2014-2016. Projektledare. Utveckling av utbildningspaket på SPSM:s 
webbplats samt produktion av filmer som ingår i paketet. Om studier för vuxna med 
funktionsnedsättning.  

- Konsultuppdrag 2015. Konceptarbete – workshop inför omarbetning av synguider för skola och 
förskola.  

- Konsultuppdrag 2014. Redaktör. Allmänna råd till huvudmän och skolor som har 
punktskriftsläsande elever.  

- Konsultuppdrag 2013. Redaktör och skribent för en informationsskrift om statsbidrag.  

- Konsultuppdrag 2103. Redaktör och textredigering av FoU-rapport en Hur händer det?  

- Konsultuppdrag 2012-2013. Redaktör för delar av metodmaterialet Flerspråkig kartläggning av 
avkodning och läsning. Intervjuer och text för exempelsamling, redaktör för svensk inledning 
till lärarhandledning.   

- Konsultuppdrag 2007-2017. Redaktör och skribent för skriftserie om att göra studiesituationen 
tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. 

- 2017. Omarbeta och uppdatera skriften om vuxna med psykisk ohälsa.  

- 2016. Omarbeta och uppdatera skriften om vuxna med autismspektrumtillstånd.  

- 2016. Omarbeta och uppdatera skriften om vuxna med adhd.  

- 2015. Omarbeta och uppdatera skriften om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

- 2015. Omarbeta och uppdatera den övergripande skriften om vuxna med funktionsnedsättning.  

- 2015. Kompletterande kapitel i den befintliga skriftserien med fokus på flerspråkiga studerande 
(utländsk bakgrund) med funktionsnedsättning.  

- 2014. Omarbeta och uppdatera skriften om psykisk ohälsa.  

- 2013. Omarbeta och uppdatera skriften om utvecklingsstörning.  

- 2012. Omarbeta och uppdatera skriften om autismspektrumtillstånd, och skriften om adhd.  

- 2011. Skriften om dyslexi.  

- 2010. Skriften om psykisk ohälsa.   

- 2009. Övergripande skriften om vuxna med funktionsnedsättning.  
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- 2008. Skriften om adhd.  

- 2008. Skriften om autismspektrumtillstånd.  

- 2007. Skriften om utvecklingsstörning.  

- Konsultuppdrag 2005-2006, 2011. Redaktör för guiden Möjligheter till högre studier om stöd 
till högskolestudenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (2005-2006).  

Omarbetning och uppdatering (2011). 
- Konsultuppdrag 2004, 2008 och 2010. Redaktör och projektledare för RG-tidningen. Rg-

tidningen nr 9, 2010; Rg-tidningen nr 8, 2008; Rg-tidningen nr 6, 2004.  

- Konsultuppdrag 2003. Dokumentation av avslutningskonferens för Europeiska handikappåret.  

  

Statens maritima museer/projekt Alla Ombord  
-  Konsultuppdrag  2010. Reportage och text om barnpedagogisk verksamhet inom projektet Alla 

Ombord – på Vasamuseet och Astrid Lindgrens Barnsjukhus.  

  
Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret  

- Konsultuppdrag  2009. Rapporten Unga röster i Skärgården.   

- Konsultuppdrag  2008. Workshop för barn om nya regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen RUFS 2010.  

  

Sundbybergs stad  
- Konsultuppdrag 2007-2008. Göra en förstudie och ta fram en strategi för barnkonsekvensanalyser 

vid stadsplanering. Workshop kring resultaten.  

- Konsultuppdrag 2005. Identifiera/samla in befintlig statistik kring barn och unga från kommunens 
förvaltning. Som research inför kommunens arbete med att identifiera utvecklingsområden i 
förhållande till principerna i barnkonventionen.  

SVT Barn & Ungdom  
- Konsultuppdrag  2009. Inspiration och rådgivning till Lilla Aktuellt-redaktionen.  

- Konsultuppdrag  2008. Barnintervjuer 12-åringar, delta i utvecklingskonferens kring Bobstersajten.   

- Konsultuppdrag  2007. Göra barnintervjuer med 4-åringar och 9-åringar samt delta i 
utvecklingskonferens kring Bolibompasajten.  

  

Synskadades Riksförbund  
- Konsultuppdrag 2017-2018. Redaktör och skribent för informationsmaterial till föräldrar om 

rörelseglädje och hälsa. Producera en animerad film som hör till informationsmaterialet. 

- Konsultuppdrag 2013-2014. Dokumentera ett arvsfondsprojekt om kombinerad sfi-undervisningen 
och synrehab för invandrare med synnedsättning.  Samt skriva en handbok utifrån resultaten.  

- Konsultuppdrag 2011.  Textbearbetning och rådgivning i framtagandet av ett samtalsmaterial för 
föräldrar med synnedsättning.   

 
 Skolporten Produktion AB  

- Konsultuppdrag 2002. Textredigering för tidningsbilagan Rusta dig! Tidningens syfte var att lyfta 
fram vikten av fortbildning för lärare.  

- Konsultuppdrag 2002. Redaktionsmedlem och redaktörsassistent vid produktion av tidningsbilagan 
Kurios. Tidningens syfte var att öka intresset för lärarutbildningar och läraryrket.  

 

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen, lärarprogrammet 
- Gästföreläsare 2019-  Föreläsning för studenter på yrkeslärar- och ämneslärarprogrammet 

”Tillgänglig lärmijlö – bemötande och arbetssätt”. (31 jan, 3 april, 17 sept, 12 nov 2019). 
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THEA privata grundskola 
- Föreslägning 2019. Föreläsning för medarbetare om ”Tillgänglig lärmijlö – bemötande och 

arbetssätt”.  

 
Ungdomsstyrelsen  

- Konsultuppdrag 2005.  Medverkande i panel på Ungdomsstyrelsens rikskonferens i Lund, om 
situationen för fritidsledare.  

- Konsultuppdrag 2005. Rapport/kunskapsöversikt om ungas datorspelande. Särskilt fokus på ungas 
organisering/datorspelande i föreningsform.  

- Konsultuppdrag 2004. Rapport/sammanställning av situationen när det gäller rekrytering, 
kompetens och utbildning på fritidsledarområdet.  

  
Universitets- och högskolerådet 

Konsultuppdrag 2013. Tio webbtexter om studenter som studerat eller praktiserat inom Erasmus.  

  
Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad  

-  Konsultuppdrag 2004 -2006. Utvärdering av projektet Ökat elevinflytande som genomförs på fem 
gymnasieskolor i Stockholm. Resultaten presenterades i fem delrapporter.  

  
UR - Utbildningsradion  

- Konsultuppdrag 2005. Utvärdering av högskolekursen Välfärdsstaten (en högskolesatsning om 
folkhemmet och välfärdsstaten).   

- Konsultuppdrag 2004. Utvärdering av arbetet med programserien En svensk tiger (en 
högskolesatsning om retorik).   

  
Åtvidabergs kommun/Samordningsförbundet Centrala Östergötland  

- Konsultuppdrag 2020. Läsare av utvärderingen av ”Samma koll” och bollplank till utvärderaren.   

 -  Konsultuppdrag  2017-2019. Dokumentera utvecklingen i elevhälsoteamen under projektperioden för 
projektet ”Samma koll”. Dokumentationen utgör underlag för utvärdering av projektet.  

 
  

Övriga konsultuppdrag och anställningar  
  

Blackboard AB  
-  Konsultuppdrag 2003-2008. Underleverantör åt kommunikationsbyrån Blackboard för kunder som 

Wasabröd, Sif, Siemens, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Schibsted, Posten och redaktör för 
tidningen ”Drivkraft 2004” och ”Drivkraft 2005”. (Blackboard har produkter inom ”employer 
branding” och entreprenörskap i form av tidningar, broschyrer, bilagor etc)  

  

BOSSE – råd, stöd & kunskapscenter   
- Extrajobb 2003. Ledare på minikollo för barn med funktionsnedsättning.   

- Extrajobb 1999-2003. Arbetsledare i barn-/ungdomsgrupp (mellan 6 och 20 barn/ungdomar med 
och utan funktionsnedsättning) under informationshelger för familjer som har barn med 
funktionsnedsättning. I arbetet ingick rekrytering av barnhjälpare/ assistenter, planering av 
aktiviteter samt att vara ansvarig arbetsledare under helgen. (totalt cirka 10 helger)  

- Sommarjobb 2000. Biträdande föreståndare på kollo för 11 barn/unga med funktionsnedsättning i 
åldern 12 till 18 år.   
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- Sommarjobb 1998. Ledare på kollo för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Speciellt 
ansvarig för ett av barnen.  

- Extrajobb 1997.  Formgivning av informationsbroschyren Med rätt att bestämma själv. 

  

Bromma stadsdelsförvaltning  
- Extrajobb 1997-1998. Personlig assistent till man med synnedsättning (några timmar i månaden).  

  
DHR – De handikappades riksförbund  

- Sommarjobb 1997. Ledare på kollo för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Speciellt 
ansvarig för ett av barnen.  

  

Ericsson Radio Systems  
- Sommarjobb 1993. Extrahering av kartor och allmänt behjälplig.  

 Geelmuyden-Kiese  
- Konsultuppdrag 2002. Diverse i undersökningsverksamheten på kommunikationsbyrån.   

 
Järfälla kommun/Jakobsbergs gymnasium   

- Sommarjobb 1995. Lärare i engelska och matematik på Sommarskolan.  

- Sommarjobb 1995. Skribent och layout för trycksak/tidning med åk 9 som målgrupp.  

  
KOM IN-Projektet  

- Extrajobb 1996-1997. Ledsagare på temakvällar för handikapporganisationernas representanter.  

  

NewsFactory  
 -  Konsultuppdrag 2006. Texter till tidningsbilagan Rehab och Omsorg.  

  

Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet (numera Institutionen för pedagogik och didaktik)  

- Timanställning 2003-2004. Grupphandledning och examination av studenter på kursen Pedagogiken 
i Kulturen som ges en gång per termin. Administrativt ansvar för Barnpedagogiskt forum.   

- Timvikariat våren 2003. Information till doktorander mm.  

- Timanställning 1999-2001. Undervisning, grupphandledning och examination av studenter på 
kursen Barn, Ungdom och Kultur. Administrativ assistent för forskarseminariet 
Utvecklingspsykologiska seminariet och Barnpedagogiskt forum.  

  
Riksföreningen Autism  

- Extrajobb 1999. Assistent till kanslisekreterare 4 tim/vecka i 11 månader.  

  

Stockholms läns landsting, Omsorgsverksamhetens Föräldrautbildning  
-  Extrajobb 1995-2000. Barnhjälpare/assistent i barngrupp under informationshelger för familjer som 

har barn med funktionshinder. (Totalt cirka 25 helger)  

  

Universum Communications & Cosmos Media AB (fd Universum International)  
- Konsultuppdrag 2002-2003. Redaktionell text och promotiontext till tidningarna Framtidsföretagen 

och Destination Framtiden. Redaktionell text för Campustidningarna och promotiontext för 
Shortcut och Traineeguiden. Projektledning och textproduktion för Campus Branschguiden och viss 
annonsproduktion.  
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- Projektanställning 6 månader 2001.  Redaktör för tidningsbilagorna Framtidsföretagen  (80 sidor, 
upplaga 250 000 ex, Sverige), Framtidsbedriftene (40 sidor, upplaga 80 000 exemplar, Norge), 
Fremtidens virksomheder (32 sidor, upplaga 65 000 exemplar, Danmark) och Tulevaisuuden 
yritykset (24 sidor, upplaga 80 000 exemplar, Finland). I arbetet ingick att utveckla tidningens/arnas 
koncept, anställa frilansande skribenter i de nordiska länderna, ha företagskontakter/kundkontakter, 
planera material och lägga ut uppdrag, redigera text, samarbete med Art Director/layout, 
illustratörer, fotografer, repro och tryckeri.  

- Sommarjobb/extrajobb 1998-2000. Frilansande copywriter/skribent för tidningen  

Framtidsföretagen. Texterna baserar sig på intervjuer med VD eller andra representanter för svenska 
storföretag. Frilansande copywriter/skribent för tidningen Shortcuts bilaga Idé.  

  

Utställningsproduktion i samarbete med ABF Norra Storstockholm  
-  Eget projekt 2002. Har i samarbete med en kollega jobbat med ett eget projekt där vi följt en grupp 

gymnasieungdomar på en månadslång fältstudieresa till Nicaragua. Arbetet har gått ut på att 
dokumentera resan och elevernas reflektioner i mötet med ett utvecklingsland. Resultatet blev 
utställningen Hola Nicaragua, några tidningsartiklar och några föreläsning. Utställningen turnerade 
i stockholmsområdet (bland annat på Kulturhuset LAVA och Sidas ungdomskafé Zenit) från april 
till december 2002.  

  

Publicerade enstaka artiklar  
  

• Artikel ”Att arbeta för barns rättigheter i världen” Shias – Svenska Handikapporganisationers 
Internationella Biståndsförening – nätpublikation Handling. Publicerad 5 november 2007.  

• Personporträttet ”En man med passion för pelargoner” i tidningen Hem ljuva hem trädgård, nr 1 
februari 2006.  

• Artiklar om improvisationsteater, kreativitet och skratt. För Stockholms improvisationsteaters hemsida 
och kursmaterial. 2005.  

• Artikeln ”Min dagmamma var mitt solsken i livet” i tidningen Drogfritt Sverige nr 2, 2005.  (Texten 
publicerad första gången i Barnombudsmannens årsrapport 2005 och även i Barnombudsmannens tidning 
Hallå jag vill säga något).  

• Artikeln ”Se hjärna!” i tidningen Riksutställningar, i nr 4, december 2004.   

• Artiklarna ”Rapport från fältet: Matomat i skolornas matsalar” och ”PS/Riksutställningar” i tidningen 
Riksutställningar, nr 4 december 2003.   

• Krönikan ”43 år kvar till pension – den demografiska strukturen ger nya möjligheter på arbetsmarknaden” 
på Sifs webbsida Jobbsnack. 2003.  

• Artikeln ”Ta leken till hjälp när barnet inte vill” i tidningen RIKare Vetande, september 2003.  

• Artikeln ”Globalt perspektiv innebär stora möjligheter för skolan” i Den Globala Skolan/GR-utbildnings 
programkatalog för ht 2003.  

• Artikeln ”Resande lärare gav jobbet globalt perspektiv” i Lärarnas Tidning, nr 5 mars 2003.  

• Artikeln ”Brunnslocken inbjuder till fantasier” i Lärarnas Tidning, nr 3 februari 2003.  

• Artikeln ”Det ockulta centralt i barns liv” i tidningen Metro, 1 februari 2003.   

• Reportaget ”En resa som ger insikter” i tidningen Mitt i Järfälla, 2 april 2002. Medförfattare Barbro 
Janson.  

  

Föreläsningar  
  

• Institutionen för specialpedagogik, Stockholms universitet. På yrkeslärarprogrammet. ”Tillgängliga  
lärmiljöer” 2019-11-12 
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• Institutionen för specialpedagogik, Stockholms universitet. På ämneslärarprogrammet. ”Tillgängliga  
lärmiljöer” 2019-09-17. 

• THEA privata grundskola. ”Tillgängliga  lärmiljöer” 2019-09-05. 

• Institutionen för specialpedagogik, Stockholms universitet. På yrkeslärarprogrammet. ”Tillgängliga  
lärmiljöer” 2019-04-03. 

• Institutionen för specialpedagogik, Stockholms universitet. På ämneslärarprogrammet. ”Tillgängliga  
lärmiljöer” 2019-01-31. 

• Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. På kursen Pedagogik i ett internationellt 
sammanhang under rubriken: ”13 elevers resa till Nicaragua – om den pedagogiska poängen med 
fältstudier”.  

• ABF Norra Stor-Stockholm. På Café Global under rubriken: ”Hola Nicaragua om utställningen med 
samma namn och arbetet kring den”. 2002-11-28. (Talade tillsammans med kollega)  

• Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. På Barnpedagogiskt forum under rubriken ”Så långt 

hemifrån har jag aldrig varit”. Om erfarenheterna av att resa med gymnasieungdomar i Nicaragua. 2002-

11-06.  

• Bregårdsskolan i Karlskoga. Aulaföreläsning och en klassrumsföreläsning för gymnasieelever på temat 
”Att göra fältstudier i ett utvecklingsland”. 2001-12-10.  

 
Vetenskapliga publikationer   
  

• Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik. (redaktör tillsammans med Birgitta 
Qvarsell och Catharina Hällström). 2015.  

• Kroppen som tillstånd – att teoretisera unga utifrån kön och genus (medförfattare Balldin, J). 
Artikeln finns publicerad i Skantze, A & Grewin A-M (red): Kön och genus som villkor. Forskning och 
samtal vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Forskningsrapporter, nr 66. 2001.  

• Magisteruppsats.  Nästan samma fast annorlunda – femmor och sexor om tonår och tonårskultur.  
Utvecklingspsykologiska seminariets skriftserie nr 63. Pedagogiska institutionen. Stockholms 
universitet. 2001.  

• C-uppsats. Vi som frågar chans och dom som hånglar – lågstadiebarns föreställningar om barndom och 
tonår. Utvecklingspsykologiska seminariets skriftserie nr 56. Pedagogiska institutionen. Stockholms 
universitet. 1999.  

  
 

Idéellt engagemang 
  

• Sundbyberg IK skidor. Utskott under styrelsen, med ansvar för Bosölägret. 2020-2021. 

• Vinsta grundskolas föräldraförening. Styrelseledamot 2012-2013. Ordförande 2013-2018. 
Valberedning 2019-2020. 

• Pedagogiska seminariet vid Stockholms universitet. (efterföljare till Kulturpedagogiska seminariet). 
2016- 

• Kulturpedagogiska seminariet vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.  
2005-2016.  

• Utvecklingspsykologiska seminariet vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 1998-2005  

• Victor – samhällsvetenskapliga föreningens tidskrift på Stockholms universitet. Det första året som 
skribent och layoutassistent och sedan som formgivare. 1995-1998.  

• Indienprojektets fadderförening. Ordförande 1995-1998.  
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Stipendier och priser 
 

• Skandias Greenhousepris på 23 000 kr att kunna genomföra idén att skriva en dokumentärbok/artiklar 
om en elevresa till Nicaragua. 2001.  

• Studiestipendium på 10 000 kronor ur Sigrid Ulrichs fond från Fredrika-Bremer-Förbundets 
Stipendieinstitution. 2000.  

  


