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Personligt brev
Idag jobbar jag som gymnasielärare i Svenska och Religion på Lugnetgymnasiet och har allt
mer börjat förstå att jag inte bara älskar mina ämnen utan också blivit allt mer engagerad i
lärandet i sig. De pedagogiska modellerna och det didaktiska förhållningssättet har nästintill
trollbundit mig. Och jag jobbar ständigt med att utveckla metoder att lära och då med IKT
som naturligt inslag. Detta brinnande intresse har gett mig förmånen att ibland undervisa
andra lärare. Efter att ha undervisat lärare har jag fått mersmak och vill fortsätta jobba mot
lärare, eller rättare sagt blivande lärare.
I mitt vardagliga arbete som lärare vill jag oftast mer och har kommit till insikt att jag vill vara
med och skapa framtidens skola. Därför är jag övertygad om att jag skulle vara en stor
tillgång på Dalarnas högskola; i tjänst för morgondagens lärande och lärare.
Dessa är skälen till att jag söker jobb som Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete. Det som
gör mig till en extra bra pedagog, tror jag, är att jag är humanist, har god
människokännedom, social kompetens och ett filosofiskt betraktelsesätt (är både
amatörfilosof och utbildad filosofilärare) samt ett engagemang som är mycket starkt och
framför allt drivande. Detta har hjälpt mig många gånger i min undervisning för jag har ibland
fler sätt att se på undervisning än många av mina kollegor. Sedan är jag nog mer van vid att
göra fel och det är av misstagen man utvecklas! Varje motgång är en tröskel; ett trappsteg
uppåt. Sedan att jag haft många yrken innan jag bestämde mig för att bli lärare har gett mig
ytterligare bredd när det gäller mötet med andra människor.
Jag är inte sen med att bidra med egna insikter och idéer för att förverkliga ett gemensamt
mål. Är också mycket lyhörd och anser att varje nytt möte medför något.
Innehar, utan att vara alltför skrytsam, god samarbetsförmåga, initiativrikedom och är mycket
arbetsför, lojal och ansvarstagande.
Jag har en trefaldig examen: är behörig lärare (i Svenska och Filosofi), litteraturvetare
(Magister) och Kulturvetare (Fil. kand.).
Jag intresserar mig mycket över kommunikationens möjligheter och brister. Vilket har
bidragit till min iver inom IKT och nätbaserad utbildning.1
Jag ser fram emot att träffa er och diskutera dagens lärande för morgondagens lärare.
/ Joni
Läs mer om mig här.
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Läs mer om det jag skrivit om IKT-pedagogik.

