
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distans – enda sättet 

För Malin blev föräldraledigheten ett tillfälle att stanna upp och fundera 

över sin yrkesroll som pedagog på Montessoriförskolan. Hon påbörjade 

en distansutbildning i digital produktion för pedagogisk verksamhet, ett 

val som hon inte har ångrat. 

- När man blir ledig från jobbet får man en chans att tänka och känna 

efter. Vill jag fortsätta som förskolepedagog eller göra något helt annat. 

Malin rör i köttfärssåsen på spisen medan vi pratar. Elliot 7 månader 

sover middag och Lova 6 år är i skolan. Det är tyst i det lilla huset på landet 

- När jag blev föräldraledig sökte jag två utbildningar på distans men hoppade 

snabbt av den ena och det känns nu som att jag gjorde rätt val. Barnen tar så klart 

också sin tid men eftersom utbildningen är halvtid på distans kan jag själv lägga upp dagarna så att 

det fungerar, det är bara en fråga om planering. 

Malin berättar att det var flera faktorer som spelade in när hon valde en utbildning på distans och att 

ekonomin spelade en stor roll. 

- Om jag hade behövt åka till ett universitet varje dag hade jag fått ta ledigt från jobbet för det hade 

jag aldrig kunnat kombinera med föräldraledigheten.  

Hälften av alla distansstudenter hoppar av 

Malins situation är inte unik. Många yrkesverksamma pedagoger söker till distansutbildningar för 

fortbildning och vidareutveckling i sina yrkesroller, men många hoppar också av efter någon termin. 

Men Malin har tänkt att fullfölja sina studier. 

- Jag tror att distansstudier passar bäst för oss som har jobbat några år. Vi slösar inte bort tiden utan 

sätter tydliga mål och har disciplin. När man är ung behöver man nog mer struktur och feedback än 

man får på en distansutbildning. 

Malin Faulseit 39 år 
Familj: Maken Thomas 

och barnen Lova 6 år 

och Elliot 7 mån 

Bor: I ett hus på 

landsbygden utanför 

Märsta 

Yrke: Utbildad 

Montessoripedagog 
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Att prata med en dator 

Olika utbildningar på distans använder sig av olika kommunikationskanaler och den digitala 

utvecklingen har öppnat för många olika möjligheter, något om man måste vänja sig vid, menar 

Malin. 

- Under de första videokonferenserna kändes det rätt skumt att prata med sin dator, men 

kommunikationen har faktiskt fungerat över all förväntan. När vi ses i klassen rent fysiskt, med flera 

veckors mellanrum, känns det som att vi träffades alldeles nyss. Man lär faktiskt känna varandra, 

framför allt genom videosamtalen. 

Malin beskriver de olika kommunikationsvägarna som de använder i utbildningen och både chattar, 

lärplattformar och sociala medieplatser spelar en viktig roll.  

Det är dags att hämta Molly på skolan och vi rundar av samtalet. 

- Jag kommer fortsätta studierna sen när jag börjar jobba igen. Det är upp till mig att planera väl så 

att det funkar. Och det är ju så det alltid är, som småbarnsförälder. 

 

Källa statistik: SCB                                     Gabriella Fromholt 

 

 

 


