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PORTRÄTT

NAMN: Therés Wadstedt
ÅLDER: 47
PRONOMEN: Hon
HEMORT: Göteborg
INTRESSEN: Foto och samba
FAVORITRÄTT: Indiskt

FOTO: HJALMAR ÖSTBERG

Therés vill få berätta
“Är det det här jag ska hålla på med?”
tänkte Therés efter nio år som lärare,
när hon får frågan om varför hon sökt
sig in på Journalistprogrammet på
Ljungskile Folkhögskola.

Therés Wadstedt tog lärarexamen 2010 och
började arbeta på en skola med Svenska som
sitt ämne. Efter 6 år och ökad belastning i
form stora elevgrupper, avsaknad till resurser för att kunna stötta elevernas behov samt
konflikter som hon i egenskap av klasslärare var tvungen att möta, ökade stressen
och ledde till slut till utmattningssymptom.
Therés sjukskrivs och börjar ifrågasätta sin
arbetstillvaro. Hon får ett boktips av en vän,
Meningen med hela skiten, där frågan “Hur
vill jag att mitt liv ska se ut när jag är 85“
behandlas.
–Då insåg jag att det här är inte det jag
vill.

Therés började att fundera på diverse utbildningar, varpå de första tankarna kring
journalistutbildningen växer fram.
–Men då sa min dotter, “Men mamma,
det är ju foto du har pratat om, du ska ju
gå fotoutbildning på Gotland.” Och jag tänkte, hon
är ju inte klok.
Uppmaningen fungerade och Therés lyckades
övertala sin sambo till att
söka in till musiklinjen
samtidigt och snart var nästan hela familjen med på båten över till Gotland. Men
hon påbörjade inte studierna samma år,
efter kontakt med skolan fick hon behålla
sin plats till året därpå. Detta för att kunna
spara in pengar, och för att öka på sin lön
begärde hon tjänstledigt och sökte en tjänst
på SFI. Därefter gick flyttlasset till Gotland
och hon kunde genomföra ett års fotostudier.
När studietiden sedan var över och hon återgick till jobbet på SFI kände hon en leda för

lärarjobbet, något som familj och vänner noterade
–Min dotter som är 25, hon sa att hon
tyckte att det är ett slöseri med min kreativitet och jag är ju inte lycklig.
Hon började att smaka på
tankarna att gå ner mer i tid,
drömmarna gick mot berättandet av andras historier,
deras perspektiv, att få gräva
ner sig i det. Men hur skulle det fungera ekonomiskt?
Hon berättar om en rädsla i att gå ifrån
tryggheten med hennes nuvarande tjänst.
Under våren påbörjas en budgivning kring
vilket företag som får avtalet till att bedriva
SFI-undervisning och Therés företag förlorar, varpå Therés blir uppsagd. “Som tur
var”- berättar hon. Det gav henne den sista knuffen för att faktiskt våga söka sig till
Journalistprogrammet, och så blev det.
HJALMAR ÖSTBERG

