
Grundskollärare på distans
Högskolan Dalarna 
Lärare som arbetar i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 kallas grundlärare. Grundlärare utbildas i 
grundlärarprogrammet. Programmet har flera olika inriktningar som du kan välja mellan beroende på vilken 
åldersgrupp du vill arbeta med. Varje inriktning består av tre integrerade utbildningsområden. Du läser kurser 
inom utbildningsvetenskap, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den verksamhetsförl-
agda utbildningen sker på skolor i regionen med erfarna och utbildade handledare eller på skolor utanför re-
gionen som vi utifrån studenters önskemål kontaktar och upprättar VFU-avtal med.

Läs mer på www.du.se/sv/Utbildning/vara-utbildningar/undervisning/grundlararprogrammet/

Högskolan i Gävle
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1, 3 240 hp.
I utbildningen varvas ämnesstudier med studier inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd 
utbildning. Ämnesstudierna innefattar svenska och matematik samt engelska, samhällsorienterande ämnen, 
naturorienterande ämnen och estetiska lärprocesser.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras bland annat ledarskap, grupprocesser, demokratins 
villkor, pedagogisk dokumentation och utvärdering samt kunskap och lärande.
I utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning i såväl den utbildningsvetenskapliga kärnan som i 
matematik och i svenska.

Programmet ges både på campus och distans med 100 procent studietakt. Distans innebär cirka fyra till sex 
träffar per termin i Gävle. Varje träff är minst en till två dagar. Det förekommer också föreläsningar och semi-
narier på nätet under dagtid.

Läs mer på www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Grundlararprogrammet
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Ämneslärare 7-9 på distans
Högskolan i Gävle
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet.
Bli läraren som inspirerar nästa generation! Vi behöver ämnes lärare på högstadie- och gymnasienivå som kan 
inspirera och leda unga till den kunskap de behöver för att lyckas i sina liv. Ditt jobb är att väcka och hålla liv 
i nyfikenheten och viljan att utvecklas!

I din examen ska du ha två ämnen. Du skriver ditt examensarbete inom ett av dessa två ämnen. Detta blir 
då ditt huvudämne, men behöver inte vara detsamma som det ämne du läser först. Du väljer ett av dessa fyra 
ämnen som ingångsämne: engelska, matematik, religionsvetenskap eller svenska. 

Läs mer på www.hig.se/LGÄPY.ENGE

Förskollärare på distans
Högskolan i Gävle
Förskollärarprogrammet. Ta chansen att jobba med barn! De allra yngsta barnen behöver massor med stöd 
och lek för att växa upp till glada och trygga barn och vuxna. Som förskollärare är du med i starten av barnens 
utveckling och utmanar och inspirerar dem med lek och lärande.

Förskolläraryrket är ett kvalificerat och stimulerande yrke för dig som vill leda målstyrda processer i under-
visning och tycker om att arbeta med barn i en pedagogisk verksamhet. Arbetsförmedlingen bedömer arbets-
marknaden för utbildade förskollärare som god, både på kort och på lång sikt. Utbildningen ger behörighet 
för vidare studier på avancerad nivå.

Läs mer på www.hig.se/LGFLY

Södertörns högskola 
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem.

Du som tycker det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar — du behövs nu! Skolorna 
saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig. Genom vår interkul-
turella profil får du den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Som utbildad fritidshemslärare blir du också 
behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne.

Läs mer på www.sh.se/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med- 
interkulturell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem
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Utbildningar i Örebro
Förskollärare
Förskollärarprogrammet, 210 hp. Starttermin: Hösten 2022.

Är du intresserad av att stödja yngre barns lek, utveckling och lärande på ett omsorgsfullt och kreativt sätt? 
Vill du leda en pedagogisk verksamhet som väcker barns nyfikenhet och livslånga lust att lära? Då är för-
skollärare ett yrke för dig.

Förskollärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med yngre barns omsorg, utveckling och lärande 
genom lek och skapande. Vid Örebro universitet är barns förhållande till natur och skapande verksamhet ett 
särskilt tema i utbildningen.

Utbildningen till förskollärare omfattar tre delar; förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 
och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Inom förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar 
och förstår omvärlden på olika sätt. Lek är centralt för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelation-
er, utveckling och lärande tas kontinuerligt upp i olika kurser. Du lär dig också om barns språkutveckling och 
kommunikation, matematik, natur och teknik, hållbar utveckling, interkulturalitet, samt om estetiska ämnen 
som bild, musik och rörelse. Ett särskilt fokus läggs på naturvetenskap som integreras med bildskapande.

Läs mer på www.oru.se/utbildning/program/forskollararprogrammet/

Lärare
Vid Örebro universitet erbjuds grundlärarprogrammet med två olika inriktningar. 

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp
Starttermin: Hösten 2022 (öppen)
Vill du arbeta som lärare för barn i förskoleklass och årskurs 1-3 och stimulera deras nyfikenhet och lust att 
lära? Då ska du läsa Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Utbild-
ningen förbereder dig för ett yrke där du lägger grunden till elevernas livslånga lärande, kritiska tänkande och 
sociala utveckling.

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp
Starttermin: Hösten 2022 (öppen)
Vill du arbeta som lärare för barn i årskurs 4-6 och stimulera deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du läsa 
grundlärarprogrammet, inriktning grundskolans årskurs 4-6. Utbildningen förbereder dig för ett yrke där du 
lägger grunden till elevernas livslånga lärande, kritiska tänkande och sociala utveckling.

Läs mer på www.oru.se/utbildning/lararutbildning/vara-utbildningar/grundlararprogrammet/
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Magisterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning  
verksamhetsutveckling 60 hp
Högskolan i Gävle 
Magisterprogrammet i utbildningsvetenskap är ett program för dig som har en pedagogisk utbildning och 
som vill fördjupa dig i hur man utvecklar pedagogiska verksamheter. Under programmets gång lär du dig att 
initiera, planera, leda och utvärdera utvecklingsprojekt. Programmet är särskilt inriktat på verksamhetsutveck-
ling i förskolan och skolan.

Förutom att ge dig verktyg att utveckla verksamheter ger programmet dig också kunskap och insikter för att 
fördjupa och utveckla din egen yrkesroll.

Magisterprogrammet i utbildningsvetenskap passar särskilt dig som har praktisk erfarenhet av pedagogiskt ar-
bete. Det passar dig som i dag arbetar som exempelvis förskollärare, fritidspedagog eller lärare, men också dig 
som är arbetslagsledare, ämnesföreträdare, verksamhetsutvecklare eller strateg inom den pedagogiska världen.

Läs mer på www.hig.se/LAUTM
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Grundlärare mot fritidshem på distans
Högskolan Kristianstad 
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad - 180 hp
Har du erfarenhet av arbete i fritidshem och vill utbilda dig till grundlärare? Då kan denna erfarenhetsbase-
rade grundlärarutbildning på distans vara något för dig. 

Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta som grundlärare i fritidshem, med barn mellan 6 och 12 år, 
med utgångspunkt i de dokument som styr verksamheten. Under utbildningen kommer du att få de peda-
gogiska och didaktiska kunskaper som krävs för att medvetandegöra, undervisa och synliggöra olika lärande-
processer i fritidshemmet.

Du studerar bland annat: barns sociala utveckling och relationsskapande, individ- och grupprocesser, estetiska 
uttrycksformer, idrott och hälsa, natur och friluftsliv.

Utbildningen består av tre delar; utbildningsvetenskap, ämnes- och ämnesdidaktiska studier och med tydlig 
förankring i fritidshem och skola genom verksamhetsförlagd utbildning. De ämnes- och ämnesdidaktiska 
studierna omfattar 60 hp inom det fritidshemspedagogiska området, varav 15 hp utgörs av ett självständigt 
arbete. Dessutom ingår 30 hp i ett praktiskt-estetiskt valbart ämne som ger dig behörighet att undervisa i äm-
net i årskurs 1 till 6 i grundskolan. De ämnen som du kan välja mellan är bild, hem- och konsumentkunskap 
eller idrott och hälsa.

Läs mer på www.hkr.se/program/grundlararutbildning-erfarenhet

Mittuniversitetet 
Lärarutbildning - grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp.

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet inom skolväsendet för elever mellan 6 och 13 år. I uppdraget 
ingår att erbjuda en meningsfull och stimulerande utbildning. Fritidspedagogik kännetecknas ofta av grup-
porienterad undervisning i inomhus- och utomhusmiljö. Lärandet är situationsstyrt och utgår från elevernas 
behov, intressen och initiativ.

Läs mer på www.miun.se/utbildning/program/undervisning-och-manniskors-beteende/lararutbildning-
--grundlarare-med-inriktning-mot-arbete-i-fritidshem/
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Grundlärare mot fritidshem 
Studera.nu 
På studera.nu kan du välja universitet eller högskola för att se detaljer om utbildningarna.

Läs mer på https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/lararutbildningsguiden/
grundlarare-fritidshem/

Högskolan i Gävle   
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp

Vill du jobba med barn i åldrarna 6-12 år och vara med och utveckla deras sociala förmåga och trygghet för 
framtiden, ska du välja grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. I utbildningen får du redskap för 
yrket som lärare i fritidshemmet, samt att du själv växer som person.

Utbildningen varvas med ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. 
Ämnesstudierna innefattar fritidspedagogik och ämnet bild.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras bland annat ledarskap, grupprocesser, konflikthantering, 
demokratins villkor, värdegrundsfrågor, dokumentation och utvärdering, samt kunskap och lärande. I utbild-
ningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning som ett viktigt steg in i yrkesrollen.
OBS! Denna inriktning ges endast som campusförlagd utbildning.

Läs mer på www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Grundlararprogrammet/
Inriktning-arbete-i-fritidshem-180-hp.html

Linköpings universitet  
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad, 180 hp

Grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet är en akademisk professionsutbildning. Utbildningen är 
utformad enligt målen för utbildning inom högskolan, fastställda i högskolelagen och högskoleförordningen. 

Grundlärarutbildningen ges med tre inriktningar: inriktning mot arbete i fritidshem,
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 4-6.

Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att uppfylla examensordningens mål för 
grundlärarexamen. För att uppnå detta syfte tar utbildningen sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskn-
ing i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet. 

Denna utbildningsplan omfattar den erfarenhetsbaserade utbildningen med inriktning mot arbete i fritids-
hem. Denna utbildning har yrkeserfarenhet som förkunskapskrav (se nedan) och utbildningen bygger på att 
systematiskt ta tillvara och bygga vidare på de erfarenheter som studenterna har av att arbeta inom fritidshem.

Läs mer på https://studieinfo.liu.se/program/L1EFR/5261
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Grundlärare mot fritidshem 
Södertörns högskola  
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem.

Du som tycker det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar — du behövs nu! Skolorna 
saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig. Genom vår interkul-
turella profil får du den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Som utbildad fritidshemslärare blir du också 
behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne.

Läs mer på https://www.sh.se/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkul-
turell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem
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Lärarassistent på distans 
Ljungskile folkhögskola  
Vill du jobba med barn och ungdomar, och göra skillnad i skolan? Är du intresserad av pedagogik, sociologi 
och psykologi? Då är lärarassistentutbildningen något för dig! Du får fördjupad kunskap om specialpedagogik 
och integration. Nu finns utbildningen också på distans med 50 procent studietakt. Vi har 5–7 obligatoriska 
fysiska träffar per läsår, samt nätträffar en eftermiddag i veckan.

Den svenska skolan är i stort behov av förstärkta resurser bland annat genom fler lärarassistenter. Lärar- 
assistenter stödjer både lärare och elever i skolan och medverkar till en god miljö för alla som vistas på skolan. 
I det uppdraget krävs kunskaper i sociologi, pedagogik och psykologi.

Lärarassistentutbildningen – distans är en tvåårig yrkesutbildning med 50 procent studietakt  med inriktnin-
gen Specialpedagogik och integration, något som är viktigt för framtidens lärarassistenter.  En del av utbild-
ningen består av praktik på grundskola och gymnasieskola i ditt närområde.

Efter utbildningen ska du som lärarassistent kunna förutse vad du behöver göra i olika situationer, vara ett 
viktigt stöd för lärarna och ingå i ett lärarlag, och kunna arbeta självständigt. Du kommer att vara en nyckel- 
person inom administrativa uppgifter och förbereda praktiska saker inför lektionerna, och samtidigt betyda 
mycket för elevernas trivsel och hälsa.

Läs mer på https://www.distansutbildningar.se/skola/ljungskile-folkhogskola/lararassistent-dis-
tans-1590029

Lärarassistent med inriktning integration och specialpedagogik – Värmdö kom-
mun   
Lärarassistent med inriktning integration och specialpedagogik är en ettårig yrkeshögskoleutbildning på dis-
tans som ger dig en bra teoretisk och praktisk grund för arbete i skolan.

Efter utbildningen får du användbara kunskaper för att till exempel arbeta som elev- eller lärarassistent med 
specialpedagogiska insatser och andra arbetsuppgifter som avlastar läraren.

Du kan också arbeta som till exempel studiehandledare på modersmål med elever som är nyanlända, har be-
hov av studiehandledning på sitt modersmål eller på annat sätt stöd i sin flerspråkighet och språkutveckling.

Efterfrågan på utbildade lärarassistenter är stor så du har goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning. 

Utbildningens upplägg:
• Webbföreläsningar två gånger i veckan, på måndagskvällar och fredagseftermiddagar, som du följer i re-

altid eller när det passar dig. 
• En fysisk helgträff (fredag - lördag) på hösten och en på våren.
• Platsen för helgträffarna är Komvux Värmdö, Gustavsberg, strax utanför Stockholm.
• Du följer föreläsningar, hämtar material och kommunicerar med lärare via lärplattformen Itslearning.

Läs mer på https://www.studentum.se/skola/varmdo-kommun/lararassistent-med-inriktning-integra-
tion-och-specialpedagogik-1382538
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Lärarassistent på distans 
Lärarassistent med digital kompetens – Medieinstitutet  
Lärarassistent med digital kompetens distans. 
Som lärarassistent med digital kompetens kommer du vara ett efterlängtat stöd och ge råd till både lärare och 
elever.

Ta chansen att utbilda dig till ett av de viktigaste och roligaste jobben som finns. 

Sverige står inför en stor lärarbrist. Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar för varje år samtidigt som 
elevkullarna växer. Det behövs fler utbildade personer som kan hjälpa till med allt ifrån det administrativa till 
att vägleda eleverna i dagens digitala djungel.

Som lärarassistent med digital kompetens kommer du arbeta som en avlastning för lärare som inte hinner 
eller kan tillräckligt mycket. Du kommer till exempel svara på frågor från elever om allt från upphovsrätt till 
vart man ska vända sig om man blivit utsatt för något som inte känns okej.

Läs mer på https://www.yrkeshogskolan.se/hitta-utbildning/sok/utbildning/?id=7163

Lärarassistent med specialisering inom inkludering – lernia.se    
Som lärarassistent gör du skillnad i skolans värld genom att stötta lärarens arbete med inkludering.

Lärarassistent med specialisering inom inkludering är en utbildning på heltid för dig som vill göra skillnad i 
skolans värld. En lärarassistent är ett stöd både i och utanför klassrummet. Det kan bland annat handla om 
att hjälpa enskilda elever vidare i sitt lärande och/eller språkutveckling.

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska 
skolans uppdrag. Du kommer exempelvis att kunna stötta och hjälpa lärare i deras vardagliga arbete med 
elever med inlärningssvårigheter och funktionsvariationer. Du kan också självständigt planera och utföra sche-
mabrytande aktiviteter.

Du kommer att i det dagliga arbetet verka för ”ett lärande i ett digitalt landskap”. Kursen integration i skolan 
behandlar stödjande av elever i deras integrationsprocess. För att du ska kunna verka i din roll innehåller ut-
bildningen ett stort mått av pedagogiska modeller och verktyg som används i dagens skola.

Läs mer på https://www.yrkeshogskolan.se/hitta-utbildning/sok/utbildning/?id=8469
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