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Nätbaserad utbildning på distans för 
nätbaserat lärande på distans. Utbildningen ger 
lärare och elevstödjande personal i skolan verktyg för att 
inspirera sina elever och skapa aktiviteter i klassrummet, 
oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Den höjer lärarens 
digitala kompetens genom teori varvat med praktiska 
övningar.

Kursen ”Digitala verktyg och resurser” lär dig mer om 
att arbeta med formativa processer och bedömning, 
feedback på alternativa sätt, kollaborativa arbetssätt, 
molntjänster, presentationsteknik, tillgänglighet och 
förutsättningar för att arbeta med nätbaserade kurser.

Kursen  ”Digital kompetens och juridiska begränsningar” 
handlar om digitala verktygs betydelse och möjligheter 
i undervisningen, att skapa material, film i undervisning, 
OER, Creative Commons, upphovsrätt, Youtube, 
molntjänster, GDPR, VR/AR/MR och lärande.

I kurserna diskuteras även pedagogiska arbetssätt, 
och hur man kan lyckas med digitala verktyg som 
motivationshöjande faktor och stöd i lärandet.

Utbildningens upplägg
Utbildningen går på halvfart ( 50%) och består av två 
separata kurser som examineras var för sig. Undervisning 
sker i form av webbinarier en eftermiddag i veckan. Där-
utöver finns material att tillgå på vår lärplattform i form av 
t ex förinspelade seminarier/föreläsningar, övningsupp-
gifter etc. Tid för handledning erbjuds varje vecka. Efter 
utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från Myndigheten 
för yrkeshögskolan.

Till vem riktar sig utbildningen? 
Utbildningen passar dig som arbetar som lärare, 
specialpedagog eller studiehandledare och vill höja din 
digitala kompetens och förtrogenhet med digitala verktyg 
för framgångsrikt lärande.

Kursstart 31 augusti
Utbildningen pågår under 16 veckor,den startar 31 augusti 
och slutar 18 december. 

Ansökan
Du ansöker på hemsidan www.ya.se Ansökan är öppen 
mellan 8 juli och 21 augusti. För att vara behörig till utbild-
ningen krävs utöver grundläggande behörighet till yrkes-
högskolan Sv2/Sva2, En6 samt minst ett års dokumenterad 
yrkeserfarenhet på heltid inom skolans område som under-
visande eller elevstödjande personal t ex lärare, specialpe-
dagog eller studiehandledare. Grundläggande datorvana 
krävs såsom officepaketet samt informationssökning på 
internet. Välkommen med din ansökan!


