
En pedagog som kan engagera sina elever

Vill du utvecklas som pedagog?
YH-utbildningen E-Trainer
En E-Trainer är en duktig pedagog som förstår att använda 
den digitala tekniken på ett sätt som lyfter en redan bra 
pedagogik till nya höjder. Utbildningen är skräddarsydd för 
dig som har erfarenhet av pedagogisk verksamhet och vill ta 
nästa steg och vara med och utveckla morgondagens digitala 
lärmiljö.

Utbildningens innehåll
Utbildningen börjar med att reda ut vad som kännetecknar 
god pedagogik och hur vi kan identi�era dess e�ekter. 
Utbildningens utgångspunkt kommer att vara hur tekniken 
kan bidra till god pedagogik. Under utbildningen kommer du 
att lära dig analysera de pedagogiska behoven och utifrån det 
utvärdera olika IKT-pedagogiska verktyg. Du kommer också 
att få redskapen att jobba med IKT-pedagogiska frågor/strat-
egier på en skola.

Utbildningens upplägg 
Utbildningen jobbar med projektbaserat lärande. Det innebär 
stora möjligheter för dig som studerande att inom utbildnin-
gens ramar anpassa utbildningen utifrån dina intresseom-
råden. Utbildningen är verklighetsförankrad och många av 
uppgifterna ska genomföras ute i verksamheten. Webbaserade 
seminarier och föreläsningar samt självstudier kommer att 
vara utbildningens huvudverktyg.

Vad blir jag?
Som pedagog med stor IKT-pedagogisk kompetens �nns det 
många roller du skulle kunna ha.
• Lärare som kan använda IKT för att engagera eleverna
•  Ansvarig för IKT-pedagogiska frågor på en skola, t.ex. som  
 förstelärare. 
• Utbildningsproducent av nätbaserade utbildningar
• Designer av digitala lärmiljöer

Utbildningens omfattning
Studierna bedrivs på deltid distans med 4 fysiska trä�ar under 
1 år och ger 100 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen är 
anpassad för att passa yrkesverksamma, t.ex. kan många av 
uppgifterna vara en del av det vanliga arbetet.

Behörighetskrav

• Minst 2 års dokumenterad yrkeserfarenhet som utbildare.
• Gymnasieexamen

Kurserna
Kurs Poäng
IKT-pedagogisk överssiktskurs 10
IKT-pedagogik 20
Från teori till praktik; den digitala lärmiljön 20
Kursproduktion 20
Planera och bedriva undervisning 15
IKT i en organisation 15

Summa: 100

Mer information
Lärcentrum Vansbro
Telefon:  0281 - 752 75
E-post:  larcentrum@vansbro.se
Hemsida:  http://larcentrum.vansbro.se/e-trainer

Frågor om utbildningsinnehåll kan ställas till Mikael Wiberg.
Telefon: 023 - 101 20
E-post: mikael@wibergdevelopment.se

Ansökan
Ansökningshandlingar hittar du på hemsidan:
http://larcentrum.vansbro.se/e-trainer
Sista ansökningsdag är 1:a maj
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