
Vill du jobba med barn och ungdomar i  
framtiden? Tycker du om att göra saker  
tillsammans med andra både ute och inne?  
Då är barnskötare eller elevassistent något för 
dig. Det är du som hjälper barn och ungdomar 
att utvecklas och leder dem inom förskolan 
eller i skolan. Låter det intressant? Välj då  
inriktningen pedagogiskt arbete.

Under andra och tredje året på barn- och fritids- 

programmet kan du lära dig mer om barns och  

ungdomars utveckling, hur de lär sig och om deras  

behov och rättigheter.

STuDera SjäLV och TiLLSammanS  
meD anDra 
Vi tränar både på att jobba enskilt och i grupp samt  

att leda andra. De teoretiska studierna kommer att  

varvas med rollspel, drama och estetiska sätt att lära  

sig nya saker.

högSkoLekompeTenS
Programmet är yrkesinriktat men du har också möjlighet 

att även välja kurser för att få grundläggande högskole-

kompetens.

prakTik inom oLika VerkSamheTer
Minst 15 veckor av utbildningen är praktik och den är 

uppdelad på alla tre åren. Du kommer till exempel att 

vara på en förskola, i skolan och på fritids.
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gYmnaSiegemenSamma 
ämnen 600 poäng
Kurser som finns på alla yrkesprogram:

Engelska 5 .................................................................100 p

Historia 1a:1 ................................................................50 p

Idrott och hälsa 1 .......................................................100 p

Matematik 1a:1 ..........................................................100 p

Naturkunskap 1a:1 .......................................................50 p

Religionskunskap 1.......................................................50 p

Samhällskunskap 1a:1..................................................50 p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ........................100 p

programgemenSamma 
karakTärSämnen 700 poäng
Kurser som finns på alla barn- och fritidsprogram 

i Sverige:

Hälsopedagogik ..........................................................100 p

Naturkunskap 1a:2  ......................................................50 p

Kommunikation ..........................................................100 p

Lärande och utveckling ...............................................100 p

Människors miljöer .....................................................100 p

Pedagogiskt ledarskap ................................................100 p

Samhällskunskap 1:a2 .................................................50 p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 ........................100 p

gYmnaSiearBeTe 100 poäng
Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. 

Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete .........................................................100 p

programFörDjupningar 600 poäng

Specialpedagogik 1  .................................................. 100 p

Pedagogiska teorier  .................................................. 100 p

Skapande verksamhet  .............................................. 100 p

Etnicitet och kulturmöten  .......................................... 100 p

Digitalt skapande  ..................................................... 100 p

Dramapedagogik  ...................................................... 100 p

inrikTningSkurSer 300 poäng

pedagogiskt arbete

Barns lärande och växande  ....................................... 100 p

Pedagogiskt arbete  ................................................... 200 p

De andra inriktningarna har separata informationsblad.

inDiViDueLLT VaL 200 poäng
Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder 

inom det individuella valet. Du kan läsa fler program-

specifika kurser, komplettera din högskolebehörighet 

eller välja kurser bara av rent intresse.

Vi erbjuder alltid svenska/svenska som andraspråk 2 och 

3 samt engelska 6, för dig som vill få grundläggande 

behörighet till universitet och högskolor. Dessa kurser 

kan du välja inom individuellt val (200 p), utökad studie- 

kurs (100 p) eller inom programfördjupning (100 p).

Tänkbara yrken

•	Barnskötare

•	Elevassistent

•	Personlig assistent

•	Au pair

Vidareutbildningar

•	Förskollärare

•	Grundskolelärare

•	Ämneslärare

•	Behandlingsassistent

•	Psykolog

•	Kurator

•	Sjukgymnast

•	Fritidsledare

•	Fritidspedagog

KURSER PÅ BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET, PEDAGOGISKT ARBETE
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