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VAD ÄR JOBBSPÅR?
Jobbspår är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Arbetsförmedlingen där 

yrkesutbildningar, SFI och betygsgrundade 
kurser kombineras med APL, arbetsplats-
förlagt lärande. Varje jobbspår samarbetar 

med arbetsgivare som har behov av att 
anställa. Målet är att du efter avslutad 

utbildning skaha den kompetens som krävs 
för att du ska få ett arbete inom det område 

som du studerat. 



BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Som förberedande barnskötare arbetar du med barn inom förskolan 
eller andra pedagogiska verksamheter. En stor del av arbetet är att 
delta i lekar och aktiviteter. På många förskolor är barn och personal 
utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är 
viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsam-
mans med personal möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, 
spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik, musik och 
att uppmuntra till läsning genom till exempel sagostunder är också 
viktiga inslag i förskolan.  Även omsorg är en del av arbetet.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Du läser svenska på 50 procent och yrkesämnen på 50 procent. 
Utbildningen består av lärarledd undervisning, självstudier, handled-
ning samt språkstöd. I utbildningen ingår sex veckors arbetsplatsför-
lagt lärande samt studiebesök.

Utbildningen börjar med en introduktion till utbildningen, en pre-
sentation av yrket och att dina tidigare kunskaper och erfarenheter 
kartläggs. 

ARBETSGIVARE 
Vi samarbetar med flera omsorgsverksamheter, till exempel Nacka 
kommun.

FÖRKUNSKAPER
Du ska vara klar med SFI B för att kunna läsa den här utbildningen. 

KURSINNEHÅLL
Orienteringskurs 50 poäng

Människors miljöer 100 poäng 
• Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor
• Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet 

av de kulturer och samhällen de lever i
• Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang
• Hur genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsätt-

ningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor
• Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser 

om mänskliga rättigheter
• Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskri-

minering
• Kritisk bearbetning av information från olika källor

Lärande och utveckling 100 poäng 
• Människors lärande, utveckling och socialisation i olika samman-

hang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv
• Hur synen på kunskap, lärande, undervisning och utbildning har 

förändrats
• Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och föränd-

ras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av 
människor

• Människors olika villkor för lärande och växande och hur synen på 
normalitet och avvikelse påverkar detta

• Olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på läran-
det

• Det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande
• Kritisk bearbetning av information från olika källor

Barns lärande och växande 100 poäng 
• Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang 

och utifrån olika teorier och perspektiv
• Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats
• Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhälls-

förändringar har påverkat detta
• Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper 

samt skapandet av kamratkulturer
• Vuxnas betydelse för barns lärande och växande
• Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande
• Hur genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid 

påverkar barns levnadsvillkor
• Kritisk bearbetning av information från olika källor

Pedagogiskt ledarskap 100 poäng 
• Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier
• Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar 

och påverkas av ledaren
• Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv
• Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering
• Kritisk bearbetning av information från olika källor
• Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av 

olika aktiviteter
• Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med 

människor

SFI med yrkesinriktning 
Vilken kurs i svenska du ska studera beror på din språknivå. Du 
kommer därför att göra ett språktest innan utbildningen så att du 
hamnar på rätt nivå. 

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
Utbildningen är 38 veckor.

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är att du börjar arbeta inom barnomsorgen.

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN?
Utbildningen startar 19 mars 2018.

VÅRA UTBILDNINGSCENTER
Liljeholmen, Trekantsvägen 1, plan 3.

HUR ANSÖKER JAG
För att anmäla ditt intresse mejla till vagledningAFE@nacka.se eller 
kontakta din karriärvägledare.

HAR DU FRÅGOR?
Mejla till vagledningAFE@nacka.se
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