
 
 

 

 

 

 

 

Kurspaket inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå: 
 

Lärarassistent 
För att svenska skolor nu och framöver ska kunna fullgöra sina uppdrag behöver 
lärarassistenten bli en befattning att räkna med. I vår utbildning till lärarassistent ingår bland 
annat juridik, administration, pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. Tillsammans ger 
dessa delar dig teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna verka som lärarassistent i 
ett brett spektra av skolverksamheter. Som lärarassistent kommer deltagaren att kunna 
arbeta i team med lärare, elevhälsopersonal och annan skolpersonal i relation till elever och 
vårdnadshavare. 
 
Kurslängd  Två terminer 
 
Kurstid  HT 2020 – VT 2021 
 
Pris per deltagare 38 480 kronor 
 
Pris per poäng 48,10 kronor 
 
  Kurslitteratur bekostas av deltagaren. 
 
Upplägg  Utbildningen sker delvis på distans och kombinerar självstudier 

med utbildningstillfällen på plats hos oss samt arbete i 
studiegrupper och 15% av utbildningen består av 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den salsbundna delen av 
utbildningen omfattar 8 utbildningsblock à 2 dagar. Mellan 
utbildningsblocken arbetar eleverna med självstudier under 
ledning av pedagogerna.  

 
Mål  Deltagaren skall efter genomförd utbildning: 
 

• Kunna ansvara för och bedriva mentorskap till elever med olika 
behov, så även till de med särskilda behov 

• Kunna genomföra tillfällig undervisning som legitimerad lärare 
planerat samt följer upp och bedömer 

• Kunna verka som resurs, i samarbete med legitimerad lärare och 
elevhälsoteam, i ordinarie klassrum, mindre undervisningsgrupp och 
särskild undervisningsgrupp 

• Kunna understödja lärare, lärarlag och elevhälsoteam i 
administrativa funktioner och daglig verksamhet 

• Kunna planera och leda rastaktiviteter och verka för trygghet och 
studiero i skolans alla miljöer  



 
 

 

 

 

 

 

Kursinnehåll – Lärarassistent 
 

Kursstart VT 2020 – HT 2020 
    

 Ingående kurser 
 och kurskoder 

 Antal poäng 

 Termin 1  Termin 2  Totalt 

 Rätten och samhället 
 (Juridik) 
 JURRÄT0 

 100   100 

 Psykologi 1 
 SKPSY01 

 50   50 

 Sociologi 
 SOISOO0 

 100   100 

Specialpedagogik 1 
SPCSPE01 

 100   100 

 Administration 1 
ADMADM01 

  100  100 

 Pedagogiskt ledarskap 
 PEDPEG0 

  100  50 

 Psykologi 2b 
 PSKPSY02b 

  50  50 

 Specialpedagogik 2 
 SPCSPE02 

  100  100 

 Fördjupningsarbete* 
 HUMHUM00S 

  100  100 

 Summa  350  450  800 

 

 

 

 

 

*Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 
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