
Lärarassistent - Yrkesprogram för
kommunal vuxenutbildning

För dig som
• vill kunna jobba stödjande i både kommunal och privat skolverksamhet
• vill vara en brygga mellan pedagoger och elever
• vill få redskap att möta elever med olika behov och förutsättningar
• vill kunna arbeta med stöttning och mentorsskap
• få förståelse för de juridiska aspekterna av offentlig förvaltning och 

kunna arbeta med administrativa uppgifter

Som lärarassistent kommer du att arbeta i team med elever, lärare, elevhälsopersonal 
och annan skolpersonal. Lärarassistentens uppgifter kan variera och bestäms av 
skolans specifika behov. Det är en yrkesroll under utveckling och möjligheterna 
är stora. Målet är att du efter utbildningen ska arbeta stöttande till lärare och 
elever med administration, stöd och mentorskap. Lärarassitentutbildningen är en 
yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning som leds av lärare med med 
mycket erfarenhet av arbete från olika skolverksamheter och gedigen kunskap inom 
pedagogik, NPF och ledarskap. Utbildningen baseras på aktuell forskning och väl 
etablerade teorier.

Utbildningens upplägg
• Lärarledda utbildningstillfällen hos oss varvat med självstudier på distans
• Arbetsplatsförlagt lärande inom en skolverksamhet
• Teoretisk och praktisk kunskap för att kunna arbeta inom ett brett spektrum av 

skolverksamheter
• 2 terminer – distansstudier varvat med lärarledd undervisning i Stockholm

Ny yrkesutbildning inom kommunal VUX



Vilka förkunskaper behöver jag?
Svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap från grundskolan eller 
grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Ingår praktik i utbildningen?
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Där får du möjlighet att 
omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Minst 15% av utbildningstiden 
genomförs som APL. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. 
En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig 
kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att 
säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken

Vad kostar utbildningen?
Utbildningen kan endast sökas och finansieras vi kommnal vuxenutbildning. Den är 
CSN-berättigad, kontakta CSN för att ta reda på mer.

Hur lång är utbildningen
Utbildningen är på 800 poäng. Du studerar heltid under två terminer.

Hur ansöker jag?
Ansökan sker via din hemkommun. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Efter denna utbildning kan du
• bedriva mentorskap till elever med olika behov
• genomföra tillfällig undervisning som legitimerad lärare planerat samt följa 

upp och bedöma
• verka som resurs, i samarbete med legitimerad lärare och elevhälsoteam, i 

ordinarie klassrum, mindre undervisningsgrupper och särskild undervisnings-
grupp

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

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

• förstå skolans uppbyggnad och de krav som ställs på offentliga och privata 
verksamheter

040-698 60 00
info@sverigehalsan.se



UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Det svenska skolsystemet
• Att förstå skolans uppbyggnad och 

styrning
• Att kunna tolka och förstå skollagen och 

viktiga förordningar samt ha kännedom 
om vilka myndigheter skolan regleras av

Pedagogiskt ledarskap
• Att förstå och kunna praktisera gott 

ledarskap i varierande gruppstorlekar
• Att kunna se etiska dilemman i skolans 

vardag och kunna förkroppsliga god 
värdegrund i allt från mötet med 
personal, elever, vårdnadshavare till 
externa aktörer

Arbetsförlagt lärande
• Du får under 15% av utbildningen 

arbeta ute i någon typ av skolversamhet 
och öva dina nya kunskaper på plats

Pedagogik och specialpedagogik
• Att förstå hur skolans vardag 

påverkar och påverkas av elever 
med särskilda behov

• Få insikt i de vanligaste diagnoserna  
och hur dessa bör hanteras

• Kunskap om hur elevhälsoarbete 
generellt är uppbyggt samt vilka 
professioner och funktioner som   
ingår i elevhälsan

IKT och administration
• Vanliga digitaliseringsverktyg och 

lärarplattformar och dess funktioner
• Betygsdatabaser och vanliga 

administrationsrutiner
• Få insikt i krav inom offentlig 

förvaltning och privata 
utbildningsaktörer

Psykologi & sociologi
• Förstå människor från både individ-,  

grupp- och samhällsperspektiv. Att
• kunna analysera elevers tankar,   

känslor och beteenden
• Förstå ungdomskulturer och hur man 

hanterar sin professionella roll i  
relation till olika grupperingar

Fördjupningsarbete
• Välj ett område för fördjupning och 

specialarbete
• Arbetet är tätt sammanflätat med 

praktikperiod

040-698 60 00
info@sverigehalsan.se

Utbildningen kan sökas som kommunal vuxenutbildning via din hemkommun.
Du kan läsa mer om kommunal vuxenutbildning på sverigehalsan.se.



040-698 60 00
info@sverigehalsan.se

 Ingående kurser

 Kurs    Antal poäng  Kurskod

 Administration  100   ADMADM00S

 Juridik    100   JURRÄT0

 Pedagogiskt ledarskap 100   PEDPEG0

 Psykologi 1   50   PSKPSY01

 Psykologi 2b   50   PSKPSY02b

 
 Sociologi   100   SOIOO0

 Specialpedagogik  100   SPCSPE01

 Specialpedagogik 2  100   SPCSPE02

 Fördjupningsarbete  100   HUMHUM00S
 (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering)

 Arbetsplatsförlagt  15% av den totala utbildningstiden 
 lärande
 
 Totalt    800


