Lärarassistent

1 år

Skapa ordning i skolan
Som lärarassistent arbetar du tillsammans med
lärare i ett arbetslag. Du möter många olika
människor, förstår deras behov och vet på vilket
sätt du bäst hjälper till, avlastar och underlättar.

Kurser i YH-utbildningen
• Elevhälsan och funktionsvarierade
barns förutsättningar och behov, 20 p
• Examensarbete, 10 p
• Inkludering och integration, 10 p
• Kommunikation, 15 p
• Ledarskap, pedagogiska metoder
och didaktiska grunder, 30 p
• Likabehandlingsarbete och
konflikthantering, 20 p
• Pedagogiska program och appar och
skoladministrativa system, 30 p
• Skolans organisation och styrning,
15 p
• LIA – Utveckling av/i yrkesrollen, 50 p
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för
Yrkeshögskolan och dessutom krav
på nedanstående kurser/kunskaper,
med betyg som lägst E/G/3;
• Kommunikation, 100 p
• Pedagogiskt ledarskap, 100 p
• Svenska 2 eller Svenska som
andraspråk 2, 100 p
• Lärande och utveckling, 100 p
eller motsvarande kunskaper
förvärvade på annat sätt.
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Exempel på arbetsuppgifter
Lärarassistentens administrativa
arbetsuppgifter är bland annat att
ansvara för dokumentation samt
rapport- och resultatåtergivning och
registrera frånvaro. Gentemot elever
kan det handla om att stödja en elev
under en skoldag, eller vara stöttande
i mindre grupper under lektioner samt
kontakta vårdnadshavare och hjälpa
läraren i förberedelsen av lektioner
och i efterarbetet. 		
Dessutom kan lärarassistenten arbeta
med skolans pedagogiska program,
appar och molntjänster, sköta
rapportering, dokumentation och
följa upp likabehandlingsarbete och
kränkningsärenden som ett led i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Behovet av lärarassistenter
Grundorsaken till behovet av lärarassistenter är förstås den stora
lärarbristen men också ett behov inom
skolan att skapa förutsättningar för
att organisera verksamheten på andra
sätt än idag.

Lärarbristen, som troligen kommer
att vara bestående, framtvingar
effektivisering och omfördelning av
arbetsuppgifter så att lärarna får
arbeta med undervisning.
Arbetslivets kompetenskrav efter
examen:
• Stödja elevernas lärande och avlasta
lärarna i verksamheten.
• Planera, organisera och leda
aktiviteter.
• Kunna starta upp undervisningen
med stöd av lärarens planering.
• Fungera som resurs och stöd för barn
och ungdomar med åtgärdsprogram.
• Verka som resurs i integrationen av
nyanlända och arbeta med språkstöd
och elevsocialt stöd.
• Kunna pedagogiska programvaror,
appar och molntjänster.
• Kommunicera med vårdnadshavare
och elever.
• Lösa och förebygga konflikter.
• Jobba i förskolan och fritidshemmet.

”Lärarjobbet kan inte
innehålla allt hela
tiden, lärarassistenten
kan ta över det som
inte är centralt i det
pedagogiska uppdraget”

Johan Ahlkvist, verksamhetschef i Tyresö kommun
Kontaktpersoner:
Tina Sandström; utbildningsledare
tina.sandstrom@xenter.se
070-268 82 14

