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Den svenska skolan är i stort behov av förstärkta    
resurser, bland annat genom fler läraras  sistenter. 
Lärarassistenter stöttar både lärare och elever  
i skolan och medverkar till en god psykosocial  
miljö för alla som vistas på skolan. 

I det uppdraget krävs kunskaper i sociologi, peda-
gogik och psykologi, vilket är tre huvudmoment  
i Lärarassistentutbildningen på Ljungskile folk- 
högskola. Vår inriktning är Special pedagogik och 
integration, något som kommer att vara viktigt  
att kunna i yrket. 

Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
folkhogskola@ljungskile.org

Vill du jobba med barn och ungdomar och göra skillnad i skolan? 
Är du intresserad av pedagogik, sociologi och psykologi?   

Då är lärarassistentutbildningen något för dig!

Lärarassistent 
› Nytt yrke på bara ett år  ›  God arbetsmarknad ›  Gör skillnad!

FAKTA
Studietakt: Heltid, 40 timmar/vecka.
Kursstart: 17 augusti 2020.
Plats: Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile. 
Behörighet: Grundläggande behörighet för 
yrkeshögskola eller högskolebehörighet samt 
Sv2/Sva2 och Sv3/Sva3 eller motsvarande.
Kostnader: Utbildningen är gratis. Kostnad för 
material, kortare resor, studiebesök samt en studie- 
avgift tillkommer. Totalt 3 327 kronor per läsår.
CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.
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Vad gör en lärarassistent?
Lärarassistentens arbetsuppgifter 
på skolor är varierande, med allt 
ifrån att hålla lektioner som läraren 
planerat, vara med i klassrummet 
som stöd, se till att klassen trivs 
och får förutsättningar att arbeta 
som grupp, arbeta med indivi-
duellt stöd, utföra administrativa 
uppgifter och planera och genom-
föra aktiviteter utomhus. 
 Därför är det viktigt att läraras-
sistenten är insatt i utvecklings-
psykologi, sociologi och pedagogik 
och också har tränat på situationer 
som uppkommer till vardags i en 
skola. Det är också viktigt att lärar-
assistenten förstår skolans roll  
i samhället, lärarens arbetsupp-
gifter och kan sätta in skolan i ett 
historiskt sammanhang.

Praktik ger träning
Utbildningen innehåller åtta  
veckors praktik på skolor på två 
olika skolor under utbildningen.  
På praktiken får lärarassistenten 
arbeta i ett lärarlag och få träning 
i sin yrkesroll. 

Vem söker vi?
Vi ser att du är ordningsam med  
social kompetens, initiativförmå-
ga och kan arbeta med elever 
i grupp och individuellt. Efter 
utbildningen ska du veta vad du 
behöver göra i olika situationer, 
vara ett stöd för lärarna och ingå 
i ett lärarlag samt kunna arbeta 
självständigt. 
 Du blir en nyckelperson inom 
administrativa uppgifter och 
organisationen. Du kommer att 
betyda mycket för elevernas trivsel 
och hälsa och för att kunna stödja 
läraren i specialpedagogisk praktik.

Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Telefon 0522-68 69 00
folkhogskola@ljungskile.org

Ljungskile folkhögskola ligger vid en naturskön havsvik två mil söder om Uddevalla och 
sju mil norr om Göteborg. Vi har ett internat med plats för 90 boende. Skolan har 240 
deltagare som går olika utbildningar, vilket ger dig på lärarassistent möjlighet till praktik 
på skolan inom integration och specialpedagogik. Ljungskile är ett litet samhälle med två 
skolor från F-9 som du kan praktisera på och du kan också välja praktik på andra orter.

OM SKOLAN

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Åke Arvidsson  
lärare  
Tel: 0736-44 65 26 
E-post: ake.arvidsson
@ljungskile.org

Torun Elgebäck 
lärare  
Tel: 0736-44 65 66 
E-post: torun.elgeback
@ljungskile.org

Psykologi
Socialpsykologi
Sociologi och integration
Pedagogik för lärande i skolmiljö
Specialpedagogik i metod  
och bemötande
Specialpedagogik och  
integration, fördjupning
Dramapedagogik
Kreativt skapande 
Lärarassistentens funktion

Skolans roll i samhället idag
Skolans styrdokument och  
organisation
Ledarskap i klassrummet
Den digitala miljön
Hälsa och aktivitet i skolan
Studieteknik, kroppsspråk  
och normkritik.
Praktik
Skolgemensamma  
aktiviteter

Lärarassistenter är viktiga för elevernas hälsa och trivsel i skolan.

Kursplan – lärarassistent yrkesutbildning
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