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Kursplan
Lärarassistent – Distans, med obligatoriska träffar.
Lärarassistentkursen är en yrkesinriktad utbildning på ett år. Distansutbildningen genomförs
med gemensamma träffar förlagda på Munka folkhögskola, två dagar per gång ca en gång
per månad. Mellan de obligatoriska träffarna bedriver kursdeltagaren självstudier, enskilt
såväl som i grupp. Kursen berättigar kursdeltagaren till studiemedel på eftergymnasial nivå
och bedrivs på heltid.
Antagningskriterier
För att den sökande ska vara behörig till kursen krävs:
- Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
- För att ansökan ska vara komplett ska det bifogas ett personbevis (begärs ut från
Skattemyndigheten), betyg/intyg samt ett personligt brev där den sökande motiverar
sitt intresse för utbildningen och yrkesrollen.
Antagningsprocess
Antagningsprocessen bygger på diskussioner kring de kompletta ansökningar som inkommit i
rätt tid. Vi söker efter ambition och ett stort intresse för den kommande yrkesrollen.
Syfte
Utbildningen syftar till
- att den studerande utvecklar ett professionellt förhållningssätt till yrket
- att genom kunskap känna trygghet i kommande yrkesroll
Arbetssätt
Studierna sker såväl i grupp som enskilt och utbildningen innehåller både skriftliga och
muntliga uppgifter. Genom fältarbete, praktiska övningar och teoretiska uppgifter får
kursdeltagaren en bred och verklighetsförankrad kunskap om skolans vardag och rollen som
lärarassistent. Studierna bedrivs mestadels via intranät, men eftersom yrket handlar om
mellanmänskliga möten sker många av de praktiska momenten på de obligatoriska träffarna.

Mål
Efter fullgjord utbildning ska den studerande
- Inom området psykologi ha grundläggande kunskaper om barn och ungdomars
utveckling, arbetsgruppens psykologi och socialpsykologi.

-

Ha goda kunskaper om begrepp, definitioner och metoder inom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och hur man tillämpar dessa.
Inom området pedagogik ha grundläggande kunskaper om utvecklings- och
lärandeteorier, genuspedagogik, lärstilar samt utepedagogik.
Ha goda kunskaper om ledarskap och grupprocesser i skolans vardag, värderingar och
attityder samt hur man främjar en god psykosocial studiemiljö.
Ha grundläggande kunskaper i samtalsmetodik.
Ha förståelse och kunskap om andra kulturer.
Kunna utföra vissa administrativa arbetsuppgifter, förbereda IT-utrustning för
lektioner samt kunna hantera viss digital dokumentation.
Ha kunskap om det svenska skolsystemets uppbyggnad och organisation samt de
styrdokument som reglerar det.
Ha kunskaper om de grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund
omfattar.
Ha kunskap om hur man bemöter hot och våld inom skolan och hur man arbetar med
konflikthantering.
Ha grundläggande kunskaper om hur man, i sin yrkesroll, uttrycker sig på ett korrekt
sätt sig i skrift och tal.
Ha genomfört en fältstudie inom ett ämnesområde med relevans för kommande
yrkesprofession.

