
VAD GÖR MAN
när inga lärare längre 

finns att tillgå?
Så började det hos oss på Kalix folkhögskola



Min bakgrund 
• Utbildad gymnasielärare i språk
• Rektor på Gymnasieskolan i Luleå i 3 år

o Yrkesprogram & Studieförberedande program 
o Stora rekryteringsutmaningar gav nya idéer
o Organisationsförändring med heltidsmentor på ett av Yrkesprogrammen 

• Skolchef och rektor vid Kalix folkhögskola sedan 2 år
o Fortsatt intresse för skolans organisation
o Socialpedagogutbildningen sedan 20 år tillbaka 
o Möte med Arne Björkman på AF i Kalix sådde ett frö till nuvarande 

Lärarassistentutbildning 

• Rektorsutbildad via statens rektorsutbildning
o Återkommande diskussioner under utbildningen kring den framtida 

organisationen av skolan





Våra två utbildningar som bildar 
deltagare som kan fungera som 

stödfunktioner i skolan 

2-årig Socialpedagogutbildning 
1-årig Lärarassistentutbildning 



Socialpedagogutbildning med 
fördjupning i samtalsmetodik

• ”En utbildning för dig som tycker om att arbeta med 
människor med behov av stöd i livet. 
Socialpedagogens arbetsmarknad finns inom social 
verksamhet i kommun, landsting, stat och i den 
privata sektorn på behandlingshem, boende för 
ensamkommande barn och unga och annan 
pedagogisk verksamhet för människor i alla åldrar”

• UTBILDNINGEN ÄR BRED OCH VÄNDER SIG TILL FLERA 
FÄLT. INGEN SPECIFIK INRIKTNING MOT JUST 
SKOLVERKSAMHET. MEN, MÅNGA ARBETAR EFTER 
UTBILDNINGEN I SKOLANS VERKSAMHET!



Utbildningens mål
• Att förstå människan ur olika perspektiv
• Att möta människor i förändring
• Att arbeta förebyggande med socialt stöd och 

behandling av barn, ungdomar och vuxna
• Att möta och förstå människor med annan kulturell 

bakgrund 
• Att arbeta med ett lösningsfokuserat tänkande och 

förhållningssätt 
• Att arbeta med grupprocesser, ledarskap och i att 

ge och ta feedback



Utbildningens innehåll
• Samhällsutveckling och socialpedagogikens rötter

o Kunskap om hur samhällets historiska förändringar påverkat människan. Kunskap om 
välfärdsstaten och socialpedagogikens framväxt. 

• Utveckling och socialisation
o Kunskap om människans utveckling ur olika teoretiska perspektiv med tonvikt på att 

vi är sociala varelser som formas men också med och formar samhället och våra 
sociala sammanhang 

• Grupprocesser, ledarskap och konflikthantering
o Kunskap om grupper, gruppers  utveckling och hur vi påverkas i grupp. Insikter om 

ledarskapets betydelse och träning i att ge och ta emot feedback. Deltagaren får 
kunskap om olika synsätt på konflikter 

• Kris och krishantering 
o Utvecklingskriser och traumatiska kriser, sorgereaktioner. Bemötande i kris

• Kommunikation och samtalsmetodik 
o Kunskap om hur vi utvecklas till kommunicerande varelser. Grundläggande 

samtalsmetodik, aktivt lyssnande, introduktion ibland annat MI och KBT och specialiserad 
kunskap i coachande samtal på lösningsfokuserad grund. 

• Perspektiv på sociala problem/avvikande beteenden 
o Kunskap om olika förklaringar till vad avvikande beteende är, hur det uppstår och 

förändras. 

•



• Socialpedagogens målgrupper 
o Kunskap om människor som söker en plats i samhället, personer med funktionsnedsättning, missbruk, 

kriminalitet, mångkulturella arbeten, m.m. 

• Socialpedagogens yrkesroll, kompetens och 
verksamhetsområden 
o Kunskap om bemötande, värdegrund, etik och maktaspekter. Kunskap om gällande lagstiftning och viss 

kunskap i dokumentation. 

• Metoder och verktyg i socialt/socialpedagogiskt arbete
o Deltagaren får kunskap om socialpedagogiskt arbete utifrån olika perspektiv; etiska, biologiska, psykologisk, 

socialpsykologiska, sociologiska/strukturella perspektiv. Kunskap om användbara verktyg inom socialt 
arbete och kunskaper om grunderna i behandlingsarbete och olika behandlingsmetoder

• Mångfald, tolerans och integration
o Vi utmanar våra egna fördomar och lär oss mer om migration och om kulturella likheter och olikheter för att 

kunna förstå, möta och bemöta människor med annan etnisk och kulturell bakgrund

• Fördjupning
o Ett tillfälle att fördjupa sig i ett ämne som deltagaren själv väljer och som redovisas skriftligt och muntligt vid 

sammankomst

• Fältstudier
o Genomföra fältstudier genom deltagande observation ute i arbetslivet för att beskriva och se samband 

mellan teori och praktik. Redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid sammankomst



Eftersom många väljer att jobba 
i skolan…

• Skolans organisation är komplex och därför erbjuder 
vi från och med i vår ett 3-dagars internat för 
socialpedagoger och andra funktioner som verkar i 
skolan följande delar:  
o Samhället, skolans och ungdomskulturers utveckling över tid
o Skolan som organsation 
o Roller i skolan 

Vi såg behovet av att tillföra ytterligare 
utbildningsalternativ! 



LÄRARASSISTENTUTBILDNING
• Allt började med en dialog med AF 
• I en krissituation måste man tänka nytt 
• Sneglat på andra exempel inom skola, men också 

inom vård: 
o Ex. heltidsmentorer på många skolor, läkarsekreterare som återinförts på 

vissa ställen.  

• Vi började fundera på varför? 
o Lärarbristen – vi behöver kanske tänka nytt – ett renodlad uppdrag
o Ersätter inte lärare, utan avlastar 
o Ersätter inte heller socialpedagoger i skolan då de har annan utbildning



Vi började fundera på hur
• Vi utgick till stor del av Lärarförbundets resonemang 

kring vad en lärarassistent kan utföra:

o Administrativa uppgifter som till exempel frånvarorapportering, busskort, 
blanketter, särskild kost, informationsmaterial till vårdnadshavare.

o Inrapportering av nationella prov, resultat och andra summativa resultat.
o Organisation och administration kring nationella prov.
o Bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, 

vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter.
o Ta fram och beställa lektionsmaterial och läromedel.
o Praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök. 

(från Lärarförbundets hemsida) 

•



Specifikation kring eventuella arbetsuppgifter: 

Förskola (lärarförbundets utkast) 
o Sammanställning mail- och telefonlistor till vårdnadshavare 
o Administration kring föräldramöten 
o Administration kring aktiviteter, t.ex. studiebesök och utflykter 
o Beställning och administration av undervisnings-, kontors-, och hygienmaterial 
o Administration kring ledighetsansökningar, utv.samtal (t.e.x bokning) 
o Vikarieanskaffning 
o Lägga ut viss information på förskolans webbsida/andra kommunikationsforum 
o Iordningsställa inför och efter måltider 
o Iordningsställa inför och efter undervisning 
o Kopiering 
o Samla in dokumentation kring barnen 
o Göra scheman 
o Planera och genomföra inköp 
o Inventera och vårda material 
o Kontroll enligt hygien- och säkerhetsrutiner
o Inrapportering av tillbud, säkerhetsrisker m.m. 
o Matbeställning, specialkost m.m. 
o Närvaromätningar/närvarohantering 
o Iordningsställa inför och efter vila/sovstund 



Grundskola och fritidshem 
(lärarförbundets förslag) 

• Sammanställa mail- och telefonlistor till vårdnadshavare 
• Administration kring föräldramöten 
• Administration kring schemabrytande aktiviteter, t.ex. studiebesök, friluftsdagar, 

resor
• Göra klass-/grupplistor i t.ex. skolportaler och annat 
• Beställning och administration av kontorsmaterial 
• Administration kring ledighetsansökningar, utvecklingssamtal (t.ex. tidsbokningar 

osv) 
• Vikarieanskaffning 
• Lägga ut viss information på skolans webbsida eller andra kommunikationskanaler 
• Matvakt 
• Iordningsställa klassrum inför och efter undervisning 
• Kopiering 
• Samla in alla dokumentation kring eleven (sker oftast i början av terminen) 
• Viss dokumentation kring händelser i skolan, t.ex. kränkande behandling
• Administration kring nationella prov och andra prov 
• Administration kring läromedel 
• Fördelning av elevskåp och busskort 
• Provvakt 



Gymnasieskola och vuxenutbildning 
(lärarförbundets underlag) 

• Sammanställa mail- och telefonlistor till vårdnadshavare
• Administration kring föräldramöten 
• Administration kring schemabrytande aktiviteter, t.ex. studiebesök, friluftsdagar, 

resor
• Fördelning av elevskåp och busskort 
• Göra klass/grupplistor i t.ex. skolportal eller andra forum 
• Beställning och administration av kontorsmaterial 
• Administration kring ledighetsansökningar, utv. Samtal (t.ex. bokningar) 
• Vikarieanskaffning 
• Lägga ut viss information på skolans webbsida eller på andra forum 
• Iordningsställa klassrum inför och efter undervisning 
• Provvakt 
• Kopiering 
• Samla in all dokumentation kring eleven/den studerande (sker oftast i början av 

terminen) 
• Viss dokumentation kring händelser i skolan t.ex. kränkande behandling 
• Administration kring nationella prov och andra prov 
• Administration kring läromedel 
• Administration kring frånvaro och rapporering till CSN 



Lite testade satsningar
http://skolvarlden.se/artiklar/unik-utbildning-skapar-fler-
lararassistenter

http://www.metrojobb.se/artikel/8109-s%C3%A5-f%C3%A5r-
du-jobb-som-l%C3%A4rarassistent-med-eller-utan-u

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/300-miljoner-kronor-till-
fler-lararassistenter

http://www.mynewsdesk.com/se/vingaker/pressreleases/la
erarassistenter-har-infoerts-i-vingaakers-kommun-1352195

http://skolvarlden.se/artiklar/unik-utbildning-skapar-fler-lararassistenter
http://www.metrojobb.se/artikel/8109-s%C3%A5-f%C3%A5r-du-jobb-som-l%C3%A4rarassistent-med-eller-utan-u
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/300-miljoner-kronor-till-fler-lararassistenter
http://www.mynewsdesk.com/se/vingaker/pressreleases/laerarassistenter-har-infoerts-i-vingaakers-kommun-1352195


Utbildningens mål 
• ”Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha fått 

med sig kompetens med tyngpunkt på skolans 
administrativa uppdrag och kunna fungera som en 
administrativ stödfunktion till lärare i skolan. 
Utbildningen ger en bred grund inför ett framtida 
jobb inom skola och/eller barnomsorg”. 

• Utbildningen lägger stark fokus på administrativa 
kunskaper och kompetenser! Men, har ändå viss 
bredd för att underlätta olika typer av uppgifter. 



Utbildningens innehåll
• Administration för skolan

o Officepaktet, googles dokument, tangentbordsteknik, planering, kopiering, laminering, enklare hemsidor, 
digital dokumentation, sociala medier m.m. 

• Myndighetssvenska 
o Läsa och skriva i formella och informella sammanhang

• Introduktion till pedagogik och skolhistoria 
o Deltagaren får med sig grundläggande kunskaper om pedagogik i stort för att skapa sig en förståelse för 

lärarens uppdrag samt skolan i ett historiskt perspektiv. 

• Kris- och konflikthantering 
o Deltagaren får med sig grundläggande kunskaper om hantering av kriser och konflikter med fokus på 

skolan. 

• Skolan i världen 
o Grunderna i att förstå skolan som organisation i ett nationellt och internationellt perspektiv 

• Etik i skolan 
o Vad är etiskt korrekt/inkorrekt i skolan? Varför behöver vi förstå det?

• Juridik; delar av skollag och socialtjänstlag kopplat till skolan
o Alla som jobbar och verkar inom skolan behöver känna till grundera inom både skollag och socialtjänstlag. 

Att känna till rollerna i skolan och ansvarsfördelningen dem emellan är avgörande för att förstå skolan som 
organisation. Vem ska jag rapportera till och när?

• Utvecklingspsykologisk: förståelse för ungdomar och inlärning samt 
gruppsykologi och konflikhantering och grundläggande kunskaper om 
barn och unga med särskilda behov. 
o För att kunna omhänderta grupper med unga är det viktigt att förstå hur grupper utvecklas och förändras 

och kunna hantera eventuella  konflikter som kan uppstå. Det är viktigt att förstå hur man går vidare i olika 
situationer som kan uppstå. 

• Fältstudier 
• Praktik - totalt 5 veckor



Utmaningar  
• Ingen gemensam linje över Sveriges utbildningar till 

lärarassistent: 
o Några har elev- och lärarassistent i samma utbildning 
o Några har lärarassistentutbildning med fokus på elevstöd
o Några har lärarassistentutbildning med fokus på administration

• Så vad är egentligen en lärarassistent? 
• Men, vad är: 

o En integrationspedagog, 
o En heltidsmentor, 
o En elevstödjare, 
o Elevassistent, 
o Studiehandledare osv. 

• Å andra sidan: 
o Fler utbildningar, ger fler möjligheter för skolledare att hitta rätt funktion för sin 

specifika skola! 
• Ett hot mot lärarkåren?

o Okunskap om yrket skapar tvivel och misstänksamhet därför måste vi skaffa oss 
kunskap om nya yrkeskategorier?

o Farhågor: Det blir ingen lättnad  om vi måste undervisa mer!



FRÅGOR? 
SHOOT!
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