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Välkommen! 
YH – utbildningen till Stödpedagog kommer att ge dig specialiserad kunskap och 

kompetens inom yrkesområdet. Som stödpedagog blir du en mycket viktig resurs i 

genomförande och utveckling av verksamhetens metoder och pedagogiska arbete. 

Yrkestiteln Stödpedagog finns idag i många kommuner och efterfrågan på utbildade 

stödpedagoger är stor på flera håll i landet. 

 

I detta dokument kommer du att få viktig information kring den utbildning du antagits 

till. Ännu en gång: Varmt välkommen och Grattis! 

 

 

Utbildningen genomförs på distans med närträffar 

Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog bedrivs på halvfart vilket motsvarar 20 

studietimmar/vecka. Att utbildningen genomförs på distans vilket ger dig viss möjlighet 

att kombinera studier med arbete. Distansstudier ställer höga krav på att du tar eget 

ansvar, är aktiv i din lärprocess och till stora delar arbetar självständigt. Men ibland 

förekommer grupparbeten, redovisningar eller seminarium vid andra tillfällen än 

närträffarna. Kraven på lärande är lika högt ställda på en distansutbildning som på en 

klassrumsutbildning. 

 

Närträffarna omfattar två dagar i rad och sker vanligen på skolan i Skövde och erbjuder 

ett varierat program med bl.a.  föreläsningar, gruppdiskussioner, redovisningar mm.  

 

 

Lärplattform 

Eftersom utbildningen huvudsakligen sker på distans är en digital lärplattform en central 

del av din utbildning. Goda datakunskaper är en förutsättning för att klara av studierna 

och det är nödvändigt att du är aktiv i lärplattformen.  

En lärplattform är en virtuell ”byggnad” där du som studerar kan samarbeta och 

kommunicera med din lärare och dina studiekamrater. Där kommer du att kunna ta del av 

studiematerial, redovisa dina uppgifter samt delta vid digitala möten. 

Inloggningsuppgifter och mer information om hur du ansluter till lärplattformen skickas 

till den e-postadress du angett i din ansökan i samband med utbildningens start.  

 

 

Upplägg och studiegrupper 

Utbildningen består av nio kurser (de presenteras längre fram i dokumentet). Till varje 

kurs finns en studiehandledning med kursplan, kursplanering, litteraturlista och 

studieuppgifter. De första studiehandledningarna presenteras vid närträffen v. 35. De 

olika kurserna i utbildningen har en egen tidsram med start- och slutdatum. Det är viktigt 
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att du följer kursplaneringen. Kursutvärderingar genomförs i samband med respektive 

kursavslut. 

Du kommer att placeras i en studiegrupp som ger dig möjlighet till stöd i lärandet samt 

att reflektera och lösa uppgifter tillsammans. Studiegrupperna kan komma att förändras 

under utbildningstiden.  

 

 

Lärande i arbete (LIA) 

Under den fjärde och sista terminen av dina studier kommer du att genomföra LIA - 

Lärande i arbete. LIA är en av utbildningens nio kurser och är kopplad till de teoretiska 

delarna i utbildningen. LIA pågår under 8 veckor på halvfart men det är möjligt att göra 

sin LIA på helfart under en kortare period. Utbildningsanordnaren kommer att organisera 

LIA-placeringarna och försöker så gott det går att tillgodose dina önskemål. LIA 

genomförs inom en LSS-verksamhet under handledning av en stödpedagog eller 

motsvarande. Du kommer om möjligt att tilldelas en placering i ditt närområde. Skövde 

Yrkeshögskola svarar inte för några kostnader i samband med LIA. 

 

 

Särskilt pedagogiskt stöd 

Som studerande har du rätt till särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har 

behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i MYHs förordning, och 

utbildningsanordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du har 

behov av särskilt pedagogiskt stöd behöver du kontakta utbildningsledare Anne Kruse 

(anne.kruse@skovde.se) omgående, för att informera om vilka insatser du kan behöva. 

Därefter utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet. Mer information finns på 

MYHs hemsida https://www.myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/sarskilt-

pedagogiskt-stod-sps  

 

 

Litteratur 

Litteraturlista för de två första kursen i Stödpedagogutbildningen – 

Funktionsnedsättningar, 25 yhp och Människan i utveckling,15 yhp – hittar du på nästa 

sida. Du bekostar själv din kurslitteratur under utbildningstiden och det är viktigt att du 

införskaffar den i god tid innan kursstart. Litteratur till övriga kurser publiceras 

fortlöpande i lärplattformen. 

 

  

mailto:anne.kruse@skovde.se
https://www.myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/sarskilt-pedagogiskt-stod-sps
https://www.myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/sarskilt-pedagogiskt-stod-sps
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Rekommenderad kurslitteratur  

Funktionsnedsättning & Människan i utveckling 

 

Aspeflo, U., Dahlgren, S. (2018). Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med 

autism. Ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens. Trollhättan, 

Utbildningscenter autism. 

Barrander, Å. (2021). Vardagen i möten med personer med intellektuell funktionsned-

sättning (IF). Linnefors förlag/STILITS. ISBN: 978-91-88657-22-0 

Söderman, L. & Nordlund, M. (Red.). (2019). Omsorgsboken – möjligheter och 

svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning. Stockholm, Liber. ISBN: 9789-147-

126446 

 

Referenslitteratur (ej obligatorisk) 
 

Schött. K., Hållsten. S., Moberg. B., Strand. H.(2015). Studentens skrivhandbok. Liber 

AB. ISBN: 978-91-47-11408-5    

Öhlund. A. (2011). Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. Stockholm, 

Gothia fortbildning. ISBN: 7205-778-4 

 

 

 

 

Internetkällor/artiklar tillkommer 
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Närträff vecka 35 (måndag och tisdag) 
 

29 - 30 augusti, klockan 9.00–16.00 

Välkommen!  

 

 

Under dagarna kommer du bl.a. att få information om… 

 

• Skövde Yrkeshögskola och Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) 

• Presentation och information om utbildningen till Stödpedagog 

• Lärplattformen 

• Introduktion till kurserna Funktionsnedsättningar och Människan i utveckling 

• Föreläsning: Funktionsnedsättning - Begrepp 

• Formalia och referenshantering 

• Studiegrupper 

 

 

Ni kommer också att få presentera er själva med hjälp av en powerpoint-bild (se nästa 

sida). Tid kommer att finnas för frågor och några gruppdiskussioner.  

 

 

 

 

 

 

Väl mött! 

 Anne & Mia 
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Uppgift inför den digitala närträffen vecka 35 
Din första uppgift blir att göra en kort presentation av dig själv! 

 

Uppgift ”Presentera dig” 

Berätta om dig själv. Tex. vad du heter, vart du bor, var du arbetar och någonting annat 

du vill dela med dig av. Detta gör du på max en PowerPoint-bild. Lägg gärna in ett foto 

på dig själv. Mejla din presentationsbild till Anne Kruse anne.kruse@skovde.se  senast 

söndagen den16 augusti.  

Du kommer att få presentera dig själv vid den digitala närträffen utifrån din 

PowerPoint-bild, cirka två minuter. Kursansvariga lärare kommer sedan med ditt 

medgivande att lägga in presentationerna i lärplattformen. 

 Exempel på presentationsbild 

   

 
  

X6 

mailto:anne.kruse@skovde.se
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Kontaktuppgifter 
 

Studievägledare (frågor kring t.ex. studiestöd) 

Patrik Clausen 

Tel: 0500 – 49 77 16 Mail: studievagledning@skovde.se 

 

 

Lärare 

Maria Wixtröm 

Tel: 072 – 501 9084 Mail maria.wixtrom@skovde.se  

 

Utbildningsledare och lärare 

Anne Kruse 

Tel: 0500 – 49 77 05 Mail: anne.kruse@skovde.se 

Mobil: 072 – 502 4959 

 

 

 

Hitta hit! 

Skövde Yrkeshögskola ligger i ”Gamla läroverket” på Wennebergs Gata 2  

på kartan här nedanför. Vi ska vara i Studiehallen på plan 2. 

Det finns inga parkeringar för studerande vid skolan. Vi hänvisar till parkeringen vid 

Skövde Arena och Sveriges radio Skaraborg som är markerat med en        på kartan.  

 

 
  

mailto:studievagledning@skovde.se
mailto:maria.wixtrom@skovde.se
mailto:anne.kruse@skovde.se
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Studietider och tider för närträffar 
 

Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog (Utbildningsomgång 7) 
 

Den totala studietiden: 2022-08-29 – 2024-05-31 

 

Termin 1 

Start: Vecka 35; 2022-08-29 

Slut: Vecka 2; 2023-01-13 

 

Närträffar:  
Vecka Veckodag Datum 

35  Måndag 

Tisdag 

220829 

220830 

49 Måndag 

Tisdag 

221205 

221206 

 

 

Termin 2 

Start: Vecka 3; 2023-01-16 

Slut: Vecka 22; 2023-06-02 

 

Närträffar:  
Vecka Veckodag Datum 

5 Måndag 

Tisdag 

230130 

230131 

16 Onsdag 

Torsdag 

230417 

230418 

 

Termin 3 

Start: Vecka 35; 2023-08-28 

Slut: Vecka 2; 20224-01-12 

 

Närträffar: 
Vecka Veckodag Datum 

38 Måndag 

Tisdag 

230918 

230919 

48 Måndag 

Tisdag 

231127 

231128 

LIA: v. 42 - 49 (halvfart) 

 

Termin 4 

Start: Vecka 3; 2024-01-16 

Slut: Vecka 22; 2024-05-31 

 

Närträffar 
Vecka Veckodag Datum 

4 Måndag 

Tisdag 

240122 

240123 

13 Tisdag 

Onsdag 

240325 

240326 

22 Måndag  

Tisdag 

240527 

240528 
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Kursbeskrivning Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog 
 

I utbildningen ingår nio kurser 

- Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 Yhp 

- Etik och professionellt förhållningssätt, 15 Yhp 

- Examensarbete, 30 Yhp 

- Funktionsnedsättningar, 25 Yhp 

- Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 Yhp 

- LIA – Lärande i arbete, 20 Yhp 

- Människan i utveckling, 15 Yhp 

- Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 Yhp  

- Praktisk juridik inom social omsorg, 15 Yhp 

 

 

1 veckas heltidsstudier motsvarar 5 Yrkeshögskolepoäng (Yhp)  

= 2,5 Yhp/v på halvfart 

 

 

Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 Yhp 
Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter 

samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av 

myndighetsbeslut. 

Kursens mål 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha: 

- specialiserade kunskaper om dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess 

och genomförandeplan utifrån den enskildes behov 

- färdigheter i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och 

aktiviteter för den enskilde 

- färdigheter i att arbeta utifrån beslut om bistånd 

- kompetenser att involvera den enskilde i upprättandet av en genomförandeplan 

och utvärdering av den och 

- kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation. 
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Etik och professionellt förhållningssätt, 15 Yhp 
Kursen behandlar professionellt förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes 

nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. 

Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska 

dilemman. 

Kursens mål 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha: 

- Kunskaper om etiska teorier, modeller och begrepp 

- Kunskaper om makt- och beroendeteorier 

- Färdigheter i att praktisera ett etiskt försvarbart arbetssätt som främjar den 

enskildes rättigheter till självbestämmande och delaktighet. 

- Färdigheter i att identifiera och reflektera över etiska dileman i yrkesutövandet 

som stödpedagog. 

- Färdigheter i att identifiera makt- och beroendeförhållanden i den enskildes 

vardag 

- Färdigheter i att använda metoder och arbetssätt för att bidra till en gemensam 

värdegrund 

- Kompetens att arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvarbart och 

professionellt sätt och 

- Kompetens att handleda andra i att arbeta med och bemöta den enskilde på ett 

etiskt försvarbart och professionellt sätt genom att till exempel reflektera över 

etiska dilemman. 

 

 

 

Examensarbete, 30 Yhp 

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till 

någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och 

kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt. 

 

Kursens mål: 

- Kunskaper om evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för 

utvecklingsarbete, 

- Fördjupad e kunskaper inom delar av utbildningens innehåll, 

- Färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget, 

- Färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska i skrift 

och tal, 

- Kompetenser för att sammanställa, värdera och använda relevanta källor och 

tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt, 

- Kompetens för att bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet och  

- Kompetens att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för 

kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet. 
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Funktionsnedsättningar, 25 Yhp 
Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den 

enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande 

upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande 

impulskontroll och inlärnings-svårigheter. 

Kursens mål: 

- Specialiserade kunskaper i intellektuella, kognitiva, fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag, 

- Specialiserade kunskaper om kommunikationssvårigheter i samband med 

funktions-nedsättningar, 

- Specialiserade kunskaper om funktionsnedsättningar i kombination med missbruk  

- Färdigheter i att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar eller 

kombinationer av sådana på ett respektfullt sätt samt på den enskildes villkor och 

med hänsyn till den enskildes integritet 

 

 
 

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 Yhp 

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur 

det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare 

behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, 

digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också 

digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman. 

Kursens mål: 

- Specialiserade kunskaper om kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet 

så som alternativ kompletterande kommunikation och samtalsmetodik 

- Kunskaper om tekniska hjälpmedel för inlärning och kommunikation 

- Kunskaper om välfärdsteknologi 

- Färdigheter i att kommunicera med människor med olika funktionsnedsättningar 

- Färdigheter i att kommunicera med hjälp av olika tekniska verktyg 

- Färdigheter i att använda tekniska verktyg för inlärning 

- Färdigheter i att implementera välfärdsteknologi i verksamheten 

- Kompetens för att utifrån den enskildes funktionsnedsättning välja och anpassa 

lämpligt kommunikationsstöd och 

- Kompetens för att vägleda andra i användandet av olika kommunikationssätt 

såsom att ge kognitivt stöd för att främja kommunikation, delaktighet, 

självständighet och självbestämmande i vardagen. 
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Lärande i arbete (LIA), 20 Yhp 
Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion 

och analys av arbetet. 

Kursens mål: 

- Färdigheter i att självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogiska 

metoder för den enskilde i enighet med erhållna kunskaper från utbildningen 

- Färdigheter i att reflektera över och analysera metoder och arbetssätt inom 

arbetsområdet 

- Färdigheter i att tillämpa evidensbaserade arbetsmetoder för kommunikation samt 

användandet av välfärdsteknologi och kognitivt stöd inom funktionshinder-

området 

- Kunskaper att arbeta för kvalitetshöjande insatser i verksamheten. 

 

 

 

Människan i utveckling, 15 Yhp 
Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas 

och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare 

behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans 

välbefinnande. 

Kursens mål: 

- Kunskaper om människans utveckling fysiskt, psykiskt och socialt i olika faser i 

livet från barn- till ålderdom 

- Kunskaper om människans sexualitet 

- Kunskaper om mångfald och integration ur individ-, grupp- och 

samhällsperspektiv 

- Kunskaper om kulturens betydelse för individens utveckling 

- Specialiserade kunskaper om salutogent förhållningssätt och begreppet 

”KASAM”, som betecknar en känsla av sammanhang 

- Kunskaper om hur den enskildes sociala nätverk påverkar dennes utveckling 

- Kunskaper om kännetecken på våld eller annan utsatthet i nära relationer 

- Färdigheter i att stödja den enskilde i olika utvecklingsskeden och faser i livet 

- Färdigheter i att arbeta salutogent och utifrån den enskildes behov 

- Färdigheter i att samverka med den enskildes nätverk 

- Färdigheter i att möta människor från olika kulturer med andra värderingar än de 

egna. 
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Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 Yhp 

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna 

utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare 

behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett 

pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett 

lärande och engagerande arbetsklimat. 

Kursens mål: 

- Kunskaper om evidensbaserade pedagogiska teorier och metoder inom 

stödpedagogiskt arbete 

- Specialiserade kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt 

- Färdigheter i att anpassa pedagogiska metoder och arbetssätt utifrån den enskildes 

behov 

- Färdigheter i att tillämpa metoder för ett vägledande förhållningssätt på såväl 

individ- som gruppnivå 

- Kompetens för att reflektera över och vid behov, omvärdera verksamhetens 

arbetsmetoder för att bidra till individuellt anpassade lösningar för den enskilde 

med hög kvalitet och 

- Kompetens för att handleda andra i ett pedagogiskt förhållningssätt. 

 

 

 

Praktisk juridik inom social omsorg, 15 Yhp 

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare 

behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska 

dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete. 

Kursens mål: 

- Kunskaper om de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom 

funktionshinderområdet 

- Färdigheter i att tolka vad de författningar och riktlinjer som styr verksamheter 

inom funktionshinderområdet innebär i praktiken 

- Kompetenser för att tillämpa författningar och värdegrunder vid dokumentation 

och i arbetet med den enskilde 

 


