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”Äntligen! E� erfrågan på stödpedagoger är stor i kommunerna. Utbildningen 
bidrar till den e� erfrågade kompetenshöjningen i de olika verksamheterna och 
som stödpedagog erbjuds du en spännande anställning med stora utvecklings-
möjligheter.”

Carina Rosell
Enhetschef Daglig verksamhet LSS, Sektor vård och omsorg, Skövde kommun

Skövde Yrkeshögskola
Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en statligt finansierad utbildningsform. 
Utbildningarna är riksrekryterande och bedrivs i nära samarbete med 
arbetslivet. Företrädare för branschen är delaktiga i såväl planering 
som genomförande av utbildningen. Skövde Yrkeshögskola bedriver 
yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg, vårdadministration 
samt samhällsbyggnad och byggteknik. Flera av utbildningarna bedrivs 
på distans och det finns viss möjlighet att kombinera studier med arbete.

Skövde Yrkeshögskola är en del av Vuxenutbildning Skövde.

Stödpedagog

SKÖVDE YRKESHÖGSKOLA

SK
-2

02
0-

00
01



Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog är en eftergymnasial vidare-
utbildning. Den ger dig som arbetar inom verksamheter för personer 
med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt 
och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter 
utifrån den enskildes behov. Utbildningen bedrivs på halvfart distans 
och ger dig viss möjlighet att studera samtidigt som du arbetar. 
Stödpedagoger är en efterfrågad resurs inom LSS-verksamhet!

En efterfrågad resurs inom 
funktionshinderområdet

Du blir en efterfrågad resurs
Utbildningen till stödpedagog ger för- 
djupade kunskaper om funktionsnedsätt- 
ningar och psykisk ohälsa relaterad till 
olika åldrar. Du ska efter utbildningen 
kunna vägleda kollegor till etisk reflek- 
tion och medvetenhet om ett pedagog-
iskt förhållningssätt. Du kommer att 
utveckla dina färdigheter i att utvärdera 
och anpassa kognitivt stöd samt att 
tillämpa aktuell lagstiftning, regelverk 
och övriga gällande styrdokument.
Stödpedagogen har en viktig roll i LSS- 
verksamheter vad gäller att vägleda 
kollegor vid social dokumentation med 

  Kurser i utbildningen YH-poäng*
Praktisk juridik inom social omsorg 15

Examensarbete 25

Funktionsnedsättningar 25

Etik och professionellt förhållningssätt 15

LIA (Lärande i arbetslivet) 20

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt 35

Människan i utveckling 15

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd 35

Dokumentation och kvalitetssäkring 15

* 5 YH-poäng motsvarar två veckors studier på halvfart.

den enskildes delaktighet i fokus samt 
att tillämpa och sprida kunskap inom 
verksamhetsområdet.
Utbildningen gör dig redo för att kunna 
utföra kvalificerade uppgifter själv- 
ständigt och tillsammans med kollegor. 
Du blir en kvalificerad resurs.

Teori kombineras med praktik
Stödpedagogutbildningen ger dig såväl 
teoretiska som praktiska och erfaren-
hetsbaserade kunskaper. En del av 
lärandet sker i samband med utbild-
ningens LIA-kurs (lärande i arbete) där 
du genomför studierna på en annan 
arbetsplats än din egna.

Distansutbildning med närträffar
Utbildningen bedrivs på distans och är 
till största delen webbaserad. I utbild-
ningen ingår nio närträffar på plats i 
Skövde. Varje närträff omfattar två dagar 
i följd och innehåller bland annat föreläs-
ningar och gruppdiskussioner. Övrig  
undervisning sker virtuellt via lärplatt-
form.

Du behöver ha god datorvana och tillgång 
till dator (ej surfplatta) med kamera, 
mikrofon och internet för att kunna ta 
del av och lämna in uppgifter via vår 
lärplattform. Du förväntas vara aktiv 
varje vecka. Goda möjligheter finns till 
individuell handledning. 

Utbildningens upplägg skapar goda 
förutsättningar för att kombinera studier 
med arbete (ej möjligt i samband med 
LIA).

Vilka förkunskaper behöver du?
Grundläggande behörighet till yrkes-
högskolan samt särskilda förkunskaper:

• Svenska 2 eller Svenska som 
andraspråk 2

• Hälsopedagogik

• Specialpedagogik 1 och 2

• Samt minst ett års sammantagen 
yrkeserfarenhet från arbete 
med stöd till personer med 
funktionsnedsättning.

Utbildningslängd 200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart
Studietakt Deltid, 50 %
Studieform Distansutbildning med nio närträffar på plats i Skövde 
Studiefinansiering Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
Kostnader Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med 

närträffar och LIA (lärande i arbete). Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningsstart Augusti
Ansökan Se www.skovde.se/yh för ytterligare information om utbildningen, 

länk till ansökan och sista ansökningsdag.


