
Specialpedagogik 
I ämnet studerar du olika funktionsnedsättningar samt hur nedsättningarna kan påverka människors 
liv, samt vilka hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-
modellen, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal är exempel på arbetssätt som behandlas.

Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK 
I det här ämnet utvecklar du din kunskap om kommunikationssvårigheter vid olika funktions-
nedsättningar och hur dessa kan underlättas genom alternativa kommunikationssätt. Exempel är 
bildkartor, kroppsspråk, och symbolsystem.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - TAKK 
TAKK används när den du kommunicerar med har det är svårt att förstå talat språk eller det egna talet 
inte räcker till. Vi tränar praktiskt en gång i veckan och vid avslutad kurs har du ett stort ordförråd av 
tecken som kommer till nytta i många olika arbetsmiljöer.

Pedagogiskt ledarskap 
I yrkesrollen som till exempel elevassistent i skolan behöver du vara en tydlig ledare för elevens 
lärande. I det här ämnet studerar vi hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkas av 
ledaren. I ämnet får du även redskap för hur du kan hantera konflikter och hur ledarskapet behöver 
anpassas till aktuell situation. Du får prova att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en 
aktivitet inom parasport.

Parasport 
Parasport är samlingsnamnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning. I det här 
ämnet får du testa olika aktiviteter i vår idrottshall och simhall så som rullstolsbasket, rullstols-
handboll, goalball, racerunner, boccia och luftgevärsskytte.

Skapande verksamhet 
I det här ämnet utvecklar du kunskap om hur man kan uttrycka sig på alternativa sätt med olika 
tekniker och material, samt på vilket sätt du kan ge stöd. Stort fokus läggs på betydelsen av ett samspel 
mellan brukare och assistent, det vill säga att vara lyhörd och hitta balansen i att stötta och hjälpa i en 
skapande situation utan att ta över och styra. 

Psykiatri 
Det här ämnet handlar om människor, vårt mentala inre och varför vi är som vi är. Du studerar några 
vanliga psykiska funktionsnedsättningar, behandling samt hur synen på människan och behandling 
har förändrats genom tiderna. Kriser och krishantering är en stor del av ämnet och parallellt med detta 
erbjuds du även en kurs i suicidprevention.
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Etik 
I ämnet ges du tillfälle att utveckla dina kunskaper om människan och hennes livssituation utifrån 
sociala, kulturella och existentiella aspekter. Du studerar olika etiska teorier och etiska principer inom 
verksamhetsområdet, möjliga värdekonflikter och etiska dilemma inom din framtida yrkesroll.

Medicin 
Du fördjupar dig i människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd, dess 
symtom, behandlingar och läkemedel. Det praktiska arbetet består av att arbeta med basala 
hygienrutiner och HLR (intyg fås).

Ergonomi 
Här utvecklar du kunskap om olika tekniker för att på ett säkert och ergonomiskt utföra 
förflyttningar. Du får även kunskap om hur man använder ergonomiska hjälpmedel. 

Hälsopedagogik 
I detta ämne utvecklar du kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande 
arbete. Du ges även möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets 
framväxt, innehåll och vad som styr detta.
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