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1 Inledning 

1.1 Utbildningens mål 
Må let med yrkestrå ningsprogråmmet (YTP) å r ått studerånde efter fullfo ljd utbild-

ning skå  

• klårå sig i det dågligå livet så  sjå lvstå ndigt som mo jligt 

• utvecklå fo rmå gå ått klårå sig på  egen hånd och utvecklå sin funktionsfo rmå gå i 

olikå miljo er 

• bekåntå sig med årbetslivet fo r ått finnå en lå mplig årbetsplåts åntingen inom 

o ppet årbete, årbete med sto d eller utlokåliseråt årbete 

1.2 Krav på studerande 
Kråv på  de studerånde som åntås till utbildningen 

• kunnå kommunicerå i tål, tecken eller ånnån AKK 

• kunnå fo ljå (lå ttlå stå) skriftligå- eller muntligå instruktioner 

• kunnå hittå och ro rå sig inom skolån och nå rmiljo n, t.ex. mellån klåss-rum och 

måtsål såmt till och frå n bussplån 

• klårå sig utån personlig åssistent, (om inte, hår hemkommunen ett ånsvår ått bi-

stå  med personlig åssistent) 

1.3 Utbildningens uppbyggnad 
Studier vid yrkestrå ningsprogråmmet leder inte till en exåmen på  gymnåsienivå . 

Enligt utbildningstråppån å r YTP-utbildningen på  nivå  2 med inslåg åv nivå  3och 

den så  kållåde TELMA-utbildningen. Bedo mningen sker inte med vitsord utån fo ljer 

skålån godkå nd/underkå nd. Utbildningen å r uppbyggd på  tre lå så r indelåt i 5 peri-

oder. Det totålå åntålet kompetenspoå ng som utbildningen ger å r 180 kp. 

Utbildningen hår byggts upp och plåneråts fo r en grupp. Vid uppgo rånde åv den 

studeråndes personligå utvecklingsplån utgo r gruppens struktur och undervisning 

stommen, och den personligå utvecklingsplånen (PUK) plånerås utgå ende frå n den. 
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1.3.1 Översikt över examensdelar 

 

Yrkesträningsprogrammet (YTP) 180 kp 

Gemensamma examensdelar, 55 kp  

Exåmensdelens nåmn kp 

Stå rkånde åv funktionsfo rmå gå 

• Motion och fritid, 8 kp 

• Studieteknik och sjå lvkå nnedom, 4 kp 

• Såmhå llskunskåp och få rdigheter som beho vs i vårdågen, 8 kp 

20 

Stå rkånde åv studiefå rdigheter 

• Kommunikåtion och interåktion, 5 kp 

• Informåtionsteknik och få rdigheter i informåtionsso kning, 5 kp 

• Få rdigheter i engelskå, 5 kp 

• Få rdigheter i måtemåtik, 5 kp 

20 

Fo rberedelser fo r årbetslivet 15 

Valbara examensdelar, 125 kp 

Textilvå rd och rengo ring 20 

Måtlågning och båkning 20 

Underhå llsårbeten  10 

Krukvå xter, trå dgå rds- och utomhusområ den  10 

Digitålt skåpånde  15 

5  

Kreåtivt skåpånde 20 

Hem och hushå ll 6  

GEM-å mnen  4  

Projekt 15 

Individuellå fortså ttningsstudier 15 

 

2 Gemensamma examendelar 55 kp 

De gemensåmmå exåmensdelårnå å r till sin omfåttning 55 kp och å r obligåtoriskå 

fo r ållå studerånde. I den studeråndes PUK kån delår åv desså gemensåmmå exå-

mensdelår bytås ut mot gemensåmmå å mnen som en studerånde inom ett ånnåt ut-

bildningsprogråm lå ser. De delår som byts ut undervisås och bedo ms med vitsord 

enligt de må l fo r kunnånde och bedo mningskriterier som å r uppgjordå fo r desså.  
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2.1 Stärkande av funktionsförmågan 20 kp 

2.1.1 Motion och fritid 8 kp 

Må let å r ått de studerånde med hjå lp åv motion frå mjår ett åktivt och sunt levnåds-

så tt och fo rstå r motionens betydelse fo r funktions- och årbetsfo rmå gån. De stu-

derånde bekåntår sig med olikå mo jligheter till fritidsåktiviteter och kån ånvå ndå sin 

fritid på  ett så tt som frå mjår det egnå vå lbefinnåndet och de sociålå relåtionernå. 

 

Må l fo r kunnåndet 

Den studerånde 

• inkluderår motion som en del åv ett  sunt och åktivt levnådsså tt  

• fo rstå r motionens betydelse fo r funktions- och årbetsfo rmå gån 

• uppfåttår och behå rskår sinå kroppsdelår och derås funktion  

• upprå tthå ller eller ho jer sin fysiskå kondition 

• Engågerår sig i hobbyer och fritidsåktiviteter som ett så tt ått frå mjå sitt vå lbefin-

nånde och skåpå sociålå relåtioner 

• Informerår sig om vilkå fritidsåktiviteter som erbjuds 

• fo rstå r fritidens betydelse som motvikt till årbete och studier 

2.1.2 Studieteknik och självkännedom 4 kp 

Må let å r ått de studerånde erhå ller studiefå rdigheter. Då rigenom kån de få  få rdigheter 

till ett livslå ngt lå rånde som beho vs livet och i årbetet. Utgå ende frå n sinå egnå fo r-

utså ttningår kån de so kå, tå emot och tillå mpå informåtion i de dågligå åktivite-

ternå och vid problemlo sning. De engågerår sig i och finner motivåtion fo r sinå studier 

såmt lå r sig ått så ttå upp må l å t sig sjå lvå och ått årbetå må linriktåt. De bygger upp en 

reålistisk och positiv jåg-bild och stå rker sin sjå lvkå nslå. De ågerår enligt sinå egnå 

fo rutså ttningår i sociålå situåtioner. 

Må l fo r kunnåndet 

Den studerånde 

• identifierår styrkornå och utvecklingsområ denå i det egnå lå råndet 

• hittår lå mpligå studietekniker och inlå rnings- och årbetsstilår  

• kån studerå och årbetå på  egen hånd, i pår och i grupp 

• finner lo sningår i pråktiskå problemsituåtioner 

• stå rker sin sjå lvkå nslå 

• bygger upp en reålistisk och positiv jåg-bild 

• ågerår interåktivt i olikå sociålå situåtioner 

• så tter vå rde på  sig sjå lv och åndrå som jå mlikå såmhå llsmedlemmår 
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2.1.3 Samhällskunskap och färdigheter som behövs i vardagen 8 
kp 

Må let å r ått de studerånde sjå lvstå ndigt eller med sto d klårår åv uppgifter som ho r till 

de dågligå rutinernå. De studerånde kå nner till centrålå tjå nster som såmhå llet till-

håndåhå ller och kån utnyttjå dem i sitt eget liv i enlighet med sin personligå livssitu-

åtion. De kå nner till sinå rå ttigheter och skyldigheter.  

Må l fo r kunnåndet 

Den studerånde 

• sko ter sin personligå hygien,  

• klå r sig lå mpligt och vå rdår sitt yttre 

• so rjer fo r sin dygnsrytm såmt fo ljer sin tidsånvå ndning och tidtåbeller 

• ånvå nder pengår så  sjå lvstå ndigt som mo jligt och go r inko p som beho vs i ånknyt-

ning till det dågligå livet  

• fåttår beslut och go r vål som gå ller den egnå vårdågen 

• ånvå nder och kå nner till såmhå llets tjå nster i enlighet med sin livssituåtion 

• ånvå nder kommunikåtionsmedel och ro r sig så  sjå lvstå ndigt som mo jligt 

• ågerår i enlighet med sinå rå ttigheter och skyldigheter 

2.2 Stärkande av studiefärdigheter 20 kp 

2.2.1 Kommunikation och interaktion 5 kp 

Må let å r ått de studerånde kommunicerår och interågerår med de kommunikåtions-

metoder som å r lå mpligåst fo r dem och på  det så tt som krå vs i vårdågs- och årbetsli-

vet. De kån i de dågligå åktiviteternå ånvå ndå det interåktionsså tt som påssår dem 

bå st.  

Må l fo r kunnåndet 

Den studerånde 

• kån ågerå interåktivt i olikå situåtioner 

• uttrycker sig sjå lv på  det så tt som fo rutså tts i vårdågs- och årbetslivet muntligt, 

skriftligt eller med hjå lp åv individuellå kommunikåtionsmetoder 

• hittår styrkornå i det egnå uttrycksså ttet och vå går pro vå nyå uttrycksformer 

• fo rstå r muntlig och skriftlig kommunikåtion på  det så tt som fo rutså tts i vårdågs- 

och årbetslivet 

• kån utnyttjå olikå medier, så som litteråtur, film, teåter, rådio och internet fo r ått 

skåffå informåtion, upplevelser och erfårenheter. 

2.2.2 Informationsteknik och färdigheter i informationssökning 5 
kp 

Må let å r ått de studerånde skåffår sig så dånå få rdigheter i informåtions- och kommu-

nikåtionsteknik som de egnå fo rutså ttningårnå tillå ter och som de beho ver i vårdågs- 

och årbetslivet såmt i studiernå. 

Må l fo r kunnåndet 

Den studerånde 
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• ånvå nder IT-verktyg som sto d och hjå lpmedel vid lå rånde 

• utvecklår sinå IT-få rdigheter så  ått hån eller hon kån drå nyttå åv dem i vårdågs- 

och årbetslivet 

• utnyttjår centrålå informåtionsso kningsmetoder i livslå ngt lå rånde, i vårdågen 

och i årbetet 

• fo rstå r de grundlå ggånde frå gornå i multimodål lå skunnighet och grundreglernå 

fo r sociålå medier 

• ånvå nder internet på  ett så kert så tt. 

2.2.3 Färdigheter i engelska 5 kp 

Må let å r ått de studerånde skåffår sig så dånå få rdigheter i engelskå  som de egnå fo r-

utså ttningårnå tillå ter och som de kån beho vå i vårdågs- och årbetslivet såmt i studi-

ernå. 

Må l fo r kunnåndet 

Den studerånde 

• ånvå nder enklå fråser och uttryck som beho vs i vårdågen och i årbetslivet 

• kån go rå sig fo rstå dd på  engelskå i enklå ino vånde situåtioner i vårdågen  

• kån vid behov so kå informåtion på  engelskå 

2.2.4 Färdigheter i matematik 5 kp 

Må let å r ått de studerånde skåffår sig så dånå få rdigheter i måtemåtik som de egnå 

fo rutså ttningårnå tillå ter och som de beho ver i rå kneoperåtioner i vårdågs- och år-

betslivet. 

Må l fo r kunnåndet 

Den studerånde 

• hår de få rdigheter i pråktisk måtemåtik som beho vs i vårdågs- och årbetslivet 

• ånvå nder minirå knåre och åndrå verktyg vid berå kningår. 

2.3 Förberedelse för arbetslivet 15 kp 
Må let å r ått de studerånde skåffår sig årbetslivsfå rdigheter genom ått bekåntå sig 

med olikå årbetsuppgifter och ått de hittår årbetsså tt som å r lå mpligå med tånke 

på  de egnå fo rutså ttningårnå och en lå mplig årbetsplåts. De årbetår i en så  åutentisk 

årbetsmiljo  som mo jligt och fo rbereder sig fo r årbetsuppgifternå och årbetslivet. De 

kån fo ljå instruktioner på  årbetsplåtsen. De ånvå nder sig åv sto dformer som å r 

lå mpligå med tånke på  de egnå behoven fo r ått kunnå få  ett årbete. 

Må l fo r kunnåndet 

Den studerånde 

• o vår upp sin yrkesskicklighet och bekåntår sig med olikå årbeten och uppgifter 

(klåssificering, sortering, orgånisering åv årbete, årbetsmomentens ordnings-

fo ljd och fo rmå gå ått lå rå sig i relåtion till årbetet) 

• skåffår sig pråktiskå årbetserfårenheter på  en årbetsplåts och hittår sitt eget så tt 

ått årbetå 
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• skåpår sig en uppfåttning om sig sjå lv som årbetstågåre såmt identifierår sinå styr-

kor och behov åv sto d som årbetstågåre 

• kån bedo må sin egen årbetspreståtion 

• ågerår som medlem i en årbetsgemenskåp och en grupp 

• kå nner till de viktigåste instruktionernå och reglernå på  årbetsplåtsen, så som år-

betsgivårens och årbetstågårens rå ttigheter och skyldigheter 

• hittår årbetsuppgifter och en årbetsmiljo  som å r lå mplig med tånke på  de egnå 

fo rutså ttningårnå 

• behå rskår de årbetsmetoder som beho vs i pråktiskå årbetsuppgifter i enlighet 

med sinå fo rutså ttningår 

• kå nner till årbetårskyddsinstruktioner som ro r de egnå årbetsuppgifternå och 

kån fo ljå dem 

3 Valbara examensdelar 125 kp 

A lånds yrkesgymnåsium hår utårbetåt må l fo r kunnånde fo r olikå vålbårå exåmens-

delår. Desså exåmensdelår hår plåneråts fo r ått mo jliggo rå må lså ttningen med ut-

bildningen.  

Studerånde kån och få r vå ljå åndrå exåmensdelår å n de som presenterås hå r. Dettå 

sker inom progråmmen på  den yrkesinriktåde speciålundervisningen eller inom nå -

got åv skolåns åndrå utbildningsprogråm.  

Syftet med exåmensdelårnå ”Textilvå rd och rengo ring” och ”Måtlågning och båk-

ning” å r ått studerånde skå få  så dånå få rdigheter ått hen så  sjå lvstå ndigt som mo j-

ligt kån klårå åv de hushå llsuppgifter som utfo rs i hemmet.   

Syftet med exåmensdelårnå ”Underhå llsårbeten” och ”Krukvå xter, trå dgå rds- och 

utomhusområ den” å r ått studerånde skå få  så dånå få rdigheter ått hen så  sjå lvstå n-

digt som mo jligt kån klårå åv de uppgifter som utfo rs vid sko tsel åv t.ex. ett egnå-

hemshus.  

Syftet med exåmendelårnå ”Kreåtivt skåpånde” och ”Digitålt skåpånde” å r ått ut-

vecklå studeråndes kreåtivitet och kunnånde i ått ånvå ndå digitålå verktyg. 

Syftet med exåmensdelårnå ”Projekt” och ”Individuellå fortså ttningsstudier” å r ått 

studerånde skå introducerås i områ den/brånscher som kunde lå mpå sig som bli-

vånde årbetsplåtser 

 

3.1 Textilvård och rengöring 20 kp 
Må let å r ått de studerånde sjå lvstå ndigt eller med sto d kån stå då och underhå llå 

olikå utrymmen och textilier, frå mst med tånke på  det egnå boendet.  

Må l fo r kunnånde 

Den studerånde  

• plånerår sitt årbete  

• utfo r grundstå dningsuppgifter 
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• utfo r textil- och klå dvå rd 

• ånvå nder rå tt medel, redskåp, metoder och måskiner i sitt årbete 

• rengo r och underhå ller de redskåp, ånordningår och måskiner som hår ånvå nts  

• beåktår årbetårskyddet och så kerheten i sitt årbete 

• utvå rderår sitt eget årbete  

3.2 Matlagning och bakning 20 kp 
Må let å r ått de studerånde lå r sig grundernå i måtlågning och båkning så  ått de 

sjå lvstå ndigt eller med sto d kån tillredå sin egen måt. De studerånde kån ånvå ndå 

olikå metoder och redskåp vid tillverkningen. De kå nner till de vånligåste rå vårornå 

och kån med sto d beåktå visså speciåldieter.   

Må l fo r kunnånde 

Den studerånde 

• tår emot, fo rvårår och hånterår rå våror 

• utfo r må ltidsservice enligt ett fåststå llt schemå 

• årbetår enligt en enkelt uppgjord årbetsplån 

• plånerår och tillreder enklå må ltider och båkverk 

• kån med sto d beåktå de vånligåste speciåldieternå 

• lå gger upp måt enligt ånvisningår (å ven till kunder) 

• stå dår årbetsmiljo n i ko ket 

• fo ljer hygien- och åvfållshånteringsånvisningår 

• utvå rderår sitt eget årbete  

 

3.3 Underhållsarbeten 10 kp 
Må let å r ått de studerånde sjå lvstå ndigt eller med sto d kån utfo rå enklå årbetsupp-

gifter gå llånde underhå ll, repåråtion och stå dning åv fåstigheter och kundobjekt.  

Må l fo r kunnånde 

Den studerånde  

• plånerår uppgifter som ingå r i fåstighetssko tsel 

• utfo r ållmå nt underhå ll och tillsyn åv fåstigheter 

• utfo r enklå repåråtionsårbeten 

• utfo r stå dnings- och underhå llsårbeten på  kundobjekt 

• beåktår årbetårskyddet och så kerheten i sitt årbete 

• utvå rderår sitt eget årbete  

3.4 Krukväxter, trädgård- och utomhusområden 10 kp 
Må let å r ått de studerånde sjå lvstå ndigt eller med sto d kån sko tå och vå rdå vå xter, 

trå dgå rdår och utomhusområ den å ret om. 

Må l fo r kunnånde 

Den studerånde 
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• plånerår uppgifter som ingå r i sko tsel åv krukvå xter, trå dgå rds- och utomhus-

områ den 

• vå ljer och ånvå nder å ndåmå lsenligå metoder och måteriål 

• vå ljer och ånvå nder redskåp och måskiner som beho vs i årbetet 

• sko ter en fåstighets krukvå xter, trå dgå rds- och utomhusområ den å ret om 

• beåktår årbetårskyddet och så kerheten i sitt årbete 

• utvå rderår sitt eget årbete  

3.5 Kreativt skapande 20 kp 
Må let å r ått de studerånde utvecklår sin kreåtivitet och skåpårglå dje. De studerånde 

ånvå nder sjå lvstå ndigt eller med sto d olikå måteriål och tekniker. 

Må l fo r kunnånde 

Den studerånde  

• plånerår sitt årbete och lo ser de problem som uppstå r  

• ånvå nder och vå ljer olikå måteriål 

• ånvå nder olikå tekniker och redskåp 

• ånvå nder olikå sinnen i sin estetiskå lå rprocess,  

• lå r sig olikå temån utgå ende frå n ho gtider och tråditioner 

• beåktår årbetårskyddet och så kerheten i sitt årbete 

• utvå rderår sitt eget årbete  

3.6 Digitalt skapande 15 kp 
Må let å r ått de studerånde sjå lvstå ndigt eller med sto d kån ånvå ndå digitålå verktyg 

i sin vårdåg. De skåpår med hjå lp åv digitålå verktyg en produkt och få r en inblick i 

teknikens och progråmmeringens tånkevå rld.  

Må l fo r kunnånde 

Den studerånde  

• lå r sig grundernå i progråmmering  

• ånvå nder åktuellå och tidsenligå digitålå verktyg 

• ånvå nder olikå progråm fo r fråmstå llning åv produkter 

• få r en inblick i hur teknik och progråmmering tillsåmmåns kån bildå en helhet  

• beåktår årbetårskyddet och så kerheten i sitt årbete 

• utvå rderår sitt eget årbete  

3.7 Projekt 15 kp 
Må let å r ått de studerånde ensåm eller i grupp kån årrångerå eller deltå i verksåm-

het som bidrår till derås utveckling. 

Må l fo r kunnånde  

Den studerånde kån 

• go rå upp en plån fo r projektet 
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• utårbetå beho vligå dokument 

• ånvå ndå de teorier, modeller och pråktiskå o vningår som å r fo rknippånde med 

projektet 

• beskrivå sitt årbete och det hen hår lå rt sig 

• fo ljå upp och utvå rderå fo rverkligåndet åv projektet 

3.8 Individuella fortsättningsstudier 15 kp 
Studerånde hår mo jlighet ått individuellt vå ljå en exåmensdel som fo rverkligås 

inom speciålundervisningen. Fo r ått kunnå vå ljå en exåmensdel inom utbildnings-

progråmmet fo r fåstighetssko tåre skå studerånde hå åvklåråt exåmensdelårnå Un-

derhå llsårbete och Krukvå xter, trå dgå rds- och utomhusområ den med godkå nt vits-

ord. Fo r ått kunnå vå ljå en exåmensdel inom utbildningsprogråmmet fo r kock skå 

studerånde hå åvklåråt exåmensdelen Måtlågning och båkning med godkå nt vits-

ord. Yrkestrå ningsprogråmmet kommer också  ått vid behov erbjudå egnå exåmens-

delår utgå ende frå n studerånde. Det å r å ven mo jligt ått vå ljå exåmensdelår frå n 

åndrå utbildningsprogråm, fo rutsått ått det å r pråktiskt genomfo rbårt.   

 


