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1 2 3
Utbilda dig för en meningsfull 

framtid och bidra till en  

bättre värld.

Vi utbildar dig för samhällets 

viktigaste yrken, där det finns 

massor av jobb.

Det är lätt och smidigt att ta 

sig till Liljeholmen från  

hela Stockholm.

DIDAKTUS LILJEHOLMEN
FÖR ATT VARJE MÄNNISKA BEHÖVS

TRE SNABBA OM DIDAKTUS

Hos oss på Didaktus Liljeholmen är du viktigast. Vi tror på dig och vill att du ska trivas, må bra  

och klara dina studier. Ibland kan det kännas svårt men det finns många olika vägar att nå målen.  

Med vår hjälp hittar du den väg som är bäst för dig.

Här kommer du genom stöd och struktur börja din resa mot en meningsfull framtid. Lärarna ställer 

höga krav och uppmärksammar alla dina framsteg. På Didaktus är du och dina behov i fokus.  

Efter gymnasiet ska du kunna välja mellan att jobba, studera vidare eller kanske driva eget företag. 

Vi utbildar dig för samhällets viktigaste yrken, där det finns massor av jobb.



JENNIE ROSENGREN
REKTOR, LILJEHOLMEN

VÅRA VÄRDEORD

Våra värdeord /AMBITION/KRAFT/GLÖD utgör grunden för 

vårt gemensamma arbete som visar vad som förenar oss och vad 

vi vill uppnå, med elevernas bästa som utgångspunkt.



Didaktus Liljeholmen är skolan där vi lär för livet    

När du börjar hos oss startar din resa mot yrkesliv 

eller vidare studier. Våra utbildningar vänder sig till dig 

som tänker dig ett yrke där du på olika sätt är med och 

påverkar andra människor och deras liv. Vi är stolta 

över att få utveckla och utbilda blivande pedagoger, 

vårdpersonal, jurister och statsvetare. Vi vet att vilken 

riktning din gymnasieresa än tar dig så kommer du  

i framtiden vara en av dem som på olika sätt ska ta  

hand om oss! 

Vi vet att varje människa behövs och att världen 

behöver många olika slags människor. Därför vill vi att 

du ska kunna vara ditt unika jag som du är idag och vi vill 

ta tillvara på det du kan så att du kan utvecklas till den 

du ska bli. 

Lärande och kunskap är något som sker tillsammans 

med andra. Att få känna sig trygg, bli sedd och kunna 

göra sin röst hörd är därför viktigt för att du ska kunna 

klara dina studier. Och för att du ska få den bästa 

undervisningen ser vi som jobbar på skolan till att själva 

fortsätta lära oss nya saker genom olika utbildningar.

Vi är många som finns med dig på vägen   

För att du ska kunna hitta ditt sätt att nå målen med 

din utbildning har vi, förutom våra kompetenta lärare, 

flera andra personer som kan ge dig stöd och hjälp; 

specialpedagoger, skolsköterska, kurator, studie- och 

yrkesvägledare, elevstödjare och mentorer. Du möter 

oss i klassrum, biblioteket, vårt studierum eller vid våra 

olika samtalsplatser i korridorerna.

För mig som rektor är du och alla andra elever på skolan 

huvudpersonerna; utan er vore Didaktus Liljeholmen 

inte mycket till gymnasium! Att få träffa elever är 

den bästa delen i mitt jobb. Precis som alla andra som 

jobbar på skolan kommer jag att ställa krav på dig att 

du närvarar, anstränger dig, och inte minst talar om ifall 

saker inte fungerar. Mitt jobb är att se till att vi ger dig 

de bästa förutsättningar vi kan ge.

Ditt jobb är att vara dig själv.

Välkommen till  

Didaktus Liljeholmen!

JENNIE ROSENGREN
REKTOR, LILJEHOLMEN
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VAD BLIR MAN EFTER STUDENTEN?

BARN OCH FRITID
INRIKTNING: PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

VAD BLIR MAN EFTER STUDENTEN?

”VI BLANDAR LÄRANDE I VERKLIGHETEN 

MED TEORI I KLASSRUMMET.”

Gymnasiegemensamma ämnen  600p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .......................... 100p
Matematik 1a ........................................................................... 100p
Naturkunskap 1a1.................................................................. 50p
Engelska 5 .................................................................................. 100p
Idrott och Hälsa 1 ................................................................... 100p
Samhällskunskap 1a1............................................................ 50p
Historia 1a1............................................................................... 50p
Religionskunskap 1 ................................................................ 50p

Programgemensamma ämnen 700p

Hälsopedagogik ....................................................................... 100p
Naturkunskap 1a2 ................................................................. 50p
Kommunikation ....................................................................... 100p
Lärande och utveckling ....................................................... 100p
Människors miljöer ................................................................ 100p
Pedagogiskt ledarskap ......................................................... 100p
Samhällskunskap 1a2 ........................................................... 50p
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 ....................... 100p

Inriktning Pedagogiskt och socialt arb. 300p

Barns lärande och växande ................................................ 100p
Pedagogiskt arbete ................................................................ 200p

Individuellt val  200 p
Ind val 1 ....................................................................................... 100p
Ind val 2 ....................................................................................... 100p

Gymnasiearbete  100 p

Gymnasiearbete...................................................................... 100p

Programfördjupning 200 p

Specialpedagogik 1 ................................................................ 100p
Specialpedagogik 2 ................................................................ 100p
Aktivitetsledarskap  .............................................................. 100p
Sociologi ..................................................................................... 100p
Pedagogiska teorier och praktiker ................................. 100p
Skapande verksamhet .......................................................... 100p

POÄNGPLAN

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar  
i poängplanen till nästa läsår.



VAD BLIR MAN EFTER STUDENTEN?

Passar programmet mig? 

Vill du jobba som barnskötare eller kanske elevassistent efter gymnasiet? Väljer du inriktningen  

pedagogiskt arbete på barn- och fritidsprogrammet kommer du att få lära dig allt om barn och ungas  

utveckling och lärande.

Vad får jag lära mig? 

Under utbildningen kommer du vara på en riktig arbetsplats och öva, det kallas för arbetsplatsförlagt 

lärande (APL). Du får testa olika aktiviteter som används i arbetet med barn och unga. Det kan vara både 

inomhus och utomhus och handla om allt ifrån att laga mat till idrott och friluftsliv. När du sedan är tillbaka  

i skolan diskuterar vi det du lärt dig och blandar med teori och kunskaper inom psykologi,  

sociologi och pedagogik.

Stöd och struktur 

På barn- och fritidsprogrammet jobbar du mycket med att lära dig att skapa ordning i vardagen, studierna 

och livet, självklart med stöd från dina lärare. Allt med fokus på din yrkesexamen. När du lär dig på vårt sätt 

känner du dig trygg och säker i att du verkligen klarar jobbet.

Med din yrkesexamen från barn- och fritidsprogrammet kan du börja jobba på en gång, till exempel  

på en förskola, som personlig assistent eller varför inte resa utomlands och jobba som au pair? 

BARN OCH FRITID
INRIKTNING: PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

VAD BLIR MAN EFTER STUDENTEN?
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VAD BLIR MAN EFTER STUDENTEN?

VÅRD OCH OMSORG

”EFTER GYMNASIET 

ÄR DU EN FÄRDIG 

UNDERSKÖTERSKA 

MED ERFARENHET 

AV VÅRDARBETE.”

Gymnasiegemensamma ämnen  600p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .......................... 100p
Matematik 1a ........................................................................... 100p
Naturkunskap 1a1.................................................................. 50p
Engelska 5 .................................................................................. 100p
Idrott och Hälsa 1 ................................................................... 100p
Samhällskunskap 1a1............................................................ 50p
Historia 1a1............................................................................... 50p
Religionskunskap 1 ................................................................ 50p

Programgemensamma ämnen 1100p

Hälsopedagogik ....................................................................... 100p
Medicin 1 .................................................................................... 150p
Etik och människans livsvillkor ......................................... 100p
Psykiatri 1 .................................................................................. 100p
Psykologi 1 ................................................................................ 50p
Samhällskunskap 1a2 ........................................................... 50p
Specialpedagogik .................................................................... 100p
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 ......................... 100p
Vård- och omsorgsarbete 1 ............................................... 200p
Vård- och omsorgsarbete 2 ............................................... 150p

Individuellt val  200 p

Ind val 1 ....................................................................................... 100p
Ind val 2 ....................................................................................... 100p

Gymnasiearbete  100 p

Gymnasiearbete...................................................................... 100p

Programfördjupning 500 p

Profil äldreomsorg
Specialpedagogik 2 ................................................................ 100p
Vård och omsorg vid demenssjukdom .......................... 100p
Friskvård och hälsa ................................................................ 100p
Socialpedagogik ...................................................................... 100p
Mental träning ......................................................................... 100p 

Profil vård och omsorg
Svenska 3 /svenska som andrapspråk 3 ....................... 100p
Engelska 6 .................................................................................. 100p
Akutsjukvård ............................................................................ 200p
Mental träning ......................................................................... 100p

POÄNGPLAN

TOTALT: 2500P



VAD BLIR MAN EFTER STUDENTEN?

Passar programmet mig? 

Vill du jobba som undersköterska efter gymnasiet? Kanske vill du studera vidare till sjuksköterska, polis, sjuk-

gymnast eller forskare inom medicin? Väljer du vård- och omsorgsprogrammet kan du söka jobb direkt eller 

studera vidare efter gymnasiet. Inför årskurs två kan du välja mellan två olika profiler, äldreomsorg eller  

vård och omsorg.

Vad får jag lära mig? 

Under utbildningen kommer du vara på en riktig arbetsplats och öva, det kallas för arbetsplatsförlagt 

lärande (APL). Du får testa olika aktiviteter som används i arbetet inom vård och omsorg. I klassrummet 

blandar vi sedan det du lärt dig med praktiska övningar och teori om ämnet. Du lär dig att upptäcka  

sjukdomar och hur man kan motverka dem. Du får följa upp patienten för att se om han eller hon har  

blivit bättre eller helt frisk. Ditt mål är att din patient alltid ska må bättre efter din hjälp.

Stöd och struktur 

På Didaktus jobbar vi också mycket med att lära dig att skapa ordning i vardagen, studierna och livet.  

Här tror vi alltid på dig och hjälper dig, samtidigt som vi ställer krav för att du ska nå dina mål. Vi på Didaktus 

vill att du ska ha förutsättningar att klara din examen genom att ge dig stöd, struktur och hjälp.

Efter avslutade studier inom det nationella programmet Vård och Omsorg  blir du en färdig anställningsbar 

undersköterska med erfarenhet av vårdarbete. Du kan söka jobb direkt och vara trygg i att du klarar arbetet. 

Om du har valt att läsa de kurser som ger högskolebehörighet kan du också läsa vidare till  

sjuksköterska, polis eller lärare.

VÅRD OCH OMSORG
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VAD BLIR MAN EFTER STUDENTEN?

SAMHÄLLSVETENSKAP
INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP

”HÄR LÄR DU DIG 

OM HUR MÄNNISKAN 

PÅVERKAS OCH  

PÅVERKAR OLIKA 

ASPEKTER I 

SAMHÄLLET.”

Gymnasiegemensamma ämnen  1150p
Engelska 5 .................................................................................. 100p
Engelska 6 .................................................................................. 100p
Historia 1b ................................................................................. 100p
Idrott och Hälsa 1 ................................................................... 100p
Matematik 1b ........................................................................... 100p
Matematik 2b ........................................................................... 100p
Naturkunskap 1b .................................................................... 100p
Religionskunskap 1 ................................................................ 50p
Samhällskunskap 1b .............................................................. 100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 ........................ 100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 2 ........................ 100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 3 ........................ 100p

Programgemensamma ämnen 300p

Filosofi 1 ..................................................................................... 50p
Moderna språk ........................................................................ 200p
Psykologi 1 ................................................................................ 50p

Inriktning Beteendevetenskap 450p
Ledarskap och organisation............................................... 100p
Kommunikation ....................................................................... 100p
Psykologi 2a .............................................................................. 50p
Samhällskunskap 2 ................................................................. 100p
Sociologi ..................................................................................... 100p

Individuellt val  200 p
Ind val 1 ....................................................................................... 100p
Ind val 2 ....................................................................................... 100p

Gymnasiearbete  100 p

Gymnasiearbete...................................................................... 100p

Programfördjupning 300 p

Internationella relationer ................................................... 100p
Människors miljöer  ............................................................... 100p
Etnicitet och kulturmöten  ................................................. 100p

POÄNGPLAN

TOTALT: 2500P

Vi reserverar oss för eventuella justeringar  
i poängplanen till nästa läsår.



VAD BLIR MAN EFTER STUDENTEN?

Passar programmet mig? 

Vill du jobba med människor och socialt arbete? Vill du kunna välja mellan många olika utbildningar på 

högskolan efter gymnasiet? Väljer du samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer du få 

lära dig om hur människor och samhällen fungerar. Samtidigt får du en bred behörighet till högskolan.

Vad får jag lära mig? 

Under utbildningen tar vi reda på vi hur samhället och våra olikheter påverkar oss som samhälle och som 

människor. Vi undersöker t ex saker som kultur: vad är vanligt i din kultur som andra kan tycka är märkligt? 

Klass: hur påverkar din bakgrund och status vem du är? Genus: skillnader mellan manligt och kvinnligt.  

På inriktning beteendevetenskap letar vi tillsammans efter svar på varför vi blir de personer vi blir. Vi  

studerar ibland ute i verkligheten och blandar sedan det vi lärt med teori och diskussioner i klassrummet. 

Stöd och struktur 

På Didaktus jobbar vi också mycket med att lära dig att skapa ordning i vardagen, studierna och livet.  

Här tror vi alltid på dig och hjälper dig, samtidigt som vi ställer krav för att du ska nå dina mål. Vi på Didaktus 

vill att du ska ha förutsättningar att klara din examen genom att ge dig stöd, struktur och hjälp.

När du tar studenten från samhällsvetenskapliga programmet har du fått en bred utbildning med  

grundläggande högskolebehörighet. Det betyder att du kan välja att läsa vidare på många olika  

program på högskolor eller universitet.

SAMHÄLLSVETENSKAP
INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP
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Saknar du betyg? Introduktionsprogrammen finns för att hjälpa dig.

YRKESINTRODUKTION (IMY) 

 

Yrkesintroduktion finns för dig som saknar  

behörighet till ett yrkesprogram. 

Utbildningen hjälper dig in på ett yrkesprogram 

eller att snabbt komma ut i arbete. Vi jobbar mest 

med praktiska övningar i yrkesinriktade kurser 

som blandas med praktik ute på riktiga företag 

(arbetsplatsförlagt lärande).

Vi erbjuder två inriktningar under  

Yrkesintroduktion:  

Vård och omsorg; Vårdbiträde 

Barn och Fritid; Elevassistent

PROGRAMINRIKTAT VAL (IMV) 

 

Vill du gå ett av våra yrkesprogram men saknar betyg?  

Då kan du söka programinriktat val.

Här jobbar vi tillsammans för att du så snabbt som  

möjligt ska bli behörig och hoppa över till yrkes-

programmet. Du läser kurser på yrkesprogrammet  

samtidigt som du blir färdig med dina ej godkända betyg.

Vi erbjuder dessa inriktningar under  

Programinriktat val: 

Samhäll, Barn och Fritid, och Vård och omsorg.

Krav för att komma in på IMV är:  

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.  

Godkänt betyg i engelska eller matematik.  

Godkända betyg i fyra andra ämnen  

(alternativt godkända betyg i engelska och matematik 

samt tre andra ämnen).

INTRODUKTIONSPROGRAM
PROGRAMINRIKTAT VAL  

YRKESINTRODUKTION



INTRODUKTIONSPROGRAM
PROGRAMINRIKTAT VAL  

YRKESINTRODUKTION
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AMANDA, SAMHÄLLSPROGRAMMET

För Amanda börjar studenten närma sig då hon 

läser det sista året på samhällsprogrammet med 

inriktning beteendevetenskap. Hon är väldigt nöjd 

med sitt val av program och ser nu fram emot att 

kunna välja riktning själv efter examen. Funderar 

du på att läsa samhällsprogrammet?

Varför valde du just samhällsprogrammet?  

– Jag har alltid tyckt om de ämnen som är kopplade till 

programmet. Att få prata om samhället, läsa psykologi och 

lära sig om människan är intressant. Jag är nöjd med mitt 

val och är tacksam att jag valde det framför kanske natur. 

Det är en lagom utmaning för mig, varken för svårt eller 

för lätt. Det passar mig bra!

Vad tycker du om skolan? 

– Jag tycker om min klass! Var såklart nervös i början men 

jag har jättefina klasskompisar. Vi peppar varandra och 

alla hjälps åt, som att förhöra varandra utanför klassrum-

met. Lärarna är också jättebra! Jag trodde aldrig att jag 

skulle få lika bra lärare som i grundskolan, men nu har jag 

världens bästa lärare. De brinner för att vi ska lära oss och 

vi kan prata med dem om allt utan att det blir stelt. Jag har 

även en mentor, Camilla, som hjälper och pushar mig.

Vad ser du fram emot mest med studenten? 

– Att få vila ett tag! Jag vill plugga vidare och tänker söka 

till socionomprogrammet. Om jag skulle ändra mig kan jag 

jobba ett tag istället, få nya erfarenheter och hitta vad jag 

själv är bra på. Jag vill bli skolkurator. Eller heminredare 

kanske.

Vad ska man tänka på när man väljer gymnasium? 

– Att inte välja skolor som har högre poäng än det du har, 

det blir jobbigt att välja om du inte kommer in. Välj ett 

program som du känner att du klarar av. Om du vill läsa till 

något kan man alltid göra det längre fram.

Varför tycker du att man ska söka till Didaktus 

Liljeholmen? 

– Genom att läsa här kommer du märka att skolan inte 

behöver vara så komplicerad. Lärarna hjälper oss att göra 

ett studieschema varje vecka vilket gör att vi får extra 

mycket hjälp. De får oss att utvecklas och tro på oss själva. 

Jag trivs jättebra!

INTERVJUER MED ELEVER OCH  
PERSONAL PÅ DIDAKTUS

GENOM ATT LÄSA HÄR 

KOMMER DU MÄRKA 

ATT SKOLAN INTE 

BEHÖVER VARA SÅ 

KOMPLICERAD.”
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DET ÄR HÄFTIGT 

NÄR DE INSER ATT 

DE KLARAR AV MER 

ÄN VAD DE TROR 

OCH VÄXER I SITT 

SJÄLVFÖRTROENDE.”

– INTERVJUER MED ELEVER OCH PERSONAL PÅ DIDAKTUS –

HELENA, LÄRARE

Helena Heinås jobbar som lärare hos oss. Hon undervisar i 

ämnen kopplat till vård och omsorg. Helena har stor erfarenhet 

från branschen sedan innan då hon jobbat inom vården sedan 

hon var 18.

Vad får eleverna lära sig på dina lektioner?  

– Jag utgår såklart från kursplanen så att eleverna får med sig allt de 

behöver. Men jag försöker också plocka in en typ av livskunskap och 

vill utmana elevernas sätt att tänka. Vi jobbar också med studieteknik. 

Det krävs såklart en del jobb, men tillsammans knäcker vi koden.

Vad är det roligaste med att vara lärare? 

– Att få se eleverna växa och utvecklas. Det är häftigt när de inser att 

de klarar av mer än vad de tror och växer i sitt självförtroende. Det är 

även roligt att höra om elever som får jobb på sin APL-plats. 

Du nämner att eleverna gör APL.  

Hur bidrar det till utbildningen? 

– I skolan följer vi läroplanen för att se till att eleverna lär sig allt de 

behöver. Genom sin APL-plats får eleverna testa på momenten prak-

tiskt och se verkligheten. De får även lära sig att bemöta människor 

och kommunicera, vilket är en stor del av branschen. Det är även ett 

bra steg in i arbetslivet!

MIRABELLE, ELEV

Mirabelle går det sista året på barn- och fritidsprogrammet. Hon ser fram emot att  

ta studenten men tycker också att det känns tråkigt att behöva lämna sin klass.  

Funderar du på att läsa barn och fritid? Ta reda på vad Mirabelle tycker om programmet!

Varför valde du just barn och fritid?  

– Jag valde först hotell och restaurang på en annan skola. Efter ett år kände jag att det inte var rätt val för mig. Jag  

älskar att vara med barn och min mamma är förskolelärare så det kändes som att programmet passade mig bättre.  

Jag är väldigt nöjd att jag bytte program och skola.

Vad tycker du om skolan?  

– Det är bra stämning här! Jag älskar våra barn- och fritidslärare, vi klickar med varandra. Klassen är som en familj och 

alla umgås med alla. Vi har även mentorer på skolan. Vi har en mentorstid varje vecka där vi bland annat planerar våra 

studier. Man kan verkligen vända sig till dem om man behöver hjälp.



08 – 681 12 85

SYV KONTAKT: 

ANDERS.KRONBERG@DIDAKTUS.SE  
08 – 545 78 606  (BF, EK, SA) 

MOA.NORELL@DIDAKTUS.SE  
08 – 681 12 75  (NA, VO)

DIDAKTUS.SE

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS

26 NOV / 21 JAN / 15 APR 
18.00–19.30

GÖR PRAKTIK UTOMLANDS

Projekten finansieras inom ramen för ERASMUS+ 

via Europeiska Unionen vilket gör att du inte behöver 

betala för resor, boende, mat eller support på 

platsen. Du tas om hand av våra samarbetspart-

ners som är av högsta kvalitet. De väntar på att du 

kommer, så vänta inte med att söka!

Didaktus samarbetar med företag i Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland där du som elev kan göra 

utlandspraktik. Praktiken är oftast i tre veckor och du får lära dig mycket om dig själv och ditt yrke. 

Alla elever som läser ett yrkesprogram har möjlighet att söka utlandspraktik.

Även praktikperioder kring tre månader kan 

erbjudas för dig som inte får ett fast jobb direkt 

efter studenten. Genom praktik på ett företag 

utomlands får du mer erfarenhet och chansen till 

ett fast jobb i Sverige eller något av länderna vi 

arbetar i ökar.

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

KOM OCH BESÖK OSS!*

Vill du veta mer, se skolan och träffa lärare och 

elever? Då är du varmt välkommen att komma till oss 

som elev för en dag.  Hör av dig så hjälper vi dig hitta 

en tid som passar!

*Till följd av covid-19 kan våra öppna hus bli digitala eller bokningsbara då vi förhåller oss till rådande riktlinjer.  

Håll utkik på vår hemsida där vi löpande uppdaterar information om våra öppna hus och prova på dagar.



VÄLKOMMEN PÅ 

ÖPPET HUS

26 NOV / 21 JAN / 15 APR 

18.00–19.30 

LÖVHOLMSVÄGEN 2

117 43 STOCKHOLM 

WWW.DIDAKTUS.SE 

08 – 681 12 85

*

*Till följd av covid-19 kan våra öppna hus bli digitala eller bokningsbara då vi förhåller oss till rådande riktlinjer.  

Håll utkik på vår hemsida där vi löpande uppdaterar information om våra öppna hus och prova på dagar.


