
Blankett för de ämnen som börjar tillämpas den 1 juli 2021 

Om du vill ansöka om något av de ämnena som Skolverket kan börja legitimera i från och med den 1 juli 2021 
kan du bifoga denna blankett när du gör din ansökan. Observera att denna blankett inte kan ersätta en 
ansökan. Här ansöker du: https://ansokan-form-lleg.skolverket.se/start 

Jag ansöker om att få behörighet att undervisa i: 

Anatomi och fysiologi 

Ämnet anatomi och fysiologi grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, 
fysiologi, mikrobiologi och farmakologi. Ämnet behandlar människokroppens uppbyggnad och funktion, 
vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt läkemedel. 

Omvårdnad 

Ämnet omvårdnad har sin grund i praktiskt vård-och omsorgsarbete men också i det vetenskapliga 
ämnesområdet omvårdnad. Ämnet behandlar omvårdnadsåtgärder ur ett helhetsperspektiv. 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 

Ämnet funktionsförmåga och funktionsnedsättning behandlar människors olika villkor för lärande och 
utveckling i samspel med det omgivande samhället. Ämnet ska ge kunskaper ur ett helhetsperspektiv med 
hänsyn tagen till pedagogiska, etiska och kulturella aspekter. hälso- och sjukvård. 

Social omsorg 

Ämnet social omsorg har sin grund i praktiskt omsorgsarbete. Social omsorg är ett kunskapsområde inom 
det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete men innehåller även aspekter av samhälls-och 
beteendevetenskap samt pedagogik. Ämnet behandlar social omsorg ur ett helhetsperspektiv. 

Barn- och ungdomsvård 

Ämnet barn-och ungdomsvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, vårdvetenskap, 
pedagogik, medicin och etik. Det behandlar hälso-och sjukvård för barn och ungdomar. 

Rättspsykiatri 

Ämnet rättspsykiatri är tvärvetenskapligt och behandlar överlappningen mellan vetenskapsområdena 
psykiatri och juridik. Ämnet behandlar psykiatrins tillämpning inom rättsväsendet. 

 Hälso- och sjukvård 

Ämnet hälso-och sjukvård har sin grund i praktiskt hälso-och sjukvårdsarbete men också i de vetenskapliga 
ämnesområdena vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Ämnet behandlar hälso-och sjukvård på 
vårdinrättning och i hemmet.   
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