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Vem kan studera inom
särskild utbildning för
vuxna – Lärvux?

Du kan söka till särskild utbildning för  vuxna om  
du har fyllt 20 år och har  inlärnings svårigheter  
som  beror på utvecklingsstörning eller  förvärvad 
hjärnskada. I Göteborg kallar vi särskild  
utbildning för vuxna för Lärvux.

Varför ska du söka till Lärvux?
På Lärvux får du utveckla dina kunskaper för 
att klara dig bättre i samhället och i arbets
livet. Du kan söka en kurs inom ett ämne som 
 intresserar dig. Du kan också söka en yrkes
inriktad  utbildning för att lättare få ett arbete 
eller  sysselsättning som passar dig.

Vad erbjuds inom Lärvux?
På Lärvux får du utbildning med hög kvalitet 
utifrån dina förutsättningar. Tillsammans med 
 studie och yrkesvägledare, kurator och lärare 
gör du en studieplanering som utgår från dina 
behov och tidigare kunskaper. För dig som 
har annat modersmål än svenska finns kurser i 
 svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få 
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språkstöd av en modersmålslärare. På Lärvux 
studerar du i små grupper och i lugn takt. Du 
får betyg eller intyg när du är klar med kursen. 
 Utbildningen kostar ingenting.

Hur påverkas din ekonomi när du 
studerar?
Om du har ersättning från Försäkringskassan är 
det viktigt att du kontaktar din handläggare och 
planerar din ekonomi innan du börjar studera. 
Om du inte har bidrag eller någon annan inkomst 
kan du söka ersättning under din studietid. 
Skolan hjälper dig att göra en ansökan till 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du som 
tar ledigt från ditt arbete och får ett löneavdrag 
kan också söka denna ersättning.

Osäker på hur 
du ansöker till 
Lärvux? Hör av 
dig till oss! Vi 
finns alltid här 
för att besvara 

dina frågor. 
Kontaktuppgifter 

hittar du på 
baksidan av 
katalogen.

?
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Kurser på   
grundläggande  
nivå motsvarande 
 träningsskolan

Språk och kommunikation
I kursen Språk och kommunikation får du 
träna på hur du samspelar och samtalar 
med andra människor. Du får träna på 
att uttrycka tankar och känslor med 
kroppsspråk, tecken eller tal. I kursen 
får du också träna på att känna igen 
ordbilder, skriva för hand eller på dator. Du 
kan välja att söka hela kursen Språk och 
kommunikation eller enbart en delkurs som 
är mer inriktad mot att läsa och skriva.

Språk och kommunikation

Anmälningskod  SGRSPR7

Läsa och skriva

Anmälningskod  SGRSPRV 

Individ och samhälle
I kursen Individ och samhälle får du träna 
på att laga mat, tvätta, sköta ditt hem och 
hantera pengar. Du får också lära dig om 
samband mellan mat och hälsa och hur 
återvinning fungerar. I kursen får du även 
veta mera om regler och lagar i samhället 
och om demokrati. Du kan söka hela kursen 
Individ och samhälle eller en delkurs som är 
mer inriktad mot mat, måltid och hälsa eller 
mot trafikkunskap.

Individ och samhälle

Anmälningskod  SGRIND7

Mat, måltid och hälsa

Anmälningskod  SGRINDU 

Trafikkunskap

Anmälningskod  SGRINDV 

KURSER PÅ  GRUNDLÄGGANDE NIVÅ MOTSVARANDE  TRÄNINGSSKOLAN

Särskild utbildning för vuxna 
på träningsnivå är för dig som 
 saknar kunskaper som motsvarar 
grundsärskolans träningsskola. 
DU KAN EXEMPELVIS tidigare ha läst inom 
 något av gymnasiesärskolans program.  
Det finns  möjlighet att studera med stöd av 
Bliss för dig som  behöver det. Kurserna riktar 
sig även till dig som inte har någon tidigare 
skolbakgrund. Utbildnings tiden kan variera 
 beroende på dina förkunskaper och dina mål 
med studierna.

Natur och miljö

Anmälningskod  SGRNAT7

Tid och pengar

Anmälningskod  SGRNATV

Djur och natur

Anmälningskod  SGRNATX

Du och din kropp

Anmälningskod  SGRNATY

Natur och miljö
I kursen Natur och miljö får du lära dig  
om djur, natur och om återkommande 
mönster i naturen, till exempel årstider  
och vädertyper. Du får lära dig olika 
 tidsbegrepp och träna på att förstå  klockan. 
Du får lära dig hur vardagliga tekniska 
 föremål  fungerar och matematik i  praktiska 
situationer. I kursen får du också veta 
mer om kroppen, kärlek, relationer och 
 sexualitet. Du kan söka hela kursen Natur 
och miljö eller en kortare delkurs inom  
olika områden.
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Kurser på
grundläggande
nivå

Särskild utbildning för vuxna på 
grundläggande nivå är för dig som 
saknar kunskaper som motsvarar 
grundsärskolan. 
DU KANSKE TIDIGARE har läst inom något av 
 gymnasiesärskolans program och vill fortsätta att 
lära dig inom olika kunskapsområden. Kurserna 
riktar sig även till dig som inte har någon tidigare 
skolbakgrund.

Du kan söka till en eller flera kurser och välja 
till exempel svenska, matematik, engelska eller 
hemkunskap. Om du har ett annat modersmål än 
svenska finns det möjlighet att läsa svenska som 
andraspråk. Det finns också möjlighet att  studera 
med stöd av Bliss för dig som behöver det. 
Utbildningstiden kan variera beroende på dina 
förutsättningar, dina förkunskaper i ämnet och 
dina mål med studierna.

Svenska

Anmälningskod  SGRSVE7

Svenska – läs och skriv

Anmälningskod  SGRSVEV

Svenska som andraspråk

Anmälningskod  SGRSVA7

Svenska som andraspråk  
– läs och skriv

Anmälningskod  SGRSVAV

Matematik

Anmälningskod  SGRMAT7

Matematik – tid och pengar

Anmälningskod  SGRMATV

Matematik för nybörjare

Anmälningskod SGRORI71C

Svenska eller Svenska  
som andraspråk
Inom ämnet svenska får du träna på att tala, 
lyssna, läsa och skriva. Du får läsa olika  texter 
och diskutera innehållet för att förstå vad 
andra uttrycker. Du får träna på att uttrycka 
egna tankar och idéer. Du får skriva både för 
hand och med hjälp av dator. Du kan söka hela 
kursen eller en delkurs som är mer inriktad på 
att bara läsa och skriva. Du som har ett annat 
modersmål än svenska ska välja kurserna inom 
svenska som andraspråk eller sfi.

Matematik
Inom ämnet matematik får du träna på de 
fyra räknesätten och på att lösa matematiska 
 problem. Du får träna på att förstå klockan  
och olika tidsbegrepp. Du får också träna på  
att förstå pengars värde och hur pengar 
kan  växlas. Kursen tar även upp geometri, 
 procenträkning, tabeller och diagram. Du kan 
söka hela kursen i matematik eller en delkurs 
som är mer inriktad på att förstå tid och pengar.

Matematik för nybörjare
Kursen i matematik är en orienteringskurs för 
dig som är nyanländ i Sverige och behöver 
lära dig viktiga matematiska ord och begrepp 
på svenska. I kursen får du lära dig att räkna 
tal och använda matematiska tecken. Du får 
även öva på ord för att förstå tid och använda 
klockan, till exempel för att du ska komma i tid 
till möten. Du får också lära dig att använda 
pengar för att kunna betala varor i en affär. 

Efter orienteringskursen kan du söka en av 
kurserna i matematik på grundläggande nivå. 
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Adam 
Intressen: 
Gillar musik och träning  
i alla dess former. Går  
även på dansmix en kurs 
hos Danskompaniet  Spinn.

Tidigare studier:
Partille gymnasie särskola, 
Kulturskolan i  Göteborg,  
yrkes förberedande kurser 
på Ljungskile folk högskola.

Framtidsdröm: 
Fortsätta jobba som  
funktionär på olika  
sportevenemang. Det  
är kul att få hjälpa till. 

Dold talang: 
Är bra på konst, tycker 
om att rita och måla, det 
gjorde jag mycket när jag 
var yngre. Tycker även det 
är kul att laga mat.

KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

”Man får räkna i 
lugn och ro, det är 
som meditation”
FÖR 11 ÅR SEDAN läste Adam svenska på Lärvux. 
Nu är han tillbaka i skolbänken och studerar 
matematik en gång i veckan. Idén fick han efter 
att han bläddrat igenom Lärvuxkatalogen och 
såg att det fanns en matematikkurs. Han blev   
 i  ntresserad och tänkte: Det där vill jag bli  
bättre på!

– När jag började på matematiken  räknade 
vi mycket plus och minus. I början använde 
jag  miniräknare men nu klarar jag mig utan 
den.  Multiplikation är roligast för det är enkelt, 
 berättar Adam.

Adam trivs jättebra på Lärvux. Det bästa 
med studierna är att det är lugnt och skönt i 
 klassrummet så att man kan koncentrera sig på 
huvudräkningen. Speciellt när det kommer till 
division, som han tycker är lite svårare.

– Jag vill bli bättre på division, det är ganska 
krångligt. Men det är bara att öva och  använda 
hjärnmusklerna. Eftersom att vi bara är tre  elever 

”I början använde jag  miniräknare 
men nu klarar jag mig utan den”

i klassen får man räkna i lugn och ro, det är 
 nästan som meditation, säger han.

 
UTÖVER SINA STUDIER på Lärvux arbetar Adam 
på två dagliga verksamheter. På måndagar och 
torsdagar är han på Idrottsplatsen, där han bland 
annat tränar på gym och spelar olika bollsporter. 
På tisdagar är han på Mediabyrån och producerar 
podcasts, nättidning och webbTV.

– Det roligaste är sport, typ bollsport och 
hinderbanor, eller egentligen vad som helst som 
har med fysisk aktivitet att göra. Jag spelar även 
basket och vi hade nyss en turnering på Marks 
gymnasium i Kinna där vi kom på andra plats, 
berättar Adam.
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KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Biologi
I ämnet biologi får du lära dig om kroppens 
organ och hur hälsan påverkas av kost, 
motion, sömn och droger. Du får lära dig 
om sexualitet, kärlek och relationer. Även 
om djur och växter och om samspelen i 
naturen. Kursen tar också upp människans 
beroende av naturen och hur vi påverkar 
naturen och miljön genom hur vi väljer att 
leva. Det finns två delkurser inom Biologi 
som du kan söka.

Geografi
I ämnet geografi får du lära dig att förstå 
och använda världskartan och jordgloben. 
Du får lära dig om hur jordens olika klimat 
och växtzoner påverkar människan. Kursen 
tar också upp miljöfrågor och hur dina val i 
vardagen kan påverka miljön.

Samhällskunskap
I ämnet samhällskunskap får du lära dig om 
demokrati, politik och om  grundläggande 
mänskliga rättigheter, till exempel alla 
 människors lika värde. Du får lära dig hur det 
svenska samhället fungerar, om  lagar och   
r  egler och om dina rättigheter och 
 skyldigheter i samhället. Du får också lära  
dig hur människor lever och arbetar i 
andra länder. Du kan söka hela kursen i 
samhällskunskap eller en delkurs som är  
mer inriktad på hur det är att leva i Sverige.

Samhällskunskap

Anmälningskod  SGRSAM7

Samhällskunskap – att leva i Sverige

Anmälningskod  SGRSAMV

Biologi – kropp och hälsa

Anmälningskod  SGRBIOV

Biologi – djur och natur

Anmälningskod  SGRBIOU

Geografi

Anmälningskod  SGRGEO7

Engelska
I ämnet engelska får du träna på att tala, 
läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga 
 situationer. Du får träna på att ställa frågor på 
engelska och på att svara när någon frågar 
dig. Kursen tar också upp hur människor lever 
i  länder där man talar engelska. Du kan söka 
hela kursen i engelska eller en delkurs som är 
mer inriktad på att tala engelska.

Hem- och konsumentkunskap
I ämnet hem och konsumentkunskap får du 
träna på att planera måltider och laga mat för 
olika situationer. Du får lära dig att jämföra 
varor utifrån kvalitet och miljömärkning och 
att förstå sambanden mellan mat och hälsa. 
I kursen får du också lära dig att sköta ditt 
hem och beräkna kostnader för boende, mat 
och fritid. Du kan söka hela kursen i hem och 
konsumentkunskap eller en delkurs som är mer 
inriktad på mat, måltider och hälsa.

Laga din egen matlåda
I kursen lär du dig att laga din egen matlåda. 
Du får lära dig hur du kan sätta ihop en nyttig, 
billig och god matlåda som du kan ha med till 
ditt jobb. Du kommer också lära dig hur du kan 
ta tillvara på mat som blir över och hur du ska 
förvara maten så att den håller längre.

Engelska

Anmälningskod  SGRENG7

Engelska – tala engelska

Anmälningskod  SGRENGU

Hem- och konsumentkunskap

Anmälningskod  SGRHEM7

Hem- och konsumentkunskap
– mat, måltid och hälsa

Anmälningskod  SGRHEMU

Laga din egen matlåda

Anmälningskod  SGRHEMV

Nyhet!
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Historia
I ämnet historia får du lära dig om  historiska 
personer, händelser och tidsperioder i  Sverige 
från forntid till nutid. Du får lära dig om hur 
krig och förtryck påverkar människor och 
 stater. Kursen tar också upp människors    
l evnadsförhållanden under olika tider i olika 
delar av världen.

Fysik
I ämnet fysik för du lära dig om solsystemet 
och om hur dag, natt, månader och år kan  
förklaras. Du får lära dig om ljud och ljus, 
 elektricitet och kärnkraft. Du får också göra 
enklare undersökningar i fysik.

Kemi
I ämnet kemi för du lära dig om kemi i  vardagen, 
till exempel olika kretslopp, sopsortering och 
hur vanliga hushållskemikalier är märkta och hur 
de används på ett säkert sätt. Du får också göra 
enklare undersökningar i kemi.

Datorkunskap för nybörjare
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig hur 
man använder en dator. Du kommer att få 
lära dig att starta datorn, använda internet, 
skriva och spara dokument. I kursen lär du 
dig också hur du kan hålla kontakten med 
kompisar genom att skicka epost och vara 
med på sociala medier.

Religion
I ämnet religion får du lära dig om olika 
 religioner och andra livsåskådningar och hur 
det påverkar samhället. Kursen tar också upp 
viktiga livsfrågor, till exempel identitet, livsstil, 
könsroller, kärlek, etik, jämlikhet och solidaritet.

Teknik
I ämnet teknik för du lära dig om tekniska 
lösningar och teknisk utrustning som används 
i vardagen. Kursen tar också upp säkerhet 
vid teknikanvändning, till exempel elektricitet, 
 mobiltelefoni och internetanvändning.

Historia

Anmälningskod  SGRHIS7

Fysik

Anmälningskod  SGRFYS7

Kemi

Anmälningskod  SGRKEM7

Datorkunskap för nybörjare

Anmälningskod SGRORI71G

Religion

Anmälningskod  SGRREL7

Teknik

Anmälningskod  SGRTEK7

KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Har du frågor om  
någon av våra kurser? 
Hör av dig till oss så  

berättar vi mer!  
Kontaktuppgifter hittar 

du på baksidan av  
katalogen.
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Kurser på 
gymnasial nivå

Gymnasial särskild utbildning  
för vuxna är för dig som saknar 
kunskaper på gymnasial nivå. 
DU KANSKE TIDIGARE har läst inom något av 
gymnasiesärskolans nationella program och vill 
fortsätta lära dig inom olika kunskapsområden. 

Du kan söka en eller flera kurser och välja 
ämnen som svenska, matematik, engelska eller 
samhällskunskap. Det finns även estetiska kurser 
i dans, bild eller musik. Det finns möjlighet att 
 s tudera med stöd av Bliss för dig som behöver 
det. Utbildningstiden kan variera beroende på 
dina förutsättningar, dina förkunskaper i ämnet 
och dina mål med studierna.

Svenska eller Svenska som  
andraspråk
Inom ämnet svenska får du träna på att 
tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa 
olika texter och diskutera innehållet för att 
förstå vad andra uttrycker. Du får träna på 
att uttrycka egna tankar och idéer och på 
att söka information på olika sätt. Du får 
skriva texter och lära dig att använda olika 
hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 
I kursen ingår att läsa skönlitteratur och att 
kunna berätta om det du har läst. Du som 
har ett annat modersmål än svenska ska 
välja kursen Svenska som andraspråk.

Engelska
I ämnet engelska får du träna på att tala, 
läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga 
situationer. Du får träna på att läsa, förstå 
och skriva engelska texter. Du får även 
använda engelska för att berätta för andra 
om det du har läst eller upplevt. Kursen tar 
också upp stavning, grammatik och hur du 
kan söka information på engelska genom 
internet.

Matematik
Inom ämnet matematik får du träna på  
de fyra räknesätten och på att lösa  
matematiska problem med huvudräkning 
och med miniräknare. Du får träna på att 
förstå klockan och olika tidsbegrepp.  
Du får också träna på att förstå pengars   
v ärde och att mäta och jämföra längd, vikt, 
volym och temperatur. Kursen tar också 
upp ekvationer, geometri, procenträkning, 
tabeller och diagram.

Svenska 1

Anmälningskod  SVBSVE51

Svenska 2

Anmälningskod  SVBSVE52

Svenska som andraspråk 1

Anmälningskod  SVOSVE51

Svenska som andraspråk 2

Anmälningskod  SVOSVE52

Engelska 1

Anmälningskod ENSENG51

Engelska 2

Anmälningskod ENSENG52

Engelska 3

Anmälningskod ENSENG53

Matematik 1

Anmälningskod MAMMAT51

Matematik 2

Anmälningskod MAMMAT52

Matematik 3

Anmälningskod MAMMAT53
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Människan
I kursen Människan får du lära dig om hur  
olika kulturer påverkar människors livsvillkor 
och vardag. Du får lära dig om hur du kan 
 bemöta människor i olika sociala  sammanhang 
och om normer, värderingar och regler. 
 Kursen tar även upp mänskliga  rättigheter, 
 barnkonventionen,  socialtjänstlagen och   
sociala verksamheter som till exempel kyrkor 
och  föreningar.

Hälsa
I kursen Hälsa får du lära dig om  hälsa, 
ohälsa och om samhällets mål kring  hälsa 
för hela befolkningen. Du får lära dig 
om människans livsvillkor och om hur 
 levnadsvanor påverkar hälsan, till exempel 
kost, fysisk aktivitet och sociala relationer.

Hemkunskap
I kursen Hemkunskap får du lära dig att 
planera måltider och laga mat efter recept. 
Du får lära dig att jämföra varor utifrån  
pris, kvalitet, miljömärkning och om 
 sambanden mellan mat och hälsa. Du 
får även lära dig att beräkna kostnader 
för  boende, mat och fritid. Kursen tar 
också upp hur  internethandel, lån och 
 abonnemang  fungerar. 

Människan

Anmälningskod MNNMAN5

Hälsa 1

Anmälningskod HASHAL51

Hälsa 2

Anmälningskod HASHAL52

Hemkunskap 1

Anmälningskod HEOHEM51

Hemkunskap 2

Anmälningskod HEOHEM52

KURSER PÅ GYMNASIAL NIVÅ

Samhällskunskap
I ämnet samhällskunskap får du lära dig om 
 demokrati, politik och om grundläggande 
 mänskliga rättigheter, till exempel alla   
människors lika värde. Du får lära dig hur det 
svenska  samhället fungerar, om lagar och 
 regler och om dina rättigheter och  skyldigheter 
i  samhället. Du får också lära dig om hur du 
 hanterar din privatekonomi. Kursen tar även  
upp frågor om arbetsmiljö, arbetsrätt och  
om arbetsmarknadens villkor.

Naturkunskap
I ämnet naturkunskap får du lära dig om 
 växter, djur och om sambanden i naturen. 
Du får lära dig om hållbar utveckling, energi
användning och ekosystem. Kursen tar även 
upp hur människokroppen fungerar och om 
sexualitet, relationer och sexuell hälsa.

Sällskapsdjur
I kursen sällskapsdjur får du lära dig om  olika 
typer av djur som lämpar sig att ha som 
 husdjur hemma. Du får även lära dig hur du 
ska ta hand om husdjur hemma så att de trivs. 
I kursen ingår även att lära sig hur djuren ska 
hanteras och hur du ska rengöra till exempel 
burar och akvarium. 

Geografi
I ämnet geografi får du lära dig om olika 
 världsdelar och att använda karta. Du får lära 
dig om olika naturresurser och deras betydelse 
för människor och djur. Kursen tar också upp 
orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av 
världen. Även studier om  klimatförändringar, 
vilka konsekvenser de kan få och om  betydelsen 
av hållbar utveckling ingår i kursen.

Samhällskunskap 1

Anmälningskod  SALSAM51

Naturkunskap 1

Anmälningskod NANNAT51

Naturkunskap 2

Anmälningskod NANNAT52

Naturkunskap 3

Anmälningskod NANNAT53

Sällskapsdjur 1

Anmälningskod SAKSAL51

Sällskapsdjur 2

Anmälningskod SAKSAL52

Geografi 1

Anmälningskod GEGGEO51
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4 KURSER PÅ GYMNASIAL NIVÅ

”Det bästa med 
dansen är att man 
får låta kroppen 
göra sin grej”

Susanna 
Intressen: 
Simmar två gånger 
i veckan på tisdagar 
och torsdagar. Tycker 
även om att sitta vid 
datorn hemma och 
spara på bilder och 
Wikipediaartiklar om 
filmer.

Tidigare studier:
Gymnasiesärskolans 
individuella program.

Favoritplats i 
 Göteborg:
Slottsskogen och  
Liseberg på somrarna. 
Men jag gillar också 
att bara vara hemma. 

Framtidsdröm: 
Hade gärna provat  
på att jobba som  
balettdansös eller  
modedesigner. Har 
sett filmer om båda 
yrkena och tycker de 
verkar spännande. 

SUSANNA LÄSER SVENSKA och dans på Lärvux. 
Hon valde att studera svenska eftersom att hon 
ville bli bättre på att skriva, och dans för att hon 
ville utforska olika dansstilar.

– Det är kul på svenskan för där lär vi oss att 
skriva olika typer av texter. På dansen dansar 
vi bland annat bugg, samba, hiphop och balett, 
som är min favorit. Det bästa med dansen är att 
man får låta kroppen dansa och göra sin grej. 
Jag  dansar även mycket hemma och har egna 
 balettskor och kläder som jag har sytt själv, 
 berättar hon. 

Susanna studerar på Lärvux två dagar i veckan, 
på torsdagar och fredagar. Till skolan åker hon 
spårvagn och på hemvägen brukar hon ta  
bussen. När Susanna inte är på Lärvux arbetar 
hon på en daglig verksamhet i Frölunda.

– På torsdagar händer det mycket. Först 

 simmar jag på morgonen och sedan åker jag och 
jobbar på min dagliga verksamhet. När jag är klar 
på jobbet äter jag lunch snabbt för att hinna till 
Lärvux i tid, säger Susanna.

FÖRUTOM SIMNINGEN TYCKER SUSANNA om att 
sitta vid datorn på fritiden. På datorn samlar hon 
på bilder och söker upp artiklar om filmer på det 
digitala uppslagsverket Wikipedia.

– När man söker på en film på Wikipedia 
 kommer en artikel upp som jag brukar spara och 
skriva ut. Det finns många filmer jag tycker om, 
men mina favoriter är Mamma Miafilmerna, som 
är baserade på Abbas låtar, berättar hon.

”Jag  dansar även mycket   
hemma och har egna  balettskor 
och  kläder som jag har sytt själv”
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Data- och digital kompetens
I kursen Data och digital kompetens får du lära 
dig hur du kan göra bankärenden,  deklararera 
och hur du hanterar inloggningsuppgifter. Du får 
lära dig om sociala medier och om hur du kan 
använda dessa på ett säkert sätt. Du får också 
lära dig om surfplattor, mobiltelefoner och olika 
metoder för att söka efter information på  
internet. Kursen tar även upp etiska frågor och 
lagen om upphovsrätt.

Dans
I kursen Dans får du lära dig att dansa själv 
och med andra och hur du använder dansen 
som uttrycksmedel. Du får även lära dig om 
dans i olika delar av världen och träna på olika 
typer av dans och rörelseövningar. Kursen tar 
också upp ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet 
inom dans. 

Bild
I bildkurserna får du lära dig olika tekniker  
inom bild och form genom teckning, måleri, 
 kollage, foto, skulptur, komposition och  
färglära. Du får även lära dig att tolka och  
samtala om bild och form. Kursen tar också  
upp hur bilder kan  användas på olika sätt och  
i olika sammanhang. 

Trafikantkunskap
I kursen trafikantkunskap får du lära dig om 
olika trafiksituationer och om trafikregler för 
fotgängare, cyklister och förare av motorfordon. 
Du får lära dig om risker i trafiken i samband 
med alkohol och andra droger. Kursen tar även 
upp vad som krävs för att ta körkort. Unders 
kursens gång har du också möjlighet att ta 
förarbevis för moped, traktor och få hjälp med 
körkortsteori för bil och EUmoped.

Medieproduktion
I kursen Medieproduktion får du lära dig hur du 
kan skapa olika mediala produkter, exempelvis 
genom att skriva, filma eller anordna utställningar. 
Du kommer också att prova på att fotografera, 
filma och göra ljudupptagningar.

Data- och digital kompetens

Anmälningskod  INMDIG5

Dans 1

Anmälningskod DABDAN51

Dans 2

Anmälningskod DABDAN52

Bild 1

Anmälningskod BIBBIL51

Bild 2

Anmälningskod BIBBIL52

Bild 3

Anmälningskod BIBBIL53

Trafikantkunskap

Anmälningskod  SALTRA5

Medieproduktion

Anmälningskod  MEOMED5
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Yrkesinriktade 
kurser

Inom särskild utbildning för vuxna 
kan du söka utbildning inom olika 
yrkesområden. Du varvar studier 
i skolan med praktik (APL) på en 
arbetsplats. 
UTBILDNINGEN KAN LÄSAS på heltid eller deltid 
utifrån dina behov och tidigare erfarenheter. 
Målet är att du ska öka dina möjligheter att hitta 
ett arbete eller en sysselsättning som  intresserar 
dig och passar dig som person. De kurser 
som ingår i utbildningen finns inom  gymnasie
särskolans nationella program. 

Innan du blir antagen till en yrkesinriktad 
utbildning får du gå en introduktionskurs på 
skolan för att se om utbildningen passar dig. 
Tillsammans med studie och yrkesvägledare 
och lärare gör du då en individuell studieplan 
som beskriver vad du ska studera och hur du 
ska nå ditt mål.

Vägen mot jobb
Kursen vänder sig till dig som vill komma   
vidare i ditt yrkesliv och bli bättre f  örberedd 
för ett arbete. Du får veta mer om de  olika 
 yrkesinriktade utbildningarna som finns 
inom Lärvux. Alla som söker en yrkesinriktad  
utbildning startar med denna 
introduktionskurs. I kursen får du: 

 » studie- och yrkesvägledning för att lära dig 
mer om dig själv och för att kunna välja en 
yrkesinriktning som passar just dig

 » kunskap om vad som förväntas av dig på 
en arbetsplats

 » prova på olika yrkesinriktningar  innan  
du gör ett val

 » prova på praktik inom det  yrkes område  
du väljer

          Kursen pågår i 6 veckor. 

Vägen mot jobb

Anmälningskod SGYVÄGEN

Barn
Utbildningen vänder sig till dig som är 
 intresserad av att arbeta med barn. Du får 
lära dig om hur man arbetar i förskolan  
och om hur barn lär sig nya saker. I 
utbildningen ingår att lära sig om lekar 
och aktiviteter för barn och om sagor 
och sagoläsning. Du får också lära dig om 
vardagsrutiner i förskolan.

Barn

Anmälningskod SÄBARN

Äldrevård
Utbildningen vänder sig till dig som är 
 intresserad av att arbeta med äldre. Du 
får lära dig om hur man arbetar på ett 
äldreboende. I utbildningen ingår att lära 
sig att hjälpa till vid måltider, bädda sängar 
och städa, läsa  tidningen och hjälpa till 
med aktiviteter som till  exempel att ta en 
promenad med den äldre.

Äldrevård

Anmälningskod SÄOMV

22 23



YRKESINRIKTADE KURSER

Thomas 
Intressen: 
Tycker om att vara 
hemma och ta det lugnt, 
emellanåt tar jag en fika 
hos grannen. Spelar även 
fotboll i Grunden Bois.

Studerar:
Handel, lager och service.

Framtidsdröm:
Fortsätta jobba på lager.

Dold talang:
Är bra på att lyssna 
på folk och ta in min 
omgivning.

”Jag vill fortsätta 
att arbeta på lager”
THOMAS HAR STUDERAT på Lärvux vid två olika 
tillfällen tidigare. Senaste gången var för ett par 
år sedan, då läste han en yrkesinriktad utbildning 
som han valde att avsluta efter halva terminen. 
”Det var inte riktigt min grej då”, berättar Thomas 
när han får frågan om varför han valde att hoppa 
av utbildningen. När hans sambo började läsa på 
Lärvux vid årsskiftet fick Thomas en nytändning 
och tog beslutet att börja studera på nytt. Nu 
läser han första terminen på den yrkesinriktade 
utbildningen Handel, Lager och service.

– Jag kände att det var dags att slutföra det jag 
en gång påbörjat. Nu trivs jag dessutom mycket 
bättre än vad jag gjorde förut, säger han.

Thomas studerar på Lärvux fem dagar i 
veckan. Från måndag till onsdag är han på sin 
praktikplats, och på torsdagar och fredagar är 
han i skolan och studerar olika kurser. Det bästa 
med utbildningen är praktiken tycker Thomas. 
Här får han prova på en rad olika arbetsuppgifter 
och hans kollegor är hjälpsamma och trevliga.

– Jag gör min praktik på Myrornas lager här i 
Göteborg, det är kul. Där får jag prova på att stå 
vid bandet, packa upp kläder, prismärka varor 
och arbeta vid pressen. Vid pressen står man vid 
ett band och river upp säckar med produkter 
som åker ner i tunnor. När tunnorna är fulla 
pressar man materialet som sedan skickas iväg 
och återvinns, berättar Thomas.

Thomas är utbildad finsnickare i grunden, 
men det är ingenting han vill arbeta som 
efter studierna. I framtiden vill han fortsätta 
på lagerspåret och gärna kompletterat sina 
kunskaper med en utbildning i hur man kör truck. 

– Att vara snickare är ingenting som lockar, 
det är för krävande. Jag vill fortsätta att arbeta 
på lager. På min praktik omsätter vi runt 40 ton 
kläder och produkter varje vecka, så det finns 
alltid någonting att göra. I framtiden skulle jag 
även vilja ta ett truckkort, säger han.

 

STUDIERNA PÅ LÄRVUX och praktiken på Myrorna 
upptar mycket av Thomas lediga tid till vardags, 
men på helgerna finner han tid att både koppla 
av hemma och spela fotboll.

– På helgerna är jag mestadels hemma och tar 
det lugnt, ibland är jag över hos grannen och 
fikar. Jag spelar även fotboll i Grunden Bois, det 
har jag gjort i omgångar i flera år. Förr i tiden 
tränade jag mycket kampsport, bland annat judo 
och taekwondo, berättar Thomas. 

”Jag får prova på att stå vid 
 bandet, packa upp kläder, 
prismärka varor och arbeta  
vid pressen”
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YRKESINRIKTADE KURSER

Handel, lager och service
Utbildningen vänder sig till dig som är 
 intresserad av att arbeta i en butik, på ett lager 
eller med kundservice. Du får lära dig att packa 
upp varor i butik och varuhantering på ett 
lager. I utbildningen lär du dig om arbetsmiljö, 
lokalhantering och att hjälpa kunder.

Restaurang och storkök
Utbildningen vänder sig till dig som är  intresserad 
av att arbeta inom  restaurangbranschen. Det kan 
till exempel vara med servering på en  restaurang, 
försäljning på ett kafé eller matlagning och 
 diskning i ett storkök.

Hotell
Utbildningen vänder sig till dig som är 
 intresserad av att arbeta inom hotellbranschen. 
Det kan till exempel vara att städa och bädda 
sängar, möblera konferensrum, arbeta med 
miljöhanteringen eller att hjälpa gäster  
på hotellet.

Lokalvård
Utbildningen vänder sig till dig som är 
 intresserad av att arbeta med städning och 
service. Det kan till exempel vara att städa och 
göra fint i lokaler, fylla på förbrukningsmaterial 
och hantera städutrustning.

Handel, lager och service

Anmälningskod SÄHANLAG

Restaurang och storkök

Anmälningskod SÄHOTRE

Hotell

Anmälningskod SÄHOTL

Lokalvård

Anmälningskod SÄLOK

Sfi – svenska för invandrare
Du som är nyanländ i Sverige kan läsa sfi på 
Lärvux. Du får träna på att förstå och tala 
svenska i olika situationer. Det ingår även 
träning i att läsa och skriva på enkel svenska. 
En viktig del av utbildningen är att förstå det 
svenska samhället och vad du behöver  kunna 
för att få ett arbete. Undervisningen sker i 
 mindre grupp och i långsam takt.

SFI – svenska för invandrare

Anmälningskod SÄSFI

Nyhet!

Sfi  
– svenska för  
invandrare
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Om du har ett arbete och 
vill  utvecklas kan du söka till 
 kompetensutveckling.
Tillsammans med dig och din arbetsgivare 
eller handledare pratar vi om vad du 
behöver lära dig. Det kan vara sådant som 
gör att du trivs bättre på ditt arbete. Det 
kan också vara något som du behöver lära 
dig för att få prova nya  arbetsuppgifter, till 
exempel hantera varor på ett lager. 
Kursinnehåll och tid kan variera. De dagar 
som du inte är i skolan arbetar du som 
vanligt på din arbetsplats.

Du och din arbetsgivare bokar en tid för 
besök om din kompetensutveckling på 
telefon 031368 30 02.

Kompetens- 
utveckling

KOMPETENSUTVECKLING

”Ibland är det tufft 
och slitsamt men 
 samtidigt  väldigt kul”
DAVID HAR STUDERAT den fyraåriga 
gymnasieutbildningen hotell, restaurang 
och bageri på Burgården. Under 
studietiden fick David möjligheten 
att genomföra en två månader lång 
praktik i skolmatsalen på Hvitfeldtska 
gymnasiet. En tid efter studenten blev 
David erbjuden en utvecklingstjänst 
som skolmåltidsbiträde och efter två 
års arbete en fast tjänst.

– På jobbet gör jag mycket olika
saker; bland annat hjälper jag till 
att laga mat och att förbereda olika 
rätter. Ibland är det tufft och slitsamt 
men samtidigt väldigt kul. Jag har 
jättetrevliga kollegor så det är alltid kul 
att komma till jobbet, berättar David.  

En halvdag i veckan studerar David 
en kompetensutvecklande kurs på 
Lärvux där han får lära sig mer om 
såser och specialkost. Han valde att 
läsa kursen för att få nya idéer och 
värdefull kunskap som han kan ta med 
sig i sitt dagliga arbete i skolmatsalen.

– Det bästa med kursen är att man
får prova på att laga en massa goda 
såser och att äta ihop, umgås med 
kurskamraterna och lärarna. Det är bra 
stämning på lektionerna och vi har kul 
tillsammans, samtidigt som vi lär oss nya saker. 
Det är också skönt att komma iväg från jobbet en 
dag i veckan och få lite miljöombyte, säger han. 

DAVID TRIVS JÄTTEBRA på kursen och han lär sig 
mycket. Att laga sås kan vara lite klurigt för saker 

och ting måste göras i rätt ordning. 
Som tur är har David kunniga lärare 
som är bra på att undervisa och som 
kommer med nya spännande idéer 
hela tiden.

– Det krävs en del övning för att
lyckas med vissa såser. Lagar man 
t.ex. en bearnaisesås från grunden 
gäller det att inte hälla i olja för snabbt 
för då skär sig såsen. På jobbet lagar 
vi en hel del Rhode Islandsås, den är 
jag rätt bra på. Men då har vi stora 
maskiner som gör såsen, så det är 
lite annorlunda att förbereda den för 
hand, berättar David. 

NÄR DAVID INTE är på arbetet eller 
i skolan tycker han om att sporta 
och umgås med vänner. Han spelar 
innebandy i Frölunda IBK och fotboll 
i Slottsskogen/Godhem. Innebandy 
har han spelat längst, och det är 
även det David tycker är roligast. 

– I fotbollen skulle jag beskriva mig
själv som en tuff och bollsäker back. 
Under vinterhalvåret spelar jag dock 
inte så mycket fotboll så det blir 

mest innebandy. Det tycker jag är roligast ändå 
för planen är mindre och det är mer intensivt än i 
fotboll, säger han.

David 
Intressen: 
Sportar mycket, 
spelar bland annat 
innebandy och 
fotboll. Gillar även 
att umgås med 
vänner och att äta 
god mat. 

Tidigare studier:
Programmet för 
hotell, restaurang 
och bageri.

Favoritplats i 
Göteborg: 
Ruddalen, där brukar 
jag spela fotboll 
med kompisar när 
det är fint väder. 
Gillar också att  
vara ute i naturen i 
Västra Frölunda  
där jag bor.

Dold talang:
Är rätt bra på att 
hitta borttappade 
saker. Det brukar 
mina vänner 
uppskatta.
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Hitta hit med  
kollektivtrafik

Spårvagn 1, 3, 6, 9 eller  
11 till Järntorget 
Buss 60 till Järntorget
 

Postadress
 
Lärvux
Arbetsmarknad och  
vuxenutbildning
402 29 Göteborg

Så här söker 
du till Lärvux
Du får själv fylla i ansökningsblanketten 
som du hittar på www.goteborg.se/larvux.  

Du måste även skicka in dina betyg eller intyg från  
tidigare studier tillsammans med ansökan. Om du inte  
har studerat inom Lärvux tidigare blir du kallad till ett  
samtal. Under samtalet får du veta mer om särskild  
utbildning för vuxna och du får berätta lite om dig själv. 

Sista ansökningsdag är: 
8 maj om du vill börja studera 3 augusti 2020
11 september om du vill börja studera 12 oktober 2020

30 oktober om du vill börja studera i januari 2021 

Lärvuxteamet

Britt Hallgren, studie och yrkesvägledare
Ida Källén, utbildningssamordnare
Jaana Nyman, kurator
Annika Bergström, rektor
Annika Westlund, specialpedagog

Vill du komma i kontakt med Lärvux på 
 Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan  
du göra det på olika sätt.
 
Hemsida: www.goteborg.se/larvux
Epost: info@arbvux.goteborg.se
Telefon till studie och yrkesvägledare: 031 – 368 30 00
Kurator på Lärvux: 031 – 368 30 02
Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2, plan 4
Besöksadress från och med 6 juli: Brogatan 4

Här finns vi! Gå av vid  
Grönsakstorget

1 3 606
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9 11

11

30 31



Särskild utbildning för vuxna

2020/2021

Hemsida: www.goteborg.se/larvux
Epost: info@arbvux.goteborg.se
Telefon till studie och 
yrkesvägledare: 031 – 368 30 00
Kurator på Lärvux: 031 – 368 30 02
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