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Välkommen till Lärvux! 

  

Lärvux är skolan som vill ge dig kunskaper som leder till 

personlig utveckling, bättre livskvalitet och större 

kunskaper om samhället vi lever i.  

  

Lärvux (Särskild utbildning för vuxna) är en utbildning för 

dig som har ett begåvningshandikapp eller en förvärvad 

hjärnskada. Här får du studera från och med 

höstterminen det år du fyller 20 år.   

  

Det kostar inget att studera på Lärvux. Du får möjlighet att 

studera i små grupper i en trygg miljö. Vid 

studieplaneringen får alla elever sin egna individuella 

studieplan. Du kan söka en eller flera kurser och arbetar 

i din egen takt.  

  

  

Lärare:  Louise Berg  

  

Telefon: 0486-335 35, nummer för sms: 073-0845963  

  

Mail: louise.berg@ksgyf.se   
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De här kurserna kan du söka:  
Kurser på grundläggande nivå som motsvarar den 

utbildning som ges inom träningsskolan:  

  

● Språk och kommunikation  

● Natur och Miljö  

● Individ och samhälle  

  

Kurser på grundläggande nivå som motsvarar den 

utbildning som ges inom grundsärskolan:   

  

● Biologi  

● Engelska  

● Fysik  

● Geografi  

● Hem- och konsumentkunskap  

● Historia  

● Kemi  

● Matematik  

● Religionskunskap ● Samhällskunskap  

● Svenska  

● Svenska som andraspråk  

● Teknik  
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Kurser på gymnasial nivå motsvarar den utbildning som 

ges inom gymnasiesärskolan. Här följer några exempel:   

● Svenska  

● Matematik  

● Engelska  

  

Alla  kurser  hittar  du  på  skolverkets  hemsida:  

www.skolverket .se  

  

● Orienteringskurs  
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Språk och kommunikation  
En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att prata och 

uttrycka dig på olika sätt genom samtal, bokstäver, bilder 

och tecken. Du får möjlighet att utveckla förmågan att 

lyssna, samtala och samarbeta genom olika former av 

kommunikation såsom bilder, litteratur, film och drama. 

Du får söka information i olika medier med hjälp av dator 

och ipad.   

  

Delkurs 1: Kommunikation  

Du får möjlighet att utveckla ditt språk i olika 

sammanhang och miljöer, till exempel bland vänner, i 

affären, eller genom digitala kommunikationsredskap.  

Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.  

Kurskod: SGRSPRU  

  

Delkurs 2: Bild, film och ljud  

Vi samtalar om böcker, bilder och filmer. Du får veta mer 

om olika tider och skilda delar av världen.   

Kurskod: SGRSPRV  

  

Delkurs 3: Arbeta med IT  

Du får söka information och 

skriva på dator och använda 

Ipad.  

Kurskod: SGRSPRX   
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Natur och miljö  
Kursen vänder sig till dig som vill få kunskaper om 

människan och naturen. Du lär dig om djur, växter och 

mönster i naturen. Du får möjlighet att utveckla en 

matematisk förståelse för att planera och lösa praktiska 

problem. Praktiska övningar med pengar, klockan, 

geometriska figurer, längd-, vikt- och rymdmått. Teknik i 

din närmiljö och hur de fungerar.  

  

  

Delkurs 1: Din närmiljö  

Du lär dig om din omgivning.  

Kurskod: SGRNATU  

  

  

Delkurs 2: Naturen  

Du lär dig om människan, djur och växter.  

Kurskod: SGRNATV    

    

  

Delkurs 3: Matematik  

Du lär dig hantera pengar, tid 

och mått.  

Kurskod: SGRNATX  
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Individ och samhälle  
Kursen för dig som vill veta mer om din närmiljö och dess 

historia, kultur och fritids-utbud. Få mer kunskaper om 

Sverige och världen. Kunskaper om livsfrågor och religion 

och om traditioner och högtider. Du får veta mer om 

demokrati. Samt kunskap om vardagsrutiner som: 

bakning och matlagning, hygien och rengöring, inköp och 

återvinning. Livsfrågor och alla människors lika värde.  

  

  

 Delkurs 1: Min vardag Du lär 

dig om rengörning, matlagning 

och återvinning.  

Kurskod: SGRINDU  

  

Delkurs 2: Omvärld  

Du lär dig om din närmiljö i Torsås kommun och om 

Sverige och världen. Du lär dig om religion och om 

traditioner och högtider.  

Kurskod: SGRINDV  

  

Delkurs 3: Leva tillsammans  

Du lär dig om demokrati och alla människors lika värde.  

Kurskod: SGRINDX  
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Svenska  
Kursen för dig som vill utveckla dina kunskaper i att läsa, 

skriva och uttrycka dig.   

  

Delkurs 1: Tala, lyssna och samtala  

Du får diskutera och argumentera. Använda stödord och 

tankekartor. Göra en presentation och tala inför 

gruppen.  

Kurskod: SGRSVEU  

  

Delkurs 2: Läsa och skriva  

Du får läsa olika typer av texter. Vi övar stavning, 

ordkunskap och grammatik. Vi använder dator och ipad 

för att skriva och söka information.   

Kurskod: SGRSVEV  

  

Delkurs 3: Texter  

Du får öva dig i att läsa, förstå och reflektera över olika 

sorters texter såsom berättelser, fakta och nyheter. 

Känna till några författare. Ordspråks och metaforers 

betydelse.  

Kurskod: SGRSVEX   
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Svenska som andraspråk  
Kursen vänder sig till dig som har ett annat språk än 

svenska som modersmål. Vi samtalar och övar på uttal 

tillsammans. Kursen är indelad i tre delkurser.  

  

Delkurs 1: Tala, lyssna och samtala  

Du får diskutera och argumentera. Använda stödord och 

tankekartor. Vi övar på uttal och ordförståelse.  

Kurskod: SGRSVAU  

  

Delkurs 2: Läsa och skriva  

Du får läsa olika typer av texter. Vi övar stavning, 

ordkunskap och grammatik. Vi använder dator och ipad 

för att skriva och söka information.   

Kurskod: SGRSVAV  

  

Delkurs 3: Texter  

Du får öva lärförståelse i olika sorters texter såsom 

berättelser, fakta och nyheter. Känna till några författare.  

Ordspråks och metaforers betydelse.  

Kurskod:SGRSVAX  
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Engelska  
Kursen för dig som vill lära dig engelska i enklare tal och 

skrift.  

  

Delkurs 1: Engelska grund  

Vi samtalar om vardagliga ämnen, hälsnings- och 

avskedsfraser. Du får delta i dramatiseringar av 

vardagliga situationer.  

Kurskod: SGRENGU  

  

Delkurs 2: Engelska fortsättning  

Du får öva på att tala, lyssna och läsa engelska texter. Vi 

använder ordböcker och internet för att för att söka efter 

ords betydelse. Vi använder översättningsprogram. Du 

får fördjupa din läs- och skrivförmåga. Du får veta mer om 

vardagsliv och seder i engelsktalande länder.  

Kurskod: SGRENGV  
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Matematik  
Kursen för dig som vill utveckla din förmåga att använda 

matematik i din vardag, på jobbet och på fritiden.  

  

Delkurs 1: Problemlösning och de fyra räknesätten 

Du får lära dig strategier för matematisk problemlösning i 

vardagliga situationer. De fyra räknesätten vid 

huvudräkning, skriftliga metoder och att använda 

miniräknaren.  

Kurskod: SGRMATU   

  

Delkurs 2: Pengar och tid  

Du får lära dig att hantera pengar i 

vardagliga  situationer  och 

 göra prisjämförelser.  Göra  en 

 enkel budget. Du får använda 

klockan och  

lära dig mäta och uttrycka tid. Använda tidshjälpmedel i 

praktiska situationer.  

Kurskod: SGRMATV  

  

Delkurs 3: Geometri och statistik  

Du får arbeta med geometriska figurer (cirkel, kvadrat, 

rektangel och triangel). Geometriska begrepp som längd, 

bredd och höjd. Du får mäta volym och massa.  

Du får lära dig avläsa tabeller och diagram.   

Kurskod: SGRSMATX  
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Hem och konsumentkunskap  
Kursen för dig som vill lära dig tillaga enklare 

näringsriktiga maträtter och baka utifrån recept. Du får 

kunskap om kost och hälsa. Du får lära dig sköta dina 

kläder och bostad. Rutiner för inköp, vad olika varor 

kostar och hur man gör en budget. Hur livsmedel och 

andra varor produceras och transporteras och hur det 

påverkar vår miljö och hälsa.  

Kurskod: SGRHEM7  
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Samhällskunskap  
Kursen för dig som vill lära dig mer om demokrati, 

mänskliga rättigheter och politiska val i Sverige. Du får 

vara med och diskuterar olika aktuella samhällsfrågor. Du 

får veta mer om samhällsfunktioner och samhällsservice 

i närsamhället. Du får möjlighet att söka information från 

olika källor.   

Kurskod: SGRSAM7  
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Religionskunskap  
En kurs för dig som vill veta mera om olika religioner och 

livsåskådningar. Vi läser om världsreligionerna 

kristendomen, islam, judendomen, hinduismen och 

buddhismen. Vi pratar om religiöst motiverade 

levnadsregler, ritualer, högtider och symboler. Vi 

diskuterar livsfrågor som exempelvis identitet och livsstil.  

Kurskod: SGRREL7  
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Historia  
Kursen för dig som vill veta mer om historiska händelser, 

personer och tidsperioder i Sverige. Människans 

levnadsförhållanden i olika tider. Andra världskriget och 

hur det påverkat och fortfarande påverkar människor och 

stater. Vi reflekterar över hur historien har påverkat vårt 

sätt att leva idag.  

Kurskod: SGRHIS7  
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Geografi  
Kursen för dig som vill veta mer om olika platser, 

geografiska förhållanden och hur klimatet påverkar 

människans levnadsvillkor. Du får studera karta och 

jordglob. Jordytan och hur den formas av till exempel 

jordbävningar och vulkanutbrott. Vi diskuterar hur 

människan kan påverka miljön och bidra till en hållbar 

utveckling.  

Kurskod: SGRGEO7  
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Kemi  
Kursen för dig som vill lära dig mer om kemiska samband 

och frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du 

får veta mer om råvarors kretslopp, vattnets kretslopp och 

luftens egenskaper. Vanliga kemikalier i hemmet, hur de 

används och vilken påverkan de har på hälsa och miljö, 

samt hur de är märkta och bör hanteras.  

Kurskod: SGRKEM7  
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Fysik  
Kursen för dig som vill lära dig om hur fysiken påverkar 

naturen, samhället och vår vardag. Hur dag, natt, 

månader, år och årstider kan förklaras. Hur vindar, ljud 

och ljus kan förklaras. Elektricitetens användning och 

risker. Kärnkraft, fossila och förnybara bränslen, deras 

betydelse för vår energianvändning i samhället och deras 

påverkan på miljön.  

Kurskod: SGRFYS7  
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Biologi  
Kursen för dig som vill veta mer om natur, 

människokroppen och hälsa. Du får lära dig mer om djur 

och växter och hur de samspelar med miljön. Hur 

människan är beroende av och påverkar naturen. 

Människokroppens organ, deras namn, placering, 

utseende och funktion. Hur hälsan påverkas av kost, 

motion,  sömn,  sociala  relationer och 

beroendeframkallande medel.  

Kurskod: SGRBIO7  
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Teknik  
Kursen för dig som vill veta mer om hur tekniska föremål 

i din vardag fungerar. Vi tränar på att läsa manualer och 

instruktioner för redskap och teknisk utrustning. Säkerhet 

vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar 

elektricitet.   

Kurskod:SGRTEK7  
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Svenska   
I svenska motsvarande gymnasiesärskolan finns fyra 

kurser;   

● Svenska 1, 200 poäng Kurskod: SVBSVE51  

● Svenska 2, 200 poäng Kurskod: SVBSVE52   

● Litteratur, 100 poäng Kurskod: SVBLIT5  

● Skrivande, 100 poäng Kurskod: SVBSKR5  

  

I svenska kurserna får du möjlighet att utveckla din 

förmåga att tala och skriva och anpassa språket till syftet, 

mottagaren och sammanhang. Du får läsa, reflektera och 

diskutera olika texter. Du får söka och kritiskt granska 

information från olika källor.  
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Matematik  
I matematik motsvarande gymnasiesärskolan finns tre 

kurser:  

● Matematik 1, 100 poäng Kurskod: MAMMAT51  

● Matematik 1, 100 poäng Kurskod: MAMMAT52  

● Matematik 3, 100 poäng Kurskod: MAMMAT53  

  

I matematikkurserna får du möjlighet att lära dig mer om 

metoder, begrepp och strategier för att kunna lösa 

matematiska problem i ditt vardags- och yrkesliv. Öka din 

förmåga att föra och följa matematiska resonemang och 

bedöma riktighet och rimlighet i dessa.  
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Engelska  
I engelska motsvarande gymnasiesärskolan finns tre 

kurser:  

Engelska 1, 100 poäng Kurskod: ENSENG 51  

Engelska 2, 100 poäng Kurskod: ENSENG 52  

Engelska 3, 100 poäng Kurskod: ENSENG 53  

  

I engelskakurserna får du möjlighet att kommunicera på 

engelska i tal och skrift. Du får veta mer om människors 

kultur och levnadsvillkor i de länder där engelska 

används.  
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Orienteringskurs  
Kursen för dig som vill ha en introduktion till en kurs eller 

veta mer om ett kunskapsområde. Du får lära dig hur man 

studerar. Genom orienteringskursen får du hjälp att välja 

vad du ska studera för kurser eller till vilket yrke du vill 

läsa. Du får visa vad du kan inom ett ämne så du inte 

behöver läsa det igen.   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  


