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Vem kan studera inom  
kommunal vuxenutbildning  
som särskild utbildning  
– Lärvux?

Du kan söka till särskild utbildning  
om du har fyllt 20 år och har  
inlärningssvårigheter som beror  
på utvecklingsstörning eller  
förvärvad hjärnskada. I Göteborg 
kallas kommunal vuxenutbildning  
som särskild utbildning för Lärvux. 

Hur planerar du dina studier?
Utbildningen genomförs med hög kvalitet och 
utifrån dina förutsättningar. Om det är första 
gången du gör en ansökan till Lärvux kallas du  
till studieplanering på Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. Då träffar du en studie- och 
yrkesvägledare och kurator. För dig som har 
annat modersmål än svenska finns kurser i 
svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få 
språkstöd av en modersmålslärare. Studierna sker 
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. 

Studium Lärvux
Telefon: 031- 367 18 81
Webb www.studium.se/larvux
Adress: Tankegången 4
Hållplats: Lindholmen

Kontakta
oss
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Kurser för dig  
som har svenska 
som andraspråk
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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. Du får också träna 
på att läsa och skriva på enkel svenska och  
lära dig om hur det svenska samhället  
fungerar. Undervisningen sker i mindre  
grupp och i långsam takt.

Sfi – svenska för invandrare

Anmälningskod  SÄSFI

Matematik för nybörjare
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  
och använda matematiska tecken. Du får  
även öva på ord för att förstå tid, använda 
klockan och förstå pengars värde. Efter 
orienterings kursen kan du söka en av  
kurserna i matematik på grundläggande nivå.

Att leva i Sverige på lätt svenska
Kursen ges på lätt svenska och riktar sig  
till dig som läser sfi eller svenska som  
andra språk. I kursen får du lära dig hur det  
är att leva i Sverige, till exempel om boende, 
miljö och familj. Du får också lära dig om  
olika samhälls funktioner och samhällsservice, 
till exempel räddningstjänst, sjukvård, yrken 
och fritid. 

Matematik för nybörjare

Anmälningskod  SGRORI71C

Göteborg – en stad att upptäcka
Kursen ges på lätt svenska och riktar sig  
till dig som läser sfi eller svenska som  
andraspråk. I kursen får du praktiskt träna 
svenska genom att göra studiebesök på olika 
platser i Göteborg. Vi fotograferar stadsmiljöer 
och i klassrummet samtalar vi sedan om de 
platser vi besökt. Denna delkurs är speciellt 
riktad till dig som vill träna på att prata svenska 
och till dig som vill lära känna Göteborg bättre.

Geografi på lätt svenska
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

Göteborg – en stad att upptäcka

Anmälningskod  SGRORI71C

Geografi på lätt svenska

Anmälningskod  SGRGEO7

Datorkunskap för nybörjare

Anmälningskod  SGRORI71G

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, logga in  
på internet, skriva och spara ett dokument. 
I kursen lär du dig också hur du kan hålla 
kontakten med kompisar genom att skicka 
e-post och vara med på sociala medier.

KURSER FÖR DIG SOM ÄR NYANLÄND I SVERIGE

Att leva i Sverige på lätt svenska

Anmälningskod  SGRSAMV

Nyhet!
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Kurser på   
grundläggande  
nivå motsvarande 
 träningsskolan

Särskild utbildning på träningsnivå  
är för dig som saknar kunskaper  
som motsvarar grund särskolans  
träningsskola. Kurserna riktar sig även 
till dig som inte har någon tidigare 
skolbakgrund. Utbildningstiden kan 
variera beroende på dina förkunskaper 
och dina mål med studierna.
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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 söka 
hela kursen språk och kommunikation,  
eller 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 dina 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

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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lära mig. Jag tränar hemma varje dag och går  
till biblioteket och läser böcker så att jag ska bli 
bättre på att prata svenska. I Ghana pratade jag 
Akan som är mitt modersmål och engelska som 
jag nu också studerar.

HUR KAN EN VANLIG SKOLDAG SE UT? 
– Jag brukar komma till skolan vid 8.30-tiden. 

Först har jag bild till klockan 11 och sedan äter  
jag lunch som jag har tagit med hemifrån. 
Klockan 12:30 är det sfi tills skolan är slut 15.30. 

Skolundervisningen varvas med daglig 
verksamhet i Majorna, Papper och Print. Där man 
arbetar med skapande verksamhet. Theo lyser 
upp när teckning och målning förs på tal, man 
märker att det ligger honom varmt om hjärtat. 
Theo visar stolt upp en bild på Michael Jackson, 
ett svartvitt fotografi som han har kompletterat 
och färglagt på ett konstfullt sätt. Han jobbar 
även i dator med sina bilder.

Förutom att måla och teckna betyder fotboll 
mycket för Theo.

– Jag tränar fotboll med Brämaregårdens FC, 
vid Vårväderstorget, berättar han och visar upp 
bilder på klubbens A-lag. Jag är bra på fotboll, 
säger Theo.

”Det bästa med  
skolan är lärarna  
som hjälper mig  
med skolarbetet.”
THEO ÄR 22 ÅR och bor i Majorna, men han är 
född i Ghana och kom till Sverige för fyra år 
sedan. På Lärvux studerar Theo engelska och sfi 
som han kompletterar med bild för att utveckla 
språket ännu mer. Det ger mycket extra att öva 
svenska i samband med att måla och teckna som 
är stora intressen. 

Theo går i skolan två dagar i veckan och han är 
inne på andra året.

– Det bästa med skolan är lärarna som hjälper 
mig med skolarbetet. Dom frågar också vad jag 
tycker är intressant, så att dom kan hjälpa mig  
att hitta nya intressen. Dom frågar ofta om hur 
jag mår, om det är bra, om jag har vänner och 
sånt. Lärarna känner mig och det gör att jag är 
trygg på skolan.

THEO TYCKER ATT STUDIERNA FLYTER PÅ BRA. 

Trots att han bara varit i Sverige i fyra år pratar 
han bra svenska som han ibland kompletterar 
med engelska.

– Jag gillar att prata svenska, jag håller på att 

”Jag gillar att prata svenska, jag 
håller på att lära mig.”
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”Det bästa med  
skolan är lärarna  
som hjälper mig  
med skolarbetet.”

Theo Kwabena 
Asante
Studerar: 
Sfi, engelska och bild.

Framtidsdröm:
Jag vill måla, teckna och 
jobba konstnärligt.

Favoritplats i Göteborg: 
Jag gillar Majorna där jag 
bor och gillar att vara i 
naturen, så Slottsskogen 
är en bra plats för mig.

Dold talang: 
Jag gillar att måla och 
rita, vilka motiv som helst. 
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Kurser på
grundläggande
nivå

Särskild utbildning på grundläggande 
nivå är för dig som saknar kunskaper 
som motsvarar grundsärskolan. Kurserna 
riktar sig även till dig som inte har någon 
tidigare skolbakgrund. 

Om du har ett annat modersmål än 
svenska kan du läsa sfi eller svenska som 
andraspråk. Utbildningstiden kan variera 
beroende på dina förutsättningar, dina 
förkunskaper och dina mål med studierna.
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Kurser på
grundläggande
nivå

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

Engelska

Anmälningskod  SGRENG7

Engelska – tala engelska

Anmälningskod  SGRENGU

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 skriva  
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. 

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. 

KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ 11



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 eller 
hur du planerar och lagar en matlåda.

Hem- och konsumentkunskap

Anmälningskod  SGRHEM7

Hem- och konsumentkunskap
– mat, måltid och hälsa

Anmälningskod  SGRHEMU

Hem- och konsumentkunskap 
– laga din egen matlåda

Anmälningskod  SGRHEMV

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. Du får lära 
dig om djur och växter och om samspelen i 
naturen. Kursen tar också upp hur vi påverkar 
naturen och miljön genom hur vi väljer att 
leva. Det finns två delkurser inom ämnet 
biologi som du kan söka.

Biologi – djur och natur

Anmälningskod  SGRBIOU

Biologi – friskvård

Anmälningskod  SGRBIOX

 

Samhällskunskap
I ämnet samhällskunskap får du lära dig om 
demokrati, politik och om grundläggande 
mänskliga rättigheter. Du får lära dig hur 
det svenska samhället fungerar och 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

Nyhet!

Biologi – friskvård är för dig som vill lära dig  
om kroppen, sinnena och relationer. Du lär dig 
om hälsa, mat, träning och avslappning. Du får 
testa att röra på dig på ett enkelt och roligt 
sätt. Vi utforskar hur människan påverkar och 
påverkas av naturen.

12 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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Sebastian 
Hägg
Studerar: 
Engelska, tidigare även 
bild och datakunskap.

Framtidsdröm:
Jag hade velat publicera 
en bok och möjligtvis 
också en film.

Favoritplats i Göteborg: 
Jag gillar att besöka 
Liseberg. Och jag åker 
Flumeride varje gång jag 
är där, minst en gång 
varje gång. Det finns nog 
inget år då jag inte har 
åkt den. 

Dold talang: 
Jag gillar kreativitet, 
förutom att skriva så blir 
det mycket ritande. 
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Där kommer hans noggrannhet väl till pass.
– Jag är en sån som bryr sig om kvalitet och  

vill se till att allt är korrekt.
Förutom kvalitetskontroll omfattar arbets-

uppgifterna även paketering.
– Jag har packat en massa porslin, man förseglar 

det med tidningspapper och packar det i lådor så 
att det inte skadas. Jag trivs på praktiken, för det 
är lugnt där och arbetskamraterna är trevliga.

NÄR SEBASTIAN INTE PRAKTISERAR eller går i 
skolan skriver han en hel del.

– Jag skriver en bok, som ska bli som en 
seriebok, ungefär som en serietidning fast  
det är en bok. Jag skriver en massa berättelser.  
Det är någon form av fantasy, men den är långt  
ifrån färdig. Jag skriver på Microsoft Word. 

Även film är ett stort intresse, men någon 
speciell favoritfilm har han inte. 

– Det är blandat, men jag gillar lite äldre filmer, 
inte svartvita filmer kanske. Jag är ingen direkt 
finsmakare. Jag gillar många olika sorters film 
men mest tycker jag om äventyrsfilmer, science 
fiction, fantasy och action. Det skulle vara kul  
att göra en egen film någon gång i framtiden, 
säger Sebastian.

”Jag är en sån som  
bryr sig om kvalitet.”
SEBASTIAN ÄR 31 ÅR OCH BOR I FRÖLUNDA. På 
Lärvux studerar han engelska, ett språk som  
han tycker är både kul och användbart.

– Engelska är ju ett internationellt språk som 
kan vara bra att använda på exempelvis 
arbetsplatser. I skolan är det roligast när vi tittar 
på engelskspråkiga undervisningsfilmer, då får 
man lära sig språket samtidigt som man får veta 
mer om något ämne.

Sebastian har läst engelska i 3,5 år och tidigare 
även studerat bild och datakunskap. Han är i 
skolan en gång i veckan och trivs bra.

– Det kan visserligen bli lite stressigt när man 
ska komma hit i tid och så. Men jag tycker ändå 
att det är lugnt för övrigt. Jag tar mig fram med 
hjälp av Västtrafik, jag åker kollektivt.

FÖRUTOM ATT LÄSA ENGELSKA gör Sebastian 
praktik på ett lager i Mölndal där han är tre  
dagar i veckan på halvtid. Uppgifterna består 
bland annat av att gå igenom spel och pussel  
för att se att allt är komplett. 

”Det roligaste är när vi tittar på 
engelska undervisningsfilmer.”
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Historia
I ämnet historia får du lära dig om historiska 
personer, händelser och tidsperioder från 
forntid till nutid

Historia

Anmälningskod  SGRHIS7

Religion
I ämnet religion får du lära dig om olika 
religioner och viktiga livsfrågor.

Religion

Anmälningskod  SGRREL7

Spännande naturvetenskap  
och teknik 
I den här kursen får du lära dig om hur  
olika saker i vår omgivning fungerar. Du gör 
spännande experiment med vatten, salt och 
ballonger. Du prövar att få olika föremål att 
flyta och du bygger en bro med hjälp av 
glasspinnar.  Du lär dig också om vår planet 
Tellus och våra närmaste grannar i solsystemet.

Spännande naturkunskap och teknik

Anmälningskod SGRORI71C

ÖVRIGA KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Fler kurser på  
grundläggande nivå

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.

Geografi

Anmälningskod  SGRGEO7

Nyhet!

16ÖVRIGA KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Fler kurser på  
grundläggande nivå
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Kurser på 
gymnasial nivå

Gymnasial särskild utbildning är  
för dig som tidigare läst på nationellt 
program men saknar kunskaper på  
gymnasial nivå. Du kan söka teoretiska 
eller estetiska kurser. Utbildningstiden 
kan variera beroende på dina  
förutsättningar, dina förkunskaper i  
ämnet och dina mål med studierna.
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Matematik
Inom ämnet matematik får du träna  
på de fyra räknesätten och på att lösa 
matematiska problem med huvudräkning 
och miniräknare. Du får träna på att förstå 
klockan och olika tidsbegrepp. Du får 
också träna på att förstå pengars värde 
och att mäta och jämföra längd, vikt, 
volym och temperatur. Kursen tar också 
upp ekvationer, geometri, procenträkning, 
tabeller och diagram.

Matematik 1

Anmälningskod MAMMAT51

Matematik 2

Anmälningskod MAMMAT52

Matematik 3

Anmälningskod MAMMAT53

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 
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.

Svenska 1

Anmälningskod  SVBSVE51

Svenska 2

Anmälningskod  SVBSVE52

Svenska som andraspråk 1

Anmälningskod  SVOSVE51

Svenska som andraspråk 2

Anmälningskod  SVOSVE52

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 
berätta för andra på engelska om det du 
har läst eller upplevt. Kursen tar också upp 
stavning, grammatik och hur du kan söka 
information på engelska genom internet.

Engelska 1

Anmälningskod ENSENG51

Engelska 2

Anmälningskod ENSENG52

Engelska 3

Anmälningskod ENSENG53
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Samhällskunskap
I ämnet samhällskunskap får du lära dig om 
demokrati, politik och om mänskliga rättigheter. 
Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar, 
om lagar och regler och om dina rättigheter och 
skyldigheter i samhället. Kursen tar även upp 
frågor om privatekonomi, arbetsmiljö och om 
arbetsmarknadens villkor.

Samhällskunskap 1

Anmälningskod  SALSAM51

Samhällskunskap 2

Anmälningskod SALSAM52

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

Naturkunskap 1

Anmälningskod NANNAT51

Naturkunskap 2

Anmälningskod            NANNAT52

Naturkunskap 3

Anmälningskod            NANNAT53

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. Du får även lära dig om  
klimatförändringar och vilka konsekvenser de 
kan få och om betydelsen av hållbar utveckling.

Geografi 1

Anmälningskod GEGGEO51

Geografi 2

Anmälningskod GEGGEO52

Historia
I ämnet historia får du lära dig om olika 
historiska skeenden och hur det påverkar  
vår nutid. Du kommer också lära dig mer om 
olika historiska epoker och hur levnadsvillkor 
för människor har sett ut förr. Du kommer få 
träna på att tolka historiska källor och  
värdera deras trovärdighet.

Historia 1

Anmälningskod HITHIS51

Historia 2

Anmälningskod HITHIS52
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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. 

Hemkunskap 1

Anmälningskod HEOHEM51

Hemkunskap 2

Anmälningskod HEOHEM52

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,   
social tjänstlagen och  ideella verksamheter.

Människan

Anmälningskod MNNMAN5

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   
levnads vanor påverkar hälsan, till exempel 
kost, fysisk aktivitet och sociala relationer.

Hälsa 1

Anmälningskod HASHAL51

Hälsa 2

Anmälningskod HASHAL52
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Ebru Cetin
Studerar: 
Yrkesinriktad utbildning 
inriktning Barn 

Favoritplats i Göteborg:
Jag gillar havet och 
stränder, men annars är 
det Slottsskogen, både 
för barnen och mig själv. 

Framtidsdröm: 
Det är att få ett jobb  
och bli självförsörjande 
och ta körkort. Och så 
har jag husdrömmar, det 
är en stor dröm att ha 
en egen trädgård som 
man kan plantera i och 
där barnen kan leka. 

Dold talang: 
Jag har talang för 
matlagning, det är 
många som säger att 
dom gillar min mat. Så 
det är en talang men 
inte särskilt dold.
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”Med två barn  
gör jag rätt mycket  
praktik hemma kan 
man säga.”
EBRU CETIN ÄR 28 ÅR OCH läser yrkesinriktad 
utbildning Barn som är en 2 årig yrkesutbildning. 

– Men det ser ut som att det kan bli en kortare 
period för mig, för det går väldigt bra. Så det 
kanske blir 1,5 år istället. För mig var det väldigt 
naturligt att välja att läsa en yrkesinriktad 
utbildning mot arbete med barn i förskola, jag 
älskar att vara med barn och har själv två pojkar. 
Jag blev mamma väldigt tidigt, min äldsta son 
föddes två veckor efter min nittonårsdag. Min 
yngsta son är 2 år och så har jag många 
syskonbarn, så jag gillar barn.

EBRU ÄR PÅ SKOLAN TVÅ DAGAR I VECKAN och 
läser kurserna Barnet i förskolan, Service och 
bemötande och Människan.
– Skillnaden här mot en vanlig yrkesutbildning är 
att man får jobba efter sin nivå och utgå från sina 
förutsättningar. Då klarar man ju av det och vill 
fortsätta och komma tillbaka till skolan. Så var 
det inte när jag gick i grundskolan, då ville jag 
inte gå för jag klarade inte av det. 

Men nu tycker Ebru om att gå i skolan.
– Det bästa är att lärarna förklarar på ett bra  

sätt och att man blir fint bemött, dom lyssnar  
och förklarar på ett bra sätt. Man blir sedd och 

om det är någonting man funderar över så finns 
det alltid någon att prata med. Och så är det en 
trevlig miljö och bra klasskamrater. 

TRE DAGAR I VECKAN PRAKTISERAR Ebru på en 
förskola vid Selma Lagerlöfs torg i Backa. 

– Det bästa på praktiken är barnens intresse, 
barnen är nyfikna på allting och det är väldigt 
roligt att få jobba med dom och se deras 
utveckling. Och så är det spännande när de visar 
intresse för det du försöker lära dom. Ja, det är 
barnen som är det roliga med praktiken. Och med 
två egna barn gör jag rätt mycket praktik hemma 
också kan man säga, tillägger Ebru med ett leende.

UTANFÖR SKOLAN HAR HON MÅNGA INTRESSEN.
– Jag gillar att laga mat, baka, vara med mina 

barn och vänner och familj. Jag har en väldigt stor 
familj, vi är fem syskon och vi har många barn. Sen 
gillar jag att träna, jag går på gym, det gillar jag. 
Och jag åker gärna på semester till Turkiet, 
avslutar Ebru.

”Det är barnen som är det roliga.”
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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 information på internet. 
Kursen tar även upp etiska frågor och lagen  
om upphovsrätt. 

Data- och digital kompetens

Anmälningskod  INMDIG5

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. 

Trafikantkunskap

Anmälningskod  SALTRA5

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

Medieproduktion

Anmälningskod  MEOMED5
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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.  

Dans 1

Anmälningskod DABDAN51

Dans 2

Anmälningskod DABDAN52

Dans – Specialområde

Anmälningskod DABDAN50S

Teater
I kursen Teater får du lära dig om teatern som 
konstform och hur du förmedlar tankar, känslor 
och budskap genom kroppen, rösten och 
rörelser till en publik. Kursen tar även upp 
teaterns tre hörn, scenografi, teaterns  
historia och ergonomi.

Teater 1

Anmälningskod TEETEA51

Bild
I bildkurserna får du lära dig olika tekniker inom 
bild och form genom teckning, måleri, collage, 
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.  

Bild 1

Anmälningskod BIBBIL51

Bild 2

Anmälningskod BIBBIL52

Bild 3

Anmälningskod BIBBIL53
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Inom särskild utbildning 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 möjlig heter 
att hitta ett arbete eller en sysselsättning. 
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.

Yrkesinriktade 
utbildningar
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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 
hur barn lär sig nya saker. Vi övar på lekar, 
aktiviteter och sagoläsning. Du får också lära 
dig om måltider och vardagsrutiner i förskolan.

Barn

Anmälningskod SÄBARN

YRKESINRIKTADE KURSER

Handel
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad 
av att arbeta i en butik och med kundservice. Du 
får lära dig att arbeta med varuhantering i butik 
som exempelvis att packa upp varor och göra  
fint i hyllorna. I utbildningen lär du dig också om 
arbetsmiljö, försäljning och att hjälpa kunder.

Handel

Anmälningskod SÄHAN

Lager
Utbildningen vänder sig till dig som är 
intresserad av att arbeta med varuhantering  
på ett lager. Du får bland annat lära dig om 
sortering, packning och plockning av varor,  
hur en vara transporteras samt hur du använder 
arbetsredskap och teknik inom lager. 

Lager

Anmälningskod SÄLAG

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

Hotell

Anmälningskod SÄHOTL
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CATHARINA MENAR ATT DET FINNS MÖJLIGHETER 

för en elev att komma in på en ordinarie 
arbetsplats, inte minst lagerpraktikanten.

– Han behöver bara lite handledning, honom  
kan jag mycket väl se jobba på ett lager, på ett 
byggvaruhus eller var som helst. Sen har vi en  
ny praktikant som är väldigt, väldigt noggrann. 
Han kontrollräknar bitarna i pussel, kollar att spel 
fungerar och går igenom cd-skivor och dvd:er så 
att de är hela och inte för repiga. Han har talang 
för detta, men det började egentligen med att  
han var intresserad av film och cd.

RENT GENERELLT ÄR ELEVERNAS INTRESSEN en 
bra utgångspunkt för att de ska få en fungerande 
och lärorik praktik, menar Catharina.

– Vi har två praktiserande tjejer som har jobbat 
med att hänga ut kläder i våra secondhandbutiker. 
Dom tycker att det är roligt med mode och gör i 
ordning skyltdockor med stor entusiasm och 
hänger kläder fint på ställningar. Man får känna 
dom lite på pulsen och försöka hitta det de trivs 
med. Då är det ett inte ett stort steg för en 
arbetsgivare att ta in en elev från Lärvux.

”Elevernas intressen  
är en bra utgångs-
punkt för att de ska  
få en fungerande  
och lärorik praktik.”
CATHARINA SAMUELSSON ÄR REGIONCHEF på 
Lindra Second Hand som samarbetar med
Human Bridge, en biståndsorganisation som
samlar in, reparerar och skickar sjukvårdsmaterial 
till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. 
Man tar hand om kläder, skor och prylar
som säljs i organisationens secondhandbutiker. 

På sorteringscentralen i Mölndal praktiserar 
elever från Lärvux. Eleverna är på plats två eller 
tre dagar i veckan, resten av tiden går de i skolan. 

– Här hjälper de till med lite av varje. Och på 
köpet lär dig sig hur det funkar på ett jobb, att 
passa tider, att fungera i större grupper och  
hur man tar emot en arbetsbeskrivning,  
berättar Catharina.

– Vi har till exempel en kille som går handels-
utbildningen med inriktning mot lagerarbete.  
Han plockar fram prylar som ska skickas ut till 
butikerna och tar emot när lastbilarna kommer 
med nytt material.

”Här hjälper de till med lite av varje 
och på köpet lär de sig hur det  
funkar på ett jobb.”
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Catharina 
Samuelsson
är regionchef på Lindra  
och ansvarig för
två secondhandbutiker. 

”Vi tar över 
sjukvårdsmaterial och 
handikapputrustning  
från bland annat Västra 
Götalandsregionen. Vi 
reparerar sakerna och  
skickar dem vidare till 
sjukhus runtom i världen. 
Inkomsterna från våra 
secondhandbutiker går 
till transportkostnaderna.”
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YRKESINRIKTADE KURSER

Café och storkök
Utbildningen vänder sig till dig som är 
intresserad av att arbeta med mat och service. 
Det kan till exempel vara arbete i kök, hacka 
grönsaker, göra smörgåsar, duka av,  
försäljning på ett kafé eller matlagning och 
disk i ett storkök. I skolans kök övar du på 
matlagning och hur du förbereder måltider. 

Café och storkök

Anmälningskod SÄKÖK

Service inom bad-  
och fritidsanläggning
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad 
av att arbeta på en bad- eller fritidsanläggning som 
exempelvis en idrottsförening eller en sporthall. Du 
kommer att få lära dig om friskvård, skötsel av 
anläggningen och plocka i ordning efter aktiviteter. 
Du får också bemöta och hjälpa kunder. 

Service inom bad- och fritidsanläggning

Anmälningskod                     SÄFRI

Service inom omsorg
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad  
av att arbeta inom service på vård och omsorgs-
boenden, träffpunkter och dagverksamheter. Du  
kan till exempel få arbeta med äldre och med yngre 
personer vid måltidssituationer, aktiviteter och 
omsorgsuppgifter. Du kan arbeta både inomhus  
och utomhus. Du får lära dig om måltidens betydelse,  
att arbeta med trivsel och promenader, lokalvård  
samt andra serviceuppgifter. 

Service inom omsorg

Anmälningskod                   SÄOMV

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!
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Kompetensutveckling
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. Kursinnehåll och tid  
kan variera. De dagar som du inte är i skolan 
arbetar du som vanligt på din arbetsplats. 

Kompetensutveckling

Anmälningskod SÄKOMP

Vägen till yrkesutbildning
Kursen är en introduktionskurs till  
yrkes utbildning och vänder sig till dig  
som vill komma vidare i yrkeslivet och  
bli bättre förberedd för ett arbete. Du  
får veta mer om de olika yrkesinriktade  
utbildningarna som finns inom Lärvux. 
 
I kursen får du:

• Kunskap om vad som förväntas av dig  
på en arbetsplats.

• Göra studiebesök innan du väljer 
yrkesinriktning.

Kursen pågår i 6 veckor

• Studie- och yrkesvägledning för att lära dig 
mera om dig själv och för att kunna välja en 
yrkesinriktning som passar just dig. 

Vägen till yrkesutbildning

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

För att din ansökan ska kunna behandlas måste du skicka in dina betyg eller intyg från 
tidigare studier tillsammans med ansökan. Tänk på att inte söka en kurs som du redan har 
betyg i från gymnasiesärskolan. 

Skicka din ansökan till:
Lärvux Arbetsmarknad och vuxenutbildning 402 29 Göteborg

Om du inte har studerat inom Lärvux tidigare blir du kallad till ett samtal. Under samtalet 
får du veta mer om komvux som särskild utbildning och du får berätta lite om dig själv. 

Sista ansökningsdag är: 
3 maj om du vill börja studera i augusti.
28 augusti om du vill börja studera i oktober.
26 oktober om du vill börja studera i januari 2023. 
20 januari om du vill börja studera i mars 2023 
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Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

Här finns vi!

Gå av vid Järntorget

1 3 606 9 11

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

Vill du komma i kontakt  
med Lärvux på  Arbetsmarknad 
och vuxenutbildning kan du  
göra det på olika sätt.

Hemsida: www.goteborg.se/larvux
E-post: info@arbvux.goteborg.se
Studie- och yrkesvägledare: 031-368 30 00
Kurator på Lärvux: 031-368 30 02
Besöksadress: Brogatan 4
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Sfi – svenska för invandrare

Spåk och kommunikation

Svenska 

Matematik – tid och pengar Geografi

Göteborg – en stad att upptäcka

Individ och samhälle

Svenska som andraspråk

Engelska – tala engelska Historia

Trafikkunskap

Matematik Biologi – friskvård

Hem- och konsumentkunskap – mat, måltid och hälsa

Matematik för nybörjare

Läsa och skriva

Svenska – läs och skriv

Engelska Spännande naturkunskap och teknik

Mat, måltid och hälsa

Svenska som andraspråk – läs och skriv

Hem- och konsumentkunskap Religion

Datorkunskap för nybörjare

Natur och miljö

Hem- och konsumentkunskap – laga din egen matlåda

Geografi på lätt svenska

Djur och natur

Samhällskunskap – att leva i Sverige

Att leva i Sverige på lätt svenska

Tid och pengar

Samhällskunskap

Du och din kropp

Biologi – djur och natur

Kurser för dig som har svenska som andraspråk
SIDA 4

Kurser på grundläggande nivå motsvarande träningsskolan
SIDA 6

Kurser på grundläggande nivå 
SIDA 10

Alla våra kurser
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Hotell

Svenska 1

Matematik 2

Historia 1

Hemkunskap 1

Bild 3

Lager

Svenska som andraspråk 1

Engelska 1

Geografi 1

Data- och digital kompetens

Dans 2

Café och storkök

Matematik 1

Samhällskunskap 2

Hälsa 2

Bild 2

Engelska 3 Trafikantkunskap

Naturkunskap 1 Teater 1

Handel

Svenska 2

Matematik 3

Historia 2

Hemkunskap 2

Dans 1

Barn

Svenska som andraspråk 2

Samhällskunskap 1

Engelska 2

Geografi 2

Mediaproduktion

Dans – specialområde

Service inom bad- och fritidsanläggningar

Naturkunskap 2

Kompetensutveckling

Människan

Service inom omsorg

Naturkunskap 3

Vägen till yrkesutbildning

Hälsa 1

Bild 1

Yrkesinriktade utbildningar 
SIDA 26

Kurser på gymnasial nivå 
SIDA 18



Hemsida: www.goteborg.se/larvux
E-post: info@arbvux.goteborg.se
Telefon till studie- och
yrkesvägledare: 031 – 368 30 00
Kurator på Lärvux: 031 – 368 30 02
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Kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning


