
Komvux som anpassad 
utbildning för vuxna på 
grundläggande- och 
gymnasial nivå
-för dig som är över 20 år med intellektuell 
funktionsnedsättning(IF) eller förvärvad hjärnskada.



Anpassad utbildning för vuxna är en del av kommunens vuxenutbildning. 
Du är välkommen att söka kurser hos oss om du är över 20 år och har en intellektuell
funktionsnedsättning(IF) eller förvärvad hjärnskada.

Som studerande på anpassad utbildning för vuxna läser du kurser på grund eller gymna-
sial nivå beroende på vilka kunskaper du har sedan tidigare. Innehållet i kurserna styrs 
av kursplaner från Skolverket. Du kan läsa hel kurs eller i vissa ämnen del av kurs.

Du har möjlighet att studera efter dina förutsättningar utifrån en individuell studieplan.

Efter avslutad kurs utfärdas ett betyg eller intyg enligt Skolverkets kursplaner och betygs-
kriterier. 

Så här ansöker du till anpassad utbildning för vuxna:

Ansökningsblankett för utskrift hittar du sist i denna katalog eller på vår hemsida, lär-
center.nu. Du kan även kontakta studie- och yrkesvägledaren för att söka kurser och få 
mer information om Lärcenters utbud.
  
Vi har antagning till grund-, gymnasialnivå två gånger om året. Ansökningstider: Sista 
ansökningsdag för kursstart i augusti är den 15 maj. Sista ansökningsdag för kursstart i 
januari är den 15 november.

Efter att ansökningstiden har gått ut kommer du att få ett besked via brev om när dina 
studier på sökta kurser kan påbörjas. Vi kommer också att kalla dig till ett samtal.

Välkommen till anpassad utbildning för vuxna 
på Lärcenter



Vi som arbetar på Anpassad utbildning för vuxna är:

LÄRARE

Lärare
Lotta Robinsson
eva-lotta.robinsson@falkoping.se

Speciallärare
Josephine Karlsson
josephine.a.karlsson@falkoping.se

Telefonnummer:
0515-88 71 75
0706-74 50 98

ÖVRIG PERSONAL

Studie- och yrkesvägledare
Frida Mellström
0515-88 71 61
frida.mellstrom@falkoping.se

Specialpedagog
Anki Blennow
0515-88 71 41
Ann-christin.blennow@edu.falkoping.se
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Kurser på grundläggande nivå motsvarande 
anpassad grundskola

BIOLOGI 
Kurskod: SGRBIO7
Antal verksamhetspoäng: 150
 
I kursen Biologi studerar vi bland annat djur, växter, miljö/natur och människokroppen. 
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om biologiska sammanhang, fenomen i 
naturen, miljöpåverkan, hur människokroppen fungerar och vad som påverkar vår hälsa.

ENGELSKA
Kurskod: SGRENG7
Antal verksamhetspoäng: 450 

Kursen är uppdelad i delkurserna Tal och text och Fördjupning.
I kursen Engelska studerar vi bland annat engelska texter, samtal på engelska och livet i 
engelskspråkiga länder.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om engelska språket och engelskspråkiga 
länder samt kunna förstå, tala, läsa och skriva på engelska.

FYSIK
Kurskod: SGRFYS7
Antal verksamhetspoäng: 150 

I kursen Fysik studerar vi bland annat solsytemet, väder, ljus, ljud, magnetism och 
elektricitet.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om energi, miljö och teknik i samhället.

GEOGRAFI
Kurskod: SGRGEO7
Antal verksamhetspoäng: 150 

I kursen Geografi studerar vi bland annat länder, kontinenter, världshav och klimat.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om levnadsvillkor i olika delar av världen, 
kartläsning, hur människa, samhälle och natur samverkar för miljöns bästa.



HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 
Kurskod: SGRHEM7
Antal verksamhetspoäng: 350 

Kursen är uppdelad i en praktisk del och en teoretisk del. I kursen Hem- och konsu-
mentkunskap lär du dig bland annat om tillagning av olika råvaror, hushållsuppgifter, 
hälsa och privatekonomi. 
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om hur man planerar och tillagar en måltid. 
Hur du kan lösa praktiska uppgifter hemma och hur dina val påverkar hälsa, miljö och 
ekonomi.  

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 2
Kurskod: HEOHEM52
Antal verksamhetspoäng: 100p

HISTORIA
Kurskod: SGRHIS7
Antal verksamhetspoäng: 150 

I kursen Historia studerar vi bland annat viktiga händelser och personer i historien, 
upptäcktsresor och uppfinningar.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om historiska sammanhang, hur samhällen 
har förändrats över tid och hur historien har påverkat vårt sätt att leva idag. 

KEMI
Kurskod: SGRKEM7
Antal verksamhetspoäng: 150 

I kursen Kemi studerar vi bland annat vattnets och luftens egenskaper, kretslopp i 
naturen, kemikalier, miljö och energi.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om olika material, energi och hur kemiska 
processer påverkar miljön och vår hälsa.

MATEMATIK
Kurskod: SGRMAT7
Antal verksamhetspoäng: 600 

I kursen Matematik studerar vi bland annat addition, subtraktion, multiplikation och 
division, tid, pengar och olika sätt att mäta.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om olika räkne- och mätmetoder som kan 
användas för matematiska lösningar i vardagen och att kunna bedöma rimligheten i 
resultaten.



RELIGION
Kurskod: SGRREL7
Antal verksamhetspoäng: 150 

I kursen Religion studerar vi bland annat kristendomen i Sverige, världsreligionerna och 
livsfrågor. 
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om religioner och andra livsåskådningar i 
Sverige och världen samt kristna traditioners påverkan på vårt samhälle. 

SAMHÄLLSKUNSKAP
Kurskod: SGRSAM7
Antal verksamhetspoäng: 150 

I kursen Samhällskunskap studerar vi bland annat riksdag, regering, landsting och kom-
mun, invandring, yrken, lag och rätt.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om hur individ och samhälle påverkar 
varandra och hur du kan påverka vad samhället kan erbjuda samt vilka mänskliga 
rättigheter och skyldigheter du har.

SVENSKA
Kurskod: SGRSVE7
Antal verksamhetspoäng: 1000 

I kursen Svenska studerar vi bland annat olika texter i tidningar, böcker och på internet, 
litteratur, bild, film och teater. Vi skapar egna texter och arbetar med meningar, ords 
betydelser och stavning. 
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om svenska språket, kunna förstå, tala och 
skriva olika typer av texter samt kunna använda språket för att formulera åsikter och 
tankar.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Kurskod: SGRSVA7
Antal verksamhetspoäng: 1000 

I kursen Svenska som andraspråk studerar vi bland annat olika texter i tidningar, böcker 
och på internet, litteratur, bild, film och teater. Vi skapar egna texter och arbetar med 
meningar, ord och stavning. 
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om svenska språket, kunna förstå, tala och 
skriva olika typer av texter samt kunna använda svenska för att formulera åsikter och 
tankar.



TEKNIK
Kurskod: SGRTEK7
Antal verksamhetspoäng: 150 

I kursen Teknik studerar vi bland annat tekniska lösningar i vardagen, konstruktioner, 
användning av redskap/verktyg/el på ett säkert sätt och läsning av instruktioner.

Kurser på grundläggande nivå motsvarande 
ämnesområden inom anpassad grundskola

INDIVID OCH SAMHÄLLE
Kurskod: SGRIND7
Antal verksamhetspoäng: 1200 

I kursen Individ och samhälle studerar vi bland annat vardagsrutiner och vardagsmil-
jöer, omvärld, livsfrågor och att leva tillsammans.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om rutiner som ingår i vardagen, om vad 
samhället kan erbjuda, närmiljön och dess historia, religioner och demokrati.

NATUR OCH MILJÖ
Kurskod: SGRNAT7
Antal verksamhetspoäng: 1200

I kursen Natur och miljö studerar vi bland annat människa, djur och natur, tid och rum, 
pengar, praktisk användning av räknesätt, miljö och hur man använder redskap på ett 
säkert sätt.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om omvärlden och hur man kan hantera 
vardagen i olika situationer.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Kurskod: SGRSPR7
Antal verksamhetspoäng: 1200 

I kursen Språk och kommunikation studerar vi bland annat samspel, tal, lyssnande, 
tolkning samt informationssökning.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om hur man kan uttrycka och tolka känslor 
och avsikter på olika sätt, förstå svenska samt vardagliga engelska begrepp.

Syftet med kursen är att du ska få kunskap om hur tekniska lösningar fungerar och 
används, kunna lösa problem med hjälp av teknik och få förståelse för hur tekniska 
lösningar i samhället har påverkat och påverkar människa och miljö.



Kurser på gymnasial nivå 

SVENSKA 1
Kurskod: SVBSVE51
200 poäng
Förkunskaper: svenska på grundläggande nivå

I kursen Svenska 1 studerar vi bland annat informationssökning, ordkunskap, 
berättarteknik, argumentering och skrivande av olika typer av text.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om det svenska språket och tilltro till din 
förmåga att uttrycka dig samt att använda olika typer av text, film med mera som en 
källa till självinsikt och förståelse för andra människor. 

SVENSKA 2
Kurskod: SVBSVE52
100 poäng
Förkunskaper: Svenska 1 gymnasial nivå

I kursen Svenska 2 studerar vi bland annat muntlig information och argumentation, 
presentationstekniska hjälpmedel, att skriva informerande och argumenterande texter 
samt göra sammanfattningar. Vidareutveckla lässtrategier.
Syftet med kursen är att du ska få fördjupad kunskap om det svenska språket och tilltro 
till din förmåga att uttrycka dig samt använda text, film med mera som en källa till 
självinsikt och förståelse för andra människor. 

MATEMATIK 1
Kurskod : MAMMAT51
100 poäng
Förkunskaper: matematik på grundläggande nivå

I kursen Matematik 1 studerar vi bland annat metoder och verktyg för beräkning, 
matematiska uttryck, rimlighetsbedömning, geometriska begrepp, enheter, tid, 
procent, statistik och sannolikhet.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om olika strategier, digital teknik och 
andra redskap för att lösa matematiska problem i vardag och yrkesliv samt kunna 
föra och följa matematiska resonemang.

VARDAGS MATTE
Kurskod: MAMMAT0Z
100 poäng

I kursen vardagsmatematik får du baskunskaper i matematik som är bra att ha när du 
handlar, arbetar i köket, reser eller utövar en hobby. Vi träffar på matematiken överallt 
i vardagen. När du ska se på TV, när bussen går, hur mycket mjöl du ska ha i kakan, 
när du ska ställa din klocka osv. Matten finns med i det mesta i din vardag utan att du 
tänker på det. Ibland ställer det till problem för oss. I den här kursen blir du säkrare och 
utvecklar din kunskaper i ”vardags matte”.



ENGELSKA 1
Kurskod: ENSENG51
100 poäng
Förkunskaper: engelska på grundläggande nivå

I kursen Engelska 1 studerar vi bland annat talad och skriven engelska, texter via 
olika medier, samtal, uttal, stavning och grammatik.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om vardagsliv, levnadssätt och sociala 
förhållanden där engelska används, utveckla din engelska och tilltron till din 
kommunikativa förmåga.

HISTORIA 1
Kurskod: HITHIS51
50 poäng
Förkunskaper: historia grundläggande nivå

I kursen Historia 1 studerar vi bland annat den europeiska epokindelningen, 
industrialisering och demokratisering.
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om hur det förflutna påverkar oss 
i dag och utveckla förståelse för samhällsförändringar samt att kunna tolka och 
använda historiska källor.

DIGITAL KOMPETENS ORIENTERINGSKURS 
Kurskod: SGYORO61G 
100 poäng 
En kurs för dig som är nybörjare inom data och digitala verktyg.

I kursen får du lära dig att använda digitala verktyg som är bra att kunna i din vardag. 
Du får exempelvis lära dig om konton, skriva, radera, spara, skicka och ta emot mail, 
datakunskap(olika begrepp och uttryck inom digitalisering). Använda olika program t.ex. 
Officepaketet och tjänster, söka information på olika plattformar.
Kursen är ca 20 veckor (en termin med 1 lektion i veckan) 

DIGITAL KOMPETENS
Kurskod: INMDIG5
100 poäng

I kursen digitalkompetens får du lära dig om hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle. 
Användning av olika enheter som dator, I-pad, smartphone och andra digitala verktyg.
Dina intressen påverkar också kursens innehåll och hur du kan ha glädje av olika digitala 
verktyg i din vardag.
Syftet med kursen är att du ska få kunskaper om hur informationssamhället påverkar 
oss och hur du använder modern teknik inom området. Viss datavana krävs.



STUDIE- OCH YRKESLIVSFÖRBEREDANDE KURSPAKET 
Du söker kursen som ett utbildningspaket på 2 år.
Termin 1
Digital kompetens INMDIG5 100 poäng                                                                                 
Entreprenörskap ENRENT5 100 poäng                                                                                        
Samhällskunskap - Arbetslivets villkor SALARB5 100 poäng                                           
Orienteringskurs Studieteknik SGYORI61B 100 poäng                                                      
Antal verksamhetspoäng 400 

Utbildningen är en studie och yrkeslivs förberedande utbildning där du kombinerar 
teori med praktik. 
Under den första terminen läser du kurserna: 
• Digitalkompetens 
• Entreprenörskap 
• Samhällskunskap-arbetslivets villkor 
• Studieteknik                                                         

Utbildningens upplägg och utformning under termin två, tre och fyra kommer 
anpassas utifrån deltagarna och undervisningen kommer bestå av teori och praktik 
och utgår från Skolverkets yrkespaket för Komvux som anpassad utbildning.      
                                                                   
Studierna kommer att genomförs två dagar i veckan mellan 8:30 - 15:30. 
Närvaro och aktivt deltagande är en viktig del i utbildningen.

FLER KURSER
Önskar du kurser på gymnasial nivå som inte finns med i denna folder eller 
lärlingsutbildning på gymnasial nivå kontakta:
Studie- och yrkesvägledare;
Frida Mellström 0515-88 71 61 frida.mellstrom@falkoping.se

Kurspaket på gymnasial nivå 



Ansökan till Anpassad utbildning för vuxna i Falköping

	 	      Personnummer

Förnamn       Efternamn 

Gatuadress      Postnummer  Postadress  

Telefon       epost

Kontaktperson      Telefon

Daglig verksamhet/arbete/praktik      Telefon 

Får vi kontakta din arbetsplats om vi skulle behöva mer information?       JA 	 NEJ     

LÄRCENTER FALKÖPING
0515-88 71 00
Besöksadress  l	Nils Ericsonsgatan 5  
Postadress  l	521 81 Falköping
www.lärcenter.nu

 

	 	 Träningsskola             	 Gymnasiesärskola Nationellt program 

	 	 Grundsärskola    	 Folkhögskola   
	 	 Gymnasiesärskola individuellt program 	 Särvux/SUV

 	 Annan skola    

Nuvarande sysselsättning

Tidigare skolgång (Bifoga kopia av intyg och betyg)

Välj kurser på nästa sida



Beslut   
	sökande antas 	sökande antas ej

Datum och underskrift                    Namnförtydligande och telefon

            

Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagande nämnd. Överklagandet skall ges till den myndighet som har meddelat 

beslutet. Det skall ha kommit dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 

Komvux som anpassad utbildning

	Individ och samhälle

	Natur och miljö

	Språk och kommunikation

	Svenska

	Svenska som andra språk

	Engelska

	Matematik

	Samhällskunskap

	Historia

	Religionskunskap

	Geografi

	Fysik

	Kemi

	Biologi

	Teknik

	Hem- och konsument
         kunskap

	Hem- och konsument
         kunskap 2

	Svenska 

	Engelska

	Matematik

	Historia 

	Digital kompetens

    ORK-digital kompetens

    Vardagsmatte

    Studie och yrkeslivsför- 

        beredande kurspaket

Grundläggande nivå
motsvarande träningsskola

Grundläggande nivå
motsvarande grundsärskola

Gymnasial nivå motsvarande gym-
nasiesärskolans nationella program

Sätt kryss i rutan  x   för de kurser som du vill gå
Kom ihåg att skriva under din ansökan när du är klar!



Datum                     

Elevens underskrift

Namnförtydligande

Underskrift
Med min namnunderskrift samtycker jag till att mina personuppgifter i form av namn, personnummer, adress och 
e-post samlas in. Vi behöver dina personuppgifter så att vi kan säkerställa/identifiera vem du är och för att vi ska 
kunna administrera dina kurser. 
Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på kommunens hemsida falkoping.se eller kon-
takta vår Kundservice på telefon 0515-88 71 00. Du kan också mejla oss på kan@falkoping.se 


