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 Om utbildningen  

Komvux som särskild utbildning  – kostnadsfri utbildning  för personer som: 

 Har inlärningssvårigheter som beror  på en intellektuell funktionsnedsättning– IF 

eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på 

grund av en förvärvad hjärnskada  

 Är 20 år eller äldre. 

 

Utbildningen vänder sig till dig som: 

 Vill lära dig mer för att klara dig bättre på fritiden, hemma och i samhället. 

 Vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i  arbetslivet. 

 

Utbildningen: 

 De som arbetar på utbildningen är lärare. 

 Det finns inga assistenter på utbildningen. 

 Som studerande behöver du på egen hand eller med hjälp av medföljande per-

sonlig assistent eller ledsagare klara av: på- och avklädning av ytterkläder, toa-

lettbesök, medicinering, hitta till lektionssalar och kunna kommunicera med om-

givningen. 

 

Det finns kurser på olika nivåer:  

 Grundläggande nivå  

 - motsvarande träningsskola. 

 - motsvarande grundsärskola. 

 Gymnasial nivå. 

 - Lärlingsliknandeutbildning.  

 

Digitalisering: 

 Digitala verktyg kan användas i alla kurser. 

 Din digitala kompetens utvecklas. 
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Ansökan 

Välja kurs 

 Välj den kurs du är intresserad av. 

 Antagning sker kontinuerligt för kurser på grundläggande nivå. För kurser på 

gymnasialnivå samt lärlingsliknandeutbildning är kursstart i början av höst eller 

vårtermin. 

 Tänk på att alla kurser i katalogen inte är igång samtidigt. Fundera därför ut några 

alternativa kurser eller var beredd på att vänta lite på att just den kurs du vill gå 

ska starta. 

Förkunskaper och mål 

 Har du inte studerat tidigare inom Komvux som särskild utbildning har du ett 

samtal med lärare när din kurs startar. 

 Utbildningstiden varierar beroende på dina förkunskaper och mål med studierna. 

 

Ansöka 

 Ansökningsblankett finns på Linköpings kommuns hemsida.                                 

Sök på Komvux som särskild utbildning.                       

 Ansökan skickas till Centrum för vuxenutbildning. 

 

 

 

 

 

 

Antagen 

 Du får hem ett antagningsbesked med posten. 

 Du får en kallelse till den första lektionen. 

 En lektion omfattar oftast 2 timmar. 

 
 

  Antagningen 

  Utbildningsförvaltningen 

  Centrum för vuxenutbildning 

  581 81 Linköping  
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SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 1200 vp 

 

Svenska – bas 1 300 vp  (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Träna på att utrycka sig. 

 Samtala och lyssna på varandra. 

 Läsa och skriva enkla ord för hand eller på dator. 

Svenska – bas 2 300 vp (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Träna på att utrycka sig. 

 Samtala och lyssna på varandra. 

 Läsa och skriva enkla ord för hand eller på dator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande kurser – nivå träningsskola 
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Kreativ kommunikation 300 vp (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Läsa och samtala om böcker. 

 Tala och samtala om olika känslor. 

 Tolka kroppsspråk och gester. 

 

Söka information 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Tolka symboler. 

 Förstå enkla instruktioner. 

 Använda surfplatta och dator. 

 Söka information i tidningar och på internet. 

 

Engelska – bas 100 vp (2 h/v - 1 år) 

Lite av innehållet: 

 Tolka enkla ord och uttryck. 

 Skriva ord för hand eller på dator. 

 Lyssna på musik. 

 Titta på film. 

Grundläggande kurser – nivå träningsskola 
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INDIVID OCH SAMHÄLLE 1200 vp 

 

Eget boende 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Städa och tvätta. 

 Källsortera. 

 Använda olika verktyg, redskap och maskiner som finns i 

ett hem. 

 

Laga lätt 200 vp (2 h/v - 2 år)  

 Laga enklare måltider. 

 Duka och göra en trevlig måltid. 

 Lära om hygien och rengöring i  köket. 

 

Vardagsrutiner 200 vp (2 h/v - 2år)  

 Rutiner och planering av inköp. 

 Lära om mat och hälsa. 

 Lära om hygien och rengöring i  köket. 

 

 

Grundläggande kurser – nivå träningsskola 
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Vårt samhälle – vår värld 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Få kunskap om närmiljön. 

 Lära om olika samhällsfunktioner, t ex rädd-

ningstjänst och sjukvård. 

 Följa aktuella frågor och debatter i samhället 

och omvärlden. 

 Samtala om platser i Sverige och världen. 

 

Livsfrågor 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Samtala om viktiga livsfrågor, t ex . 

- gott och ont. 

- rätt och orätt. 

- kamratskap, relationer och könsroller. 

 Samtala kring demokrati och människors lika 

värde. 

 Studera och diskutera olika slags reklam. 

 

Historia och religion 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära om historia i närmiljön. 

 Få kunskap om traditioner och högtider. 

 Lära om kristendomen i det svenska samhället. 

 Få kunskap om andra världsreligioner. 

Grundläggande kurser – nivå träningsskola 
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NATUR OCH MILJÖ 1200 vp 

 

Natur 300 vp (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Uppleva naturen under fyra årstider. 

 Ta miljöansvar. 

 Sortera och jämföra föremål utifrån egenskaper.  

 Lära om kretslopp i naturen. 

 

Må bra 300 vp (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära om kroppen – hur den fungerar. 

 Samtala om motion och stress. 

 Samtala om känslor och relationer. 

 Lära om vardagliga tekniska föremål. 

 

Grundläggande kurser – nivå träningsskola 
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Matematik – bas 1 300 vp (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Ordna tal i storleksordning. 

 Lära om olika geometriska figurer. 

 Träna olika räknesätt i praktiska situationer. 

 Sortera mynt och sedlar efter värde. 

 Träna på att betala. 

 Använda olika tidsord. 

 

Matematik – bas 2 300 vp (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Ordna tal i storleksordning. 

 Lära om olika geometriska figurer. 

 Träna olika räknesätt i praktiska situationer. 

 Sortera mynt och sedlar efter värde. 

 Träna på att betala. 

 Använda olika tidsord. 

Grundläggande kurser – nivå träningsskola 
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SVENSKA 1000 vp 

Läs- och skrivinlärning 400 vp (4 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära sig läsa och skriva från grunden. 

 Använda olika hjälpmedel för att läsa och skriva. 

Svenska – grund  200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Tala och samtala i olika situationer. 

 Läsa och förstå olika texter. 

 Skriva olika slags texter.   

Svenska – fortsättning  200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Tala och samtala i olika situationer. 

 Läsa och förstå olika texter.  

 Skriva olika slags texter.   

Digital kommunikation 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Skriva på dator/surfplatta. 

 Söka fakta på internet. 

 Använda digitala hjälpmedel för att läsa och skriva. 

 Kommunicera digitalt.  

 

Grundläggande kurser – nivå grundsärskola 
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SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1000 vp 

Läs- och skrivinlärning 400 vp (4 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära sig läsa och skriva från grunden. 

 Använda olika hjälpmedel för att läsa och skriva. 

Svenska som andraspråk– grund  200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Tala och samtala i olika situationer. 

 Läsa och förstå olika texter.  

 Skriva olika slags texter.   

Svenska som andraspråk– fortsättning  200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Tala och samtala i olika situationer. 

 Läsa och förstå olika texter.  

 Skriva olika slags texter.   

Digital kommunikation 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Skriva på dator/surfplatta. 

 Söka fakta på internet. 

 Använda digitala hjälpmedel för att läsa och skriva. 

 Kommunicera digitalt.  

Grundläggande kurser – nivå grundsärskola 
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MATEMATIK 600 vp 

Matematik – grund 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Förstå siffrors värde – taluppfattning. 

 Räkna med de fyra räknesätten. 

 Lösa olika matematiska problem. 

 Lära om pengars olika värde. 

 Träna digital och analog klocka 

 

Matematik – fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Förstå siffrors värde – taluppfattning. 

 Räkna med de fyra räknesätten. 

 Lösa olika matematiska problem. 

 Lära om pengars olika värde. 

 Träna digital och analog klocka. 

 

Matematik i vardagen 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Läsa av tabeller och diagram. 

 Mäta längd, volym och massa med vanligt förekommande enheter. 

 Räkna med enkla tal i bråk-, decimal- och procentform. 

 Jämföra och mäta temperatur.  

Grundläggande kurser – nivå grundsärskola 
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ENGELSKA 450 vp 

Engelska – grund 250 vp (2 h/v - 2,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Föra enkla samtal på engelska. 

 Läsa enkla engelska texter. 

 Skriva engelska meningar och ställa/svara på frågor. 

 Lyssna på tydligt talad engelska. 

 

Engelska – fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år) 

Lite av innehållet: 

 Föra enkla samtal på engelska. 

 Läsa enkla engelska texter. 

 Skriva engelska meningar och ställa/svara på frågor. 

 Lyssna på tydligt talad engelska. 

 

 

Grundläggande kurser – nivå grundsärskola 
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HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 350 vp  

 

Laga matlåda 175 vp (2h/v - 2år)  

 Tillaga enkel och nyttig matlåda. 

 Fylla en matlåda. 

 Lära om hygien och rengöring i  köket. 

 

Vardagsekonomi 175 vp (2h/v –2år)  

 Göra en budget. 

 Planera inköp. 

 Miljötänk i vardagen. 

 

Grundläggande kurser – nivå grundsärskola 
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Grundläggande kurser – nivå grundsärskola 
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SAMHÄLLSORIENTERING 

Samhällskunskap och geografi – grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Följa aktuella händelser i olika medier. 

 Lära om demokrati och politik. 

 Träna på att använda och tolka kartor. 

 

Samhällskunskap och geografi – fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Följa aktuella händelser i olika medier. 

 Lära om demokrati och politik. 

 Träna på att använda och tolka kartor. 

 

Historia och religion – grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära om människors levnadsförhållanden i olika tider. 

 Besöka platser med historisk koppling. 

 Lära om olika världsreligioner. 

 

Historia och religion – fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära om människors levnadsförhållanden i olika tider. 

 Besöka platser med historisk koppling. 

 Lära om olika världsreligioner. 

Grundläggande kurser – nivå grundsärskola 



19 

 

NATURORIENTERING  

Biologi och kemi – grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Följa förändringar i naturen under ett år. 

 Lära om kroppen och dess behov. 

 Undersöka t ex kemikalier i hemmet, matens innehåll, vatten och luft. 

 

Biologi och kemi – fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Följa förändringar i naturen under ett år. 

 Lära om kroppen och dess behov. 

 Undersöka t ex kemikalier i hemmet, matens innehåll, vatten och luft. 

 

Teknik och fysik – grund  150 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Undersöka tekniska lösningar och föremål i vardagen och lära om säkerhet. 

 Lära om olika energialternativ och hur de påverkar miljön. 

 Undersöka t ex tyngdkraft, elektricitet, ljud och ljus. 

 

Teknik och fysik – fortsättning   150 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Undersöka tekniska lösningar och föremål i vardagen och lära om säkerhet. 

 Lära om olika energialternativ och hur de påverkar miljön. 

 Undersöka t ex tyngdkraft, elektricitet, ljud och ljus. 

Grundläggande kurser – nivå grundsärskola 
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SVENSKA 200 vp (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Samtala, lyssna och diskutera. 

 Skriva olika slags texter. 

 Lära olika lässtrategier för att förstå och tolka texter. 

 Bedöma och kritiskt granska information från olika medier.  

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 200 vp (2 h/v - 3 år) 

Lite av innehållet: 

 Samtala, lyssna och diskutera. 

 Skriva olika slags texter.  

 Lära olika lässtrategier för att förstå och tolka texter. 

 Bedöma och kritiskt granska information från olika medier.  

 

ENGELSKA 100 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Delta i samtal i vardagliga situationer. 

 Använda olika medier för att lyssna och lära, tex internet, tv och film. 

 Läsa och skriva olika slags texter. 

 Lära om hur människor lever och har det i engelsktalande länder. 

Gymnasiala kurser – nivå gymnasiesärskola 
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MATEMATIK 100 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Göra matematiska beräkningar och använda olika räknesätt. 

 Lösa matematiska problem i vardagslivet. 

 Räkna i huvudet och göra rimlighetsbedömning. 

 Mäta längd, volym och räkna med enhetsbyten. 

 

HÄLSA 100 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära om kost – att det är viktigt för att må bra. 

 Lära om fysisk aktivitet – att det är viktigt för att må bra. 

 Få kunskap om olika hälsofrämjande aktiviteter. 

 Samtala om sociala relationer och hur de påverkar hälsan. 

 

ÅTERVINNING OCH KRETSLOPP 100 vp (4 h/v - 1 år) 

Lite av innehållet: 

 Källsortera avfall i hushåll och på arbetsplatser. 

 Lära om olika slags avfall. 

 Återanvända och återvinna produkter och material. 

 Lära om arbetsmiljö. 

Gymnasiala kurser – nivå gymnasiesärskola 
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ARBETSLIVETS VILLKOR 100 vp (4 h/v - 1 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära om olika branscher och yrken. 

 Läsa och samtala om viktiga lagar i arbetslivet. 

 Få kunskap om att söka arbete. 

 Skriva cv. 

 

SERVICE OCH BEMÖTANDE 100 vp (4 h/v - 1 år) 

Lite av innehållet: 

 Lära om service i olika situationer, t ex inom vård, handel och fastighet. 

 Utföra arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. 

 Samtala och bemöta på ett bra sätt med olika människor. 

 Lära om lagar och bestämmelser inom yrkeslivet. 

 

DIGITAL KOMPETENS 100 vp (2 h/v - 1,5 år) 

Lite av innehållet: 

 Arbeta med datorer, surfplattor och mobiltelefoner. 

 Arbeta i program för kommunikation, texter och bilder. 

 Få kunskap om olika internettjänster, t ex bank och sociala medier. 

 Kritiskt granska information på internet. 

Gymnasiala kurser – nivå gymnasiesärskola 
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LÄRLINGSLIKNANDE UTBILDNING 

Den lärlingsliknande utbildning inom Komvux som särskild utbildning är en ut-
bildning för dig som kan studera på heltid och själv kan ta dig till och från skola 
och praktikplats. 2 dagar i veckan är du i skolan och läser kurser som är an-
passade till utbildningen, 3 dagar har du praktik på en arbetsplats. På arbets-
platsen har du en handledare som lär dig yrkeskunskaper och i skolan lärare 
som ger dig undervisning som är anpassad till dig. Den här utbildningen ger 
dig både praktik och teori inom det yrkesområde du väljer. Med utbildningen 
får du möjlighet till ökad arbetslivserfarenhet och att komma närmare arbets-
marknaden. 

Utbildningen pågår 1-2 år och startar i början av vår- eller hösttermin. 

 Du kan välja praktik inom följande områden: 

 Administration, handel och varuhantering.  

 Fastighet, anläggning och byggnation.  

 Fordonsvård och godshantering.  

 Hotell, restaurang och bageri.  

 Hälsa, vård och omsorg. 

 

 
 
  

 
 

Gymnasiala kurser – nivå gymnasiesärskola 
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Sammanställning 

      

 Poäng Tid ca 

Tränings-
skolenivå 

Grundsär-
skolenivå 

Gymnasiesär-
skolenivå 

Digitalisering      

Söka information 200 vp 2 år x   

Digital kommunikation  200 vp 2 år  x  

Digital kompetens 100 vp 1,5 år   x 

      

Engelska       

Engleska - bas 100 vp 1 år x   

Engelska - grund 250 vp 2,5 år  x  

Engelska - forts 200 vp 2 år  x  

Engelska 100 vp 1,5 år   x 

      

Hemkunskap      

Laga lätt 200 vp 2 år x   

Vardagsrutiner 200 vp 2 år x   

Laga matlåda 175 vp 2 år  x  

Vardagsekonomi 175 vp 2 år  x  

      

Hälsa - må bra      

Livsfrågor 200 vp 2 år x   

Må bra 300 vp 3 år x   

Hälsa 100 vp 1,5 år   x 

      

Matematik      

Matematik - bas 1 300 vp 3 år x   

Matematik - bas 2 300 vp 3 år x   

Matematik - grund 200 vp 3 år  x  

Matematik - forts 200 vp 1 år  x  

Matematik i vardagen 200 vp 2 år  x  

Matematik 100 vp 1,5 år   x 

      

Mot arbete      

Arbetslivets villkor 100 vp 1,5 år   x 

Service och bemötande 100 vp 1,5 år   x 

Återvinning och krets-
lopp 100 vp 1,5 år   x 
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 Poäng Tid ca 

Tränings- 
skolenivå 

Grundsär- 
skolenivå 

Gymnasiesär- 
skolenivå 

Naturorientering      

Natur 300 vp 3 år x   

Biologi/kemi - grund 150 vp 1,5 år  x  

Biologi/kemi - forts 150 vp 1,5 år  x  

Teknik/fysik - grund 150 vp 1,5 år  x  

Teknik/fysik - forts 150 vp 1,5 år  x  

      

Samhällsorientering      

Vårt samhälle - vår värld 200 vp 2 år x   

Historia/religion - bas 200 vp 2 år x   

Samhällskunskap/
geografi - grund 150 vp 1,5 år  x  

Samhällskunskap/
geografi - forts 150 vp 1,5 år  x  

Historia/religion - grund 150 vp 1,5 år  x  

Historia/religion - forts 150 vp 1,5 år  x  

      

      

Svenska      

Svenska bas 1 300 vp 3 år x   

Svenska bas 2 300 vp 3 år x   

Kreativ kommunikation 300 vp 3 år x   

Svenska - grund 200 vp 2 år  x  

Svenska - forts 200 vp 2 år  x  

Läs- och skrivinlärning 400 vp 2 år  x  

Svenska 200 vp 3 år   x 

      

Svenska som andra-
språk      

Svenska som andraspråk
- grund 200 vp 2 år  x  

Svenska som andraspråk 
- forts 200 vp 2 år  x  

Läs- och skrivinlärning 400 vp 2 år  x  

Svenska som andraspråk 200 vp 3 år   x 
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Följ oss gärna på instagram där vi delar med oss om 

vad vi gör på våra olika utbildningar. 
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