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OM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA I KARLSTAD 

 
 Utbildningar inom Särskild Utbildning för Vuxna (SUV) 

• är en del av den kommunala vuxenutbildningen i Karlstad. 

Särskild utbildning för vuxna, SUV, är en skolform för dig som: 

• är 20 år eller äldre 

• har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada 

• vill få kunskap och kompetens utifrån dina behov 

Kurser finns på tre nivåer: 

• grundläggande motsvarande träningsskolan 

• grundläggande motsvarande grundsärskolan 

• gymnasial motsvarande gymnasiesärskolans nationella program 

Du kan välja en eller flera kurser. Undervisningen sker för det mesta i mindre grupper.  Efter 
avslutad kurs ges betyg eller intyg. 
 
 

Ansökan 
Ansökningsblankett kan hämtas från expeditionen eller laddas ner från hemsidan, 
www.karlstad.se/sarvux 
 
 

Vi som arbetar med Särskild Utbildning för Vuxna (SUV) i Karlstad 
 
Rektor:  
Madeleine Bäckström 
madeleine.backstrom@karlstad.se 
Mobil: 070-0016094 
 
Lärare: 
Gunilla Nordlund 
gunilla.nordlund@karlstad.se 
Tel: 070-0018835 
 
Emma Fast 
emma.fast@karlstad.se 
070-0010461 
 
Mari-Ann Djärv-Edström 
mari-ann.djarv.edstrom@karlstad.se 
Tel: 070-0018832      

mailto:peter.myrman@karlstad.se
mailto:gunilla.nordlund@karlstad.se
mailto:emma.fast@karlstad.se
mailto:mari-ann.djarv.edstrom@karlstad.se
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Kurser på grundläggande 

nivå träningsskola 

 

ORIENTERINGSKURS  SGRORI7    
 
Vill du prova på hur det är att studera? Sök gärna en orienteringskurs! 

 

För dig som: 

• Vill prova på hur det är att studera 

• Behöver kunskap om vad som gör det lättare för just dig att studera 

• Behöver kartlägga dina kunskaper inför vidare studier 

• Behöver kunskaper för att fatta beslut om studie och yrkesval 

__________________________________________________________ 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION  SGRSPR7 
För dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig på olika sätt och vill 

lyssna på andra. 

Lite om innehållet: 

• Vi berättar om egna upplevelser, känslor och behov 

• Vi kommunicerar med hjälp av olika metoder och hjälpmedel 

• Vi lyssnar på olika texter 

• Vi tränar på att skriva för hand och på dator 

• Vi söker information i böcker och på Internet   

 

Delkurser: 

• Engelska SGRSPRU 

• Data SGRSPRV 

• Samspel SGRSPRX 

• Skriva och förstå SGRSPRY  

 Varje delkurs omfattar 300 poäng och har en studietakt på 
3tim/vecka under ca 1,5 år. 

 

  

https://br.wikipedia.org/wiki/Restr:Laptop_and_computers.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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INDIVID OCH SAMHÄLLE  SGRIND7    
För dig som vill utveckla din förmåga att klara din 

vardag 

 

Lite om innehållet: 

• Vi lär oss om samband mellan mat och hälsa 

• Vi lär oss om Sverige och världen 

• Vi lär oss om att leva tillsammans 

• Vi lär oss om olika religioner   

 

Delkurser: 

• Mat och hälsa SGRINDX 

• Sverige och världen SGRINDY 

• Leva tillsammans SGRINDZ 

• Religioner SGRINDÅ 

 

Varje delkurs omfattar 300 poäng och har en studietakt på ca 3 tim/ vecka under ca 

1,5 år       

 

 

NATUR OCH MILJÖ  SGRNAT7 
För dig som vill lära dig mer om natur, miljö och hur människokroppen fungerar                

Lite om innehållet: 

• Vi lär oss om människokroppen, växter och djur 

• Vi lär oss om tidsbegrepp och pengars värde 

• Vi lär oss om tekniska lösningar i vardagen 

 

Delkurser: 
• Teknik SGRNATX 

• Vardagsmatematik SGRNATY 

• Djur och natur SGRNATZ 

• Människan SGRNATÅ                                     

Varje delkurs omfattar 300 poäng och har en studietakt på 3 
tim/vecka under ca 1,5 år 

 

 

  

Det här fotot av Okänd författare 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Klar%C3%A4lven
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Kurser på grundläggande 
nivå 
SVENSKA  SGRSVE7 
För dig som vill bli bättre på att kommunicera, läsa, 
skriva och uttrycka dig 
Lite om innehållet: 

• Vi samtalar, lyssnar och diskuterar       

• Vi läser böcker, tidningar och ser på film 

• Vi skriver olika texter 

• Vi använder datorn, skriver och söker information 

• Vi tränar stavning och ordkunskap 

• Vi gör studiebesök och går på biblioteket 

 

Delkurser: 
• Tala, lyssna och samtala SGRSVEU 

• Läsa och skriva SGRSVEV 

• Texter SGRSVEX 

• Informationssökning SGRSVEY 

Varje delkurs omfattar 200 poäng och har en studietakt på 3 tim / vecka under ca 1,5 år 

 

___________________________________________________________________ 

 
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK  SGRSVA7 
För dig med annat modersmål som vill lära dig svenska för att klara dig bra i Sverige 
 

Lite om innehållet: 

• Vi samtalar, lyssnar och diskuterar                                                     

• Vi läser böcker, tidningar och ser på film 

• Vi skriver olika texter 

• Vi använder datorn, skriver och söker information 

• Vi tränar stavning och ordkunskap 

• Vi gör studiebesök och går på biblioteket 

Delkurser erbjuds utifrån individuella behov.                           
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MATEMATIK  SGRMAT7 

För dig som vill bli bättre på att räkna och använda matematik 
i vardagen. 
Lite om innehållet: 

• Vi löser vardagliga matematiska problem 

• Vi använder olika räknesätt 

• Vi arbetar med längd, volym, vikt och tid 

• Vi använder miniräknare och dator 

• Vi övar på att använda pengar 

• Vi lär oss använda tabeller med anknytning till vardagslivet 

 
Delkurs: 

• Matematik grund - steg 1 SGRMATU 

• Matematik grund - steg 2 SGRMATV 

• Matematik grund - steg 3 SGRMATX                                                     

 

Varje delkurs omfattar 200 poäng och har en studietakt på 3 tim/vecka under ca 1,5 år 

 

 

____________________________________________________________________ 

ENGELSKA  SGRENG7 

För dig om vill kunna förstå och göra dig förstådd på engelska 
Lite av innehållet: 

• Vi lyssnar och pratar på engelska 

• Vi läser och skriver enkla engelska texter 

• Vi spelar spel, dramatiserar och ser på film 

• Vi lär oss hur man lever i länder där man talar engelska 

Delkurser: 

• Tala och samtal SGRENGU  

• Lyssna och läsa SGRENGV 

• Skriva SGRENGX 

• Kultur och samhälle SGRENGY 

 

Varje delkurs omfattar 150 poäng och har en studietakt på  
2 tim/vecka under 1 år. 
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SAMHÄLLSKUNSKAP  SGRSAM7 
För dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill veta mer hur 
samhället fungerar. 

Du lär dig om: 
• Att leva i Sverige 

• Att leva i världen 

• Att undersöka verkligheten 

• Att aktuella händelser i tidningar och på internet 

Kursen omfattar 150 poäng och har en studietakt på 3 tim/vecka under ca 1 år. 

 

 

 

RELIGIONSKUNSKAP  SGRREL7 
För dig som vill veta mer om olika religioner och livsåskådningar 
Du läser om:  

• De fem världsreligionerna,  

• Olika traditioner i olika religioner 

• Livsfrågor och etik 

 
Kursen omfattar 150 poäng och har en studietakt på 3 tim/ vecka under 
ca 1 år. 

 

HISTORIA  SGRHIS7 
För dig som vill lära dig mer om: 

•  Hur människor levde förr i tiden 

• Hur historien påverkar våra liv 

Kursen omfattar 150 poäng och har en studietakt på 3 tim/ vecka under ca 1 år 
__________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFI  SGRGEO7 
För dig som vill läsa om: 

• Jordens klimat och natur 

• Hur människor lever i olika delar av världen 

• Var olika platser ligger 

Kursen omfattar 150 poäng och har en studietakt på ca  
3 tim/ vecka under ca i år 

 

 

 

  

Det här fotot av Okänd författare 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trilithon
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://de.wikipedia.org/wiki/Meridian_(Geographie)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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FYSIK  SGRFYS7 
För dig som är intresserad av att: 

• laborera och experimentera 

• lära dig mer om elektricitet, ljud, ljus och energi 

• lära dig om planeterna och hur de rör sig runt solen 

 
 
Kursen omfattar 150 poäng och har en studietakt på 3 tim/vecka under ca 1 år 
 
 

 

 

KEMI  SGRKEM 

För dig som är intresserad av att: 

• laborera och experimentera 

• kemiska föreningar och grundämnen  

• skadliga ämnen som finns i vår miljö 

 
Kursen omfattar 150p och har en studietakt på 3 tim/ vecka 
under ca 1 år 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

BIOLOGI  SGRBIO7  
För dig som är intresserad av: 

• Natur och miljö 

• Hur människokroppen fungerar 

• Friskvård  

• Samlevnadsfrågor 

 
Kursen omfatta 150 poäng och har en studietakt på 3 tim/ vecka under 
ca 1 år 

 

  

Det här fotot av Okänd författare 

https://ousk98universet.wikispaces.com/solsystem.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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HEM- och KONSUMENTKUNSKAP  SGRHEM7 
För dig som vill lära dig mer om hur man klarar sig själv som vuxen i hemmet 
Lite om innehållet: 

• Vi lär oss recept och instruktioner  

• Vi lär oss laga enkla måltider och bakning 

• Vi lär oss sköta ett hem 

• Vi diskuterar konsumentfrågor och hållbar utveckling 

• Vi pratar privatekonomi 

                
Delkurser  

• Mat måltider och hälsa SGRHEMU 100p  

• Konsumtion och ekonomi SGRHEMV 100p 

• Miljö och livsstil SGRHEMX 100p 

  
Kursen omfattar totalt 350 poäng och har en studietakt på 3 tim/vecka under ca 1 år  
 

 

TEKNIK  SGRTEK7 
För dig som är intresserad av tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och används 
 
Lite om innehållet: 

• Vi lär oss om tekniska lösningar 

• Vi dokumenterar och gör enkla konstruktioner 

• Vi lär oss om säkerhet vid teknisk användning 

 

 

 

 

 
Kursen omfattar 150 poäng och har en studietakt på 3 tim/ vecka under ca 1 år 
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Kurser på gymnasial nivå 
 

 

ORIENTERINGSKURS  SGYORI6  
Vill du prova på hur det är att studera? 
Sök gärna en orienteringskurs! 
För dig som: 

• Vill prova på hur det är att studera 

• Behöver kunskaper om vad som gör det lättare för 

just di att studera 

• Behöver kartläggning av dina kunskaper inför 

vidare studier 

 

 

SVENSKA 
För dig som vill utveckla, bredda och fördjupa din läs och skrivförmåga och samtala och 
diskutera 
 
Kurser i ämnet: 

• Svenska 1 200 p SVBSVE51 

• Svenska 2 100 p SVBSVE52 

• Litteratur 100 p SVBLIT5 

• Skrivande  100 p SVBSKR5 

Varje kurs har en studietakt på 3 tim/vecka under ca 1 år 

 

 

____________________________________________________________________ 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 
För dig som har ett annat modersmål än svenska och vill förbättra dig i det svenska språket. 
För dig som vill utveckla din läs- och skrivförmåga, förmåga att samtala och diskutera. 
 
Kurser i ämnet: 

• Svenska som andraspråk 1   200 p SVOSVE5 

 
Kursen har en studietakt på 3 tim/vecka under ca 1,5 år  
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MATEMATIK 
För dig som vill utveckla din förmåga att använda matematik i 
vardags- och yrkeslivet och bli bättre på att lösa problem 
Kurser i ämnet: 

• Matematik 1 100 p MAMMAT51 

• Matematik 2 100 p MAMMAT52 

• Matematik 3 100 p MAMMAT53 

 

Varje kurs har en studietakt på 3 tim/ vecka under ca 1 år 
 
 
 

ENGELSKA 
För dig som vill utveckla din förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift samt öka dina 
kunskaper om hur människor lever i andra länder där man talar 
engelska. 
Kurser i ämnet: 

• Engelska 1  100 p ENSENG51 

• Engelska 2 100 p ENSENG52 

• Engelska 3 100 p ENSENG53 

 
Varje kurs har en studietakt på 2 tim/ vecka under ca 1 år 
 
 

 

  

GEOGRAFI 
För dig som vill lära dig mer om människors villkor i olika delar av världen, vara olika platser 
ligger, klimatförändringar och hållbar utveckling 
Kurser i ämnet: 

• Geografi 1 100 p GEGGEO51 

• Geografi 2 100 p GEGGEO52 

 

Varje kurs har en studietakt på 3 tim/vecka under ca 1 år  
 
 
__________________________________________________________________________                                                  
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HISTORIA 
För dig som är intresserad av hur människor har levt under 
olika tidsperioder och hur historien påverkar vårt liv idag. 
Kurser i ämnet: 

• Historia 1 50p HIHIS51 

• Historia 2  100p HIHIS52 

 

Varje kurs har en studietakt på ca 3 tim/vecka under ca 1 år 

 

NATURKUNSKAP 
För dig som är intresserad av djur, natur, miljö och av kunskaper om människokroppen.  
Kurser i ämnet: 

• Naturkunskap 1 50 p NANNAT51 

Kursen har en studietakt på 3 tim/vecka under ca ½ år               

 

 

 

RELIGIONSKUNSKAP 
För dig som är intresserad av olika religioner och 
andra livsåskådningar och av etiska och existentiella 
frågor. 

• Religionskunskap 1 50 p REREL51 

Kursen har en studietakt på 3 tim/vecka under ca 1 år 

 

 

SAMHÄLLSKUNSKAP 
För dig som är intresserad av hur samhället styrs, 
mänskliga rättigheter, privatekonomi och arbetslivets 
villkor 
 
Kurser i ämnet: 

• Samhällskunskap 1 50 p SALSAM51 

• Samhällskunskap 2 100p SALSAM52 

Kursen har en studietakt på 3 tim/ vecka under ca 1 år. 

 

                                                                                        

  

https://lacienciaysusdemonios.com/2010/12/29/%C2%BFde-donde-viene-el-pensamiento-religioso/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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ESTETISK KURS ESSEST5  

För dig som är intresserad av att: 
• Prova på olika sätt att skapa 

• Skapa med färg och form 

• Dramaövningar 

• Musik  

 

 

 

 

 

Kursen omfattar 100 poäng och har en studietakt på 2 tim /vecka under ca 1 år 
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Välkommen till oss! 


