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Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning innebär att du läser kurser inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå. För varje kurs finns det en kursplan.
Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grundskolan, skolår 1-9, men
innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna. Du får arbeta mer
självständigt och ta mer ansvar för dina studier.

Upplägg
Du läser på hel- eller deltid, dag- eller kvällstid. Välj själv det som fungerar bäst för
dig! Läs en enstaka kurs eller flera ämnen parallellt. Studierna kan kombineras med
studier inom vuxenutbildningens andra skolformer (gymnasial vuxenutbildning och
sfi) och med arbete eller praktik. Dina förkunskaper bestämmer utbildningsmålen.
Du får hjälp av studie- och yrkesvägledningen att göra en studieplan anpassad för
just dig. Att läsa grundläggande vuxenutbildning kostar inget, det är gratis. Du
betalar bara för dina studieböcker och annat studiematerial.

Vad leder grundläggande vuxenutbildning till?
Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att delta i samhälls- och
arbetslivet och gör det möjligt för dig att studera vidare på gymnasienivå.

Hur ansöker jag till grundläggande vuxenutbildning?
Kontakta vuxenutbildningen i din kommun för mer information om ansökan och
behörighetskrav. Ansökan sker alltid via din hemkommun.

För vem passar grundläggande vuxenutbildning?
För dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå och behörighet
för att studera på gymnasienivå. Du kan studera grundläggande vuxenutbildning:
Från och med första juli det år du fyller 20 år.
Om du saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
Om du bor i Sverige och är folkbokförd i en kommun.

Varför välja Eductus?

Det är dina behov och dina förutsättningar som är viktiga för oss.
Våra lärare har ett stort engagemang för sitt jobb. Det leder till resultat!
Vi har jobbat med utbildning länge och utvecklat undervisningen att bli så
effektiv som möjligt.

Kurser inom grundläggande vuxenutbildning
Inom grundläggande komvux erbjuds följande kurser. Klicka på respektive kurs för
att läsa mer. Kurs
Poäng
Kurskod
Biologi

150

GRNBIO2

Engelska*

600

GRNENG2

Fysik

150

GRNFYS2

Geografi

150

GRNGEO2

Hem- och
konsumentkunskap

50

GRNHEM2

Kurs

Poäng

Kurskod

Historia

150

GRNHIS2

Kemi

150

GRNKEM2

Matematik

600

GRNMAT2

Religionskunskap

150

GRNREL2

Samhällskunskap

150

GRNSAM2

Svenska*

700

GRNSVE2

Svenska som
andraspråk*

700

GRNSVA2

* Kurser där verksamhetspoängen förändrats. Informationen nedan är
hämtad från skolverket.se. läs mer om grundläggande vuxenutbildning och dess
kursplaner där.
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