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Särskild utbildning för vuxna
Särskild utbildning för vuxna är till för dig som 
har fyllt 20 år och som har en utvecklingsstörning 
eller en förvärvad hjärnskada och som vill 
förbättra dina kunskaper.

Du kan läsa på träningsskolenivå, 
grundsärskolenivå eller på gymnasial nivå.

 ¾ Vi utgår från dina förmågor, intressen och 
behov. Du studerar i egen takt. Då blir det 
lättare och roligare att lära sig.

 ¾ Undervisningen sker i små grupper, så du 
kan få det extra stöd som du behöver.

 ¾ Genom nya kunskaper, nya miljöer och 
människor får du ökat självförtroende.

Har du några frågor kan du kontakta:
Rektor Tony Lundström tony.lundstrom@tingsryd.se 0477 - 444 71

Samordnare Marina Lennartsdotter marina.lennartsdotter@tingsryd.se 0477 - 444 29

Studievägledare Maria Nordahl maria.nordahl@tingsryd.se 0477 - 444 74

Administratör Carina Hylse carina.hylse@tingsryd.se 0477 - 444 67

Varmt välkommen till: 

Särskild utbildning för vuxna
Linnerydsvägen 8
362 22 Tingsryd
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Träningsskolenivå
Här arbetar vi med tecken, bilder, ord, begrepp 
och symboler för att kommunicera inom ämnet 
och med varandra. Alla får gott om tid för att 
uttrycka sig och att arbeta i egen takt.

Individ och samhälle
 

Du får bland annat lära dig:
 ¾ Träna på enkel bakning och 
matlagning och andra sysslor som 
förekommer i ett hem.

 ¾ Om Tingsryd: Historia och 
traditioner och om högtider.

 ¾ Om platser i Sverige/världen som 
har betydelse för dig.

 ¾ Om olika utbud, yrken och 
verksamheter i vårt närsamhälle.

 ¾ Att samtala om livsfrågor, 
kamratskap och relationer.

Språk och kommunikation
Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att prata i olika sammanhang med 
hjälp av tal, tecken eller bilder.

Du får bland annat träna på:
 ¾ Turtagning och samspel, samtala och lyssna.
 ¾ Att arbeta med enkla texter och med bok- och bildsamtal.
 ¾ Att uttrycka tankar och känslor.
 ¾ Arbeta med ipad och dator.

Natur och miljö
 

Du får bland annat lära dig:
 ¾ Om människokroppen, växter  
och djur.

 ¾ Om tid, avstånd, årstider och 
väder.

 ¾ Om enkel vardagsmatematik.
 ¾ Använda vardagliga tekniska 
föremål t ex ipad och dator.
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Engelska
 
Du får bland annat lära dig:

 ¾ Tala och förstå enkel engelska.
 ¾ Läsa och förstå enkla texter.
 ¾ Skriva enkla ord, meddelanden och texter.
 ¾ Förstå texter från olika medier, t ex filmer och nyheter.
 ¾ Dramatiseringar och rollspel.
 ¾ Om familjeliv och vardag  
i det engelska samhället.

 ¾ Använda lexikon, ipad  
och dator.

Historia
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om historiska 
epoker, platser och personer.

Du får bland annat lära dig om:
 ¾ Historiska händelser och personer i Sverige från 
forntid till nutid.

 ¾ Hur människor levde förr i tiden.

 ¾ Några upptäcksresor.

 ¾ Andra världskriget och hur det fortfarande påverkar 
oss.

 ¾ Traditioner från förr till nu.

Geografi
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla 
din kunskap om geografiska förhållanden, 
klimat och olika levnadsförhållanden.

Du får bland annat lära dig om:
 ¾ Jordens yta, klimat, olika årstider  
och väder.

 ¾ Kartan och dess uppbyggnad med 
färger och symboler.

 ¾ Jordgloben, kontinenternas och 
världshavens lägen.

 ¾ Namn och lägen på länder, platser 
som är betydelsefulla för dig.

 ¾ Hur du påverkar miljön och kan  
bidra till att den blir bättre.
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Matematik
Matematikkursen delar vi upp i områden. Vi plockar lämpliga delar i 
de tre beskivna områdena.

Taluppfattning och räkning
 

Du får bland annat lära dig om:
 ¾ De fyra räknesätten.

 ¾ Problemlösning i vardagssituationer.

 ¾ Begreppet procent och hur det används.

 ¾ Tal i decimal- och bråkform och hur det används i vardagen.

 ¾ Negativa tal och deras användning i vardagen.

 ¾ Statistik.

Tid och pengar
 

Du får bland annat lära dig:
 ¾ Om pengars värde och användning.

 ¾ Mäta och uttrycka tid t ex med klocka.

 ¾ Om enheter och uttryck för tid.

 ¾ Göra undersökningar i bekanta miljöer t ex göra 
prisjämförelser.

 ¾ Om digitala betalningssätt.

Geometri
 

Du får bland annat lära dig om:
 ¾ Formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

 ¾ Begrepp som längd, bredd och höjd.

 ¾ Mätning och uppskattning av längd, volym och 
massa.
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Samhällskunskap
Ämnet samhällskunskap behandlar kunskaper om samhället och olika samhälls-
frågor. Du får kunskap om hur samhällen styrs, de mänskliga rättigheterna,  
privatekonomi och arbetslivets villkor. Vi kommer att diskutera aktuella händelser.

Du får bland annat lära dig:
 ¾ Vad demokrati innebär.
 ¾ Om politiska partier och olika val i Sverige.
 ¾ Sveriges deltagande i EU.
 ¾ Om mänskliga rättigheter.
 ¾ Om privatekonomi.
 ¾ Hur ett samhälle fungerar och vilken service vi har i Tingsryd.
 ¾ Hur arbetsmarknaden fungerar och vad arbetsmiljön har för betydelse.
 ¾ Söka information i olika medier.

Svenska
 
I kursen får du bland annat:

 ¾ Träna på att prata inför varandra.
 ¾ Använda olika hjälpmedel, t ex stödord och digitala 
verktyg.

 ¾ Söka information i olika medier och källor.
 ¾ Samtala, lyssna och att efter din förmåga utveckla att 
läsa och skriva.

 ¾ Läsa eller lyssna på skönlitteratur, tidningar och 
andra texter och sedan prata om innehållet.
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Människokroppen - Hälsa

Vi läser de båda kurserna som en kombination. I kurserna 
kommer du att få lära dig hur människokroppen fungerar och 
vad vi kan göra för att må bättre.

Du får bland annat lära dig:
 ¾ Hur du ska leva för att må bra.

 ¾ Vad kroppen behöver såsom vätska och mat. 

 ¾ Vad som är nyttigt att äta.

 ¾ Varför du ska motionera.

 ¾ Hur man ska sitta och lyfta.

 ¾ Du får prova olika sport-, idrotts- och ”må bra”-
aktiviteter .

 ¾ Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

 ¾ Hur kroppen är uppbyggd, t ex hud, hjärta och njurar.

 ¾ Om vanligt förekommande sjukdomar och om 
bakterier och virus.
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Växtkunskap - Trädgårdsodling grund
Vi läser kurserna i kombination med varandra. I kurserna kommer du att 
få lära dig om trädgårdsväxter och hur man kan odla dem.

Du får bland annat lära dig:
 ¾ Namn på och att känna igen några vanliga trädgårdsväxter och 
några ogräs.

 ¾ Hur växterna är uppbyggda.
 ¾ Vad växterna behöver för att kunna växa, så som jord, ljus, värme 
och vatten. 

 ¾ Vad klimatet betyder för växterna.
 ¾ Hur växterna förökas, genom t ex fröer, sticklingar och delning.
 ¾ Ställa i ordning en odlingsplats.
 ¾ Skötsel av odling, t ex sådd, gödsling, plantering, vattning, 
rensning av rabatter och skörd.

 ¾ Vilka redskap som är lämpliga för trädgårdsodling.
 ¾ Hur man arbetar säkert och på ett bra sätt för kroppen vid odling.



Välkommen med din ansökan!

M
aj
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