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Våra olika studieformer 
 

Lärarledd undervisning i klassrum dag- eller kvällstid 
Studerar du dagtid har du flera gånger i veckan schemalagda lektioner där du studerar enligt en planering 
och läraren har föreläsningar och genomgångar av kursinnehållet. Du har möjlighet att ställa frågor och 
samarbeta med andra elever i gruppen. Studerar du kvällstid är det oftast ett tillfälle i veckan. Alla kurser 
använder lärplattformen Fronter där du har tillgång till materialet i kursen. Du har också tillgång till Office 
365 som innehåller bl.a. Word och Powerpoint. Utöver träffarna i skolan måste du även avsätta tid för 
hemuppgifter och egna studier. Skrivningar genomförs på den schemalagda tiden i kursen. På Vux finns en 
studiehall och ett mediatek med datorer. Du är välkommen att sitta där och studera så ofta du vill. 
 
 

Flexibel distansundervisning 
Flexibel undervisning innebär att du studerar enligt en planering och har schemalagda, obligatoriska träffar 
minst en gång i veckan med din lärare och i övrigt är det egna studier. I vissa kurser måste du även delta i 
laborationer. Studieformen ställer krav på motivation och god självdisciplin då det är mycket studietid på 
egen hand. Du studerar med en lärplattform som heter Fronter och även med Office 365, vilket kräver att du 
har tillgång till dator. Skrivningar görs på fredagsförmiddagar och på måndags- och torsdagskvällar. På Vux 
finns en studiehall och ett mediatek med datorer. Du är välkommen att sitta där och studera så ofta du vill. 
 
 

Distansutbildning med lärarstöd 
Distansutbildning med lärarstöd innebär att du studerar enligt en planering på egen hand men med 
möjlighet att boka lärarstöd både på plats på Vuxenutbildningen och via Skype videosamtal och chatt. Det 
kan förekomma 2–3 obligatoriska träffar under kursen både på plats på Vuxenutbildningen och via Skype. Du 
behöver tillgång till en dator då du studerar med lärplattformen Fronter och även med Office 365 där mycket 
av din kommunikation med läraren sker. Studieformen ställer krav på motivation och god självdisciplin då 
det är mycket studietid på egen hand. Skrivningar erbjuds på fredagsförmiddagar och måndags- och 
torsdagskvällar. På Vux finns en studiehall och ett mediatek med datorer. Du är välkommen att sitta där och 
studera så ofta du vill. 
 

Webbaserad heldistans 
Webbaserad heldistans innebär att du studerar enligt en planering helt på egen hand via Hermods 
lärplattform Novo. Din undervisning sker enbart i ett onlineklassrum och du behöver därför en egen dator 
med internetuppkoppling, headset med mikrofon, kamera och god datorvana. Studieformen kräver mycket 
hög självdisciplin och motivation då du helt tar ansvar för studierna själv. En lärare rättar alla dina uppdrag 
och svarar på eventuella frågor du har under utbildningen. I slutet av varje kurs har du ett muntligt prov med 
din lärare. Alla som läser en kurs som innehåller nationellt prov skriver det på plats i Gävle. Även dessa 
kurser har en muntlig examination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grundläggande vuxenutbildning  
 
Kurs       Grupp    Poäng   Schemtider 

 
Svenska som andraspråk      

Svenska andraspråk delkurs 1   SVA DEL1   100   måndag 08.30-11.50   
tisdag 08.30-10.00 
onsdag 08.30-10.00  

 torsdag 08.30-11.50 
                  

Svenska som andraspråk delkurs 2, 3, 4  SVA DEL2, 3, 4  200   måndag 08.30-11.50 
tisdag 12.45-16.00 

              onsdag 08.30-10.00 
              torsdag 08.30-11.50 
              fredag 08.30-10.00 
              
 

Du kan läsa samtliga delkurser (1-4) på heltid på 1 år, varje delkurs läses på 10 veckor. 
Du läser i samband med delkurs 1 en valbar orienteringskurs för att lyckas bättre i dina svenska språkstudier.  
 

Svenska som andraspråk, flexibla studier 
Vi erbjuder samtliga delkurser över hela terminen på 10 eller 20 veckor med träffar torsdagar kl 17.00-19.00.  
Det finns möjlighet att boka ytterligare studietid med lärare. 
Har du frågor, kontakta ämneslärare  margareta.hillbom@gavle.se  

 

Gymnasial vuxenutbildning  
 

 
Kurs      Tid   Poäng   Förkunskaper         Schematider 
 

 
Matematik 2a, 2b, 2c     100   Matematik 1a, b, c    

distansstudier med lärarstöd 
        eller motsvarande 
Vi erbjuder kursen över hela terminen på 10 eller 20 veckor       
Har du frågor, kontakta ämneslärare rasmus.lind@gavle.se       

 

 
Naturkunskap 1a2    16+17+18  50   Naturkunskap 1a1 måndag 08.30-10.00 

      v 12-21     eller motsvarande onsdag 10.20-11.50 
               torsdag 14.30-16.00 
Har du frågor, kontakta ämneslärare jenny.x.thim@gavle.se 

  
 

 

 
Historia  1a1    v 12-16  50      första träff 21/3 kl 16.00 

Historia  1a2    v 17-21  50   Historia 1a1  första träff 25/4 kl 16.00 

Historia  1b     v 12-21  100   Historia grundskola första träff 21/3 kl 16.00 

Historia  2a     v 12-21  100   Historia 1b  första träff 21/3 kl 16.00 

distansstudier med lärarstöd        eller motsvarande   

Har du frågor, kontakta ämneslärare helena.jonesson@gavle.se        
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Kurs      Tid   Poäng   Förkunskaper         Schematider  

 
Religionskunskap  1   v 12-16    50   --   första träff 21/3 kl 16.30 

distansstudier med lärarstöd            

Har du frågor, kontakta ämneslärare helena.jonesson@gavle.se 

 
Religionskunskap 2   v 17-21  50   Religionskunskap 1 första träff 25/4 kl 16.30 

distansstudier med lärarstöd            

Har du frågor, kontakta ämneslärare helena.jonesson@gavle.se         

 
Samhällskunskap 1a1   v 12-16  50      första träff 18/3 kl 14.30 

Samhällskunskap 1a2   v 17-21  50   SH 1a1   första träff 22/4 kl 14.30 

Samhällskunskap 1b   v 12-21  100   SH grundskola första träff 18/3 kl 14.30 

Samhällskunskap 2   v 12-21  100   SH 1B   första träff 18/3 kl 14.30 

distansustudier med lärarstöd        eller motsvarande  
Har du frågor, kontakta ämneslärare jonas.forseth@gavle.se   

 
Engelska 7      v 12-21  100   Engelska 6   första träff 18/3 kl 10.00 

distansstudier med lärarstöd        eller motsvarande  

 
Litteratur     v 12-21  100   Svenska 1, SVA 1 första träff 18/3 kl 10.00 

distansstudier med lärarstöd        eller motsvarande  

 
Svenska 3     v 12-21  100   Svenska 2  första träff 18/3 kl 10.00 

distansstudier med lärarstöd            
Har du frågor, kontakta ämneslärare claes.vallberg@gavle.se         

 
Svenska som andraspråk 1     4+5+7+8+14  100      måndag 08.30-10.00 

      v 12-21        tisdag 12.45-16.00 
               onsdag 08.30-10.00 
               torsdag 08.30-11.50 

 
Svenska som andraspråk 2  v 12-21  100   SVA1   första träff 18/3 kl 16.00 

distansstudier med lärarstöd        eller motsvarande

 
Svenska som andraspråk 3  v 12-21  100   SVA 2   första träff 18/3  

distansstudier med lärarstöd        eller motsvarande kl 16.00

 
 

Företagsekonomi 1   v 12-21  100      första träff 18/3 kl 10.00 

Entreprenörsskap     v 12-21  100      första träff 18/3 kl 10.00 

Redovisning 1    v 12-21  100      första träff 18/3 kl 10.00 

Distansstudier med lärarstöd 

 
Viktigt att tänka på... 
Antagning till utbildning kräver en korrekt ifylld ansökan: 
Kontrollera att  

• alla uppgifter är ifyllda, även den individuella studieplanen på baksidan. 

• de sökta kurserna inte ligger på samma position (schemakollision), 

• du har de förkunskaper som behövs. 

• du har rätt omfattning av poäng om du ska söka studiestöd hos CSN. 

 

Betyg ska alltid bifogas! 
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