
När, var
och hur?

Mål

Läsa och
anteckna

Ordning
och reda

Lärstilar

Orienteringskurs, grundläggande nivå

Studieteknik, 50 poäng
Har du funderingar på att börja studera? Har 
du nyss börjat och vill komma igång?
En hjälp i studiearbetet är den här kursen i 
studieteknik. Du får praktiska verktyg och 
kompetenser som behövs för att lyckas med 
studier.
 Vilket är ditt sätt att studera? Hur lär DU 
dig bäst? Genom att läsa? Lyssna? Se? Eller 
utföra?

Kursinnehåll: Flexibelt fokus beroende på delta-
garna.
Ledord: Möjligheter, utmaningar, ansvar, förvänt-
ningar, normer och regler. Studiemiljö, tidsplane-
ring, lärstilar, minnestekniker, textbearbetning, 
effektiva anteckningar, hjälpmedel och verktyg.
Mål: Deltagaren ska bli mer motiverad och men-
talt förberedd att studera. Få praktiska verktyg 
och kompetenser som kan behövas för att lyckas. 
Efter genomförd kurs får du ett intyg.
Omfattning: 50 poäng/tio veckor (25 procent) 

Vem kan läsa? Kursen är på grundläggande 
nivå, men vi ser att man behöver ha vissa kun-
skaper och färdigheter i det svenska språket för 
att tillgodogöra sig kursen. Har du ej svenska som 
modersmål ska du ha betyg motsvarande Sfi kurs 
B. Är du inte Sfi-elev kan du styrka språkliga kun-
skaper på annat sätt än med betyg. 

Detta bör du kunna:

Skriva korta, enkla meddelanden och föra 
enkla anteckningar

•

Läsa korta och enkla texter
Hitta viss information i enkelt och vardagligt 
material  
Använda en rad fraser och meningar för att på 
ett enkelt sätt kunna
berätta om dig själv, andra människor, män-
niskors levnadsvillkor, din utbildning och dina 
nuvarande och tidigare arbetsuppgifter
Delta i samtal och uppgifter som kräver ett 
enkelt och direkt utbyte av information om 
välkända ämnen och sysselsättningar 
Förstå fraser och vanliga ord om dig själv och 
din familj, närmiljö och vardagliga sysselsätt-
ningar samt anställning
Uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och 
enkla budskap och meddelanden

Närträffar: Tre timmar en gång i veckan samt 
hemuppgift varje vecka

Antagning: Start vecka 45 2020. Kursen är upp-
lagd i fem moduler på två veckor vardera. 

Ansökan: Senast 15 oktober 2020

Om du är folkbokförd i annan kommun än Arvika 
så behöver du få godkännande från din hemkom-
mun om du vill läsa hos oss. Kontakta studieväg-
ledare i din hemkommun!

Maila: info.vlc@aanc.se
Ring Vägledningscentrum:  0570-749 286 eller 
289.
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