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ad kul att du har börjat bläddra
i StudentumGuiden. Det är tidningen för dig som funderar på
att börja studera. Förhoppningsvis ska informationen
och reportagen som finns här ge dig inspiration och hjälpa dig i ditt utbildningsval. Att
utbilda sig är inte bara första steget mot din
nya karriär. Det handlar till stor del om att investera i dig själv, utvecklas som människa
och forma din egen framtid.

Mitt tips när det kommer till val av utbildning
är att lyssna till dig själv och välja något som
verkligen intresserar dig. Om du brinner för
det du studerar är chansen mycket större att
du engagerar dig och därmed också lyckas
bättre i framtiden.
Slutligen vill jag uppmana dig att ta tillvara
på studietiden, det är en grymt rolig period.
Du kommer få ett stort nätverk och vänner
för livet. Så grattis till dig som ska börja studera – du har en fantastisk tid framför dig!
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Man kan inspireras av andra när man väljer utbildning. Studentums
kommunikationsteam svarar på frågan "Vilken utbildning har du läst?"
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KATARINA GOSPIC

OM HUR DU VÄLJER RÄTT
Läkare, fysiologimagister och hjärnforskare. Författare,
konsult och sommarvärd. Själv saknade 31-åriga Katarina
Gospic en förebild när hon skulle göra sitt studieval. Idag är
hon en självklar sådan för många.
AV ANDREA KARLSSON FOTO ERIKA BERGLUND

– Arbetsminnet kan behålla sju plus-minus två saker i hjärnan samtidigt,
när det överstigs blir det helt enkelt för mycket. Då förstår du problemet!
säger Katarina och hänvisar till den enorma mängd utbildningsalternativ som finns idag.
– Ju fler val du har, desto mer stänger du av och missnöjd blir du.
Katarina sträcker på sig i stolen och tar en tugga av sin pastarätt. Hon
har intensivt bruna ögon och utstrålar energi. Vi pratar om hur hjärnan fungerar vid beslut och svårigheterna med att göra utbildningsval. Hon tar ett exempel på när man ska köpa jeans och endast har
två par att välja mellan.
– Då hittar du någon kontrast i det ena alternativet som gör att det
andra upphöjs. Men har du 100 jeans att välja mellan blir det inte
hanterbart för hjärnan. Vilket val du än gör kommer du antagligen
att vara lite missnöjd över att du inte köpte något av de andra
paren, förklarar hon.
Men hur ska man fatta det bästa beslutet då?
– Jag förstår att det är jättesvårt att som 19–20-åring
göra sitt studieval. Idag finns det så otroligt
många utbildningar att välja mellan.

Som Hermione i Harry Potter

KATARINA GOSPIC
• ÅLDER: 31 år.
• FÖDD: I Akalla, Stockholm.
• FAMILJ: Pappa, mamma och bror.
• UTBILDNING: Läkare, magister
i fysiologi och filosofiedoktorsexamen i medicin (”hjärnforskare”).
• GÖR: Driver två egna konsultföretag
(Brainbow och Grey Matters). Aktuell
med podcasten "I huvudet på en
banbrytare" tillsammans med Viggo
Cavling. Har gett ut fyra böcker om
hjärnan. Den senaste är: Neurodesign: Inredning för hälsa, prestation
och välmående (2016). Var
sommarvärd i P1 2013.

Men det finns enligt henne några sätt att
förenkla beslutsfattandet och göra ett
så övervägt val som möjligt. Först och
främst handlar det om att bryta ner
alternativen till några få, enkla val.
”Studier utomlands eller studier i
Sverige”, ”ett naturvetenskapligt
ämne, ett estetiskt eller humaniora”, och så vidare. En annan
metod är att fundera kring ditt
mål med utbildningen, din
inre och yttre motivation. Väljer du läkarstudier för att
tjäna pengar, vara med kollegor eller hjälpa andra?
Var ärlig i dina avsikter och
gör dig själv medveten om
dem.
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– Ett problem är att studierna inte alltid
stämmer överens med hur yrket är
i verkligheten. Har du möjlighet att göra
praktik eller prata med folk i branschen
är det jättebra, menar hon.
Ska man följa sitt hjärta eller hjärna
när man fattar beslut?
– Det finns inget system som är bättre
eller sämre. Man kan säga att alla metoder som leder fram till ett beslut är bra,
bara du är medveten om varför du gör de
val du gör.
För Katarina själv låg läkaryrket inte så
långt borta. Hon har alltid älskat skolan,
varit nyfiken och beskriver sig själv lite
som Hermione Granger i Harry Potter –
ständigt sugen på att lära sig nya saker
och alltid med handen uppsträckt i klassrummet. Hon gick gymnasiet med naturoch forskarinriktning i Tensta men hade
egentligen inte någon självklar förebild
i akademikervärlden.
– Jag visste att jag ville plugga vidare
men hade inte direkt någon idol i den
världen.

Vågar ta för sig
Katarina berättar att hon inte kommer
från ett akademikerhem. Hennes pappa
kom till Sverige från Kroatien på 70-talet,
en tid då man som nyanländ snabbt fick
arbete. Han började på Stockholms länstrafik (SL) och har jobbat där sedan dess.
Katarinas mamma har haft olika

administrativa jobb på bank och postkontor.
Hennes val föll slutligen på Karolinska
Institutet i Stockholm och där stannade
hon i flera år. En fysiologiexamen blev en
doktorsavhandling samtidigt som hon
studerade till läkare. Doktorsavhandlingen om hur hjärnan fungerar vid ekonomiska beslut utvecklades även till två
populärvetenskapliga böcker i samma
tema. Hon har sommarpratat i P1 och
synts otaliga gånger i media. Nu är hon
även aktuell med en poddcast. Hon är
med andra ord en ung, framgångsrik
kvinna som vågar ta för sig.
Hur har detta tagits emot av med den traditionella och konservativa forskarvärlden?
–Det har väl inte alltid tagits emot så bra,
säger hon och skrattar till.
–Det finns gamla system, starka hierarkier och tydliga uppfattningar om vilken
väg man ska gå och det är lite tråkigt.
Många av de stereotyper som finns om
forskarvärlden stämmer. Men det finns,
särskilt på doktorandnivå, många unga
kvinnor och män också, förklarar hon.

Broar mellan forskarna och folket
Hon påpekar att även om det i vissa kretsar inte alltid är så populärt att ta för sig,
så har responsen från samhället i övrigt
varit väldigt positiv.
– Det är kul att bryta barriärer och vissa
erkänner även sina fördomar, säger hon
och tillägger att det där med att bygga
broar är något hon brinner för.
Idag jobbar hon därför i huvudsak
med sina två konsultbolag.
– Det jag vill åstadkomma är
att ta in forskningen i mina
bolag och skapa kopplingar
mellan akademin och
näringslivet, eller ”verkligheten” som jag kallar det.
Det brinner jag för!
Hittills kan man onekligen
säga att hon lyckats. Intresset
för hjärnforskningen är kanske hetare
än någonsin.

UNIVERSITET & HÖGSKOLA
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Vad är universitet
och högskola?
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Text: Namn Namnsson
Bild: Namn Namnsson

Universitet- och högskolestudier är en flexibel
utbildningsform. Du kan plugga på heltid, deltid
eller på distans. Välj mellan ett färdigt program
inom ett ämne eller plocka ihop dina egna
kurser till ett studiepaket. Läs en kandidat,
master eller varför inte åka
på en utbytestermin
utomlands?

TEXT: Andrea Karlsson
Lär mer om universitet och
högskolor på:

www.studentum.se/
universitet-hogskola
Det är flera saker som lockar studenter inne på att bli domare också, förklarar han.
att söka in till universitet och högskolor. Det märks att Robin är fokuserad. Studi- utbildningar ökat. Det finns goda möjligEn del längtar efter att få plugga ett erna på universitet kan många gånger heter att engagera dig i studentlivet med
intressant ämne, medan andra är nyfikna vara utmanande och beskrivs ofta som nationer, studentföreningpå det studentliv som ofta är kopplat till ”frihet under ansvar” för studenterna. ar och festligheter.
universitets- och högskolestudier.
Självstudier och eget ansvarstagande är Vill
du
verkligen
För Robin Anderson, 25, var valet av utbild- a och o för bra betyg. Han berättar att det gräva ner dig i ett
ningstyp självklart. Han läser sista året tog ett tag innan han kom till insikt om att ämne finns även möjpå juristprogrammet och har fastnat för han faktiskt ville lägga ner den tid det lighet att doktorera och
bland annat civil-processrätt.
krävs för att bli jurist, snarare än att en- forska efter masterdast uppfylla de förväntning- examen.
– Jag har alltid varit
intresserad av akaar han kände från andra.
För Robin var det främst allmänbildningJag har alltid varit
demi och forskning
– Jag vet ärligt talat inte om en som lockade.
intresserad av akademi jag har kommit in i den rätta – Det enkla svaret är kunskap. Det som
och då är det ganska
och forskning
naturligt att välja unistudietekniken ännu, men händer i juridiken, händer i samhället.
versitetet, säger han
jag har hittat metoder som funkar för mig. Jag var med under nollningen
och förklarar att han först påbörjade ett Det är väldigt mycket självstudier och i början av studierna, men jag är nog en
statsvetarprogram innan han sökte in till mycket litteratur man ska läsa,
lite ”tråkig” typ
säger han men tillägger att
juristlinjen.
Vill man se något annat som snabbt vill
– Jag har ett stort intresse för samhälls- detta givetvis skiljer sig åt bero- och åka utomlands finns
in och sedan ut
frågor och med en juristexamen känns ende på vilket ämne man läser. det goda möjligheter
ur universitetet,
det rätt säkert att få jobb. Det känns som
säger han.
Utbytestermin en möjlighet
en bra arbetsmarknad.
– Av den orsaken har jag inte åkt på
Fördelen med universitet- och högskole- utbytesstudier utomlands. Men jag har
Frihet under ansvar på universitet studier är att du kan studera på det sätt några vänner som är ute i världen just nu
Robin berättar att drömmen är ett jobb som passar din livssituation. Du kan läsa och de trivs väldigt bra. Vill man se något
på justitiedepartementet då det kombi- på heltid, deltid, en treårig kandidatut- annat och åka utomlands finns det alltså
nerar samhällsfrågor med lagstiftning.
bildning eller bygga på med en magister goda möjligheter till det på universitet.
– Det vore rätt gött att vara med där eller master. I takt med att fler vill läsa Man kan välja mellan alla länder i hela
man stiftar lagarna! Annars har jag varit kurser på distans har utbudet på sådana världen i princip!

»

«

»

«
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SVERIGE SKRIKER EFTER LÄRARE
TEXT: Mikaela Karlsson

Sextiofemtusen. Så många lärare kommer Sverige att
sakna om tio år, enligt Statistiska centralbyrån. Lärarbristen påverkar inte bara eleverna som går i skolan utan på
sikt även hela Sveriges ekonomi och välfärd. Bli lärare
och gör skillnad!

LÄS MER PÅ:

www.studentum.se/
bli-larare

Att Sverige saknar lärare Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Syftet med Lärarlönelyftet är att öka
beror på en mängd olika Lärarförbundet.
läraryrkets attraktionskraft och resultafaktorer, bland annat att En annan konsekvens av lärarbristen är ten i skolan.
lönerna anses vara för att arbetsbelastningen för de utbildade
låga. Det är också många lärarna ökar, då ansvaret för betygssätt- Fler utbildningsplatser
lärare som
ning, planering, uppfölj- Enligt Lena Hallengren (S), ordförande
lämnar
Sverige behöver ning, utvecklingssamtal i riksdagens utbildningsutskott, finns det
yrket
och så vidare läggs på många sätt att få fler ungdomar att välja
skickliga lärare
efter en
dem, rapporterar Lärarför- läraryrket och höja yrkets status.
tid, vanligtvis på grund bundet. För om det inte finns lärare – vem
– För att möta den stora lärarbristen och
av för hög arbets- ska då utbilda framtidens läkare, ingenjö- ge fler möjlighet att utbilda sig till lärare
belastning.
rer och sjuk-sköterskor?
utökar regeringen
– Sverige behöver skickDet är fantastiskt att platserna på lärarliga lärare om kunskaps- Vad gör politikerna?
och förskollärarvara lärare när man får
resultaten ska höjas. Problemet med lärarbristen
utbildningen och
rätt förutsättningar
Konsekvenserna av lärar- har uppmärksammats även
stärker kvaliteten
bristen blir större barn- och på riksdags- och regeringsnivå. Under i utbildningen, det kan till exempel handla
elevgrupper och fler obehö- hösten 2015 beslutade regeringen att om utöka antalet lärarledda timmar i skolinföra stadsbidraget Lärarlönelyftet, vil- undervisningen.
riga lärare.
– Det är fantastiskt att vara ket innebär att regeringen investerar tre – Regeringen satsar också på kompletlärare när man får rätt för- miljarder kronor på årsbasis i höjda lärar- terande pedagogiska utbildningar (KPU)
utsättningar,
men löner till ”särskilt skickliga lärare”. Löne- för att skapa fler vägar in i läraryrket för
tyvärr får lärarna höjningen resulterar i 2 500–3 500 extra akademiker och forskarutbildade,
inte det idag, menar
kronor per månad för de berörda lärarna. berättar Hallengren.

»

«

»

«
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DE KÄMPAR FÖR EN JÄMSTÄLLD
ARBETSMARKNAD
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TEXT: Alexandra Rolf
LÄS MER PÅ:

Sverige har kommit förhållandevis långt i jämställdhetsfrågor. De flesta är dock överens om att det finns mycket
kvar att göra för att förbättra siffrorna och skapa en
arbetsmarknad som är lika för alla oberoende av kön.

www.blipepp.nu
www.skl.se

FOTO:
PRIVAT

Trots att det är fler kvinnor än män som väl- roll. Några av de organisationer som akjer att studera vidare kommer ständigt nya tivt kämpar för att förändra den nuvarapporter som visar att kvinnor har lägre rande situationen genom att attrahera
löner än män. Saco redogör bland kvinnor till mansdominerade branscher
annat för statistik som visar att män tjänar och tvärtom är Sveriges kommuner
2,6 miljoner mer än kvinnor under sitt och landsting (SKL) och Pepp.
arbetsliv. Dessutom kan löneskillnaderna
tjejer på gyminom tre av fyra akademikeryrken inte för- SKL – fler män till förskolan
nasiet. Förhoppningen
klaras på annat sätt än att de beror på kön. SKL är en arbetsgivar- och intresseorgani- är att kunna förändra bilden av ingenjörsI en intervju i Lärarnas tidning förra året sation som arbetar för att bidra till utveck- yrket och skapa intresse genom kvinnliga
konstaterade utbildningsminister Gustav lingen av Sveriges samtliga kommuner, förebilder. Pepp startades av Edit Wallin
Fridolin (MP) att även om Sverige anses landsting och regioner. Som en del 2013 och har sedan dess haft över 70
vara ett jämställt land har vi en av Europas i arbetet har de lyft samhällsproblemet att adepter i Stockholm och Göteborg. Verkmest könssegregerade arbetsmarknader. det finns för få män inom förskolan, vilket samheten drivs genom ideellt arbete och
Vård och utbildningsbranschen domineras kommer ställa till det för den framtida finansieringen kommer från företag som
av kvinnor medan de flesta ingenjörer är personalförsörjningen.
vill vara med och bidra till att fler tjejer uppmän. MotsäSkolverkets siffror visar att täcker ingenjörsvälden.
gelsefullt kan
Vill bidra till att fler tjejer andelen män i kommunala förskolor utgör ynka 3,4 procent Mentorer även i Umeå
tyckas
då
upptäcker ingenjörsvärlden
forskningsrap(2 540 personer) och 6,2 pro- Liva Lager sitter som styrelseordförande för
porter visar att
cent (1 080 personer) i enskilt Pepp. Hon har själv pluggat industriell
diversifierade team presterar bättre och är drivna förskolor. Av dessa är det endast ekonomi och arbetar som affärsansvarig
mer lönsamma på marknaden.
drygt 1 000 personer som har en förskol- på ett IT-tjänsteföretag. Styrelsen arbetar
lärarexamen.
framförallt med visionsarbete och koordiNormer och fördomar orsak
Christin N Granberg är utredare
nering av de olika
För att kunna bryta mönstret med den på SKL:s avdelning för
Vi har en av Europas mest projekten. Liva
könsuppdelade arbetsmarknaden menar arbetsgivarpolitik och arbe- könssegregerade arbetsmark- menar att Pepp
experter att man måste jobba aktivt med tar bland annat med projek- nader
ger henne möjligde bakomliggande anledningarna till varför tet ”Fler män till förskolan”.
heten att förena
män
och kvinnor söker Enligt Christin kommer totalt 50 000 sitt jämställdhetsengagemang med sitt
sig till olika typer medarbetare att behöva rekryteras fram brinnande intresse för teknik.
Hon berättar även att Pepp under 2016
av utbildningar, till år 2023.
yrken och bran- Christin berättar att frågan är extra rele- kommer att expandera sin verksamhet
scher. Normer vant för SKL, då de planerar att föra över från Stockholm och Göteborg till att även
och fördomar erfarenheterna från förskoleprojektet till erbjuda mentorer i Umeå. Liva beskriver
om vad de oli- andra kvinnodominerade yrkesområden.
sitt och flera andra Peppmedlemmars val
ka könen bör
att gå en teknisk utbildning som något av
Pepp
–
fler
kvinnliga
förebilder
en slump och att de därför vill vara med och
ägna sig åt
har visat sig En annan aktiv organisation är Pepp. Pepp bidra till att flera unga tjejer aktivt ska välja
spela stor är ett mentorsprogram som riktar sig till samma inriktning.

»

«

»
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JÄMSTÄLLDHETEN
på
arbetsmarknaden

♂

►

♀

Pepp-Liva och
SKL-Christin om

– Det är något som händer efter gymnasiet,
på naturprogrammen är fördelningen mellan
tjejer och killar 50/50, men sen är det en väldigt liten del av tjejerna som väljer ett tekniskt
universitet eller en teknisk eftergymnasial
utbildning. Jag tror inte att man förstår hur
kreativ man är som ingenjör, du är
ju i mångt och mycket en uppfinnare.
– För egen del fanns ingen kvinnlig förebild
i närheten när jag valde att studera till
ingenjör.
– Enligt rapporten ”Unga kvinnor i IT” väljer
många kvinnor bort ett yrke inom IT för att de
saknar förebilder eller för att de inte tror att
det skulle passa deras personlighet. Bildgooglar du ingenjör så får du nästan bara upp
män i bygghjälm. Vi lyfter ingenjörsstuderande kvinnor och tror på mötet mellan mentorn
och adepten. Om vi kan få fler unga tjejer att
börja identifiera sig med ingenjörsyrket och
göra sitt val baserat på fakta och inte normer
och stereotyper så har vi kommit långt.
– Jag tror inte att man får några direkta fördelar av att vara kvinna och utbilda sig till
ingenjör. Jag tror att ingenjörsyrket ger dig
möjligheten och grunden för att förändra värden, vilken kanske låter ”cheesy” men det är
så jag ser det, säger Liva.
– Vi på Pepp tycker att vi har ett ansvar att se
till att tjejer inte utestängs från ingenjörsvälden på grund av gamla strukturer och normer.
Man pratar mycket om att kvinnor inte är lika
intresserade av teknik, men vi tror det handlar
om att möjligheten inte presenteras för kvinnor på samma sätt som exempelvis juristyrket, läkaryrket eller ekonomi.

►

Varför finns det så

få kvinnliga
ingenjörer?

Varför finns det så
få män inom
förskolan?

►

Vad gör Pepp
för att förändra
situationen?

Vad gör SKL
för att förändra
situationen?

►

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

►

►

Vilka fördelar
finns det att som
kvinna välja att
utbilda sig till
ingenjör?

Vilka fördelar
finns det att som
man välja att
utbilda sig till
förskollärare?

►

					
					
– På den svenska arbetsmarknad finns det
relativt tydliga uppfattningar om vem som
passar var, yrkena är ”bekönade” och det blir
tydligt när en individ bryter dessa mönster,
exempelvis när en man arbetar på en förskola.
– Ungdomsbarometern visar att var tredje
ung man kan tänka sig att jobba inom skola
eller förskola, men det gäller att förändra bilden av att vissa yrken passar kvinnor eller
män bäst.
– Vi stöttar arbetsgivare genom att erbjuda
information om den nuvarande situationen
och strategier för en jämställd arbetsmarknad.
– Många män i förskolan och på förskollärarutbildningen berättar att det var avgörande
för dem att de innan studie- och yrkesvalet
hade fått prova på pedagogiskt arbete med
barn. Därför behöver möjligheterna att testa
yrket utvecklas. Ett sätt att göra det kan vara
att erbjuda sommarjobb.
– Dessutom behöver bilden av arbete inom
förskolan förmedlas på fler sätt, så att alla får
en rättvis och nyanserad inblick i vad yrkena
innebär.
– För de som, oavsett kön, vill ha jobb efter
sin utbildning är studier till förskollärare väl
investerad tid. Dessutom är ingångslönerna
relativt höga. Svensk förskola behöver rekrytera då den växer (det föds fler barn och det
kommer fler nyanlända förskolebarn) och det
är relativt stora pensionsavgångar.
– Vi behöver slå hål på myter med hjälp av
fakta. Vi vet exempelvis att förskollärares
ingångslöner i Stockholmsregionen kan ligga
på nästan 30 000 kronor. Det finns även
arbete i hela landet.

Vad är en YH-utbildning?

Text: Namn Namnsson
Bild: Namn Namnsson

Vill du ha en kort, nischad utbildning med nära koppling till företag i branschen? Yrkeshögskoleutbildningar, eller YH-utbildningar som det kallas, övervakas
och beviljas av Myndigheten för
yrkeshögskolan (MYH). De finns
på heltid, deltid och distans
i hela Sverige.

TEXT: Andrea Karlsson
– Dels är jag ingen traditionell pluggis, sin examen.
dels var jag sugen på en kortare utbild– Jag och de flesta av mina klasskompiVill du veta mer om YH-utbildning och lockades av praktikdelen. Jag sar fick jobb direkt efter utbildningen.
ningar eller hitta en utbildning
sökte utbildningar på nätet och tyckte att Jag började på ett företag som jobbar
som passar dig? Läs mer på:
just företagssäljare lät intressant.
med företagsprofilering.
Anders Åkerlund, 24, tar en kort paus. För Anders förklarar att den praktiska förankwww.studentum.se/yh
några år sedan avslutade han en tvåårig ringen inte enbart fås från praktiken.
YH-utbildning till företagssäljare, som Många av lärarna på skolan hade bakgrund som konsulter från arbetslihan var mycket
nöjd med. Där
Jag var sugen på vet och skoluppgifterna var ofta praktiskt inriktade, är de
läste han allt från en kortare utbildning kopplade direkt till näringslivet även CSN-berättiganförsäljning och
i form av olika fallstudier.
de. De finns inom en
och lockades av
marknadsföring
– Det var ganska mycket gruppar- mängd olika områpraktikdelen
till projektledning
beten och föreläsningar, men även den, i branscher
och företagsekonomi.
självstudier. Oftast satt jag med klass- som är efterfrågade
– För mig passade en YH-utbildning per- kompisar och pluggade efter skolan, på arbetsmarknafekt. Jag hade inte klarat en hel akade- berättar han.
den, så som ekonomi,
misk femårig utbildning då jag dessutom Enligt Anders ordnades det inte så många bygg, sjukvård, försäljaktiviteter utöver studierna, så på fritiden ning, IT, turism, media, design,
har dyslexi, förklarar han.
fanns det tid
lantbruk, tillverkning och teknik.
Fot in på arbetsmarknaden
för både plugg
Jag och de flesta av
Det är ofta praktiken som många lyfter och utövandet mina klasskompisar fick Övervakas av myndighet
som den stora fördelen med YH-utbild- av hobbies.
jobb direkt efter utbild- För att få anordna en YH-utbildning
ning. Alla YH-utbildningar innehåller
– Men det
måste man ha tillstånd från Mynningen
digheten för yrkeshögskolan (MYH),
en eller flera praktikperioder, så kallat
var såklart
Lärande i Arbete (LIA). Syftet med LIA är upp till eleverna själva om vi ville arrang- vilken även fungerar som en slags kvaliatt tillföra en praktisk del till den teore- era något skoj.
tetsstämpel för utbildningen. Det är ett
tiska utbildningen och ge studenterna
arbetsmarknadsråd vid myndigheten
möjlighet att komma i kontakt med före- Får studiestöd
som bestämmer vilka utbildningar som
tag i branschen. Praktiken YH-utbildningar bedrivs av olika utbild- är relevanta och får starta från år till år.
är ett naturligt sätt att få in ningsanordnare, till exempel privata Besluten baseras bland annat på arbetsen fot på arbetsmarknaden utbildningsföretag, kommuner, landsting, marknadsstatistik om brist- och överoch blir för många även det universitet och högskolor. Förutom att skottsyrken och kommer varje år
första jobbet man får efter YH-utbildningar är korta, nischade och i slutet av januari.

»

«

»

«
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FÖR DIG SOM GILLAR ATT KLURA OCH KODA
En problemlösande IT-utbildning som kombinerar teori
med praktik med närhet till arbetsmarknaden. Mergim
Zahiti och Åsa Österberg Widerstrand brinner för programmering och läser Systemutvecklare JAVA på Newton.

TEXT: Andrea Karlsson
LÄS MER PÅ:

www.newton.se

– Programmeringskod finns överallt och Åsa har en teoretisk
är ett språk man använder i teknik. Det utbildningsbakgrund
kan finnas i allt från appar i telefonen till men har länge känt
mikrovågsugnar, förklarar Åsa.
att hon vill jobba
Hon studerar Newtons utbildning System- med datorer.
utvecklare JAVA i Malmö. Utbildningen är
– Jag vill få klura,
en yrkeshögskoleutbildning på två år och koda och programmegår att läsa i både Malmö och Göteborg. ra, dessutom är projekt en
I utbildningen ingår förutom en teoretisk stor del av utbildningen. Överbas med föreläsningar och grupparbeten, gången till arbetslivet kommer
även två längre
inte att bli stor och det
praktikperioder. Du
Det är en snabb väg ser jag som väldigt posiläser allt från datativt, säger hon och beut i arbetslivet
basutveckling och
rättar att hennes mål yradministration till utveckling av desktop- kesmässigt är att få jobba på något
slags konsultföretag med omväxlande
och webbapplikationer.
projekt inom programmering.

»

«

Vill ha varierande uppgifter

– Jag valde en YH-utbildning dels för att
jag verkligen har ett brinnande intresse
för programmering och dels för att det är
en snabb väg ut i arbetslivet. Chanserna
till jobb är fantastiskt goda, säger hon.

– Först tänkte jag ”Räcker verkligen två år för att lära sig allt
man behöver?” och det gör det.
Jag vill ut i arbetslivet så snart
som möjligt!
– I utbildningen har vi hittills läst
både programmering och
entreprenörskap, vilket
är bra för kommande
arbeten, säger han.
– Det är mindre
klasser och lärarna
har ofta själva jobbat
med det de lär ut.
Och som det ser ut nu
finns det gott om jobb.
Det känns bra!

"Kort men bra utbildning"
En annan mycket nöjd student på systemutvecklingsutbildningen är Mergim. Han
har liksom Åsa läst en annan utbildning
innan han hittade Newton.

Entrén till ditt nya yrke

3D-tekniker 2 år

IT-säkerhetstekniker 2 år

Hisstekniker 1 år

Läs mer påoch
www.skys.se
Åtta avgiftsfria YH-utbildningar inom IT, Teknik
Media
Informationsmöten: 21 mars, 4 & 14 april, Xenter, Tumba, Stockholm
Se alla våra YH-utbildningar på: www.xenter.se

YRKESHÖGSKOLA
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DET LÖNAR SIG ATT BLI LÖNESPECIALIST
Andreas Ekelund och Noemi Publik ser till att göra den 25:e
till månadens bästa dag. Båda har valt att utbilda sig till
lönespecialister på Yrkeshögskolan i Mölnlycke, YHiM.
Noemi läser sin andra termin, av totalt tre,
på lönespecialistutbildningen. Hon kollade upp alternativen noggrant innan hon
bestämde sig för vilken utbildning hon
skulle välja. Beslutet att läsa en YH-utbildning hade Noemi redan tagit.
– Jag vet att YH-utbildningar snabbt
leder till arbete, förklarar hon.
Personalbrist och stora pensionsavgångar inom lönerelaterade yrken attraherade
Noemi och det som tillslut gjorde att valet
föll på YHiM var recensioner från personer
med erfarenhet från skolan.
– Jag fick en positiv känsla från både
tidigare studenter och företag som haft
praktikanter från YHIM.
Andreas läste utbildningen för några år
sedan och fick efter examen det som
många YH-studenter hoppas på, jobb på
en av sina praktikplatser.
– Jag gjorde min sista praktikperiod
under hösten och blev anställd innan jul,
berättar han.

Ekonomi – inte bokföring
Andreas hade ingen tidigare erfarenhet av
ekonomiskt administrationsarbete, eller
någon egentlig bild av vad yrket innebar.

Han jobbade i butik och kände i samband
med att han fick barn att det var dags att
byta bana och slippa de obekväma
arbetstiderna. Första delen av utbildningen fokuserade på företagsekonomi, med
kurser inom bland annat bokföring och
redovisning, något som var helt nytt
för Andreas.
– Det var en utmaning och jag kände ganska snabbt att jag inte ville
jobba med bokföring på det sättet, så det var skönt att upptäcka att det absolut inte är ett
måste efter att ha läst den här
utbildningen.
Under praktiken fick Andreas och
Noemi en tydligare bild av vad lönespecialistyrket innebär. En annan fördel med
utbildningen är föreläsarna, som kommer
direkt från näringslivet och delar med sig
av aktuell kunskap och erfarenhet.
Andreas och Noemi är överens om att
utbildningen gett dem vad som krävs för
att uppfylla kraven på arbetsmarknaden,
men att jobbet i sig är något man lär sig
på plats.
– Specifika rutiner skiljer sig åt mellan
olika arbetsplatser, beroende på vilka

TEXT: Alexandra Rolf
LÄS MER PÅ:

www.yhim.se

kollektivavtal och bestämmelser som
finns, berättar Andreas.
– Satsa hundra procent under praktiken,
så får du viktiga referenser för framtida
jobb!

Var noggrann med andras löner
Andreas och Noemi delar uppfattningen
att det är viktigt att vara noggrann
om man ska jobba med lönefrågor, eftersom misstag
drabbar personer direkt.
Andreas har också i sin
nuvarande yrkesroll som
lönespecialist haft nytta av
sin bakgrund inom handel och
service.
– Min nuvarande arbetsplats består av
ett flertal olika avdelningar, med totalt
3 200 anställda, så jag har kontakt med
ett stort antal administratörer för att få till
rätt siffror.

Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

Vi erbjuder följande YH-utbildningar
Heltid 400 YH-poäng
•
•
•
•
•

Automationsingenjör
Byggnadsingenjör
Elingenjör – elkonstruktion
Elkraftsingenjör
Entreprenadingenjör

Deltid/distans 200-225 YH-poäng

• Arbetsledare anläggning
• Entreprenör elinstallation med allmän
behörighet

E-post: kansli@yhs.se | Telefon: 0451-26 85 81 | Hemsida: www.yhs.se
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VÄLJ TEKNIK OCH FÅ EN SKJUTS UT I ARBETSLIVET
Är du teknikintresserad? Här berättar Anna Bromée och
Philip Stromberg mer om valet att läsa en teknisk YHutbildning på SKY Framtidsutbildning. Anna fokuserar på
vatten- och miljöteknik, medan Philips val föll på utbildningen Drifttekniker Kraft & Värme/process.

Anna arbetade inom barnsomsorgen och
kände att det var dags för en förändring.
När hon övervägde sina alternativ var det
miljöintresset som stack ut och hon
känner redan att hon hamnat helt rätt.
– Vatten- och miljöteknik var den utbildning som bäst överensstämde med min
vision om vad jag ville jobba med. Nu har
vi dessutom hunnit med en hel del intressanta studiebesök som gett mig en positiv bild av hur det kan se ut i branschen.
Philips historia skiljer sig från Annas. Hans
brors intresse för bilar och teknik smittade av sig tidigt och efter gymnasieåren på
energiprogrammet var han insatt och
visste vad han ville gå vidare med. Philip
ser sin utbildning till drifttekniker som
ett steg på vägen till att bli drift- eller
serviceingenjör.

Många grupparbeten
De har precis påbörjat sin andra termin av
totalt fyra på respektive utbildning och
dessutom har båda valt att plugga i, eller
i närheten av sina hemstäder. För Anna
var det en förutsättning för att kunna kom-

binera studierna med familjelivet.
– Utbildningen består till stor del
av grupparbeten, där man gör
olika projekt tillsammans.
Man blir indelad i grupper i
början av utbildningen och
tanken är att man ska arbeta i samma grupp under
båda åren. Klassen består av
personer som bor i olika städer,
men alla i min grupp bor faktiskt i
samma stad, vilket har underlättat
arbetet betydligt, säger hon.

TEXT: Alexandra Rolf
LÄS MER PÅ:

www.skys.se

– Det beror såklart också på hur efterfrågan på arbetsmarknaden ser ut när jag
väl är färdig.

Stora pensionsavgångar

Med en bred, teknikfokuserad
utbildning är jobbmöjligheterna
goda. Både Anna och Philip
nämner stora pensionsavgångar inom branschen
som en av de stora anledningarna. Det verkar alltså lovande för deras kommande karriärer inom teknik.
Praktik värdefull
– När man har läst en bred utbildNågot som ofta ses som en fördel med att ning kan man jobba på många olika stälvälja just en YH-utbildning är den nära len och då blir det enklare att hitta jobb,
kopplingen till arbetslivet och de långa menar Philip.
praktikperioderna (Lärande i arbete, LIA).
Det är precis det som både Anna och
Philip lyfter som något av det bästa med
sina utbildningsval.
– Efter LIA:n känns det som att jag kommer ha ett hum om vilket område jag vill
jobba inom efter utbildningen, säger Anna
och tillägger:

5 POPULÄRA PLATSER ATT PLUGGA PÅ
5 mest sökta
studieorterna i Sverige

5 mest sökta
länderna utomlands

5 mest sökta
städerna utomlands

1. Stockholm
2. Göteborg
3. Malmö
4. Västerås
5. Linköping

1. USA
2. Polen
3. Spanien
4. Storbritannien
5. Australien

1. London
2. Oslo
3. Warszawa
4. Valencia
5. Sydney

Källa: Uppgifterna baseras på statistik från Studentum.se (2015).

Visste du att distansstudier är ett av de
populäraste söken på
Studentum.se?
Bara under 2015 var det
drygt en tredjedel av
besökarna som tittade på
någon slags distansutbildning!

YRKESHÖGSKOLA
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”MAN HAR ALLT MAN BEHÖVER HÄR!”
Campus Roslagen är beläget i ett naturskönt område
i Norrtälje, cirka sju mil norr om Stockholm. Här bor och
studerar Sanna du Rietz, 28, som stormtrivs på Campus.
Sanna studerar YH-utbildningen till internationell resekonsult och har bara en termin
kvar innan examen i maj.
– Min dröm är att jobba på en resebyrå
som paketerar träningsresor. Det hade varit den perfekta kombinationen av nytta
och nöje!
Sanna har en aktiv livsstil och gillar att träna
och röra på sig.
– En av de bästa sakerna med att bo
på Campus Roslagen är att det är nära till
naturen och till många bra träningsanläggningar. Här finns tillgång till gym, tennishall,
volleybollplan, skidspår och elljusspår,
berättar Sanna.

Bostadsgaranti på
Campus Roslagen
Sanna kommer från Linköping och flyttade till
Norrtälje och Campus

Roslagen främst för utbildningens skull.
Här ges Sveriges enda resekonsultutbildning som erbjuder IATA-diplom. Men det
fanns ytterligare en stor anledning till varför
Campus Roslagen lockade.
– Det är bostadsgaranti för studenter här,
vilket är jättebra. Jag ringde till Campus
samma dag som jag fick antagningsbeskedet och fick just den lägenheten som jag
ville ha, berättar Sanna.
– Studentlägenheterna är ungefär 30 kvadratmeter stora och fräscha och fina. Det
är bra priser och dessutom är det ingen
hyra under juni och juli!

TEXT: Mikaela Karlsson
LÄS MER PÅ:

www.campusroslagen.se

Kick-off varje terminsstart
Studentlivet på Campus Roslagen beskriver Sanna som ganska lugnt. Men det finns
aktiviteter för dem som vill. Varje terminsstart anordnas till exempel en kick-off med
middag och aktiviteter på Järnet, Norrtäljes
största nattklubb.
Sanna har bestämt sig för att bo kvar
i Norrtälje även efter sin examen.
– Jag kommer bo kvar här och söka jobb
inne i Stockholm, det är där jobben finns.
Det tar bara en timme med bussen till
Stockholm, och bussarna går hela tiden.
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”SKOLAN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR”
Den svenska skolan har gång på gång visat sig vara en
het potatis. Men vilka är egentligen de största frågorna
inom utbildningsvärlden? Studentum har pratat med Lena
Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

TEXT: Andrea Karlsson
LÄS MER PÅ:

www.riksdagen.se

Fler vårdutbildningsplatser
Sjunkande skolresultat, en allt mer segre- brist på personal, menar hon.
gerad skola, brist på lärare och en fortsatt
– För att lyckas med detta behövs det Vidare måste det bli lättare för exempelvis
kamp om jämlikhet. Mottagandet av nyan- bra verktyg för validering. Regeringen ge- akademiker och forskarutbildade att
lända elever, mindre klasstorlekar och en nomför nu flera insatser för att utveckla bli lärare, något regeringen kallar för
utbyggnad av både den kommunala vux- och effektivisera
enutbildningen och högskolorna. Det är valideringen i Sverige,
några av de frågor som Lena Hallengren, säger hon.
riksdagens ordförande för utbildningsutskottet, listar som de viktigaste utbild- Locka ungdomar
till bristyrken
ningspolitiska frågorna för 2016.
– Skolan står inför stora utmaningar. Utöver det anser
Det handlar om att investera i fler lärare Lena att det bör bli
och mindre klasser i lågstadiet, men ock- lättare för nyanlända
så om åtgärder för att stärka
läraryrkets attraktivitet och
Att stärka läraryrket
insatser som ökar jämlikheten i skolan, säger hon är en framtidsfråga
och fortsätter:
– En fråga som är fortsatt aktuell nästa att kombinera sina
år är hur vi kan förbättra mottagandet av SFI-kurser
med
nyanlända elever. Att det kommer så jobb.
Det finns många sätt att få flera
många människor till Sverige på kort tid är
– Regeringen ska
ungdomar att välja läraryrket och höja
en utmaning men med ett bra mottagan- också att lägga
yrkets status, säger Lena Hallengren
de kommer dessa människor bli en viktig förslag om att det
resurs för vårt land.
ska bli en rättighet
att läsa in behörigSnabbspår ut på arbetsmarknaden het för vidare studier på komvux, kompletterande pedagogiska utbildningEn stor utmaning för kommunerna, som tillägger hon.
ar (KPU).
Lena ser det, är att möta alla nyanlända En annan problematik som varit på tape– På samma sätt har regeringen pekat ut
på ett individanpassat sätt. Varje persons ten ända sedan riksdagsvalet 2014, är andra viktiga bristyrken och bygger
utbildningsbakgrund och behov av vidare hur man ska locka ungdomar till jobb inom ut platserna på till exempel utbildningarutbildning ska tas i beaktande. Det ska så kallade ”bristyrken”. Dit hör fortsätt- na till sjuksköterska, barnmorska och
inom kunskapslyftet finnas olika utbild- ningsvis jobb inom vård- och specialistsjuksköterska.
ningsmöjligheter så som universitet och utbildningssektorn så som sjuksköterska Avslutningsvis påpekar Lena att arbetet
högskolor, komvux, yrkeshögskola och och lärare.
med den könssegregerade arbetsmark– Att stärka läraryrket så att fler vill naden måste fortsätta. Redan i förskolan
folkhögskola och tillsammans med
arbetsmarknadens parter ska det finnas utbilda sig till lärare är en central framtids- och grundskolan ska man arbeta aktivt
möjlighet till ett snabbspår ut på arbets- fråga för Sverige, säger Lena.
med jämställdhet och normkritik och stumarknaden om man har rätt kompeten- Hon räknar upp flera potentiella lösningar die- och yrkesvägledare ska få fortbildser, menar hon.
så som höjda lärarlöner, fler möjliga ning inom området. Detta för att studenNyanlända med rätt utbildning ska snabbt karriärvägar och kompetensutveckling terna på sikt ska kunna göra mer
få jobb på arbetsplatser som idag har för lärarna.
medvetna utbildnings- och yrkesval.

»

«

»

«

A
TEXT: Andrea Karlsson
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Nyfiken på hur det är att jobba inom en specifik
bransch? Vi har i detta nummer av StudentumGuiden
tittat närmare på tre olika yrken. Hur är det egentligen

TT JOBBA SOM...

ART DIRECTOR

FÄRG OCH FORM VIKTIGAST

LOVISA HAGLUND

Ett kreativt yrke med högt tempo där man balanserar mellan
igenkänning och nyskapande. Lovisa Haglund jobbar som
art director på livsstilsmagasinet SOLO.

FOTO: PRIVAT

I takt med att det digitala får en allt större
plats i medievärlden, förändras även kraven på de som jobbar i branschen. Att
förstå den digitala plattformen blir allt
viktigare och den som lär sig rätt verktyg
har en stor fördel. Det menar Lovisa, art
director, eller AD som det brukar kallas,
på magasinet SOLO på Frida Förlag.
– Tidningen i pappersform kanske inte
kommer att finnas i framtiden och då
måste man bredda sina kompetenser,
säger hon och fortsätter:
– Men viktigast som AD är att man är en
kreativ person med ett brinnande intresse för att skapa visuella arrangemang.
Uppgiften är att skapa en form som guidar läsaren genom innehållet och ger en
underhållande läsupplevelse.
Enligt henne är det just drivet och intresset för det visuella som skiljer en bra AD
från en mindre bra.
Det grafiska arbetet kan alla lära sig.
Men vad exakt gör
en AD?
– Det kan se väldigt olika ut. På en
tidning är AD:n personen som ansvarar för hur hela tidningen ser ut, som sätter formen på
produkten och som tar fram varumärkets
grafiska profil.

– Själv sitter jag mycket vid datorn och
producerar sidor, men är även med på
vissa fotograferingar, förklarar hon.

ska ändå vara dynamisk, ny, underhållande, härlig och inspirerande. Det är
en utmaning!

Ett växande intresse
Trots de spännande arbetsuppgifterna
var AD-yrket aldrig en självklarhet för
Lovisa. Först hade hon planer på att bli
lärare. Det var en treårig kandidatutbildning i grafisk design och kommunikation
som fick henne att få upp ögonen för arbetet som art director.
– Utbildningen innehöll allt från grafisk
design och reklam till marknadsföring
och bildbehandling. Det var sista året
då jag var på praktik på Frida Förlag,
som jag började nischa in mig på ADbiten, berättar hon.

Skapar en inspirerande form
Enligt Lovisa är SOLO en stor tidning, men
med en liten redaktion och endast en AD.
– Jag gör därför all layout, producerar
omslag och sätter ihop all text och bild till
en form.
Och just formen pratar Lovisa mycket om.
Förmågan att skapa en röd tråd genom
hela tidningen så att läsaren känner igen
sig, men samtidigt vara tillräckligt kreativ
för att skapa nya utseenden och formspråk som inspirerar läsaren.
Mina förutsättningar är alltid desamma
med typsnitt och färger, men tidningen

FÖRFATTARE

SKRIVKRAMP
OCH KREATIVITET

GUNNAR ARDELIUS

Dela med dig av det du skriver,
läs andras texter och gå en skrivkurs. Det är tre tips författaren
Gunnar Ardelius ger dig som
har skrivdrömmar.
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FOTOGRAF

DU MÅSTE VISA ATT DU FINNS

VIKTOR FREMLING

En stenhård bransch med hög konkurrens. Så beskrivs ofta fotografyrket och yrkesfotografen Viktor Fremling håller med – du måste tro på dig
själv och din egen förmåga. Men brinner du för foto
uppväger fördelarna utan tvekan nackdelarna.
– Jag vaknar, sitter hemma och mailar och
försöker starta upp nya jobbgrejer. Promenerar till studion, redigerar bilder, fotograferar efter lunchen och tar emot någon
kund i studion på eftermiddagen.
Så beskriver Viktor en vanlig jobbdag som
fotograf. Idag är entreprenörskap ett vanligt sätt att livnära sig på yrket och själv
har han drivit eget företag sedan han började studera till fotograf.
– Är du lite av en entreprenör är det ett
jättestort plus eftersom många jobbar
som frilansande fotografer. Men för att
lyckas i jobbet behöver du visa att du
finns, skapa massa kontakter i branschen
och kanske teama upp sig med någon
likasinnad, säger han.
– Fördelen idag är att det finns många
olika nischer inom fotografering. Är du

Det finns egentligen inga utbildningar
för dig som vill bli författare som
garanterar jobb. Yrket kan vara
ekonomiskt osäkert
och innebära utmanande perioder
med skrivkramp
och
isolerat
arbete. Men det
är även kreativt,
utvecklande och lärorikt. Du får jobba med
det du älskar och i kroppen känner att du måste göra. Så beskriver
Gunnar Ardelius författaryrket. Han är
förutom författare även översättare och
ordförande i Sveriges Författarförbund
och debuterade 2006 med ungdomsromanen Jag behöver dig mer än jag älskar
dig och jag älskar dig så himla mycket.
Sedan dess har han hunnit släppa flera
böcker, den senaste är Vill ha dig så illa,
en bok från 2014.
– Det har gått bra, det har det. Att få gå

exempelvis intresserad av matfotografering kan du samarbeta med en kock.

Kändisfotograf
Med ett stort intresse för människor blev
porträttfotografering en naturlig inriktning
för Viktor och han har med sina relativt få
år i branschen hunnit fotografera såväl
Centerns partiordförande Annie Lööf som
Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia.
– Sådana personer har oftast inte så
mycket tid, allt ska gå väldigt snabbt och
min uppgift handlar mycket om att göra
det så enkelt som möjligt för dem, säger
han och berättar att han hade cirka
två minuter på sig när han skulle fota
Annie Lööf.
– Men roligast tycker jag att det är att
fota idrottare. De har så häftiga kroppar,

djupt in i sig själv och språket och göra det
man älskar på arbetstid är fantastiskt,
men det finns både positiva och negativa
delar med jobbet, upprepar han.
Han konstaterar att inkomsterna generellt
både är låga och osäkra och att det kan
vara väldigt stor press på grund av det.
– Man måste även vara väldigt disciplinerad och skapa rutiner i sitt arbete.

”Skriv på oavsett hur det känns”
Själv har hans arbetsrutiner sett lite olika
ut genom åren. Tidigare hade han ett kontor
han gick till varje morgon och han har
även haft en ”skrivarlägenhet” tillsammans med en kompis. Idag skriver han på
sina böcker hemma, under de lediga timmar
som finns mellan jobbet på Författarförbundet och pusslet av hämtning och lämning på dagis och andra vardagsbestyr.
– Man kan väl säga att jag hinner skriva
lite i perioder, men mitt jobb som representant för andra författare går ju hand
i hand med författaryrket.

är väldigt
kroppsmedvetna och går med
på det mesta.
FOTO: LINNEA RHEBORG

”Köp en kamera och fota massor”
Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?
– Det är nog att kompromissa mellan
mina egna visioner och idéer och kundens
önskemål. En annan utmaning är balansen i jobbmängden. Ibland jobbar jag jättemycket och ibland mindre, det gäller att
hitta mellanvägen, säger han.
Vad har du för tips till den som vill bli fotograf?
– Köp en kamera och fota konstant för att
ta reda på vad du gillar och bli bättre på
det du gör. Sedan hade jag sökt till en
fotoutbildning eller till en fotograf för att få
jobba för honom eller henne.

På frågan om skrivandet alltid flyter på
skrattar Gunnar till.
– Nej, det gör det verkligen inte. Ibland
går det trögt, men man får lära sig att
det bara är att skriva på oavsett hur
det känns.

Dela med dig av dina texter
Att skriva och ge ut böcker var till en början endast en dröm för Gunnar. Det kändes långt från att vilja bli författare till att
faktiskt bli det. Han berättar att det var
under litteraturvetenskapsstudierna
som han på allvar insåg att han inte bara
ville läsa andras texter, utan skriva själv.
För att utveckla sitt skrivande gick han
flera skrivkurser.
Vad har du för tips till personer som
har drömmar om att skriva?
– Att söka kontakt med andra som skriver
och dela med sig av texterna. Det är läskigt men också väldigt bra – plus att man
får läsa mycket. Skrivkurser är också ett
bra sätt att utveckla sitt skrivande.

YRKESHÖGSKOLA
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PÅ PLUSHÖGSKOLAN ÄR PLUGG
LIKA MED JOBB
Johanna Karlsén, Kristin Andersson och Viviana Yousef har en
del gemensamt. Alla tre bor i Stockholm och har valt att
gå en utbildning genom Plushögskolan. Deras intresseområden och utbildningsval skiljer sig åt, men goda
chanser till jobb förenar dem.
Plushögskolan består av Affärshögskolan,
Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan.
Precis som namnen avslöjar så erbjuder de
en mängd olika utbildningar runt om i Sverige. Välj mellan allt från ekonomi, inköp
och försäljning till IT, teknik, bygg och
förstås vårdrelaterade program.

Unik utbildning
Johanna går sin andra termin av totalt tre
på Teknikhögskolan. Hon läser den enda
YH-utbildningen till agil projektledare som erbjuds
på distans. Det var viktigt för henne att kunna plugga på distans,
så att hon samtidigt
kunde fortsätta jobba
heltid som projektledare
på sin nuvarande arbetsplats. Kombinationen med jobb och studier
fungerar bra tack vare att distansutbildningen ges på halvfart.
– Vi har uppgifter på veckobasis, så jag
kan göra dem när det passar mig. Allt jag
behöver för att komma åt föreläsningar och
uppgifter är internetuppkoppling, säger hon.
Valet att läsa utbildningen på distans gjorde att Johanna missade chansen till praktik, men med tanke på att hon redan har
både jobb och erfarenhet inom branschen
gjorde det henne inte något.
– Jag ville läsa den här utbildningen för att
få mina kunskaper på papper. Sedan tycker jag också att det är intressant att lära
mig mer om skillnader och likheter mellan
traditionell och agil projektledning.
Enligt Johanna fokuserar traditionell
projektledning på dokumentation och har
ofta en längre startsträcka jämfört med
agil projektledning, där kundnytta ständigt
är i fokus.

Viktiga verktyg för karriären
Utbildningens upplägg, föreläsare som
kommer direkt från branschen och grupparbeten tillsammans med andra studenter
med spännande erfarenheter är några av
de bästa sakerna med utbildningen Agil
projektledare, menar Johanna. Den har
gett henne en mängd viktiga verktyg som
hon redan nu använder i det dagliga
arbetet. Hon är övertygad om att utbildningen kommer hjälpa henne nå dit hon
vill i karriären.
– Jag vill jobba som projektledare inom
webb! Man märker att allt fler arbetsplatser
går över till agila arbetsmetoder, vilket gör
att det finns ett stort behov av den sortens
kompetens.

Testade branschen innan
Kristin har, precis som Johanna, tidigare
arbetslivserfarenhet från det område hon
utbildar sig inom. Det var jobbet som servicekonsult som fick henne att bli intresserad av fastighetsbranschen, vilket i sin tur
ledde till att hon valde att börja läsa utbildningen Facility Manager på Affärshögskolan. Facility Management kan kortfattat
beskrivas som ledning och organisation av
faciliteter.
Hon har precis inlett sin fjärde och sista
termin och känner sig väldigt nöjd med att
ha valt en YH-utbildning. En kort
utbildning med stor del praktik (Lärande i arbete, LIA)
passar henne bra.
– Det känns skönt att ha
en utbildning i ryggen,
men det är genom LIA-perioderna jag fått koll på branschen och olika yrkesroller, berättar hon.
Kristin har fått erfarenhet från helt olika
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arbetsplatser under sina LIA-perioder, en
statlig myndighet och ett privat fastighetsbolag. Hon kan tänka sig flera olika jobb
inom branschen som start på karriären.
– Det viktigaste är ju att hitta en plats man
trivs på. Inom Facility Management brukar
man prata om två olika sidor; leverantörssidan och beställarsidan. Eftersom jag
gjort båda mina LIA-perioder på beställarsidan kommer jag nog fortsätta inom det
området.
– Jag tycker också att det är väldigt intressant med serviceutveckling, så på sikt
skulle jag vilja jobba med strategiska och
taktiska utvecklingsfrågor inom Facility
Management.

En bransch med många jobb
Facility Management är en bransch som
omsätter väldigt mycket pengar och som
kommer vara i fortsatt stort behov av
arbetskraft de kommande åren. Vilka tidigare erfarenheter man har och vad man
väljer att göra under sina LIA-perioder är
dock avgörande för ens framtida karriär.
– Är man intresserad och initiativrik finns
det goda chanser att bygga upp ett kontaktnät inom branschen under utbildningens
gång, berättar Kristin och utvecklar:
– Lärare och gästföreläsare kommer direkt från olika verksamheter inom branschen, vilket är inspirerande, berättar
Kristin.

Intresset avgjorde
studievalet
Viviana läser till tandsköterska
på Vårdyrkeshögskolan. Hon har
länge haft ett brinnande intresse för
tänder.
– Jag vet inte riktigt var intresserat kommer ifrån, antagligen har det att göra
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med att jag själv hade sneda tänder när jag
var yngre, och att jag väldigt gärna ville få
tandställning för att fixa till dem. Efter det
började jag tänka mer på andras tänder,
säger Viviana och skrattar.
– Jag har en kompis
som arbetar som
tandsköterska.
Innan hon berättade om sitt jobb
hade jag inte ens
hört talas om yrket,
men när jag läste på lite
mer kände jag att det skulle passa mig
perfekt.
Utbildningen sträcker sig över ett och ett
halvt år och Viviana har precis påbörjat sin
tredje och avslutande termin. Tempot är
högt och det gäller att hänga med, men hon
menar också att de som är intresserade av
ämnet kommer tycka att det är jättekul.
– Du lär dig om allt från vanliga undersökningar till proteser, säger Viviana.
Viviana lyfter också praktiken som en viktig
del av utbildningen. Den första praktiken är
bara
två
veckor lång,

YRKESHÖGSKOLA

men är i början av utbildningen – ett klockrent koncept menar Viviana.
– Man får direkt en snabb inblick i arbetsrutiner och en känsla för hur det kommer
funka på framtida arbetsplatser.
– Med tanke på att det är så mycket att ta
in så är det bra att den inte är längre än två
veckor. Det kommer längre praktikperioder
senare under utbildningen.

Rätt person på rätt plats
En annan bra anledning att välja tandsköterskeutbildningen är att det är lätt att få
jobb. Viviana berättar att stora pensionsavgångar gör att arbetsmarknaden skriker
efter utbildad personal. De flesta av hennes klasskompisar siktar på att jobba som
tandsköterskor efter utbildningen, men
Viviana vill gärna vidareutbilda sig och
satsa på ortodonti, tandreglering.
– När jag väl fått jobb kan jag vidareutbilda
mig på arbetsplatsen. Det gäller bara att få
arbetsgivaren att vilja satsa på mig! 		
Det speciella med att jobba med tandvård
är att det finns många patienter som har tandläkarskräck. Det gör att det är

väldigt viktigt att ha rätt egenskaper.
– Det har jättestor betydelse hur man är
som person, man får inte glömma bort att
det är ett serviceyrke, där patientbemötande är a och o, förklarar Viviana och vill
avslutningsvis förtydliga:
– Att bli bemött av en positiv och varm
människa gör stor skillnad. Jag vill själv gå
till någon som är glad, positiv och som får
mig att känna mig omhändertagen.
Johanna, Kristin och Vivana är nöjda med
sina utbildningsval. Gör som dem - välj
någon av Affärs-, Teknik- eller Vårdyrkeshögskolans YH-utbildningar på den ort som
passar dig.

Vad är komvux?
Komvux står för kommunal vuxenutbildning
och är en utbildningsform för dig som saknar
grundläggande behörighet eller har för lågt
snittbetyg för att komma in på din drömutbildning. På komvux kan du också läsa
yrkesvuxenutbildningar.

Det är kommunerna som ansvarar för vuxenutbildningen. Kommunerna kan själva
bedriva kurser och utbildningar eller välja
att köpa in dem av privata utbildningsanordnare. Therese Sandström, 27, läste en
hantverkslinje på gymnasiet som innehöll
alla grundläggande ämnen, men som inte
gav grundläggande högskolebehörighet.
Därför valde hon att komplettera sin gymnasieexamen på komvux.
– Jag kompletterade med kurserna
Historia A och Engelska B för att de är
grundläggande och krävs
i många utbildningar på
högskolan, säger
Therese.

Flexibel studietakt
Alla svenskar som fyllt
20 år och bor i någon av de
nordiska länderna har möjlighet att söka en komvuxutbildning.
Utbildningarna följer samma läroplan och
kursplaner som gymnasieskolan.
Studietakten och kombinationen av
ämnen bestämmer du tillsammans med
en studie- och yrkesvägledare.
Komvuxutbildningar är studiemedelsberättigade. Det gäller dock inte för dig
som läser upp ett ämne som du redan har
betyg i. Det går att läsa komvuxutbildningar på distans. Kontakta din kommun och
ta reda på vad som gäller hos dem.
– Mina två kurser läste jag under en termin. Historia A läste jag på distans och

Engelska B på plats i skolan. Vi hade förmiddagslektioner på tisdagar och torsdagar. Jag hade en väldigt bra lärare som
stöttade och hjälpte till när jag än behövde det, berättar Therese.
Viktigt att komma ihåg är att du hamnar
i en annan urvalsgrupp (BII) när du ansöker till högskolan efter att ha kompletterat
din gymnasieexamen på komvux. Detta
gäller dock inte dig som läst en yrkesutbildning på gymnasiet.

Viktigt att välja rätt redan
i gymnasiet

TEXT: Mikaela Karlsson

Om du är intresserad av att
studera på komvux kontaktar
du vuxenutbildningen i din
hemkommun. Läs mer:

www.studentum.se/
komvux

het till den högskoleutbildning man vill gå,
faktiskt kan få det!

Under 2011 infördes gymnasiereformen GY11, som har Prövning flexibelt alternativ
inneburit stora förändringar Det har genom GY11 blivit svårare att
för den gymnasiala vuxenut- läsa upp kurser för att förbättra ditt snitt,
bildningen. Syftet
om du redan har fått
med reformen var att
ett godkänt betyg
Man är väldigt ung
skärpa kraven och sami kursen. Sökande
när man söker in till
tidigt höja kvaliteten på gymsom saknar godkängymnasiet och det kan
nasieskolan och vuxenutbildda betyg prioriteras.
lätt
bli
fel
ningen. GY11 har bland annat
Du som vill förbättra
dina redan befintliga
inneburit att högre krav ställs
på ungdomar att välja rätt utbildning betyg måste därför studera på egen hand
redan i gymnasiet.
och sedan anmäla dig till en så kallad
Therese tycker dock att det är viktigt att “prövning”. Det är ett prov som avgör
det finns en möjlighet att komplettera sin vilket betyg du får i ämnet. Det kostar
cirka 500 kronor per prov och är en kostgymnasieexamen.
– Man är väldigt ung när man söker in till nad du själv får betala. Tänk på att en
gymnasiet, och det kan lätt bli fel, säger prövning ofta tar lång tid att genomföra
hon och tillägger:
så var väl förberedd och planera in den
– Därför är det fantastiskt att komvux i god tid. Prövning är dock ett flexibelt sätt
finns, så att alla som inte har rätt behörig- för dig som jobbar bra på egen hand.

»

«
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NTI-SKOLAN BLEV EN SPRÅNGBRÄDA FÖR ELIN
Elin Linds skolgång har inte varit spikrak. En långvarig
depression och diagnoserna autism och ADD har gjort att
hon haft svårt att ta till sig av traditionell klassrumsundervisning. Men nu är hon på rätt spår – efter två år med
distansstudier på NTI-skolan.

– Vanlig skola har alltid varit svårt för mig,
jag hade problem med det sociala vilket
påverkade mitt lärande negativt. Men jag
har läshuvud, det har jag alltid haft, så jag
visste ju att jag kunde. Distansstudier på
komvux har gjort det möjligt för mig att gå
klart gymnasiet i min takt och på mitt
sätt, säger Elin.

”Har utvecklat mitt skrivande”
På NTI-skolan har hon läst kurser i bland
annat svenska, matematik, engelska, religion, psykologi, ledarskap och kommunikation. Just nu läser hon en kurs i internationella relationer.
– Det är kurser som man läser på det
samhällsvetenskapliga programmet på
gymnasiet. Distansstudier funkar väldigt
bra för mig eftersom jag kan fokusera på
ett ämne i taget och släppa allt runt omkring. Jag känner mig friare och det är inte
samma känsla av stress som jag upplevt
i ”den vanliga skolan”, säger hon.
Elin tycker att hon framför allt har utveck-

TEXT: Mikaela Karlsson
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lat sitt skrivande under tiden på NTI-sko- hjälpsamma och förstående,
lan. Ett framtida drömyrke är journalist.
de har fått mig att förstå be– Kurserna som jag läst i svenska och grepp, problem och svårare
engelska har bidragit till att jag har blivit uppgifter som jag inte förstod
en bättre skribent, fått en
tidigare.
bättre analysförmåga och bliVanlig skola har alltid Till sommaren är
vit bättre på att bygga en arguElin klar med sina
varit svårt för mig
mentation. Det är det främsta
kompletterande
jag tar med mig från NTI-skolan, gymnasiestudier. Vad som händer då vet
säger hon.
hon inte än, men utöver journalistyrket
lockar det även att jobba som fotograf elFör- och nackdelar med distans
ler med media.
Efter två år på NTI-skolan har hon en bra
– Eller kanske författare. Jag skriver
bild av för- och nackdelarna med distans- bland annat mycket dikter och noveller.
undervisning jämfört med traditionell Hon har planer på att läsa vidare på högklassrumsundervisning.
skola efter att hon avslutat sina studier
– Överlag har det varit jättebra. Jag kan på NTI-skolan.
överblicka uppgifterna och veckoplane– Det hade varit roligt, antingen på disringen och kontakten med lärarna har allt tans eller på plats på en skola. Det känns
som oftast varit väldigt bra. Nackdelen är inte lika avlägset längatt distansundervisning aldrig kan ersätta re, att börja på en
det fysiska mötet med en lärare fullt ut, ”fysisk skola”. Och det
säger hon.
har hela tiden varit
– Lärarna på NTI-skolan har varit väldigt mitt mål, säger hon.

»

«

5 MEST POPULÄRA STUDIEÄMNENA
1. Vård

2. Ekonomi

3. Data och IT

4. Teknik

Undersköterska, sjuksköterska och tandsköerska. Det var de mest
sökta vårdutbildningarna under 2015 på
Studentum. Perfekt
med tanke på att vårdbranschen skriker efter
utbildad personal.

Den näst populäraste
kategorin är ekonomi.
Här söker besökarna
bland administrationsutbildningar, organisation och ledarskap
samt kurser i redovisning och bokföring.

IT-branschen är fortsatt
het. Här tittar Studentums besökare på utbildningar kopplade till
programmering, IT och
nätverk samt systemvetenskap.

Intresset för el och
elektronik, industriutbildningar och byggteknik är fortsatt stort.
Teknik är sammantaget
den fjärde mest populära sökkategorin.

5. Friskvård
och hälsa
Trenden att ta hand om
sig själv och hjälpa andra till ett sunt liv, speglas även i utbildningsvärlden. Intresset för
utbildningar inom friskvård och hälsa kvalar in
på plats nummer fem.

Källa: Uppgifterna baseras på statistik från Studentum.se (2015).

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Din dröm – vår utmaning
Läs mer på www.infokomp.se
”Vårt mål är att ge dig högre
kompetens för en bättre framtid.
Vi vill att du ska lära för livet och
tillsammans med oss nå dina
studiemål; för att därefter fortsätta
ut i arbete eller ytterligare studier.
Vi arbetar med sikte på att ge dig
nya perspektiv och infallsvinklar
på dina individuella livsval.
Vi erbjuder ett brett utbud av
kurser på distans och i klassrum.
Oavsett vilka dina mål med
studierna kan vara hjälper vi
dig att nå dit.
Välkommen att studera med oss
på Infokomp Vuxenutbildning!”

Infokomps
studenter
berättar!

”MAN SKÖTER SINA
STUDIER PÅ WEBBEN”

”GÅ UT OCH LYSSNA
PÅ MÄNNISKOR”

Efter flera år som fabriksarbetare kände Linus Lindahl
att det var dags för en ny
utmaning i livet. Men för att
kunna förverkliga sin dröm
att utbilda sig till systemutvecklare på högskolan,
krävs att han skaffar sig
grundläggande behörighet.
Linus läser därför bland annat matte, fysik cch kemi
på heltid på InfoKomp vux-

Tamar Boghos kommer från
staden Aleppo i Syrien och
har varit i Sverige i cirka ett
och ett halvt år. Hon studerar Svenska som andraspråk på InfoKomp i Eskilstuna. Tamar tycker att det
är svårt att lära sig svenska,
men har några knep för att
lära sig snabbare:
– Gå ut och lyssna på
människor, skaffa en språk-

enutbildning i Jönköping.
– Jag studerar webbflex.
Det är mitt emellan distans
och klassrumsundervisning kan man säga. Några
dagar i veckan finns lärarna
tillgängliga i skolan om man
behöver hjälp, annars
sköter man sina studier
på webben. Det funkar
utmärkt för mig, säger
Linus.

vän och läs böcker! säger
Tamar. Det bästa med InfoKomp är gemenskapen,
tycker Tamar.
– Klassen består av flera
olika nationaliteter. Det är
trevligt med nya vänner att
studera tillsammans med,
säger Tamar. Efter sina
svenskstudier planerar
Tamar att studera vidare till
Apotekstekniker.
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Utbildningar
Utbildningar
som
germer
mer
som ger
än
än jobb!
jobb!

Astar erbjuder:

Gymnasiala allmänna kurser

Komvux- och arbetsmarknadsutbildningar

Lär dig ett yrke som ger stora möjligheter till jobb. Vi har utbildningar inom
ekonomi, försäljning, administration,
handel, restaurang, bageri, hotell och
konferens, el, industriteknik, fastighet
samt barn och fritid.

Studierna motsvarar kurser på
gymnasiala program och är främst för
dig som vill studera vidare på högskola
eller universitet.

SFI

Lär dig svenska snabbt med Astar. Vi har
utbildningar för nybörjare och för dem
som läst SFI tidigare.

Astar
finns
över
helahela
Sverige
och
Astar
finns
över
Sverige
är ett av landets största utbildoch är ett av landets största
ningsföretag. Vi vet att du har en
utbildningsföretag. Vi vet att
yrkestalang inom dig. På våra
du har en yrkestalang
inom
utbildningar
är målet att utveckla
dig.
Pågöra
våradig
utbildningar
är
den
och
till en stjärna
målet
att
utveckla
den
och
inom ditt yrke.

göra dig till en stjärna inom
ditt yrke.

Stöd och matchning

Vi hjälper dig att hitta dina dolda talanger och kan
snabbt matcha dig mot rätt jobb eller utbildning.
Målet är att du ska ha ett jobb inom 90 dagar.

Meritportfölj

En tjänst där vi hjälper dig att kartlägga vilka
arbeten du har erfarenhet av, vilken utbildningsnivå
du har och andra kunskaper som är bra för en
arbetsgivare att veta.

Ring oss: 020-15 00 11 • Maila oss: info@astar.se

5 UTBILDADE KÄNDISAR

Natalie Portman

Jens Lapidus

Ebba von Sydow

Barack Obama

Skådespelaren Natalie
Portman har en kandidatexamen i psykologi.
Hon skippade premiären av Star Wars – Episode 1, där hon spelade en av huvudrollerna,
för att plugga till slutproven i gymnasiet.
Hon pratar imponerande sex språk, varav ett
är hebreiska!

Succéförfattaren till
böckerna Snabba Cash
– Jens Lapidus har inte
bara en vass penna.
Han är även utbildad
jurist vid Stockholms
universitet och har
jobbat flera år som
försvarsadvokat.

Författaren och programledaren Ebba Kleberg von Sydow är även
hon välutbildad. Hon
pluggade journalistik
i Boston och läste även
juridik ett tag därefter.
Hittills i sin karriär har
hon hunnit skriva tre
böcker.

USA:s president Barack
Obama gick i gymnasiet
på Hawaii, tog en filosofie kandidatexamen
i New York och en juristexamen på Harvard
Law School i Massachusetts. Han är även
en av få som kan titulera sig Nobelpristagare.
Barack fick fredspriset
2009.

Kronprinsessan
Victoria
Listan blir lång om man
ska räkna upp allt som
Sveriges kronprinsessa
Victoria har studerat.
Hon har läst både statskunskap och historia
på Yale University i USA,
praktiserat på FN och
genomfört en grundläggande soldatutbildning.
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MARTA SKAFFADE SIG BEHÖRIGHET PÅ DISTANS
Marta Karlströms dröm är att bli landskapsarkitekt men
hon saknar grundläggande behörighet för utbildningen.
Genom att läsa enstaka kurser på distans via Hermods
är hon nu ett steg närmare drömmen.
Stadsplanering, tillgänglighet, funktion
och design. Det är några av de delar som
Marta lockas av och målet har länge varit
att söka till landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU).
– I framtiden vill jag kunna se tillbaka
och säga ”Det där har jag gjort!" säger hon
och tillägger att hon verkligen ser fram
emot akademiska studier.
– Jag vill göra något som jag själv har valt.
Väl utexaminerad från gymnasiet saknade
hon dock den naturvetenskapliga
behörighet som behövdes för att ansöka
till utbildningen. Hon trodde för ett tag
att det var kört då landskapsarkitektutbildningen endast har antagning en
gång om året.
– Hur skulle jag hinna läsa ikapp? När jag
hörde att man kunde läsa in enstaka
kurser och välja sin egen studietakt via
Hermods nappade jag direkt! Jag har valt
att läsa upp betygen snabbt, en hög studietakt passar mig.

TEXT: Andrea Karlsson
LÄS MER PÅ:

www.hermods.se

”Uppkoppling enda som behövs”

På distans eller i klassrum

Marta har därför valt att läsa kurserna
fysik, kemi och biologi på distans via
Hermods vuxenutbildning. Hon jobbar
på sidan av studierna, vilket fungerar
utan problem.
Enligt Marta fungerar handledningen från
lärarna utmärkt. Hon får bra anvisningar och feedback via den nätbaserade utbildningsplattformen och det finns tydliga mål
att uppfylla och inlämningsdatum när allt ska vara gjort.
Proven genomförs bland annat
i form av en muntlig examination via webbkamera.
– Jag var väldigt nervös inför detta, först kändes det konstigt att göra ett
prov via webbkamera, men det gick
toppen!
– Det bästa med Hermods är tillgängligheten. Det är så enkelt att plugga,
det enda man behöver är internetuppkoppling.

Behöver du också läsa upp eller läsa in
ämnen för vidare eftergymnasiala studier? Hermods vuxenutbildning finns
både på distans eller i klassrum och erbjuder över 180 gymnasiekurser och yrkesutbildningar inom bland
annat språk, matematik, ekonomi, IT,
vård, bygg, handel och försäljning i kommuner över hela
Sverige. Alla
Hermods utbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigande
hos CSN. Ansöker gör du via
vuxenutbildningen i din hemkommun.

5 FAKTA OM UTBILDNING
Många högutbildade i Lund

1,3 miljoner
högutbildade

Fler kvinnor än
män på universiteten

Stockholmskommunerna toppar listan över
kommuner med högst
andel invånare med
minst en treårig eftergymnasial utbildning.
Det bor många unga
där och det finns många
företag inom branscher
som kräver hög utbildning. Även Lund toppar
listan, då de har många
forskarutbildade.		

Av alla svenskar i åldern
25-64 år har 41 procent fullföljt en utbildning efter gymnasiet.
Det är totalt nästan 1,3
miljoner personer.

Mer än hälften, eller
närmare bestämt 53
procent, av alla kvinnor
i åldern 25-34 år har en
eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra bland männen i samma ålder är 39 procent.
Även universiteten och
högskolorna domineras
av kvinnliga studenter.

Samhälle, juridik
och handel vanligaste
inriktningarna

Kvinnor väljer
vård, män blir
ingenjörer

Av alla personer som
valt att studera vidare
efter gymnasiet är samhällsvetenskap, juridik,
handel och administration de vanligaste
inriktningarna.

Det finns en tydlig skillnad i val av utbildning
mellan könen. Nästan
var fjärde man med
eftergymnasial utbildning väljer någon slags
ingenjörsutbildning,
medan en femtedel av
kvinnorna söker sig till
ett vård- eller utbildningsyrke.

Källa: Uppgifterna baseras på statistik från Statisktiska Centralbyrån (2014).
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Du kan lyckas på Astar

oavsett bakgrund
Den tidigare samhällsvetaren och nuvarande hallonmojitoälskaren
Christoffer Dahlén sadlade om till kock. Idag går han Astars
lärlingsutbildning Restaurangkock och han stortrivs.

C
Det är ett väldigt
roligt och kreativt
arbete. Sen känns
det givande att
laga maten så
som gästerna
vill ha den, då
mår jag bra.

HRISTOFFER hade aldrig
rört vid en kockmössa innan
han började på utbildningen
Restaurangkock, men redan
efter två veckor stod han i
köket på Edsbacka Wärdshus, som blev hans
första praktikplats.
– Det kändes lite överväldigande i början
men efter ungefär en månad kom jag in i
det. Jag lär mig snabbt och utvecklas fort
när jag kastas in i arbetsuppgifterna och
Innan han började på praktiken hade
veckors introduktion. De fick bland annat
besöka olika råvaruförsäljare och lära sig hur
kvalitativa råvaror ser ut. Han och de andra
i gruppen läser fortfarande teori en dag i
veckan och det är viktig kunskap att ha med
sig in i yrkesrollen.
– Jag tycker så klart att praktiken är
roligare än teorikurserna, men de är viktiga
att gå på om du vill bli Restaurangkock. Det
gäller att lägga ned tid på dem även om det
kan bli lite stressigt, vilket är något som
kan vara bra att vänja sig vid som blivande
Restaurangkock, berättar han.

Vad tycker du om dina lärare och
handledare?
– De är väldigt bra och duktiga på det de
gör. Det märks att de vill att vi ska lyckas

Läs mer på

astar.se

och de lyssnar på oss om det är något vi
vill säga, till exempel har vi klassråd för att
kunna ta upp det vi tycker är viktigt, menar
På sin praktikplats får han göra allt som
de andra kockarna gör i den mån han är
redo. Det kan röra sig om förberedelser
av råvaror till fondlagning eller att stå på
stationer i köket, till exempel kan en station
vara att tillaga fisk och en annan kan vara att
tillreda kött.
– Än så länge har jag inte kommit upp i
den nivå som behövs för att kunna stå på
alla stationer, men snart så. Det är i alla fall
ett väldigt roligt och kreativt arbete. Sen
känns det givande att laga maten så som
gästerna vill ha den, då mår jag bra, berättar

Vad skulle du säga till dem som funderar på
att välja samma utbildning?
– Att det är en snabb väg in i arbetslivet
och du knyter kontakter omgående. Och så
länge man sköter sig så finns det jobb. Det
är ett bristyrke och utbildningen ger dig alla
papper som behövs för att få jobb.
Skulle du välja Astar igen?
– Ja, jag rekommenderar utbildningen
starkt.

STUDENTUMGUIDEN
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SYV-MIKAELAS RÅD TILL VILSNA STUDENTER:
DET ÄR OKEJ ATT INTE VETA

»

»

Vilken är den största utmaningen för studenter när de gör
sina studieval idag? 27-åriga Mikaela Aare studerar till
studie- och yrkesvägledare och hjälper oss reda ut flera
kluriga frågor om utbildning.
TEXT: Andrea Karlsson
FOTO: Erik Holmström

?

– Det krävs väldigt mycket av dig som stu- ela varierar kunskaperna om olika utbilddent när du ska hitta rätt utbildning idag. ningsalternativ och utbildningstyper myckUtbudet är enormt och även om skolorna et beroende på varifrån man kommer, om
– Det viktigaste är såklart att du är intressjälvklart erbjuder en bra studie- och yrkes- man har något syskon som har gått en viss serad av det du studerar. Det är 2-5 år av
vägledning, är det ändå din egen framtid utbildning eller om man har fått höra myck- ditt liv du oftast lägger på din utbildning.
det gäller och du måste vara självgående, et om en specifik skola. Vanliga frågor som Samtidigt är det bra om du är realistisk och
säger studie- och yrkesvägledarstudenten Mikaela får i egenskap av SYV-student är medveten om hur arbetsmarknaden ser ut
funderingar om den kommunala vuxenut- i den bransch du utbildar dig i.
Mikaela.
– Det finns mycket forskning som visar att bildningen, komvux.
en persons socioekonomiska bakgrund
– Jag får intrycket av att många inte vet Var nyfiken och öppen
spelar stor roll när det kommer till utbild- hur de ska ansöka till komvux och var och Mikaela är kritisk till den lite snäva rekrytening och arbete. Familjen och vännernas hur de kan läsa kurserna, säger hon.
ring som ofta sker på arbetsmarknaden.
inställning till utbildning smittar alltså med
Det är vanligt att man ser jobbannonser där
Bra
med
en
viss
medvetenhet
det efterfrågas ”flexibla personer med
stor sannolikhet av sig.
Mikaela berättar att inställningen till valet På studiemässorna som anordnas runt om social kompetens”. Något hon anser att
av utbildning är annorlunda idag jämfört i Sverige varje år kommer en mängd stu- arbetssökande ska ta med en nypa salt.
med när studenter som vill få information
– Det finns en typisk mall som många
denternas förarbetsgivare
använder då de ska anställa
om
specifika
utbildningar
och
Familjen och vännernas
äldrar
var
skolor. Bara SACO-mässan ny personal. Som arbetssökande får du
inställning till utbildning
i samma sits.
smittar alltså med stor sanno- i Stockholm brukar ha ett besö- inte bli avskräckt av jobbannonserna, det
karantal på cirka 25 000 perso- viktigaste är att du vet vad du själv är bra
Idag är alla
likhet av sig
medvetna om
ner. Men mässorna
på. En jobbatt man hela tiden måste förnya sina kun- besöks även av många förvirrade
Det viktigaste är att du vet annons
skaper efter en föränderlig arbetsmark- studenter som inte alls vet vad de
säger ofta
vad du själv är bra på
nad, menar hon.
vill göra i framtiden.
lika lite om
Vad har du för råd till dessa vilsna studenter?
ett jobb som ett CV säger om en person,
Många frågor
– Att det är helt okej att inte veta vad du vill! förklarar hon.
om komvux
Det får ta lite tid och det är ingen fara att
– Generellt kan man säga att egenskaper
– Största utmaning- testa lite. Du får prova och misslyckas och som nyfikenhet och öppenhet är bra komen för unga tror jag är sedan testa på nytt.
petenser i alla jobb.
att hitta rätt infor- Hur mycket ska man ta lön och arbetsmöjlighe- Slutligen, vad har du för tips man ska tänka på
mation. Det finns ter i beaktande då man väljer sin utbildning?
när man skriver sitt CV eller personliga brev?
så otroligt myck- – Det är svårt att svara på. Det beror egent- – Ha en tydlig struktur, kläm inte in allt för
et information ligen på vad som motiverar dig i jobb- och mycket text och försök få fram vad du kan
och studenter- studiesammanhang. Du får helt enkelt bidra med på arbetsplatsen. Kom gärna
na måste lära ranka vad du anser är viktigast i ditt med konkreta exempel!
sig söka och kommande yrkesliv. Det finns mycket löne– Skriv för den tjänst du söker, använd dig
sålla bland information att ta del av och det är förstås inte av massutskick där du bara byter ut
allt detta.
bra om du har lite koll på det, förklarar hon mottagaren i adressraden – det kommer
Enligt Mika- och fortsätter:
att synas!

»

«

»

«
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SKAPA ETT PROGRAM
»ATT
LIKT GOOGLE ELLER
FACEBOOK ÄR DRÖMMEN

»

Studentum deltar och arrangerar varje år i en
mängd studiemässor runt om i Sverige – ett
ypperligt tillfälle att ta tempen på studenternas tankar kring utbildningar och det
kommande yrkeslivet.

Niclas Johansson, 18
Studieplaner: Vill utbilda sig inom data och IT.

Är det svårt att välja eftergymnasial utbildning?

– Jag har haft ett IT-intresse sedan jag fick en dator när jag var
sex år och jag har vetat i 3-4 år att jag vill studera data och IT. Jag
går IT-gymnasiet nu, så en utbildning inom data och IT är nästa
steg. Jag funderar på Chalmers i Göteborg.

Vilket är ditt drömyrke?

– Att bli entreprenör och skapa ett program likt Google eller
Facebook, det vore drömmen. Jag vill gärna jobba utomlands
i framtiden, USA i första hand.

Hannah Alvå, 17
Studieplaner: Funderar på att studera ett
humanistiskt ämne, till exempel litteraturvetenskap.

Hur viktig är lönen
när du väljer din utbildning?
– Jag har inte tänkt på lönen när jag
har kollat runt på utbildningar.

Mathilda Östensson, 17

– Jag tror det är jättebra.

Studieplaner: Funderar på att läsa
en utbildning inom HR och personalfrågor.

Vill du ha en praktisk del
i den utbildning du väljer?

Hur viktig är lönen
i ditt val av utbildning?

Är eget företagande
något som lockar dig?

– Ja, jag har tänkt på det. Det skulle vara
intressant att arbeta internationellt och se
hur man jobbar på andra ställen.

– Nej, jag har inte alls tänkt på det, men
om jag skulle starta upp något eget skulle
det antagligen vara ett kafé. Men
det känns som att driva eget är lite bära
eller brista.

Desirée Nordstedt, 18

Vill du läsa en utbildning
som innehåller praktik?

– Det är bra att pröva på arbetslivet,
men ingen nödvändighet.

Studieplaner: Vill studera ett humanistiskt
ämne, kanske socionom.

– Inte så viktig. Det är viktigare att man
jobbar med något man tycker om.

Ser du dig själv jobba
utomlands i framtiden?

Studieplaner: Har planer på att
volontärarbeta eller flytta till Frankrike.

Lisa Risberg, 18

Är utlandsstudier något för dig?
– Det verkar jättekul, jag har funderat en
del på volontärarbete utomlands eller att
flytta till Frankrike. Jag har pluggat franska
i gymnasiet och skulle vilja bli ännu bättre
på det.

Är det viktigt för dig att praktik
är en del av den utbildning
du läser?

– Jag tycker det är en väsentlig del av en
utbildning. Låter man teori och praktik gå
hand i hand får man ett hum om hur
arbetslivet är.

Vad är folkhögskola?
Vill du få grundläggande behörighet
för vidare eftergymnasiala studier
eller fördjupa ditt intresse inom ett
särskilt ämne? Folkhögskoleutbildningar finns på en mängd olika
områden med undervisningsformer
anpassade för just ditt behov!

Är du sugen på att göra någonting annat
ett år eller kanske gräva djupare i ett
intresse du har? Det var Lucas Gustavsson,
22, som läste en ettårig musikutbildning
på en folkhögskola utanför Uppsala. Han
studerade olika musikgenrer så som
blues och soul, balkan, jazz, latin och folkmusik, även om de två förstnämnda var
klara favoriter.
– Jag valde att plugga på folkhögskola
för att jag inte riktigt visste vilken del
inom musiken jag ville syssla med
och för att jag hade hört så mycket
gott om just den folkhögskolan,
säger han.
Liksom de flesta folkhögskolor ligger
skolan lite utanför en stor eller medelstor stad. Det är även den lite lantliga,
ofta väldigt mysiga miljön med boende på
internat, som många studenter lyfter som
styrkan med att läsa en folkhögskoleutbildning. Så även Lucas.
– Jag hade ett av mina bästa år på folkis.
Gemenskapen, internatlivet och att vara
omringad av estetiska människor dygnet
runt är fantastiskt. Man inspireras av så
många människor! I mitt fall fick jag inspiration av alla musiker i min klass, men
även av personer utanför klassrummet,
berättar han.

Många nya vänner
Och att hitta kompisar var inget problem.
– Att få kompisar är inte svårt. I början
hängde alla på skolan med varandra och

så fortsatte det hela året, även om jag hittade några som jag umgicks närmare
med efter hand. I Sverige finns det i dagsläget runt 150 folkhögskolor, många
knutna till folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar och kursutbudet är enormt. Folkhögskolestudier
finns i varierande längd och är i de
flesta fall studiemedelsberättigande.

TEXT: Andrea Karlsson

Om du är intresserad av att
studera på folkhögskola,
folkhögskola läs
läs
mer på:

www.studentum.se/
folkhogskola

Grundläggande
behörighet

mest kända för. Det är de särskilda kurserna med inriktingar inom allt från
Samtliga folkhög- musik, sång, teater, konst och trädgård till
skolor erbjuder så skrivarkurser, webbdesign, fritidsledare
kallad Allmän kurs, och media. Folkhögskoleutbildningarna
med eller utan utgår från dina behov, förkunskaper och
särskilda inriktningar, erfarenheter och kombinerar praktik med
där du som saknar kärnäm- teori i sina inlärningsmetoder. Folkhögnen från gymnasiet har möjligskola passar med
het att läsa upp dessa paralandra ord dig som
lellt med undervisningen.
Jag hade ett av mina är lite mer praktiskt lagd.
Detta är ett bra alternativ för bästa år på folkis
dig som vill få grundläggande
– Det anordnas
behörighet för att sedan kunna plugga mycket aktiviteter på folkhögskola, så
vidare på en annan eftergymnasial som föreläsningar, samtalsgrupper, fesutbildning.
ter och annat. Men det är mycket eget
Kom bara ihåg att du med denna studie- ansvar också, säger Lucas och påpekar
förberedande examen ansöker i en annan att det i mångt och mycket är eleverna
grupp (BF) om du väljer att läsa vidare på som bestämmer vilka aktiviteter de
vill ha.
universitet eller högskola.
– Det var otroligt jobbigt när året tog slut,
Praktik blandat med teori
för jag hade ett så bra år. Jag kommer
Men det är kanske inte de behörighetsgi- att ha med det fina minnet hela livet,
vande kurserna som folkhögskolorna är avslutar han.

»

«

FOLKHÖGSKOLA
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SÅ HITTAR DU STUDENTBOSTAD
Nära hälften av alla som börjar studera flyttar från sin hemort till en helt ny
stad. Förutom allt nytt så som kompisar, studieämnen och lärare som kommer med att börja plugga, måste de
flesta även hitta någonstans att bo.
Enkelt kan tyckas, men då det råder
bostadsbrist i de mest populära

1

studiestäderna, får flera studenter
börja terminen med en ofrivillig naturupplevelse i form av tältande i någon
av stadens parker. Men låt inte det
stoppa dig – här kommer de bästa
bostadstipsen!
TEXT: Andrea Karlsson

3 Använd sociala medier

Kolla skolans bostadsutbud

Det första, kanske mest självklara alternativet, är att ta
kontakt med den skola du ska börja studera vid. Många
skolor, studentkårer eller studentorganisationer har bostäder eller rum i internat
som de hyr ut lite billigare till studenter. Kontakta även kommunen eller skolan för
att kolla om det finns bostadsgaranti i den stad du ska plugga.

Nu är det upp till bevis! Hur många Facebookvänner
och Instagramföljare har du lyckats samla på dig genom
åren? I det här fallet är det flest som vinner! Sociala
medier är nämligen en ypperlig kanal att använda
sig av för att skaffa en studentbostad. Skriv en statusuppdatering om ditt desperata behov av tak
över huvudet och locka med en hejdundrande
inflyttningsfest så är problemet löst
inom kort.

2 Ställ dig i bostadskö

Toppen för dig som lyckats muta till dig en studentbostad från skolan, men alla har tyvärr inte
den turen. Att ställa sig i bostadskö är därför en
naturlig andra åtgärd. I vissa städer borde du ha
gjort det redan när du föddes, men oftast räcker det med några månaders kötid innan ett
positivt mail dimper ner i mailboxen. Många
bostadsköer är gratis, men i en del fall kan du
vara tvungen att betala en slant.

4 Ta till nödlösningar

Psst!

När du väl har hittat en
bostad kan det vara bra att
dubbelkolla att du uppfyller
Försäkringskassans krav för
bostadsbidrag. Extra klirr i
kassan är alltid välkommet
som student!

Har du kommit ända hit? Vi beklagar.
Då är det dags att ta till de sista utvägarna. Snika in dig hos en bekants bekant, bo ett par veckor på
hostel, coachsurfa eller i värsta
fall, köp ett tält… Som tur är brukar nödlösningarna vara kortvariga. Pressen på bostäder
minskar i allmänhet då terminen drar igång.

Hälsa och friskvård i fokus
Lillsveds folkhögskola erbjuder den som vill
arbeta med idrott, träning och hälsa ett
roligt sätt att studera. Genom att sammanﬂäta träning och personlig utveckling med
utbildning når vi upp till vårt motto:

”Lillsved coachar för livet”
Våra utbildningar:
• Hälsocoach, PT & GTI
• Hälsa & livsstil
• PT & Hälsoproﬁlbedömning
• Hälsa & Idrott - allmän kurs
• Sport & Äventyrspedagog - allmän kurs
• Entreprenör inom idrott och hälsa
• Hälsocoach Barn & Ungdom

www.lillsved.se

info@lillsved.se

08 - 541 385 30

Vad är yrkesutbildning?
Yrkesutbildningar är som de låter,
yrkesnära utbildningar med koppling till arbetslivet. Utbildningarna
är ofta korta, praktiskt inriktade
och bedrivs av privata utbildningsanordnare. Många av utbildningarna är avgiftsbelagda.

Pilot, nagelspecialist, webbprogramme- Kort och intensiv utbildning
rare, bartender, tekniker eller hälso- Det var inte bara intresset för det kreativa
coach? Eller varför inte utbilda dig till i yrket som gjorde att Denise valde att
idrottsmassör, frisör, kostrådgivare, pro- läsa en yrkesutbildning. Det var även att
jektledare eller yrkesförare? Utbudet av hon på kort tid fick en yrkesexamen.
yrkesutbildningar är enormt – bara på
– Jag tycker det är bra att utbildningen
Studentum.se finns det över 1 000 styck- var kort, för den var väldigt intensiv. Vi
en! Du kan välja mellan allt från några hade teori på förmiddagen och sedan
veckors utbildningar till tvååriga program
praktisk undervisning
och flera av utbildningarna erbjuds
efter lunch. Då fick vi
även på distans.
olika uppgifter som
vi skulle utföra.
Gemensamt för dem alla är att de
kombinerar teori med flera prakVissa mer utmatiska inslag och leder snabbt till
nande än andra,
ett yrke. Många av skolorna har
berättar hon.
– För mig passar
samarbeten med företag i branschen, vilket även ger dig chans att
en sådan här slags
knyta många värdefulla kontakter.
utbildning
jättebra
– Fördelen med en yrkesutbildning är att
eftersom jag har svårt att
jag direkt fick testa om yrket passade mig bara sitta stilla och läsa ur en bok.
eller inte, säger Denise Eriksson, 25.
Hon har för en tid sedan avslutat en Flera fördelar
20-veckors utbildning till make up-artist Det finns med andra ord många fördelar
och hårstylist i Stockmed denna utbildningstyp.
holm. Efter examen
Något du bör vara medveFördelen med en
ten om är dock att majoritefick hon jobb på ett
företag som säljer yrkesutbildning är att jag
ten av utbildningarna kostar och att de flesta inte
kosmetika och hud- direkt fick testa om yrket
vårdsprodukter och passade mig eller inte
berättigar till studiemedel.
hennes uppfattning är
– Det är det enda negativa
att det är relativt
jag kan komma på med
enkelt att få jobb.
yrkesutbildningar, säger hon.
– Men det beror såklart på vad du utbil- Om du får studiestöd eller inte för just din
dat dig till, tillägger hon.
utbildning kan den Centrala Studiestöds-

»

«

TEXT: Andrea Karlsson

Om du är intresserad av att
läsa en yrkesutbildning,
gå in på:

www.studentum.se/
yrkesutbildning

nämnden (CSN) svara på. Utbildningarna
bedrivs av en mängd olika anordnare; allt
från privata företag och föreningar till
folkhögskolor och YH-anordnare.

Åk på studiebesök
Yrkesutbildningarna övervakas inte av
någon statlig myndighet. Ta därför reda
på om utbildningen du är intresserad av
är godkänd av yrkesområdets branschorganisation och om den ger någon form av
examen, betyg eller intyg. Ett tips är att
boka in ett besök på skolan du vill plugga
vid för att träffa elever, lärare och kolla in
lokalerna.
I Denises klass fanns deltagare med
väldigt olika förkunskaper, men hon upplevde aldrig det som ett problem.
– Deltagarnas kunskaper varierade
ganska mycket, men det gick bra ändå.
Undervisningen anpassades på individnivå och alla fick den tid de behövde.
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DRÖMUTBILDNING FÖR
DEN TRÄNINGSINTRESSERADE
Grymma lärare, praktiskt fokus och en säker väg till jobb.
Så sammanfattar Clara Jonsson och Anton Johansson
utbildningen till personlig tränare på SAFE Education.
Clara och Anton har ett gemensamt
intresse; träning. Clara har testat allt från
fotboll till kickboxning, ridning och
gymträning och beskriver sig som en person som aldrig kan sitta still. Anton gick
ett hockeygymnasium och har styrketränat sedan dess. Han jobbar också inom
försvaret där fysisk aktivitet och träning
är en naturlig del av arbetsdagen.
Att flytta till Stockholm och utbilda sig till
personlig tränare kändes som det naturliga valet för båda två.
– Eftersom det rör sig om ganska mycket pengar i utbildningskostnader så sökte
jag mycket information om olika skolor
innan jag bestämde mig, berättar Clara
och fortsätter:
– Jag kontaktade en massa personer
och gym för att få reda på vilka skolor de
anställer ifrån och då var SAFE det självklara valet för många – det var det viktigaste för mig!

Lär dig mycket på kort tid
Både Anton och Clara är nöjda med valet
av utbildning och känner att de har fått de
kunskaper de behöver för sina yrkesrol-

ler. Clara har läst PT-utbildningen och Anton läser PT360 som ger honom kunskap
att arbeta som både personlig tränare
och kostrådgivare. Utbildningarna är intensiva och de är överens om att man
måste lägga ner mycket tid på skolan.
– Jag har lyckats jobba parallellt med
utbildningen tack vare att jag kunnat anpassa mina arbetstider efter utbildningsschemat, men jag har fått lägga mycket
annat åt sidan för att hinna lära mig så
mycket på så kort tid, berättar Anton.

Växande träningsintresse

TEXT: Alexandra Rolf
LÄS MER PÅ:

www.safe-education.se

– Folk anställer personer de tycker om,
menar hon.
Det växande träningsintresset gör att
efterfrågan av personliga tränare ökar.
Under utbildningen på SAFE får du kontakt med gym och träningsanläggningar
som vänder sig till skolan för att rekrytera
nyutbildade tränare.
– Alla från min klass hade 2-3 erbjudanden när vi var färdiga med utbildningen,
säger Clara och tillägger:
– Det är värt pengarna, var inte orolig,
du kommer få jobb!

Både Clara och Anton lyfter lärarna som
något av det bästa med SAFE.
– De är pedagogiska och brinner verkligen för det de lär ut, berättar Anton.
Som personlig tränare träffar du
ständigt nya människor som du
ska kunna hjälpa på bästa sätt.
Det kan även vara bra att sticka
Från och med 2013 använder vi denna logotyp.
ut, Clara har varit utmanare i gladiatorerna och är dessutom väldigt aktiv på Instagram, vilket
har gett henne uppmärksamhet
och många jobbförfrågningar.
Färgblandningar:
PMS: 266
CMYK: 72, 88, 0, 0
RGB: 124,33,170
# 7C21AA
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BLI ETT PLUGGPROFFS MED BÄTTRE STUDIETEKNIK
Tycker du att det är dödstråkigt att plugga? Med hjälp av
färg, form och fantasi kan du få pluggandet att bli både
lättare och roligare! Studentum har sammanfattat några
av författaren Mats Eneroths enkla studietekniker som gör
dig till ett pluggproffs!

Du har säkert varit med om att tankarna
flyger iväg när du läser din kurslitteratur.
Efter några sidor har du inget som helst
minne av vad du har läst! Det är väldigt vanligt och beror oftast på att du läser dina
kursböcker på samma sätt som du läser
vanliga böcker, det vill säga alldeles för
långsamt. När du läser en skönlitterär bok
upplever du att händelserna spelas upp
som en film i hjärnan. Faktaböcker ger sällan samma upplevelse. Försök istället att
se faktaboken mer som ett pussel, där
varje bit bildar en helhet.

Minnestekniker
Du kanske redan har upplevt att det
är lättare att minnas i bilder än att
traggla med diverse modeller och
processer. Genom att använda enkla
minnestekniker och memorera med bilder
kan du öva upp din förmåga att minnas.

1. Länkmetoden
Den enklaste minnestekniken är länkmetoden, som går ut på att du länkar ihop
nyckelorden som du försöker lära dig till en
historia som du fantiserat ihop. Historien
får gärna innehålla konstiga och knasiga
händelser som är lätta att komma ihåg.
Försök också koppla ihop historien med
känslor.
Ett exempel är om du ska lära dig de nio
planeterna i vårt solsystem. Genom att
ersatta planeterna med saker, företeelser
och personer och hitta på en historia kring
dem förenklar du möjligheterna att skapa
minnesbilder. Om du kan minnas historien
är det enklare att minnas planeterna och
dess ordning i solsystemet.

2. Akronymer
Minnestekniken akronymer innebär att
man använder sig av
nyckelordens initialbokstäver för att skapa ett
ord eller en kort historia.
Ett vanligt exempel är
Hallands åar, Lagan,
Nissan, Ätran och Viskan.
Akronymerna bildar en
ramsa som är lätt att minnas: Laga Ni, Äta Vi!

TEXT: Mikaela Karlsson

LÄS MER PÅ:

www.studentum.se
/student

kring ämnet får du en snabb överblick
av informationsmängden.

Laga (Lagan)
Ni (Nissan)
Äta (Ätran)
Vi
(Viskan)
Ett annat exempel på
akronymer är att bilda en
förkortning som används
som stöd för minnet,
något som är väldigt vanligt bland företagsnamn. SAS, SSAB och SKL är några exempel.

3. Tankekartan
Du känner förmodligen till anteckningstekniken ”mind-map” eller tankekartan, men
använder du den på rätt sätt? Det vanligaste problemet med anteckningar är att
man skriver för mycket. Tänk på att tankekartan ska hjälpa dig att repetera det du
lärt dig från en bok eller en föreläsning.
Tankekartan är en snabb och kreativ
anteckningsteknik som kan utvecklas
i oändlighet.
Det är ett bra sätt att förbereda dig för ett
föredrag, en rapport eller ett projektarbete.
Genom att skriva ner all kunskap du har

Såhär gör du en tankekarta:
• Gör det till en vana att alltid börja på samma ställe, t.ex. längst upp till höger, och gå
sedan åt samma håll i alla tankekartor du
gör. Då vet du alltid hur du ska läsa dina
gamla anteckningar.
• Begränsa din anteckning till 5-9 huvudlinjer ut från mitten och sedan max 9 underlinjer, så blir det lättare att läsa och att
komma ihåg.
• Använd färg i tankekartan, men blanda
inte hejvilt! Var konsekvent och använd
samma färg för huvudlinjen och samma för
underlinjerna.
• Använd din kreativitet, rita bilder och
symboler intill dina anteckningar. Tänk
dock på att de ska vara relevanta och ha
med ämnet att göra.
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snabba tips för bättre

STUDIETEKNIK
Det är lättare att lära sig och minnas om du först får
en helhetsbild av vad det är du ska lära dig. Gör upp
en studieplan och håll dig till den!

1

Bläddra igenom
boken och överblicka rubrikerna
och de nya ord som
du ska lära dig.
Se över sammanfattningar, bilder,
diagram, tabeller
och faktarutor.
Repetera några
gånger.

2

Gör en studieplan
och dela upp
materialet i studiepass, max 50
minuter åt gången.

3

Snabb- eller
skumläs kapitel för
kapitel. Gör
markeringar
i boken vid det som
är svårt, konstigt,
intressant eller
viktigt.

4

Försök få tag på
gamla tentafrågor
och läs
igenom dem
innan varje
studiepass.

5

Glöm inte att repetera!
För varje gång känner du
igen mer och mer av
materialet.

6

Innan föreläsning:
Fördjupa dig i det kapitel
som lektionen ska
handla om. Ställ frågor
och anteckna
lärarens
kommentarer.
OBS! Anteckna
inte allt läraren
säger!

7

Sammanfatta och
repetera, återigen.
Börjar det bli tjatigt?
Bra, då kan du det
snart!

8

Ha roligt! Det blir
roligare att plugga
om du intresserar
dig för materialet.
Och det är ju roligt
att få bra betyg, eller
hur?

RÄKNA UT DITT
SNITTBETYG
Vill du räkna ut ditt snitt inför ansökan till
universitet och högskola? Besök:
www.studentum.se/snittbetyg
I Studentums söktjänst kan du även se
antagningshistorik för universitets- och
högskoleutbildningar.

Distansutbildningar i kost, hälsa och livsstil som ger
dig rätt kompetens att verka inom området!
» Diplomerad Kostrådgivare

» Kostrådgivare fördjupning

» Diplomerad Livsstilsrådgivare » Kosttillskott - vitaminer,
» Hälsoinformatör - inriktning
barn & ungdomar

mineralämnen, antioxidanter
» Sockerberoende

» Hälsoinspiratör

» Allergi informatör

» Idrottsnutrition

» Kostombud - kost för äldre

Besök oss på: www.bergklinteducation.se

Mail: info@bergklinteducation.se Tel: 031-380 22 53

Vad är utlandsstudier?
London, Los Angeles eller Luxemburg? Drömmer du
om att bo och leva utomlands en period av ditt liv och
samtidigt studera? Då är utlandsstudier en fantastisk
möjlighet! Välj mellan allt från en kortare språkresa
till att läsa ett helt utbildningsprogram utomlands.

En som valde utlandsalternativet är
Andrea Johansson, 24, som läser sitt femte
år på ett läkarprogram i Szczecin, Polen.
Det är ett engelskspråkigt program på totalt sex år.
– Orsaken till att jag valde att läsa till läkare utomlands är för att jag inte kom in i
Sverige på första försöket och jag
ville inte lägga tid på att vänta och
söka igen eftersom utbildningen
är så lång, förklarar hon.
Att redan efter gymnasiet flytta
utomlands var inte så mycket att
fundera på, enligt henne.
– Jag hade länge haft en stark önskan om att bli läkare så valet var inte så
svårt när jag blev erbjuden en studieplats.
Jag kände redan en person som gick på
universitet i Polen och fick information om
hur det var att studera här.

Lika bra utbildning som i Sverige
Det finns många fördelar med utlandsstudier. Förutom att studiemöjligheterna
näst intill är oändliga, träffar du även folk
från en mängd olika länder, lär dig om nya
kulturer och kanske ett eller flera nya
språk!
Andrea berättar att det i hennes klass
i Szczecin bland annat finns personer från
Norge, Sverige, Danmark, Färöarna,
Kanada och USA.
– Min engelska har blivit flytande och jag
har även lärt mig en del polska.
Hon påpekar dock att man ska vara med-

veten om att det, trots möjligheter till att
TEXT: Andrea Karlsson
söka studiemedel för en del utlandsstudier, ofta tillkommer dyra årsavgifter
Om du är intresserad av att
till universitetet.
studera utomlands läs mer på:
– Jag har inte heller haft råd eller tid att
åka hem så ofta som jag kanske har velat.
www.studentum.se/
utlandsstudier
En förutfattad mening som
Andrea ofta har stött
på kring läkarstudier
utomlands är att Ta hjälp av en utlandsagent
det skulle vara Men ta det lugnt – det finns hjälp att få!
sämre än svenska Det finns en mängd utlandsagenter eller
universitet.
utlandsförmedlare som hjälper dig som
– Det stämmer inte svensk student att hitta rätt i djungeln av
alls! Utbildningen är olika utbildningar och som hjälper dig
med alla prakväldigt teoretiskt
tiska ting som
krävande vilket ger oss
Börja med ansökbra förberedelse för yrket och vi är ningsprocessen i god
tillkommer vid
likvärdiga andra studenter när vi tid
en flytt utomsöker jobb hemma efter examen.
lands. Känner
du att du har koll på detta och vet var du
Mycket att tänka på
vill studera kan du givetvis sköta hela
Andra fördelar med att studera i Polen är ansökningsprocessen själv. De utländska
att det är billigt att bo och leva, det är nära skolorna är ofta hjälpsamma och kommer
till andra städer om man vill se något gärna med tips till dig som utländsk
annat och att man snabbt får kompisar student.
i och med den intensiva utbildningen. Har du några tips till andra svenskar som
Är du också intresserad av att plugga funderar på att läsa sin utbildning utomlands?
utomlands eller åka på en språkresa? Då – Börja med ansökningsprocessen i tid,
finns det flera saker att tänka på; boende, det är många papper som ska ordnas och
visum, ansökningar och stipendieansök- du behöver även diverse läkarintyg,
ningar. De flesta skolor kräver även att du säger hon.
har gjort ett språkprov som visar att du
– Många oroar sig för att utbildningen
har tillräckliga kunskaper för att studera ges på engelska men efter ett tag i Polen
i landet. 				
så känns det naturligt.

»

«

DE SMARTASTE
STUDENTERNA
VÄLJER DET
BILLIGASTE
ABONNEMANGET.
√ Fria samtal, SMS & MMS
√ Surf ingår
√ Ingen bindningstid
Skaffa på comviq.se/student

FASTPRIS STUDENT

145 KR
/MÅN

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

Returadress:
Studentum Sverige AB
Postadress: Box 7165
103 88 Stockholm

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

