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Byggproduktionsledarutbildningen riktar sig till dig som gillar
att ta ansvar och ha många bollar i luften. I grunden bör du
också ha ett genuint intresse för arbete med människor i grupper — Att vilja utveckla andra är självklart för
dig. En bra egenskap är också ett intresse för tekniska frågor och problemlösning. Du kommer att möta byggbranschens olika aktörer, få en inblick i byggproduktionens logistik, ekonomi och organisation. Vi ger dig de
verktyg som krävs för att du ska bli attraktiv på arbetsmarknaden.
Som mätningstekniker har du ett fritt, självständigt praktiskt arbete där du använder avancerade digitala
instrument som GPS och totalstationer. Du arbetar både inomhus och ute i det fria. Arbetsuppgifterna innebär
ofta intressant problemlösning, en spännande blandning av frihet och precision, natur och teknik.
Sök till våra två framgångsrika yrkeshögskoleutbildningar i bygg- och anläggningsbranschen

uhlinmedia.se

förord
Då var det äntligen dags för ett nytt
nummer av StudentumGuiden. Vi har
jobbat väldigt hårt med tidningen i syfte
att hjälpa dig med ditt utbildningsval. Det
är nämligen precis vad vi vill göra. När
Studentum.se startades för tretton år
sedan hade vi en vision som vi har kvar
än idag; Att hjälpa alla i hela världen att
hitta rätt utbildning. Detta är vad vi
jobbar för dagligen och denna tidning är
en del i det hela. Genom StudentumGuiden vill vi informera och inspirera dig till
vidare studier. Vi tror nämligen att
utbildning är viktigt, dels för din egen
personliga utveckling, men också för
Sveriges och världens utveckling.

På vår sajt Studentum.se kan du hitta
information om tusentals olika eftergymnasiala utbildningar, både i Sverige och
utomlands. Testa att gå in och söka, jag
lovar att du kommer hitta utbildningar du
inte ens trodde fanns.

utbildningsanordnaren. Det tror vi är det
bästa sättet för att du ska hitta rätt i ditt
utbildningsval.
Läs igenom tidningen och gå in på
Studentum.se. Vem vet, kanske hittar du
din drömutbildning?!

På Studentum.se kan du också räkna ut
ditt snittbetyg, göra ett yrkestest för att
se vad du skulle passa som och mycket,
mycket mer. Men det absolut viktigaste,
tycker vi i alla fall, är att du kan söka och
hitta värdefull information. Du kan
jämföra utbildningar med varandra för att
se vilken som passar bäst för dig. Du kan
dessutom komma i direktkontakt med

avsändare: studentum ab, postadress: box 7165, 103 88 stockholm
besöksadress: hovslagargatan 3, stockholm
08-509 106 00, www.studentum.se, info@studentum.se
layout: sanna everskog lund

Mer information hittar du på www.yhk.se

Gustav Kullander
Informationschef
Studentum.se
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Text: Emma Sabel
Bild: Jesper Anhede

LÄR DIG SNACKA SNYGGT
Mörker, döden, höjder och... att tala inför publik. Det är
några av människans största rädslor. Den sistnämnda
kommer du att möta ofta som student. Övervinn denna
rädsla genom att följa retorikexperten Elaine Eksvärds
bästa tips. Hon lär folk att snacka snyggt!

Fler tips från Elaine
Svara på publikens fråga
Var snabb med att klargöra vad människor
vinner på att lyssna på dig (med max tre
skäl). Du ska besvara den fråga publiken
vill ha svar på; ”What’s in it for me?”.

Muntliga framträdanden hör studenttiden
till. Seminarier och presentationer är vardagsmat i de flesta utbildningar. Blir du
darrig på rösten bara av tanken på att tala
inför publik? Du är långt ifrån ensam. Men
försök att jobba på den rädslan! Som student kommer du att ha stor nytta av att
kunna prata obehindrat inför folk.

”Retorik är inte konsten att tala,
det är konsten att få andra att
lyssna.”
Någon som har lärt sig att behärska detta
är retorikkonsulten Elaine Eksvärd, 32.
Hon gick en kurs i retorik på gymnasiet för
att bota sin egen scenskräck. Idag har
hon en kandidatexamen i retorik, hon föreläser i ämnet samt driver en retorikbyrå.
Hon har dessutom skrivit boken Snacka
snyggt – modern retorik. Men vad är det
egentligen?
– Retorik är inte konsten att tala, det är
konsten att få andra att lyssna. Om du
håller en presentation och folk kommer
fram efteråt och säger att du var bra, då
var du bra. Säger de vad du har sagt, då är
du en retoriker, menar Elaine.

Härma inte Obama
För att kunna bli en retoriker måste du utsätta dig själv för situationer som ger tillfälle att öva. Smit inte undan när det är
dags för muntliga framträdanden. Elaine
menar att det underlättar att föreställa sig
att publiken består av familj och vänner.
– Lägg fram ditt budskap exakt så som du
hade sagt det hemma vid köksbordet
med familjen, eller i en bar med din bästa
vän. Du ska inte vara som Martin Luther
King eller Barack Obama, du ska vara dig

själv. Bli ingen robottalare utan behåll dig studenter är att dra nytta av varandra.
– Hitta din ’retorikkonsult’ i varje samsjälv där framme, säger Elaine.
Inför framträdandet bör du punkta upp manhang du håller ett framträdande. Välj
dina viktigaste budskap kortfattat och ut någon i klassen som kan ge dig feedsedan prata fritt kring dessa.
back efteråt.
– Om du strukturerar upp allt du ska säga
med punkter blir det lättare för dig att ”Om du ler upplevs du som mer
säga det på ett ledigt och naturligt sätt. inbjudande och intressant.”
Skriv inget långt manus för då känner du
dig bara bunden till det. Lita på att det du
ska säga finns i ditt huvud, säger Elaine.
Hur väl förberedd du än är kanske svetten Du har tre minuter på dig
ändå bryter fram i pannan när du ställer Studenttiden ger dig också många tillfäldig framför publiken. Försök då att ta det len att nätverka och mingla. Många av de
människor du möter kan vara potentiella
lugnt och tänka positivt.
– Att gäspa precis innan föredraget hjälper arbetsgivare eller framtida kollegor och
dig att slappna av. Kroppens reaktioner är då gäller det att göra ett bra första intryck.
direkt förknippade med de tankar du har Elaine menar att du har tre minuter på dig
där framme. Tvinga dig själv att tänka lug- att väcka tre viktiga känslor hos männisnande tankar som ’det här går bra’, ’det är kor du möter; trovärdighet, välvilja och
lugnt’ och ’vad kul det ska bli’. Drick vatten! nyfikenhet.
– Om du ler upplevs du som mer inbjudande och intressant. Försök också att
”Fokusera på en person i taget och
vara en god lyssnare och få folk att vilja
inte på den stora massan.”
berätta om sig själva.
Elaines råd går även att tillämpa vid intervjuer för anställning eller praktik. Hon til�Elaine erkänner att även hon blir nervös lägger också:
varje gång hon ska prata inför folk, men hon
– Var påläst om företaget du söker till.
har hittat sätt att hantera sin nervositet.
Det i kombination med social kompetens
– Jag ler mycket, vilket inte är så svårt ef- är oslagbart!
tersom jag är så glad att folk vill komma
och lyssna på mig. Jag försöker också fokusera på en person i taget och inte på
den stora massan, berättar hon.

Använd rösten strategiskt
Din trovärdighet hänger till stor del på hur
du betonar meningar. Ett av de vanligaste
felen många gör är att gå upp i tonfall.
Prova att gå ner i tonfall i slutet av
meningen. Det får den du talar till att bli
mer uppmärksam.

Undvik det nervösa skrattet
Att avsluta en mening med ”det nervösa
skrattet” är den största trovärdighetsdödaren. Många skrattar för att försöka dölja
sin nervositet, men att skratta nervöst ger
ett oseriöst intryck. Undvik onödiga skratt
när du vill framföra din åsikt.

Använd klädsel strategiskt
Klä på dig det du vill säga. Vill du se ut som
en moderat? En kreatör? Med rätt klädsel
kan du förstärka din position och samtidigt
skapa närhet till publiken. Vi människor tror
att den som ser ut som oss, är som oss.

Hitta din egen retorikkonsult
I sitt arbete som retorikkonsult har Elaine
hjälpt människor som stammar, har scenskräck och svåra mardrömmar. Hon menar att precis alla kan lära sig att bli retoriskt duktiga. Ett av hennes bästa tips till

Elaine Eksvärd är en flitigt anlitad retorikexpert.
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Att börja plugga på universitet eller hög- nat klubbmästare för kårhuset. Alla såskola är en stor händelse i livet. Genom dana aktiviteter är guld värda på ett CV
akademiska studier får du massor av nya och kan ge ett övertag. Det visar på driv
kunskaper och erfarenheter. Steget från och ambition, säger Anton.
gymnasiet till högre studier är ganska
stort. Att läsa på universitet eller högskola ”Plugg i all ära men glöm inte att ha
innebär en hel del självstudier och ”frihet kul och skaffa en massa vänner.”
under ansvar”. Oftast har du inte mer än
ett par lektioner i veckan, vilket innebär
att du måste ha självdisciplin och se till att
plugga på egen hand.
Idag jobbar Anton med Label Relations på
Spotify och med att koordinera skivbolag
och artistkampanjer i hela Norden.
”Det är kul att studera på en annan
– Mitt nuvarande jobb handlar mycket om
ort än den man kommer ifrån.”
att ha många bollar i luften, prioritera och
ta snabba beslut. Det lärde jag mig genom
att engagera mig i projekt och föreningar
Anton Lozinski, 27, valde att läsa ett ut- under universitetsstudierna.
bildningsprogram som bara fanns på ett
enda universitet i Sverige. Valet av utbild- Brett kontaktnät skadar aldrig
ningsort blev därför enkelt. Under studie- Efter universitetsstudierna valde Anton
tiden träffade Anton sin stora kärlek, att fortsätta plugga, och då istället en mer
massa nya vänner och deltog i aktiviteter praktisk utbildning där arbetet bestod
mer av projekt direkt mot kund. Universioch fester på universitetets campus.
– Det är kul att studera på en annan ort än tet hade inte lika många skarpa projekt
där man kommer ifrån för då tvingas man men där fick Anton istället lära sig att protill att skaffa nya vänner, berättar Anton.
blematisera och ta del av grundläggande
teorier i ämnen.
Engagemang är guld värt
– Universitet ställer frågan ”varför” medAnton upplevde att en stor del av universi- an den praktiska utbildningen jag läste
tetsstudierna lades på teori. För att samla ställde frågan ”hur”. I och med att jag
på sig mer praktisk kunskap såg han till kombinerat båda skolorna känner jag att
att engagera sig så mycket som möjligt jag fått en helhetsuppfattning om både
utanför skolan.
det teoretiska och det praktiska.
– Under mina tre år på universitetet hop- Till dig som snart ska börja studera vill Anpade jag på allt möjligt och var bland an- ton trycka på vikten av att ha roligt.

fe k

s
pu

På högskolor och universitet kan du läsa
fristående kurser, hela utbildningsprogram
eller utforma din egen utbildning. Träffa
Anton som har studerat ett treårigt program
inom upplevelseproduktion.
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UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Högskolan i Jönköping
HälsoHögskolan • Högskolan för lärande ocH kommunikation
Jönköping international Business scHool • tekniska Högskolan

– Plugg i all ära men glöm inte att ha kul
och skaffa en massa vänner, speciellt om
du flyttar till en annan stad för att studera.
Ett brett kontaktnät efter avslutade studier skadar aldrig, avslutar Anton.

AKADEMISK ORDLISTA
Lär dig några vanliga ord och begrepp inom universitetsvärlden!
• Dugga: Mindre test/delprov som kan ges under en kurs.
• Examinator: Lärare som håller i examination (prov).
• Halvfart: Studier som motsvarar 15 högskolepoäng per

Fakta om antagningen

termin. Normal studietakt är 30 hp per termin.
• Institution: Samlingsplats för utbildning och forskning

Du anmäler dig till universitet och

inom ett eller flera närbesläktade ämnen, t.ex. ’naturveten-

högskolor på antagning.se

skapliga institutionen’.

gram. Efter 60 hp (1 år) kan du ta ut en magisterexamen.
• Masterprogram: Går också att läsa efter avslutat
kandidatprogram men motsvarar 120 hp (2 år).
• Sittning: Stor middag, ofta trerätters och med toastmaster.
• Studentkår: Organisation som arbetar för studenternas
intressen. Finns vid alla svenska universitet och högskolor.

• Kandidatprogram: Omfattar 180 högskolepoäng och varar
17 mars 2014

• Magisterprogram: Går att läsa efter avslutat kandidatpro-

tre år vid studier på heltid.

• Tentamen/tenta: Muntligt eller skriftligt prov som görs vid
slutet av en kurs.

Antagningen HT14 öppnar
15 april 2014
Sista anmälningsdagen HT14
15 september 2014

Resan
börjar här

Antagningen VT15 öppnar
15 oktober 2014
Sista anmälningsdagen VT15

Läs mer på
www.studentum.se/universitet-hogskola
Text: Helene Svanberg

Läs mer om våra
program och hur
du ansöker på
www.hhs.se

SSE_Studentum_170x90.indd 1

Handelshögskolan i Stockholm är
en plats där talang får möjlighet
att blomma ut. Precis som våra
studenter brinner vi för att utvecklas
och det har gjort att vi idag är en
av de ledande handelshögskolorna i
Europa. Handelshögskolan erbjuder
kandidat-, master- och MBAprogram, liksom forskarutbildning
och executive education.

2014-01-13 09:57
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Text: Helene Svanberg

LYCKAS PÅ HÖGSKOLEPROVET

amerikansk campusmodell

Ska du skriva högskoleprovet? Behöver du toppresultat
för att komma in på din drömutbildning? Det är fullt möjligt om du förbereder dig väl och håller dig skärpt under
dagen. Läkarstudenten Sophie har fått 2,0 på högskoleprovet två gånger i rad. Hon vet hur man lyckas på provet!

Underbar gemenskap, nära relation till föreläsare och
bostadsgaranti för studenterna. Dessutom erbjuder
Campus Roslagen ett urval av intressanta utbildningar.
Träffa Elisabeth som bor och pluggar på campus.

Sophie Ollén, 24, har skrivit högskoleprovet fyra gånger totalt. Första gången skrev
hon med resultatet 1,6, andra gången
höjde hon sig till 1,7. De två sista gångerna fick hon 2,0 – bästa möjliga resultat.
– Jag ville komma in på läkarprogrammet
och då behöver man antingen högsta betyg eller bra resultat på högskoleprovet,
helst både och, berättar Sophie.
Om du skriver högskoleprovet deltar du i
fler urvalsgrupper i antagningen till universitet och högskolor, vilket ökar dina chanser att komma in. Inför antagning till vissa
utbildningar, exempelvis läkarprogrammet, är det i princip en nödvändighet att
skriva provet för att kunna konkurrera om
en plats. Detta beror på att provresultatet
också används för att skilja mellan sökande med samma meriter i betygsurvalet.

Skriv provet flera gånger

Campus Roslagen fungerar som samlingsplats för olika utbildningar. Med inspiration från den amerikanska campusmodellen erbjuds nära samarbeten mellan
näringsliv, studenter och utbildare. Elisabeth Pålsson, 21 år från Halmstad, bor
och studerar på Campus Roslagen i Norrtälje. Hon läser Retail Management på
Handelshögskolan, som har valt att förlägga utbildningen till Campus Roslagen.
– Här finns en underbar gemenskap mellan oss studenter. Vi hittar på mycket saker tillsammans, vilket ger ett skönt avbrott i studierna, berättar Elisabeth.

Det finns olika typer av förberedelsekurser för dig som vill ha lite extra hjälp inför
högskoleprovet. Vissa kurser fokuserar
helt på matematikdelen, medan andra
kurser berör samtliga delar och ger mer
allmänna tips och rekommendationer. Du
kan läsa en intensivkurs över en helg eller
en onlineutbildning på distans.

Öva på gamla prov
Sophie menar att gymnasiematten är extra viktig att repetera inför provet. Det är
också bra att öva på gamla högskoleprov
som går att hämta från studera.nu. Det är
även där du anmäler dig till provet mot en
avgift om 350 kronor.
– Att göra gamla prov är väldigt bra eftersom du då märker vilken del du har svårast för och kan lägga lite extra fokus just
på den, säger Sophie.

Högskoleprovet anordnas vår och höst ”Gå vidare om du kör fast och gå
varje år. Själva provet består av åtta del- tillbaka om du har tid över på slutet.”
prov som testar dina kunskaper inom olika områden. Hälften av uppgifterna är
kvantitativa (matematiska och logiska)
och hälften är verbala (svenska och eng- Dagarna innan provet gäller det att ladda
elska). Du som har möjlighet bör försöka ordentligt och se till att vara utvilad.
skriva provet flera gånger eftersom detta – Provdagen är en väldigt lång dag och du
brukar leda till bättre resultat, något So- måste hålla fokus hela tiden. Det kan vara
phie är ett levande bevis på.
riktigt jobbigt och då gäller det att vara
– Andra gången du skriver är du mer van ordentligt utsövd. Det är också viktigt att
vid situationen och blir därför mindre ner- du har med dig saker att äta och dricka,
vös. Du vet hur uppgifterna är upplagda saker du tycker om, säger Sophie.
och hur du ska tänka.
– Under själva provet är det viktigt att du
Sophies lyckade resultat på högskolepro- inte låter dig köra fast. Om du sitter med
vet har inte bara tagit henne ett steg när- en och samma uppgift länge kanske du
mare läkardrömmen, utan också gett klarar den till slut men missar flera andra
henne ett extrajobb som studiecoach.
uppgifter på grund av tidsbrist. Det är
– Jag håller i mattekurser och högskole- bättre att gå vidare om du kör fast och seprovskurser på helger i anslutning till pro- dan gå tillbaka på slutet om du har tid
över, avslutar Sophie.
vet, berättar Sophie.

Fler tips inför högskoleprovsdagen:
• Ta det lugnt! Bli inte
stressad om andra skriver
så att pennorna glöder. Det
är ingen tävling, alla skriver
provet olika snabbt.
• Läs noga igenom alla
instruktioner. Lyssna även
på de anvisningar du får.

Nära relation med föreläsarna
Elisabeth sökte utbildningen av en ren tillfällighet. Ett beslut hon aldrig ångrat.
– Tiden här har gått väldigt fort och nu till
sommaren har jag en kandidatexamen.
Jag är otroligt glad för att jag tackade ja till
utbildningen för snart tre år sedan.
I varje klass går cirka 60 studenter och
undervisningen leds bland annat av professorer som hör till de främsta inom sina
specifika ämnen.

– Vi får en nära relation till de som undervisar vilket ger oss större utrymme för att
kunna ställa frågor under föreläsningar
och på raster. Något som kanske inte
hinns med i samma utsträckning i klasser
med fler studenter, berättar Elisabeth.

Engagemang under studietiden
Under två års tid var Elisabeth PR-manager i Studentföreningen Campus Roslagen. Hon rekommenderar andra som ska
börja plugga att engagera sig i föreningar
som antingen är kopplade till studierna
eller till personliga intressen.
– Arbetet som PR-manager har varit givande och utvecklande. Det var spännande att tänka strategiskt för att kunna
bygga en långsiktighet med studentföreningen. Det finns stort utrymme för personlig utveckling samtidigt som du knyter
kontakter, säger Elisabeth och fortsätter:
– Studentföreningen bidrar till en stor del
av trivseln på campus eftersom de anordnar aktiviteter för alla studenter. Aktiviteterna gör att du träffar folk från andra utbildningar, säger hon.

På Campus Roslagen trivs studenterna.

Runt 350 studenter bor i nuläget på Campus Roslagen. Från campusområdet tar
du dig smidigt till centrala Stockholm på
mindre än en timme.
– Närheten till Stockholm är en stor fördel
då vi ofta gör företagsbesök under utbildningen. Det finns bra kommunikationer
och vi har nära till bussen, vilket gör det
ännu mer bekvämt, avslutar Elisabeth.

Läs mer på www.campusroslagen.se

• Att våga gissa på en uppgift
är bättre än att inte svara
alls. Du kan inte få minuspoäng om du svarar fel.
• Kontrollera alltid att du
markerat i rätt ruta i
svarshäftet.
• Försök att varva ner under
lunchen. Avkoppling är
viktigt för koncentrationen.
• Ät och drick ordentligt för
att orka hålla fokus hela
dagen lång.
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• Förstå den enkla matematiken bakom de till synes
svåra matematikuppgifterna
• Besegra alla typer av diagram och kartor
• Öka din läshastighet
• Utvidga ditt ordförråd
• Köp till en garanti och få pengar tillbaka om du
inte förbättrar ditt högskoleprovresultat!

hpguiden.se

som medlem på högskoleprovguiden
Får du tillgång till:
• fler än 11 900 uppgifter, varav över 2 700 uppgifter på de
nya provdelarna KVA, MEK och XYZ
• detaljerade strategier till alla åtta delproven
• en kontaktperson som har skrivit 2,0 på högskoleprovet
• Sveriges största forum om högskoleprovet
• 7 500 utvalda ord att träna på
• genomgångar av diagramtyper
• repetitioner i matematik
• en kvantitativ kurs
• ...och mycket mer!
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Bli högintressant på arbetsmarknaden
Jan läser en YH-utbildning till fastighetsingenjör och
Daniel en högskoleutbildning inom 3D-teknik, båda på
Campus Värnamo. De ser ljust på framtiden och tror inte
att det kommer bli svårt att få jobb efter examen.
– Min utbildning är väl genomtänkt. Samarbetet mellan
studenter, lärare och företag är väldigt bra, berättar Daniel.

Vad är en YH-utbildning?
Kort, nischad och praktisk. Så kan en YH-utbildning beskrivas i stora drag. Teori varvas med
Lärande i Arbete och utbildningen sker i nära
samarbete med företag i branschen. Chanserna
till jobb efter examen är stora.
Lowa Lindvall.

– Jag har alltid vetat att en praktisk utbild- lan och frågar efter praktikanter. Vår komning passar mig bäst. Man lär sig så otro- petens är efterfrågad, berättar Lowa.
ligt mycket när man är ute i arbetslivet.
Det underlättar också att kunna göra ”Jag är inte ett dugg orolig att stå
kopplingar till en riktig arbetsplats när utan jobb efter examen.”
man sitter på föreläsningar i skolan.
Det menar Lowa Lindvall, 26, som studerar en yrkeshögskoleutbildning inom
marknadskommunikation och sociala Det är just detta som utmärker YH-utbildmedier. Lowas utbildning är 1,5 år lång ningarna. De är efterfrågade av branoch består till en tredjedel av Lärande i schen och skräddarsys i nära samarbete
Arbete (LIA) på företag.
med näringslivet. Detta ger studenterna
aktuella kunskaper och goda jobbmöjlig”Min utbildning känns helt rätt i
heter. Arbetsgivare i branschen är aktiva
både vad gäller planering och genomförtiden. Jag får finslipade kompetenande av utbildningarna. De kan också föser inom ett specifikt område.”
reläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Detta är något Lowa ser mycket
– Under första LIA-perioden har vi skola positivt på.
parallellt med praktiken. Under andra LIA- – Min utbildning känns helt rätt i tiden.
perioden är vi på arbetsplatsen på heltid, Jag får finslipade kompetenser inom ett
specifikt område där mina kunskaper
berättar Lowa.
De flesta utbildningar inom yrkeshögsko- verkligen behövs. Jag är inte ett dugg orolan varvar teori med LIA-perioder. Genom lig att stå utan jobb efter examen.
praktiken har du möjlighet att lära känna
ditt yrke ganska bra redan under utbild- Snabbt ut i arbete
ningen. Dessutom får du kontakter i ar- Myndigheten för yrkeshögskolan ansvabetslivet som mycket väl kan leda till jobb rar för alla frågor som rör YH-utbildningarna. Det är även de som beslutar vilka utdirekt efter examen.
bildningar som får uppstart varje år. En
Efterfrågas i branschen
yrkeshögskoleutbildning bedrivs endast
Lowa har precis varit ute på sin första LIA. så länge den anses fylla ett behov på ar– Man söker sin LIA-plats själv men skolan betsmarknaden. Tidigare ingick KY-utbildkan hjälpa till om det behövs. Dessutom ningarna i yrkeshögskolan, men dessa
tar många företag själva kontakt med sko- gick i graven för några år sedan. Målet

med yrkeshögskolan är att studenterna
snabbt ska komma ut i arbete. Majoriteten av utbildningarna är därför ett till tre
år långa.
– Min utbildning är bara tre terminer lång
så vi studerar i ett ganska högt tempo. Jag
föredrar att ha det så, hellre kort och intensivt än utdraget, avslutar Lowa.

Mer om YH-utbildningar:
Alla YH-utbildningar är kostnads-

Jan Alam, 24, ville satsa på en utbildning
inom fastighet, energi och miljö. Han ville
också komma ut i arbetslivet snabbt.
– Jag hittade Fastighetsingenjör på Campus Värnamo, en tvåårig YH-utbildning
som ger mig alla de kompetenser jag vill
ha, berättar Jan.
Redan under första kursen valde Jan och
hans klasskamrater att trycka visitkort
som de delade ut till företag i branschen.
– Vi fick ett brett kontaktnät redan från
början. Det var väldigt positivt att få skapa kontakt med branschen i ett så tidigt
skede och samtidigt öka möjligheten att
få LIA-plats längre fram under utbildningen, berättar Jan.

”Vi fick ett brett kontaktnät redan
från början.”

fria och berättigar till CSN. Utbildningarna finns inom många olika
områden, t.ex. bygg, ekonomi,

LIA gör utbildningen komplett

försäljning, IT, turism, vård, media,

Utbildningen till fastighetsingenjör har två
LIA-perioder (Lärande i Arbete) som ger
studenterna tillfälle att komma ut på företag och omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.
– LIA:n gör utbildningen komplett eftersom vi får testa våra kunskaper ute i verkligheten, säger Jan.
Han känner sig lugn inför framtiden eftersom byggnader och hus behöver byggas
och förvaltas över hela Sverige.
– Kraven på hållbart byggande ökar och
någon måste vara där och se till så att processen går rätt till. Därför ser marknaden
lovande ut, berättar Jan och tillägger:
– Utbildningen är väldigt bred, efter examen kan man till exempel jobba som fastighetsingenjör på byggföretag, som ener-

design och teknik. De bedrivs av
olika utbildningsanordnare runt
om i landet. Anordnarna kan
exempelvis vara privata utbildningsföretag, kommuner, landsting, universitet och högskolor.

Läs mer på
www.studentum.se/yh
Text: Emma Sabel

gikonsult eller energirådgivare inom
offentlig eller privat sektor. Själv jobbar
jag förhoppningsvis som fastighetsingenjör på ett byggföretag eller konsultföretag
om tre år.

Senaste tekniken från branschen
Daniel Mattson, 31, läser även han på
Campus Värnamo men ett tvåårigt högskoleprogram i 3D-teknik. I utbildningen
används den senaste 3D CAD-tekniken
för att konstruera och designa framtidens
produkter. Daniel menar att utbildningen
är precis lagom lång och tar dig snabbt ut
i arbetslivet.
– I min utbildning arbetar vi med den senaste utrustningen och med samma program som branschen. Detta gör att vi är
direkt uppdaterade och har lättare att få
jobb efter examen, säger Daniel.
Utbildningen är väl genomtänkt och Daniel
tycker att samarbetet mellan studenter, lärare och partnerföretag fungerar väldigt bra.
– Vi har bland annat näringslivsförlagda
kurser där vi kommer ut på företag och
gör projektarbeten.

Hjälp av studentcoach
Skolan ligger i helt nybyggda och moderna lokaler i Gummifabriken i Värnamo.
Här sitter studenter, lärare, näringslivsoch kulturrepresentanter i samma hus,
vilket leder till utvecklande samarbeten
och bra gemenskap. Alla som studerar på
Campus Värnamo erbjuds en studentcoach som hjälper till med vägledning
under hela studietiden.
– Med vår studentcoach kan vi diskutera
utbildningen, studierna, projekten och
branschen. Studentcoachen uppmanar
oss att ta kontakt om det är något vi fun-

Daniel Mattson och Jan Alam.

derar på eller är bekymrade över. Det har
varit jättebra för min personliga utveckling, säger Daniel.
Daniel tror inte att det kommer bli svårt att
få jobb efter utbildningen. Själv hoppas
han få arbete som konstruktör eller produktutvecklare i industritäta Småland.
– Jag har i dagsläget inget drömföretag
jag vill jobba på, men jag vet att jag vill
vara med och ta fram nya konsumentprodukter och produkter för industrin, avslutar han.

Läs mer på www.campus.varnamo.se
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”Stämningen på skolan är fantastisk”

JOBBEN FINNS INOM VÅRDEN

Newton Yrkeshögskola erbjuder YH-utbildningar med hög
kvalitet som svarar på arbetsmarknadens behov. Praktik,
studiebesök och gästföreläsningar ger studenterna
möjlighet att bygga nätverk för framtida yrkesroller och
karriärer. Träffa Evangeline och Fredrik som läser till
teknisk företagssäljare.

Vård, omsorg och tandvård är MedLearns specialiteter.
Skolan utbildar tusentals personer varje år och finns idag
i stora delar av Sverige. Vill du också gå en utbildning som
leder till jobb? Gå en YH-utbildning vid MedLearn!

Evangeline Fjord läser andra terminen av
fyra på Newtons YH-utbildning Teknisk företagssäljare. Efter tio år i turismbranschen kände Evangeline att hon ville utbilda sig till säljare mot företag – ett yrke
hon länge drömt om.
– På Newton hittade jag den rätta utbildningen och det kändes som att jag äntligen hade hittat hem. Det är detta jag vill
fortsätta med resten av livet.
Evangeline har tidigare studerat på universitet men hon föredrar upplägget på
yrkeshögskolan.
– På Newton har vi både teori och praktik
samt en massa spännande projekt som
ska redovisas både skriftligt och muntligt,
berättar hon.

Mycket arbete i team
Fredrik Attemark läser även han till teknisk företagssäljare på Newton och håller
med Evangeline om att upplägget på utbildningen är väldigt bra.

– Vi har ofta projektarbeten och arbetar
mycket i grupp. Där har Newton tänkt till,
eftersom det är så arbetsmarknaden ser
ut. När vi kommer ut i arbetslivet kommer
vi att jobba i team, tillsammans med olika
typer av människor, säger Fredrik.

säger Fredrik och Evangeline håller med:
– Stämningen på skolan och i klassen är
fantastisk. Lärarna är engagerade, ger av
sig själva och delar med sig av erfarenheter och kunskaper. Newton ger oss enorma verktyg för framtiden.

”Återkoppling på allt vi gör”

”Arbetsmarknaden kommer ha
Fredrik har tidigare arbetat med försälj- stor nytta av våra kunskaper.”
ning och har även ett stort teknikintresse.
Han tyckte därför att det kändes naturligt
att välja Teknisk företagssäljare.
– Utbildningen är väldigt bred. Du blir inte
bara säljare, utan du kan till exempel jobba nära säljare eller som projektledare.
Bredden och en lockande arbetsmarknad
gör utbildningen speciell, berättar Fredrik.
På Newton råder en familjär stämning. Du
kommer nära lärare, kursledare och andra studenter.
– Lärarna och kursledarna är toppenbra!
Vi får återkoppling på allt vi gör, de är verkligen måna om att det ska gå bra för oss,

Efter utbildningen drömmer Fredrik om
att jobba som projektledare, säljchef eller
säljledare på till exempel Atlas Copco.
– Jag ser väldigt ljust på framtiden! När vi
tar examen tror jag att arbetsmarknaden
kommer att ha stor nytta av våra kunskaper, säger Fredrik.
Evangeline hoppas på en karriär i Asien.
– Min dröm är att få jobba på ett av de
större svenska bolagen så som Ericsson,
ABB eller Volvo, gärna i Asien. Jag vill göra
skillnad i människors liv och det är viktigt
för mig att arbeta på ett företag som har
samma värderingar som jag. Min plan är
att göra mig oumbärlig på min praktikplats så att de inte kan göra sig av med
mig, avslutar Evangeline.

Läs mer på www.newton.se

Fredrik Attemark och Evangeline Fjord studerar på Newton Yrkeshögskola.

Helena Andersson, 43, och Josefine With,
22, studerar båda en YH-utbildning vid
MedLearn. Helena studerar till medicinsk
sekreterare och Josefine till tandsköterska. Gemensamt för dem båda är att de
studerar på distans, ett av de studieupplägg som erbjuds vid MedLearn.
– Eftersom jag har tre barn är det idealiskt
för mig att studera på distans. Det är mer
flexibelt och ger mig möjlighet att själv planera mina dagar. Medicinsk sekreterare är
mitt drömjobb, jag ser fram emot att jobba
som det under resten av mitt yrkesliv,
säger Helena.

”Trots att jag inte är klar med
utbildningen än har jag redan
fått jobb.”
Josefine ville utbilda sig till tandsköterska
men inte flytta ifrån sina hästar i Sundsvall. Möjligheten att studera på distans
passar henne perfekt.
– Att plugga på distans innebär stor frihet,
men det gäller att vara disciplinerad för

att det ska fungera. MedLearn är väldigt
seriösa och krånglar inte till det. Vi läser
alltid ett ämne i taget för att det ska bli lätt
att hänga med, säger Josefine.

Värdefull praktik gav jobb
Under den 1,5 år långa utbildningen till
medicinsk sekreterare förekommer två
praktikperioder (Lärande i Arbete) om totalt tolv veckor. Praktiken är ett väldigt bra
sätt att lära känna branschen.
– Jag är extremt glad att vi har praktik,
den är verkligen värdefull. Trots att jag inte
är klar med utbildningen än har jag redan
fått jobb, på min förra praktikplats. Jag
tror verkligen att min arbetsinsats under
LIA-perioden vägde in, då de redan har
sett vad jag går för, säger Helena.
Jobb kommer det att finnas gott om för
medicinska sekreterare. De kommande
åren präglas av stora pensionsavgångar,
vilket innebär att över 4 000 sekreterare
behövs inom sjukvården.
– Det känns skönt att vara behövd på arbetsmarknaden, säger Helena.
Även tandsköterskeutbildningen innehål-

Helena Andersson studerar till medicinsk
sekreterare på distans vid MedLearn.

ler praktik. Hittills har Josefine haft två
veckor praktik och innan examen väntar
14 veckor till.
– Praktiken är ovärderlig. Det finns inget
bättre sätt att lära sig på än genom praktik, avslutar Josefine.

Läs mer på www.medlearn.se
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SOCIALT ARBETE MED STORA CHANSER TILL JOBB

Text: Sofia Base

“alla i min klass fick fast jobb”

Ovärderlig praktik, lärare med lång erfarenhet och
vänner för livet. Det är så studenterna själva beskriver
Forshaga Yrkeshögskola. Träffa Sandra och Jill som båda
läser till behandlingsassistent med inriktning mot psykosocialt arbete, men på två olika sätt.
För Sandra Ståhl Andersson, 29, var valet
av utbildning självklart. Hon har alltid
brunnit för att arbeta med människor i utsatta miljöer med svår social bakgrund.
Trots att hon redan i gymnasiet visste att
detta var utbildningen för henne, valde
hon att vänta med sin ansökan.
– Jag kände att jag ville ha lite mer livserfarenhet först. När jag väl började utbildningen kände jag redan efter dag ett att Forshaga var helt rätt val. Här har jag redan fått
vänner för livet, berättar Sandra.
Jill Hofstad, 41, läser även hon YH-utbildningen till behandlingsassistent, men på
distans. Efter att ha arbetat tio år i skolan

Forshaga Yrkeshögskola öppnar dörrar.

med barn med olika svårigheter kände ”Jag som inte trodde att jag skulle
hon att det var dags att utbilda sig.
vilja jobba med ungdomar har nu
– Utbildningen till behandlingsassistent fått omvärdera helt.”
ger mig flera ben att stå på och öppnar
dörrar till nya arenor. Kunskap är makt
och enkelt att bära med sig. Forshaga har jobba med ungdomar har nu fått omvärlång erfarenhet av nätbaserade studier dera helt. Utbildningen ger mig ständigt
och det märks. Lärarna är kunniga och nya aha-upplevelser, berättar Sandra.
alltid tillgängliga via mail, Skype och mo- Trots att Jill och Sandra går utbildningen
bil, säger Jill.
på två helt skilda sätt rekommenderar de
båda Forshaga starkt.
Praktiken är en ovärderlig tid
– Under utbildningen blir du inte bara utSandra lockades mycket av praktiken. Un- bildad behandlingsassistent, du blir ockder hennes tvååriga utbildning har hon så utbildad i dig själv. Du upptäcker nya
sammanlagt 26 veckor Lärande i Arbete. sidor som du inte visste fanns. Lärarna på
En ovärderlig tid enligt Sandra.
skolan har lång erfarenhet av yrket och är
– Under praktiken får vi chans att prova väldigt kompetenta, säger Sandra.
på yrket och knyta värdefulla kontakter – Jag tror att utbildningen kommer öppna
inför framtiden. Det ger oss en stor fördel många nya dörrar för jobb, avslutar Jill.
när vi sedan ska söka jobb, något som har
gått väldigt bra för tidigare årskullar, säger
Sandra som just nu är ute på sin första
LIA-period.
– Jag gör min praktik på ett ungdomshem.
Jag som inte trodde att jag skulle vilja Läs mer på www.forshaga.se/yh

Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

Deltid/distans 200-225 YH-poäng

• Automationsingenjör

• Arbetsledare anläggning
• Entreprenör elinstallation med
allmän behörighet
• Produktionsteknik
• Produktionsledare - husbyggnad

• Elingenjör - Elkonstruktion

Sofie Seger fick jobb på sjukhus efter
utbildningen till vårdadministratör.

Sofie Seger fick nys om utbildningen till
vårdadministratör redan 2002 när hon
utbildade sig till undersköterska. Eftersom
hon hade små barn vid tillfället valde hon
att vänta ett par år med sin ansökan. Utbildningen visade sig vara väl värd väntan.
– Jag är väldigt nöjd med utbildningen.
Den innehöll precis det jag förväntat mig,
säger Sofie.
Vårdadministratör är en tvåårig YH-utbildning vid CentrumVux i Haninge. Utbildningen sker i samarbete med alla olika
områden inom vårdsektorn samt med läkemedelsföretag. En viktig del av utbild-

ningen är att teori kombineras med prak- ”Karriärmöjligheterna är många
tik på en arbetsplats i form av Lärande i efter avslutad utbildning.”
Arbete (LIA). Under LIA-perioden kan du
knyta viktiga kontakter som skapar möjligheter för anställning efter examen.
– Det bästa med utbildningen var LIA-pe- Idag arbetar hon som områdeschef på
rioderna. Det var spännande att besöka Doc-Medicin. I Sofies roll ingår att bemannya arbetsplatser och jag lärde mig myck- na sjukhus med läkare inom det internmedicinska området i hela Sverige. Detta är
et under dessa perioder, berättar Sofie.
en ny nisch som det också går bra att arFick jobb på sjukhus
beta inom efter examen.
Utbildningen till vårdadministratör ger dig – Vill du jobba med administration inom
precis de specifika kompetenser du behö- vården är detta helt rätt utbildning. Den är
ver för att kunna jobba med de allt mer väldigt bred och ger chans till arbete inom
avancerade administrativa uppgifter som många olika grenar. Alla i min klass fick
finns inom vården.
fast jobb efter examen, avslutar Sofie.
– Karriärmöjligheterna är många efter avslutad utbildning. De flesta arbetar som
medicinsk sekreterare inom landstinget.
Själv valde jag att flytta till Oskarshamn
under den sista terminen av utbildningen.
Jag fick då jobb som PA-assistent inom
Landstingsförvaltningen på Oskarshamns
sjukhus, berättar Sofie.
Läs mer på www.centrumvux.se/yh

LåT din fRamTid BöRja på

Vi erbjuder följande YH-utbildningar

Heltid 400 YH-poäng
• Byggnadsingenjör

Vill du jobba med administration inom vården? Gå en
YH-utbildning som ger dig rätt kompetens och stora
chanser till jobb efter examen.
– Vårdadministratör är en väldigt bred utbildning som ger
chans till arbete inom många olika grenar, berättar Sofie.

Vill du satsa på en utbildning som leder till både jobb
och personlig utveckling? Grattis! Då har du hittat rätt.
Vår kombination av ett bra och nära samarbete med arbets
livet och fokus på din personliga utveckling är svårslagen.
Hos oss kan du välja mellan följande YHutbildningar:

• Kvalificerad behandlingsassistent, KBT
- ansök innan 5 maj

NY!

E-post: kansli@yhs.se | Telefon: 0451-26 85 81 | Hemsida: www.yhs.se

• Lönekonsult

- ansök innan 17 okt

• Redovisningsekonom
- ansök innan 5 maj

Läs mer på www.malarakademin.se
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UTBILDNINGAR SOM MATCHAR BEHOVEN

bli attraktiv i många branscher

Vill du utbilda dig till ett yrke som marknaden skriker
efter? Gör som Gabriella, Joakim och Richard; studera till
lokförare eller vatten- och miljötekniker hos SKY.
– Lärarna här är helt fantastiska, säger Gabriella.

Vill du gå en utbildning som ger dig goda jobbmöjligheter?
På Yrkeshögskolan i Mölnlycke får du spetskompetenser
och en bredd som gör dig attraktiv i många olika branscher. Träffa Isabelle och Björn som båda fick jobb på
sina LIA-platser.

Joakim Bornedal och Gabriella Lindgren.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY)
bildades på initiativ av näringslivet för att
fylla behovet av kvalificerad arbetskraft.
Hos SKY kan du bland annat utbilda dig till
lokförare, vilket är precis vad Gabriella
Lindgren, 21, och Joakim Bornedal, 23,
gör. De är nu inne på andra terminen av
den 60 veckor långa YH-utbildningen.

Goda jobbchanser för lokförare
Bristen på lokförare är stor och jobbchanserna efter examen är därför goda. Tack
vare flera praktikperioder under studieti-

den får studenterna snabbt in en fot hos
potentiella arbetsgivare.
– Att ha praktik är ovärderligt. Det är väldigt bra att teori blandas med praktik i
intervaller, säger Joakim.
– Innan min första praktik var jag så himla
nervös, men när jag satt i tåget föll allt på
plats. Det är det bästa med praktiken, berättar Gabriella.
Lokförarutbildningen bedrivs i Hallsberg
och lockar studenter från hela Sverige.
– Jag flyttade till Hallsberg för utbildningens skull och har inte ångrat mig en enda
sekund. Lärarna här är helt fantastiska
och utbildningen är precis som jag hade
tänkt mig, säger Gabriella.

intresse för vatten och miljöfrågor, därför
kändes denna utbildning väldigt passande för mig, berättar Richard, som är övertygad om att få jobb efter examen.
– Branschen skriker efter arbetskraft tack
vare ett stort generationsskifte. Jag är
inte klar med utbildningen än, men redan
efter min första praktikperiod fick jag en
timanställning som drifttekniker på Hallsbergs VA-verksamhet. Detta är verkligen
en utbildning som matchar marknadens
behov, avslutar Richard.

Karriär i VA-branschen
För dig som är tekniskt lagd, lösningsorienterad och gillar utmaningar erbjuder
SKY en tvåårig utbildning till vatten- och
miljötekniker. Richard Karlsson, 33, fick
upp ögonen för just denna utbildning efter
många år inom byggbranschen.
– Efter tolv år i byggbranschen ville jag
byta riktning. Jag har alltid haft ett stort

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

Läs mer på
www.skyframtidsutbildning.com

Isabelle Svahn, 25, ville gå en bred utbildning med många praktiska moment. Hon
hittade Marknadsföring och försäljning
vid Försäljningsakademien, Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM).
– Jag ville ta chansen att skapa värdefulla
kontakter som kunde ge bra jobbmöjligheter och erfarenheter att ta med mig ut i
arbetslivet, säger Isabelle.

En härlig magkänsla
Björn Ljungqvist, 23, läser Teknisk försäljning på Försäljningsakademien och har
redan fått jobb trots att han tar examen
först till sommaren.
– Vi har tre praktikperioder under utbildningen och det är gyllene tillfällen att testa olika branscher. Jag har redan fått jobb
som Account Manager, säger Björn som
tyckte att valet av utbildning var enkelt.
– Jag älskar att träffa nya människor och
att utvidga mitt kontaktnät. Efter intervjun vid Försäljningsakademien fick jag en
härlig magkänsla. Jag hade hittat rätt!

Isabelle Svahn och Björn Ljungqvist.

YHiM:s utbildningar
• Hållbarhetssamordnare
• Säkerhetssamordnare
• Löne- och ekonomikonsult
• Lönespecialist
• Säljare och marknadsförare B2B

Läs mer på www.yhim.se

på Svensk Pilotutbilding

IUC Yrkeshögskola erbjuder dig vägen till spännande och
utvecklande yrken som projektledare och konstruktör inom
VS, ventilation och kyla eller tekniker inom kyla- och värme.

• VVS-ingenjör
• Kyl- och Värmepumptekniker
• VVS distansutbildningar

Även Isabelle har fått jobb på en av sina
praktikplatser. LIA:n, i kombination med
att YHiM samarbetar med Handelshögskolan i Göteborg, var anledningen till att
hon valde just Marknadsföring och försäljning framför andra utbildningar hon sökt.
Ett val hon inte har behövt ångra.
– Under min första LIA var jag på Ung Företagsamhet Göteborgsregionen där jag
idag jobbar som kommunikatör.
Björn menar att det absolut bästa med
YHiM är gemenskapen på skolan och att
lärarna ser studenternas olika behov.
– Det är små klasser och gemenskapen
med klasskompisarna är grym. Det bästa
är att kurserna vi läser är relevanta för arbetslivet, berättar Björn.
– För min del har det bästa med studietiden helt klart varit praktiken och möjligheten att skapa kontakter. Jag hade aldrig
varit där jag är idag om jag inte hade valt
att plugga på YHiM. Det är jag väldigt tacksam för, avslutar Isabelle.

Bli pilot - starta din karriär

Extremt goda jobb- och
karriärmöjligheter i Sverige
och utomlands

Utbildningen ger dig mycket goda förutsättningar till jobb
och karriär både i Sverige och utomlands. Läs mer på
www.iuc-yrkeshogskola.se.

Kurser på Handelshögskolan

Pilotutbildning i Göteborg

•

Integrerad Trafikflygarutbildning flygplan, 3 starter per år

•

Integrerad Helikopterutbildning, 3 starter per år

YH-utbildning på Sveriges största helikopterskola!
•

Helikopterpilotutbildning, 480 YH-poäng, från 1 sep 2014
20 platser årligen. Ansökningsinformation på hemsidan.
facebook.com/SvenskPilotutbildning
pilotutbildning.wordpress.com

Göteborg City Airport
www.svenskpilotutbildning.se

yrkeshögskola
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Text: Emma Sabel

HELA 9 AV 10 STUDENTER FÅR JOBB
Allt från programmering till ekonomi och försäljning.
Teknikhögskolan och Affärshögskolan erbjuder populära
YH-utbildningar inom flera områden. Samtliga varvar
teori med praktik och chanserna till arbete är stora. Hela
9 av 10 får jobb efter examen.
– Många får jobb via sina LIA-platser, säger Anna.
Affärshögskolan och Teknikhögskolan
finns på flera orter runt om i landet. Alla
utbildningar som erbjuds är framtagna
tillsammans med arbetslivet på respektive ort och innehållet är kopplat till de
krav som arbetsmarknaden ställer. På Affärshögskolan kan du gå en utbildning
inom ekonomi och administration, planering och ledarskap eller försäljning och
marknadsföring. Teknikhögskolan erbjuder utbildning inom bygg, teknik, CAD och
IT. Gemensamt för samtliga är att de leder
dig till jobb efter examen.

Många möjligheter inom IT
– Det finns gott om jobb inom min
bransch. Möjligheterna att göra karriär är
stora, säger Emma Niklasson, 28.
Emma läser andra terminen på utbildningen Systemutvecklare vid Teknikhögskolan. Det är en tvåårig YH-utbildning
som leder till jobb inom systemutveckling,
programmering, webbproduktion och databasdesign. Emma har ingen erfarenhet
av IT sedan tidigare men känner ändå att
hon hittat rätt.
– IT-branschen är en bred bransch i ständig utveckling. Detta tilltalar mig eftersom
jag ser många möjligheter till vidareutveckling. Man blir aldrig klar, det finns alltid mer att lära, menar Emma som hoppas
arbeta i en projektledande roll i framtiden.
– Jag vill ha ett yrke där jag får utlopp för
min kreativitet och nyfikenhet. Jag vill arbeta med människor och jag vill lösa problem, säger hon.
Emma lyfter särskilt fram personalen på
Teknikhögskolan.
– Studiementorerna på skolan är väldigt
öppna och har bra kontakt med oss stu-

denter. De är lyhörda och måna om att vi
ska trivas med vår studiesituation, berättar Emma och fortsätter:
– Lärarna är noga utvalda från arbetslivet
vilket gör att de har full koll på vad som
efterfrågas och behövs ute på marknaden. Vi får på så sätt relevanta kunskaper
och de lägger upp utbildningen på ett sätt
som gynnar både oss och arbetsgivarna.

”Trevlig skola och bra lärare”

– Det finns gott om jobb inom min bransch.
Emma Niklasson

tegrerad med arbetslivet. Många får dessutom jobb via sina LIA-platser, säger hon.
Anna studerar Affärsinriktad redovisningsekonom, en utbildning som ger breda kunskaper inom företagsekonomi, redovisning, beskattning och handelsrätt.
Hon är utbildad förskollärare men bestämde sig för ett karriärbyte efter några
år i yrket. Anna ser stora skillnader mellan
högskolan och Affärshögskolan.
– Här är vi en mindre klass på cirka trettio
studenter jämfört med drygt hundra personer på högskolan, vilket ger en starkare
klassgemenskap. Jag känner också att
allt vi går igenom under lektionerna är
mer aktuellt, säger hon.

Jonas Lohse, 26, trivs också bra med sina
studier på Teknikhögskolan.
– Det är en trevlig skola med väldigt bra
lärare och goa studenter.
Jonas studerar till Javautvecklare, en tvåårig utbildning som ger jobb inom utveckling av applikationer och IT-system. Som ”Man kan jobba på en redovisJavautvecklare arbetar man ofta i team ningsbyrå eller på en ekonomiavoch i nära kontakt med beställare och de delning på ett företag.”
människor som ska använda systemen.
– Javaprogrammering är ett spännande
område med många olika möjligheter för – Skolans lokaler är rätt små när man är
framtiden, menar Jonas.
van vid en stor högskola men det är bara
En av de viktigaste delarna i utbildningen positivt, man kan ha sitt eget kaffe i skåär Lärande i Arbete (LIA) som ger dig möj- pet i köket. Det finns ofta lediga grupprum
lighet att praktisera i branschen och visa man kan sitta och plugga i och det behövs
upp dig på arbetsmarknaden, samtidigt inget bokningssystem.
som du lär dig hur branschen fungerar i I Annas utbildning blandas skriftliga tenverkligheten.
tor med muntliga redovisningar, grupparbeten, diskussioner och individuella arbeBreda kunskaper inom ekonomi
ten, vilket Anna tycker är väldigt lärorikt.
Även Affärshögskolans utbildningar inne- Hon ser fram emot att testa sina nyfunna
håller praktik. Detta var en av de största kunskaper i verkligheten.
anledningarna till att Anna Ortiz, 26, valde – Jag vet inte riktigt vad jag vill arbeta som
att studera här.
än, möjligheterna är så många. Man kan
– För mig är det viktigt att få prova på mitt jobba på en redovisningsbyrå eller på en
framtida yrke och få en verklig bild av vad ekonomiavdelning på ett företag. Jag
det innebär redan under studietiden. Tack tycker att arbetet som controller låter välvare praktiken blir utbildningen väldigt in- digt spännande, berättar hon.

Säljare med ledaransvar
Klas Rylander, 30, siktar på en spännande och utvecklande roll med ledaransvar.
Han studerar därför Strategisk säljare vid
Affärshögskolan.
– Kurserna i utbildningen stämmer överens med det jag är intresserad av. Försäljning, marknadsföring och affärsutveckling, berättar han.
Efterfrågan på företagssäljare förväntas
vara stor de kommande åren. En teoretisk
utbildning i kombination med erfarenhet
från försäljning är ofta ett krav vid nyrekryteringar. Klas hoppas få jobb på sin
framtida LIA-plats.
– Praktiken är viktig, det är där du knyter
kontakter inför framtiden. Väljer du ett
ambitiöst LIA-företag kan du lära dig väldigt mycket. Om du samtidigt visar vad du
går för kan du komma riktigt långt, avslutar Klas.

– Javaprogrammering är ett spännande område med många olika
möjligheter för framtiden.
Jonas Lohse

– Väljer du ett ambitiöst LIA-företag
kan du lära dig väldigt mycket.
Klas Rylander

Affärshögskolan och Teknikhögskolan finns på följande orter:
• Gävle

• Malmö

• Göteborg

• Stockholm

• Jönköping

• Uddevalla

• Kalmar

• Varberg

• Karlstad

• Västerås

• Linköping

• Örebro

Läs mer på www.plushogskolan.se
– Tack vare praktiken blir utbildningen
väldigt integrerad med arbetslivet.
Anna Ortiz
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Text: Namn Namnsson
Bild: Namn Namnsson

ACCREDITED BACHELOR'S & MASTER'S DEGREES
> Small classes taught in English
> Onsite & online programs
> Excellent mix of theory and practice
> International environment
> Global campus network

Vad är utlandsstudier?
Du som vill plugga utomlands kan välja mellan allt
från språkstudier och enstaka kurser, till en utbytestermin eller hel utbildning. Möjligheterna är många!
Erika Hesselroth valde att studera i Norge, med en
utbytespraktik i Kina och ett år på distans i Frankrike.
Erika Hesselroth kombinerade sina studier
utomlands med sin favorithobby klättring.

Erika Hesselroth, 30, hade länge drömt kroppsspråk och skratt. Låt aldrig dina tigar även till studiemedel från CSN. Om
om att ta en examen i akupunktur. Efter- språkkunskaper bli ett hinder för studier du ordnar med allt kring dina utlandsstusom denna utbildning endast fanns i utomlands, säger Erika.
dier på egen hand kallas du för ”free-moNorge blev valet av studieland självklart.
ver-student”. Du som tycker att det verkar
Men resan skulle inte sluta där.
bökigt att fixa allt själv kan ta hjälp av ut”Jag var en av de lyckliga som fick
– Min skola, Norges Helsehøyskole, har åka på praktik till Kina. Det var
landsagenter. De hjälper dig med ansöett nära samarbete med Nanjing Univer- en fantastisk upplevelse.”
kan till utbildningen, stipendieansökningsity of Chinese Medicine. Varje år reser en
ar, visumförberedelser, boendefrågor och
grupp studenter dit för att ha praktik på
mycket mer.
ett sjukhus i fyra veckor. Under mitt fjärde Ett år på distans i Frankrike
och sista år blev jag en av de lyckliga stu- Tre av sina fyra studieår valde Erika att ”Du kommer lära dig så mycket
denterna som fick åka. Praktiken där var studera på deltid och under ett av åren om dig själv och få vänner
väldigt lärorik och helt fantastisk, berät- var hon distansstudent. Hon flyttade då för livet.”
tar Erika.
till Briancon i de franska alperna.
– Skolan stöttade mig helt och fullt. Efter”Låt aldrig dina språkkunskaper
som undervisningen för deltidsstuden- Erika menar att hennes studietid utomterna är samlingsbaserad flög jag helt lands gav henne otroligt mycket. Hon vill
bli ett hinder för studier
enkelt till Oslo var fjärde vecka när vi hade verkligen rekommendera andra att våga
utomlands.”
samlingar, berättar Erika.
åka iväg och plugga i ett helt nytt land.
Utan andra studenter i närheten eller – Bara åk! Har du tänkt tanken så är du
Erikas fyra veckor i Kina blev ett minst struktur från skolan blev det en utmaning ett steg på vägen. Om det på något vis
sagt intensivt äventyr. Praktiken på sjuk- för Erika att studera helt på egen hand, skulle skära sig kan du åka hem igen. Du
huset varvades med föreläsningar på men med rätt inställning går det mesta.
kommer lära dig så mycket om dig själv
universitetet.
– Jag klarade att kombinera studierna och ditt eget liv och inte minst få vänner
– Jag lärde mig oerhört mycket av att dag- med fjällturer och klättring, vilket var mitt och minnen för livet, avslutar Erika.
ligen tillbringa tid med läkare och patien- mål, berättar Erika.
ter på sjukhuset. Vi fick bland annat följa
flera patienter under hela behandlingsför- Ta hjälp av en utlandsagent
Läs mer på
loppet och se hur effektivt akupunktur För dig som också är intresserad av ut- www.studentum.se/utlandsstudier
faktiskt är, säger Erika.
landsstudier är utlandsmässor ett hett
Text: Sofia Base
Utöver studier och praktik ägnade Erika tips. På mässorna fins mycket information
Foto: Lis Espin
en stor del av sin tid i Kina åt klättring.
att hämta. Om du oroar dig för kostna– Det var inte särskilt många i Kina som derna finns stipendier att söka som ibland
pratade bra engelska, men med ett ge- kan täcka hela eller delar av terminsavgifmensamt intresse klarar man sig fint med ten. Många utbildningar utomlands berät-
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ORDLISTA FÖR UTLANDSSTUDIER
Vill du studera utomlands? Lär dig några begrepp som kan vara bra att ha koll på!
• High school: Motsvarar gymnasium i Sverige (kan också kallas
upper secondary school, senior high school eller gymnasium).
• College: Motsvarar högskolor eller universitet i Sverige. Många
svenska skolor har utbyten med olika colleges.
• Undergraduate degree: Grundutbildning på universitetsnivå,
t.ex. en Bachelor’s degree som är 3-4 år lång och motsvarar en
svensk kandidatexamen.

• Foundation degree: Ett extra år innan en bachelorutbildning.
Året kan t.ex. innehålla språkstudier eller komplettering av
kunskap (kan jämföras med ett basår).
• Diploma: Yrkesförberedande kurser utomlands ingår i ett
Diploma-program. Dessa förbereder dig för arbetsmarknaden
(som svenska yrkeshögskolan) och är på 1-2 år.
• Tuition fee: Terminsavgift. Tas ut av de flesta utländska skolor

• Postgraduate degree: Samlingsnamnet för högre utbildningar,
t.ex masterprogram, som kan påbörjas efter att du läst en
bachelor/kandidatexamen. Är oftast 0,5-2 år långa.

men varierar stort beroende på land och skola.
• Freemover-student: Ordnar med sina utlandsstudier helt på
egen hand.

5 frågor om din utbildning utomlands
Var har du studerat?
– Jag har studerat en termin på Santa
Monica College i Los Angeles.

Vad pluggade du?
– Jag gick kurser inom marknadsföring,
multimedia, foto och engelska.

Vad gav utlandsstudierna dig?
Namn: Johanna Javén
Ålder: 21
Yrkestitel: Säljare

– Jag har vuxit mycket som person,
framförallt eftersom jag fått klara mig på
egen hand. Jag har även blivit modigare
och duktigare på att uttrycka mig på
engelska, både muntligt och skriftligt.
Det var ett av mina viktigaste mål med
studierna i USA.

Vad var det bästa med att
studera utomlands?
– Hela studietiden var som ett stort
äventyr! Att leva i en ny världsdel, lära
känna människor från hela världen och få
uppleva så många nya saker hela tiden.

Dina bästa tips för utlandsplugg?
– Att inte tveka om du tänkt tanken att
plugga utomlands. Planera dina studier
och ansök i god tid. Spara ihop pengar,
gör en budget och ta kontakt med andra
personer som funderar på att åka till
samma ställe. Att bo och studera utomlands blir ett minne för livet och kommer
aldrig vara något du ångrar.

studier utomlands
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Text: Emma Sabel

LÄS TILL LÄKARE UTOMLANDS

Studier på högskola och universitet är
ofta förenat med att man flyttar hemifrån för första gången. Det är en härlig
frihetskänsla att få stå på egna ben och
få en egen bostad – men har du tänkt på
vem som skyddar dig och dina saker när
du inte längre bor hemma?

Läkardrömmen är närmare än du tror. Polen erbjuder
läkarutbildningar av samma kvalitet som i Sverige, men
med lägre behörighetskrav.
- Utbildningen här ger jättestora möjligheter, säger Rayma
som studerar vid Collegium Medicum i Bydgoszcz.

så länge du bor hemma så omfattas
du av dina föräldrars hemförsäkring.
skulle något bli stulet hemma eller
borta eller att du råkar ut för sjukdom
på resa, så är det den som ger ersättning. men så fort du kliver ut ur boet
och skriver dig på en annan adress
behöver du en egen hemförsäkring.
Här listar vi vad som gäller vid vanliga
studentboenden.

Flytta till studentrum eller lägenhet
Hyresvärden kräver ofta att du ska
ha en hemförsäkring från första
dagen när du flyttar in i ett studentrum eller en studentlägenhet. med

Hjälp med ansökan

”Det bästa är de små grupperna
och den goda kontakten med
lärarna.”

Severin Sape, 21 år från Örebro, är inne
på sitt tredje år i Bydgoszcz.
– Skolan ligger väldigt centralt och det är
nära till allt. Jag har bara fem timmars restid och sedan är jag hemma i min säng i
Sverige, säger han.
Precis som Rayma tycker Severin att läkarstudierna fungerar väldigt bra.

en egen hemförsäkring får du t.ex.
inbrottsskydd om något skulle bli
stulet i ditt hem. dessutom ingår flera
andra skydd i en hemförsäkring, t.ex.
ansvarsskydd om du skulle ta sönder
någon annans prylar.

Här är ytan/ytorna ni kan
änvända
Flytta in hos
någon annan
er av. Jag Har lagt
Smart försäkring anpassad för
två färgplattor som
studenter
storleksförslag.

För Rayma Acevedo, 23 år från Göteborg,
växte läkardrömmen fram redan under
högstadiet. Till en början var hon inställd
på att studera i Sverige, men under gymnasiet blev hon allt mer sugen på utlandsstudier. Valet föll slutligen på Collegium
Medicum vid Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz, Polen.

Rayma fick hjälp genom hela ansökningsprocessen av Agder Vitenskapsakademi
som är skolans nordiska representant.
– De är extremt duktiga på att fixa saker,
jag fick hjälp med i stort sett allting, säger
Rayma som nu studerar sitt fjärde år på
läkarprogrammet i Bydgoszcz.
– Utbildningen här ger jättestora möjligheter. Klasserna är små, vilket ger oss
bättre handledning och mer tid.
Rayma trivs väldigt bra med att leva och
bo i Bydgoszcz. Utbudet av fritidsaktiviteter är stort och levnadskostnaderna i Polen är väldigt låga.
– Allt är mycket billigare här. Boende, klubbar, restauranger och resor. Man kan till
exempel åka till Prag för 200 kronor med
buss, berättar hon.

Vem skyddar dig och dina
saker när du flyttar hemifrån?

samma sak gäller även här, som inneboende behöver du ha en egen hemförsäkring trots att du bor med någon
annan. som inneboende betraktas
du som ett eget hushåll och med en
hemförsäkring får du t.ex. ersättning
för om du skadar något i det hem du
för tillfället bor i eller om dina saker
skulle bli stulna ur ditt rum.

Hemförsäkring skyddar mer än hemmet
en bra hemförsäkring skyddar inte
bara dina prylar utan den ger ersättning för mycket annat. t.ex. ingår
oftast reseskydd som gör att du kan
få vård utomlands om du blir sjuk på

Fördelen med If Start
Som läkarstudent vid Collegium Medicum i Polen får du mycket hjälp och handledning.

– Det bästa är de små grupperna och den
goda kontakt vi har med våra lärare. Vi får
mer information och kunskap än på större
skolor med större klasser, säger han.

Agder Vitenskapsakademi
Agder Vitenskapsakademi hjälper
skandinaviska studenter att an-

”Man anpassar sig lätt”

söka till utbildningar i Polen. Du

Severin berättar att läkarutbildningen
innehåller många delprov och tentor.
Mycket fakta ska memoreras och tempot
är högt, men man ska inte låta sig avskräckas enligt Severin.
– Egentligen är alla akademiska utbildningar lika tuffa, men det som skiljer dem
åt är mängden material man måste lära
sig. I läkarutbildningen repeteras många
viktiga teman om och om igen för att man
ska kunna använda sina kunskaper i
praktiken senare. Men som med allt annat anpassar man sig ganska lätt. Man
brukar hitta sin studieteknik inom de första tre månaderna, menar Severin.
– Om så många andra har klarat utbildningen tidigare, varför skulle inte du också kunna göra det? avslutar han.

erbjuds studievägledning, informa-

• Dina saker är försäkrade upp till 100 000 kr,
både hemma och borta.
• Du är försäkrad på resa i hela världen.
• Avbeställningsskydd – ersättning om du
måste ställa in din resa p.g.a. sjukdom.
• Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt,
året om.

en resa. Utan försäkring får man stå
för kostnaderna själva vilket kan bli
mycket dyrbart.

vi på if vet att det kan vara tufft ekonomiskt som student. därför har vi
tagit fram en studentförsäkring som
kallas if start. det är en paketförsäkring där både hem-, olycksfalls- och
reseförsäkring ingår – det viktigaste
skyddet helt enkelt. fördelen är att
du kan köpa den för korta perioder –
då vi vet att studenter är rörliga och
förändrar sitt boende ofta.

• ”Plåster-på-såren”-ersättning på 3 000 kr om
du drabbas av t.ex. allvarlig fraktur.
• Kan köpas för en termin i taget.
• Möjlighet att lägga till tilläggsförsäkringar.

If Start köper du enkelt på if.se
– det tar bara några minuter!

tion om kostnader, boende med
mera. De representerar tre stora
och erkända universitet i Bydgoszcz,
Poznan och Warszawa. Här kan du

5 frågor om din utbildning

studera till läkare, tandläkare,

Vilken utbildning gick du?

psykolog, sjukgymnast och apotek-

– Personal- och arbetslivsprogrammet
på universitetet.

are. Antagningsintervjuer hålls i
Stockholm, Göteborg och Oslo.

Läs mer på www.medicalstudies.se

Vad var det bästa med din
utbildning?

Namn: Alexander Rooth
Ålder: 26
Yrkestitel: HR Partner

– Jag fick nya perspektiv och underlag
för reflektion. Jag lärde mig att granska, kritisera och värdera information.
Vi läste en blandning av konkret teori
och öppna resonemang om exempelvis
personalpolitik och företagskultur.

Vad jobbar du med idag?
– Jag jobbar som HR Partner. Jag ansva
rar för att stötta medarbetarna och

cheferna inom mitt affärsområde i alla
HR-frågor. Det handlar ofta om arbetsrätt,
fackliga förhandlingar och ledarskap.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att området verkligen intresserar mig
och bygger på kontakt med människor. Jag jobbar självständigt och kan
påverka utformningen av arbetet.

Har du några tips till den som
ska börja plugga?
– Välj något som intresserar dig, men
kom ihåg att du kan ändra dig. Plugga
inte bara för att få en examen och ett
jobb, se även till att ha roligt. Enjoy!
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Text: Helene Svanberg

äventyr, idrott och ledarskap i skärgården
Vill du jobba med ledarskap inom idrott, sport och event?
Behöver du samtidigt läsa in kärnämnen från gymnasiet
och förbereda dig för högre studier? Gör som Linn och
Måns – läs på Lillsveds Idrottsfolkhögskola!

Vad är folkhögskola?
På folkhögskolan står dina behov, förkunskaper och erfarenheter i fokus. Här kan du
läsa in gymnasiet, fördjupa dina kunskaper i
ett visst ämne eller studera en yrkesinriktad
kurs. Det finns över 150 folkhögskolor att
välja bland i Sverige.
Michaela Lingserius praktiserade på ett barnhem i Tanzania.

– Det bästa med att studera på folkhögskola är blandningen av alla människor.
Det är också ett bra alternativ för de som
inte kan eller vill plugga på universitet,
menar Michaela Lingserius, 24, som studerar till behandlingspedagog i Norrtälje.
Michaelas utbildning är två år och innehåller bland annat problembaserat lärande
och två praktikperioder. Hennes första
praktikperiod valde hon och en klasskamrat att göra på ett barnhem i Tanzania.
– Det var oerhört lärorikt och givande att
få se en helt annan verklighet än den jag
är van vid. Jag är glad att vi fick möjlighet
att åka dit, säger Michaela.

”Vi jobbar mycket processinriktat
med fokus på den personliga
utvecklingen.”
Efter Michaelas två år på folkhögskolan
kommer hon att vara redo för arbetslivet.
– De flesta får in en fot i branschen under
praktiken som ofta leder till anställning,
berättar hon.

”Vi har inga tentor”
Sveriges drygt 150 folkhögskolor är inte
bundna till några läroplaner, utan kan
själva bestämma över profilering och
kursutbud. Du som är över 18 år är välkommen att studera på folkhögskola. Studierna ger inga akademiska högskolepoäng, men för de flesta utbildningar ställs

samma förkunskapskrav som för högsko- ordering varierar mellan olika skolor berolans kurser, det vill säga grundläggande ende på rumsstandard och antal måltider,
behörighet. Du som saknar grundläggan- men ett riktvärde brukar vara cirka 4 000
de behörighet kan läsa så kallad Allmän kronor i månaden.
linje eller Allmän kurs på folkhögskola, vilket är ett alternativ till komvuxstudier. Mi- ”På internatet har vi tid att umgås,
chaela tycker verkligen om arbetssättet på vi får maten serverad och det är
folkhögskolan.
nära till skolan. Det är svårt att få
– Vi jobbar mycket processinriktat med det bättre.”
fokus på den personliga utvecklingen. Vi
arbetar i basgrupper med problembaserat lärande och har inga tentor. Istället Michaela ångrar inte sitt val att studera
skriver vi rapporter och redovisar vad vi på folkhögskola en enda sekund. Hennes
kommit fram till. Ett arbetssätt som pas- tips till dig som också vill gå en folkhögsar mig perfekt, berättar Michaela.
skoleutbildning är att ta vara på möjligheten att utvecklas som person i en lugn och
Bor på skolans internat
trygg miljö.
De allra flesta folkhögskolor har internat, – På folkhögskolan kommer du att möta
vilket möjliggör för kursdeltagarna att bo många nya och härliga människor. Det är
på skolan under studietiden. Internatet är en upplevelse du aldrig kommer att ångra,
en viktig del i folkhögskolans studiemiljö avslutar Michaela.
eftersom det skapar en nära gemenskap
mellan kursdeltagarna.
– På veckodagarna bor jag på skolans in- Läs mer på
ternat för att slippa pendla. Där bor jag i ett www.studentum.se/folkhogskola
dubbelrum tillsammans med en annan tjej
Text: Sofia Base
och det fungerar hur bra som helst. På internatet har vi tid att umgås, vi får maten
serverad och det är nära till skolan. Det är
svårt att få det bättre, säger Michaela.
Själva undervisningen på folkhögskolan
är avgiftsfri. Däremot kan du behöva betala för eventuellt studiematerial. Om du
väljer att bo på internatet betalar du också för kost och logi. Kostnaden för inack-

På en udde i Stockholms skärgård, omgiven av vikar, skogsdungar och öppna marker, ligger Lillsveds Idrottsfolkhögskola.
Här läser Linn Börjeson och Måns Svensson Idrottspedagoglinjen. Det är en praktisk utbildning med fokus på ledarskap,
främst mot barn och ungdomar.
– Jag valde utbildningen för att jag ville
utveckla mitt ledarskap. Jag gillar att den
är så praktisk, det är så du utvecklas som
ledare, säger Måns.

Äventyr blir nytt fokus
Linn jobbade ett år efter gymnasiet innan
hon bestämde sig för att plugga vidare.
– Jag gick på öppet hus på Lillsveds
Idrottsfolkhögskola och tyckte att det verkade jättespännande med all idrott. Samtidigt har jag ett stort intresse för barn och
allt detta hittade jag i Idrottspedagoglinjen, säger Linn.
Hösten 2014 byter Idrottspedagoglinjen
namn till Äventyrspedagog. Nytt fokus i
utbildningen blir då ledarskap med inriktning mot äventyr och upplevelser, men
grunden i utbildningen förblir densamma.

Både Linn och Måns bor på skolans internat och tycker att det är fantastiskt.
– Vi får allt serverat. Vi tränar, äter bra mat
och lever ett hälsosamt liv, berättar Linn.
– Jag trivs jättebra med att bo på skolan.
Det är väldigt bra stämning och det finns
alltid någon att umgås med, säger Måns.
Folkhögskolor är inte bundna till några
läroplaner, utan de kan själva bestämma
över upplägg och kursutbud. Som student
på Lillsved har du därför stora möjligheter
att själv påverka dina studier.
– Vi har klassråd en gång i veckan där vi
går igenom kommande veckas schema.
På så sätt får vi vara delaktiga och har
möjlighet att påverka. Det bästa med folk-

högskolan är att den är väldigt inkluderande. Det är en öppen miljö med olika
typer av människor, berättar Linn.

Linn och Måns på Lillsveds Idrottsfolkhögskola.

Läs mer på www.lillsved.se

5 frågor om din utbildning
Vilken utbildning gick du?
– Jag läste en kandidatexamen i
ekonomi med inriktning på internationellt
företagande.

Vad var det bästa med din
utbildning?

Namn: Gustaf Ollas
Ålder: 27. Yrkestitel: VD &
Grundare av ICANIWILL
Foto: Morgan Norman för KING Magazine

– Utan tvekan de kontakter och vänner
jag fick under studietiden. Jag växte väldigt mycket som person och byggde upp
tilltron på mig själv och min förmåga.

Vad jobbar du med idag?
– Idag driver jag eget och bygger varumärket ICANIWILL som säljer tjänster
och produkter inom träning och hälsa.

Yrkes- och högskoleförberedande
På Lillsved kan du som saknar betyg i kärnämnen från gymnasiet läsa dessa parallellt med övrig undervisning. Du förbereds
även för yrken med ledarkrav inom bland
annat event, upplevelser, idrott och skola.
– Jag passar på att läsa gymnasieengelska här. Sedan vill jag plugga vidare så att
jag i framtiden kan jobba med människor
inom idrotten, berättar Måns.
Även Linn har siktet inställt på högre studier efter tiden på Lillsved.
– I framtiden vill jag jobba som polis, lärare eller socialarbetare. Men först vill jag
säsonga i Alperna, avslutar hon.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Friheten och skapandeprocesserna
i kombination med att få dela glädjen
hos kunderna när de når sina mål. Att ta
fram en produkt från idé till något färdigt
du kan hålla i din hand är riktigt häftigt.

Har du några tips till den som
ska börja plugga?
– Välj något som du känner ett intresse
för. Välj en stad där studentkulturen är
stark, det är där du knyter kontakter.
Ta vara på tiden, det kan låta klyschigt
men man har det väldigt bra som
student om man sköter sina kort rätt.
Nätverka!
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Text: Emma Sabel

Smartare VÄG TILL HÖGRE STUDIER OCH jobb

Vad är komvux?

Vård, matematik, språk och allt däremellan. Hermods
erbjuder fler än 100 kurser i över 100 kommuner.
– Lärarnas engagemang och tålamod är det bästa med
Hermods, menar Andreas.

Inom vuxenutbildningen finns både enstaka
kurser och hela yrkesutbildningar. Studier på
komvux är en andra chans för många, något
Martin är ett levande bevis på. Han drömmer
om att bli polis men saknar rätt behörighet.
Martin kompletterar därför sin gymnasie
utbildning på komvux.
Martin Jansson läser historia på komvux.

– Polisdrömmen har funnits länge hos mig
men det är först nu jag känner mig redo
att söka, säger Martin Jansson, 24.
För att kunna bli antagen till polisprogrammet behöver Martin Historia 1b, ett ämne
som inte ingick i hans gymnasieprogram.
Martin vände sig därför till komvux i hemstaden Norrköping där han fick hjälp med
att lägga upp en individuell studieplan.
– Jag har bara ett prov kvar och sedan är
jag klar. Då har jag full behörighet och kan
söka till polisprogrammet, berättar han.
Merparten av alla eftergymnasiala utbildningar kräver att du har minst grundläggande behörighet för att du ska kunna bli
antagen. Detta innebär att du ska ha godkända betyg i minst 2 250 poäng från din
gymnasieutbildning.

”Jag har bara ett prov kvar, sedan
har jag full behörighet.”

Vissa utbildningar kräver även särskild
behörighet. Du som inte når upp till behörighetskraven för den utbildning du vill gå
kan studera på komvux. Det kan även du
som vill studera till ett specifikt yrke. Ekonomiassistent, undersköterska, frisör och
målare är några exempel på yrkesutbildningar som erbjuds på komvux. Studier på
komvux är väldigt flexibla. Du kan välja att
studera i klassrum eller på distans och i
den takt som passar dig. Martin driver

eget företag och har därför valt att studera på distans.
– Att plugga på distans är väldigt praktiskt
om man har jobb eller familj. Men man ska
vara medveten om att distansstudier kräver god disciplin. Du måste ta mycket eget
ansvar, säger Martin.

Kommunen har ansvaret
Det är alltid kommunerna som ansvarar
för vuxenutbildningen, men de kan upphandla delar av utförandet av andra anordnare. Om du vill läsa en kurs eller utbildning som inte finns i din hemkommun
kan du ha möjlighet att studera denna via
en annan kommun eller anordnare av vuxenutbildning. Din hemkommun måste
dock gå med på att betala för din utbildning. Även detta har Martin erfarenhet av.
– Jag ville gå en maskinförarutbildning för
ett par år sedan men det fanns ingen i
Norrköping. Kommunen ordnade då så att
jag fick gå en intensivkurs i Bålsta.

Polisdrömmen ger motivation
Maskinförarutbildningen har kommit Martin väl till pass som egen företagare inom
entreprenad och lantbruk. Han har även
hunnit med att läsa logistik på yrkeshögskolan och fartygsbefäl på universitetet.
– Ingen av utbildningarna kändes helt rätt
så jag hoppade av. Jag är egentligen ingen
’pluggmänniska’. Nu vet jag med säkerhet
att det är polis jag vill bli, vilket ger mig
motivation. Jag är glad att jag samlat på

mig livserfarenhet, det kommer förhoppningsvis hjälpa mig vid antagningstesterna till polisprogrammet, avslutar Martin.

Prövningar på komvux
Tidigare var det många som gick
på komvux för att förbättra
betygen i ämnen de redan hade
godkända betyg i. Detta har nu
blivit svårare på grund av besparingar. Idag prioriteras alltid sökande som saknar tidigare betyg.
Du som vill studera på komvux för
att höja ditt betygssnitt måste

På Hermods kan du skaffa gymnasiekom- – Jag pluggar på distans men ibland har vi
petens, höja dina gymnasiebetyg för hög- obligatoriska träffar på skolan för prakskolebehörighet eller omskola dig för ett tiska genomgångar med läraren. Det är
nytt yrke. Anna Bounthong Phimmaseune bra eftersom det kan vara svårt att lära
och Andreas Hedström är två Hermods- sig till exempel hjärt-lungräddning själv
elever med helt olika mål. Anna läser till framför datorn hemma, säger Anna.
undersköterska med inriktning sjukvård.
Andreas pluggar kurser i fysik och matte ”Man märker att lärarna bryr sig
för att kunna studera vidare inom fysik på mycket om eleverna.”
universitetet.
– Mitt mål är att forska inom fysik i framtiden. Jag gick media på gymnasiet och fick
inte med mig de kurser i matte och natur- Andreas studerar på heltid i klassrum.
kunskap som krävs för behörighet. Jag är Han har lektioner i Hermods lokaler i cenglad att jag kan komplettera med dessa trala Stockholm cirka sex timmar i veckan.
ämnen såhär i efterhand, säger Andreas. Resten av tiden ägnas åt självstudier.
Anna hoppas kunna coacha andra under- – Jag rekommenderar alla att stanna kvar
på skolan efter lektionens slut. Passa på
sköterskor i framtiden.
– Jag kan tänka mig att jobba med vård- att prata med folk och ställa frågor till läpersonal på ett bemanningsföretag och raren. Jag startade en studiegrupp tilllära ut hur man blir en bra undersköter- sammans med några andra elever. Det
ska, berättar Anna.
gör det mycket roligare att plugga och leder till bättre resultat än om jag hade stuDistans eller klassrum
derat helt på egen hand, säger Andreas.
Hos Hermods kan du välja att läsa på dis- Både Andreas och Anna vill särskilt lyfta
fram Hermods lärare.
tans eller flexibelt i klassrum.

– Mina lärare är väldigt hjälpsamma. Dom
har alltid tid för frågor och liknande. Lärarnas engagemang och tålamod är det
bästa med Hermods, säger Andreas.
– Man märker att lärarna bryr sig mycket
om eleverna. Dessutom är de väldigt kompetenta och har stor erfarenhet. Jag känner mig trygg med dom, avslutar Anna.

Välj studier i klassrum eller på distans.

Läs mer på www.hermods.se

därför studera på egen hand och
sedan anmäla dig till en så kallad
”prövning”. En prövning är ett
slags prov som avgör vilket betyg
du får i ämnet. Du måste själv
bekosta avgiften om 500 SEK.
Tänk på att en prövning tar tid att
genomföra och kräver mycket
arbete från din sida, så se till att
planera den i god tid.

Läs mer på www.studentum.se/komvux
Text: Emma Sabel

Drömmer du
om en nystart?
Då har du kommit helt rätt. Competens erbjuder ett stort utbud av kurser och
yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Upplägget är dessutom flexibelt och kan
anpassas efter dina behov.
Ring oss så berättar vi mer: 010-516 20 00

komvux
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Text: Emma Sabel

Fanny läser på komvux från Sydkorea.

Fanny Forsman, 22, menar att det bästa
med NTI-skolan är flexibiliteten.
– Jag lägger upp mitt schema helt själv,
vilket passar mig perfekt. Jag jobbar som
nanny till och från, jag reser och träffar
vänner. Ibland vänder jag på dygnet men
det spelar ingen roll. Vissa dagar studerar
jag i tolv timmar, vissa dagar i fyra timmar
och andra dagar inte alls, berättar hon.

” Jag får lite längre tid på mig under
proven eftersom det tar längre tid
för mig att läsa och skriva.”
Hittills har Fanny läst två kurser inom administration på NTI-skolan. Syftet är att bli
behörig till högre studier vid universitetet
och så småningom studera till dietist.
– Många av mina lärare på NTI-skolan har
Skype, vilket underlättar kontakten. Tidsskillnaden mellan Sverige och Sydkorea
har satt käppar i hjulet ibland, men det har
alltid gått att hitta en lösning.

Text: Sofia Base

FLEXIBELT PÅ DISTANS

ETT STEG NÄRMARE DRÖMMEN

Plugga när, var och hur du vill – med fullt lärarstöd. Det
kanske låter som en dröm, men är fullt möjligt om du
frågar Fanny och Annelie som läser på NTI-skolan.
– Jag bor i Sydkorea och jobbar som nanny samtidigt som
jag läser gymnasiekurser på distans, berättar Fanny.

Adrian läser en förberedande utbildning i naturvetenskap
på InfoKomp för att sedan kunna plugga vidare. Majeda
och Sahar pluggar SFI för att lära sig svenska och kunna
förverkliga sina drömmar.
– Språk är det viktigaste som finns och jag är så glad att
få InfoKomps hjälp att lära mig svenska, säger Sahar.

Fanny har dyslexi och var först lite orolig
för att börja plugga.
– Det hade jag inte behövt vara, allt har
gått jättebra! Jag har fått olika hjälpmedel
från en logoped i min hemkommun. Det
jag använder mest är ClaroRead, ett program som läser upp texter på datorn. Jag
får dessutom lite längre tid på mig under
proven eftersom det tar längre tid för mig
att läsa och skriva, berättar Fanny.

”Ett fantastiskt tålamod”
Annelie Malmvärn har också dyslexi och
studerar på distans från NTI-skolan, men
där upphör likheterna. Annelie är 51 år
gammal och bor utanför Torsås i Småland.
Hon vände sig till NTI-skolan för att kunna
uppfylla sin dröm om ett nytt yrke.
– Jag har 200 poäng kvar att läsa, sedan
är jag färdigutbildad undersköterska. Jag
läser utbildningen på kvartsfart för att
kunna jobba inom hemtjänsten samtidigt,
berättar Annelie som är väldigt nöjd med
upplägget och lärarna på NTI-skolan.

– Lärarna har ett fantastiskt tålamod och
lyssnar verkligen på mig. Jag kan ringa
och säga att jag vill ändra studietakt, dom
är väldigt flexibla, berättar hon.
– För mig är det viktigt att jag känner mig
trygg med lärarna, trots att jag inte träffar
dom ansikte mot ansikte. Mina lärare på
NTI-skolan finns alltid där för mig, bara ett
mail eller telefonsamtal bort.
Annelie berättar att hon tidigare dragit sig
undan på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Hon hade aldrig kunnat tro att
hon skulle fullfölja en hel utbildning.
– Jag ångrar inte en dag som jag pluggat,
jag har utvecklats mycket som människa
under mina studier och snart har jag nått
mitt mål, avslutar Annelie.

Läs mer på www.nti.se

Majeda Zaitoon drömmer om att jobba som översättare.

”Lärarna är fantastiska. De hjälper
mig och de andra i klassen att nå
våra mål.”

Surfplattor används under studierna på InfoKomp.

Studera till undersköterska
eller barnskötare

– Jag skulle vilja bli designer och jobba
med inredning. En dröm vore att starta
eget företag. För att kunna göra allt detta
måste jag självklart studera vidare, men
steg ett är att lära mig det svenska språket. Språk är det viktigaste som finns och
jag är så glad att få InfoKomps hjälp att
lära mig svenska, berättar Sahar.

Anpassat efter elevens behov

Hos oss på Lärgården kan du studera på distans eller dagtid. Vi erbjuder studier
med kvalitet för vuxna inom Vård och omsorg (du väljer själv fördjupnings
område) samt Barn och fritid. Din arbetslivserfarenhet kan valideras!

Lärlingsutbildningar

Som lärling studerar du i klassrum en dag i veckan och resten på arbets
platsen. Välj Skötare inom psykiatrisk verksamhet eller Vårdare inom
funktionshinder/utvecklingsstörning.
Läs mer på www.largarden.se eller ring 0888 01 90.

Adrian Bettoschi läser en högskoleförberedande utbildning i naturvetenskap på
InfoKomp. Majeda Zaitoon och Sahar Emrani pluggar SFI för att lära sig svenska
och kunna förverkliga sina drömmar.
– När jag kom till Sverige kunde jag ingen
svenska alls. Det kändes ensamt här i
början, berättar Sahar.
På InfoKomps skola på Södermalm i
Stockholm fick Sahar en chans att träffa
människor i samma situation och samtidigt lära sig svenska under SFI-kursen.

Sahar Emrani läser SFI på InfoKomp.

InfoKomp anpassar undervisningen i SFI
efter varje elevs behov. Undervisningen är
varierad och flexibel och eleverna får träna på att tala, skriva, läsa och lyssna.
– Lektionerna på InfoKomp är alltid bra
planerade och lärarna är snälla och har
tålamod med oss i klassen, säger Sahar.
Majeda Zaitoon kom till Sverige för åtta
månader sedan. På InfoKomps skola i Sollentuna läser även hon SFI med målet att
i framtiden kunna jobba som översättare.
– Lärarna är fantastiska. De hjälper mig
och de andra i klassen att nå våra mål.

Innan jag kom till Sverige jobbade jag som
engelskalärare, men nu vill jag jobba som
översättare och hjälpa andra att göra sig
förstådda, berättar Majeda.

Adrian pluggar på distans
Hos InfoKomp kan du själv välja om du vill
studera på distans eller i klassrum. Här
kan du, förutom att läsa SFI-kurser, även
studera både grundläggande och gymnasiala kurser. Adrian studerar en högskoleförberedande utbildning i naturvetenskap
på distans.
– Att läsa på distans är ett kul och bra sätt
att lära sig på, om man har disciplin nog
att studera på egen hand. Det gäller att
planera, säger Adrian.
I slutet av en distanskurs på InfoKomp har
du ett prov samt samtalar med din lärare
via Skype. Ett väldigt flexibelt tillvägagångssätt som passar de flesta.
– Det är ett studiesätt som fungerar jättebra för mig. Lärarna är trevliga och ger
mig den hjälp jag behöver, berättar Adrian.
Idag arbetar Adrian inom vården, men
drömyrket är forskare.
– När jag är klar med mina studier vid InfoKomp kan jag välja i stort sett vilken
eftergymnasial utbildning jag vill. Min
dröm är att få jobba som forskare i framtiden, avslutar Adrian.

Läs mer på www.infokomp.se

komvux
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Text: Emma Sabel

Allt ingår. För
bara 2% av
studiemedlet.

plugga när det passar dig
Distansstudier erbjuds inom samtliga utbildningsformer
idag. Du kan plugga upp dina betyg på distans, skaffa
en universitetsexamen eller utbilda dig för ett yrke.
Valmöjligheterna är många!
Att studera på distans passar dock inte
alla eftersom det kräver stor disciplin.
Men samtidigt är fördelarna många eftersom studieformen är så pass flexibel. Någon som verkligen har fastnat för distansstudier är Li Hedenmalm, 26, som pluggat
på distans i snart fyra år.
– Distanskurser är bra eftersom man kan
plugga samtidigt som man reser, det spelar ingen roll var i världen man befinner
sig. De är också bra om man har jobb eftersom man kan plugga på de tider man
själv väljer, säger Li.

Föredrar distansstudier
Just nu studerar Li franska och litteraturteori på distans från ett universitet. Hon
har tidigare pluggat både bild och engelska på distans. Hon har många intressen
och svårt att bestämma sig för vad hon vill
bli. Därför har hon hunnit med att testa på
en hel del inom utbildningsvärlden de senaste åren men det är tydligt att hon föredrar just distansstudier.
– Jag valde att plugga på distans för att
denna studieform är mer flexibel och för

att de ämnen jag ville läsa inte fanns i Luleå där jag bor just nu. Jag ville inte behöva flytta för att kunna plugga det jag vill.
Lis upplevelser från distansstudierna har
varit blandade.
– Oftast har det fungerat mycket bra med
lärarna och de andra kursdeltagarna. Hur
väl det fungerar beror på hur läraren jobbar men det är också mycket upp till en
själv, säger Li.
För att kontakten med lärare och andra
studenter ska fungera så bra som möjligt
är det viktigt att du är engagerad i dina
studier. De flesta distansutbildningar sker
via en så kallad lärplattform på webben.
Logga in ofta, läs alla instruktioner och
lämna in dina uppgifter i tid. Ställ frågor till
läraren och delta i diskussionstrådar med
andra studenter.

Sitt inte hemma
Lis bästa tips till dig som vill plugga på distans är att gå hemifrån ibland.
– Du får bättre disciplin och lättare att fokusera om du kommer hemifrån och pluggar på till exempel bibblan. Du får också-

Li har läst på distans i fyra år.

nya intryck och känner dig mindre
isolerad. Det kan vara en utmaning att
plugga på distans men ser väldigt bra ut
på CV:t, säger Li.
Du som vill plugga på distans men samtidigt uppleva viss studentgemenskap kan
välja en utbildning som ges delvis på distans (så kallad ”semidistans”). Detta innebär att du har obligatoriska träffar på skolan ett visst antal gånger per termin.
Träffarna sker ofta i samband med examinationsuppgifter. Däremellan studerar du
på egen hand hemma.

Läs mer på
www.studentum.se/distansstudier

STUDENTPRIS

195 kr
/mån

Ord. pris 245 kr/mån

Fastpris abonnemang:
– Fria samtal
– Fria SMS & MMS
– 3 GB surf
– Ingen bindningstid
Skaffa på comviq.se/student
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Vad är en yrkesutbildning?
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HUD- & SPATERAPEUT

Text: Namn Namnsson
Bild: Namn Namnsson

- ett framtidsyrke

Vill du ha en kort och praktisk utbildning som leder till ett
yrke? Gör som Nicole och välj en yrkesutbildning.
– Nagelterapeut var ett självklart val för mig, då intresset
för naglar alltid har funnits, berättar Nicole.

NYHET! Hud- och spaterapeututbildningen går nu att
läsa som kostnadsfri och CSN-berättigad YH-utbildning!
• Vi är den enda skolan i Sverige som erbjuder CIDESCOdiplom till hudterapeuter och spaterapeuter
• Utbildningen finns även som privat alternativ
• Vi har öppet för elevbehandlingar, boka din tid idag!

www.yhhs.se • Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm • 08 - 678 15 55
Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa 2014.indd 2

För Nicole Ramsten växte intresset för att
arbeta med naglar fram redan under högstadiet. Efter gymnasiet blev det sedan en
självklarhet för Nicole att utbilda sig till
nagelterapeut.
– Efter att ha letat runt lite på internet hittade jag yrkesutbildningen för mig, nämligen nagelterapeut med fokus på light
elegance. Under utbildningen lärde jag
mig allt från grunden i en härlig lokal med
underbara lärare, berättar Nicole.
– Att plöja igenom böcker har aldrig varit
min grej och därför gillar jag just yrkesutbildningar. Här får du chansen att lära dig
ditt yrke praktiskt under en kort period. En
akademisk utbildning under flera år hade
aldrig passat mig. Jag tröttnar snabbt om
det blir för mycket teori, säger Nicole.

Fokus på praktiska moment
En yrkesutbildning ger dig en yrkestitel
inom ett specifikt område. Teoretiska studier varvas med praktiska moment, där
den praktiska delen ofta är dominant.

”Att plöja igenom böcker har aldrig
varit min grej och därför gillar jag
just yrkesutbildningar.”
Yrkesutbildningar ges oftast av privata
utbildningsaktörer och det finns ingen
statlig myndighet som granskar de utbildningar som ges. Det är därför upp till dig
att undersöka om utbildningen är god-

känd av yrkesområdets branschorganisation och huruvida den ger ett diplom eller
en examen. Merparten av alla yrkesutbildningar är förenade med en kostnad. Denna kan variera stort beroende på utbildning och skola. De flesta yrkesutbildningar
berättigar heller inte till studiemedel.

” Jag glömmer aldrig när jag fick
mitt diplom i handen och äntligen
fick börja jobba med det jag länge
drömt om.”

Nicoles bästa tips till andra som funderar
på att gå en yrkesutbildning är att kontakta tidigare studenter eller läsa recensioner för att få en uppfattning om hur
utbildningen är.

– Jag betalade för min utbildning själv
men det var det värt. Allt material samt
ovärderlig vägledning ingick i priset. Det
jag verkligen värdesätter är att jag även
nu, tre år senare, kan åka till skolan och
be om tips och råd, berättar Nicole.
Att få råd av andra är något Nicole verkligen värdesätter högt eftersom hon driver
en enskild firma.
– Idag lever jag min dröm och jag uppskattar mitt jobb oerhört mycket. För att driva
eget gäller det att skaffa sig en bred kundkrets, något jag har lyckats med. Det är
också viktigt att brinna för det man gör.
Nicoles yrkesutbildning och starka vilja
har fått henne dit hon är idag.
– Jag glömmer aldrig när jag fick mitt diplom i handen och äntligen fick börja jobba
med det jag länge drömt om, säger hon.

Skådespelarprogrammet

Populära yrkesutbildningar
På Studentum.se finns över tusen
olika yrkesutbildningar att söka
bland. Allt från byggutbildningar och
ekonomiutbildningar till utbildningar
inom träning och skönhet. Här listar

Driver egen firma

2014-02-27 09:51:06

vi några av de populäraste yrkesutbildningarna på Studentum.se.

Skådespelarprogrammet på Calle Flygare Teaterskola är en eftergymnasial tvåårig
utbildning. Det ger dig en bred grund inför din framtid som skådespelare eller verksam
inom teater, film, teve mm.
Många stora skådespelare från de mest kända scenerna, filmerna och teveserierna
har en gång gått hos oss. Förverkliga din dröm, anmäl dig på calleflygare.se!
Västmannagatan 5, Stockholm 08-628 22 34 info@calleflygare.se

• Mäklarassistent
• Kostrådgivare
• Löneadministratör

5 frågor om din utbildning

• Pilot
• Personlig tränare
• Samtalsterapeut

Vilken utbildning gick du?

• Maskinförare

– Civilingenjör inom industriell ekonomi.

• Nagelteknolog

Vad var det bästa med din
utbildning?

• Naprapat
• Hud- och spaterapeut

– Att den var så bred och gav mig spännande möjligheter inom så många olika
branscher. Och att man lär känna så
många bra människor!

Läs mer på
www.studentum.se/yrkesutbildning
Text: Sofia Base

Namn: Sara Josefsson
Ålder: 26
Yrkestitel: Managementkonsult

Vad jobbar du med idag?
– Jag jobbar som managementkonsult
på Capacent i projekt med olika kunder.
Jag har roterat inom olika affärsområden
och varit involverad inom både inköp,
rörelsekapital och business intelligence.

Jag har analyserat företags affärsdata
för att dra slutsatser om hur inköpen kan
förbättras, agerat operativ projektledare
samt implementerat tekniska delar i ett
system för en humanitär organisation.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är väldigt roligt och omväxlande
att jobba i projekt. Jag gillar även flexibiliteten och spänningen med yrket.

Har du några tips till den som
ska börja plugga?
– Ta vara på din studietid och allt runt
omkring, det kommer kanske bara en
gång i livet. Passa på att ha kul!

Text: Emma Sabel &
Sanna Everskog Lund

så pluggar du smartare

Exportförsäljning – Interkulturellt Affärsmannaskap
400 YH-poäng, 2 år, Stockholm/Jönköping

Mindmaps, jeopardy, anteckningar... Det finns lika många
studietekniker som det finns studenter. Vad passar dig?
Ta del av våra tips och undvik tentaångest!
Som student kommer du ibland bli tvungen
att påminna dig själv om varför tentan är
viktig och varför du pluggar det du gör. Mitt
i pluggkaoset kan det vara lätt att tappa
fokus. Då är det bra att lyfta blicken och
visualisera målet: ”Jag tentapluggar för att
få min examen och kunna jobba med mitt
drömyrke. Där och då, i framtiden, kommer
jag att ha nytta av mina kunskaper.” Att ha
fokus på målet ökar motivationen!

Skapa dig en översikt
Försök att skaffa fram gamla tentor i ämnet för att få koll på upplägget. Gör sedan
en mindmap över allt du behöver lära dig.
Sortera in viktiga delar under övergripande rubriker. När du har fått koll på vad det
är du behöver plugga på kan du göra en
tidsplan. Med en tydlig tidsplan undviker
du risken att sitta natten innan tentan och
bläddra i vild panik bland dina papper.

Jeopardy, raster och regler
Om du tillhör dem som gärna pluggar med
andra kan du och dina klasskompisar ha

mycket nytta av varandra. Ett bra tips är
att göra frågesportskort. En jeopardytävling kan göra mycket för inlärningen. Låt
kompisen läsa upp svaret så att du får
ställa frågan! Det är också bra om ni delar
upp de svåraste delarna mellan er. På så
sätt kan var och en bli expert på ett specifikt område och sedan undervisa resten
av gruppen. Glöm inte vikten av att peppa
varandra. Se även till att ta raster och promenader i friska luften. Ibland kan pluggrupper
vara stökiga, så det gäller att ni har bra disciplin. Sätt upp en regel om att det måste vara
knäpptyst mellan rasterna och planera dagen så att ni vet när ni ska förhöra varandra,
byta mindmaps och spela jeopardy.

Studier på egen hand
Disciplin är minst lika viktigt för dig som
studerar på egen hand. Stäng av mobilen
så att du inte lockas av sociala medier.
Plugga på bibblan eller på ett fik istället för
att sitta hemma. Se även till att lägga din
studietid under de timmar på dygnet då
du är som piggast.

Utvecklas med världens
tillväxtmarknader

Under ÅK2 har du möjlighet att studera utomlands!
www.exportakademien.se
info@exportakademien.se, 08-520 23 888

• Lär du genom att skriva? Skriv rent
dina anteckningar och gör korta
förklaringar av begrepp. Många
gånger kan kreativa och finurliga
formuleringar fastna bäst. Försök att
skriva ner stödord istället för långa
stycken. Dessa spinner du sedan
vidare på när du pluggar. Använd
olika färger om du känner att en enda
färg blir för grötigt.
• Lär du genom att läsa? Om det är
läsning som fungerar bäst för dig så
är det just det du ska göra. Läs dina
renskrivna anteckningar och
fokusera på de viktigaste delarna av
kurslitteraturen.
• Lär du genom att lyssna? Spela in
dig själv när du läser upp dina
anteckningar. Eller be en kompis att
läsa in om det känns jobbigt att
lyssna på din egen röst. Ta vara på
det som ”ges gratis” - spetsa öronen
ordentligt under föreläsningarna.

Distansutbildningar som ger dig rätt
kompetens inom kost, hälsa & livsstil!
• Diplomerad Kostrådgivare
• Diplomerad Livsstilsrådgivare
• Hälsoinformatör - inriktning barn & ungdomar
• Hälsoinspiratör m.fl

www.bergklinteducation.se
Mail: info@bergklinteducation.se
Tel: 031-380 22 53
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Vill du bli elektriker?

Ljudtekniker/Producentlinjen

Eller jobbar du som elektriker och saknar allmän
behörighet? Hos oss på Distansspecialisten läser du
på distans via webben!

- Läs BB1 begränsad behörighet

Kreativ yrkesutbildning, 2 år
Ljudteknik
Musikproduktion
Låtskrivning
CSN

kursstart 8 september

www.studioblue.se

allt du behöver Veta
STUDENTRABATTER
ARTIKLAR & TIPS
STUDENTBOENDE
www.studentum.se/student
Allt du behöver
veta om L ÄK ARutbildningar i och
utanför sverige.
...den vita rocken är
närmare än du tror!

www.distansspecialisten.se
info@distansspecialisten.se
08 - 684 413 44

kuba Brasilien kanada Mexico
Australien Italien
Dubai Tjeckien
USA Costa Rica kina
Storbritannien
Polen

Dominikanska
republiken

VILL DU BLI DIETIST?
www.studentum.se/dietist

www.lakarutbildningar.se

florist

Utbilda dig till

Blommor
Design
Formgivning
Praktik

Ett aktat hantverksyrke du kan studera i:
Stockholm, Göteborg och Stenungsund

www.floristutbildning.se
Stockholm: 08-726 92 77
Göteborg: 031-254500
Stenungsund: 0303-69040
Mejselvägen 2, 444 32 Stenungsund

Räkna ut ditt
snittbetyg

ANSÖK NU!

På www.studentum.se/ansok-nu kan du se vilka utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar. Hittar du
en utbildning som intresserar dig kan du skicka in en
intresseanmälan för mer information.

Vill du räkna ut ditt snitt inför ansökan till
universitet och högskola? Besök:
www.studentum.se/snittbetyg

VAD TYCKER ANDRA?

I Studentums söktjänst kan du även se
antagningshistoriken för alla universitetoch högskoleutbildningar.

Läs vad tidigare studenter tycker om
sina skolor och utbildningar:
www.studentum.se/recensioner

www.studentum.se/ekonomi
Hitta ekonomiutbildningar
i Sverige & utomlands!

9 av 10 får jobb
www.yhutbildningar.se

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

Returadress:
Studentum AB
Postadress: Box 7165
103 88 Stockholm
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