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Läs, inspireras och hitta en
utbildning för framtiden!

Kodjo Akolor:
”Alla val ledde dit jag är
idag och det är jag väldigt
tacksam för.”

9 av 10 får jobb
efter examen
Läs om nan, Stefan och Alexandra som
utbildar sig vid affärshögskolan och
teknikhögskolan.

Utbildning är framtiden
Helene hellmark knutsson, minister för högre
utbildning berättar om hur regeringsskiftet
påverkar dig som vill studera.
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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.
Sedan starten för 14 år sedan har vi haft
en vision; att hjälpa alla i hela världen att
hitta rätt utbildning. Detta är vad vi på
Studentum.se 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 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 vår sajt
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 Sverige ab, postadress: box 7165, 103 88 stockholm
besöksadress: hovslagargatan 3, stockholm
08-509 106 00, www.studentum.se, info@studentum.se
layout: Helene Svanberg
skribenter: Alexandra rolf, Mikaela karlsson och olof israelsson
fOTO framsida: Morgan Norman

Gustav Kullander
Informationschef
Studentum.se
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Text: Olof Israelsson
Foto: Morgan Norman

ett Brott mot Jantelagen
Kodjo Akolor har en av Sveriges mest välkända röster.
Vi har hört honom i bland annat P3 Guld, Musikhjälpen
och framför allt Morgonpasset i P3. Intresset för marknadsföring fick honom att hoppa på en ekonomiutbildning, men
drömmen om en karriär som komiker var starkare.
– Alla val ledde dit jag är idag och det är jag väldigt tacksam för, säger Kodjo.
Vägen till komiker och programledare började i Stockholmsförorten Vallentuna,
men med en helt annan inriktning.
– Jag ville bli brandmansläkare. Jag minns
tydligt att vi fick rita vad vi ville bli för något
och jag hade ritat ett brinnande hus där
jag sprang in, med ett sjukhuskors på
bröstet, för att släcka elden och sedan
läka folk på plats, berättar Kodjo.

”Jag hade precis läst boken
Alkemisten av Paolo Coelho,
den förändrade mitt liv.”

Gå din egen väg
När Kodjo slutade gymnasiet insåg han
att vägen till brandmansläkare skulle bli
för lång, särskilt då den i princip krävde
högsta betyg i alla ämnen. Valet föll istället på en utbildning i internationell ekonomi
och Kodjo började läsa på en högskola
strax utanför Stockholm.
– Jag började plugga delvis för att båda
mina föräldrar har akademisk bakgrund,
så för dem var det obligatoriskt att jag
skulle skaffa mig en utbildning, men också
för att en gymnasial utbildning inte räckte
för att få något jobb.
Anledningen till att valet föll på en utbildning inom just internationell ekonomi
berodde på Kodjos intresse för marknadsföring – konsten att genom olika tekniker
bidra till att en produkt säljer bättre än
sina konkurrenter. Utbildningen flöt på
men i samband med att han kuggade en

tenta i redovisning och beskattning fick
en ny idé liv.
– Jag hade precis läst boken Alkemisten
av Paolo Coelho som handlar om att följa
sina drömmar, den förändrade mitt liv.
Det var som en kalldusch och jag insåg att
jag verkligen ville börja köra standup,
säger Kodjo.

En ny karriär
Kodjo beslöt sig för att ta en termins
uppehåll från studierna för att testa
standup på riktigt. Han gick en kurs där
han fick lära sig skämtstruktur och andra
grunder inom standup och började så
småningom köra lite gig på hobbynivå.
När terminen var slut gick han däremot
inte tillbaka till skolan. Efter att ha gått på
en audition och fått rollen som sidekick åt
Peppe Eng i programmet Talang som
sändes i TV4 under våren 2008, valde
han att sluta studera och satsa helhjärtat
på sin nya karriär.
– Jag är skitnöjd med att jag överhuvudtaget gick den utbildningen. Alla val ledde
dit jag är idag och det är jag väldigt tacksam
för, plus att jag träffade min wife på skolan!
Att ha ett yrke som skiljer sig från ditt utbildningsområde eller det du först inriktade dig på är inte ovanligt inom näringslivet idag. Komikeryrket är inget undantag,
branschen består av en skara människor
med spridda bakgrunder och olika erfarenheter. Innan komikerkarriären tog fart
arbetade Kodjo bland annat på bank, som
karatetränare och spärrvakt i tunnelbanan.

– För mig är det matnyttigt att ha kunnat
testa många olika yrkesroller. Jag måste
ständigt göra nya grejer, om jag på något
sätt kunde leva på att vara hemma och
visa folk hur grym jag är på att levla på
spel, då skulle jag göra det, men jag måste
gå vidare. Jag vill känna mig utmanad, få
åka ut på turné och komma ut och träffa
folk, säger Kodjo.

”Kör så löser det sig längs vägen”
Kodjos driv har fått honom att ta nästa
steg i karriären, med den egna föreställningen Brott mot Jantelagen. Idén föddes
under en taxiresa hem från Stora Radiopriset 2014 där Kodjo kammade hem
priset som årets manliga programledare.
– När jag satt där i taxin tänkte jag att vilket
jäkla brott mot jantelagen det här är. Min
inställning har ju alltid varit ”kör så löser
det sig längs vägen”, och det här kändes
ju så långt ifrån jante som man kunde
komma. Jag tyckte uttrycket lät schysst
och det är min resa från noll till idag
med humor, kanske lite allvar och en
andemening av ”bara kör!”

”Jag är skitnöjd med att jag överhuvudtaget gick den utbildningen.”

Komiker är ett av de yrken som det är
svårt att utbilda sig till. Det finns kurser att
läsa för den intresserade men Kodjos tips
är att först och främst vara sig själv och
göra sin egen grej.

– Någonstans har vi lyxen och förmånen
att bo i ett land där vi har så stora möjligheter att göra något med våra liv. Jag kan
känna att det största hindret man har på
vägen mot sitt mål är ju en själv, det är
inget annat som står i vägen mer än vad
du själv gör!

”När jag satt där i taxin tänkte
jag att vilket jäkla brott mot
jantelagen det här är.”
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Text: Namn Namnsson
Bild: Namn Namnsson

På universitet och högskolor finns ett stort utbud
av program och kurser. Du kan läsa på heltid
eller deltid, välja ett befintligt utbildningsprogram
eller plocka ihop din egen utbildning bestående
av kurser som intresserar dig.

Steget in i universitets- och högskole- – Det är mycket info på kort tid, studier
världen kan vara början på ett nytt kapitel handlar ju om att lära sig saker i teorin som
i livet. Många väljer att byta den trygga man sen kan använda sig av i praktiken.
hemstaden mot en ny, spännande student- Ibland är det bra att låta det ta lite tid,
stad. Men även om du varken kan eller vill annars är det lätt att det blir en prestaflytta och inte heller bor i närheten av tionshets om att skriva bra på tentorna
något universitet eller högskola, har du snarare än att fokusera på det viktiga, att
möjlighet att läsa en utbildning på distans. verkligen ta till sig kunskapen för att den
Detta har blivit allt mer popluärt och ska stanna kvar även efter tentatillfället.
universitet och högskolor utökar därför
sitt utbud av program och kurser som
” Det gällde att vara förberedd och
erbjuds på distans.

Låt det ta tid
Johanna Dahlbäck, 29, sökte logopedprogrammet som bara erbjöds på ett fåtal
studieorter och där konkurrensen om
platserna var stenhård, så när hon kom in
var det bara att packa väskorna och flytta.
– Jag hade redan läst en av kurserna som
ingick i programmet och visste därför att
det var rätt utbildning för mig. Det fanns
ingen annan utbildning som lockade, jag
var väldigt motiverad att komma igång
och funderade inte så mycket över det
faktum att jag blev tvungen att flytta för
att få läsa det jag ville, säger Johanna.
Studierna på universitet och högskolor
skiljer sig från gymnasiet på så vis att du
till stor del ansvarar för att göra ditt eget
schema. Med andra ord ett stort mått av
”frihet under ansvar”. Johanna hann gå
halva utbildningen innan hon hittade en
studieteknik som funkade för henne.

inläst för att kunna göra ett bra
jobb på praktikplatsen.”

Fördelningen mellan teori och praktik
varierar mellan olika universitets- och
högskoleutbildningar. I Johannas fall fanns
det en ständig koppling mellan utbildningen och det framtida yrkeslivet.
– Vi hade praktik kontinuerligt genom
utbildningen. Det gällde att vara förberedd och inläst för att kunna göra ett bra
jobb på praktikplatsen.

Skapa ditt framtida nätverk
Efter examen fick Johanna jobb inom
landstinget, men har även hunnit starta
eget företag tillsammans med en före
detta klasskompis.
– I min bransch är det svårt att tänka utanför ramarna, men vi är drivna och vill arbeta
förebyggande, något som skiljer sig från
den traditionella yrkesrollen som logoped.

Johannas utbildning krävde mycket tid
och engagemang men hon tycker samtidigt att det är viktigt att kunna fokusera
på livet utanför skolan.
– Efter flera år tillsammans kan klasskompisar bli kollegor eller nära vänner,
om man släpper böckerna och fokuserar
på att ha kul ihop!

Viktiga datum för antagningen
Du anmäler dig till universitet och
högskolor på antagning.se
16 mars 2015
Antagningen för HT15 öppnar
15 april 2015
Sista anmälningsdagen för HT15
15 september 2015
Antagningen för VT16 öppnar
15 oktober 2015
Sista anmälningsdagen för VT16

Läs mer på
www.studentum.se/universitet-hogskola
Text: Alexandra Rolf
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möjlighet för alla att ta plats
Vill du läsa på en välkänd skola som har ett nära samarbete med många framstående företag? Ninnie och
Björn läser på Handelshögskolan i Stockholm och har
aldrig ångrat sitt val.
Ninnie Karlsson, 25, från Gotland fastnade för Handelshögskolan efter att ha läst
en broschyr om deras utbildningar. Björn
Gustafsson, 21, från Stockholm gick på
skolans öppet hus, där han fick träffa professorer och studenter som inspirerade
honom att söka. Med facit i hand är de
båda väldigt nöjda med sina utbildningar.

Engagerade studenter

framtiden, han har redan fått testa på att
jobba via olika internships.
– Det finns ett stort intresse på arbetsmarknaden för oss som går den här
utbildningen, säger Björn.
Själv har han ännu inte bestämt sig för om
han vill ge sig ut i arbetslivet direkt, eller
om han vill fortsätta plugga en masterutbildning på skolan.

Ninnie läser utbildningen Business & Economics, en bred ekonomiutbildning, och
”Handelshögskolan samlar många
Björn valde kandidatprogrammet Retail
duktiga och engagerade studenter.”
Management, med fokus på detaljhandelsbranschen. Ninnie och Björn är överens
om vad som är det bästa med att plugga
på Handelshögskolan.
– Det är en relativt liten skola, med små Planer på att starta eget
klasser och tack vare det får man en nära När vi pratar framtid märks det att båda
relation till både professorer och klass- har ett stort intresse för entreprenörskap.
kamrater, säger Ninnie och fortsätter: De har planer på att testa något eget så
– Något som tilltalade mig var att Handels- småningom, ett mål som delvis studenthögskolan samlar många duktiga och kåren verkar ha inspirerat till. De olika
engagerade studenter, vi höjer varandras föreningarna som finns kopplade till skolan verkar också bidra till att studenterna
lägstanivå, menar hon.

lär känna varandra snabbt och får uppleva
det omtalade studentlivet.
Några tips till dig som vill läsa på Handelshögskolan är att du inte ska vara rädd att
det bara skulle vara en viss typ av personer som kommer in på skolan.
– Skolan är väldigt välkomnande och Stockholm är en fantastisk stad, säger Ninnie.
– Det finns ett stort intresse att få in personer med olika bakgrunder. Här finns det
möjlighet för alla att ta plats, avslutar Björn.

Läs mer på www.hhs.se

Närheten till näringslivet är också något
de båda uppskattar. Som student får du
viktiga kontakter med näringslivet och en
inblick i vad de olika yrkesrollerna innebär.
Under utbildningen kommer du, under
olika former, praktisera det du lärt dig.
– Då märker man att det man gör är på
riktigt, och något som verkligen behövs
inom näringslivet, tillägger Björn.
Handelshögskolan i Stockholm har ett
högt anseende både inom och utom
Sveriges gränser, något som märks när
studenterna ska ut på arbetsmarknaden.
Ninnie har redan nu fått sitt drömjobb i en
större organisation och kommer påbörja
sin anställning så snart hon avslutat sin
utbildning. Björn är inte heller orolig för

Björn och Ninnie är väldigt nöjda med sina utbildningar vid Handelshögskolan i Stockholm.
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Text: Alexandra Rolf

POPULÄRA hälsovetenskapliga utbildningar
Vill du läsa en hälsovetenskaplig utbildning i framkant?
Drömmer du om att göra skillnad i människors liv? Då har
Sahlgrenska akademin – den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet – utbildningarna för dig!
Göteborgaren Anton Berdenius, 25, och
Louice Sehlberg, 29, från Gislaved har
båda länge varit intresserade av medicin
och är nyfikna på hur kroppen fungerar.
Ett stort idrottsintresse och helhetssynen
på människan fick Louice att söka sig till
läkarprogrammet.
– Det som driver mig är att möta människor
bakom fasaden och höra deras historier.
För mig är det också viktigt att arbeta praktiskt, jag gillar intellektuella utmaningar
men vill framförallt göra saker rent konkret,
säger hon.

Drömmen att upptäcka något nytt
Anton utbildade sig först till sjuksköterska
och kom under utbildningens gång i kontakt med laborationer, vilket han genast
kände att han ville fokusera mer på. Han
valde därför att fortsätta utbilda sig till
biomedicinsk analytiker.
– Drömmen är väl att upptäcka något
nytt, som kan bidra till utvecklingen,
berättar Anton.

Tuffa utbildningar ger säker framtid
Både läkarprogrammet och utbildningen
till biomedicinsk analytiker kräver mycket
av dig som student. Som belöning väntar
en trygg arbetsmarknad eftersom behovet av kompetensen som dessa utbildningar ger är stort. Louice är inriktad på
att jobba inom kirurgi, intensivvård eller
som förlossningsläkare, medan Anton är
sugen på att forska om immunförsvaret.
För dig som är intresserad av att bli läkare
är det viktigt att kunna hantera mycket
information, förstå vad som är viktigt och
bli duktig på att ta beslut. För Louice är även
den kommunikativa biten väldigt viktig.
– Det handlar om att kunna samarbeta
med sina kollegor och bemöta sina patienter på ett bra sätt.
Anton menar att det är viktigt att vara noggrann och duktig på att planera, så att
man inte blandar ihop saker under laborationerna. Hans tips till blivande biomedicinska analytiker skiljer sig en del från

Tagreed vill att
du ska ha ett
fint leende
En utbildning med goda framtidsutsikter. Gör
praktik på skolans studentklinik och på tandvårdsklinik. Studera på ett samlat campus mitt i en stad
som växer. Läs delar av utbildningen utomlands.

Nyfiken på
Tandhygienist?

hj.se/nyfiken

Louice Sehlberg och Anton Berdenius.

vanliga studietips.
– Du måste tåla att se äckliga saker. Det
är många lukter som kan vara obehagliga
i ett labb, men det är något man vänjer sig
vid, avslutar Anton.

Läs mer på
www.sahlgrenska.gu.se/villstudera
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Foto: Mattias Vepsä

utbildning är framtiden
Efter den minst sagt politiskt turbulenta hösten 2014
sitter nu Helene Hellmark Knutsson, Socialdemokraterna,
som minister för högre utbildning och forskning. Hon
berättar här hur regeringsskiftet påverkar dig som vill
studera vid universitet eller högskola.
Utbildning är en bidragande faktor till
samhällsutvecklingen och Sveriges ekonomiska tillväxt. Forskning visar att 50
procent av tillväxten mellan åren 2001
och 2010 berodde på utbyggnaden av
högskolan och universiteten, men enligt
en undersökning från Universitets- och
högskolerådet har utbudet av utbildningsplatser minskat under de senaste tre åren,
samtidigt som allt fler ansöker.
– Att människor väljer att läsa vidare på
universitet och högskolor bidrar till att
höja kunskapsnivån i samhället. Den rödgröna regeringen kommer därför se till att
det blir fler högskoleplatser, säger Helene
bestämt och fortsätter:
– För regeringen är det viktigt att fler studerar vidare eftersom vi har stor arbetskraftsbrist inom många yrken som kräver
högskoleutbildning.
I budgetförslaget för 2014 ville regeringen
satsa på 5 000 fler platser vid universitet
och högskolor. Det finns en ambition att
fram till år 2018 skapa 14 300 nya platser.
– Det kommer att finnas stora framtidsmöjligheter för de som väljer att läsa
vidare, menar Helene.

rekrytera människor från alla samhällsgrupper, berättar Helene.
Något som genomfördes under den förra
regeringens styre var gymnasiereformen,
vilket innebär att ungdomar måste välja
antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program redan i nian.
Detta vill den nya regeringen se över.
– Vi vill att all utbildning ska leda till fler
valmöjligheter, inte färre, och vi vill se till
att all gymnasieutbildning är högskoleförberedande, säger Helene.

”Det kommer att finnas stora
framtidsmöjligheter för de
som väljer att läsa vidare”

Även komvux förändrades under den förra
regeringens styre, så att personer utan
gymnasieexamen prioriteras framför andra.
– Vi vill öppna upp för att fler unga människor ska kunna läsa vidare på komvux.
Det är viktigt att du kan komplettera din
utbildning med komvuxkurser även om du
har full behörighet! Jag läste själv in hela

Fler valmöjligheter
En viktig del i de rödgrönas politik är
att höja kvaliteten på universitets- och
högskoleutbildningar.
– Generellt sett håller svensk högskoleutbildning hög kvalitet, men det finns viss
kritik kring att det ibland är för få lärarledda
lektioner, och där vill vi stärka upp med
resurser, säger Helene och fortsätter:
– Något annat som regeringen kommer
att jobba hårt med är att se till att det ska
finnas bra utbildningsmöjligheter i hela
landet. Det är ett viktigt steg mot målet att

Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning.

min matematik på komvux för att kunna
läsa nationalekonomi på universitetet,
berättar Helene.

Det bästa med att vara minister
För Helene började karriären som politiker med ett fackligt engagemang samtidigt som hon läste några enstaka kurser
på universitetet i nationalekonomi, statistik
och historia. Någon färdig universitetsexamen har hon inte.
– För att bli politiker krävs ingen särskild
utbildning, vem som helst ska kunna bli
förtroendevald. Ska du trivas inom politiken krävs främst ett stort samhällsengagemang, säger Helene.
Det bästa med att vara minister för högre
utbildning tycker Helene är det engagemang och den framtidstro som finns inom
utbildnings- och forskningsområdet.
– Det är otroligt inspirerande! Jag är glad
varje dag när jag går till jobbet, för att jag
vet att det finns så stora förhoppningar på
den här sektorn eftersom – utbildning är
framtiden, avslutar Helene.

Text: Namn Namnsson
Bild: Namn Namnsson

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 goda.

Varje år börjar cirka 20 000 studenter
runt om i Sverige på en YH-utbildning.
YH-utbildningar ges både på distans och
som traditionell undervisning i klassrum.
Therese Lindqvist, 27, har utbildat sig till
strategisk inköpare och jobbar idag på ett
läkemedelsföretag.
– Jag visste redan under gymnasiet att jag
ville studera vidare. Valet föll på en YHutbildning eftersom jag snabbt ville komma ut på arbetsmarknaden, berättar hon.

”Då blir jag riktigt attraktiv
hos arbetsgivarna.”

Fyller behoven på marknaden

Praktik leder ofta till jobb
I alla YH-utbildningar ingår en eller flera
LIA-perioder (Lärande i Arbete) där studenterna antingen själva får hitta en praktikplats eller söker den via skolan. Tack
vare skolornas nära samarbeten med
näringslivet är det sällan ett problem att
hitta praktikplats och LIA-perioderna är
oftast mycket uppskattade.
– De olika praktikperioderna och möjligheten att få göra praktik utomlands var
det jag uppskattade mest. Jag gjorde min
praktik i Shanghai under fyra månader,
berättar Therese.
Therese är nöjd med sitt utbildningsval.
– Efter att ha läst om de enskilda kursernas innehåll fastnade jag för utbildningen
och sökte. Är man däremot osäker kan
det vara bra att prata med någon som
arbetar inom branschen för att kunna
göra sig en bättre bild, säger hon.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan
som beslutar om vilka YH-utbildningar
som får uppstart. De analyserar behoven
som finns på arbetsmarknaden och ser till
att fylla dessa. En YH-utbildning sträcker
sig oftast mellan ett till tre år för att studenterna snabbt ska kunna komma ut på ”Praktikperioderna och möjligheten
att göra praktik utomlands var det
arbetsmarknaden.

jag uppskattade mest.”

Det är inte ovanligt att YH-utbildningar
skräddarsys i samarbete med flera företag för att ge den spetskompetens som
näringslivet efterfrågar.
– Jag fick snabbt veta vad yrkesrollen som
strategisk inköpare innebar och skolan
fyllde sedan på med relevant teoretisk
kunskap, säger Therese.

I framtiden drömmer Therese om att jobba
med kvalitetsfrågor och uppföljning av
leverantörer, gärna utomlands. Något
som är fullt möjligt efter utbildningen till
strategisk inköpare.
– För att nå dit jag vill krävs det att jag

först får några års arbetslivserfarenhet
inom en specifik bransch. Då blir jag riktigt
attraktiv hos arbetsgivarna, avslutar hon.

Mer om YH-utbildningar
Alla YH-utbildningar är kostnadsfria och berättigar till studiemedel
från CSN. Utbildningarna finns
inom många olika områden, t.ex.
bygg, ekonomi, försäljning, IT,
turism, vård, media och teknik.
De bedrivs av olika utbildningsanordnare runt om i landet. Dessa
kan exempelvis vara privata
utbildningsföretag eller kommuner.

Läs mer på
www.studentum.se/yh
Text: Olof Israelsson
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“Gott om jobb efter examen”
Brinner du för miljö och teknik och vill utbilda dig till ett yrke
med stora jobbmöjligheter? Gör som Maria och Michael,
studera Vatten- och miljöteknik vid Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, SKY.
– Mixen av teori och praktik är genomgående i utbildningen och passar mig perfekt, säger Maria.
Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige bildades på initiativ av näringslivet för att fylla
behovet av kvalificerad arbetskraft. Här
kan du bland annat utbilda dig till vattenoch miljötekniker, vilket är vad Maria Berlin,
33, från Boden och Michael Carlsson, 41,
från Tyresö gör. Maria studerar vid institutet i Sundsvall och Michael i Järfälla. De är
båda inne på sin andra termin av den två
år långa YH-utbildningen.

Bra mix av teori och praktik
Är du lösningsorienterad och nyfiken på
teknik är utbildningen Vatten- och miljötekniker något för dig. Maria är utbildad
statsvetare men kände att hon ville sadla
om och satsa på sitt miljöintresse.
– Mitt intresse för miljöfrågor väcktes
faktiskt när jag jobbade som biltestare i
Boden, skrattar Maria. Hon tycker att det
bästa med utbildningen är mixen av teori
och praktik. Hela 20 veckor av utbildningen
består av Lärande i Arbete (LIA) då studenterna gör praktik på ett företag i branschen.
På SKY tillämpas också problembaserat
lärande, vilket innebär att de jobbar med
projektarbeten i varje kurs, i relation till
det teoretiska materialet.

”Det känns bra att ha en utbildning
som ligger så rätt i tiden.”

Stort anställningsbehov
Efter utbildningen vill Maria arbeta som
miljötekniker, men drömmer om att en
dag bli VA-projektör.
– Det kommer finnas gott om jobb efter

Maria och Michael pluggar på Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, SKY.

examen eftersom att det är stora pensionsavgångar inom branschen just nu.
Det känns bra att ha en utbildning som
ligger så rätt i tiden, säger Maria.
Michaels drömjobb var från början att bli
arkitekt, men när han hittade utbildningen
Vatten- och miljötekniker på SKY blev han
genast intresserad.
– Det verkade vara en spännande utbildning inom en bransch som dessutom har
ett stort anställningsbehov. I framtiden
vill jag jobba med vatten och avlopp i en
kommun. Det händer otroligt mycket inom
VA idag med nya bestämmelser och nya
områden som behöver vatten och avlopp.
I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från VA-branschen som själva
är intresserade av att få in ny arbetskraft.
– SKY är en skola med bra renommé i
VA-branschen. Lärarna och föreläsarna
brinner verkligen för ämnet och det är
väldigt inspirerande!

Om du har ett intresse för teknik, miljö
och vatten och vill ha goda jobbchanser i
framtiden kommer utbildningen passa
dig, det är Maria och Michael överens om.
– Det finns många utvecklingsmöjligheter
för dig som har viljan och är redo att jobba
hårt, avslutar Michael.

Starter hösten 2015
• Järfälla
• Sundsvall
• Hallsberg

Läs mer på www.skys.se
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Socialt arbete med stora jobbchanser
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 skolan med barn med olika svårigheter
av utbildning självklart. Hon har alltid kände hon att det var dags att utbilda sig.
brunnit för att arbeta med människor i – Utbildningen till behandlingsassistent
utsatta miljöer med svår social bakgrund. ger mig flera ben att stå på och öppnar
Trots att hon redan i gymnasiet visste att dörrar till nya möjligheter. Kunskap är
detta var utbildningen för henne, valde makt och enkelt att bära med sig. Forshaga
hon att vänta med sin ansökan.
Yrkeshögskola har lång erfarenhet av
– Jag kände att jag ville ha lite mer livserfa- nätbaserade studier och det märks.
renhet först. När jag började utbildningen Lärarna är kunniga och alltid tillgängliga
kände jag redan efter dag ett att Forshaga via mail, Skype och mobil, säger Jill.
var helt rätt val. Här har jag fått vänner för
”Jag trodde inte att jag skulle vilja
livet, berättar Sandra.
Jill Hofstad, 41, läser även hon YH-utbild- jobba med ungdomar men har nu
ningen till behandlingsassistent, men på omvärderat det helt.”
distans. Efter att ha arbetat tio år inom

Praktiken är en ovärderlig tid

Forshaga Yrkeshögskola öppnar dörrar.

Sandra lockades mycket av praktiken.
Under hennes tvååriga utbildning har hon
sammanlagt 26 veckor Lärande i Arbete.
En ovärderlig tid enligt Sandra.
– Under praktiken får vi chans att prova
på yrket och knyta värdefulla kontakter
inför framtiden. Det ger oss en stor fördel

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.
Sandra gör sin praktik på ett ungdomshem och trivs jättebra med detta.
– Jag trodde inte att jag skulle vilja jobba
med ungdomar men har nu omvärderat
det helt. Utbildningen ger mig ständigt nya
aha-upplevelser, berättar Sandra.
Trots att Jill och Sandra går utbildningen
på två helt skilda sätt rekommenderar de
båda Forshaga Yrkeshögskola starkt.
– Lärarna på skolan har lång erfarenhet
av yrket och är väldigt kompetenta, säger
Sandra och Jill fortsätter:
– Jag tror att utbildningen kommer öppna
många nya dörrar för jobb!

Läs mer på www.forshaga.se/yh
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DEN ENDA UTBILDNINGEN I SITT SLAG
MedLearn erbjuder en unik utbildning där undersköterskor har möjlighet att vidareutbilda sig till ambulanssjukvårdare på bara 40 veckor. Caroline kände snabbt att
utbildningen var rätt för henne, och ser fram emot att nå
sitt mål i samband med examen.
Skåningen Caroline Hansson Ljung, 29,
har alltid gillat utmaningar och känner
därför att utbildningen till ambulanssjukvårdare passar henne perfekt.
– Utbildningens olika moment gör att man
ständigt utvecklas, här är ingen dag den
andra lik!
Först verkade det som att Caroline skulle
behöva gå en treårig utbildning till sjuksköterska för att sen bli specialistutbildad
ambulanssjuksköterska, men så hittade
hon MedLearns 40 veckor långa amblanssjukvårdarutbildning.
– Jag har jobbat inom vården länge och att
först behöva utbilda mig till sjuksköterska
kändes som en för lång väg till mitt mål.
40 veckor är en lagom tid att få fördjupa
sig inom det som krävs för ambulanssjukvårdaryrket, säger Caroline.

Attraktiv på arbetsmarknaden
MedLearns utbildning är unik i sitt slag
och skolan erbjuder 30 utbildningsplatser

vid varje intag, fördelade mellan studieorterna Stockholm och Göteborg. Det råder
brist på utbildade ambulanssjukvårdare
vilket gör studenterna attraktiva på arbetsmarknaden, något som Caroline har märkt.
– Företagen har redan greppat tag i oss
studenter, trots att vi inte är färdiga med
utbildningen än. Jag och många av mina
klasskamrater har redan varit på några
arbetsintervjuer.

Engagerade lärare
Under utbildningen kombineras teori och
praktik för att ge studenterna de bästa
förutsättningarna att lyckas i sina framtida
yrkesroller. Att klasserna är relativt små
bidrar till att lärarna hinner engagera sig i
alla studenters utveckling, något Caroline
ser som en stor fördel.
– Vi har engagerade lärare, som vill studenternas bästa. Vi jobbar mycket tajt i klassen och tack vare det får vi en otrolig
sammanhållning. Vi har väldigt kul ihop,
berättar Caroline.

Ambulanssjukvårdarutbildning på MedLearn.

För att passa som ambulanssjukvårdare
är det viktigt att du har tålamod och kan
vara flexibel.
– Du måste vara beredd på att det mesta
kan hända, saker blir inte alltid som man
tänkt sig, avslutar Caroline.

Läs mer på www.medlearn.se

Satsa på export!
Utbildningen Exportförsäljning –
Interkulturellt Affärsmannaskap, syftar till
att du efter avslutade studier ska kunna
arbeta för ett svenskt företag med
nationell B2B-försäljning/ exportförsäljning
med etablering av produkter eller tjänster
mot en utländsk marknad.
Delar av år två genomförs utomlands.
Redan under det första året får du ta del
av verklighetsbaserade projekt.

Uppstart HT15 i Stockholm

www.exportakademien.se

08 - 520 23 888
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9 av 10 får jobb efter examen
Allt från programmering till försäljning och VVS. Affärshögskolan och Teknikhögskolan erbjuder populära YHutbildningar inom flera olika områden. Teori varvas med
praktik och chanserna till jobb efter examen är goda.
– Lärarna sätter verkligen oss studenter i centrum, säger
blivande VVS-projektören Nan.
Affärshögskolan och Teknikhögskolan
finns på många orter runt om i landet.
Affärshögskolan erbjuder utbildningar
inom ekonomi, inköp och försäljning.
På Teknikhögskolan kan du istället studera
ett program inom IT, teknik eller bygg.
Skolornas utbud beror till stor del på
vilken typ av kompetens som efterfrågas
på respektive ort. Eftersom YH-utbildningar
anpassas efter behovet på arbetsmarknaden finns goda chanser till jobb.

Många jobb inom VVS

Nan tror att utbildningen till VVS-projektör
passar dig som är intresserad av teknik
och energi.
– Det viktigaste är att vara intresserad av
energi och att man är flexibel och social.
Då är det rätt!
Hon lyfter fram att lärarna på Teknikhögskolan är lyhörda, pedagogiska och kunniga eftersom de själva kommer direkt
från branschen.
– De sätter verkligen oss studenter i centrum. Vi har också stora möjligheter att
själva påverka undervisningen.

Nan Sukwattanamongkol, 28, från Göteborg studerar till VVS-projektör vid Teknikhögskolan i sin hemstad. Det är en tvåårig ”Genom LIA-perioderna får vi
utbildning som leder till projektledarjobb ett nätverk inom branschen
inom områderna värme, vatten och sanitet. som är ovärderligt.”
– Jag valde utbildningen för att jag ville
fortsätta att utvecklas och tyckte att VVS
verkade spännande och intressant. Två år
”LIA-perioderna är ovärderliga”
känns lagom att studera tycker jag.
Att LIA-perioderna är viktiga är något som
Stora pensionsavgångar inom branschen Alexandra Tuite, 25, från Göteborg håller
gör att utsikterna att få jobb efter examen med om. Hon har valt att stanna kvar i sin
är goda. Som utbildad VVS-projektör finns hemstad där hon studerar på Affärshögmånga olika karriärmöjligheter. Nan har skolan. Alexandra läser den ettåriga
ett speciellt drömjobb i sikte.
utbildningen Strategisk säljare som foku– Jag drömmer om att bli VVS-konstruktör serar på projektledarskap samt operativ
och projektledare inom VVS. Då kan man och strategisk försäljning.
till exempel arbeta med att konstruera – Jag har jobbat inom försäljning länge
VVS-system i CAD-program, berättar hon. och vill ha en bred utbildning där jag kan
utvecklas inom yrket. Den strategiska
I utbildningen ingår två LIA-perioder då biten intresserar mig mycket, berättar hon.
studenterna får praktisera sina teoretiska
kunskaper ute på företag inom branschen. Alexandra tycker att det bästa med utbild– LIA-perioderna är jätteviktiga för att vi ningen är kombinationen mellan praktik
ska kunna skaffa oss ett värdefullt och teori och att handledarna är erfarna
nätverk och knyta kontakter i branschen och mycket kunniga.
– Jag är övertygad om att utbildningen ger
inför framtiden, säger Nan.

mig rätt kompetens och förutsättningar
inför framtiden. Genom LIA-perioderna får
vi dessutom ett nätverk inom branschen
som är ovärderligt, säger hon.

”Jag övertygad om att utbildningen
ger mig rätt kompetens och förutsättningar inför framtiden.”

Gott om jobb efter examen
Eftersom Alexandra har två små barn
hemma så kändes det rätt för henne att
välja en YH-utbildning vid Affärhögskolan.
– Jag tilltalades av längden på utbildningen. Det passar mig att den är så pass
intensiv och ger mig möjlighet att snabbt
kunna komma ut i arbetslivet efter examen,
säger Alexandra och fortsätter:
– Eftersom YH-utbildningen är anpassad
efter arbetsmarknaden kan man vara
säker på att det finns gott om jobb. Några
i min klass har till och med redan fått jobb.
Det känns tryggt.

Behovet av programmerare är stort
På Teknikhögskolan ges även YH-utbildningen Javautvecklare. Det är en tvåårig
utbildning som ger kunskaper i att utveckla
IT-system och mobilappar i programmeringsspråket Java. Stefan Bahnson,
34, från Göteborg blev rekommenderad
utbildningen av en vän och trivs utmärkt
på Teknikhögskolan.
– Jag har inte läst någon YH-utbildning
tidigare, men upplägget passar mig perfekt! Det bästa hittills har varit att träffa så
många likasinnade. Det gör mig motiverad,
säger Stefan.

Nan och Stefan läser på Teknikhögskolan och Alexandra på Affärshögskolan.
Alla tre ser ljust på framtiden och möjligheterna att få jobb efter examen.

Kod har alltid varit Stefans passion, och
nu har han tagit beslutet att satsa helhjärtat på att göra det till sitt yrke.
– Jag har stora ambitioner och vill ständigt få nya kunskaper för att bli en bättre
programmerare. Det känns bra att behovet av duktiga programmerare är stort, de
flesta företag verkar vara beredda att
satsa på någon som har stora ambitioner.
Även Stefan ser fram emot LIA-perioderna
och hoppas att praktikplatsen i kombination med teorin i utbildningen kommer att
ge honom en riktning i det enorma område
som programmering är.
– Än så länge har jag inget specifikt jobb i
sikte. Bara jag får koda och bidra till att föra
utvecklingen framåt lever jag drömmen.

Nära samarbete med näringslivet
Teknikhögskolans vision är att vara bäst på
utbildning i samarbete med arbetslivet.
Skolan har en nära samverkan med olika
företag och organisationer, för att säkerställa att de erbjuder utbildningar som
näringslivet efterfrågar och ge studenterna
viktiga kontakter inför framtiden.

”Några i min klass har till och med
redan fått jobb. Det känns tryggt.”

Till de som funderar på att läsa till Javautvecklare på Teknikhögskolan har Stefan
några tips.
– Bekanta dig med kod innan du börjar. Det
kommer att underlätta i det höga tempot,
och du kan fokusera på att driva framåt
istället för att bara försöka hänga med. Det
spelar egentligen ingen roll vilket programmeringsspråk, bara du har med dig logiken
bakom, avslutar han.

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

yrkeshögskola

STUDENTUMGUIDEN

16

Text: Olof Israelsson

Vägen till drömjobbet
Vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke får du ut maximalt av din
studietid. Som student kommer du i direktkontakt med
näringslivet och den bransch som du i slutändan kommer arbeta inom, något som Erik har erfarenhet av.
Erik Danielsson, 24, från Lerum läser
utbildningen Säljare och marknadsförare
B2B på Försäljningsakademien vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke, YHiM.
– Jag blev intresserad av utbildningen
under en mässa i Göteborg, då jag träffade
representanter från skolan. De gjorde ett
så gott intryck att jag bestämde mig för
att söka, berättar han.

Rätt val från början
Erik är inne på sin andra termin och stormtrivs. Hans lärare har en direkt koppling
till näringslivet och ställer krav på studenterna, men hårt arbete lönar sig.
– Du känner direkt när du börjar att det
finns ett engagemang från lärarna, en
känsla av att du kommer få ut maximalt
av din utbildning, säger han.
Utbildningen som Erik läser innehåller 26
veckor Lärande i Arbete (LIA). Erik gör sin
första LIA-period på ett IT-företag.
– Sälj- och marknadsföringsyrken kommer alltid vara aktuella, därför tror jag inte
det kommer att bli några problem att hitta
jobb efter att jag avslutat min utbildning,
säger Erik och fortsätter:
– Jag skulle gärna kombinera min framtida
yrkesroll med mitt intresse för ölbryggning, men jag är öppen för alla branscher.

Erik läser Säljare och marknadsförare B2B.

Säljare och marknadsförare B2B är en
tvåårig utbildning. Möjligheten att läsa en
kort och intensiv utbildning har gjort att

Erik upplever att stressen och pressen,
som många känner, över att börja plugga
direkt efter gymnasiet är onödig.
– Det är bättre att ta lite tid på sig, verkligen hitta det som du vill göra och en skola
där du kommer att trivas, tycker Erik.

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

Läs mer på www.yhim.se

5 frågor om studier

Hanna Borgström, 25 år, läser till läkare

Varför vill du bli läkare?
– För att det är spännande med människokroppen, och för att jag vill ha ett
jobb där jag träffar mycket människor
som jag kan hjälpa.

Vad är det bästa
med din utbildning?
– Det bästa är att det bara blir roligare
och roligare ju längre man kommer i
utbildningen. Ju mer man lärt sig, desto
mer får man göra på de kliniska placer-

ingarna och på så sätt blir man också
mer självständig i sitt arbete.

Vilken är den största
utmaningen med utbildningen?
Det är att ta sig igenom de stora tentorna. Och att stå ut med rätt intensivt
plugg i 5,5 år.

Vad vill du jobba med i framtiden?
– I framtiden vill jag antingen jobba med
akutsjukvård eller så vill jag bli barn-

läkare. Jag har inte bestämt mig än,
men de områdena känns mest lockande
i dagsläget.

Har du några tips till de
som vill studera till läkare?
– Ge inte upp om du inte kommer in
första gången du söker till läkarprogrammet. De flesta får söka flera
gånger innan de kommer in.
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stort behov av vårdadministratörer
Vill du arbeta med patientadministration, IT- samordning
och information inom vården? Vid Centrum Vux Haninge
kan du läsa en tvåårig YH-utbildning till vårdadministratör.
Teori varvas med praktik för att göra dig väl förberedd
inför ett jobb där den ena dagen inte är den andra lik.
” Jag har lärt mig massor på praktiken
som jag haft mycket nytta av.”

Sofia läser till vårdadministratör.

Sofia Kjellsson Amberg, 24, från Järfälla
studerar sin sista termin på utbildningen
Vårdadministratör. Sofia kände tidigt att
utbildningen var helt rätt för henne.
– Jag har länge velat arbeta inom vården
och dessutom är jag intresserad av organisation och struktur. När jag slog ihop det
fick jag fram detta yrke, så jag skickade in
min ansökan direkt, berättar Sofia.

Hon tycker att det bästa med utbildningen
är LIA-perioden, som har gett henne
möligheten att knyta viktiga kontakter
med framtida arbetsgivare.
– Att få möjlighet till så mycket praktik
gjorde att jag tidigt kände att jag valt rätt
utbildning. Jag har lärt mig massor på
praktiken som jag haft mycket nytta av,
berättar Sofia.
Alla YH-utbildningar styrs av efterfrågan
på arbetsmarknaden, något som Sofia
tycker är bra och också har märkt av då
hon varit i ute på praktik.
– Det verkar finnas ett stort behov av just
vårdadministratörer på många arbetsplatser inom vården, säger Sofia.

VILL DU BLI ELEKTRIKER?
- Läs BB1 begränsad behörighet

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

WWW.DISTANSSPECIALISTEN.SE
INFO@DISTANSSPECIALISTEN.SE
08 - 684 413 44

Sofias tips till den intresserade
Att vara stresstålig, ordningssam och
noggrann tror Sofia är viktigt om man vill
jobba som vårdadministratör. Hon har
också några tips till dig som är intresserade
av att söka utbildningen:
– Att ha lätt för språk och vara bra på
datorer gör det definitivt lättare att klara
utbildningen och arbetet. Räkna också
med många timmars studier även utöver
de schemalagda lektionerna och föreläsningarna, avslutar Sofia.

Läs mer på www.centrumvux.se/yh

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

yrkeshögskola
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Text: Olof Israelsson

rätt förutsättningar för framtiden
Gillar du problemlösning och vill ha ett kreativt yrke där
du ständigt utvecklas? Gör som Joakim och läs YH-utbildningen Systemutvecklare .NET på Newton.
Joakim Knöppel, 26 år från Stockholm,
” Klassen består av blandade personligläser till systemutvecklare på Newton i
hemstaden. En utbildning som han fick heter, men den gemensamma nämnaren är att vi gillar problemlösning.”
upp ögonen för under en YH-mässa.
– Jag har en bakgrund som snickare och
har alltid gillat att jobba kreativt och lösa
problem vilket jag får möjlighet att göra Hårt jobb ger bred kompetens
under utbildningen, säger Joakim.
Att läsa till systemutvecklare innebär hårt
jobb men Joakim uppskattar kunskapen
han får och ser flera fördelar med att studera på Newton.
– Skolan är ganska liten vilket gör att man
har bra kontakt med alla. Både lärare och
annan personal på skolan bidrar till att vi
studenter får rätt förutsättningar för framtiden, säger Joakim.
Precis som i andra YH-utbildningar ingår
det Lärande i Arbete (LIA) även i Joakims
program. Newton coachar studenterna till
LIA-platser och jobb. Genom ett mycket
nära samarbete med flera företag ser
Newton till att studenterna har relevanta
kunskaper så att de blir en tillgång under
sina praktikperioder.
Joakim läser till systemutvecklare på Newton.

Efter avslutad utbildning väntar jobb som
bland annat systemutvecklare, IT-projektledare eller programmerare. Joakim har
själv inte helt bestämt sig för vad han vill
jobba med.
– Just nu är jag väldigt intresserad av spelutveckling men vi får se vart jag hamnar.
Systemutveckling kan uppfattas som en
mycket teknisk och komplicerad utbildning som bara passar väldigt dataintresserade personer, en myt som Joakim vill
slå hål på.
– Utbildningen bygger på interaktion och
sociala kontakter. Klassen består av
blandade personligheter, men den gemensamma nämnaren är att vi gillar problemlösning, avslutar Joakim.

Läs mer på www.newton.se

5 frågor om studier

Sofia Bergqvist, 25 år, läser till Socionom

Varför vill du bli socionom?
– För att jag vill jobba med människor
och ha ett meningsfullt jobb.

Vad är det bästa
med din utbildning?
– Jag tycker att det bästa med socionomutbildningen är att den är bred och
allmänbildande.

Vilken är den största
utmaningen med utbildningen?
– Det är mycket självstudier och några
utmanande kurser, som kursen i juridik.

Vad vill du jobba med i framtiden?
– Jag har inte bestämt mig helt ännu.
Man måste inte veta exakt vad man vill
göra utan det kan få växa fram under
utbildningens gång.

Har du några tips till de som vill
studera till socionom?
– Våga prova! Jag tycker att man ganska
snabbt får en känsla om man är på rätt
spår eller inte.

Vad är komvux?
Utbildningsformen är till för dig som vill läsa vidare,
som saknar grundläggande behörighet eller inte
har det snittbetyg som krävs för att komma in på din
drömutbildning. På komvux kan du också läsa vuxenutbildningar som leder till ett specifikt yrke.

Komvux står för kommunal vuxenutbildning och det är kommunerna som ansvarar för utbildningsformen. Kommuner kan
själva bedriva kurser och utbildningar
eller välja att köpa in dem av privata
utbildningsanordnare.

Många av de som läser upp sin behöriget
eller betyg via komvux går vidare till högre
studier. Bra att tänka på för dig som vill
läsa upp eller komplettera dina betyg inför
universitet- eller högskolestudier är att
du vid ansökningstillfället hamnar i en
särskild kompletteringsgrupp, BII.

Niclas Jern, 29, läste en undersköterskeutbildning på komvux.
”Det var lätt att få jobb. Tack vare
– Jag var intresserad av att läsa till sjuk- praktiken hade jag bra kontakter.”
sköterska men visste inte om det skulle
passa mig och provade därför att först läsa
en vuxenutbildning till undersköterska.

Sök via din hemkommun

Lätt att få jobb efter utbildningen

Niclas läste till undersköterska under 1,5
år. Utbildningen hittade han på nätet och
han ansökte till skolan via den kommun
han var folkbokförd i.

Niclas kunde börja arbeta som undersköterska direkt efter utbildningen.
– Det var lätt att få jobb, tack vare praktiken
hade jag bra kontakter och fick börja
arbeta på ett sjukhus, säger han.

Alla svenskar som har fyllt 20 år och bor i
något av de nordiska länderna har möjlighet att söka en kommunal vuxenutbildning. Utbildningarna följer samma läroplan och kursplan som gymnasieskolan
men är anpassade för vuxna. Kombinationen av ämnen och studietakt bestämmer du tillsammans med en studie- och
yrkesvägledare.
– Tempot var ungefär som att läsa på
gymnasiet. Utbildningen var bra eftersom
den innehöll mycket praktik och lärande
ute på en arbetsplats. Det var också kul
att få kurskamrater i varierande åldrar,
berättar Niclas.

Idag studerar Niclas till sjuksköterska på
en högskola i Stockholm. Erfarenheterna
från utbildningen och åren som undersköterska ser han som mycket nyttiga för sin
framtida yrkesroll.
– Det har inneburit att jag har fått en
djupare förståelse för hur ett sjukhus
fungerar, fått en bättre klinisk blick och
märkt att jag verkligen uppskattar kontakten med patienterna. På ett sjukhus är det
oftast undersköterskorna som lär känna
patienterna bäst, avslutar Niclas.

Prövningar på komvux
Det har blivit svårare att få läsa
upp kurser för att förbättra ditt
snitt, om du redan har fått ett
godkänt betyg i kursen. Sökande
som saknar godkända betyg
prioriteras. Du som vill förbättra
dina redan befintliga betyg måste
därför studera på egen hand och
sedan anmäla dig till en så kallad
prövning. Det är ett prov som avgör
vilket betyg du får i ämnet. Det
kostar 500 kronor per prov, en
kostnad du själv får betala. Tänk
på att en prövning ofta tar lång tid
att genomföra så var väl förberedd
och planera in den i god tid.

Läs mer på www.studentum.se/komvux
Text: Olof Israelsson

En utbildning ska vara mer än
tillbringad tid och ett diplom.
Vi erbjuder utbildningar med tydliga mål
och nära anknytning till näringens behov.

YRKEN MED GODA FRAMTIDSUTSIKTER
Vill du börja studera och samtidigt vara säker på att ha goda jobbmöjligheter efter examen?
Här listas några av de yrken som enligt Statistiska centralbyrån kommer vara attraktiva på
arbetsmarknaden framöver:
• Grundskollärare

• Tandsköterska

• Gymnasielärare

• Tandläkare

• Fritidspedagog

• Specialistsjuksköterska

• Speciallärare

• Barnmorska

• Förskollärare

• Biomedicinsk analytiker

Studera till Undersköterska
eller Barnskötare
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!

Lärlingsutbildning

Utbildning för dig som vill arbeta som Skötare i psykiatrisk verksamhet eller
Vårdare/Stödassistent med inriktning mot funktionsnedsättningar. Som lärling
studerar du i klassrum en dag i veckan och resten på arbetsplatsen.
Läs mer på www.largarden.se eller ring 08-88 01 90.
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190 kurser
Läs mer på www.infokomp.se

Du har drömmarna
vi har verktygen
På Infokomp kan du välja mellan 190 olika
kurser av hög kvalité inom gymnasial
vuxenutbildning.
Hos oss kan du läsa en eller fler kurser vare
sig du vill komplettera eller förbättra tidigare
studieresultat. Du kan givetvis även läsa ett
ämne av rent intresse. Infokomp erbjuder
både fristående kurser och hela program.
Genom nära samarbeten med olika arbetsgivare över hela landet kan vi erbjuda bra
praktikplatser och arbetsgivarkontakter. Du
får alltid personlig hjälp och studie- och
yrkesvägledning på skolan men också via
webben om du är distansstudent. Alla våra
kurser och program är kostnadsfria och
berättigar till studiemedel från CSN.
Kort och gott, du har drömmarna –
vi har verktygen.

”Jag har alltid fått återkoppling och stöd”
Anna Gustavsson, 33, från Sollentuna, har läst flera kurser på Infokomp
bland annat matte, svenska, samhällskunskap och engelska.

Att få ett bra bemötande och positiv
feedback under sin studietid var viktigt för Anna och gav henne motivation i studierna.

Anna rekommenderar Infokomp till
andra som är intresserade av vuxenutbildning, särskilt till de som har behov av extra stöd och handledning.

– När jag skulle börja studera så besökte jag två skolor i Sollentuna som
erbjöd grundkurs i matematik. Jag
valde Infokomp eftersom det kändes
bra helt enkelt! Jag fick ett bra bemötande och tydlig information från start.

– Jag har läst de flesta av mina kurser
på distans, distans med handledning
(flex) och matte som närlärande. Jag
har alltid fått återkoppling och stöd av
mina lärare, de är mån om att informationen ska vara rätt och tydlig.

– Jag har själv dyslexi och Infokomp
har stöttat mig i mina studier och för
att uppnå mina mål, avslutar Anna.

Vad är folkhögskola?
På folkhögskola kan du utveckla ditt stora
intresse eller gå en utbildning som gör dig
redo för arbetslivet. Gemensamt för de drygt
150 olika folkhögskolorna i Sverige är att
arbetssättet utgår från studenternas erfarenheter, kunskaper och behov.

Ylva Svensson, 23, läser sitt andra och
avslutande år på utbildningen Fritidsledare med natur- och friluftslivsprofil och
är väldigt nöjd med både utbildningen och
valet att studera på just folkhögskola. Här
får hon möjlighet att arbeta mycket praktiskt och en dag i veckan får hon fokusera
på sitt stora intresse; friluftsliv.
– Jag är väldigt naturintresserad och efter
min utbildning vill jag gärna komma till en
verksamhet där man arbetar nära naturen, säger Ylva.
Utbildningen ger henne bred kompetens
när det kommer till arbete med äldre ungdomar, något som efterfrågas inom olika
typer av verksamheter. Ylva känner sig
med andra ord redo att ge sig ut på
arbetsmarknaden.

Upptäck dina styrkor och svagheter
Folkhögskolestudier är inte uppbyggda
kring läxor och prov, ett stort fokus läggs
istället på att, i små grupper, arbeta tillsammans både praktiskt och teoretiskt
och att många gånger diskutera sig fram
till nästa steg. Ett arbetssätt som Ylva
verkligen uppskattar.
– Man får lära sig väldigt mycket om sig
själv och tvingas jobba med både sina
styrkor och svagheter. I min klass är vi
blandade åldrar och vi bär på olika livserfarenheter vilket gör att vi också lär oss
mycket av varandra.

En smidig första flytt hemifrån
På folkhögskola kan du (med ett fåtal
undantag) bo på skolans internat under
tiden som du studerar. Ylva bodde
tidigare på skolans internat, men numera
bor hon tillsammans med sin sambo.
– Jag har hört att det är bostadsbrist i
många studentstäder, då kan det vara
skönt att ha möjligheten att bo på, eller i
direkt anslutning till skolan. Folkhögskolor
ligger dessutom ofta på väldigt natursköna
platser, vilket var ett stort plus för mig när
jag flyttade hit, säger Ylva.

Skolor med unika utbildningar
Folkhögskolorna kan själva bestämma
sitt kursutbud, eftersom de inte är bundna
till några läroplaner. Profiler och inriktningar variera därför mellan olika skolor.
Om du saknar grundläggande behörighet
kan du läsa Allmän kurs på folkhögskola,
ett alternativ till komvuxstudier. För den
som är intresserad av att plugga övriga
utbildningar på folkhögskola gäller det att
ha grundläggande behörighet och vara
över 18 år. Utöver det har vissa skolor särskilda antagningskrav eller inträdesprov
som en del av antagningsprocessen.
Något annat som kan vara bra att veta är
att folkhögskolestudier berättigar till
studiestöd från CSN.

folkhögskola är att du är beredd på att
spendera ganska mycket tid i skolan.
– Vi har inte mycket hemuppgifter. Däremot är det mycket självständigt arbete på
skolan, på egen hand eller tillsammans
med klasskompisar. Våra lärare är enormt
engagerade och all den tid vi tillbringar på
skolan gör att vi får en väldigt nära relation till dem, avslutar Ylva.

Läs upp kärnämnen
Samtliga folkhögskolor erbjuder så
kallad Allmän kurs där du som
saknar kärnämnen från gymnasiet
har möjlighet att läsa upp dessa
parallellt med övrig undervisning.
Viktigt att tänka på för den som vill
gå Allmän kurs och som sen
planerar att studera vidare på
universitet eller högskola är att du,
då du ansöker till en sådan utbildning, hamnar i en särskild antagningsgrupp, BF.

Läs mer på
www.studentum.se/folkhogskola

Något Ylva tror är viktigt för att trivas på
Text: Alexandra Rolf
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Så hittar du studentbostad
Sugen på att börja plugga i en ny och spännande stad?
Redan när du skickar in din ansökan kan det vara bra att
börja undersöka var du ska bo för att din studietid inte
ska förvandlas till en mardröm.
Nära hälften av alla som börjar studera
flyttar från sin hemort till en helt ny stad.
Det kan verka skrämmande att lämna
tryggheten och börja om på nytt, men
som student är det lätt att lära känna nya
människor i samma situation och det
finns mycket stöd att få från studentkårer
och andra studentorganisationer.
Ett första steg är att undersöka dina
bostadsmöjligheter. Vissa skolor har
internat som studenterna kan bo på, då
betalar du en avgift för kost och logi.

Ställ dig i bostadskö

Använd sociala medier

Ett annat alternativ kan vara att kolla upp
vilka bostadsköer du kan ställa dig i. Många
köer är gratis och några månaders kötid
kan vara allt som krävs för att få en bostad.

Kolla upp eventuella kontakter! Även om
du inte känner någon i din nya hemstad så
kanske dina vänner gör det. Använd dig av
sociala medier och andra kanaler.

Undersök om det finns bostadsgaranti för
studenter i den stad dit du ska flytta. Villkoren varierar, kontakta därför kommunen
eller skolan för att höra om det finns
bostadsgaranti som du kan utnyttja.

Lägg ut en annons där du beskriver vem
du är och vad du söker, och kom ihåg att
du kanske inte kan vara för kräsen i ditt
urval. Att bo som inneboende, få ett rum i
ett kollektiv eller bo i studentkorridor kan

alla vara bra alternativ, plus att dessa också
innebär att du lär känna andra studenter.
När du väl hittat ett boende kan det vara
bra att kolla om du uppfyller Försäkringskassans krav för bostadsbidrag. Extra klirr
i kassan är alltid välkommet som student!

Läs in behörigheter
för vidare studier,
fördjupa ett musikintresse
eller förbered dig för ett jobb!
Högalids Folkhögskola har en stor bredd i sitt
kursutbud. Hos oss möter du människor i olika
åldrar med skilda kulturella bakgrunder, livssituationer och förutsättningar.

Läs mer på www.hogalid.nu

kontakta oss: 0480-844 80

Vad är en yrkesutbildning?
Vill du läsa en kort, praktisk utbildning som leder till ett
specifikt yrke? Johanna tröttnade på sitt stressiga jobb
och utbildade sig till spa- och hudterapeut.
– Samspelet och förtroendet från kunderna är det
bästa, säger hon.

En yrkesutbildning ger dig en specifik
yrkestitel inom ett visst område. Många
yrkesutbildningar bedrivs i nära samarbete med näringslivet vilket innebär att du
ges tillfälle att skapa ett värdefullt nätverk
under din studietid.
I en yrkesutbildning varvas teoretiska
kunskaper med praktiska moment, där
fokus ligger på den praktiska delen.
Det är ofta privata utbildningsaktörer som
erbjuder yrkesutbildningar och det finns
ingen statlig myndighet som granskar de
utbildningar som ges. Det är därför viktigt
att du själv undersöker om utbildningen är
godkänd av yrkesområdets branschorganisation och om den ger ett diplom eller
en examen. Majoriteten av de yrkesutbildningar som finns på marknaden kostar
pengar och de flesta berättigar inte heller
till studiemedel. Kostnaden kan variera
och beror på utbildningsanordnaren.
En anledning till att välja en yrkesutbildning är att dessa ofta är kortare och mer
intensiva än andra utbildningstyper. Om
du vill bli till exempel makeupartist, nagelteknolog eller massageterapeut är en
yrkesutbildning också det enda alternativet.

Ett naturligt yrkesval
Efter att ha jobbat inom en stressig
bransch i flera år fick Johanna Bouvin, 27,
nog och bytte bana totalt. Spa- och hud-

terapeut blev ett naturligt yrkesval eftersom hon alltid haft ett stort intresse för
hud- och kroppsvård. För att bli spa- och
hudterapeut läste hon ett års heltidsstudier vid en skola i Stockholm.
– Det viktigaste för mig var att få en bred
kunskap som jag kunde känna mig trygg
med i framtiden, berättar Johanna och
fortsätter:
– Mina förväntningar på utbildningen gick
definitivt i uppfyllelse. All ny kunskap och
dessutom alla nya vänner jag lärt känna
var något av det bästa!

”Det viktigaste för mig var att få en
bred kunskap som jag kunde
känna mig trygg med i framtiden.”

Populära yrkesutbildningar
På Studentum.se finns det över
1 000 olika yrkesutbildningar att
söka bland. Allt från byggutbildningar och ekonomiutbildningar
till utbildningar inom träning och
skönhet. Här listar vi några av
de populäraste yrkesutbildningarna på Studentum.se.
• Mäklarassistent
• Kostrådgivare
• Löneadministratör
• Flygvärdinna/Flygvärd
• Samtalsterapeut
• Pilot

Studierna ledde till eget företag

• Beroendeterapeut

Johanna finansierade sin utbildning på
egen hand.
– Jag jobbade ihop en stor del av summan
sedan lånade jag resterande belopp,
berättar hon.

• Personlig Tränare

Idag driver Johanna sitt egna företag
Fin hos mig. Hon hyr en plats och ett
behandlingsrum i Stockholm, där hon
bedriver sin verksamhet.
– Att vara egen företagare är skönt eftersom man är sin egen chef. Jag kan göra
lite som jag vill, avslutar Johanna.

Läs mer på
www.studentum.se/yrkesutbildning
Text: Mikaela Karlsson

Skådespelarprogrammet

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

Bäst när det gäller!
Utbilda dig hos Nordens ledande skola för Personliga tränare.
PT360 är till för dig som vill jobba professionellt och seriöst
med träning, kost och hälsa.
INNEHÅLL:
Kommunikation och förändringsarbete
Personlig tränare
Kostrådgivare
Stresshantering
Sälj och marknadsföring
Total tid: 435 lärarledda timmar fördelade på ca 6 månader,
hel- eller deltidsstudier i Stockholm – Göteborg – Malmö.
l
l
l
l
l

Läs mer om våra utbildningar: www.safe-education.se
Telefon: 010-110 59 90
e-post: info@safe-education.se
Följ oss på Instagram. Gilla oss på Facebook,
så får du ta del av våra nyheter och erbjudanden.

5 frågor om studier

Yenifer rojas sanchez, 25 år, har Studerat till Makeup-artist

Varför ville du bli makeup artist?
– För att få arbeta med färg och form
tillsammans med människor. Jag ville
ha ett kreativt yrke.

Vad var det bästa
med din utbildning?
– Det var mycket som var bra, men
främst de små klasserna och praktiken
som hjälpte oss ut i arbetslivet.

Vilken var den största
utmaningen med utbildningen?

Några tips till de som vill
studera till makeup-artist?

– Att förstå sig på hur, varför och när
man skulle lägga vissa skuggor i ansiktet för att ta fram smickrande drag.

– Mina tips är att kolla in olika skolor,
läs omdömen och se vad varje skola
kan erbjuda dig. Det är tufft under och
efter utbildningen, men det är värt det.
Man blir starkare utav det och det är
otroligt roligt!

Vad jobbar du med idag?
– Jag är frilansande makeup- artist, hårstylist och maskör. Utöver det arbetar
jag även som lärare på en studio.

Vad är utlandsstudier?

Minister för högre utbildning

Du som vill studera utomlands har många valmöjligheter:
språkstudier, enstaka kurser eller varför inte en hel
utbildning vid ett universitet utomlands? Erica bestämde sig tidigt för att lämna Sverige och bosätta sig i London för att studera modedesign.

Erica Agerås, 21, har alltid varit intresserad
av mode, design och konst och visste
tidigt vad hon ville satsa på. Bara tre månader efter att hon gått ut gymnasiet, där hon
läste mode/sömnad, bar det av till London.
– Jag ville ut och uppleva något nytt! Och
så finns det ett annat utbud av utbildningar
inom mode i London jämfört med Sverige,
säger Erica.

Fastnade för London

det finns hjälp att få. En utlandsagent kan
hjälpa dig med ansökan till utbildningen,
stipendieansökan, visumförberedelser
och mycket mer.
Alternativet om du inte vill ta hjälp av en
utlandsförmedlare är att studera utomlands på egen hand, som så kallad free
mover. Det kräver lite mer jobb från din
sida men ger å andra sidan större möjlighet att fritt välja destination och skola.
Om du vill åka som free mover kontaktar
du skolan som du vill studera vid för att få
all den information du behöver om studiestart, terminsavgifter, boendemöjligheter,
antagningskrav och så vidare. Du kan
även kontakta landets ambassad här i
Sverige för att få mer information.

Erica läste till en början en ettårig grundläggande kurs inom modedesign, och
trivdes så bra att hon beslutade sig för att
stanna och fortsätta studera en hel kandidatutbildning. Genom skolan fick hon
hjälp med ansökan till ett av Europas
främsta konst- och designuniversitet, där
hon nu läser sitt andra år av tre på kandidatprogrammet i modedesign.
”Du träffar människor från olika
– Det bästa med att studera utomlands länder och får kontakter över
tycker jag är nätverket. Du träffar män- hela världen!”
niskor från olika länder och får kontakter
över hela världen, berättar hon.

Ta hjälp av en utlandsagent
Känner du dig inspirerad att studera
utomlands precis som Erica? Då kan du
exempelvis besöka en utlandsmässa för
att få mer information. Det finns stipendier att söka som ibland kan täcka hela
eller i alla fall delar av terminsavgiften. De
flesta utbildningarna berättigar även till
studiestöd från CSN. Det kan kännas
svårt att fixa allt detta på egen hand, men

Under Ericas tid utomlands har hon fått
många nya vänner och erfarenheter.
Hon rekommenderar alla som funderar
på att studera utomlands att våga satsa
på sin dröm.
– Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag
bestämde mig för att flytta utomlands.
Jag hoppade bara på tåget, och så blev
det så himla bra! avslutar Erica.

”Jag bara hoppade på tåget, och
så blev det så himla bra!”

Populära länder
Här nedan hittar du de tio
populäraste länderna för utlandsstudier på Studentum.se.
• USA
• Polen
• Spanien
• Storbritannien
• Australien
• Danmark
• Italien
• Finland
• Norge
• Frankrike

Läs mer på
www.studentum.se/utlandsstudier
Text: Mikaela Karlsson
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