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Det finns ett
Hermods för alla
Hermods har ett brett och
modernt utbud av utbildningar som du kan läsa via
såväl traditionellt lärande
som distansutbildning. Välj
bland kompletta yrkespaket
eller enstaka kurser. Studieupplägget är helt individuellt.

Läs mer om Hermods på sid. 22.

NTI-skolan – lär
dig på dina villkor
NTI-skolan erbjuder utbildningar i flera olika former över
hela landet. Under hösten
genomför skolan en nystart
och kommer att expandera
sin verksamhet. Antalet olika
studieformer kommer att utökas och finnas tillgängliga
på ännu fler orter runt om i
Sverige.

Läs mer om NTI-skolan på s. 23.

Din nyckel till
framgång?
Är du en av de som drömmer
om att studera utomlands?
Jens Skoglund tog chansen att
pröva på collegelivet i Miami,
USA. Han berättar om sina
upplevelser och hur man går
tillväga för att söka utbildning
utanför Sveriges gränser.

Foto: Erik Lundback

Nå dina mål med
rätt utbildning

Står du inför vägskälet att välja studier och påbörja din karriär? I sådana fall är det helt
rätt tidning som du just nu håller i dina händer. StudentumGuiden är en heltäckande
utbildningsguide som ger information och inspiration till fortsatta studier. Du får bland
annat träffa Tobias och Cecilia som hittat sina drömutbildningar på Stockholms Tekniska
Institut (STI). De berättar mer om STI och deras utbildningar på sidan 13.

Läs mer om Jens äventyr på
s. 14.

Hitta rätt
högskoleutbildning
De svenska högskolorna och
universiteten erbjuder tusentals
kurser och hundratals program.
Att välja det som passar dig
bäst är svårt. Vi ger dig tips för
hur du ska tänka när du ska välja
utbildning, utbildningsort och
skola.

Läs mer på s. 7.
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UNIVERSITET & HÖGSKOLA

- det finns ungefär 40 statliga universitet och högskolor i Sverige
- man kan läsa antingen en hel utbildning (program) eller fristående kurser.
- antagning sker i huvudsak på betyg (minst grundläggande högskolebehörighet krävs) eller högskoleprovsresultat
- avgiftsfria och studiemedelsberättigande
- man söker till universitet/högskolor den 15 oktober och 15 april via www.studera.nu
- hitta högskoleutbildningar på www.hogskoleguiden.se

KY- OCH YH-UTBILDNING

- Yh-myndigheten ansvarar för eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan
- utbildningarna syftar till att leda till jobb direkt efter examen
- avgiftsfria och studiemedelsberättigande
- ansökan skickas till respektive skola, observera att start- och ansökningsdatum varierar
- hitta Ky- och Yh-utbildningar på www.kyutbildningar.se och www.yrkeshogskola.net

SID 4
SID 8

STUDIER UTOMLANDS

- välj mellan en kortare språkkurs, en termin på universitet eller en hel utbildning utomlands
- du kan åka på egen hand (free mover), genom ett utbytesprogram vid ett svenskt universitet eller ta hjälp av en utlandsstudieeller språkreseförmedlare
- vissa språkkurser längre än 3 veckor inom Europa är studiemedelsberättigande. Om språket inte pratas i Europa får du
studiemedel för språkstudier även utanför Europa
- hitta utlandsstudier på www.plugga-utomlands.se och språkresor på www.sprakresa.se

SID 14

YRKESUTBILDNING

- många yrkesutbildningar drivs av privata utbildningsföretag som ordnar kurser och utbildningar inom många områden
- privata utbildningar har ofta någon form av kursavgift och man får oftast inte studiemedel från CSN, men det finns undantag
- andra typer av yrkesutbildningar finns också via ex. folkhögskolor och kommuner vilka ofta är studiemedelsberättigande
- antagningskraven samt ansökningsdatum varierar och ansökan skickas till respektive skola
- hitta yrkesutbildningar på www.yrkesutbildningar.se

SID 17

FOLKHÖGSKOLA

- det finns 150 folkhögskolor i Sverige och ansökan görs till respektive folkhögskola
- inte bunden till traditionella ämnen eller kursplaner. Arbetar ofta med temastudier och projektarbeten
- även studieförberedande kurser, ofta kallade Allmän kurs, efter vilken man kan få grundläggande behörighet för vidare studier
- finns inom en mängd områden, allt ifrån dans och konst till vård och pedagogik
- oftast avgiftsfria och studiemedelsberättigande

SID 20

VUXENUTBILDNING

- du måste vara över 20 år för att kunna komplettera kurser du saknar från grundskolan eller gymnasiet på Komvux
- avgiftsfria och studiemedelsberättigande
- vill du veta mer om vuxenutbildning ska du vända dig till din egen kommun
- hitta vuxenutbildning på www.komvuxutbildningar.se

SID 22

LEDARE

Bli inspirerad till fortsatta studier
Att välja rätt i utbildningsdjungeln är bland de svåraste val man har att göra. Du kanske känner att du inte
har tillräckligt koll på vilka alternativ som finns för att göra "rätt" val? Då är du inte ensam!

Foto: Simon Gustafsson

Det är just där Studentum kommer in i bilden - vi hjälper dig att hitta rätt. På Studentum.se har vi
samlat över 6 500 eftergymnasiala utbildningar, studentforum, skolrecensioner, studentbloggar,
reseberättelser och yrkes- och utbildningstest – allt för att hjälpa dig
att lättare hitta en utbildning som passar just dig.

Teamet bakom
StudentumGuiden
hösten 2010

Du håller just nu i sjunde upplagan av StudentumGuiden – en tidning
som riktar sig till dig som funderar på att börja studera. Vid varje
sektion hittar du information om de olika utbildningstyperna samt
intressanta reportage där nuvarande/tidigare studenter berättar om
sina utbildningsval. Med hjälp av StudentumGuiden hoppas vi kunna
inspirera dig till fortsatta studier!

Linda Essén
Grafisk Formgivning

Linda Essén
Site Manager Studentum.se

Avsändare: Studentum AB
Postadress: Box 7165, 10388 Stockholm
Besöksadress: Hovslagargatan 3, Stockholm
Telefon: 08-509 106 00 Fax: 08-509 106 99
www.studentum.se info@studentum.se

Gustav Kullander
Skribent

Bilyan Mladenov
Account Manager/
Projektledare StudentumGuiden

Om du har några synpunkter, tips eller idéer på information som du saknar i tidningen eller om
du som utbildningsanordnare skulle vilja medverka i vårens upplaga av StudentumGuiden är du
välkommen att höra av dig till oss; info@studentum.se.
Framsidesfoto: Erik Lundback, fotograf-eriklundback.com
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Vad vill du bli när du blir stor?
Ekonom? Sotare? Civilingenjör? Tandläkare? Musiker?
Tycker du att det är svårt att hitta rätt i utbildningsdjungeln
och veta vilka framtida yrken som passar dig? Vilka
utbildningar passar just dina personliga egenskaper? Det är
inte helt lätt att hålla reda på alla olika branscher som finns
och ännu svårare att ha koll på vilka utbildningsalternativ
som finns idag. Men lugn, vi vill hjälpa dig.
Gå in på www studentum.se/yrkestest för att se efter vilken
av nedanstående utbildningspersonligheter du är.
Vi på Studentum önskar dig lycka till med karriärval och
dina kommande studier!

Humanistiska Hugo

Serviceinriktade Simon

Naturnära Nora

Humanistiska Hugo är en underbar
pedagog som brinner för att lära ut
sina kunskaper och erfarenheter till
andra. Han kan ha ledaregenskaper
och ser en potential i andra samt
kan leda andra i deras arbete. Han
har en pedagogisk och diplomatisk
framtoning som gör att andra
lyssnar när han talar. Humanistiska
Hugo kan arbeta som bland
annat lärare, psykolog, coach eller
beteendevetare.

En som verkligen älskar att ge bra
service är Serviceinriktade Simon.
Han kan skilja på kvalitet och kvantitet
och ser alltid till både företagets och
kundens bästa när han arbetar.

Naturnära Nora vill arbeta med
naturen, med djur eller kanske
på en bondgård. Inom lantbruk,
skogshållning och djurhållning finns
många olika vägar att gå. Om man
vill arbeta med exempelvis djur
så är A och O ansvar samt att man
förbereder sig på att ge mycket,
både energi och tid. Om man istället
vill arbeta med skogshållning och
köra tunga maskiner måste man ha
en teknisk känsla och körkort.

Att arbeta med service, oavsett yrke,
kräver en viss typ av talang och är
ett roligt och varierande arbete som
ger dig möjlighet att arbeta både i
Sverige såväl som utomlands.

Estetiska Elin

Kommunikativa Kalle

Estetiska Elin är konstnärligt lagd och
har en enorm kreativitet som hon
måste få utlopp för. Hennes estetiska
sida är hennes starka punkt.

Kommunikative Kalle brinner för alla
slags typer av kommunikation. Han
gillar marknadsföring och vill arbeta
strategiskt och förstå samband av hur
olika faktorer påverkar varandra.

Hon har en känsla för färg och form
och vill arbeta praktiskt, kanske genom ett eget företag.

Han tycker om att skriva och är duktig
på att få ut sitt budskap bland andra.

Vårdande Viktor

Ekonomiska Eva

Tekniske Teo

Vårdande Viktor vill utbilda sig
inom hälsa, friskvård, naprapati,
kiropraktik och andra yrken inom
vården. Samhället blir allt mer
stressat och sjukskrivningarna är
många. Vårdande Viktor vill arbeta
proaktivt med hälsa och vård. Allt
fler väljer utbildningar utomlands
som ett alternativ till sina läkar- och
friskvårdsstudier.

Ekonomiska Eva är gillar högt tempo, ekonomiska arbetsuppgifter och
daglig kontakt med kunder. Hon har
förmågan att ge bra service samt har
kunskap att förmedla information på
bästa sätt. I arbetsuppifterna ingår
det att ha kontakt med offentliga
myndigheter, medarbetare inom
den egna organisationen samt
andra företag och kanske även med
allmänheten.

Tekniske Teo är tekniskt lagd och
intresserad och har viktiga kunskaper
som är värda att ta till vara på.
Genom tekniken kan vi ta tillvara
på naturens fysiska resurser och
omvandla dessa till olika produkter.
Tekniske Teo är intresserad av att i
framtiden arbeta som exempelvis
tekniker, elektriker eller ingenjör.

www studentum.se/yrkestest

4

Hela denna bilaga är en annons från www.studentum.se - Sveriges största söktjänst för utbildning

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

Mer frihet under
eget ansvar
Vill du skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter? Vill du öka dina chanser till ett
mer kvalificerat arbete samtidigt som du har roligt? Vill du ha en så hög och stabil
utbildning som möjligt? Sofie Ekström läste medie- och kommunikationsvetenskap
på ett universitet i Mellansverige, det har hon aldrig ångrat.
Text: Gustav Kullander

Att börja studera på en
högskola eller ett universitet
innebär ofta ett stort steg för
många människor. Man får
möjligheten att skaffa sig nya
kunskaper och erfarenheter,
kanske flytta hemifrån till en
ny ort och träffa massor utav
nya människor. Människor
som i många fall kommer
att bli vänner för livet. När
man börjar studera på en
högskola eller ett universitet
märker man att det är en stor
skillnad från gymnasietiden.
Här är det mer ”frihet under
eget ansvar” som gäller och en
stor tid av ens utbildningstid
handlar om självstudier.

Möjligheter att utforma sitt
eget program
På en högskola eller ett

universitet kan man välja
mellan att läsa fristående
kurser, utbildningsprogram
eller att själv utforma sin
egen utbildning. Man kan läsa
på heltid, halvfart, kvartsfart
eller distans. Möjligheterna
är många!
Sofie Ekström, 25, läste
medie- och kommunikationsvetenskap under tre år.
– Under hela min gymnasietid
var jag inställd på att gå
en vidareutbildning för att
kunna få ett arbete som jag
var intresserad av. Sen såg
jag det även som en möjlighet
till att flytta och träffa nya
människor, säger Sofie.
När Sofie skulle välja bland

utbildningar och skolor tyckte
hon det var mycket svårt.
Hon gick på SACO-mässan
och samlade på sig det hon
kunde, därefter åkte hon raka
vägen hem och sorterade
och eliminerade bland informationen hon hade fått.
Även om hon inte visste exakt
vad det var hon ville läsa så
hade hon ett hum. Sofie valde
till slut att läsa medie- och
kommunikationsvetenskap
på ett universitet i Mellansverige.
– Jag valde medie- och
kommunikationsvetenskap
för att jag kände att det var
en genre för mig och något jag
såg mig kunna arbeta med
i framtiden. Anledningen
till att det blev just på detta

Nya antagningskrav
till högskolan
För att uppfylla kraven för
grundläggande högskolebehörighet krävs det ett
slutbetyg från ett fullständigt
program i gymnasieskolan
eller ett slutbetyg från
gymnasial vuxenutbildning
med godkända betyg på minst
2250 gymnasiepoäng. Det
krävs lägst godkänt betyg i
kärnämneskurserna. Du är
alltså inte längre behörig
om du avslutar ett reducerat
program 2010 eller senare.
Områdesbehörighet, som är

ett nytt sätt att organisera de
särskilda förkunskapskraven,
består
dels
av
kurser
som krävs för särskild
behörighet för en viss utbildning (behörighetskurser)
samt av kurser som ger
extra meritpoäng vid urval
(meritkurser).
Språk, engelska, matematik
samt områdeskurser ger extra
meritpoäng vid urval. De är
olika för olika utbildningar
och kan ses som fördjupning
eller specialisering i relevanta

gymnasiekurser, som inte är
behörighetsgivande. Du kan
få maximalt 2,5 meritpoäng.
Du kan få meritpoäng för dina
extra kurser, även om de inte
används till jämförelsetalet.
Det är alltså viktigt att redan
från början i gymnasiet
välja rätt program och
kurser om du vill öka dina
chanser att komma in på din
drömutbildning.
Mer information hittar du på
www.studentum.se.

universitet var att de hade
ett campus jag upplevde som
tryggt. Jag tänkte att om
man bor helt omringad av
studenter lär man ju känna
åtminstone en, säger Sofie.

Under sina studier så kollade
Sofie
upp
möjligheterna
till att läsa utomlands. Det
fanns en grupp personer på
universitetet som hjälpte
Sofie med vilka skolor hon
kunde läsa på. Det hela
slutade med att hon läste den
Eget ansvar och större frihet
Innan Sofie började sina sista terminen på University
universitetsstudier så hade of Wisconsin i USA.
hon gått det estetiska programmet på gymnasiet och – Det var en fantastisk
även läst engelska på Malta. upplevelse! Jag lärde mig
otroligt mycket inom mitt
När hon började plugga på utbildningsområde såväl som
universitetet tyckte hon att mig själv, avslutar Sofie.
det var väldigt annorlunda
jämfört med vad hon var van Läs mer om universitets- och
vid. Inga fasta scheman och högskolestudier och hitta din
otroligt mycket självstudier. högskoleutbildning på www.
Det innebar ett större eget hogskoleguiden.se. Lycka till
ansvar men samtidigt en med dina kommande studier!
större frihet.
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”Det finns en stor efterfrågan
på arbetsmarknaden”
Att bestämma vilken utbildning man ska gå är bland de svåraste val man
har att göra. Man måste även göra ett val om vart man vill studera då många
högskoleutbildningar erbjuds på flera olika orter i Sverige. Andreas Dannelöv
valde att börja studera på Umeå School of Education, något han inte ångrar.
Text: Gustav Kullander

Umeå School of Education
är en högskola som erbjuder
lärarutbildningar hos Umeå
Universitet. På universitetet
finns det en utbyggd infrastruktur
och
etablerade
forskningsmiljöer inom det
utbildningsvetenskapliga området.

”Som kille har jag en fördel i ett
kvinnodominerande yrke”
Andreas
Dannelöv,
20,
från Söderhamn läser till
förskollärare på Umeå School
of Education. Han började
studera direkt efter gymnasiet då han kände att
han valt fel inriktning på
gymnasiet och för att han
ville ha en större chans att
få jobb efteråt. Han hade
tidigare bott i Umeå och
tyckte inte att det var särskilt
svårt att välja vart han ville

studera. Valet av utbildning
var däremot lite svårare men
han visste att han ville läsa
en lärarutbildning.
– Jag valde att läsa till
förskollärare för att det
finns en stor efterfrågan på
arbetsmarknaden. Eftersom
förskolläraryrket är väldigt
kvinnodominerande tänkte
jag att jag som kille har en
fördel. Dessutom är det ett
attraktivt yrke, man sitter
sällan inomhus en hel dag,
säger Andreas.

Umeå är en väl anpassad stad
för studenter
Umeå är en stad med rikt
kulturliv där en stor del av
invånarna är just studenter
vilket bidrar till att staden
på många sätt är anpassad
för studenterna. När Andreas

– Lärarna är otroligt kompetenta och stöttande, de har
även en stor förståelse för
hur det är att vara student.
De flesta föreläsarna är även
de otroligt duktiga och man
– Men den oron var som sitter ofta alldeles trollbunden
bortblåst efter de första under föreläsningarna, säger
veckorna. Utbildningen är Andreas.
väldigt rolig och intressant.
Den är väldigt bra upplagd ”Efterfrågan på förskollärare
och har ett jämnt tempo så är väldigt stor”
man behöver aldrig sitta På skolan finns det många
uppe på natten och plugga. grupprum och ställen där
En sak jag är väldigt nöjd man enskilt kan sitta i lugn
med är att man alltid får en och ro för att läsa och skriva.
tydlig studieguide i början Efter att man tagit examen
av varje kurs som beskriver har man stora möjligheter att
kursens innehåll och vad som fortsätta utbilda sig.
förväntas av varje student,
säger Andreas.
– Inom ett yrke som förskollärare finns det alltid någonKurserna som ingår i ut- ting man kan utveckla.
bildningen är väldigt vari- Man kan läsa vidare till
erande och blandas med specialpedagog eller söka
föreläsningar, tentor, hem- arbete som förskolchef och
tentor, grupparbeten och man kan också läsa till ämnen
praktik genom verksamhets- för att bli grundskollärare.
förlagd utbildning,VFU.
Det finns en väldigt stor
skulle börja utbildningen var
han först orolig att det skulle
vara svårt och ett högt tempo
jämfört med vad han var van
vid innan.

efterfrågan på förskollärare,
särskilt i Stockholm. Så jag
tror inte att det kommer
vara några problem att få
jobb direkt efter min examen,
avslutar Andreas.
Läs mer på
www.umu.
se.

Andreas tipsar
1. Innan jag sökte utbildningen
valde jag att praktisera på en
förskola för att känna efter
om det kändes bra.

Det kan jag

verkligen rekommendera!

2. Eftersom du ständigt kommer
att arbeta med människor bör
du vara en utåtriktad och social
person.

3. Det

är viktigt att du har ett

bra tålamod och att du tycker
det är kul med skapande och
praktiska moment.
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”Man kan söka
jobb inom flera
olika branscher”
Thomas Essén, 30 år, läste ett civilingenjörsprogram på en högskola i Stockholm.
Idag arbetar han som projektledare på ett av de största och mest internationellt
kända IT- och telekomföretagen i Sverige. Han fick arbetet direkt efter att han hade
tagit examen. Text: Gustav Kullander

Civilingenjörsutbildningen
som Thomas gick är en bred
utbildning där matematik
blandades med elektroteknik
och
kompletterades
med
bland annat träning i skriftlig
och muntlig kommunikation,
projektstyrning och ekonomi.
– Jag hade väldigt svårt att
bestämma mig efter gymnasiet
vad det var för något jag ville
studera. Det var mitt intresse
för teknik i allmänhet som till
slut fick mig att välja civilingenjörsutbildningen, säger
Thomas.

Finns en bred arbetsmarknad
Eftersom civilingenjörer finns
inom de flesta företag och

branscher har man en bred arbetsmarknad att välja bland.
Thomas arbetade först som
koordinator för produktionstest av sitt företags basstationsprodukter.
– Men när jag sen fick
möjligheten att arbeta som
projektledare
för
mobila
bredbandsprodukter kändes
det som ett naturligt karriärsteg där jag kunde utveckla
mig själv och lära mig något
nytt. Projektledarjobbet har
breddat
min
kompetens
inom bland annat kvalitet,
inköp och ekonomi. Som
projektledare har jag även
fått mer ansvar och större
möjligheter att påverka, säger

Internationell verksamhet

Thomas.

Verksamheten som Thomas
arbetar inom är mycket
internationell och har inneburit många tjänsteresor
utomlands. Att få träffa och
jobba med folk från hela
världen har enligt Thomas
varit mycket värdefullt.

Inom just IT- och telekomsektorn där Thomas
jobbar finns det väldigt många
civilingenjörer och området
har haft både kraftiga uppoch nedgångar under de
senaste åren. Särskilt med
tanke på konjunkturen har
antalet lediga jobb varierat
därefter.

– I slutändan är det ändå
de personer man jobbar med
som är avgörande för om man
trivs på jobbet, och det gör
jag, säger Thomas.

– Som nyutexaminerad civilingenjör är det alltid tufft
att konkurrera med andra
som har arbetslivserfarenhet.
Fördelen som nyutexaminerad
civilingenjör är att man kan
söka jobb inom flera olika
branscher, säger Thomas.

Som projektledare kan man
vanligtvis förvänta sig en
ingångslön på mellan 25
000 - 30 000 kronor, givetvis
beroende på vilken bransch

Ledarskap
Ekonomi
Språk
Word

Arbetsmiljö
Redovisning

www.utbildning.se
Söktjänst med 4500 utbildningar
Kompetensutveckling för dig
i arbetslivet

Miljö

Excel

Hitta din civilingenjörsutbildning på www.hogskoleguiden.se.

Personal

Juridik
El

Logistik

Projektledning
Coaching
Kundbemötande
Flash
Ekonomistyrning
Grafisk formgivning
Logistik

Internationell handel
MBA Entreprenörskap
Windows

Photoshop

Juridik

Coaching
Office
Pedagogik

Upphandling

NLP

UGL
Etik

HR

Operativsystem

InDesign
Bygg
Nätverk
Livsmedel
Marknadsföring
Konflikthantering
Industri

Ny som chef

Upphandling
Office

Hälsa

Förhandlingsteknik

Kommunikation

Produktionsledning
Kostnadsfri utbildningsrådgivning:
08-509 106 64 eller info@utbildning.se

Retorik

– De första åren på en civilingenjörsutbildning kan vara
rätt tuffa och en examen
kan kännas avlägsen, men
tröttna inte! De sista åren av
studierna var intressantare.
Försök även att få examensjobb på ett företag som det
går att få jobb på. Så vänta
inte till examensdagen med
att börja leta efter jobb, gör
det direkt, avslutar Thomas.

IT

Stresshantering
Systemutveckling

man är verksam inom. Under
karriären stiger sedan lönen
och inom Thomas bransch kan
man räkna med en snittlön
på runt 50 000 kronor.

Finansiering

Retorik

Foto

Powerpoint

Outlook
IT-säkerhet
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UNIVERSITET/HÖGSKOLA

Vad och var ska du studera?

Vid de svenska högskolorna och universiteten runt om i Sverige finns det
tusentals kurser och hundratals program. Men hur ska man hitta rätt skola och
rätt utbildning? Vart någonstans ska man studera? Text: Gustav Kullander
Att göra sitt studieval är
bland de svåraste val man
har att göra i livet. Vad ska
man bli när man blir stor
egentligen? Är man beredd
att flytta till en annan stad,
och till vilken i sådana fall?
Vissa människor har målet
klart redan i tidig ålder vad
de vill göra. De har bestämt
sig för att kanske bli läkare,
civilingenjör eller någonting
annat. Men de flesta unga
människor vet inte vad de ska
studera, och de vet inte heller
hur de ska ta reda på det.

Studie- och yrkesvägledare Vilken stad ska man studera i?
Ibland kanske man vet exakt
hjälper dig
Ett av de grundläggande
tipsen när du har frågor
och söker svar är att du hör
av dig till en studie- och
yrkesvägledare. Av studieoch yrkesvägledaren får du
rådgivning och tips på hur
du ska hitta det som bäst
passar dig och han/hon kan
besvara de frågor du har om
studier. Du kommer enklast
i kontakt med en studie- och
yrkesvägledare genom att
kontakta din hemkommun.

vad det är man vill studera,
men man vet inte var. Kurser
och program på högskolor och
universitet erbjuds nämligen
ofta på flera olika orter runt
om i landet.
Ett tips för dig som undrar över
vart i landet du ska studera
är att ta reda på så mycket
information som möjligt om
staden, men även om hur det
ser ut med studentboende. I
många av de mer populära

universitetsstäderna i Sverige
kan det nämligen vara svårt
att hitta boende. Det bästa
är att bestämma sig tidigt
för i vilken eller vilka städer
man skulle kunna tänka sig
att studera i och tidigt ställa
sig i bostadskö. Har du haft
vänner eller släktingar som
har studerat i andra städer
än där du bor? Fråga dem om
deras studietider och hur de
upplevde staden.

Välj program eller sätt ihop
din egen examen
Vid högskolor och universitet
kan du antingen läsa ett
helt program eller välja själv
vilka kurser du vill läsa och
på så sätt sätta ihop din egen
examen. Men en del yrken
kräver att man läser ett
särskilt program för att få
en examen, som exempelvis
jurist, läkare och psykolog
med flera. Dessa kallas för
yrkesexamen.
Fördelen med att endast läsa
kurser är att du då får välja
själv exakt vilka kurser det
är som du vill läsa och du kan
även anpassa dina studier
efter egna behov. Du kan
då läsa på distans eller på
kvällstid, eller till och med
på flera olika skolor. Du kan
ändå få en examen om du har
läst tillräckligt många kurser
och poäng.

Om man väljer att läsa ett
helt program så kan man
vara säker på att få läsa
alla de kurser som ingår i
utbildningen.
Studenterna
som läser kurser via ett
program
har
nämligen
platsgaranti. Den student
som endast läser kurser
kommer in i mån av plats.

När du vet vad du vill bli
När man vet vad man vill
studera så måste man
kolla upp att man klarar
de behörighetskrav till den
utbildning eller kurs som
man vill söka till. Ibland
så räcker det att man har
grundläggande
behörighet,
men ofta krävs det en särskild
behörighet och särskilda
betyg i vissa ämnen för att
vara kvalificerad att söka.
Om man har börjat en
utbildning och känner att
man valt fel så går det alltid
att avbryta sina studier och
satsa på något annat. Om
man känner att man valt fel
studieort så kan man i vissa
fall byta skola och istället
fortsätta att läsa programmet
eller kursen där.
Låter det intressant? Du
kan läsa mer om högskolor
och universitet samt hitta
högskoleutbildningar på www.
hogskoleguiden.se. Lycka till
med dina kommande studier!
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Praktiska utbildningar
som leder till jobb
I juli 2009 bildades Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh-myndigheten). De
ansvarar för eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. I den nya
Yrkeshögskolan ingår bl.a yrkeshögskoleutbildningar (Yh) och kvalificerade yrkeshögskoleutbildningar (Ky). De är uppbyggda på så sätt att de ska kunna leda till
jobb efter examen, och en rapport som Statistiska Centralbyrån släppte i mars
2008 visar att nio av tio personer har jobb efter att de tagit examen.
Text: Gustav Kullander
Ky-utbildningar har funnits
i det svenska utbildningssystemet sedan 2002 och kan
sägas vara Yh-utbildningarnas
föregångare. Sedan sommaren
2009 ingår Ky-utbildningar
i Yrkeshögskolan men så
småningom kommer alla
utbildningar inom Yrkeshögskolan att vara Yhutbildningar. Under en övergångsperiod (längst fram till
2013) kommer både Ky- och
Yh-utbildningar att finnas.
Utöver detta ansvarar Yhmyndigheten för frågor som rör
kompletterande utbildningar och
lärlingsutbildningar för vuxna
till vissa hantverksyrken.
Både Ky-och Yh-utbildningar

är eftergymnasiala yrkesutbildningar
med
stark
koppling
till
arbetslivet.
Men de styrs av olika lagar
och
förordningar,
vilket
innebär att de skiljer sig åt
i vissa avseenden som längd,
poängsystem, betygssystem
och examen.

Intresset för Ky och Yh har ökat
Kyoch Yh-utbildningar
är skapade och anpassade
efter ett specifikt behov
på arbetsmarknaden. Det
innebär att innehåll och
inriktning på utbildningarna
varierar, och att nya utbildningar startar och gamla
läggs ner allt eftersom
behovet på arbetsmarknaden
förändras.

Intresset för Ky- och Yhutbildningar har sedan starten varit hög och under det
senaste året har intresset
bara
ökat.
Anledningen
till detta anses vara ett
enastående
studieresultat
och ett nära samarbete med
arbetsmarknaden. Eftersom
Ky-utbildningar
successivt
kommer att ersättas av Yhutbildningar finns det idag
inte ett lika stort utbud Kyutbildningar att välja bland.
Antalet Yh-utbildningar har
i sin tur ökat markant, en
ökning som kommer att fortsätta.

Avgiftsfria och CSN-berättigade
Ky- och Yh-utbildningar är
varken forskningsanknutna

eller direkt vetenskapliga
som
högskoleutbildningar.
Ky- och Yh-utbildningar vilar
snarare på en grund av kunskap som uppkommit vid
produktionen av varor och
tjänster och sedan anpassats
utifrån arbetslivets krav
på kompetens. Ky - och Yhutbildningarna är avgiftsfria
och godkända av Centrala
Studiestödsnämnden, CSN.
När du läser en Ky- eller
Yh-utbildning får du kvalificerade yrkeshögskolepoäng
(Ky-poäng) eller yrkeshögskolepoäng (Yh-poäng). Ett
års heltidsstudier på en
Ky-utbildning
motsvarar
40 Ky-poäng och ett års
heltidsstudier på en Yh-

Ventilationsingenjör – inriktning inomhusmiljö
Den kvalificerade yrkeshögskoleutbildningen Ventilationsingenjör med inriktning
mot inomhusmiljö är en helt unik utbildning på Yrkeshögskolenivå. Yh-utbildningen
sammanför miljö, hälsa och högkvalitativ ventilationsteknik.
De studerande kommer bland annat lära sig projektera, leda projekt, montera
och effektivisera samt produktutveckling och industridesign via CAD. För att
öka studieflexibiliteten för studenterna kommer laptops att delas ut med hela
utbildningspaket inlagt. På så sätt kan studenterna lättare följa upp studierna och
studera vidare hemifrån.
s
s
s
s

Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning, 400 yh-poäng, 2 år
Lärande i arbete, LIA, 26 veckor.
Kursstart: 29 augusti 2011
Sista ansökningsdag 15 april 2011

www.yh.enkoping.se

utbildning motsvarar 200
Yh-poäng. Observera att
Ky-poäng
och
Yh-poäng
inte är samma sak som
högskolepoäng (hp). Ett års
heltidsstudier på högskolan
motsvarar 60 hp.

Praktiken är viktig
En av de största anledningarna till att Ky- och Yhutbildningar har blivit så
pass populära är praktiken. Alla Ky-utbildningar
innehåller minst en tredjedel praktik ute på en
arbetsplats. Merparten av
Yh-utbildningarna innehåller
praktik där man som student
får möjlighet att omsätta
sina kunskaper i praktiken.
Praktikperioderna i en Ky-
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och Yh-utbildning kallas för
Lärande I Arbete, LIA, och
det är ett ypperligt tillfälle
för studenten att få en större
arbetslivserfarenhet
samt
att knyta kontakter inom
branschen.
Ky-utbildningarna är även relativt korta,
mellan 1-3 år medan Yhutbildningarna
inte
har
någon övre gräns.

skoleexamen
kräver
att
Yh-utbildningen
omfattar
minst 200 Yh-poäng medan
kvalificerad yrkeshögskoleexamen kräver att Yhutbildningen omfattar minst
400 Yh-poäng, att minst 25
procent av utbildningstiden är
LIA och att ett examensarbete
ingår i utbildningen.

När det kommer till examen,
kan Ky-utbildningar leda till
en Kvalificerad yrkesexamen
medan Yh-utbildningar som
är minst ett år långa kan leda
till en Yrkeshögskoleexamen
och Yh-utbildningar som
är minst två år långa kan
leda till Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Yrkeshög-

När man ska söka till en
Kyeller
Yh-utbildning
är det viktigt att veta
att man söker direkt till
utbildningsanordnaren. Det
betyder att ansökningsdatum
och
kursstarter
ligger
utspridda över hela året.
De
flesta
utbildningar
startar dock på hösten och

Kursstarter över hela året

ansökningshandlingarna ska
vara inne på våren. Observera
att det finns skillnader i
förkunskapskraven,
t.ex.
för Ky-utbildningar gäller
fortfarande den så kallade
25:4-regeln.

jobb. En annan anledning
var att utbildningarna är
lite kortare och självklart
praktiken, att man får
erfarenheter och kontakter
från branschen, säger Peter.

Peter gick en marknadsPeter fick jobb innan sin förings- och medieutbildning
i Stockholm under två år
examen
Peter Warghagen, 25 år, från och han tycker att KyStockholm började en Ky- utbildningen uppfyllde hans
utbildning hösten 2007. Han förväntningar.
hade tidigare pluggat på
universitet i Stockholm, men – Jag tyckte det var mycket
kände att högskolestudierna ”skryt” i förväg om att Kyutbildningar var så bra
inte var något för honom.
för att man fick så mycket
– Jag kände att en Ky- kontakt med branschen, det
utbildning passade bättre var något som jag kände mig
för mig och att den skulle ge lite skeptisk till i förväg. Men
större möjligheter till att få det stämde verkligen. Sen så

var utbildningen verkligen
praktisk, man lärde sig inget
teoretiskt utan att på något
sätt få tillämpa det, säger
Peter.
Under Peters Ky-utbildning
hade han tre praktikperioder.
Efter sin andra praktikperiod
fick han extraarbete och redan
innan utbildningen var färdig
hade han fått en anställning
från samma företag. Där har
Peter blivit kvar sedan han
tog sin examen i juni 2009.
Låter det intressant? Läs
mer och hitta din Ky- eller
Yh-utbildning
på
www.
kyutbildningar.se och www.
yrkeshogskola.net. Lycka till
med dina kommande studier!
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I Orsa ligger Swedish College
of Tourism and Travel – SCoTT.
Mitt i ett av Sveriges främsta
turismområden, Siljansbygden,
erbjuds tre stycken olika utbildningar inom turism, resor,
fritid, rekreation och hälsa. Som
student i Orsa blir du dessutom
garanterad en bostad.
Text: Gustav Kullander

“Plugga i Orsa för att det leder till jobb”
På SCoTT i Orsa erbjuds
tre stycken utbildningar:
Svenska Turism- och skidlärarutbildningen, Svenska
Reseproducentutbildningen
och Svenska Hälso- och
turismutbildningen. Andreas
Larsson
är
utbildningsansvarig på Svenska Turismoch
skidlärarutbildningen
och han har varit med ända
sedan utbildningen drog
igång för nio år sedan.
– När jag fick chansen att
vara med och starta igång
utbildningen
så
kändes
det mycket lockande och
spännande. Min tanke från
början var att jag skulle göra
det här i Orsa under ett par
år men det var nu nio år
sedan och jag är fortfarande
kvar på skolan och tycker det
är fantastiskt roligt, säger
Andreas.

På den Svenska Turismoch skidlärarutbildningen är
studenterna ute och reser
och åker skidor under sex
månader av året. De är på
flera olika ställen i Sverige
och även i alperna.

visste att de hade utbildningar
inom turism, vilket lockade
honom.

– Jag fastnade för den Svenska
Reseproducentutbildningen,
den lät intressant och jag
tyckte att den hade en bred
– Våra studenter kommer inriktning, säger Daniel.
att ha fler skiddagar än
Anja Pärsson i vinter, säger All undervisning på SCoTT är
Andreas.
anknuten till verkligheten och
den teoretiska delen kopplas
ofta samman med att du får
”Praktiken är en mycket
utöva teorin i praktiken.
värdefull tid”
Men den Svenska Turism- Skolan har nästan inga
och
skidlärarutbildningen anställda lärare utan anlitar
är som nämnt inte den konsulter och föreläsare från
enda
utbildningen
som branschen. Eftersom det är
finns hos SCoTT. Daniel Yh-utbildningar så är även en
Bilar är 24 år gammal tredjedel av utbildningarna
och har nu tagit examen förlagd till praktik genom
från den tvååriga Svenska Lärande i Arbete (LIA).
Reseproducentutbildningen.
Han hade känt till SCoTT – Praktiken är en mycket
länge innan han sökte och värdefull tid. Här finns alla

möjligheter. Börja sök praktik i
tid och kör på ditt bästa när du
väl är där. Det är en värdefull
tid för dig att visa upp dig själv
och skapa och samla referenser,
säger Daniel.

Alla studenter erbjuds boende
I Orsa så har alla studenterna
bostadsgaranti, det betyder att
om man kommer in på någon
av utbildningarna på SCoTT
så har man blivit garanterad
en bostad. Bostäderna ligger
i nära anknytning till skolan
och det bidrar till att det blir
en väldigt bra gemenskap.
– Jag brukar säga att Orsa är en
håla, men en väldigt bra håla.
Hade vi haft skolan i exempelvis
Stockholm så hade studenterna
bara träffats på skolan och
sedan åkt hem. Här träffas och
umgås alla studenter även
efteråt. Studenterna gör allt

KONTAKT i
ARBETSLIVET
DIREKT! WWW.YHSYD.SE
Oavsett om du redan har jobb eller ännu inte varit ute i arbetslivet ger
Yrkeshögskolan Syd dig möjligheterna till en Ky/Yh-utbildning som leder till
yrkeskompetens! Studera till tekniker/ingenjör på heltid eller deltid/distans.
Vi varvar teori och praktik vilket ger en snabb väg till karriär inom Anläggning,
Bygg, El, Automation, Design & Konstruktion, Produktionsteknik och
Produktionsutveckling. Kontakta oss!
Olofström: 0454-975 92, 975 28
Hässleholm: 0451-26 85 81, 26 86 01
kansli@yhsyd.se

tillsammans, de pluggar, umgås, tränar och har riktigt
kul under sin tid på SCoTT.
Vi har även väldigt mycket
saker på skolområdet. Vi har
ett vattenhopp, professionella
studsmattor som är nedgrävda, en klättervägg, en
beachvolleybollplan,
egen
biograf, en pub och en
railarena där man glider på
stålräcken. Men den absolut
främsta anledningen till att
man ska plugga hos oss i
Orsa är för att det leder till
jobb! Alla som tagit examen
från den Svenska Turismoch skidlärarutbildningen har
blivit erbjuden ett arbete,
och så har det varit så länge
utbildningen funnits, avslutar
Andreas.
Läs mer på
www.orsa.
se/scott.
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”Man får vara kreativ och
pröva på olika områden”
Hos Nackademin erbjuds 19 olika yrkeshögskoleutbildningar i
centrala Stockholm. Deras utbildningar är väl anpassade mot
arbetslivet och under 2009 fick hela 85 procent av skolans
studenter jobb. Ungefär 30 procent av utbildningarna hos
Nackademin är förlagd till praktik och det allra vanligaste
är att studenterna får jobb på den arbetsplats där de har
praktiserat. Text: Gustav Kullander

Amela Muhovic är en av de
tjejer som valt att studera
till anläggningsingenjör med
inriktning på infrastruktur
hos Nackademin. Hon valde
att byta inriktning och ta
steget in i byggbranschen
efter att tidigare ha jobbat
inom barnomsorgen.
– Jag var lockad av att arbeta
med samhällsbyggnad. Och
utbildningen överträffade mina
förväntningar. Jag var inställd
på en renodlad byggutbildning,
men ämnena är många och
lärarna är så kompetenta att
vi redan i klassrummet kan
förstå hur arbetet fungerar i
praktiken, säger Amela.

Utbildningen har börjat på
bästa möjliga sätt
På utbildningen Anläggningsingenjör Infrastruktur får man
lära sig hur man arbetar med stora
och långvariga byggprojekt

inom tätbebyggelse, som t.ex.
Årstabron och Citybanan.
Studenterna får lära sig hur
hela
produktionsprocessen
fungerar och utföra planeringar, framställa ritningar, ställa
upp ekonomiska kalkyler och
andra viktiga moment inom
anläggningsteknik och juridik.
Efterfrågan på duktiga anläggningsingenjörer är stor
och det är här som man kan
hitta byggsektorns högsta ingångslöner.
För Amela har utbildningen
börjat på bästa möjliga sätt.
Hennes första praktikperiod
kommer hon att göra hos
bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC.
– Jag kommer att ingå i ett
stort projekt som omfattar
allt från bostadsbygge till
markarbete. Förhoppningsvis
får jag möjligheten att sätta

mig in i många olika moment,
säger Amela.

Stor variation av utbildningar
Utbildningen Anläggningsingenjör Infrastruktur, som
Amela går, är endast en av
de 19 olika yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds hos
Nackademin. En annan som
är helt i motsats till den är
deras utbildning Mobil Medieutveckling. Yh-utbildningen
Mobil Medieutveckling är för
dig som vill arbeta inom en av
de mest expansiva branscherna inom modern teknik.
Utbildningen fokuserar på
tjänster som är speciellt
anpassade för användning
på mobila enheter. Här lär
sig studenterna bl.a att
utveckla webbsidor, appar,
spel, program och tjänster
med reklam, musik, film,
underhållning och nytto-

funktioner för mobilen – det
media som mottagaren bär
med sig och finns tillgänglig
på i princip dygnet runt.

”Varenda människa äger en
mobiltelefon”

Tobias och de andra studenterna
får
en
bred
kunskapsbas där de efter
utbildningen har möjlighet
till att arbeta som exempelvis
strateg inom mobil media,
utvecklare av mobila tjänster,
utvecklare av appar till
Iphone och Android, utvecklare av tjänster och spel
för mobilen, handdatorer och
trådlösa enheter.

En av de studenter som går
Yh-utbildningen Mobil Medieutveckling på Nackademin är
25-årige Tobias Thimm från
Stockholm. Han valde att
börja studera då han kände
att han ville utvecklas efter – Det bästa med utbildningen
är att man får vara kreativ
tre års arbete i en affär.
och pröva på olika områden,
– Det som fick mig att välja alltifrån att koda applikationer
just utbildningen Mobil Medie- till att designa dem. Eftersom
utveckling var nog främst det är en Yh-utbildning så
mitt intresse för teknik och läggs mycket tid på praktiska
just mobiltelefoner. Det är en övningar istället för enbart
bransch som är på uppgång, teori, avslutar Tobias.
jag menar nästan varenda
människa äger en mobiltelefon Läs mer på www.nackademin.se.
och är mer eller mindre
beroende av den i vardagen,
säger Tobias.
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Vad är skillnaden på KY-, YHoch yrkesutbildning?
En yrkesutbildning är upplagd på ett litet annat sätt
jämfört med en Ky- och Yhutbildning. Bakom Ky- och Yhutbildningarna står Myndigheten för Yrkeshögskolan och
för att man ska få starta en
Ky- och Yh-utbildning måste
de granskas och godkännas av
denna myndighet.
Utbildningarna är avgiftsfria
och studiemedelsberättigade
och
får
endast
starta
om det finns ett arbetsmarknadsmässigt behov. De
privata yrkesutbildningarna

är inte alltid kostnadsfria
och de ger inte alltid rätt
till
studiemedel.
Yrkesutbildningar har som regel en
praktikperiod men ofta inte
lika långa som de är på Ky- och
Yh-utbildningar. Kostnaden
på yrkesutbildningar varierar
kraftigt och kan vara allt i
från gratis till att kosta flera
hundratusen kronor.
Längden är också något som
varierar mellan de olika
utbildningstyperna. En yrkesutbildning kan vara allt från
några dagar till flera år. En Kyutbildning är alltid mellan 1-3
år lång och en Yh-utbildning
måste alltid vara minst ett

halvår lång, däremot finns
ingen övre gräns för hur lång
en Yh-utbildning får vara.
Ky- och Yh-utbildningar leder
till en kvalificerad yrkesexamen, yrkeshögskoleexamen
eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. En yrkesutbildning däremot kan leda
till lite olika typer av examen,
därför är det viktigt att alltid
undersöka vad man får för
examen och om den är godkänd
av en branschorganisation,
samt om den är nationellt eller
internationellt godkänd.

Vanliga
frågor

Läs mer på www.studentum.se.

Din entré till yrkeslivet!
LiveTV-specialist
– 2 terminer 200 Yh-poäng

Grafisk tryckare
– 3 terminer 60 Ky-poäng

Grafisk bokbindare
LiveTV-specialist

– 2 terminer 40 Ky-poäng

Finansrådgivare

Finansrådgivare
– 2 terminer 40 Ky-poäng

Nya utbildningar på gång:
Tryckare

(Vid beviljan från Yh-myndigheten, januari 2011)
Bokbindare

w w w . x e n t e r. s e / k y

Barista management, Skylt- & storbildsproducent,
Redovisningsekonom, Säkerhetssamordnare.

Consensum ett Kunskapscentrum för
Dig som vill arbeta med människor
Yrkeshögskoleutbildning kurstart ht 2010 & vt 2011
Specialistutbildad undersköterska inom;
- palliativ vård 100 Yh-p Distans/halvfart (40v)
- psykiatrisk vård 200 Yh-p Distans/halvfart (80v)

Consensum Vux

Omvårdnadsprogrammet för vuxna på uppdrag av
Lunds kommun
Besök gärna vår hemsida för mer info om våra utbildningar Du är också välkommen att ringa
070-7332447 eller 046-144465 www.consensum.se
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”Med disciplin
och vilja har du
stor chans att
få jobb”

Stockholms Tekniska Institut (STI) bildades redan år
1924 och sedan dess har över 20 000 STI-ingenjörer
examinerats. Anders Blomqvist, Cecilia Klugman och
Tobias Ekstrand har samtliga valt att studera på STI
där de valt tre stycken olika utbildningar.

STI har sina lokaler på en
lugn gata på Östermalm
i centrala Stockholm med
närhet till det mesta som kan
önskas. Anders Blomqvist, 22
år, från Mora valde att efter
lumpen flytta till Stockholm
och läsa utbildningen Kyloch värmepumpstekniker.
– Jag kände väl att jag
behövde miljöombyte och
att det var läge att göra
någonting nytt, hade tidigare
jobbat som snickare. Jag
hittade utbildningen på STI
och fick väldigt bra kontakt
med utbildningschefen på
skolan, säger Anders.

Redan innan Anders hade
tagit examen hade han fått
arbete på den firma där
han hade gjort sin första
praktikperiod. Han säger att
det bästa med utbildningen
just är att man är efterfrågad
när man slutar.
– Har man disciplin och
viljan att plugga så har du
stor chans att få jobb efter
utbildningen! Vi hade några
av de kunnigaste personerna
i branschen som lärare
och det var en mycket bra
stämning på skolan, säger
Anders.

Foto: Erik Lundback

Text: Gustav Kullander

Cecilia Klugman och Tobias Ekstrand studerar på Stockholms Tekniska Institut.

Teori blandas med praktik
Medan Anders nyligen har
tagit examen så har 28åriga Cecilia Klugman från
Stockholm just börjat. Efter
att ha arbetat flera år som
ljudtekniker ville hon läsa
en utbildning som kunde ge
en tryggare anställning och
fastare arbetstider. Valet föll

på Yh-ubildningen Elkraft på
STI.

Teknisk Förvaltning Fastighet
på STI.

– Jag ville plugga el. Det är
otroligt häftigt att läsa om
något som samhället är så
otroligt beroende av. Det ska
bli roligt att vara inom en
Foto:utvecklas
Erik Lundback
bransch som
så
pass mycket som elbranschen
gör och måste göra. Sen är det
såklart bra att det finns en
hel del jobb, säger Cecilia.

– Jag ville utbilda mig inom en
stabil bransch. Jag är vicevärd
i min bostadsrättsförening
och sysslar redan en del med
förvaltning men jag ville
bredda mina kunskaper inom
fastighetsbranschen,
säger
Tobias.

Foto: Erik Lundback

Att valet föll just på denna
utbildning var dels för att det
var en Yh-utbildning där man
får blanda teori med praktik.
Hon ville också få en fast plats
efter att ha turnerat runt hela
landet som ljudtekniker.

Anders Blomqvist tog examen våren 2010 och fick jobb på sin praktikplats.

– Det bästa med utbildningen
är att en fjärdedel är praktik
och att vi samtidigt får
en teoretisk grund med
matematik och ellära. Utbildningen är väldigt bred och
det går att styra sin inriktning
med val av praktikplats och
val av ämne till slutarbetet,
säger Cecilia.

STI passade Tobias krav bäst
Tobias Ekstrand, 29 år,
är precis som Cecilia från
Stockholm och han läser

Tobias hade sökt och kommit
in på flera olika skolor men
kände att STI var den som
passade hans krav bäst.
– Jag tyckte utbildningen var
lagom lång, skolan ligger rätt
nära från var jag bor och så
har jag hört att det kommer
att finnas mycket jobb i
framtiden då det är många i
förvaltningsbranschen som
kommer att gå i pension
inom de närmsta åren, säger
Tobias.
Läs mer om STI på www.
stockholmstekniskainstitut.
se.
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STUDIER UTOMLANDS

“Mitt år i Miami har
gett mig oerhört
många erfarenheter“
Drömmer du om att studera utomlands, uppleva nya kulturer, träffa människor och
få nya språkkunskaper? Jens Skoglund, 26 år, tog chansen som utbytesstudent
under sin studietid på ekonomprogrammet vid ett universitet i Sverige.
Text: Gustav Kullander

När man ska studera utomlands kan man gå tillväga
på lite olika sätt. Man kan
åka som utbytesstudent och
välja att läsa en eller flera
terminer någon annanstans.
Man kan även läsa ett helt
program utomlands genom
en utlandsförmedlare som
hjälper till med allt från
ansökan till att ordna med
boende. Eller så kan man åka
helt på egen hand och själv ta
kontakt med skolan, skicka in
ansökan, ordna med boende
och allt annat som måste
ordnas med innan man kan
åka.

en del kriterier. Därefter
görs en urvalsprocess där
man tar hänsyn till tidigare
studieresultat, engagemang,
språkkunskaper, relevans för
utbildning samt en skriftlig
motivering. Ansökningarna
bedöms sedan av en ansvarig
i utbytesprogrammet tillsammans med en person på
Internationella kansliet.

”Jag ville prova på collegelivet”

Jens hade redan innan han
börjat
studera
bestämt
att han ville söka som utbytesstudent. Valet föll till
slut på University of Miami
där han under ett år läste
kurser i management och
marknadsföring.

Om man ska åka som utbytesstudent måste man
först och främst uppfylla

– Jag ville prova på hur det
kändes att bo i ett annat land

under ett helt år. Jag hade
ställt in mig på USA då jag
ville prova på collegelivet.
Att det blev just Miami var
mest en slump. Jag hade sökt
flera olika alternativ och jag
blev antagen till varje och fick
välja, säger Jens.

Låg vid poolen mellan
lektionerna
I Miami mötte Jens en helt ny
studiekultur. Istället för att ha
institutioner utspridda över
en hel stad var allting samlat
på ett och samma ställe
på ett gigantiskt campus.
Klasserna var mindre och
närvaro var väldigt viktigt.
Själva studentlivet var också
det oerhört annorlunda från
det Jens var van vid hemma
i Sverige.

– Vi gick och tittade på
universitetslagen i allt från
amerikansk fotboll till basket
och det kunde vara uppemot
80 000 människor på läktaren!
Sen var ju såklart vädret
väldigt härligt, att mellan
lektionerna kunna lägga sig
vid poolen och sola var ju inte
direkt helt fel, säger Jens.

En erfarenhet för livet
Medan de flesta av studenterna bodde på campusområdet
så bodde Jens tillsammans
med några andra i ett hus
strax utanför. Under sitt år
träffade han studenter från
hela världen och tillsammans
med sina nya vänner gjorde
de flera resor både inom USA
och i närliggande länder.
Det enda negativa med hela

året var enligt Jens att man
till slut var tvungen att åka
hem.
– Mitt år i Miami har gett
mig oerhört många erfarenheter som jag kommer
att ha nytta av i hela mitt
liv. Bara det att bo i ett annat
land dit man måste ordna
med visum, boende, el- och
vattenabonnemang och så
vidare. Självklart även de
språkkunskaper
jag
fått
genom att plugga heltid på
engelska. Jag tror att det är
en erfarenhet som absolut
kommer att hjälpa mig i min
framtida karriär, avslutar
Jens.
Läs mer på
utomlands.se.

www.plugga-
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Tips för dig som vill
plugga utomlands

Jens tips för dig som vill studera utomlands:
1. Se till att du har sparat pengar så att du kan ha lite skoj och resa runt
lite när du ändå är borta.
2. Ha mejlkontakt med studievägledaren på plats så att du kan få reda på
när du senast ska välja kurser och så vidare så att du får läsa det som du
vill.
3. Ta kontakt med studenter som tidigare varit på utbyte dit du ska för att
få information samt så att du ska slippa göra misstag som de kanske har
gjort.

6/*5&%*/5&3/"5*0/"-#64*/&444$)00-4
The United International Business Schools organization is a private and
independent network of educational institutions offering various study
programs and specializations at the undergraduate/#BDIFMPS, graduate/
.BTUFS and executive/.#" level in Antwerp, Barcelona, Brussels, Ghent,
Madrid, Valencia and Zurich.
We provide students with the inspiring excellence of a private university
and the stimulating advantage of a small-scale environment, all in multicultural and English-speaking surroundings.
Applications are accepted all year round.
Transfer students are welcome.
School-sponsored scholarships available for Scandinavian students.
Multiple starting dates during the academic year.
Please contact us for further information.
www.6*#4.org
info@uibs.org
Phone: +41 43 4883719

Optometristuddannelse
i København
Uddannelsen varer 3½ år (210 ECTS-point):
2 år på skolen + 1½ år i praktik (som kan være i Sverige)
For yderligere information: Kontakt Ebbe Hargbøl
tlf. direkte +45 25 45 30 02

Teknisk Erhvervsskole Center
www.tec.dk

United International Business Schools
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YRKESUTBILDNING

En utbildningsform
som ger dig ett
specifikt yrke
Skulle du vilja få spetskompetens inom ett visst yrke? En yrkestitel som lockar dig
och som du tycker verkar rolig? Det finns en hel uppsjö yrkesutbildningar inom en
rad olika områden, allt i från bartender, projektledare till murare. Chansen är med
andra ord stor att det finns något för just dig.
Text: Gustav Kullander

Yrkesutbildningar
är
en
utbildningstyp som leder
till en yrkestitel inom ett
specifikt
område.
Under
en yrkesutbildning varvas
teoretiska kunskaper med
praktiska
moment,
där
oftast den praktiska delen
är dominerande. Flertalet av
utbildningarna använder sig
även av någon form av praktik,
vilket ger de studerande en
chans att praktiskt omsätta
sina kunskaper, samt knyta
viktiga kontakter med arbetslivet.

Undersök vad du får för
examen
När man ska börja studera är
det många saker att fundera
över. Vilken utbildningsform

du ska gå är en av de kanske
största frågorna du bör svara
på. När du går en utbildning
som ges av en folkhögskola,
ett universitet eller en annan
institution som går under
statlig tillsyn så måste
undervisningen hålla en viss
kvalitet för att få finnas med
i utbudet.
När utbildningen däremot
ges av en privat anordnare,
förening eller företag så bör du
som student undersöka om den
är godkänd av yrkesområdets
branschorganisation
och
huruvida yrkesutbildningen
ger ett nationellt eller
internationellt godkänt diplom eller examen. Ett annat
tips är att ta kontakt med

andra studenter som läst den
utbildning du är intresserad
av eller gått på den skola där
du vill gå.
Vid vissa yrkesutbildningar
ges det ut ett gesällbrev.
Ett gesällbrev är något
som kan sökas om du är
utbildad hantverkare, exempelvis
snickare
eller
frisör. Genom att göra ett
gesällprov kan du visa vilka
kunskaper du erhållit under
utbildningen och därigenom
få din kompetens på papper.
Det finns idag arbetsgivare
som kräver ett genomfört
och avklarat gesällprov för
att få anställning. Vilka
krav som ställs är såklart
olika beroende på vilken

utbildning/vilket yrke
studerar/arbetar inom.

du

En
yrkesutbildning
kan
vara
kostnadsfri
eller
kosta
flera
hundratusen
kronor. Vad utbildningen
kostar beror på vem som är
utbildningsanordnare. Om det
är yrkesutbildningar som går
under statlig tillsyn så är det
vanligt att de är kostnadsfria
och studiemedelsberättigande
genom Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Skillnaden mellan yrkesutbildning och Ky- och Yhutbildningar
En privat yrkesutbildning är
upplagd på ett lite annorlunda
sätt jämfört med en Ky-

och Yh-utbildning. Bakom
Kyoch Yh-utbildningar
står
Myndigheten
för
Yrkeshögskolan och för att
dessa utbildningar ska få
starta måste de godkännas
och granskas av denna
myndighet. De privata yrkesutbildningarna
står
inte
under en statlig myndighet
och är inte alltid kostnadsfria
eller ger rätt till studiemedel.
En yrkesutbildning kan vara
allt från att bli nagelteknolog
till diplomerad coach och
projektledare, möjligheterna
är många.
Du kan hitta mer information
och söka utbildningar på
www.yrkesutbildningar.se.
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”Osteopatin erbjöd något
som jag inte hittade
någon annanstans”
Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som är relativt
ung i Sverige. Dennis Jönsson och Cecilia Idemalm läser osteopati
på Stockholm College of Osteopathic Medicine (SCOM). När de är
färdigexaminerade kommer de att kunna arbeta med människor som
osteopater – deras drömyrke. Text: Gustav Kullander

Osteopati är en manuell
medicinsk behandlingsform
som grundades 1874 i
USA av läkaren Andrew
Taylor Still. Osteopati är en
holistisk vetenskap och ett
läkningssystem där man i
behandlingen stimulerar
kroppens självreglerande
förmåga att läka, genom
optimering av rörelse strukturellt som funktionellt.
Dennis Jönsson, 34 år, och
Cecilia Idemalm, 35 år,
läser osteopati på Stockholm
C o l l e g e o f    O s t e o p a t h i c
Medicine (SCOM). Dennis
är tidigare utbildad till
massageterapeut och har en
egen behandlingsklinik.
– Jag ville fördjupa mina
kunskaper om kroppen för att
påverka patienters hälsa. Jag
tyckte att osteopatin erbjöd

något som jag inte hittade
någon annanstans inom den
manuella medicinen. Det tog
ett tag att fundera på om jag
var redo för studier i fem år,
men jag har aldrig ångrat
beslutet, säger Dennis.

Kroppen läker sig självt
Cecilia hade jobbat i elva år
som personlig tränare och
ville vidareutvecklas. Hon
visste att hon ville arbeta
inom området hälsa på ett
individuellt plan.
– När jag första gången läste
om osteopati så verkade det
vara precis vad jag letade
efter. Den verkade ha min
holistiska syn som jag ville
arbeta utifrån. Så när jag
kunde
kombinera
mina
tidigare erfarenheter med
ny kunskap i min hemort
Stockholm var valet enkelt,

säger Cecilia.

symptom, säger Dennis.

Som osteopat anser man att
sjukdomar är ett uttryck
av störd kroppsfunktion,
mekaniskt, fysiologiskt och
psykologiskt. Sjukdom är
ett uttryck av att de hälsobringande processerna är
hindrade att upprätthålla
hälsa och kroppsfunktion.
Det finns inget terapeutiskt
system som kan bota, utan
terapeuten stimulerar enbart kroppen till läkning,
självupprätthållande och självreglering av hälsa. Det vill
säga, kroppen läker sig självt.

”Yrket har mycket goda
framtidsmöjligheter”

– Osteopatin är en komplett
behandlingsform som i
mitt tycke är unik och
outstanding! Den tar med
alla kroppssystem och som
osteopat jobbar jag alltid med
människor och inte bara med

Utbildningen bedrivs i fräscha och fina lokaler med
duktiga lärare från Sverige,
England
och
Frankrike
som är framstående i sina
respektive områden. Eftersom osteopatin är ganska
så ung i Sverige tror varken
Dennis eller Cecilia att det
kommer vara särskilt svårt
att få jobb efter examen.
– Jag tror att yrket har mycket
goda framtidsmöjligheter
tack vare osteopatins kvalitet
och bredd. Idag är människor
generellt mer benägna att
själva söka efter hjälp som
inte
tillhandahålls
inom
ramen för den traditionella
vården, säger Cecilia.

– Utbildningen kommer att
bidra med att jag får ett
yrke som jag kan vara stolt
över och tycker är roligt och
utmanande, säger Dennis.
Under utbildningen blandas
både teori och praktik. Praktiken görs under det tredje
året i skolans elevklinik där
man behandlar patienter med
hjälp av klinikhandledare.
Om man ska läsa till osteopat
är det bra att ha erfarenhet av
att jobba med människor. Det
kan även vara en fördel att ha
en tidigare utbildning eller
kurs inom det medicinska
området.
Läs mer om Stockholm College
of Osteopathic Medicine här
www.scom.se.

Pilotutbildning
Utbilda dig på SAA, en av Europas största flygskolor och du är
färdig pilot till nästa högkonjunktur!
Professional Pilot Program är en integrerad flygutbildning för dig
som inte har någon tidigare flygerfarenhet, men vill påbörja en
spännande pilotkarriär.
Utbildningen varvar teori och flygning på våra skolor i San Diego,
USA och i Västerås.
Besök gärna våra informationsdagar så berättar vi mer!

Email: info@bfsaa.se

Web: www.bfsaa.se Tfn: 021-802 800
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”Jag vill vara bäst!”

Utbildningar inom hudvård och skönhet är populära och det finns en mängd olika
utbildningsanordnare inom området. Jenny Pettersson, 26 år, från Stockholm var
en av de som hade svårt att välja. Till slut föll valet på utbildningen Hudvårds- och
SPA-terapeut hos Ewas Utbildning. Idag driver hon egen salong och har en egen
makeupserie. Text: Gustav Kullander
Privatskolan Ewas Utbildning
bedriver yrkesutbildningar på
distans. Yrkesutbildningen
Naturkosmetisk Hudvårdsoch SPA-terapeut är en
grundutbildning som leder
till att du sedan kan arbeta
professionellt som terapeut.
När Jenny skulle välja
utbildning så visste hon att
hon ville läsa inom hudvård.
Att hitta den rätta skolan var
däremot svårare.
– Jag hittade Ewas Utbildning
och var inne på deras hemsida
och läste säkert tusen gånger.
Jag kollade även med andra
som pluggat där och funderade
länge på vad det var jag ville
ha ut av min utbildning. Valet
föll på dem mycket tack vare
det jag läste och fick höra
men också för att de erbjuder
vidareutbildningar, vilket kändes viktigt för mig, säger
Jenny.

Startade egen salong och
lanserade makeupserie
En del av utbildningen är
praktisk och bedrivs på
skolan i Östersund.

– Det är tuffa dagar och man
måste hålla fokus för att man
därefter ska kunna klara av
sina studier på egen hand.
Lokalerna är supermysiga,
det känns liksom inte som
att man är i en skola utan
mer som att man är i en
professionell salong, säger
Jenny.
Redan innan Jenny var klar
med den praktiska delen
på skolan hade hon startat
egen salong och lanserat en
egen makeupserie. Samtidigt
fortsätter hon att läsa
de teoretiska delarna på
distans.
– Något som är väldigt bra
är att man alltid kan ringa
till skolan om man har några
frågor om de teoretiska studierna eller något annat. Det
har varit ett fantastiskt
stöd att veta att det faktiskt
alltid är okej att ringa. Men
framförallt har utbildningen
gett mig otroligt mycket
kunskap inom Hud- och SPAvård samt ett självförtroende
som gjort det lättare för mig

att ge mig ut i yrkesvärlden,
säger Jenny.
Under
utbildningen
har
studenterna hemtentor och
olika projektarbeten där
man får fördjupa sig inom
något ämne som man brinner
för. När alla delmoment är
avklarade så kommer man
överens med skolan om när
man ska göra ett slutprov.
Just nu håller Jenny på med
ett projektarbete där hon
fördjupar sig inom mineralmakeup och skillnader mellan
olika makeupprodukter som
finns på marknaden.

kommer tillbaka automatiskt.
Man måste jobba för att
vinna deras förtroende och få
dem att vilja besöka dig igen,
säger Jenny.

Jenny säger att skönhetsbranschen är en tuff bransch
och det gäller att vara
framåtriktad, hela tiden vilja
lära sig nya saker och våga ta
för sig.

Jenny har redan sitt mål och
sin dröm klar för sig. Inom fem
år vill hon ha utvecklat sin
nuvarande salong till en kedja
med minst tio salonger runt
om i landet. Hon vill också ha
utvecklat sin makeupserie till
att bli någonting stort.

– Jag har väldigt klart för mig
vad jag tänker jobba för. Jag
vill inte bara vara bra inom
det jag gör, jag vill vara bäst!
Man måste hela tiden komma
ihåg att kunderna inte

Jennys tips för dig som vill
jobba inom hudvård och
skönhet är att först och främst
ställa sig frågan vad man vill
få ut av sin utbildning och
vad man vill göra efter sin

Tuff bransch

utbildning. Man måste också
tycka om att arbeta med
människor eftersom det är de
som är kunderna.
– Denna utbildning är för dig
som vill ha en bred utbildning
som inte känns ytlig utan
personlig och otroligt lärorik.
Jag kan inte tänka mig någon
bättre start på din karriär
än den utbildning jag har
fått hos Ewas Utbildning,
avslutar Jenny.
Läs mer på www.
ewasutbildning.
com.

Vill du arbeta som
personlig tränare?
mf Hälsoutbildningar är ett av marknadens snabbast växande
utbildningsföretag inom friskvård & hälsa. Vi satsar på moderna
och gedigna utbildningar som gör dig maximalt förberedd för
yrkeslivet.
Läs till personlig tränare med start i december eller juli varje år.
Bokar du tidigt får du rabatt.

HÄLSOUTBILDNINGAR
MF (ËLSOUTBILDNINGAR !" s 3ANKT %RIKSGATAN  s   3TOCKHOLM
    s INFO MFHALSOUTBILDNINGARSE
WWWMFHALSOUTBILDNINGARSE
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FOLKHÖGSKOLA

En utbildningsform
som passar alla
Det finns en utbildningsform där du är viktigast. Där dina egna behov,
förkunskaper och erfarenheter sätts i fokus. Ett ställe där studierna är anpassade
efter dig som individ och där du själv planerar dina studier med en handledare.
Folkhögskolan är skapad utifrån våra olikheter som individer.
Text: Gustav Kullander

I Sverige finns det idag
150
olika
folkhögskolor.
107 av dessa är knutna till
olika folkrörelser, ideella
organisationer, stiftelser eller
föreningar. 43 folkhögskolor
drivs av landsting och regioner. Då folkhögskolorna
inte är bundna till några
centralt styrda läroplaner så
kan skolorna själva bestämma
över sin egen profilering och
sitt kursutbud.
Inom
folkhögskolan
finns
en
kompetent
lärarkår
som
vägleder
studenten
i lekfullhet, allvar och
diskussion. Variationen bland
folkhögskolans deltagare bildar en unik gruppdynamik
som inte uppstår inom
någon annan skolform. Den

avslappnade
stämningen
bidrar även till studenternas
ökade motivation och inlärning.

Skillnaden mellan
folkhögskola och universitet
Folkhögskolan vänder sig
till vuxna studerande från
18 år och uppåt. Genom att
studera på folkhögskolan
får man inga akademiska
högskolepoäng. Men vissa
av de kurser som erbjuds
av folkhögskolan studerar
man dock på eftergymnasial
nivå och då ställs samma
förkunskapskrav som för högskolans kurser, det vill säga,
grundläggande behörighet för
högskolestudier.
Några av de kurser som

erbjuds på folkhögskolan har
även samarbete med högskolor
och universitet, vilket innebär
att högskolan/universitetet
tillgodoräknar vissa delar
av folkhögskolekursen som
högskolepoäng.

Att bo tillsammans skapar
gemenskap
De allra flesta folkhögskolorna har internat där
man erbjuder kursdeltagarna
boende på skolan. Internatet
är en viktig del i folkhögskolans studiemiljö. Genom
att bo tillsammans med de
övriga kursdeltagarna skapar
man en nära gemenskap
samtidigt som det ger dig en
jättebra chans att bo på ett
ställe som du kanske aldrig
skulle bo på annars.

Avgiftsfri undervisning för dig
som studerar på folkhögskola
Själva undervisningen på
folkhögskolan är avgiftsfri.
Däremot får de studerande
betala för kursavgift, studiematerial, lunch med mera.
Om man väljer att bo på
internat betalar man också
för övrig kost och logi.
Kostnaderna varierar mellan
de olika skolorna beroende
på rumsstandard och antal
måltider, men ett riktvärde
brukar vara cirka 4 000
kronor i månaden.

Vill du upptäcka världen
Vill du se världen, uppleva
andra kulturer och lära dig
ett nytt språk? Eller vill du
se världen samtidigt som du
hjälper till vid krisdrabbade

områden? Flera folkhögskolor
erbjuder även utbildningar
där hela eller delar av kursen
tillbringas utomlands. Du
kan t.ex. plugga spanska i
Sverige och åka iväg på en
studieresa till Colombia, gå
en hel utbildning i Frankrike,
göra praktik i Barcelona,
arbeta på ett barnhem,
rädda utrotningshotade djur
eller hjälpa till med återuppbyggnader av byar - det
finns något för alla som vill
upptäcka världen!
Vill du läsa mer om folkhögskolan eller hitta en
folkhögskoleutbildning som
passar just dig? Då ska du
gå in på www.folk-hogskola.
se. Lycka till med dina
kommande studier!

På aktivitet.se hittar du roliga, avslappande och
fartfyllda aktiviteter i hela Sverige. Vad sägs som
att utmana vännerna på gokartbanan eller
tillbringa en heldag på spa?

aktivitet.se finns även i din iPhone!
Ladda ner appen och hitta en aktivitet i närheten...
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FOLKHÖGSKOLA
Vad är det för skillnad
på folkhögskola och
högskola?
Är man över 18 år gammal
så kan man studera behörighetsgivande kurser (Allmän
kurs) på folkhögskola i
Sverige och där kan du
både
komplettera
dina
gymnasiebetyg
och
läsa
kurser på eftergymnasial
nivå. För eftergymnasiala
kurser gäller samma förkunskapskrav
som
för
högskolan, det vill säga
grundläggande behörighet.
Däremot ger inte studier
på folkhögskola några akademiska högskolepoäng.

Vad finns det för olika
Hur ansöker man till en
kurser på folkhögskolan? folkhögskoleutbildning?
Man kan dela in folkhögskolans kurser i tre
kategorier – Allmän kurs,
särskild kurs och övrig kurs.
Allmänna kurser är för
dig som saknar fullständig
gymnasie- eller grundskoleutbildning. Kurserna är ett
alternativ till Komvux och det
finns en mängd olika ämnen
och profiler att välja mellan.
De
allmänna
kurserna
sträcker sig vanligtvis mellan
1-3 år, beroende på dina
förkunskaper och vad du har
för mål med dina studier.

Men det finns undantag. En
del folkhögskolor samarbetar med högskolor och
universitet och då kan man
tillgodoräkna vissa delar
av folkhögskolekursen som
högskolepoäng. När man
studerar på högskola så
ska utbildningen vila på
vetenskaplig grund.

Särskilda kurser är för dig
som vill lära dig lite mer
om ett specifikt ämne. De
inriktningar man kan välja
mellan har olika profiler, du
kan läsa exempelvis teater
och språk, men det finns
även inriktningar som riktar
sig till speciella yrken eller
grupper i samhället.

Varje utbildningsnivå på
högskolan förutsätter och
bygger på att man har en
utbildning på tidigare nivå.
Du måste alltså ha läst en
utbildning på grundnivå för
att kunna läsa vidare den på
avancerad nivå.

Övriga kurser hos folkhögskolan är oftare korta
kurser som vanligtvis inte
är längre än 15 dagar.
Dessa kurser har oftast
estetiska och konstnärliga
inriktningar. Folkhögskolor
erbjuder även sommarkurser
och distanskurser. Några
folkhögskolor erbjuder t.ex.
Kyoch Yh-utbildningar
och andra driver gymnasieutbildningar.

Observera att en del yrkesutbildningar på folkhögskolan
är ur studiemedelshänseende
registrerade på eftergymnasial
nivå.

Du ansöker direkt till varje
folkhögskola eftersom det
inte finns någon central
antagningsenhet för folkhögskolorna, som det t.ex.
finns till alla högskolor.
Folkhögskolorna
ansvarar
för sin egen antagning
och har därför sina egna
a n s ö k n i n g s b l a n k e t t e r.
Du hittar oftast dessa på
folk-högskolans
hemsida.
Du måste alltså skicka
en
ansökan
till
varje
folkhögskola du vill söka till.
På de flesta folkhögskolornas
egna webbplatser kan du
även ansöka direkt till de
olika kurserna.
De flesta kurser och utbildningar startar i januari
eller september. Folkhögskolorna bestämmer även
själva sista ansökningsdag
till deras kurser. Information
om ansökan till en folkhögskoleutbildning
brukar
finnas på folkhögskolans
hemsida.
Även om sista ansökningsdag varit kan det vara lönt
att kontakta skolan i alla fall.
Antagning till många kurser
sker fram till kursstart.
Det finns inga generella
antagningskrav eftersom det
finns kurser på så många
nivåer.

”Det är en bra början”
Anna Lindblom, 26 år
gammal, från
Mariestad
läste Teaterlinjen på en folkhögskola i Östergötland.
Hon läste teater även under
gymnasiet och det var där
som hon först hörde talas
om
folkhögskolan
som
utbildningsanstalt.
– Under utbildningen blandades teori med praktiska
övningar. Vi hade väldigt
många gästföreläsare som
var bra och allt som allt är
jag nöjd med utbildningen jag
gick, säger Anna.

Anna, 26 år

21

Anna
bodde
under
utbildningsåret på folkhögskolan,

Vanliga
frågor

?

en med att läsa på folkhögskola.
de Hon skulle rekommendera
andra som funderar på
folkhögskola att ta chansen
– Det var väldigt bra att och studera där.
bo på folkhögskolan. Men
intensivt. Vi bodde i korridor – Det är en bra början, eller
med gemensamt kök och fortsättning, för att fördjupa
umgängesrum. Det bidrog sig i något ämne. Att man
starkt till att gemenskapen sedan lär känna en massa
var väldigt bra, mycket nya människor är en klar
starkare än på exempelvis bonus, säger Anna.
gymnasiet. Vi bodde, pluggade
och gjorde väldigt mycket Om man är intresserad av
att studera på folkhögskola
ihop, säger Anna.
tycker Anna att man ska se
Det var också just gemen- över de olika folkhögskolornas
skapen, vännerna och de profiler och inriktningar så att
praktiska teaterlektionerna man får det man letar efter
som Anna tyckte var det bästa eftersom det finns så pass
något
som
skapade
bra gemenskap bland
studerande.

många olika valmöjligheter.
– Jag är mycket nöjd med mitt
val. Framtidsmöjligheterna
att få en anställning som
skådespelerska eller liknande
kanske inte är så höga. Men
det förbättrar möjligheterna
att komma in på exempelvis
Scenskolan. Vi avslutade
utbildningen med en teateruppsättning, avslutar Anna.
Låter det intressant? Vill
du plugga på folkhögskola?
Gå in på www.folk-hogskola.
se. Där kan du hitta en folkhögskoleutbildningen
som
passar just dig!
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VUXENUTBILDNING/KOMVUX

Det är aldrig för sent
att börja studera
För samtliga utbildningar på högskolenivå krävs det att du har grundläggande
behörighet för högskolestudier. På Vuxenutbildningen/Komvux erbjuds du att
läsa de kurser som du behöver för att ta dig ett steg närmare ditt framtida yrke
och karriär. Text: Gustav Kullander

Det vanligaste sättet att få
grundläggande
behörighet
är genom gymnasiet, men
det finns även möjlighet att
få det genom att studera
på Komvux. När du läser
på Komvux avgör du själv i
vilken fart du vill läsa, när
du vill läsa och var du vill
läsa. Det finns både dags- och
kvällskurser, på helfart och
halvfart och på distans eller
i klassrum. Du får även själv
välja vilka ämnen du vill läsa
och hur du ska kombinera
dem.
På Komvux är studierna mer
koncentrerade och antalet
undervisningstimmar
färre,
vilket betyder att studenterna
får arbeta mer självständigt och
ta mer ansvar för sina studier.

Vuxenutbildningar i andra
kommuner

sina gymnasiebetyg och höja
sitt snitt för att på så sätt
Vuxenutbildningar erbjuds öka sina chanser att komma
av din kommun. Vad för in på en högskoleutbildning.
utbildningar och kurser som Idag har många kommuner
erbjuds varierar därför från tagit bort möjligheten att
kommun till kommun. Om delta i undervisningen för att
du vill läsa en kurs eller läsa upp sina betyg. Du har
utbildning som inte finns däremot rätt till en så kallad
i din kommun så finns det prövning som innebär att du
möjlighet för dig att studera läser in en kurs på egen hand
i någon annan kommun. Det och sedan tentar av hela
krävs dock att din kommun kursen vid ett eller ett par
går med på att betala din tillfällen. Resultatet avgör då
utbildning till den kommun vilket betyg du får. Att göra en
där utbildningen erbjuds. prövning kostar 500 kronor
När du läser på Komvux är per kurs och när du studerar
du berättigad till studiemedel inför en prövning ges du inte
rätt till studiemedel.
från CSN.
Fram tills för några år sedan
var det många som studerade
på komvux för att läsa upp

Komvux hjälpte Carl in på
Ekonomprogrammet
Carl Swensson läste på yrkes-

Det finns ett Hermods för alla
www.hermods.se

förberedande gymnasium i
Helsingborg då han valde att
parallellt även studera på
Komvux.

att tempot var högt och jag
tycker nog att kurserna var mer
lärorika där än på gymnasiet,
säger Carl.

– Jag ville plugga ekonomi
på högskolenivå så jag valde
att höja vissa betyg genom
komvux samt läsa in vissa
kurser som Matematik C för
att få behörighet, säger Carl.

Carl lyckades bli behörig för
ekonomprogrammet och gick
ut med en magisterexamen
2004. Han påpekar att han
troligen inte hade varit där
han är idag om han inte hade
studerat på Komvux och
rekommenderar andra att
göra samma sak.

På dagtid läste Carl på
gymnasiet och på kvällarna
gick han på Komvux. Det blev
alltså mycket studier, men
han tyckte tiden på Komvux
var mycket bra.
– Lärarna på Komvux var riktigt
motiverande och alla studenter
var grymt målmedvetna. Alla
var ju där frivilligt vilket gjorde

– Om du är motiverad är Komvux
helt rätt, avslutar Carl.
Låter det intressant? Hitta
din vuxenutbildning på www.
komvuxutbildningar.se. Lycka
till med dina kommande
studier!

VUXENUTBILDNING PÅ GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL NIVÅ
Hermods har ett brett och modernt utbud av
utbildningar som du kan läsa via såväl traditionellt lärande som distansutbildning. Välj bland
kompletta yrkespaket eller enstaka kurser.
Studieupplägget är helt individuellt. Studierna är
kostnadsfria och studiemedelsberättigade.
Välj bland över 120 kurser
 Kärnämnen  Ekonomi  Moderna språk
 Handel och administration m.fl.
Kurspaket
 Ekonomiassistent  Starta eget  Säljare
 Turistinformatör  Personaladministratör m.fl.
KONTAKT

info@hermods.se  Läs mer på: www.hermods.se
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VUXENUTBILDNING/KOMVUX

”Ansvaret betalar sig"

NTI-skolan erbjuder utbildningar i flera olika former
över hela landet. Under hösten genomför skolan en
nystart och kommer att expandera sin verksamhet.
Antalet olika studieformer kommer att utökas och
finnas tillgängliga på ännu fler orter runt om i Sverige.
Marilú Bonezzi har läst flera ämnen hos NTI-skolan
och stormtrivs. Text: Gustav Kullander
Redan 1968 startades NTIskolan som är en del av
AcadeMedia-koncernen.
På NTI-skolan finns flera
olika studieformer: distans,
klassrum och allt däremellan
på många olika orter i
Sverige. Från och med den
första oktober 2010 kommer
skolan att expandera sin
klassrumsundervisning och
Academedia Vux kommer
att gå in under NTI-skolans
varumärke. Då kommer även
alla skolor att skyltas om med
en ny logotyp.
– Vi vill starta upp någonting
nytt, få en nystart. Vi vill öka
upp antalet olika studieformer
som vi har på NTI-skolan och
på det här sättet kommer
vi att få in väldigt mycket
yrkesutbildningar på ännu
fler orter runt om i Sverige,
berättar Henrik Thörnqvist
som är verksamhetschef på
NTI-skolan.

Skolans värden tydligare
Henrik säger att man genom

detta kommer att få en ökad
tydlighet för hur skolan
arbetar. Skolans personal
kommer att vidareutbildas
kring hur NTI-skolan som
helhet tänker om värdegrund
och servicegrad.

ger en feedback och säger att
man har lyckats bra. Utan
kunskaper har man svårt att
hävda sig i ett samhälle som
vårt och man får verkligen
bra självförtroende av att
kunna och veta. Det man får
av att studera är enbart till
glädje för ens eget ego. Jag
rekommenderar
självklart
alla att läsa in sina betyg på
NTI-skolan, säger Marilú.

Distansutbildning passade
bäst för Marilú

trodde jag att det skulle bli
jobbigt, men nu är det bara
roligt. Jag valde att läsa på
distans då det passar min
livssituation bäst. Det är inte
alltid helt lätt att läsa på
distans men jag har mycket
positiva erfarenheter från
lärarna som alltid hjälper
mig med de frågor jag har.
När jag är klar med denna
kurs kommer jag fortsätta
att läsa samhällskunskap
och matematik, jag funderar
även på att läsa historia och
italienska, säger Marilú.

Marilú Bonezzi, 53, läser just
nu Svenska B på distans på
NTI-skolan. Hon har tidigare
läst flera andra kurser. Hon
läser för att få behörighet till
en textilhögskola hon vill gå
på.

Marilú tycker att svenska på
NTI-skolan är det roligaste
ämne hon har läst. Det allra
bästa med utbildningen är att
hennes självförtroende har
stärkts.

– När jag började studera

– Vi har avtal med 142
– Det är en kick när en lärare kommuner och vi kan ofta

– Vi vill utveckla vår enhetlighet. Det ska exempelvis
vara samma böcker för alla
svenskkurser så att man på
så sätt kan byta studieform
från exempelvis distans till
klassrum och tvärtom. Vi
kommer även att utöka individualiseringen och flexibiliteten för individen och den
studerande, säger Henrik.

Avtal med 142 kommuner
Om du vill få hjälp med hur
du ska gå tillväga för att få
högskolebehörighet eller gå
en av NTI-skolans övriga
utbildningar är du välkommen
att kontakta skolan så slussar
de dig vidare till en studieoch yrkesvägledare.

anordna
samarbete
med
din hemkommun om vi inte
redan har det. När man börjar
studera hos oss ska man vara
beredd på att det är mycket
arbete, men arbetet betalar
sig. Det krävs en del av varje
människa, man behöver ta
ansvar. För man får verkligen
något man behöver, vare sig
man ska ut i högskolan eller
i arbetslivet. Vi hjälper varje
studerande att ta ansvar men
man måste även själv bidra
med engagemang. Det är
en urgammal sanning: hårt
arbete ger stor utdelning,
avslutar Henrik.
Läs mer
om NTIskolan på
www.nti.
se.
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KURSER
Läs mer på www.infokomp.se
Du har drömmarna. Vi har verktygen. Vi erbjuder utbildningar av hög kvalitet
där våra kunniga lärare finns nära dig – på webben eller i klassrum i ett 60-tal
av Sveriges kommuner.
Dessutom är alla våra kurser kostnadsfria och berättigar dig till studiemedel
från CSN.
Kontakta vår studierådgivning –
Telefon: 08-555 989 00
E-post: info@infokomp.se
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