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Vad är du ämnad att göra?
Vi spenderar majoriteten av våra liv på jobbet – att ha en sysselsättning som ger mening och
energi i vardagen är viktigt! Att hitta rätt är inte alltid lätt men i din hand håller du nu en
stor dos inspiration som förhoppningsvis kan göra att du tar steget ut i det mer eller mindre
okända. I år kan vi på Nackademin erbjuda inte mindre än 32 olika vägar till ett nytt jobb
och en ny karriär. Kanske är det inom ett område där du redan arbetat men känner att du
inte kommer längre med din nuvarande utbildning eller bakgrund. Kanske är det äntligen
dags för dig att ta det där steget och förverkliga en dröm om att jobba i den där specifika
branschen som alltid lockat dig! Oavsett din bakgrund så kan jag garantera att just Yhutbildningar är rätt val för dig som vill ha en specialiserad yrkesinriktad utbildning där
du lär dig exakt det de anställande företagen söker efter.
Historierna i vårt magasin visar verkligen på mångfalden av de olika yrken som finns idag.
Gökhan och Patrik, som båda studerat en byggutbildning på Nackademin, drömmer om att
någon gång bygga en stor flygplats eller ta första spadtaget på en skyskrapa. Kanske vet du
redan nu exakt vad det är du vill göra med din kommande karriär. Eller så har du en aning
om vilken bransch du ska jobba inom, men inte exakt vad du ska jobba med.
För dig som letar efter rätt utbildning lanserar vi i år en gratis e-learningkurs som ska hjälpa dig att hitta rätt inom våra två största utbildningsområden: Bygg och IT. Här kan du lära
dig mer om yrkesrollen, hur en dag ser ut, karriärvägar och lön samtidigt som du får prova
på en lektion inom det område som du är intresserad av. Allt för att förenkla ditt val! Du
hittar kursen på provanackademin.se.
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s. 22
5 yrken du inte visste fanns

Att hitta det man är ämnad att göra är inte alltid lätt. Men jag lovar att våra utbildningar är
de första stegen på rätt väg!
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FINNS DET JOBB?

I år startar Nackademin rekordmånga Yh-utbildningar. Spana in
våra 32 olika vägar till din nya
karriär!

Michael Yngvesson, VD på
Nackademin, blickar framåt och
riktar fokus mot matchningsutmaningar 2017.

En av de vanligaste frågorna vi får
från personer som funderar på att
söka utbildning hos oss är: finns det
några jobb?
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5

anledningar att välja
en Yh-utbildning

I livet finns många vägar att gå och när det kommer till valet av utbildning kan
det ibland kännas som att det finns ännu fler. Här har vi listat fem skäl till varför
en Yh-utbildning kan vara helt rätt val för dig!

1

Inget slår praktisk
erfarenhet

Det är ute i verkligheten du verkligen
lär dig, knyter kontakter för livet
och tar dina första riktiga steg mot
din framtida yrkesroll. En fjärdedel
av Nackademins utbildningar består
alltid av praktik ute på spännande
företag. Att lägga så mycket fokus på
att komma ut i arbetslivet tidigt ger
resultat. 72% av studenterna får jobb
redan under praktiken!
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Satsa på säkra
jobbkort

En yrkeshögskoleutbildning kan inte
finnas om arbetsmarknaden inte
uttryckt ett anställningsbehov. Kurser
som Harry Potter och hans världar,
7,5 högskolepoäng, i all ära. Med en
Yh-utbildning kan du vara säker på
att det du lär dig är hett eftertraktat
på arbetsmarknaden!
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Lär dig om
branschen från 		
branschen

En Yh-utbildning har alltid en ledningsgrupp med representanter från
den aktuella branschen. Lednings4

gruppen är med och tar fram och
påverkar innehållet i din utbildning,
genom att bland annat utforma
kursplanerna. Dyker det upp nya krav
på din yrkesroll under utbildningens
gång kan kursernas innehåll anpassas
för att du alltid ska ha de mest aktuella
verktygen med dig när du tar examen.
För vilka vet bäst vad du behöver lära
dig för att uppfylla aktuella kompetenskrav när du är färdig med din utbildning? De som är verksamma inom din
nya bransch, såklart!
Närheten till branscherna märks också
i klassrummet. Det är inte ovanligt att
din nästa arbetsgivare undervisar i en
kurs eller tar emot din klass på ett
studiebesök.
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bli heltidare än att plugga vidare och
ser arbetslivet som huvudalternativet
så kan yrkeshögkolan vara platsen för
dig.
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Letar du praktikant eller praktik?
I samarbete med LinkedIn har Nackademin tagit fram #RedoFörJobb – en
tjänst som förenklar och effektiviserar
jobbmatchningen inom yrkeshögskolan.
redoforjobb.nu

Studentlivets
viktigaste
byggstenar
glöms inte bort

Trots att yrkeshögskolan har vissa
starka fokusområden glöms inte
de viktiga delarna som skapar en
bra studietid bort. Som student på
Nackademin har du rätt till studiestöd från CSN och möjlighet att delta
i inspirerande gästföreläsningar och
arbetsmarknadsdagar.

Snabbaste vägen till
jobb

“Less is more” är en utnött klyscha
som använts så mycket att den nästan
borde appliceras på sig själv, men
ibland stämmer den verkligen! På
en Yh-utbildning lär du dig bara det
du verkligen har användning för, det
förkortar din tid i skolbänken och
låter dig fokusera på att bli så bra som
möjligt på det som spelar roll. Känner
du mer för att avancera än doktorera,

!

Nackademin tipsar

Läs mer om våra
32 Yh-utbildningar på
nackademin.se!

Hantera din
söndagsångest och
förändra ditt liv

Vill du prova på din
framtid innan du
investerar i den?

Är du och din sysselsättning
som gjorda för varandra?
Signa upp dig på den kostnadsfria online-kursen som
botar din söndagsångest.

Det kan vara svårt att veta
vilken utbildning du ska välja.
På Nackademin erbjuder vi
korta kurser online som kan
hjälpa dig att hitta rätt.

nackademin.se/
sondagsangest

provanackademin.se
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Vad blir man
egentligen?
Arbetsledare – styr det dagliga arbetet framåt

Systemutvecklare – spindeln i IT-nätet

En arbetsledare spelar en avgörande roll på en byggarbetsplats genom att ansvara för att styra det dagliga arbetet framåt. Som arbetsledare planerar du de
dagliga aktiviteterna på en byggarbetsplats och ansvarar för att projektet genomförs inom de ramar som ges. Då är det oerhört viktigt att se vilka prioriteringar
som behöver göras och frågor som arbetsledaren därför måste besvara dagligen
är frågor som: Vem gör vad och vad kan vänta?

Systemutvecklare är ett samlingsnamn för programmerare som utvecklar olika
typer av system. Det kan dels vara för webben men även för andra miljöer och
innefattar därmed alltifrån ekonomisystem, biljettsystem och mobiltelefonsystem till system som styr industriproduktion. Som systemutvecklare arbetar man
oftast i team med andra, löser problem och är med när nya produkter och tjänster
inom IT skapas. I grunden handlar det om logiskt tänkande där systemutvecklaren analyserar de problem företaget vill lösa med ett system och vilka krav det
ställer. Arbetet har oftast inslag av både programmering och systemutveckling.

Det är viktigt att arbetsledaren styr produktionen på ett resurseffektivt sätt
genom att planera på ett sätt som minimerar slöseri som exempelvis väntan på
material, maskiner eller besked om arbetssätt.

Entreprenadingenjör – en fot på bygget och en fot på
kontoret
Som entreprenadingenjör är du med under hela byggprocessen från första
kundmötet där en beställning görs till att projektet avslutas. När produktionen
är igång står entreprenadingenjören med en fot på bygget och en på kontoret och
ser till att projekten drivs framåt. Det dagliga arbetet sker nära platschefen och
entreprenadingenjören ansvarar över att realisera projektbeskrivningar från
kunder till färdiga offerter och projektplaner. Entreprenadingenjörens arbete
kan variera oerhört mycket beroende på företag och typ av projekt, men vanligtvis innebär rollen arbete med tidsplanering, ekonomi, samordning och uppföljning med platschefer ute på fältet.

BIM-ansvarig – skapar byggnader digitalt
Genom BIM-modellering är det möjligt att skapa en byggnad digitalt för att möjliggöra visualisering, testning och utvärdering av ett projekt redan innan första
spadtaget. På så vis höjs kvaliteten på slutresultatet då BIM-arbetet minskar
felmarginalen när projekt kan upplevas i förväg. I grunden handlar det om ett
smartare sätt att arbeta som bygger på att samla all information kring ett projekt
på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.
Som BIM-ansvarig är huvuduppgiften att stötta producerande enheter i digitala
arbetssätt. I rollen ansvarar du för att digitala handlingar uppfyller den kvalitet
som efterfrågas och därmed även för administration och utveckling av företagets
plattform för teknisk dokumentation.
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Ibland är det svårt att från början veta och förstå exakt vad en utbildning
leder till i slutändan. Många ställer sig frågorna: Vad kommer jag att arbeta
med när jag är klar och vilken yrkesroll kommer jag att ha?
Här har vi listat några av de vanligaste yrkesrollerna inom
bygg- och IT-branschen.

Webbutvecklare/UX-designer – förbättrar användbarheten mellan användare och produkt
UX, eller User Experience, handlar om att öka användarens upplevelse. Det handlar om att designa på ett sätt som gör det enklare att använda produkten eller
tjänsten. Som UX-designer utvecklar du idéer om hur användarna ska göra när
de interagerar med ett system, när de beställer eller köper varor, spelar spel eller
svarar på frågor.
I grunden handlar det om att förstå människor och som UX-designer är det
därför viktigt att skapa en klar bild av vem produkten är till för. Du har alltid
helhetsperspektivet i ett projekt och arbetar bland annat med att ta fram prototyper, wireframes, användarflöden och utvärderingar. I rollen ansvarar du för att
planera och genomföra kvalitativa användartester för att optimera användarens
upplevelse.

Mjukvarutestare – ett detektivarbete för att undvika fel
Idag finns det programvara i alla möjliga olika produkter från kaffeapparater och
bilar till datorer och industrimaskiner. Det är mjukvarutestaren som ansvarar
för att hitta fel och förbättringsåtgärder för att IT-systemen i dessa produkter ska
fungera så bra som möjligt och göra användarna nöjda. Arbetet handlar om att
planera och förbereda tester, fatta beslut om vad som ska testas, vem som utför
dem och i vilken ordning det ska ske. Därefter är det också testaren som rapporterar resultaten av testerna och reflekterar kring hur det har gått.
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32 olika vägar till

din nya karriär!
TEKNIK

KOMMUNIKATION

Drifttekniker

Elkraftsingenjör

Efter den här utbildningen kommer du
arbeta med att beräkna material- och
arbetskostnader för ett byggprojekt.
Du arbetar oftast i olika skeden av
byggprocessen med att handlägga
och utvärdera offerter samt beställa,
planera och granska leveranser till
byggarbetsplatsen.

Är du bra på att hålla många bollar
i luften? Som drifttekniker kommer
du att jobba med allt från service
gentemot hyresgäster till drift av fastighetstekniska system. Du kommer
att ha stenkoll på viktiga faktorer som
ventilation, värme och kyla och dessutom lära dig energibesparingsåtgärder
i olika byggnader.

Hela vår välfärd, infrastruktur och
ekonomi är beroende av el och branschen hungrar efter duktiga elkraftsingenjörer. Efter utbildningen kan du
jobba hos ett stort antal olika arbetsgivare med anknytning till elbranschen
och medverka i hela processen – från
projektering till idrifttagning.

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor

Längd: 2 år
Praktik: 30 veckor

Vill du vara med och bygga ett hållbart
samhälle? Byggnadsingenjör med inriktningen hållbart byggande leder till
arbete i produktion av nybyggnationer
och ROT med fokus på olika aspekter
av hållbarhet, exempelvis genom materialval och energieffektivisering.

Markingenjör
Uppsala

Drifttekniker
Uppsala

Utan vägar kommer vi ingenstans!
Som markingenjör arbetar du med
anläggningsarbete som rör de övre
skikten i marken och kan innefatta
både projektering och produktion.

Som drifttekniker kan du jobba med
drift av allt från gymlokaler till sjukhus
och vara spindeln i nätet gentemot
olika hyresgäster. Vill du plugga till
Drifttekniker i Uppsala? Då är det här
utbildningen för dig!

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor

Byggnadsingenjör ombyggnation och
byggnadsvård

VA-projektör

Digital Strateg

3D-printerdesigner och operatör

Anläggningsingenjör järnväg

Som digital strateg är din viktigaste
uppgift att lotsa företag och kunder
genom det digitala landskapet och
avgöra vilka kommunikationskanaler
och trender som genererar störst
affärsnytta för just deras verksamhet.

Med den senaste tekniken kan man
printa nästan vad som helst – från
dentalprodukter och smycken till
flygplansdelar och prototyper för
större maskiner. Vill du jobba med att
designa modeller för 3D-printers så är
detta utbildningen för dig!

Är du nyfiken på hur järnvägen
fungerar som transportsystem ur
ett tekniskt, ekonomiskt, miljö- och
trafiksäkerhetsmässigt perspektiv?
Som anläggningsingenjör inom järnväg
kommer du att utforma ett drift- och
underhållsprojekt från planeringsskedet till genomförande och uppföljning.

Längd: 1,5 år
Praktik: 20 veckor

Längd: 1,5 år
Praktik: 15 veckor

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor

Marknadskommunikatör inom
sociala medier
Vill du jobba med att skapa kommunikationslösningar som ökar kännedom, engagerar och bygger lojalitet
i sociala medier? På 1,5 år blir du
en slipad kommunikatör som med
enkelhet behärskar den verktygslåda
som du behöver bland Twitterkonton,
Facebooksidor och bloggar.
Längd: 1,5 år
Praktik: 20 veckor

Förpackningsutvecklare/designer
Är du en kreativ, praktisk och tekniskt
lagd person? Är du intresserad av
formgivning, konstruktion, teknik och
marknadsföring? Då kanske du borde
bli en professionell förpackningsdesigner!
Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
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Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Byggnadsingenjör hållbart byggande

BYGG
Byggprojektör BIM
BIM-modellering handlar om att
skapa virtuella prototyper i 3D, 4D
och 5D. Som byggprojektör inom BIM
kommer du att visualisera, granska
och utvärdera byggprojektet redan på
planeringsstadiet.
Längd: 2 år
Praktik: 24 veckor

DESIGN

Byggnadsingenjör kalkyl och inköp
Uppsala

Anläggningsingenjör infrastruktur
Efter den här utbildningen kommer
du att jobba med arbetsledning och
anläggningsprojekt inom stora infrastrukturella projekt och byggen, som
till exempel motorvägar och broar. En
utmaning du kommer att stå inför är
att underlätta framkomligheten för
tätbebyggda städer och områden.
Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor

Brinner du för gamla, ofta K-märkta,
byggnader och vill vara med och bevara och restaurera dessa? Då är detta
utbildningen för dig! Efter utbildningen kan du jobba som bland annat
arbetsledare inom byggnadsvård och
restaurering.
Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor

Vill du vara med i arbetet för att säkra
en hel stads framtida vattenförsörjning? Då är det här utbildningen för
dig! Som VA-projektör arbetar du med
att beräkna och göra ritningar i CAD
samt planera, projektera, renovera och
underhålla vatten- och avloppsnät.
Arbetet gör det exempelvis möjligt för
alla boende i ett höghus att morgonduscha samtidigt.
Längd: 1,5 år
Praktik: 20 veckor

Längd: 2 år
Praktik: 30 veckor

IT
Programutvecklare Java
Vill du jobba med ett av världens mest
använda programmeringsspråk? Gör
JavaScript till ditt nya språk och lär dig
programmera applikationer för både
desktop och webb.
Längd: 2 år
Praktik: 28 veckor

Elkonstruktör projektering
Vill du jobba med att projektera
eltekniska lösningar? Den här tvååriga
utbildningen fokuserar på konstruktion och projektering av nya och
eltekniska system, som exempelvis
datanät, belysning och larm.
Längd: 2 år
Praktik: 22 veckor

Programutvecklare .NET
Utbildningen för dig som är en kreativ
problemlösare. Efter att du lärt dig
Microsofts .NET-plattform kommer
du att arbeta med allt från internettjänster och affärssystem till mobila
applikationer.
Längd: 2 år
Praktik: 30 veckor
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32 olika vägar till

din nya karriär!

Programutveckling .NET
med SharePoint-inriktning

CRM-konsult

UX-designer

Vill du jobba med komplexa IT-projekt?
Det här är utbildningen för dig som har
erfarenhet av programmering och systemutveckling och vill vidareutvecklas
inom IT.

Vill du jobba med relationsmarknadsföring i en kombination av både mänskliga kontakter och informationsteknologi? Som CRM-konsult samlar du
in relevant kunddata, analyserar och
möter kundernas individuella behov.

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Längd: 1 år
Praktik: 13 veckor

Längd: 2 år
Praktik: 30 veckor

UX, User Experience, är en av de allra
viktigaste funktionerna för smarta
webblösningar och hemsidor och en
kompetens som efterfrågas av båda
små och stora företag. Efter den här
utbildningen kommer du vara UXspecialist och arbeta med att göra produkter och tjänster så användarvänliga
som möjligt.

Virtual Reality-utvecklare

Virtualiseringstekniker

Business Intelligence-analytiker

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Behovet av smidig, pålitlig och säker
hantering och lagring av data ökar.
Som virtualiseringstekniker kommer
du att designa, installera, konfigurera,
implementera och leverera komplett
infrastruktur i virtualiserad systemmiljö för företag och organisationer.

I takt med den digitala utvecklingen
har mängden data som finns tillgänglig
för företag ökat. Som Business Intelligence-analytiker arbetar du med att
strukturera och analysera all denna
data och kommer få stenhård koll på
konsumentbeteenden, marknaden och
trenderna.

Längd: 2 år
Praktik: 30 veckor

Vill du vara med i en utveckling som
gör det möjligt att resa vart som helst
i världen? Som gör att läkare kan
operera i en virtuell värld innan de opererar en patient på riktigt? Då är det
här en utbildning för dig! Som Virtual
Reality-utvecklare har du en specialistkompetens inom visualisering,
3D-teknik, hårdvara och programmering. Du kan arbeta inom olika branscher som exempelvis spelindustrin,
byggbranschen, sjukvården och många
fler.

Frontend-utvecklare

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Läs en programmeringsutbildning
i .NET, inrikta dig mot webb och få
specialistkompetens inom SharePoint! SharePoint är en webbaserad
plattform och en av Microsofts mest
populära produkter. Efterfrågan på
webbutvecklare är stor och efter
utbildningen har du väldigt goda
chanser till jobb – både i Sverige och
utomlands.
Längd: 2 år
Praktik: 28 veckor

Kravanalytiker
Ställ krav som förhindrar miljonförluster! Som kravanalytiker jobbar du med
att effektivisera processer och ser
till att verksamheter och företag får
precis vad de behöver.

Mobila gränssnitt, prestanda och responsiv design - är det områden du vill
skaffa dig spetskompetens inom? Som
frontend-utvecklare kommer du att
utveckla det du ser på en webbplats
samt göra det så användarvänligt som
möjligt.
Längd: 2 år
Praktik: 22 veckor

DevOps-integrerare
Vill du jobba med de kritiska processerna i hela IT-kedjan? Då är den här
utbildningen något för dig. Som DevOps-integrerare optimerar du kedjan
från kravställning, utveckling, testning
och utrullning till systemdrift.

Kvalitetssäkrare och testare inom IT
Att hitta fel och förbättringsåtgärder
för att IT-system ska fungera som det
är tänkt och att göra användarna nöjda
är ett detektivarbete. Den här utbildningen gör dig till proffs på testmetoder, testverktyg och att kvalitetssäkra
olika programvaror.

Kvalitetssäkrare och testare inom IT
Distans

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Mobilapplikationsutvecklare
Programmera lösningar i folks vardag!
Som mobilapplikationsutvecklare
utvecklar du appar för mobil och webb
i iOS eller Android och säkerställer
leverans och utveckling genom agila
metoder.
Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Internet of Things-utvecklare
Om du vill jobba med framtidens
teknik så ska du läsa till Internet of
Things-utvecklare! Med alla uppkopplade enheter som finns idag är
möjligheten till inbyggda system som
kopplar ihop omvärlden med teknik
enorm, och efterfrågan på kompetens
inom området blir bara större och
större!

VÅRD & HÄLSA
Medicinsk Sekreterare
Uppsala
Vill du bli en nyckelperson inom
vården? Är du bra på att samordna och
trivs med att arbeta med människor?
Är du dessutom noggrann och gillar att
skriva så kan arbetet som medicinsk
sekreterare vara en perfekt utmaning
för dig. Arbetet handlar i grunden om
att dokumentera och administrera
kontakten mellan läkare och sjuksköterskor – och att ge hög service till
båda parter.
Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor

Längd: 1,5 år
Praktik: 18 veckor
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tensförsörjning ett hett ämne just nu
och jag ser att många svar finns inom
yrkeshögskolan. Samtliga utbildningar är framtagna på initiativ av arbetsgivare med ett innehåll helt i linje
med de kompetenskrav som ställs på
yrkesrollerna. Detta innebär att vi inte
över- eller underutbildar – vi utbildar
”mitt i prick” utifrån vad arbetsgivare
efterfrågar. LIA-praktik är en kurs
som alltid ingår i en yrkeshögskoleutbildning, vilket gör att man får
möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i ett jobbsammanhang redan
under utbildningen. Praktiken tjänar
också ett matchningssyfte då flera
av studenterna hittar sina framtida
arbetsgivare redan då.

PÅ GÅNG 2017
Michael Yngvesson, VD på Nackademin, blickar framåt. Vilket fokus kommer
Nackademin att ha 2017 – och hur kan Nackademin vara en lösning på den
matchningsutmaning som vi ser i Sverige idag?
Vad tar du med dig från 2016 in i
2017?
– 2016 var ett otroligt händelserikt år
för oss på Nackademin, som startade
med en fantastisk tillväxt av utbildningar för vår yrkeshögskola både i
Solna och i Uppsala. Det känns otroligt
kul att kunna erbjuda utbildningar
som spänner från 3D-printing och
Internet of Things till bygg- och
teknikutbildningar. Jag vågar säga att
Nackademin har en utbildningskatalog som innehåller något för alla.
Nackademin är en aktiv utbildningsaktör med fokus på samhällsnyttan
och jag upplever att vi lyckades stärka
vår position under det gångna året. Vi
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har under året bland annat deltagit i
paneldebatter i Almedalen på temat
mångfald och matchning, vi har synts
i Nyhetsmorgon ett antal gånger där vi
utmanat hur man rekryterar framtidens kompetens och vi har också
tecknat en avsiktsförklaring med
Försvarsmakten. Detta är givetvis
otroligt kul och jag tror också att det
är viktigt för våra studenter att vi som
utbildningsanordnare är en aktiv
samhällsaktör.
Under det gångna året så har växande
kompetensbrist blivit ett flitigt diskuterat ämne i Sverige och frågan kring
hur man skall kunna kompetensförsörja Sverige mer effektivt disku-

teras brett. Många branscher saknar
idag personal med rätt kompetens,
vilket hämmar både utveckling och
tillväxt. För att adressera detta kommer det att krävas nya utbildningsmodeller, nya synsätt på validering av
kunskaper men också nya samarbeten
där vi snabbare kan koppla ihop personer, rätt kompetens och anställande
företag. Detta är jättespännande och
jag känner att vi på Nackademin har
alla möjligheter att vara föregångare
inom detta arbete redan under 2017.
Varför är yrkeshögskoleutbildningar Sveriges mest aktuella
utbildningsform?
– Som jag nämnde innan så är kompe-

Med alla de fördelar som yrkeshögskolan har så är utbildningsformen på
väg att flytta in i finrummet och det är
kul att följa debatten i riksdagen där
utbildningsformen ofta omnämns.
Under 2017 och 2018 kommer utbildningsformen att förfinas ytterligare då fristående kurser och andra
förändringar kommer att införas, t.ex.
bredare access till utbildningarna.
Sammantaget är det bra förändringar som införs: bra för företagen och
framförallt bra för studenterna!
Om vi spanar framåt – vilket
fokus kommer Nackademin att
ha kommande år?
– Nackademin kommer fortsatt att
fokusera på samhällsnyttan och att
kompetensförsörja Sverige. Väljer
man att utbilda sig genom Nackademin skall man vara säker på att man
får kompetenser som är eftertraktade
på arbetsmarknaden och att det finns
arbetsgivare som vill anställa dig!
Vi är stolta över vår yrkeshögskola och
den mängd utbildningar som vi erbjuder, men framförallt är vi stolta
över att alla de studenter som valt att
studera hos oss efter examen går direkt

ut i jobb. Vi kommer att fortsätta
vårt långsiktiga arbete med att öka
kännedomen om Yh som utbildningsform men också fokusera på tillväxt
avseende antal utbildningar, samt
bredda oss mot fler branscher och
orter. Vårt långsiktiga mål är att kunna
erbjuda Sveriges bredaste och bästa
yrkeshögskola!

” Nackademin
är till för den
studerande och
näringslivet, det
är därför vi finns!”
Utanför yrkeshögskolan så finns
det inom en lång rad branscher
ett behov av kortare utbildningar
med yrkesinriktning som leder till
jobb. Nackademin erbjuder redan
idag en möjlighet att utbilda sig till
Tandsköterska på distans under
flexibla former, något som deltagarna
uppskattar mycket. Nackademin kommer att utöka antalet öppna utbildningar och därmed ge fler personer
möjlighet att på ett effektivt sätt få rätt
kompetenser och kopplas ihop med
anställande företag, även om livssituationen inte tillåter att man läser en hel
Yh-utbildning.
Vilken roll ser du att Nackademin har kopplat till Sveriges kompetensförsörjning och
matchningsutmaningar?
– Jag skulle vilja säga att Nackademin
spelar en viktig roll avseende framtida
kompetensförsörjning och matchning.
För oss handlar det dels om att fortsätta föra en tät dialog med näringslivet
rörande vilka kompetenser som
behövs och när de behövs, men det
handlar också om att informera fram-

tida studenter om vilka möjligheter
som finns och matcha dem mot anställande företag.
I det långa perspektivet, 2-3 år, så
passar yrkeshögskolan väl för att möta
företagens efterfrågan, då det är den
tid det tar från att vi söker en utbildning till dess att de första studenterna
tar examen. Yrkeshögskolan är en
modern utbildningsform som fungerar och min tro är att den kommer att
växa sig ännu starkare i framtiden.
I det korta perspektivet, 0-1 år, så
ser vi att det måste till nya lösningar
men med samma mål, det vill säga
att kompetensförsörja Sverige. Vårt
samlingsnamn för detta är Öppna utbildningar som riktar sig till personer
som inte vill eller kan gå en längre
Yh-utbildning. Principen är densamma: utbildningarna skall leda till ett
yrke med stort anställningsbehov där
deltagarna matchas med anställande
företag. Nackademin har som målsättning att dessa utbildningar skall vara
flexibla och möjliga att personanpassa
utifrån vilken erfarenhet och kunskap
man har innan man startar utbildningen. Du ska lära dig det du behöver!
Och till sist, varför ska man gå
en utbildning på Nackademin?
– Vår mission på Nackademin är
“eftertraktad på arbetsmarknaden”.
Jag skulle vilja säga att det är därför
man skall gå en utbildning hos just
oss. Vi lägger själ och hjärta i att alla
de utbildningar vi erbjuder skall ha
ett innehåll som gör den studerande
eftertraktad på arbetsmarknaden
och att det finns anställande företag
i vårt nätverk som stöttar respektive
utbildning. Nackademin är till för den
studerande och näringslivet, det är
därför vi finns!
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Finns det några jobb?

Och kanske det tydligaste
beviset av dem alla:
94% av alla examinerade
studenter på Nackademin
får jobb efter sin examen.

Att börja plugga är att investera i dig själv och din tid. Nackademins utbildningar är
som längst två år långa. Det innebär en investering på 730 dagar, 104 veckor och 17 280
timmar i en ny riktning i livet – och då är det viktigt att du känner trygghet i ditt val!
En av de vanligaste frågorna vi får från personer som funderar på att söka utbildning
hos oss är: finns det några jobb?

Här har du
några bevis!

En Yh-utbildning
startar bara om det
finns ett behov på
arbetsmarknaden.

Det finns fler än
56 274 jobbannonser
på Nackademins platsbank
arbetsplatsen.nu.

Som svar på frågan:
Ja, det finns jobb,
många!
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Nackademins experter 		

spanar in i framtiden

Nackademin utvecklar utbildningar efter behov på arbetsmarknaden.
Vilka trender ser vi inom utbildning och kompetensutveckling under
året som kommer? Låt våra experter guida dig!

DIGITAL TEKNIK FÖRSTÄRKER LÄRANDET

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
FÅR NY BETYDELSE
Utvecklingen i samhället går allt snabbare vilket leder till att organisationer
redan imorgon kan ha behov av kompetenser de inte kände till igår. Detta
leder till att människor aldrig kan se
sig som färdigutbildade utan måste
vara beredda på att ”lära för livet”.
Ska företagen bibehålla sin konkurrenskraft kommer det framgent att
bli allt viktigare att man satsar på
kompetensutveckling av sin personal,
som är en av organisationens viktigaste resurser.
För att lyckas med detta måste man
våga tänka annorlunda och utmana den rådande traditionella synen
på utbildning, där vi historiskt sett
utbildat kompetenser vi tror kommer
att behövas till att istället utgå ifrån
det faktiska reella kompetensbehovet.
Begreppet strategisk kompetensförsörjning får en helt ny betydelse,
där det anställande arbetslivet och utbildningsanordnare kommer behöva
ha ett nära samarbete.
- Peter Isaksson, Product Account Manager

Den digitala utvecklingen påverkar
alla våra branscher –även utbildningsbranschen. Vi bevakar med stor
nyfikenhet de framsteg som görs och
vilka möjligheter som öppnas upp.
Den digitala utvecklingen idag handlar om både tillgång och förenkling.
Att som student och kund kunna få
tillgång till material digitalt innan,
under och efter kursen ger ett stort
mervärde. De digitala verktygen kan
också förenkla lärandet – vare sig det
är genom ett självskattningstest där du
får en förståelse för ditt eget lärande
eller genom en digital plattform där
man enkelt kan diskutera med andra
kursdeltagare eller be hjälp. Inslag
av digital teknik inom utbildning har
bara börjat och vi kommer att se stora
förändringar de kommande åren.
- Martina Lindgren,
Chief Marketing Officer

VI VÄLKOMNAR EN STÄRKT YRKESHÖGSKOLA
I slutet av 2016 tog regeringen beslut om förändringar som kommer att genomföras under de kommande åren.
Ett av förslagen är att införa fristående kurser och, likt universiteten, kunna erbjuda enstaka kurser istället för en hel utbildning. Ett annat förslag är att vi ska
erbjuda studenter behörighetsgivande förutbildningar.
Sammantaget så innebär samtliga förändringar att vi långsiktigt kommer att
kunna arbeta mot just en stärkt yrkeshögskola. Det är en tydlig markering att vår
utbildningsform i allra högsta grad kommer att hjälpa till att kompetensförsörja
Sverige även i framtiden.
- Madleen Thyrén, Director of Education
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Cirkeln
sluts på
rekordbygget
Gökhan, Patrik och Catrin utanför Nya Karolinska Solna.
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Efter att ha gått en byggutbildning på
Nackademin, med olika examensår, hamnade
både Gökhan och Patrik mitt i bygghistorien
när de nu tillsammans skapar Sveriges största
sjukhus, Nya Karolinska Solna.
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Catrin har koll på kompetensen

orra Stockholms stadsbild
förändras sakta men säkert
när Nya Karolinska Solna
(NKS), tidernas största projekt inom
svensk sjukvård, tornar upp sig ett par
minuters promenad från Nackademin.
Här spenderar Nackademin-alumnerna
Gökhan och Patrik sina dagar med att
omforma Stockholm. Gökhan läste
Byggnadsingenjör Produktion och
hade Patrik som handledare under sin
praktik på Skanska där de idag jobbar
sida vid sida.

Catrin Saarman, HR-chef på Skanska Healthcare, om rekryteringsbehovet inom byggbranschen.
Byggnadsingenjör är en yrkesroll som kanske är lite oklar för
många. Vad gör egentligen en
byggnadsingenjör?

– Det lockade mig att kunna vara med
och skapa något bestående, något som
kommer att stå kvar under en längre
tid, berättar Gökhan. Är man med och
bygger fastigheter eller sjukhus som
vi gör här på NKS så vet man att man
kommer att åka förbi här i många år
och se resultatet av det arbete man har
lagt ner.
Att få komma ut på en givande praktik
med goda möjligheter till jobb är en
av yrkeshögskolans stora fördelar och
något de allra flesta nackademister
får uppleva. Patrik är glad att han
fick chansen att handleda en annan
nackademist.

”Man kommer att
åka förbi och se
resultatet av sitt
arbete i många år
framöver”
– Det är alltid kul att ha hand om praktikanter och speciellt en som Gökhan
som visade stort intresse för att lära
sig, har en bra social kompetens och
vågade ställa frågor. Jag rekommenderade Skanska att anställa Gökhan
efter att han hade slutat skolan och nu
är han anställd!
Trots att livet som anställd på vissa
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– Byggnadsingenjör är ett väldigt vitt
begrepp och utbildningarna varierar
också i längd, med allt från civilingenjörsutbildningar till högskoleingenjör
och 2-åriga Yh-utbildningar inom
bygg.
Som byggnadsingenjör kan du arbeta
med i stort sett allt inom bygg. Det
kan till exempel vara arbetsledning,
kalkyl, inköp, planering, projektering,
ekonomi, miljö, kvalitet, arbetsmiljö
eller installationer.

sätt skiljer sig från att vara praktikant
menar Gökhan att det är en sak som är
sig likt - att man aldrig slutar lära sig.
– Som praktikant kunde jag vara ute
på bygget mer och kunde se och lära
mig om hur saker och ting fungerade
i verkligheten. Då var all teoretisk
kunskap färsk och kunde sättas in i sitt
sammanhang på ett annat sätt. Jag behövde inte närvara på alla möten utan
kunde ta hand om det som behövdes
göras ute på bygget.
Gökhan bad själv om att få börja sin
praktikperiod ute på bygget och Patrik
såg till att det blev så. Som anställd har
Gökhan nu ansvarsområden som gör
att han behöver fokusera på annat än
det fysiska arbetet och han sitter ofta
och jobbar på kontor. Han tycker att
inlärningsprocessen fortsätter varje
dag, men att lärandet fördjupas när
förståelsen för projektets helhet är på
plats.
Just praktikperioden lyfter både
Gökhan och Patrik fram som väldigt

givande. Det gäller att ta vara på tiden,
visa framfötterna för att utvecklas och
skapa kontakter i sin nya bransch.
– Under praktiken ska man försöka
ta del av så mycket som möjligt av det
som erbjuds på arbetsplatsen och inte
vara rädd för att testa olika arbetsområden. På detta sätt kan man få en
bättre förståelse för hur allt hänger
ihop. Har man ingen uppfattning om
vad man vill jobba med inom bygg så
ger praktiken en utmärkt chans till att
testa sig fram!
Gökhan och Patrik sätter höga mål
för framtiden och drömmer båda två
om att fortsätta bygga sina karriärer
mot skyarna. Gökhan vill någon gång
bygga en stor flygplats medan Patrik
drömmer om att en dag ta första spadtaget på en skyskrapa.

De första rollerna man vanligtvis får
när man är klar med sin utbildning är
dock produktionsingenjör, arbetsledare eller projektingenjör.
BIM-projektering är ett spännande område. Hur ser behovet
ut för medarbetare kunniga
inom virtuella prototyper i ett
projekt som NKS?
– De flesta, åtminstone de stora,
företagen i byggbranschen arbetar
med virtuella prototyper. Bygginformationsmodellering, BIM, är
av strategisk betydelse för att utveckla effektivare metoder att skapa,
samordna och dela bygginformation.
I NKS-projektet har vi använt oss av
BIM från start. De flesta av våra yngre
medarbetare har kunskap om de virtuella redskapen redan när de börjar
hos oss, kunskap de fått via skolan
eller av praktisk erfarenhet.

Berätta något du tror många inte
vet om yrkesroller i byggbranschen!
– Det finns otroligt många olika yrkesroller, men de flesta tänker kanske
först och främst på arbetsledning
inom produktion när de tänker på
roller inom byggbranschen. Men det
finns som sagt en stor variation av
olika roller och arbetsuppgifter.
Byggbranschen är traditionellt
sett mansdominerad, hur arbetar ni med jämställdhet och
mångfald på Skanska?
– De senaste åren har vi haft stort fokus på jämställdhets-, mångfalds- och
inkluderingsfrågor i Skanska. Vi har
haft mångfaldsutbildning för alla våra
nyanställda, och den utbildningen
håller vi numera vartannat år. Med
mångfald kommer ju även inkludering, det vill säga hur vi behandlar
varandra och vilken respekt och
förståelse vi har för varandra.
I Skanska Healthcare AB, alltså
NKS-projektet där jag arbetar, har vi
haft obligatoriska workshops i mångfald och inkludering för samtliga av
våra anställda. På Skanska Healthcare
är vi på tjänstemannasidan idag 40%
kvinnor, medarbetare från cirka 30
olika länder, samt många medarbetare
med annan utbildningsbakgrund än
inom bygg. Tyvärr är mångfalden på
hantverkarsidan inte lika stor. Vi har
ytterst få kvinnliga trä- och betongarbetare i Skanska. Jag tror det krävs en
insats redan på högstadiet för att få
tjejer intresserade av byggbranschen.

Skanska som företag arbetar också
med hållbarhet ur ett socialt perspektiv, där vi har engagerat oss i olika
typer av projekt.
Vilka kompetenser tror du att
Skanska kommer efterfråga i
en jobbannons fem år framåt i
tiden?
– Svårt att säga. Eftersom Skanska är
ett internationellt bolag och vi dessutom fokuserar mycket på mångfald,
kommer kunskaper i engelska bli ännu
viktigare. Jag tror också att vi kommer
efterfråga mer specialistkunskap i
framtiden. Det innebär att vi också
kommer anställa fler personer som
inte har byggerfarenhet och byggutbildning, men som är specialister inom
ett speciellt område som exempelvis
planering, ekonomi eller inköp.
Hur bör man ta tillvara på sin
tid som praktikant för att bli
anställd redan under praktikperioden?
– Det viktigaste under praktikperioden skulle jag säga är att du som praktikant visar engagemang och intresse.
Som praktikant från framförallt Nackademin, som har långa praktikperioder, har man all möjlighet i världen att
visa framfötterna, ta för sig och visa
att man är intresserad av att lära. Att
vara informativ och kommunikativ är
också viktigt. På Skanska Healthcare
och även i stora Skanska har vi anställt
många av våra LIA-praktikanter!
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MINECRAFT PÅ RIKTIGT, ÄTBARA FÖRPACKNINGAR OCH VIRTUAL REALITY

5 yrken du inte
visste fanns

Nackademins utbildningar ges alltid inom de områden där branscherna efterfrågar kompetens och där det behövs nytt folk är det ofta något spännande på gång. Här har vi listat
några saker du kanske inte visste om de områden där det händer!

PASTA

Förpackningsdesign Mot en hållbar framtid med kreativa förpackningar
Att vi måste ändra vår livsstil för en mer hållbar framtid är inte en teori – det är
fakta. Ett område med stor möjlighet till förbättring och påverkan är förpackningar. Hur kan vi skapa mer hållbara förpackningar? Framtiden bjuder på minst
sagt kreativa lösningar!
Har du hört talas om ätbara förpackningar? Det är nämligen ett scenario som
innebär att fossila ämnen byts ut mot återvinningsbara material, som exempelvis
ätbara förpackningar. I framtiden kan din förpackning bestå av olivolja, socker
och bivax, där du antingen återvinner den efter användning eller helt enkelt
slänger ned hela härligheten i grytan direkt!

3D-printerdesigner och operatör – Nu kan allt skrivas ut tredimensionellt!
Att bygga ett helt bostadsområde i verklig storlek med hjälp av en skrivare kan låta som total galenskap.

BIM-modellering – Minecraft på riktigt?
I byggprojekt blir arbetet med virtuella modeller en allt viktigare del. Genom
att först skapa byggnaden digitalt kan man visualisera, granska och utvärdera
projektet redan innan det första spadtaget.
Idag är det alltså ett såväl riktigt som mycket attraktivt jobb att sitta vid datorn
och bygga hus. Gillar du Minecraft? Nu kan du jobba med Minecraft på riktigt!

Modellering med en 3D-printer handlar om att skapa tredimensionella fysiska objekt utifrån en digital fil,
där skrivaren successivt adderar lager efter lager av material. Därefter sätter bara fantasin gränserna.
De stora företagen ser möjligheterna tekniken för med sig: ett kinesiskt företag har till exempel lyckats
skapa ett sexvåningshus med hjälp av 3D-printat material. När hela byggnadsprocesser kan skötas digitalt
sparas stora mängder byggmaterial, arbetstimmar och pengar samtidigt som skaderisken hos arbetarna
minimeras.
Förresten, visste du att det pågår ett projekt i USA som handlar om att baka pizza med hjälp av 3D-printers
för att hjälpa astronauter med matlagningen under deras rymdfärder?

Mobilapplikationsutveckling
– En utveckling utan motstycke
Att användningen av smarta telefoner exploderat är nog ingen nyhet, men ibland
kan man behöva ta ett steg tillbaka för att verkligen förstå vidden av utvecklingen.
Vad sägs om att din mobil har mer prestanda idag än datorerna som satte de
första människorna på månen? Eller att det tog Angry Birds 35 dagar att uppnå
50 miljoner användare? För radion tog det 38 år.
1 339 000 arbetstillfällen för applikationsutvecklare har skapats sedan Apples
App Store lanserades, enligt analysföretaget Gigaom Research. Till 2018 förväntas den siffran öka med 100 % till 2 677 000 arbetstillfällen.
Mobilapplikationsindustrin blir allt större. Det är helt enkelt en spännande tid
för mobilapplikationsutvecklare!
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Virtual Reality
– Teknik som revolutionerar
Med Virtual Reality, en virtuell verklighet, kan vi nu resa vart vi vill i världen utan
att gå ett steg. Vi kan surfa på Tahiti, simma med hajar och stå på scen under en
KISS-konsert genom att ta på oss ett par VR-glasögon. Tekniken gör att studenter
istället för att läsa en bok kan åka på virtuella studiebesök till Mars eller kinesiska muren, läkare kan operera i en virtuell värld innan de opererar en patient på
riktigt och arkitekter kan gå runt i ett hus de ritat innan det ens har byggts.
Möjligheterna med Virtual Reality fortsätter att växa i rasande fart i takt med att
tekniken tagit sig in i allt fler branscher. Med ständigt ökande användningsområden ställs det krav på kunniga Virtual Reality-utvecklare som kan driva
utvecklingen framåt. Vore det inte spännande att bli en del av det?
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Är du utbildad för

Det enda som är konstant är förändring, är ett uttryck myntat av den grekiske filosofen Herakleitos. Allt förändras,
hela tiden – så också samhället vi lever i. Faktorer som digitalisering och globalisering påverkar vår framtid och
förändrar den för alltid. Detta bekräftas av analysgruppen “Arbetet i framtiden”, som är tillsatt av regeringen.
Deras slutsats är tydlig: i framtiden kommer inte en utbildning att räcka för ett helt arbetsliv. Istället spås vi
behöva utbilda oss flera gånger. Det livslånga lärandet blir en viktig framgångsfaktor.
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Alexander, Therese och Jack pluggar till Programutvecklare Java på Nackademin.

att möta framtiden?

Nyckeln till framtidens utbildning kommer att handla om rätt kompetens i rätt tid. I takt med att jobb försvinner
och förändras tillkommer nya jobb, med nya inriktningar. Detta förändrar vår arbetsmarknad och sättet vi ser
på utbildning idag. För oss på Nackademin innebär det att, tillsammans med näringslivet, utforma utbildningar
som ligger rätt i tiden. Utbildningar som växer och utvecklas i linje med det enda vi med säkerhet vet är konstant
– nämligen förändring.
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Strategi vs. taktik
Nackademin har två utbildningar som tar avstamp i digital kommunikation –
Digital Strateg och Marknadskommunikatör inom sociala medier. Vi beskriver
snabbt skillnaden mellan dem här!

Dags för

EFFEKTIVT DISTANSPLUGG
Häll upp kaffet och städa skrivbordet! Här har vi samlat ett gäng tips till dig som läser på
distans eller ofta pluggar hemifrån – allt för att din studietid ska bli så bra som möjligt.
Avsätt tid varje dag för att studera – och rucka inte på det!

Utnyttja de resurser som finns!

Att läsa på distans ger frihet kring hur du lägger upp din studietid; mängden
tid som ska läggas ned är dock densamma. För att lyckas krävs det att du
pluggar strukturerat, kontinuerligt och disciplinerat. Kursplanen är utformad för att du ska nå kursens mål: utgår du från den är ett stort steg taget
mot just det.

Både utbildare och studiematerial
finns där för din skull – utnyttjar du
inte detta går du miste om massor av
fördelar. Håll dig uppdaterad på din
aktuella läroplattform för att se vad
som händer och var inte rädd för att
ställa frågor till
dina lärare och
utbildare!

Sätt igång med kursen direkt, sätt tydliga deadlines och se till att en bit av
dagen alltid är vigd åt pluggandet. Att sitta sista veckan med hela kursens
uppgifter är för tufft även för den vassaste av läshjärnor.

Skapa en studieplats perfekt för
dig, variation förnöjer!

S

trategi är vad du ska göra och
varför. Taktik är hur du ska göra
det. Den digitala strategen arbetar med strategin bakom en digital
kampanj, vad en innehållsplan ska
innehålla och vad nästa steg är för att
skapa en stark närvaro i det digitala.
Marknadskommunikatörens expertområde är att arbeta med marknadsföring och kommunikation, som att
skapa innehåll till ett företags Facebooksida, till en webbplats eller utforma den taktiska planen för närvaron i
sociala medier. Utbildningarna verkar
inom samma område, men yrkesrollerna efter examen skiljer dem åt.
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En digital strateg kan även arbeta med
strategier för nyhetsbrev och sökmotoroptimering. En marknadskommunikatör inom sociala medier
blir duktig på att skapa innehåll till
digitala kampanjer och koncept som
går hand i hand med sociala medierstrategin. Strategen ska definiera de
digitala målen – vad och varför - och
ta fram metoder för uppföljning.
Marknadskommunikatören ska skapa
aktiviteter i sociala medier som gör
att målen uppnås. Marknadskommunikatören ansvarar även för att följa
upp och analysera specifika kampanjer och aktiviteter.

I båda utbildningarna kommer du
att arbeta mycket med analys och
uppföljning – allt för att säkerställa
att aktiviteterna leder till affärsnytta.
Under utbildningen kommer du att få
stenkoll på begreppen:
• CPM, CPC, KPI och CPE
• API, CMS och Cookie
• IOT
• SEO, SEM och CTR
Om du vill läsa mer om utbildningarna
Digital Strateg och Marknadskommunikatör inom sociala medier hittar du
dessa på nackademin.se.

Vissa vill ha knäpptyst runt omkring
sig för att kunna koncentrera sig medan andra tycker att en stimulerande
miljö är fylld av liv och rörelse. Vare
sig du vill sitta vid ett ordnat skrivbord
eller ligga i soffan i morgonrocken är
det viktigt att du skapar, och har en
tanke med, din studieplats för att den
ska fungera så bra som möjligt för
dig. Att ha en hörna, ett rum, eller ett
skrivbord hemma avsatt för studier
kan hjälpa dig att skilja pluggtid från
hemmalunk.

Interagera med dina klasskompisar
Bara för att du läser på distans betyder det
inte att du är Robinson Crusoe på lärandets hav.
Det finns långt bättre verktyg än röksignaler och
flaskpost!
Presentera dig för dina klasskamrater på Studentportalen och skapa en
gemensam facebookgrupp, fråga efter pluggtips och diskutera uppgifter.
Här kan du få hjälp, nya infallsvinklar på utmaningar och lära dig genom att
hjälpa andra. Kanske bor en annan student nära dig så att ni kan träffas, ta en
fika eller ha gemensam pluggstuga!
Med en stor dos engagemang och en bra struktur kan tiden som distansstudent bli en härlig sådan som förenklar livspusslet rejält. En avklarad
distansutbildning ser dessutom bra ut på ditt CV, det visar på disciplin och
att du kan ta eget ansvar!

Visste du att du kan plugga på distans via Nackademin? Spana in nackademin.se för aktuellt utbud!
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Vi lär oss bäst

på olika vis

Forskningen är enig. Som individer lär vi oss bäst på olika sätt – vissa genom att lyssna,
andra genom att läsa – och vi har även ett stort behov av variation. Det här vet Jens
Grönlund, som jobbar som pedagogisk kvalitetschef med målet att Nackademin alltid
ska leverera ett ökat och mer lustfyllt lärande för både studenter och utbildare.

Hej Jens! Vad innebär det att
vara pedagogisk kvalitetschef
på Nackademin?
– Det är en ny tjänst som Nackademin
har instiftat och förutom att jag är
närmsta personalchef för våra fast
anställda utbildare ägnar jag mycket
tid till att stötta och handleda våra
konsulter i att undervisa samt att följa
upp och utvärdera hur våra studerande upplever undervisningen. Jag är
också involverad i andra projekt på
Nackademin där det är viktigt att vi
funderar över och utvecklar vår pedagogik.
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Vad är pedagogik för dig och
hur jobbar du med detta på
Nackademin?

undervisning och göra rättssäkra
bedömningar av de studerande.

– Pedagogik för mig handlar om
frågorna hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter
uppstår. I mitt arbete på Nackademin
handlar det mest om att tillsammans
med våra utbildare utveckla strategier
och tekniker för att kunna bedriva en
kvalificerad undervisning.

“En bra lektion
innehåller många
ingredienser”

Hur märker studenter och konsulter på Nackademin av vår
pedagogiska modell?

– En bra lektion innehåller många
ingredienser. Enligt mig är undervisningen som bäst när de studerande är
delaktiga och utvecklar ett lärande tillsammans med utbildaren. En bra lektion har också en tydlig struktur med
genomtänkt inledning, genomförande
och avslutning där syfte och metod är
tydligt förmedlade till de studerande
och anpassade efter kursplan och utbildningens röda tråd. För att hålla en
bra lektion behövs även bra utbildare,
som, förutom goda ämneskunskaper,
är duktiga på att skapa goda undervisningsrelationer till de studerande
och som ständigt reflekterar över sin
undervisning.

– Nackademins pedagogiska modell
ska ses som ett verktyg för att skapa
gynnsamma förutsättningar för att
skapa en lärande miljö. Den är framtagen i enlighet med forskning om
utbildning och syftar till att väcka
intresse och involvera de studerande
i undervisningen. Förhoppningsvis
märker våra studerande att det finns
en tydlig struktur i undervisningen,
kopplad till kursplaner och det kommande yrket. Många av våra utbildare
ser vår pedagogiska modell som ett
hjälpmedel i att bedriva en kvalificerad

Vad kännetecknar en bra
lektion?

Du gör också lektionsbesök.
Vad tittar du på då?

varje utbildares behov och intresse.

– Syftet med mina lektionsbesök är
att stötta utbildaren i att bedriva en
kvalificerad undervisning. Jag tittar på
hur utbildarens förmåga att bedriva
en utbildning överensstämmer med
Nackademins pedagogiska modell,
men också på hur hen bygger och
underhåller undervisningsrelationerna till sina studerande. Efter varje
lektionsbesök har jag och utbildaren
reflekterande samtal där vi diskuterar
dessa aspekter men också andra frågor
som bl.a. examinationsformer och
bedömning. Alla har olika utvecklingsbehov och jag försöker anpassa
de reflekterande samtalen utifrån

Kan du ge några bra tips på hur
man kan förenkla sin inlärning?
– Det finns faktiskt en hel del forskning inom detta område. Ett tips som
visar sig framgångsrikt för inlärning
är att du, när du läser en text, utgår
från att du ska försöka lära någon
annan det du just har läst istället för
att bara fundera på vad som kommer
på en eventuell tenta.
Ett annat tips är att du kontinuerligt
testar din kunskap genom små tester.
Gå ihop med en klasskamrat och skriv
frågor till varandra som ni svarar på
efter ett läst avsnitt. Jag rekommen-

“Enligt mig är
yrkeshögskolan den
mest aktuella
utbildningsform
som finns i Sverige”

derar även starkt att man efter en
lektion sätter sig ner med någon/några
klasskamrater och tillsammans sammanfattar innehållet och ställer frågor
om detta till varandra.
Vad är det som är så roligt med
att jobba med utbildning?
– Att jobba med utbildning innebär att
man hela tiden interagerar med andra
människor i syfte att utveckla ett
lärande. Jag gillar verkligen att arbeta
tillsammans med andra och att man
konstant behöver reflektera över sina
metoder och hur vi kan utveckla vår
verksamhet ännu mer.
Du har tidigare jobbat inom gymnasiet, komvux och på universitet. Vad är det som lockar med Yh
som utbildningsform?
– Enligt mig är yrkeshögskolan den
mest aktuella utbildningsform som
finns i Sverige. Ingen annan utbildningsform har en så stark anknytning
och ett så nära samarbete med näringslivet och jag tror att det är få andra
utbildningsformer som i lika stor
utsträckning leder direkt till anställning. Detta innebär också att Yh är en
väldigt flexibel utbildningsform där
man som utbildningsanordnare har
stora möjligheter att påverka utbildningarna. Allt detta sammantaget gör
att det alltid känns intressant och spännande att arbeta med Yh-utbildning.
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ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Hon utbildar tandsköterskor
över hela Sverige
Efter mer än tio år som tandläkare på Folktandvården sadlade Anastasia Halas om.
Numera är hon ansvarig utbildare för Nackademins utbildning Tandsköterska på Distans.

Med tretton års erfarenhet inom tandvården och ett stort intresse för att
föreläsa passade arbetet som utbildare
Anastasia perfekt. I sin nya roll på
Nackademin blev den största utmaningen istället att lära ut via nätet.
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För Anastasia går arbetet med att
sprida kunskap om tandvård över hela
landet vidare – och hon vill få med sig
fler på tåget.
- Tandsköterskeyrket har en ljus framtid! Det är ett omväxlande yrke där
det aldrig blir tråkigt eller monotont

Utvecklingen i våra branscher går allt snabbare och är ständigt pågående. För att säkerställa rätt kompetens i rätt tid behöver vi bryta gamla mönster och tänka i nya banor. Vi
utbildar utifrån verkliga behov för att leverera rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser.
Vilka utmaningar står ditt företag inför? Eller är du redo att ta nästa steg i karriären?
UTBILDNINGAR
Tandsköterskeutbildning på distans

Diplomerad Rekryteringsresearcher

Det finns ett stort behov av fler tandsköterskor i stora
delar av landet! Vill du ha ett stimulerande jobb inom tandvården med varierande och intressanta arbetsuppgifter?
Utbilda dig till tandsköterska hos oss på Nackademin!

Behovet av rekryteringsresearchers är stort och ökande då
rekryteringsbranschen på senare år vuxit i snabb takt och
allt fler rekryteringar görs av rekryteringsföretag. Utbilda
dig under sex veckor till Diplomerad rekryteringsresearcher hos oss på Nackademin!

Längd: 1,5 år
Plats: Distans
Praktik: 16 veckor
Pris: 65 000 kr ink. moms

Längd
1,5 år

Validera dina kunskaper och få examen som
tandsköterska
Jobbar du inom tandvården idag men saknar formell examen? Validera dina kunskaper mot de nationella riktlinjerna och erhåll en formell examen i yrkesrollen.

Pris
65 000 kr

Praktik
16 veckor

räm

- Jag har jobbat med både barn och
vuxna men det som alltid har legat
mig närmast om hjärtat är att få hjälpa
de som är rädda för att gå till tandläkaren. Det roligaste med att jobba inom
tandvården är att man får träffa så
många människor i olika åldrar med
så olika bakgrund. Att få hjälpa patienten och ge kunskap och råd till folk
är väldigt givande!

- Jag har kikat på olika tandsköterskeutbildningar en längre tid. Eftersom
jag fått barn under de senaste åren har
det inte funnits tid – förrän nu! Att
läsa på distans passade mig perfekt
då jag inte kan flytta för att studera.
Läroplattformen är fin och ganska lätt
att navigera sig i, med lättillgängliga
lärare som är snabba på att svara.

Utbildningsform
Privatistutbildning
på distans

dk

E

tt besök hos tandläkaren hamnar förmodligen inte i topp på
de flestas lista över favoritsysslor. Anastasia känner precis tvärtom.
Hon brinner för att hjälpa, stötta och
dela med sig av kunskap så att patienten lämnar mottagningen lite lugnare
och kunnigare.

Och visst har hon lyckats! Fråga bara
tandsköterskestudenten Lena Persson,
som pluggar till tandsköterska på
distans från Norrland. Precis som
Anastasia fick hon en nystart genom
Nackademins tandsköterskeutbildning och har nu funnit rytmen i distansstudierna.

och man har stora chanser till kompetensutveckling. Om man tycker
om att arbeta med att hjälpa andra
människor och att sprida kunskap om
tandvård så ska man absolut söka till
utbildningen!

just ditt specifika behov

Längd: 5 dagar
Plats: Solna, Stockholm
Pris: 29 500 kr ink. moms

Längd: 6 veckor
Plats: Solna, Stockholm
Pris: 24 900 kr ink. moms

Juristassistent
Juristbranschen uttrycker ett stort behov av serviceinriktade och ambitiösa juristassistenter. Vill du jobba på en
advokatbyrå? Då är det här utbildningen för dig!
Längd: 12 veckor
Plats: Solna, Stockholm
Pris: 49 000 kr ink. moms

Ta
n

- Det kräver att man är kreativ för att
på bästa sätt nå ut till de studerande
och förmedla all kunskap och klinisk
erfarenhet. Med den dynamiken som
finns i mitt arbetsteam är jag dock
övertygad om att vi kommer att lyckas
bra.

Utbildningar baserat på

Läs mer och ansök på nackademin.se/ovriga-utbildningar
eller kontakta oss på foretagsutbildningar@nackademin.se
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Vanliga frågor och svar om Yh

?!

Att välja utbildning är ett stort steg i livet och självklart väcker det många tankar, frågor
och funderingar. Därför har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring Yh-utbildningar och Nackademin nedan.
VAD ÄR EN YH-UTBILDNING?
En yrkeshögskoleutbildning är en
utbildningsform som kombinerar
teori med praktiskt lärande ute på
en arbetsplats. Den får inte finnas
om det inte finns ett faktiskt behov
på arbetsmarknaden och innehållet i
utbildningarna matchar därför de krav
som företagen ställer på yrkesrollerna.

Nackademin + Uppsala = Sant

U

ppsala, Sveriges fjärde största
stad i direkt förbindelse med
Stockholmsregionen, växer och
är på framfart. Det har lett till ett ökat
kompetensbehov inom framför allt
två av Nackademins branscher: byggbranschen samt vård- och omsorgssektorn. Det var därför en självklarhet
för oss att matcha det ökande anställningsbehovet och starta yrkeshögskoleutbildningar där!
Den stora befolkningsökningen påverkar byggandet i Uppsalaregionen,
vilket också bekräftas av våra samar32

betsföretag. Så gott som alla större
byggföretag har verksamhet i området
- dessutom finns det en rad medelstora och små lokala aktörer som
bekräftar bilden av ett utökat behov av
utbildade personer inom byggbranschen på både kort och lång sikt.
Den ökande befolkningsmängden
påverkar även anställningsbehovet
inom vård och omsorg och särskilt
det akuta behovet av medicinska
sekreterare. Landstinget i Uppsala län
har ett stort behov av personer inom
den specifika yrkesrollen. Visste du

till exempel att Akademiska sjukhuset
har 8000 anställda, varav hela 400
personer är medicinska sekreterare?
Hösten 2017 kommer Nackademin
att starta tre olika Yh-utbildningar i
Uppsala: Markingenjör, Drifttekniker
och Medicinsk sekreterare. Våren 2018
startar Nackademin även Byggnadsingenjör kalkyl och inköp.

Läs mer om våra utbildningar i
Uppsala på nackademin.se.

YH?

HAR JAG RÄTT TILL STUDIEMEDEL NÄR JAG STUDERAR
PÅ NACKADEMIN?

CSN?

Ja, alla våra yrkeshögskoleutbildningar ger rätt till studiestöd från CSN.
För fullständig information, gå in på
csn.se.
De utbildningar som har en avgift
kopplad till sig är inte CSN-berättigade.

HUR SÖKER JAG TILL EN UTBILDNING PÅ NACKADEMIN?
Du söker till en utbildning genom
att skicka in din ansökan via webben
på nackademin.se. Därefter görs en
behörighetsbedömning och i de fall då
det är fler sökande än platser görs ett
urval bland alla behöriga sökanden.
Du kan läsa mer om ansökningsprocessen på nackademin.se/ansok.

LIA?

HUR STOR CHANS HAR JAG
ATT FÅ ETT JOBB EFTER UTBILDNINGEN?
En examen från Nackademin är en
säker väg till jobb för de flesta. Bland
studenterna som tog examen våren
2016 hade 94% jobb redan på examensdagen. Nackademin är ett av de
absolut bästa valen för dig som vill ha
jobb direkt efter examen. Historiskt
sett ligger Nackademin i topp i Sverige
bland alla utbildningsanordnare, även
inräknat universitet och högskolor,
gällande just anställningsbarhet bland
studenter.

VAD BETYDER LIA?

JOBB?

Vår praktikperiod kallas LIA och står
för ”Lärande i arbete”. LIA-praktiken
upptar minst 30% av din utbildningstid så att du ska kunna prova på
olika arbetsplatser och yrkesroller.
LIA-praktiken är ett framgångsrecept
för både för företag och studenter. Det
märks inte minst genom att så många
som 72% av våra studenter på Nackademin får jobb hos de företag där de
har praktiserat.
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Säg hej!
Den 6 april 2017, kl 16-19 är det dags för rekryteringskväll på Nackademin
i Solna. Titta förbi om du är nyfiken på våra utbildningar, vill träffa
nuvarande studenter och ansvariga för utbildningarna eller bara är sugen
på inspiration till ditt utbildningsval!

Här finns vi!
Visste du att vi finns i både Stockholm och Uppsala?

NACKAD

EMIN

UPPSALA

Vill du läsa någon av våra utbildningar i Uppsala? Välkommen på
rekryteringskväll den 30 mars 2017, kl 16-18.

E4

VILL DU VETA MER?
nackademin.se
info@nackademin.se

facebook.com/Nackademin

@nackademin

SOLNA

HÄR FINNS VI!
Stockholm
Tomebodavägen 3A, 171 65 Solna
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Uppsala Centralstation

KUNGSHOLMEN
35

36

