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Att välja utbildning och framtida jobb samt karriär är ett stort och svårt val. För vissa är 
det till synes enkelt; de verkar ha ett kall. “Sedan jag var liten så visste jag att jag ville bli. .”. 
För de allra flesta är det dock inte lika enkelt. Kanske har man redan studerat en gång, men 
vill nu byta bana. Eller så var det väldigt länge sedan man pluggade, vilket gör att det känns 
avlägset och svårt. Så, var ska man börja? Hur tar man det där första steget? 

Du kan börja med det här magasinet. Här har vi samlat information om Nackademins 
olika utbildningar, om våra olika branscher och vilka yrken som våra utbildningar leder 
till. Genom att bläddra igenom de här sidorna och läsa det du tycker är intressant så har du 
tagit ditt första steg. Våra Yh-utbildningar är för dig som vill göra ett smart val. På mindre 
än två år kommer du att ha kompetenser och färdigheter som gör att du är anställningsbar 
av samma arbetsgivare som varit med och tagit fram kurserna på utbildningarna. Det är 
yrkeshögskolans absoluta styrka.

I årets kompass kan du läsa om studenterna Zandra, Emanuel och Jozephine som vågade ta 
steget att välja sin framtid genom en Yh-utbildning på Nackademin. Våra utbildare ger sina 
bästa tips för en lyckad karriär och dessutom kan du välja och vraka bland 27 olika vägar till 
en ny karriär.

Vi har flera olika verktyg som kan hjälpa dig att göra rätt val när du ska välja utbildning. 
När du är klar med magasinet så vill jag råda dig att spana in våra gratis e-learning utbild-
ningar inom bygg och IT. Här kan du lära dig mer om yrkesrollerna som vi utbildar till och 
se exempel på en lektion inom området. Du hittar utbildningarna på provanackademin.
se. Därefter kan du surfa in på arbetsplatsen.nu och läsa dagsaktuella platsannonser från 
arbetsgivare som vill rekrytera just från våra utbildningar. Kom även förbi och säg hej på 
vårens rekryteringskvällar där du får möjlighet att träffa nuvarande studenter, utbildnings-
ansvariga och bekanta dig med våra lokaler. 

Att välja utbildning är ett stort och svårt val. Men ett modigt val! Stort lycka till! 

Martina Lindgren
Martina Lindgren
Chefredaktör
martina.lindgren@nackademin.se
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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! 

 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 hos spännande 
arbetsgivare. Att lägga så mycket fokus 
på att komma ut i arbetslivet tidigt ger 
resultat. 57% av studenterna får jobb 
redan under praktiken!

 Satsa på säkra 
 jobbkort

En yrkeshögskoleutbildning finns inte  
om arbetsmarknaden inte uttryckt ett 
anställningsbehov. Kurser som Harry 
Potter och hans världar, 7,5 högskole-
poäng, i all ära. Men med en Yh-utbild-
ning kan du vara säker på att det du lär 
dig är hett eftertraktat på arbetsmark-
naden.

 Lär dig om 
 branschen från   
 branschen

En Yh-utbildning har alltid en led-
ningsgrupp med representanter från 
den aktuella branschen. Lednings-

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 kompetens-
krav när du är färdig med din utbild-
ning? 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.

 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, 

bli heltidare än att plugga vidare och 
ser arbetslivet som huvudalternativet 
så kan yrkeshögkolan vara platsen för 
dig.

 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 studie-
stöd från CSN och möjlighet att delta 
i inspirerande gästföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar.

Läs mer om våra  

27 Yh-utbildningar på 

nackademin.se

1

2
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4
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Utvecklingen i våra branscher går allt snabbare och är ständigt pågående. För att säker-
ställa rätt kompetens i rätt tid behöver vi bryta gamla mönster och tänka i nya banor. Med 
Nackademin Learning Sprints har du möjlighet att testa våra nyaste utbildningar innan de 
kommersialiseras – till ett kraftigt rabatterat pris. Utbildningarna tar avstamp i de senaste 
trenderna och tas fram tillsammans med våra deltagare.

Berätta om konceptet Nackademin 
Learning Sprints.  

– Vi tror på att ta fram utbildningar 
tillsammans med företag och del-
tagare. På en arbetsmarknad som 
förändras allt snabbare ökar också 
tempot inom kompetensförsörjning 
för både individ och företag. Vi har ett 
stort nätverk av både arbetsgivare, 
studenter, utbildare och alumnis som 
ofta ger input och förslag på nya utbild-
ningsinsatser. Nackademin Learning 
Sprints är ett forum där vi snabbt kan 
testa nya upplägg för att eventuellt 
justera innehållet i dem innan de går 
ut på marknaden och blir tillgängliga 
för alla. Det är ett bra sätt att ligga i 
framkant - eller helt före - den snabba 

Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin, berättar om det nya konceptet:

Gå in på nackademin.se/utbildning/learning-sprints/ och signa 
upp dig på vårt nyhetsbrev så att du får information så fort vi lanserar 

utbildningar inom Nackademin Learning Sprints.

5

utvecklingen i våra branscher. 

Till vem riktar sig Nackademin 
Learning Sprints?

– Egentligen till vem som helst som 
har viss kompetens genom antingen 
utbildning eller jobb inom våra olika 
områden. Vi kommer att vara tydliga 
med vilka förkunskaper och vilken 
nivå som är bra att ha vid varje enskild 
sprint, men tanken är att det ska vara 
ett sätt att själv hålla sig uppdaterad i 
sin egen kompetensutveckling. Sedan 
är det bra om man kan ge feedback 
och tycka till - tanken är att deltagar-
na ska hjälpa oss att göra kurserna 
och utbildningarna ännu bättre med 
input genom att svara på frågor kring 

innehållet, pedagogiken och upplägget 
i stort.

Vad kan man som deltagare på en ut-
bildning inom Nackademin Learning 
Sprints förvänta sig?

– Som deltagare kan du förvänta dig 
en kurs som nästan är helt färdigut-
vecklad, men där du har stor möj-
lighet att tycka till om det slutgiltiga 
resultatet. Deltagarna kan förvänta sig 
att få en utbildare som har kompetens 
inom området och som även lär ut på 
ett innovativt sätt som engagerar. Och 
till sist så får du som deltagare också 
nätverka med andra inom det specifika 
området och dra lärdom från deras 
erfarenheter och insikter!

NACKADEMIN LEARNING SPRINTS

Prova våra 
Learning Sprints
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Vad blir man
egentligen?

Arbetsledare – styr det dagliga arbetet framåt

En arbetsledare spelar en avgörande roll på en byggarbetsplats genom att an-
svara för att styra det dagliga arbetet framåt. Som arbetsledare planerar du de 
dagliga aktiviteterna på en byggarbetsplats och ansvarar för att projektet genom-
förs 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?
 
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 för att realisera projektbeskrivningar från 
kunder till färdiga offerter och projektplaner. Entreprenadingenjörens arbete 
kan variera oerhört mycket beroende på företag och typ av projekt, men vanligt-
vis innebär rollen arbete med tidsplanering, ekonomi, samordning och uppfölj-
ning med platschefer ute på fältet.

BIM-ansvarig – skapar byggnader digitalt

Genom BIM-modellering är det möjligt att skapa en byggnad digitalt för att möj-
liggöra 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.

Systemutvecklare – spindeln i IT-nätet

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 och biljettsystem 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.

Webbutvecklare/UX-designer – förbättrar användbar-
heten mellan användare och produkt

UX, eller User Experience, handlar om att öka användarens upplevelse genom 
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 intera-
gerar med ett system, när de beställer eller köper varor, spelar spel eller svarar 
på frågor.

I det stora hela 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 proto-
typer, 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 rappor-
terar resultaten av testerna och reflekterar kring hur det har gått. 

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.
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Digital Strateg

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.

Längd: 1,5 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

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 byggprojekt redan på 
planeringsstadiet.

Längd: 2 år
Praktik: 24 veckor
Start: HT18

Byggnadsingenjör anläggning

Efter den här utbildningen kommer 
du att jobba med arbetsledning och 
anläggningsprojekt inom stora infra-
strukturella 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
Start: HT18

Anläggningsingenjör järnväg

Är du intresserad av 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 planerings-
skedet till genomförande och uppfölj-
ning.

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor
Start: HT18

Byggnadsingenjör hållbart byggande

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

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor
Start: HT18

Byggnadsingenjör kalkyl och inköp
Uppsala

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.

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor
Start: VT19

Byggnadsingenjör mark och vatten 
Uppsala

Utan vägar kommer vi ingenstans! 
Som byggnadsingenjör inom mark och 
vatten arbetar du med anläggningsar-
bete som rör de övre skikten i marken 
och kan innefatta både projektering 
och produktion.

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor
Start: HT18

VA-projektör

Vill du vara med i arbetet för att säkra 
en hel stads framtida vattenförsörj-
ning? 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 morgon-
duscha samtidigt.

Längd: 1,5 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

Byggnadsingenjör ROT

Är du intresserad av att arbetsleda 
renovering och ombyggnad av hus och 
byggnader? Toppen! ROT står nämli-
gen för renovering, ombyggnation och 
tillbyggnad. 

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor
Start: HT18

Byggnadsingenjör Produktion
Uppsala

Det här är utbildningen för dig som vill 
arbeta med nyproduktion inom bygg. 
Vill du vara med och lägga komplexa 
pussel som leder till bygget av nya hus? 
Då kan det här vara ditt framtida yrke!

Längd: 2 år
Praktik: 26 veckor
Start: HT18

KOMMUNIKATION

BYGG

Marknadskommunikatör inom 
sociala medier 

Vill du jobba med att skapa kommu-
nikationslösningar som ökar känne-
dom, 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
Start: HT18

27 olika vägar till din nya karriär!

Elkonstruktör projektering

Vill du jobba med att projektera 
eltekniska lösningar? Den här tvååriga 
utbildningen fokuserar på konstruk-
tion och projektering av nya och 
eltekniska system, som exempelvis 
datanät, belysning och larm.

Längd: 2 år
Praktik: 22 veckor
Start: HT18

TEKNIK

Elkraftsingenjör

Hela vår välfärd, infrastruktur och 
ekonomi är beroende av el och bran-
schen hungrar efter duktiga elkrafts-
ingenjörer. Efter utbildningen kan du 
jobba hos ett stort antal olika arbets-
givare med anknytning till elbranschen 
och medverka i hela processen – från 
projektering till idrifttagning.

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

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: 25 veckor
Start: HT18

IT

Frontend-utvecklare

Mobila gränssnitt, prestanda och res-
ponsiv 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
Start: HT18

Programutvecklare .NET 
med SharePoint-inriktning 

Läs en programmeringsutbildning 
i .NET, inrikta dig mot webb och få 
specialistkompetens inom Share-
Point. SharePoint är en webbaserad 
plattform och en av Microsofts mest 
populära produkter. Efterfrågan på 
webbutvecklare är stor och efter 
examen har du väldigt goda chanser 
till jobb!

Längd: 2 år
Praktik: 28 veckor
Start: HT18

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 utbild-
ningen gör dig till proffs på testmeto-
der, testverktyg och att kvalitetssäkra 
olika programvaror.

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

UX-designer

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

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18
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Virtual Reality-utvecklare

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 op-
ererar en patient på riktigt? Då är det 
här en utbildning för dig! Som Virtual 
Reality-utvecklare har du en specialist-
kompetens inom visualisering, 
3D-teknik, hårdvara och programmer-
ing. Du kan arbeta inom olika bran-
scher som exempelvis spelindustrin, 
byggbranschen, sjukvården och många 
fler.

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: VT19

Virtualiseringstekniker

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 system-
miljö för företag och organisationer.

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

Webbutvecklare .NET CMS

Efterfrågan på webbutvecklare är 
stor! Som webbutvecklare med inrikt-
ning mot CMS kommer du att vara 
eftertraktad på arbetsmarknaden med 
din expertis i utveckling av webbplat-
ser och webbaserade innehållssystem 
(Content Managament System).

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: VT19

Internet of Things-utvecklare

Om du vill jobba med framtidens 
teknik så ska du läsa till Internet of 
Things-utvecklare! Med alla upp-
kopplade enheter som finns idag är 
möjligheten till inbyggda system som 
kopplar ihop omvärlden med teknik 
enorm och efterfrågan på kompetens 
inom området fortsätter att öka.

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

Business Intelligence-analytiker

I takt med den digitala utvecklingen 
har mängden data som finns tillgänglig 
för företag ökat. Som Business Intel-
ligence-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: 20 veckor
Start: HT18

Medicinsk Sekreterare
Uppsala

Vill du bli en nyckelperson inom 
vården? Som medicinsk sekreterare 
dokumenterar och administrerar du 
kontakten mellan läkare och sjuk-
sköterskor.

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

VÅRD & HÄLSA

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
Start: HT18

IT

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 förpackningsdesigner!

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

DESIGN

DevOps-integrerare

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

Längd: 2 år
Praktik: 20 veckor
Start: HT18

27 olika vägar till din nya karriär!

Läs mer
och ansök på

nackademin.se/ansok
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Finns det några jobb?
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!

Som svar på frågan: 
Ja, det finns jobb, 

många!

Det finns fler än 
79 886 jobbannonser 

på Nackademins platsbank
arbetsplatsen.nu.

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

Och kanske det tydligaste 
beviset av dem alla: 

92% av alla examinerade 
studenter på Nackademin 
får jobb efter sin examen.
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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!

LIVSLÅNGT LÄRANDE HAR ALDRIG VARIT 
VIKTIGARE
I ett arbetsliv där förändringstakten ökar och förändrar både arbetsuppgifter och 
yrken blir ett livslångt lärande allt viktigare. Det kan handla om kompetensut-
veckling vid sidan av ett heltidsarbete eller att hoppa på chansen att skola om sig 
lite senare i livet. 

Oavsett hur lärandet ser ut så kommer utbildningsinsatserna framöver att öka 
men även förändras. Att studera på “klassiskt” vis - med lärare i ett klassrum till-
sammans med andra dagtid - kommer att kompletteras med nya och mer flexibla 
sätt att lära som är anpassade efter både individens och arbetsgivarens behov. 
 
- Martina Lindgren, marknadschef

YRKESHÖGSKOLAN 
- SVERIGES MEST 
PRICKSÄKRA UTBILD-
NINGSFORM
2018 är yrkeshögskolan mer aktuell 
än någonsin. Många arbetsgivare 
har svårt att rekrytera och hitta rätt 
kompetens och behovet av en bättre 
matchning mellan arbetssökande och 
arbetsgivare är stort. Matchningen är 
en särskilt stor utmaning bland unga 
och nya svenskar - vilket innebär att 
det finns ett fortsatt stort behov av 
valideringslösningar och snabbspår. 

Mycket indikerar på att yrkeshögskolan 
kommer att ges mer och nytt utrymme 
under valåret 2018. Yrkeshögskolan 
gavs ett ökat anslag i regeringens 
budget för 2018 och flera oppositions-
partier har fört upp Yh på agendan 
genom debattartiklar och utspel. 

Yrkeshögskolan är Sveriges mest 
pricksäkra utbildningsform som 
svarar mot många av de utmaningar 
och behov som finns inom matchning 
och kompetensförsörjning i Sverige 
idag - och det är därför glädjande att 
den i år ges mer av det utrymme och 
uppmärksamhet den förtjänar.

- Johanna Lyngarth, ansvarig PR och strat-
egisk kommunikation

DIGITALA KOMPETENSER BEHÖVS PÅ HELA 
ARBETSMARKNADEN
Digitaliseringen innebär en omställning av hela samhället och förändrar inte 
bara vårt sätt att leva utan även arbetsmarknaden inom många branscher. 
Vissa yrken - som taxichaufför, bokföringsassistent eller kassabiträde kommer 
förmodligen att kunna ersättas inom en snar framtid medan det uppstår en efter-
frågan på helt nya kompetenser i det digitala samhället.

Digitala kompetenser behövs redan idag inom många olika branscher – inte bara 
inom det man traditionellt kallar för IT-branschen. Omkring en tredjedel av alla 
med “digitala yrken” arbetar inom helt andra områden som finans, handel, in-
dustri och offentlig verksamhet. I framtiden kommer andelen personer med digi-
tala kompetenser som arbetar i andra branscher bara att öka. Det innebär att om 
du idag utbildar dig till t.ex. utvecklare så har du en bredd av branscher att välja 
bland när du kommer ut på arbetsmarknaden. Kanske kommer du i framtiden 
att ta fram system för e-hälsa, smarta och energieffektiva lösningar i fastigheter 
eller utveckla spel? När allt fler branscher digitaliseras blir digitala kompetenser 
hårdvaluta på arbetsmarknaden.
 
Exakt vilka framtidens yrkesroller är kan vi inte veta idag. Men med digitala 
kompetenser kommer du långt och har goda möjligheter på en föränderlig 
arbetsmarknad. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som har förmåga att 
hänga med i den snabba tekniska utvecklingen eftersom utbildningarna alltid är 
anpassade efter de behov som uppstår inom olika branscher. 

- Elinor Norén, producent och samordnare produktutveckling
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Att 
välja 
sin 
framtid
De bestämde sig för att göra en förändring; från 
restaurangvärlden till järnvägsbranschen, från 
IT-support till programmerare och från mode-
branschen till VA-branschen. De här karriärbyte-
na gjorde Jozephine, Zandra och Emanuel när de 
valde en Yh-utbildning på Nackademin. Alla tre 
är överens om att närheten till branschen och 
möjligheterna till jobb var två avgörande fakto-
rer bakom valet.
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Att välja utbildning kan vara ett 
svårt val då det handlar om att 
investera några år av sitt liv. 

Några som nyligen stod inför det valet 
är studenterna Zandra Björk, Jozeph-
ine Grönqvist och Emanuel Njie som 
alla tre är inne på sin andra termin på 
Nackademin.

En inblick i verkligheten

Precis som många andra som väljer 
en Yh-utbildning förklarar de alla tre 
att en av de främsta anledningarna till 
valet var just att en stor del är praktik.
 
Efter tio år inom restaurangbranschen 
valde Zandra Björk att lämna en värld 
där hon arbetade dygnets alla timmar 
och där hon saknade rutiner. Istället 
valde hon att utbilda sig till anlägg-
ningsingenjör med inriktning mot 
järnväg. Hon ville satsa på framtiden 
genom att välja en utbildning där hon 
lär sig ute på fältet och kommer in i en 
bransch med många lediga jobb och 
goda utvecklingsmöjligheter.
 
– Det lockade mig att en stor del av 
utbildningen sker ute hos en arbets-
givare. Det gör att man får en över-
gripande kunskap både i teorin och 
praktiken, berättar Zandra.
 
Susanne Limnell, HR partner på NCC 

och ledningsgruppsrepresentant för 
utbildningen Anläggningsingenjör 
Infrastruktur, menar att Yh-studenter 
har just den bakgrund som de gärna 
vill rekrytera. De har en kombination 
av både teoretiska och praktiska erfar-
enheter och de har under utbildningen 
fått en värdefull insikt i hur branschen 
fungerar och vad som förväntas, me-
nar Susanne.

Emanuel Njie lämnade modevärlden 
för att ge sin in i vatten- och avlopps-
branschen och berättar att det inte var 
ett självklart val att välja en Yh-utbild-
ning. När han fick upp ögonen för ut-

bildningen VA-projektör började han 
läsa på om själva utbildningsformen.
 
 – Vi lär oss bäst på olika sätt och en 
Yh-utbildning kändes som ett bra val 
för mig. Jag ville välja en utbildning 
där jag kunde lära mig genom att ge 
mig ut på en arbetsplats och se hur 
verkligheten faktiskt fungerar, för-
klarar Emanuel.
 
Eftertraktad på 
arbetsmarknaden

Alla Yh-utbildningar har en led-
ningsgrupp med representanter 
från näringslivet som är med och tar 
fram utbildningen. De säkerställer 
att utbildningen ger studenterna den 
kompetens som branschen faktiskt 
efterfrågar. Lisbeth Beijner, Senior 
Software Engineer inom QA och Test 
på Swedbank och ledningsgruppsrep-
resentant för utbildningen Kval-
itetssäkrare och testare, menar att 
Yh-studenter får en specialistkompe-
tens eftersom de har valt en utbildning 
som är anpassad efter aktuella behov 
på marknaden. 

– Vi lär oss sådant som vi kommer 
att ha användning av i framtiden och 
sådant som är relevant, uppdaterat 
och eftertraktat inom branschen, 
säger studenten Jozephine Grönqvist.

 Jozephine Grönqvist har sedan 
tidigare en utbildning inom statsvet-
enskap i ryggsäcken och arbetade med 
IT-support när hon bestämde sig för 
att utbilda sig till programutvecklare 
inom Java. Den här gången valde hon 
en Yh-utbildning då utbildningen har 
en starkare koppling till verkligheten.
 
– Allt eftersom marknaden förändras, 
så förändras också kunskapskraven 
och där är det viktigt att vi i led-
ningsgruppen är med och ser till att 
utbildningen också möter de behov 
som finns. Att få vara med och utveck-
la byggbranschens kompetens är en 
viktig fråga för oss på NCC, berättar 
Susanne Limnell, NCC. 
 
– Engagemanget som ledningsgrupps-
representant ger arbetsgivare en 
möjlighet att påverka utbildningen så 
att den möter de behov som vi ser på 
marknaden. Genom att vi i lednings-
gruppen diskuterar vad som händer 
ute i näringslivet kan vi säkerställa att 
utbildningen har rätt fokus, menar 
Malin Anulf, teamchef  för Internet of  
Things på Sopra Steria.
 
Engagemanget från arbetsgivarna 
skapar en trygghet för studenterna, 
som känner sig säkra på att de är 
eftertraktade på arbetsmarknaden när 
de tar examen. 
 
Jozephine känner en trygghet i att det 
hon lär sig är uppdaterat och använd-
ningsbart i hennes framtida yrkesroll 
som programutvecklare. 

- Det känns tryggt att veta att arbets-
givarna är intresserade av att anställa 
oss när vi är klara, då vi efter utbild-
ningen har den kompetens som de 
efterfrågar, menar hon.

Närheten till branschen

– Undervisningen sker av utbildare 
som är aktiva inom branschen, vilket 
dels bidrar till aktuell och relevant 
kunskap, men också en möjlighet 

Alla Yh-utbildningar har en ledningsgrupp med 

representanter från näringslivet som är med 

och tar fram utbildningen för att säkerställa att 

den möter de behov som finns i branschen. 

Vad är en ledningsgruppsrepresentant?

för oss att knyta kontakt med olika 
arbetsgivare i vår framtida bransch, 
förklarar Zandra Björk.
 
Idag sker förändringar på arbets-
marknaden i en snabb takt, vilket gör 
det allt viktigare med en utbildnings-
form som kan anpassas så att student-
er får aktuell och relevant kunskap. 

- Där har Yh-utbildning en stor fördel 
då utbildarna kommer från närings-
livet med färsk kunskap att lära ut, 
menar Malin Anulf, Sopra Steria.
 
I valet av utbildning tycker Lisbeth 
Beijner, Swedbank, att det är vik-
tigt att hålla koll på efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Det lyfter även 
Susanne Limnell, NCC, fram som en 
viktig fråga att väga in i valet av utbild-

ning. Hur ser framtidsutsikterna ut i 
branschen? Är det lätt eller svårt att få 
ett jobb?

Zandra, Emanuel och Jozephine hade 
alla tre funderingar kring möjligheter-
na till jobb efter utbildningen och det 
är just den frågan som många blivande 
studenter ställer: “Finns det jobb?”. En 
av grundstenarna för Yh-utbildning 
är just att endast utbildningar som 
efterfrågas på arbetsmarknaden får 
starta. Svaret på frågan är därför: “Ja, 
det finns det!”. 
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5 yrken du inte
visste fanns

MINECRAFT PÅ RIKTIGT, ÄTBARA FÖRPACKNINGAR OCH VIRTUAL REALITY

Nackademins utbildningar ges alltid inom de områden där branscherna efterfrågar kom-
petens och där det behövs nya medarbetare är det ofta något spännande på gång. Här har 
vi listat några saker du kanske inte visste om de områden där det händer.

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. Mobilapplika-
tionsindustrin blir allt större. Det är helt enkelt en spännande tid för mobil-
applikationsutvecklare! 

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!

Digital strateg - den kreativa problemlösaren

I takt med den digitala utvecklingen blir vikten av att skapa och analysera digitala kampanjer, aktiviteter 
och kanaler allt viktigare. Hur ska man arbeta för att skapa sig en egen position på marknaden och sticka ut 
ur bruset? Vilka är de senaste trenderna på marknaden och vilken teknik är lämplig att använda? 

Det är sådant som en digital strateg har koll på: att ta fram strategin bakom en digital kampanj, vad en inne-
hållsplan ska innehålla och vad nästa steg är för att skapa en stark närvaro digitalt så att företag kan sticka 
ut ur mediebruset. 

Den digitala strategen är en kreativ problemlösare som kan leda människor i arbete och även omsätta idéer 
till konkret innehåll via text, bild och tal. 

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 kinesis-
ka 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 användnings-
områden ställs det krav på kunniga Virtual Reality-utvecklare som kan driva 
utvecklingen framåt. Vore det inte spännande att bli en del av det?

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 förpacknin-
gar. 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!

PASTA
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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. 

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 vi, tillsammans med näringslivet, utformar utbildningar 
som ligger rätt i tiden. Utbildningar som växer och utvecklas i linje med det enda vi med säkerhet vet är konstant 
– nämligen förändring. 

Är du utbildad för att möta framtiden?
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Utbildarnas
bästa karriärtips

På Nackademin kommer utbildarna direkt från näringslivet. Många jobbar som 
konsulter inom de områden som de undervisar i, vilket innebär att de har bra koll på 

branschen och vad som är aktuellt just nu. Studenterna lär sig sådant som är relevant 
och sådant som de faktiskt kommer att ha användning för i sin framtida yrkesroll. Nu 

delar några av Nackademins utbildare med sig av sina bästa karriärtips. 

Emma Lindgren, utbildare, Digi-
tal Strateg: «Leave a legacy». Det vill 
säga: fundera över vad du vill att andra 
tar med sig efter att de har mött dig 
och vårda det väl. 

Investera i luncher. Utmana dig själv 
med att bjuda minst en ny person på  
lunch varje månad med syfte att lära 
dig något nytt och bygga en relation 
(inte för att sälja in dig själv).

Håll det du lovar och kom alltid i tid. 
Det är de små sakerna som gör den 
stora skillnaden.

Emma Lindgren: Läs dagstidningar 
och se på nyheter. För att förstå kom-
munikationsbranschen måste vi förstå 
vårt samhälle.

Erik Lindahl: Mitt bästa tips är att 
nätverka med andra inom samma 
bransch. För mig som jobbar inom UX 
och design är tillexempel meetup.com 
en guldgruva – det finns fantastiskt 
många drivna och generösa männis-
kor som arrangerar kostnadsfria mö-
ten eller mingel där man kan utbyta 
kunskap och testa nya saker. 

Jag följer även en mängd olika nyhets-
brev från personer inom branschen. 
Jag tycker att det är lättare att hinna 
med att ta del av det och prioriterar 
istället bort andra sociala plattformar. 
En bra start för olika inspirerande 
artiklar är medium.com, där jag följer 
många bloggare och författare.

Maria Niemi: Gå med i branschgrup-
per på Facebook som Jobbtips inom 
kommunikation, Sociala medier inom 
offentlig sektor, Kommunikationsnät-
verk i ideella sektorn, Swedish Com-
munity Managers. Se till att bidra med 
input själv och försök att hjälpa andra 
så kommer du att få massor tillbaka.

Vilka är 
dina bästa 
karriärtips?

Har du 
några tips 
för att hålla 
koll på vad 
som händer 
i branschen?

Erik Sätre, utbildare, Byggnads-
ingenjör: Håll dig alert på de bransch-
dagar, studiebesök och seminarier 
som du får möjlighet att delta på under
utbildningen. Visa att du är en sam-
hällsbyggare med sunda värderingar 
och ha en trevlig, ömsint och nyfiken 
attityd. 

Glöm inte att skolan är din första 
arbetsplats i din nya karriär. Samarbe-
ta, närvara och fokusera på studierna. 
Passa på att specialisera dig på något 
du tycker är lite extra intressant 
genom ditt val av LIA-plats, examens-
arbetets innehåll eller val av fördju-
pande uppgifter i kurser.

Erik Lindahl, utbildare, UX-de-
sign: «Fake it ’til you make it”. Hittar 
du ett kall där du är beredd att lägga 
ner hårt arbete och passion så kan du 
gå hur långt som helst. Det är lätt att 
fastna i en känsla av osäkerhet eller 
otillräcklighet när man är ny och 

oerfaren. Då är det viktigt att komma 
ihåg att det enda sättet att bli bättre 
på något, är att göra det igen och igen. 
Träng bort tankarna om att andra är 
bättre än dig, och bara GÖR.

Vänd istället din oro för att du inte 
skulle vara tillräckligt bra, till en öd-
mjuk självinsikt som du kan återkom-
ma till. Det kommer alltid finnas folk 
runt omkring dig som är bättre än 
du på vissa saker. Inspireras av dem. 
Försök alltid bli bättre – men slit inte 
ihjäl dig för att du ska bli ”bäst». Det är 
bara du själv som bestämmer vad som 
är bäst.

Maria Niemi, utbildare, Mark-
nadskommunikatör Sociala Me-
dier: Att våga hoppa på chanser som 
dyker upp, även om du inte vet om du 
kan området. Det finns inget bättre 
sätt att lära sig på. Pippis motto är ett 
bra tänk: ”Det har jag aldrig provat 
förut, så det klarar jag säkert”. 

Emma Lindgren

Erik Sätre Erik Lindahl

Maria Niemi 



26 27

Nackademin tipsar !
Utbildningspodden

Det är svårt att välja utbildning! Därför finns vår podcast 
som handlar om just detta. I den första säsongen så går vi 
på djupet kring hur det är att ta steget att börja plugga, 
Yh kontra universitet, lön och hållbara framtidsyrken. 

Ps. Håll utkik efter första säsongen i mars 2018.

Letar du praktikant eller praktik?

I samarbete med LinkedIn har Nacka-
demin tagit fram #RedoFörJobb – en 
tjänst som förenklar och effektiviserar 
jobbmatchningen inom yrkeshögskolan. 

redoforjobb.nu

Hantera din 
söndagsångest och 
förändra ditt liv

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

nackademin.se/
sondagsangest

Studentsmart

Studentsmart.se är sajten för 
dig som snart ska ge dig in i 
studentlivet. Här har vi samlat 
allt vi önskade att någon förk-
larat för oss den dag vi fick vårt 
antagningsbesked. Allt från en 
överlevnadsguide för plånboken 
till appar som förenklar livet.

studentsmart.se

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

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.

provanackademin.se
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Vi lär oss bäst
på olika vis

Vad innebär det att vara 
pedagogisk kvalitetschef  på 
Nackademin? 

– Förutom att jag är närmsta personal-
chef  för våra fast anställda utbildare 
ägnar jag mycket tid till att stötta och 
handleda våra konsulter i att undervi-
sa samt att följa upp och utvärdera hur 
våra studerande upplever undervis-
ningen. Jag är också involverad i andra 
projekt på Nackademin där det är vik-
tigt att vi funderar över och utvecklar 
vår pedagogik. 

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 Grön-
lund, som jobbar som pedagogisk kvalitetschef med målet att Nackademin alltid ska lever-
era ett ökat och mer lustfyllt lärande för både studenter och utbildare.

Vad är pedagogik för dig och 
hur jobbar du med detta på 
Nackademin?

– Pedagogik för mig handlar om 
frågorna hur och varför vissa värde-
ringar, 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.

Hur märker studenter och kon-
sulter på Nackademin av vår 
pedagogiska modell?

– Nackademins pedagogiska modell 
ska ses som ett verktyg för att skapa  
gynnsamma förutsättningar för att 
skapa en lärande miljö. Den är fram-
tagen 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 kom-
mande yrket. Många av våra utbildare 
ser vår pedagogiska modell som ett 
hjälpmedel i att bedriva en kvalificerad 

undervisning och göra rättssäkra 
bedömningar av de studerande.

“En bra lektion 
innehåller många 
ingredienser”

Vad kännetecknar en bra 
lektion?

– En bra lektion innehåller många 
ingredienser. Enligt mig är undervis-
ningen som bäst när de studerande är 
delaktiga och utvecklar ett lärande till-
sammans med utbildaren. En bra lek-
tion 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 ut-
bildningens röda tråd. För att hålla en 
bra lektion behövs även bra utbildare, 
som, förutom goda ämneskunskaper, 
är duktiga på att skapa goda under-
visningsrelationer till de studerande 
och som ständigt reflekterar över sin 
undervisning.

Du gör också lektionsbesök. 
Vad tittar du på då?

– 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 undervisningsrelation-
erna 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 utveck-
lingsbehov och jag försöker anpassa 
de reflekterande samtalen utifrån 

varje utbildares behov och intresse.

Kan du ge några bra tips på hur 
man kan förenkla sin inlärning?

– Det finns faktiskt en hel del forsk-
ning 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”

Hej Jens!

derar även starkt att man efter en 
lektion sätter sig ner med någon/några 
klasskamrater och tillsammans sam-
manfattar 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 gym-
nasiet, komvux och på universi-
tet. Vad är det som lockar med Yh 
som utbildningsform?

– Enligt mig är yrkeshögskolan den 
mest aktuella utbildningsform som 
finns i Sverige. Ingen annan utbild-
ningsform har en så stark anknytning 
och ett så nära samarbete med närings-
livet och jag tror att det är få andra 
utbildningsformer som i lika stor 
utsträckning leder direkt till anställ-
ning. Detta innebär också att Yh är en 
väldigt flexibel utbildningsform där 
man som utbildningsanordnare har 
stora möjligheter att påverka utbild-
ningarna. Allt detta sammantaget gör
att det alltid känns intressant och spän-
nande att arbeta med Yh-utbildning.
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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-utbild-
ningar och Nackademin nedan.

VAD ÄR EN YH-UTBILDNING?

En yrkeshögskoleutbildning är en 
utbildningsform som kombinerar 
teori med praktiskt lärande ute på en 
arbetsplats. En Yh-utbildning finns 
inte om det inte finns ett faktiskt be-
hov på arbetsmarknaden. Innehållet i 
utbildningarna matchar därför de krav 
som företagen ställer på yrkesrollerna.

HUR SÖKER JAG TILL EN UT-
BILDNING 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 ansökningspro-
cessen på nackademin.se/ansok. 

HAR JAG RÄTT TILL STUDIE-
MEDEL NÄR JAG STUDERAR 
PÅ NACKADEMIN?

Ja, alla våra yrkeshögskoleutbildnin-
gar 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.

VAD BETYDER LIA?

Vår praktikperiod kallas LIA och står 
för ”Lärande i arbete”. LIA-praktiken 
upptar minst 25% av din utbildnings-
tid 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 57% av våra studenter på Nacka-
demin får jobb hos de företag där de 
har praktiserat.

LIA?

JOBB?

CSN?

YH?

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 
2017 fick 92% jobb inom relevant 
område efter examen. 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 utbildnings-
anordnare, även inräknat universitet 
och högskolor, gällande just anställn-
ingsbarhet bland studenter.
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Uppsala,  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: bygg-
branschen samt vård- och omsorgs-
sektorn. Det var därför en självklarhet 
för oss att matcha det ökande anställ-
ningsbehovet och starta yrkeshögsko-
leutbildningar där!

Den stora befolkningsökningen påver-
kar byggandet i Uppsalaregionen, 
vilket också bekräftas av våra samar-

betsföretag. Så gott som alla större 
byggföretag har verksamhet i området 
- dessutom finns det en rad medel-
stora och små lokala aktörer som 
bekräftar bilden av ett utökat behov av 
utbildade personer inom byggbransch-
en 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 2018 kommer Nackademin 
att starta tre olika Yh-utbildningar i 
Uppsala: Byggnadsingenjör mark och 
vatten, Byggnadsingenjör produktion 
och Medicinsk sekreterare. Våren 2019 
startar Nackademin även Byggnadsin-
genjör kalkyl och inköp.

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

Nackademin + Uppsala = Sant

EFFEKTIVT DISTANSPLUGG
Dags för 

Skapa en studieplats perfekt för 
dig, variation förnöjer

Vissa vill ha knäpptyst runt omkring 
sig för att kunna koncentrera sig med-
an 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 distans-
student 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.

Utnyttja de resurser som finns

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 utbildare!

Avsätt tid varje dag för att studera – och rucka inte på det

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 utfor-
mad för att du ska nå kursens mål: utgår du från den är ett stort steg taget 
mot just det.

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.

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.
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Säg hej!

nackademin.se

Den 11 april 2018, 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.

Vill du läsa någon av våra utbildningar i Uppsala? Välkommen på 
rekryteringskväll den 12 april 2018, kl 16-18.

VILL DU VETA MER?

HÄR FINNS VI!

facebook.com/Nackademininfo@nackademin.se

Stockholm
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna 

Uppsala 
St Persgatan 22, Uppsala

@nackademin

Uppsala CentralstationJ

OdenplanJS:t EriksplanT 53B

Visste du att vi finns i både Stockholm och Uppsala?

Här finns vi!

VASASTAN

KUNGSHOLMEN

SOLNA

UPPSALA

E4

S:T ERIKSPLANT

NACKADEMIN

NACKADEMIN
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