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Det finns oerhört många utbildningar och kurser på 
distans, både inom högskolevärlden och inom den 
nyare utbildningsformen som heter Yrkeshögskolan. 
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial yrkesutbildning 
som drivs i nära samarbete med arbetslivet och där 
minst en fjärdedel är lärande i arbete ute på en arbetsplats. Utbildningarna är vanligtvis mellan 
ett och två år långa och det är stora krav på att anordnarna enbart får genomföra utbildningen 
om den leder till arbete. På sidan 6 hittar du mer information om Yrkeshögskolan. 
 
I den här katalogen kan du hitta ett axplock av olika utbildningar och vi hoppas att det ska 
inspirera dig till att börja eller fortsätta studera. Alla utbildningar i katalogen är på distans och 
du kan använda Lärcentrum som din lokala studieplats. Varmt välkommen att kontakta oss för 
att få veta mer! 

 
 

Lärcentrum – en arbetsplats för distansstuderande 
På Lärcentrum finns mycket av det som du kan tänkas behöva under dina studier: grupprum, 
datorer, videokonferensanläggningar, webbkameror, headset och annat som kan behövas. Vi 
har också personal som kan hjälpa till med att komma igång med studierna och som gärna ger 
tips eller svarar på frågor runt studierna. Lärcentrum erbjuder tillgång till lokalerna dag som 
kväll alla dagar i veckan. Detta löser vi genom att du får ett passerkort alternativt nyckel.  
 

Distans i olika former 
Distansstudier kan se mycket olika ut. Vissa utbildningar är i hög grad självstudier medan andra 
baseras mer på gemensamma aktiviteter. Det finns kurser med närträffar och andra helt utan. 
Läs mer om distansformerna på sid 52. Variationerna är många, välj det som passar just dig och 
din situation. 
 

Studera på dina villkor 
Att studera på distans kan vara ett alternativ för många som inte har möjlighet att flytta till 
studieorten, som arbetar, är föräldralediga eller ägnar en del av sin dagtid åt andra aktiviteter 
och därför har svårt att genomföra närundervisning. Det är dock viktigt att tänka på att 
distansstudier inte är någon genväg till betyg eller kunskap. Snarare kan det ofta kräva mer än 
närstudier, åtminstone i början innan man har vant sig vid tekniken och arbetssättet.  
 
Men samtidigt som det är arbetskrävande är det naturligtvis också belönande. Du kan lära känna 
nya människor som bor någon helt annanstans i Sverige och under andra förhållanden än du 
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själv. Naturligtvis lär du dig samma saker som med närundervisning. Och som med allting: du 
själv avgör vad du får ut av det! 
 

”Jag har verkligen uppskattat att kunna vara på Lärcentrum. Sitter man hemma 
finns så mycket annat att göra med hus, hem och familj som gör att det kan vara 
svårt att koncentrera sig på studierna. När man är på Lärcentrum är man mer 
fokuserad på uppgiften – och kan koppla av på ett annat sätt när man kommer hem 
igen. Man kan också få snabb hjälp om tekniken skulle krångla och har ett otroligt 
stort utbyte av att träffa andra distansstuderande som finns där.”   

Citat från distansstuderande 
                                                                                             

Vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och vi som producerat katalogen är 
nedanstående lärcentra. Ditt närmaste lärcentrum hittar du på http://www.nitus.se/nitus-
larcentran. 
 

Campus Viadidakt i Katrineholm och Vingåker Lärcentrum Norrtälje/NKV  
Bievägen 1 B i Katrineholm.  Astrid Lindgrens g. 2a. Box 803, 761 28 Norrtälje 
Tfn 0150-578 25 Kontakt: Joachim Kahlert, Erik Karlsson 
Storgatan 55 i Vingåker.  Tfn 0176-71274, 0176-718 51 
Tfn 0151-193 00 larcentrum@norrtalje.se 
info@viadidakt.se www.norrtalje.senkv 
www.viadidakt.se www.facebook.com/lc.norrtalje 
  
Centrum för flexibelt lärande Lärcentrum Sandviken 
S Järnvägsgatan 7,  Högbovägen 45, (Sandbacka Park)  
826 80 Söderhamn 810 32, Sandviken 
Kontakt: Ann-Sofie Gustafsson Kontakt: Lisbeth Hedberg 
Tfn: 010-454 10 63 Tfn: 026-24 10 90 
ann-sofie.gustafsson@hufb.se larcentrum@sandviken.se 
www.hufb.se www.sandviken.se/larcentrum 
  
Hälsinglands utbilndningsförbund Utbildningscentrum för distansstudier, Gävle 
Kulturhuset, Collingatan 12 821 80 Bollnäs Nedre Åkargatan 67A, Box 356, 801 05 Gävle 
Kontakt: Lars Ferneryd Kontakt: Niclas Engberg 
Tfn 010-454 11 07, 070-631 69 51 Tfn 026-17 93 17 
lars.ferneryd@hfub.se utbildningscentrum@gavle.se 
www.hfub.se, www.hogskol.se www.gavle.se/utbildningscentrum 
  
Högskoleenheten i Bollnäs YH och högskolenheten Nordanstig 
Heden 116 Södra vägen 8 
821 31 Bollnäs 820 70 Bergsjö 
Kontakt: Lars Ferneryd Kontakt: Gunilla Svensson 
Tfn: 010-454 11 07 Tfn: 010-454 12 47 
lars.ferneryd@hufb.se gunilla.svensson@hufb.se 
www.hufb.se www.hufb.se 
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YRKESHÖGSKOLAN 
 
Yrkeshögskoleutbildningar (Yh) finns i hela landet och utbildningarna anpassas efter arbets-
marknaden. Utbildningarna varvar teori med stor del praktik ute på arbetsplatser. Yrkeshög-
skolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Utbildningarna ger kompetens 
till yrken inom till exempel ekonomi, vård, turism, handel, media, IT, bygg, teknik, hantverk, 
lantbruk och trädgård.  
 
Utbildningarnas längd och poängsystem 
Längden anges i yh-poäng, där fem poäng motsvarar en 
veckas studier på heltid. 100 yh-poäng motsvarar ett 
halvårs heltidsstudier, 200 yh-poäng ett års heltids-
studier, 400 yh-poäng två års heltidsstudier osv. Man 
kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en 
Yh-utbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det 
är upp till varje högskola att besluta om. Utbildningarna 
är från ett halvår långa och uppåt. De flesta är mellan ett 
och två år långa. 
 
Behörighet till Yrkeshögskolan 
För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan 
måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för 
behörighet. Behörighetskraven kan se olika ut på olika 
utbildningar eftersom man utgår från vilka förkunskaper 
som krävs på varje enskild utbildning. Varje 
utbildningsanordnare (skola) sköter själv antagningen till 
sina utbildningar. Kontakta därför utbildningen direkt för 
att få reda på exakt vad som gäller för den utbildning du 
är intresserad av! 
Observera att behörigheten för yrkeshögskoleutbildning 
inte är densamma som den som gäller för 
högskoleutbildning. Läs mer på sidan 19. 
 
Kort om YH-utbildning 
• Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar 
beroende på arbetsmarknadens behov över tid. 
 
• Minst 25 % av utbildningen är förlagd hos olika arbets-
givare, s.k. LIA (lärande i arbete). Under denna period får 
du möjlighet att använda dina nya kunskaper och 
samtidigt få bra verklighetsförankring i utbildningen. 
 
• Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör 
att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbets-
livet. 
 
• Yh-utbildningar kan anordnas av t ex kommuner, 
landsting, högskolor och privata företag. 
 
• Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten 
för yrkeshögskolan, som även utövar tillsyn och granskar 
utbildningarnas kvalitet samt bedömer arbetsmark-
nadens behov av utbildning. 

Yh på distans 
Yh-utbildningar finns både som ortsbundna utbildningar 
och på distans. Här i katalogen lyfter vi fram distans-
utbildningar. Distansupplägget ser olika ut på de olika 
utbildningarna. Många har träffar på utbildningsorten. 
Läs noga i informationen på respektive anordnares hem-
sida, så du vet om upplägget fungerar för dig. 
 
Ansökan till Yh-utbildning 
Inom yrkeshögskolan finns många olika 
utbildningsanordnare och varje anordnare sköter själv 
antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan 
direkt för information och ansökningshandlingar. Du ska 
skicka din ansökan direkt till den skola som du vill söka 
till. Sista datum för ansökan kan också variera mellan 
anordnarna. Läs mer om ansökan på aktuell utbildnings-
anordnares hemsida.   
 
Studiefinansiering 
Utbildningarna berättigar till studiestöd från CSN. Det 
gäller även LIA-perioderna (lärande i arbete) ute på en 
arbetsplats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kontakta respektive 
utbildningsanordnare för att få 

tillgång till utbildningsplanen och för 
frågor om behörighet, eventuella 

särskilda förkunskaper och urvalet 
samt för ansökan till utbildningen. 
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Distansutbildningar inom Yrkeshögskolan  

Dessa är exempel på utbildningar, se fullständigt utbud på www.yrkeshogskolan.se 

 
UTBILDNINGAR INOM DATA/IT 

 
3D Printspecialist, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Eslöv 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid inom utveckling, produktion, 
tillverkning m.m. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.eslov.se/yh 
 
Agil Projektledare, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Karlstad resp Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a minst ett års arbetslivserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart:2016 -09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  
www.teknikhogskolan.se 
 
Backend-utveckling med C#, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Stockholm resp Piteå 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 6 och programmering. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08.  
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Big Data Analyst 225 Yh-poäng, 50 %, ca 2,5 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 5 och matematik 2B eller liknande. Studietakt: 50 %, Studiestart: 
2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.lernia.se/yh 
 
Certifierad system- och nätverkstekniker, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 1 och Eng 5. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  

Digital produktion för pedagogisk verksamhet, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Norrtälje 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv B/2, Eng B/6, Ma B/2 och yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 
2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.medieinstitutet.se 

E-Trainer Utbildare med IKT-kompetens, 100 Yh-poäng, 50 %, ca 1 år, Vansbro 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, minst 2 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: http://larcentrum.vansbro.se 
 
IT-Säkerhetsarkitekt, 300 Yh-poäng, 75 %, ca 2 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh 

IT-Säkerhetstekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma 1, Sv 1, Eng1 och yrkeserfarenhet urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 
2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.ecutbildning.se 
 
Javautvecklare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 2, Eng 5 och Programmering. Studietakt: 100 %, Studiestart:2016 -09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval oc h ansökan: 
www.ecutbildning.se 
 
Javascriptutvecklare - frontend, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Kista 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, Eng 5 och Programmering 1 och yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.lernia.se/yh 
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Distansutbildningar inom Yrkeshögskolan  

Dessa är exempel på utbildningar, se fullständigt utbud på www.yrkeshogskolan.se 

 
UTBILDNINGAR INOM DATA/IT 

 
3D Printspecialist, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Eslöv 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid inom utveckling, produktion, 
tillverkning m.m. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.eslov.se/yh 
 
Agil Projektledare, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Karlstad resp Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a minst ett års arbetslivserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart:2016 -09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  
www.teknikhogskolan.se 
 
Backend-utveckling med C#, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Stockholm resp Piteå 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 6 och programmering. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08.  
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Big Data Analyst 225 Yh-poäng, 50 %, ca 2,5 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 5 och matematik 2B eller liknande. Studietakt: 50 %, Studiestart: 
2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.lernia.se/yh 
 
Certifierad system- och nätverkstekniker, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 1 och Eng 5. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  

Digital produktion för pedagogisk verksamhet, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Norrtälje 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv B/2, Eng B/6, Ma B/2 och yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 
2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.medieinstitutet.se 

E-Trainer Utbildare med IKT-kompetens, 100 Yh-poäng, 50 %, ca 1 år, Vansbro 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, minst 2 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: http://larcentrum.vansbro.se 
 
IT-Säkerhetsarkitekt, 300 Yh-poäng, 75 %, ca 2 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh 

IT-Säkerhetstekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma 1, Sv 1, Eng1 och yrkeserfarenhet urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 
2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.ecutbildning.se 
 
Javautvecklare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 2, Eng 5 och Programmering. Studietakt: 100 %, Studiestart:2016 -09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval oc h ansökan: 
www.ecutbildning.se 
 
Javascriptutvecklare - frontend, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Kista 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, Eng 5 och Programmering 1 och yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.lernia.se/yh 
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Kvalitetssäkrare och Testare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Solna 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 5, Sv 2 och Ma 2. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.nackademin.se  
 
Office 365/Microsoft Azure specialist, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Helsingborg 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma 1, Eng 5 och yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.ecutbildning.se 
 
Testautomatiserare distans, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Solna 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 6 och Sv 2. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.nackademin.se 
 
Utvecklare inom inbyggda system, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 2, Eng 5 och Programmering eller yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, 
Studiestart:2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.ecutbildning.se 

 
EKONOMI, ADMINISTRATION OCH FÖRSÄLJNING 

 
Customs Compliance Specialist, 260 Yh-poäng, 75 %, ca 2 år, Mölnlycke 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv 2, Ma 2 och Eng 6. Studietakt: 75 %, Studiestart:2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansöka n: www.yhim.se 
 
Exportsäljare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Tranås 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 2, Sv 2 och Eng 6. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2017 -01. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.tucsweden.se  
 
Key Account Management, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Linköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv 2 och Eng 6. Studietakt: 100 %, Studiestart:2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: ww w.tucsweden.se 

Lönespecialist, 300 Yh-poäng, 75 %, ca 2,5 år, Stockholm, Östersund, Malmö och Göteborg 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 2, Sv 1 (alt. Svenska som andraspråk 1) och Eng  5. Studietakt: 75 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.iterum.se 

Medicinsk sekreterare, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Gävle 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Sv 2 och Eng 5 eller liknande. Studietakt: 100 %, St udiestart: 2016-08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.plushogskolan.se 
 
Medicinsk sekreterare, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Luleå resp. Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Sv 2 och Eng 5 eller liknande. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Offentlig upphandlare/inköpare, 410 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Jönköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Sv 2, Ma 2 och Eng 6. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  www.tucsweden.se 
 
Offentlig upphandlare, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.sih.se 
 
Redovisningsekonom, 300 Yh-poäng, 50 %, ca 3 år, Eslöv 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Sv 2 och Ma 2 eller liknande.  Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.eslov.se/yh 
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Redovisningsekonom, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma 2, Eng 6 och Sv 2 eller kunskaper förvärvat på annat sätt. Studietakt: 100 
%, Studiestart: 2016-09 och 2017-01. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, 
urval och ansökan: www.iterum.se 
 
Redovisningsekonom- internationell inriktning 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Skurup 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv 2 och Ma 2.   Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.rosengarden.se  

Vårdadministratör inriktning verksamhetsutveckling och informatik, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng B och Datorkunskap. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2017 -01. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  

Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Östersund resp Umeå 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng B och Datorkunskap. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh 
 
 

HOTELL, RESTAURANG OCH TURISM 
 
Arbetsledare inom måltidsservice, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Tranås 
Behörighet Yh och bl a minst två års yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.tucsweden.se  

Affärsutvecklare hållbar turism, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Båstad 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex 3 års yrkeserfarenhet inom turism och/eller service-branschen. 
Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.bastad.se/akademibastad 
 
Konceptutvecklare/projektledare inom besöksnäringen, 300 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Trollhättan 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper.. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.plushogskolan.se 

Operativ ledare – specialisering Revenue management, 150 Yh-poäng, 75 %, ca 1 år, Båstad 
Behörighet Yh och bl a 4 års yrkeserfarenhet på hotell och/eller logibranschen. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.bastad.se/akademibastad 
 
Projektledning - Incoming Tourism and Event, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och t ex 2 års yrkeserfarenhet från turism, event, hotell, restaurang eller annat kvalificerat servicearbete.  
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.schartau.se 
 
Revenue management, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a. yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-11. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.schartau.se 

Sustainable Tourism Management, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och t ex 2 års yrkeserfarenhet från turism, event, hotell, restaurang eller annat kvalificerat servicearbete .  
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.schartau.se 
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Redovisningsekonom, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma 2, Eng 6 och Sv 2 eller kunskaper förvärvat på annat sätt. Studietakt: 100 
%, Studiestart: 2016-09 och 2017-01. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, 
urval och ansökan: www.iterum.se 
 
Redovisningsekonom- internationell inriktning 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Skurup 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv 2 och Ma 2.   Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.rosengarden.se  

Vårdadministratör inriktning verksamhetsutveckling och informatik, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng B och Datorkunskap. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2017 -01. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  

Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Östersund resp Umeå 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng B och Datorkunskap. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh 
 
 

HOTELL, RESTAURANG OCH TURISM 
 
Arbetsledare inom måltidsservice, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Tranås 
Behörighet Yh och bl a minst två års yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.tucsweden.se  

Affärsutvecklare hållbar turism, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Båstad 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex 3 års yrkeserfarenhet inom turism och/eller service-branschen. 
Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.bastad.se/akademibastad 
 
Konceptutvecklare/projektledare inom besöksnäringen, 300 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Trollhättan 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper.. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.plushogskolan.se 

Operativ ledare – specialisering Revenue management, 150 Yh-poäng, 75 %, ca 1 år, Båstad 
Behörighet Yh och bl a 4 års yrkeserfarenhet på hotell och/eller logibranschen. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.bastad.se/akademibastad 
 
Projektledning - Incoming Tourism and Event, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och t ex 2 års yrkeserfarenhet från turism, event, hotell, restaurang eller annat kvalificerat servicearbete.  
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.schartau.se 
 
Revenue management, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a. yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-11. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.schartau.se 

Sustainable Tourism Management, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och t ex 2 års yrkeserfarenhet från turism, event, hotell, restaurang eller annat kvalificerat servicearbete .  
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.schartau.se 
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIALT ARBETE 

Apotekstekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Linköping resp. Sundsvall 
Grundläggande behörighet (Yh) och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Barnspecialiserad undersköterska, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Karlstad 
Grundläggande behörighet (Yh) och bl a yrkeserfarenhet på heltid från vård- och omsorgsarbete. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och  
ansökan: www.karlstad.se 
 
Barnspecialistundersköterska, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Sundsvall 
Grundläggande behörighet (Yh) och bl a yrkeserfarenhet på heltid från vård- och omsorgsarbete. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.karlstad.se 

Behandlingsassistent, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Sollefteå 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.reveljen.eu 
 
Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn, 200 Yh-
poäng, 50 %, ca 2 år, Karlstad 
Grundläggande behörighet (Yh) och särskilda förkunskaper. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.osyh.se 
 
Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Skellefteå 
Behörighet Yh och bl a yrkeserfarenhet på heltid från vård- och omsorgsarbete. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.skelleftea.seyrkeshogskolan 
 
Demensspecialiserad undersköterska, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Skövde 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a yrkeserfarenhet från vård- och omsorgsarbete. Studietakt: 50 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.skovde.se/Barn–utbildning/Vuxenutbildning 
 
Integrationspedagog, 225 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Sollefteå 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper SvA/Sv2A/Sv1,Sv2 1,ShA/ Sh1a1 samt Engelska A/5. Arbetslivserfarenhet 
(oavsett arbetsområde) om minst 24 månader på 75 % eller om minst 36 månader på 50 %. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2017 -
01. För mer information och ansökan: www.reveljen.eu 
 
Integrationspedagog, 225 Yh-poäng, 50 %, ca 2,5 år, Nyköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv 2 och Eng 5 (eller förvärvat på annat sätt) . Studietakt: 50 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, ur val och 
ansökan: www.campusnykoping.se 
 
Integrationspedagog, 225 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Hudiksvall 
Behörighet Yh och bl a minst två års yrkeserfarenhet inom relevant yrkesområde. Studietakt: 100 %, Studiestart:2016 -
08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.hudiksvall.se/cul  
 
Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Säter 
Behörighet Yh. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ltdalarna.se/yh 
 



YRKESHÖGSKOLA 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Högskolekurserna finns beskrivna på sidorna 27-50. Ansökan görs på www.antagning.se.  

Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig. 
10 

Specialistundersköterska barn, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Växjö 
Behörighet Yh och undersköterskekompetens (omvårdnadsprogrammet eller likvärdigt) samt yrkeserfarenhet. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval: 100 %, Studiestart: 2016 -08. För mer 
information och ansökning: www.regionkronoberg.se 
 
Specialiserad undersköterska inom demens 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år,  
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter.   
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09 och 2017-02. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan www.consensum-yh.se 
 
Specialiserad undersköterska - demensvård, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Kramfors 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter.  
Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.yhk.se 
 
Specialistutbildad undersköterska - demensvård, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Tranås 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter.  
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2017-01. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.tucsweden.se 
 
Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Sollentuna 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. 
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09 och 2017-02. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.consensum-yh.se 
 
Specialistutbildad undersköterska inom multisjukdom hos äldre, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Karlskrona 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. 
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.hermods.se/yh 
 
Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Båstad 
Behörighet Yh och Vård och omsorgsprogrammet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.bastad.se/akademibastad 
 
Specialistundersköterska Operation, anestesi och intensivvård, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Växjö 
Behörighet Yh och undersköterskekompetens (Omvårdnadsprogrammet) och yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.ltkronoberg.se 

Specialistundersköterska – äldre, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Oskarshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex minst två års yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan 
www.novaoskarshamn.se 

Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Uppsala 
Behörighet Yh och t ex Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 
  
Steriltekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Uppsala 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv 1 och Eng 5.  Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 

Steriltekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Stockholm  
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv 2, Eng 5 och  Undersköterskekompetens. Studietakt: 100 %, Studiestart: 
2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.plushogskolan.se 
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Specialistundersköterska barn, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Växjö 
Behörighet Yh och undersköterskekompetens (omvårdnadsprogrammet eller likvärdigt) samt yrkeserfarenhet. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval: 100 %, Studiestart: 2016 -08. För mer 
information och ansökning: www.regionkronoberg.se 
 
Specialiserad undersköterska inom demens 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år,  
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter.   
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09 och 2017-02. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan www.consensum-yh.se 
 
Specialiserad undersköterska - demensvård, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Kramfors 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter.  
Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.yhk.se 
 
Specialistutbildad undersköterska - demensvård, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Tranås 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter.  
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2017-01. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.tucsweden.se 
 
Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Sollentuna 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. 
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09 och 2017-02. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.consensum-yh.se 
 
Specialistutbildad undersköterska inom multisjukdom hos äldre, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Karlskrona 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. 
Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.hermods.se/yh 
 
Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Båstad 
Behörighet Yh och Vård och omsorgsprogrammet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.bastad.se/akademibastad 
 
Specialistundersköterska Operation, anestesi och intensivvård, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Växjö 
Behörighet Yh och undersköterskekompetens (Omvårdnadsprogrammet) och yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.ltkronoberg.se 

Specialistundersköterska – äldre, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Oskarshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex minst två års yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan 
www.novaoskarshamn.se 

Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Uppsala 
Behörighet Yh och t ex Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 
  
Steriltekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Uppsala 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv 1 och Eng 5.  Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 

Steriltekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Stockholm  
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv 2, Eng 5 och  Undersköterskekompetens. Studietakt: 100 %, Studiestart: 
2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.plushogskolan.se 
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Stödpedagog, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Nyköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a ett års yrkeserfarenhet inom funktionsnedsättningsområde. Studietakt: 50 
%, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.campusnykoping.se 
 
Stödpedagog, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Skövde 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a 2 års yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.skovde.se/Barn --
utbildning/Vuxenutbildning 
 
Stödpedagog, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Landskrona 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a yrkeserfarenhet inom yrkesområdet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -
08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.landskrona.se/yrkeshogskola 
 
Synrehabiliterare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Härnösand 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Nk 1 och 2 samt yrkeserfarenhet inom vård/omsorg. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.hetautbildningar.se 
 
Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Kungsbacka resp Södertälje 
Behörighet Yh och särkilda förkunskaper t ex Sv A, Eng A och Ma A. Studietakt: 100 %, Studiestar t: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.medlearn.se  
 
Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Oskarshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng A och Ma A. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.novaoskarshamn.se  
 
Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Lindesberg 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng A och Ma A. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.masugnen.se  
 
Tandsköterska distans, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Tranås 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng A och Ma A. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2017 -01. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.tucsweden.se 

Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Sollefteå 
Behörighet Yh och särkilda förkunskaper t ex Sv A, Eng A och Ma A. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 

Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Luleå 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng A och Ma A. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.lulea.se 
 
Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård, 200 Yh-poäng, 
50 %, ca 2 år, Norrköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.osyh.se 
 
 

JOURNALISTIK OCH INFORMATION 

Digital kommunikatör, 105 Yh-poäng, 50 %, ca 1 år, Varberg 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper journalist- eller informatörsutbildning eller yrkeserfarenhet inom området. 
Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.campus.varberg.se 
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Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.jenseneducation.se 
 
Teknikinformatör, 220 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Solna 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Sv 2, Eng 6 och yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.hermods.se 
 
 

KULTUR, MEDIA OCH DESIGN 

Manusförfattare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Sunne 
Behörighet: Urvalet sker med hjälp av arbetsprover och ett personligt brev. Antagningsprov.  Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.brobygrafiska.se 

 
LANTBRUK, DJURVÅRD, TRÄDGÅRD, SKOG OCH FISKE 

 
Arbetsledare Grönyteförvaltning, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5år, Ängelholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Slutbetyg från naturbruksgymnasium med inriktning trädgård eller annan 
likvärdig utbildning eller relevant yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 
  
Arbetsledare Specialisering trädgård, 120 Yh-poäng, 50 %, ca 1år, Båstad 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a branschspecifik yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : 
www.bastad.se/akademibastad 
 
Fisk- och skaldjursodlare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1år, Lysekil 
Behörighet Yh. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-08. För mer information, antagning och ansökan: www.lysekil.se 
 
Hovslagare - kvalificerad tilläggsutbildning, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5år, Skara 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a minst två års yrkeserfarenhet. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.vgrbys.se 
 
Hovslagare - kvalificerad tilläggsutbildning, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5år, Lund 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a minst två års yrkeserfarenhet. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.flyinge.se 
 
Kvalificerad Trädgårdsanläggare, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5år, Båstad 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a kursen Växtkunskap 1. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2017-01. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan :  
www.bastad.se/akademibastad 
 
Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, 475 Yh-poäng, 100 %, ca 2,5 år, Trollhättan 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Jägarexamen. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.folkuniversitetet.se 
 
Trädgårdsanläggare inom utemiljöer, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Munkedal 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer 
information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.vgrbys.se 
 
Unghästutbildare Vidareutbildning, 200 Yh-poäng, ca 75 %, ca 1,5 år, Flyinge  
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper och antagningsprov.  Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016 -10. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.flyinge.se  
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Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.jenseneducation.se 
 
Teknikinformatör, 220 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Solna 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Sv 2, Eng 6 och yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.hermods.se 
 
 

KULTUR, MEDIA OCH DESIGN 

Manusförfattare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Sunne 
Behörighet: Urvalet sker med hjälp av arbetsprover och ett personligt brev. Antagningsprov.  Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.brobygrafiska.se 

 
LANTBRUK, DJURVÅRD, TRÄDGÅRD, SKOG OCH FISKE 

 
Arbetsledare Grönyteförvaltning, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5år, Ängelholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Slutbetyg från naturbruksgymnasium med inriktning trädgård eller annan 
likvärdig utbildning eller relevant yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 
  
Arbetsledare Specialisering trädgård, 120 Yh-poäng, 50 %, ca 1år, Båstad 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a branschspecifik yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : 
www.bastad.se/akademibastad 
 
Fisk- och skaldjursodlare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1år, Lysekil 
Behörighet Yh. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-08. För mer information, antagning och ansökan: www.lysekil.se 
 
Hovslagare - kvalificerad tilläggsutbildning, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5år, Skara 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a minst två års yrkeserfarenhet. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.vgrbys.se 
 
Hovslagare - kvalificerad tilläggsutbildning, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5år, Lund 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a minst två års yrkeserfarenhet. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.flyinge.se 
 
Kvalificerad Trädgårdsanläggare, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5år, Båstad 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a kursen Växtkunskap 1. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2017-01. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan :  
www.bastad.se/akademibastad 
 
Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, 475 Yh-poäng, 100 %, ca 2,5 år, Trollhättan 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Jägarexamen. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.folkuniversitetet.se 
 
Trädgårdsanläggare inom utemiljöer, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Munkedal 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer 
information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.vgrbys.se 
 
Unghästutbildare Vidareutbildning, 200 Yh-poäng, ca 75 %, ca 1,5 år, Flyinge  
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper och antagningsprov.  Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016 -10. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.flyinge.se  
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Yrkesbiodling, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Höör 
Behörighet Yh. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2017-02. . Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yhbiodling.se 
  
Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Dingle 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a minst tre års yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. . 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.naturbruk.nu/dingle 
 
 

PEDAGOGIK OCH UNDERVISNING 
 
E-trainer: Utbildare med IKT-kompetens, 100 Yh-poäng, 50 %, ca 1 år, Vansbro 
Behörighet Yh och särskild behörighet i form av minst 2 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: http://larcentrum.vansbro.se/ 
 
Studiehandledare med pedagogik, flerspråkighets- och IKT-kompetens, 225 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, 
Falun 
Behörighet Yh och särskild behörighet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer 
information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH BYGGTEKNIK 
 
Arbetsledare anläggning, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Hässelholm 
Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yhs.se  
 
Arbetsledare anläggning infrastruktur, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Västerås 
Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Studietakt: 50 %, Studies tart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.plushogskolan.se  
 
Arbetsledare VVS, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskild behörighet i form av t ex minst 3 års yrkeserfarenhet. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  
www.iuc-yrkeshogskola.se 
 
Arbetsledare Mark och anläggning 400 Yh-poäng, 100  %, ca 2 år, Stockholm och Göteborg 
Behörighet Yh och särskild behörighet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer 
information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.hermods.se 
 
Avancerad GIS-användare 200 Yh-poäng, 100  %, ca 1 år, Gävle 
Behörighet Yh och särskild behörighet Svenska B samt Engelska B, eller motsvarande. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-
08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.folkuniversitetet.se 
 
Bygglovhandläggare – bygglovkonsult, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1 år, Partille 
Behörighet Yh och särskild behörighet (se hemsida för utbildningen). Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.partille.se/BLH  
 
Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, 270 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Gustavsberg 
Behörighet Yh och särskild behörighet i form av t.ex. yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.bygglovhandlaggare.se 
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Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Örnsköldsvik 
Behörighet Yh och särskild behörighet (se utbildningens hemsida). Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -10. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.kunskap-
kompetens.se 
 
Energi- och Miljöutvecklare, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Mölnlycke 
Behörighet Yh och särskild behörighet bl a yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -10. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yhim.se 
 
Fastighetsingenjör 2, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Mölnlycke 
Behörighet Yh och särskild behörighet bl a relevant yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2017 -01. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.fastighetsakademin.se 
 
Förrättningsassistent inom Lantmäteri, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Helsingborg 
Behörighet Yh och särskild behörighet Ma och Sv 1. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yh.helsingborg.se  
 
Mobila System och GIT, 420 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Upplands Väsby 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ocellus.se  
 
Projektledare El- och Installationsteknik, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, Praktisk ellära, Elkraftteknik, Elinstallationer och Kommunikationsnät 1 och 
yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.euu.se 
 
Småskalig virkesförädling: Knuttimring, småskalig sågning och produktionsutveckling, 200 Yh-poäng,  
50 %, ca 2 år, Svenljunga 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper i Ma 2 och Nk 1A1. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  www.bys.nu 
 
VVS Konstruktion, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Nynäshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  www.nynashamn.se 
 
VA- Projektering, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma och Sv 1. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.iuc -yrkeshogskola.se 
 
VVS Tekniker, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper i form av minst tre års yrkeserfarenhet. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  www.iuc-
yrkeshogskola.se 
 

SÄKERHETSTJÄNSTER 
 
Arbetsmiljöingenjör, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Göteborg  
Behörighet Yh och särskild behörighet i form av t ex 2 års yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning,  urval och ansökan: 
www.folkuniversitetet.se 
 
 

TEKNIK OCH TILLVERKNING 
 
Automationsingenjör, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ellära 1 & 2. Studietakt: 50 % Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.pol.se/yh  
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Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Örnsköldsvik 
Behörighet Yh och särskild behörighet (se utbildningens hemsida). Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -10. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.kunskap-
kompetens.se 
 
Energi- och Miljöutvecklare, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Mölnlycke 
Behörighet Yh och särskild behörighet bl a yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -10. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yhim.se 
 
Fastighetsingenjör 2, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Mölnlycke 
Behörighet Yh och särskild behörighet bl a relevant yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2017 -01. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.fastighetsakademin.se 
 
Förrättningsassistent inom Lantmäteri, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Helsingborg 
Behörighet Yh och särskild behörighet Ma och Sv 1. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yh.helsingborg.se  
 
Mobila System och GIT, 420 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Upplands Väsby 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ocellus.se  
 
Projektledare El- och Installationsteknik, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, Praktisk ellära, Elkraftteknik, Elinstallationer och Kommunikationsnät 1 och 
yrkeserfarenhet. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.euu.se 
 
Småskalig virkesförädling: Knuttimring, småskalig sågning och produktionsutveckling, 200 Yh-poäng,  
50 %, ca 2 år, Svenljunga 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper i Ma 2 och Nk 1A1. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  www.bys.nu 
 
VVS Konstruktion, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Nynäshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  www.nynashamn.se 
 
VA- Projektering, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma och Sv 1. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.iuc -yrkeshogskola.se 
 
VVS Tekniker, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper i form av minst tre års yrkeserfarenhet. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan:  www.iuc-
yrkeshogskola.se 
 

SÄKERHETSTJÄNSTER 
 
Arbetsmiljöingenjör, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Göteborg  
Behörighet Yh och särskild behörighet i form av t ex 2 års yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning,  urval och ansökan: 
www.folkuniversitetet.se 
 
 

TEKNIK OCH TILLVERKNING 
 
Automationsingenjör, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ellära 1 & 2. Studietakt: 50 % Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.pol.se/yh  
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Avancerad CNC-tekniker med CAD/CAM 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Mjölby 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, CNC Teknik Grönt certifikat eller genomförande av ett webbaserat test med 
godkänt resultat.  Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ya.se 
 
Bryggeriteknik, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Ludvika 
Behörighet Yh. Inga särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.vbu.se 
 
Certifierad Produktionstekniker, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Västervik 
Behörighet Yh. Inga särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh 
 
Diplomerad Innovationsutvecklare, 160 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Lidköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, För att kunna bli antagen till utbildningen krävs att studenten har upptäckt, 
analyserat, definierat och dokumenterat ett angeläget behov av en produkt eller tjänst som inte finns. Studietakt: 100 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.ideum.nu 
 
Elkrafttekniker, 220 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Nyköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Yrkeserfarenhet, minst 2 år heltid inom elkraft/elinstallation eller 
motsvarande. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om 
förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.vbu.se 
 
Elkonstruktör, 250 Yh-poäng, 50 %, ca 2,5 år, Nyköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Yrkeserfarenhet, Ma 1, Sv 1, Eng 5 och Praktisk Ellära e ller motsvarande 
kunskaper förvärvade på annat sätt. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer 
information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.campusnykoping.se 
 
Elteknikingenjör med ABL, 225 Yh-poäng, 50 %, ca 2,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Yrkeserfarenhet och Praktisk ellära, Elkraftteknik, Elinstallationer, 
Elmotorstyrning, Kommunikationsnät 1 samt Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem eller motsvarande. Studietakt: 50 %, 
Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.euu.se 
 
Entreprenör – Elinstallation med Allmän behörighet, 230 Yh-poäng, 50 %, ca 2,5 år, Hässleholm 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma B och Elprogrammet. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yhs.se 
 
Fordonstekniker för alternativa drivmedel, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Trollhättan 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Sv 1, Eng 5 och Ma 1. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Green Logistic Management, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Trollhättan 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a yrkeserfarenhet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.plushogskolan.se 
 
Hydraultekniker, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Örnsköldsvik 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper El- och energiprogrammet, Industriprogrammet, Fordonsprogrammet, 
Teknikprogrammet och Naturvetenskapliga programmet. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.ith.se  
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Internationell Handelslogistiker, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Karlshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.karlshamn.se 
 
Kylteknisk konstruktion, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet som Kyl- och värmepumpstekniker eller motsvarande. 
Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.iuc-utbildning.se 

Mejeritekniker – Dairy technologist, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Jönköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma 1a/b, Eng 5 och Nk 1a1. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Produktionsteknik, 250 Yh-poäng, 50 %, ca 2,5 år, Oskarshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, Ma 2/B, Sv 1/A och Eng 5/A. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.novaoskarshamn.se  
 
Produktionstekniker, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Kalmar 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh 
 
Programmerare för robot och automatiserade system, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Göteborg 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia .se/yh 
 
Projektledare Elteknik, 220 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Nyköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex ECY yrkescertifikat. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.campusnykoping.se 
 
Projektledare Elteknik distans, 220 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Åsbro 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 1c och Praktisk ellära. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2017 -01. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.asbro.se  
 
Reläskyddsspecialist, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Göteborg resp Västerås 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, bl a Ma 1, Eng 5, Elkraftteknik och Praktisk ellära. Studieta kt: 100 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.lernia.se/yh 
 
Småskalig Livsmedelsförädlare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Uddevalla 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, Ma2 (B), Hygien (HYHYG0), Livsmedels- och näringskunskap (LIVLIV01) samt 
Branschkunskap inom restaurang- och livsmedel (MÅTBRC0) eller motsvarande. Minst tre års dokumenterad 
arbetslivserfarenhet från livsmedelsbranschen på minst deltid eller motsvarande. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Styr- och Reglerspecialist inriktning injustering ventilation och VA, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, 
Enköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yh.enkoping.se 
 
Tillämpad Elektronik för inbyggda system, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Västerås 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 5, Ma 2C och Programmering 1 & 2. Studietakt: 100 %, Studiestart: 
2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.agstu.se/yh 
 
Underhållstekniker, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Karlskrona, Göteborg resp. Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Ma 1, Sv 2 och Eng 5.  Studietakt: 100 %, Stud iestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.hermods.se/yh  
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Internationell Handelslogistiker, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Karlshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.karlshamn.se 
 
Kylteknisk konstruktion, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm 
Behörighet Yh och minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet som Kyl- och värmepumpstekniker eller motsvarande. 
Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, 
antagning, urval och ansökan: www.iuc-utbildning.se 

Mejeritekniker – Dairy technologist, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Jönköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper Ma 1a/b, Eng 5 och Nk 1a1. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Produktionsteknik, 250 Yh-poäng, 50 %, ca 2,5 år, Oskarshamn 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, Ma 2/B, Sv 1/A och Eng 5/A. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.novaoskarshamn.se  
 
Produktionstekniker, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Kalmar 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh 
 
Programmerare för robot och automatiserade system, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Göteborg 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia .se/yh 
 
Projektledare Elteknik, 220 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Nyköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex ECY yrkescertifikat. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2016 -08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.campusnykoping.se 
 
Projektledare Elteknik distans, 220 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Åsbro 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Ma 1c och Praktisk ellära. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2017 -01. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.asbro.se  
 
Reläskyddsspecialist, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Göteborg resp Västerås 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, bl a Ma 1, Eng 5, Elkraftteknik och Praktisk ellära. Studieta kt: 100 %, 
Studiestart: 2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och 
ansökan: www.lernia.se/yh 
 
Småskalig Livsmedelsförädlare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Uddevalla 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper, Ma2 (B), Hygien (HYHYG0), Livsmedels- och näringskunskap (LIVLIV01) samt 
Branschkunskap inom restaurang- och livsmedel (MÅTBRC0) eller motsvarande. Minst tre års dokumenterad 
arbetslivserfarenhet från livsmedelsbranschen på minst deltid eller motsvarande. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016-08. 
Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.lernia.se/yh  
 
Styr- och Reglerspecialist inriktning injustering ventilation och VA, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, 
Enköping 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2016 -09. Kontakta utbildningsanordnaren för 
mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: www.yh.enkoping.se 
 
Tillämpad Elektronik för inbyggda system, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Västerås 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 5, Ma 2C och Programmering 1 & 2. Studietakt: 100 %, Studiestart: 
2016-08. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.agstu.se/yh 
 
Underhållstekniker, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Karlskrona, Göteborg resp. Malmö 
Behörighet Yh och särskilda förkunskaper t ex Ma 1, Sv 2 och Eng 5.  Studietakt: 100 %, Stud iestart: 2016-08. Kontakta 
utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan : www.hermods.se/yh  

YRKESHÖGSKOLA 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Högskolekurserna finns beskrivna på sidorna 27-50. Ansökan görs på www.antagning.se.  

Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig. 
17 

ÖVRIGT 
 
Nationell lärlingsutbildning inom smala hantverksyrken, 500 Yh-poäng, 100 %, ca 2,5 år, Leksand 
Behörighet Yh. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2016-06 (löpande antagning). Exempel på hantverksyrken: Attributmakare, 
Bokbindare, Bryggare, Båtbyggare, Bössmakare, Cicelör, Dockmakare, Duodji, Förgyllare, Garvare, Glasblåsare, Gravör, 
Handskmakare, Hattmakare, Juvelfattare, Kakelugnsmakare, Kapellmakare, Keramiker, Kopparslagare, Korgmakare, 
Kristallkronemakare, Kyrko- och Brukstextilrenoverare, Körsnär, Maskmakare, Maskör, Mattrestauratör, Modist, 
Musikinstrumentmakare, Målningsrestauratör, Möbelrenoverare, Perukmakare, Rammakare, Repslagare, Tapetserare, 
m.fl. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning, urval och ansökan: 
www.hantverkslarling.se 

  

 
”Den absoluta fördelen med att studera på  

distans är att jag kan arbeta samtidigt och att jag kan vara  
med min familj. Jag styr själv över min studietid.” 

 
Student på YH-utbildning Projektledare elteknik 

 

”Lärcentrum har  
De möjligheter som behövs för ett  

   innovativt lärande för studenter som inte  
bor på den ort där universitet och skolor ligger”.                                         

                             - Studenter på Sjuksköterskeprogrammet 
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Behörighetsregler till Yrkeshögskolan 
 
För att antas till en utbildning inom 
yrkeshögskolan måste du ha vissa 
förkunskaper. Det kallas för behörighet. Om 
det är fler behöriga sökande till en utbildning 
än vad det finns platser, måste det dessutom 
göras ett urval för att besluta vilka som ska 
erbjudas plats.  
 
Behörighetskraven kan se olika ut på olika utbildningar 
eftersom man utgår från vilka förkunskaper som krävs på 
varje enskild utbildning. Även urvalsmetoderna varierar. 
Varje utbildningsanordnare (skola) sköter själv antagningen 
till sina utbildningar. Kontakta därför utbildningen direkt för 
att få reda på exakt vad som gäller för den utbildning du är 
intresserad av! 
 

Behörighet till yrkeshögskolan 
För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha 
förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. 
Men reglerna är generösa, och sökande med olika bakgrund 
har möjlighet att uppfylla behörighetskraven. 
 
Du är behörig att antas till en utbildning om du 
 
 har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller 

kommunal vuxenutbildning, 
 

 har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar 
kraven i punkt 1,  
 

 är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där 
är behörig till motsvarande utbildning eller 
 

 genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk 
erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet 
har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

 
När det gäller punkt två ovan har Myndigheten för 
yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du 
har läst in behörighet på folkhögskola. Se myndighetens 
hemsida för mer detaljer/föreskrifter; www.myh.se 
 

Särskilda förkunskaper 
På många utbildningar finns det även krav på särskilda 
förkunskaper. De varierar från utbildning till utbildning. Det 
kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på 
gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet. Vänd dig till 
utbildningsanordnaren (skolan) för att få reda på vilka krav 
som ställs på den utbildning du är intresserad av. 

Kunskaper i svenska 
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, 
färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i 
svenska som behövs för att du ska kunna klara av 
utbildningen. Det är utbildningsanordnaren som avgör och 
prövar om du har de kunskaper som krävs. 
För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa 
utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska 
med yrkesinriktning. Läs mer på www.yrkeshogskolan.se   
 

Undantag 
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet 
finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning. 
Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra 
undantag om man bedömer att den sökande kommer att 
kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke 
utbildningen leder till. Vänd dig till utbildningsanordnaren 
för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning 
du är intresserad av. 
 

Urval och antagning 
Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på 
en utbildning måste utbildningsanordnaren göra ett urval 
bland de sökande. 
Hur urvalet går till skiljer sig från utbildning till utbildning. Du 
kan till exempel få göra ett skriftligt prov eller en intervju. 
Man kan också titta på betyg, tidigare utbildning och 
arbetslivserfarenhet.  
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HÖGSKOLEPROGRAM 
 

Nedan finns exempel på hela utbildningsprogram på distans. Distansformerna varierar mellan 
utbildningarna. Det förekommer i regel vissa träffar inne på högskolan som ger utbildningen. 
Tentamen o dyl brukar dock få skrivas på ditt lärcentrum. Utbildningar som är markerade med 
 är på distans utan träffar. Hos de andra kan träffar i olika omfattningar förekomma.  

Läs mer om distansprogrammen på antagning.se, eller på respektive högskolas webbsida 
 

LÄRARUTBILDNINGAR 
 
Förskollärarprogrammet 210 hp, vt-2017 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt En A, Nk A och Sh A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b 
/ 1a1+1a2 
Ges på distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se,   Anmälningskod: HIG-19613, med start ht-2016 
Ges på distans från Mälardalens högskola, Eskilstuna, www.mdh.se, Anmälningskod: MDH-51803, med start vt-2017 
Ges på distans från Karlstads universitet med studiegrupper på studieorterna, www.kau.se, med star t vt-2017 
Anmälningskod: KAU-69326 (studieort: Nyköping)   Anmälningskod: KAU-69245 (studieort: Årjäng) 
Anmälningskod: KAU-69244 (studieort: Uddevalla)  Anmälningskod: KAU-69243 (studieort: Strömstad) 
Anmälningskod: KAU-69242 (studieort: Orust)   Anmälningskod: KAU-69241 (studieort: Norrtälje) 
Anmälningskod: KAU-69240 (studieort: Lidköping)  Anmälningskod: KAU-69239 (studieort: Karlskoga)  
Anmälningskod: KAU-69238 (studieort: Hallsberg)  Anmälningskod: KAU-69237 (studieort: Falköping) 
Anmälningskod: KAU-69236 (studieort: Arvika) 
 
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp, ht-2016, vt-2017 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Nk A och Sh A. Eller: Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b 
/1a1+1a2. Dessutom minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamhet eller motsvarande  
Ges på distans från Södertörns högskola, Stockholm, www.sh.se 
Anmälningskod: SH-42837, ht-2016    Anmälningskod: SH-42838, vt-2017 
 
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: En B, Ma B, Nk A, Sh A. Eller: Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, 
Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se 
Anmälningskod: KAU-69226 (studieort: Allingsås)   Anmälningskod: KAU-69351 (studieort: Karlskoga) 
Anmälningskod: KAU-69352 (studieort: Katrineholm)  Anmälningskod: KAU-69353 (studieort: Lindesberg) 
Anmälningskod: KAU-69355 (studieort: Motala)  Anmälningskod: KAU-69356 (studieort: Stenungsund) 
Anmälningskod: KAU-69357 (studieort: Sunne)    Anmälningskod: KAU-69358 (studieort: Säffle)  
 
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6, 240 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: En B, Ma B, Nk A, Sh A. Eller: Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, 
Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se. 
Anmälningskod: KAU-69302 (studieort: Allingsås)   Anmälningskod: KAU-69343 (studieort: Arvika) 
Anmälningskod: KAU-69344 (studieort: Falköping)  Anmälningskod: KAU-69345 (studieort: Lindesberg) 
Anmälningskod: KAU-69346 (studieort: Mariestad)   Anmälningskod: KAU-69347 (studieort: Nyköping) 
Anmälningskod: KAU-69348 (studieort: Tranås)   Anmälningskod: KAU-69349 (studieort: Vingåker)  
Anmälningskod: KAU-69350 (studieort: Åmål) 
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Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Grundläggande behörighet samt En B, Nk A och Sh A. Eller: En 6, Nk 1b / 1a1+1a2, Sh 1b / 1a1+1a2  
Ges på distans från Mittuniversitetet, Sundsvall, www.miun.se, Anmälningskod: MIU-T2021 
 
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering, 180 hp, 
vt-2017   
Studietakt: 100% 
Grundläggande behörighet samt Nk A och Sh A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Dessutom dokumenterad yrkeserfarenhet som barnskötare i fritidshemmets och grundskolans verksamhet eller 
motsvarande under sammanlagt minst tre hela tjänsteår. 
Ges på distans från Högskolan Kristianstad, Kristianstad, www.hkr.se, Anmälningskod: HKR-21293 
 
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp, ht-2016 
Studietakt: 50-100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet enligt följande:  
Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9: Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 
7–9 som motsvarar ämnesstudier med fördjupning om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 
minst 15 högskolepoäng.  
Inriktning mot arbete i gymnasieskolan: Ämneskunskaper i minst ett undervisningsä mne i gymnasieskolan som 
motsvarar ämnesstudier med fördjupning om minst 120 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.  
Lärosätet bestämmer vilket/vilka undervisningsämnen som avses.  
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se  
Anmälningskod: KAU-69075 (50%, ht-2016)   Anmälningskod: KAU-69074 (100%, ht-2016) 
Ges på distans från Linnéuniversitetet, Växjö, www.lnu.se,  Anmälningskod: LNU-N2005 (100%, ht-2016) 
Ges på distans från Uppsala Universitet, www.uu.se,   Anmälningskod: UU-P4423 (100%, ht-2016) 
 
Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling 90 hp, ht-2016 
Studietakt: 50-100% 
Behörighet: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre 
examen, med ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling om minst 22,5 hp 
samt tre års erfarenheter från läraryrket efter avlagd examen.  
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se,  Anmälningskod: KAU-68809 (50%, ht-2016) 
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,  Anmälningskod: SU-66915 (50%, ht-2016) 
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,  Anmälningskod: SU-66914 (100%, ht-2016) 
 
Speciallärarprogrammet, Matematik 90 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet, lärarexamen minst tre års yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid som lärare 
efter avlagd examen samt minst 22,5 hp i undervisningsämnet matematik eller motsvarande.  
Ges på distans från Högskolan Kristianstad, www.hkr.se,  Anmälningskod: HKR-23938 
Ges på distans från Mälardalens högskola, Västerås, www.mdh.se, Anmälningskod: MDH-41901 
 
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning 90 hp, ht-2016 
Studietakt: 50-100% 
Behörighet: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre 
examen, med ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling om minst 22,5 hp 
samt tre års erfarenheter från läraryrket efter avlagd examen.  
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se,  Anmälningskod: KAU-69234 (50%) 
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,  Anmälningskod: SU-66916 (50%) 
Ges på distans från Umeå Universitet, www.umu.se,   Anmälningskod: UMU-06412 (100%) 
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Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Grundläggande behörighet samt En B, Nk A och Sh A. Eller: En 6, Nk 1b / 1a1+1a2, Sh 1b / 1a1+1a2  
Ges på distans från Mittuniversitetet, Sundsvall, www.miun.se, Anmälningskod: MIU-T2021 
 
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering, 180 hp, 
vt-2017   
Studietakt: 100% 
Grundläggande behörighet samt Nk A och Sh A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Dessutom dokumenterad yrkeserfarenhet som barnskötare i fritidshemmets och grundskolans verksamhet eller 
motsvarande under sammanlagt minst tre hela tjänsteår. 
Ges på distans från Högskolan Kristianstad, Kristianstad, www.hkr.se, Anmälningskod: HKR-21293 
 
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp, ht-2016 
Studietakt: 50-100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet enligt följande:  
Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9: Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 
7–9 som motsvarar ämnesstudier med fördjupning om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 
minst 15 högskolepoäng.  
Inriktning mot arbete i gymnasieskolan: Ämneskunskaper i minst ett undervisningsä mne i gymnasieskolan som 
motsvarar ämnesstudier med fördjupning om minst 120 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.  
Lärosätet bestämmer vilket/vilka undervisningsämnen som avses.  
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se  
Anmälningskod: KAU-69075 (50%, ht-2016)   Anmälningskod: KAU-69074 (100%, ht-2016) 
Ges på distans från Linnéuniversitetet, Växjö, www.lnu.se,  Anmälningskod: LNU-N2005 (100%, ht-2016) 
Ges på distans från Uppsala Universitet, www.uu.se,   Anmälningskod: UU-P4423 (100%, ht-2016) 
 
Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling 90 hp, ht-2016 
Studietakt: 50-100% 
Behörighet: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre 
examen, med ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling om minst 22,5 hp 
samt tre års erfarenheter från läraryrket efter avlagd examen.  
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se,  Anmälningskod: KAU-68809 (50%, ht-2016) 
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,  Anmälningskod: SU-66915 (50%, ht-2016) 
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,  Anmälningskod: SU-66914 (100%, ht-2016) 
 
Speciallärarprogrammet, Matematik 90 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet, lärarexamen minst tre års yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid som lärare 
efter avlagd examen samt minst 22,5 hp i undervisningsämnet matematik eller motsvarande.  
Ges på distans från Högskolan Kristianstad, www.hkr.se,  Anmälningskod: HKR-23938 
Ges på distans från Mälardalens högskola, Västerås, www.mdh.se, Anmälningskod: MDH-41901 
 
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning 90 hp, ht-2016 
Studietakt: 50-100% 
Behörighet: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre 
examen, med ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling om minst 22,5 hp 
samt tre års erfarenheter från läraryrket efter avlagd examen.  
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se,  Anmälningskod: KAU-69234 (50%) 
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,  Anmälningskod: SU-66916 (50%) 
Ges på distans från Umeå Universitet, www.umu.se,   Anmälningskod: UMU-06412 (100%) 
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Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, max. 120 hp, ht-2016 
VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar examen. VAL-projektet är ett 
nationellt projekt, med åtta medverkande universitet. Umeå universitet är nationell samordnare. Besök lärosätenas 
hemsidor om du redan är antagen till ett lärosäte eller vill veta mer om VAL-studier vid ett specifikt lärosäte. Den totala 
poängsumman, 120 hp, får emellertid inte överskridas för att examensmålet ska nås. 
Studietakt: 50% (men kan variera individuellt) 
Anordnare:  
Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet,  
Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet,  
Malmö högskola samt Jönköping University 
Ansökning på speciell blankett, läs mer på www.lh.umu.se/utbildning/fortbildning -for-larare/valprojektet/ 
 
Yrkeslärarprogrammet 90 hp, ht-2016, vt-2017 
Studietakt: 50% eller 100% 
Behörighet: se http://hsv.se/download/18.27d86368130216405a6800013796/HSVFS -2011-7.pdf eller på hemsidan av 
resp högskola 
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se 
Anmälningskod: KAU-69098 (ht-2016, 50%) 
Anmälningskod: KAU-69099 (ht-2016, 100%) 
Anmälningskod: KAU-69255 (vt-2017, 50%) 
Anmälningskod: KAU-69254 (vt-2017, 100%) 
Ges på distans från Högskolan Kristianstad, Kristianstad, www.hkr.se, Anmälningskod: HKR-23837 (ht-2016, 50%) 
Ges på distans från Linnéuniversitetet, Linköping, www.liu.se,  Anmälningskod: LNU-N3000 (ht-2016, 50% flexibel) 
Ges på distans från Umeå universitet, Umeå, www.umu.se,   Anmälningskod: UMU-06300 (ht-2016, 50%) 
 
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare 90 hp, ht-2016, vt-2017 
Studietakt: 50% eller 100% 
Behörighet: se programmets hemsida http://sisu.it.su.se/search/info/LSYVY/V%C3%85RD  
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,  
Anmälningskod: se utbildningens hemsida  
 
 

TEKNIK 
 
Tekniskt basår (60 hp), ht-2016 
Studietakt 100% 
Tekniska Jönköping University erbjuder en förberedande utbildning - ett tekniskt basår - till dig som vill läsa en 
ingenjörsutbildning men inte har behörighet. Genom att läsa det tekniska basåret får du en stabil grund inom 
matematik, fysik och kemi. När studierna är avklarade och godkända är du garanterad plats på ett av högskolans 
ingenjörsprogram. 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik A. Eller: Matematik 1a/1b/1c.  
Ges på distans från Jönköping University, www.ju.se,    Anmälningskod: HJ-52189 
 
Byggingenjör Hållbart byggande 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
Ges på distans från Mittuniversitetet, Östersund, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-B4091 
 
Digital design 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100%  
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B. Eller: Engelska 6.  
Ges på distans från Högskolan i Kristianstad, www.hk.se,   Anmälningskod: HKR-13826 
 
  



PROGRAM 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Högskolekurserna finns beskrivna på sidorna 27-50. Ansökan görs på www.antagning.se.  

Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig. 
22 

Ekoteknik 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Kemi A och Matema tik C. Eller: Kemi 1, 
Matematik 3c.  
Ges på distans från Mittuniversitetet, Östersund, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-B4141 
Ges på distans från Mittuniversitetet, Södertälje, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-B7011 
 
Elkraftingenjör 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Fy B, Ke A och Ma D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c 
Ges på distans från Mittuniversitetet, Sundsvall, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-D2071 
 
Energiteknikerprogrammet 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Högskolan Dalarna, Borlänge, www.du.se,   Anmälningskod: HDA-H2SUU 
 
Högskoleingenjör i Elkraftteknik 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100%  
Behörighet: Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8) 
Ges på distans från Umeå universitet, Umeå, www.umu.se,   Anmälningskod: UMU-01556 
Ges på distans från Luleå tekniska universitet, www.ltu.se,   Anmälningskod: LTU-88036 
 
Interaktionsdesigner 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100%  
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c 
Ges på distans från Linnéuniversitetet, Kalmar, www.lnu.se,   Anmälningskod: LNU-61009 
 
Informatik med inriktning systemutveckling 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 
Ges på distans från Mittuniversitetet, Östersund, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-C4011 
 
IT, projektledning och affärssystem 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% eller 100%  
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a eller 2b eller 2c, 
Samhällskunskap 1b eller 1al + 1a2 
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se,  
Anmälningskod: KAU-69229 (100%)      Anmälningskod: KAU-69230 (50%) 
 
Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning, 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, 
Kemi 1, Matematik 3b/3c 
Ges på distans från Högskolan i Kristianstad, www.hkr.se,   Anmälningskod: HKR-23858 
 
Nätverksdrift 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Mittuniversitetet, Sundsvall, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-F2071 
 
Produktutveckling 120 hp, ht-2013  
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Blekinge tekniska högskola, www.bth.se,  Anmälningskod: BTH-86880 (120 hp, 50 %) 
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Ekoteknik 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Kemi A och Matema tik C. Eller: Kemi 1, 
Matematik 3c.  
Ges på distans från Mittuniversitetet, Östersund, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-B4141 
Ges på distans från Mittuniversitetet, Södertälje, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-B7011 
 
Elkraftingenjör 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Fy B, Ke A och Ma D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c 
Ges på distans från Mittuniversitetet, Sundsvall, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-D2071 
 
Energiteknikerprogrammet 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Högskolan Dalarna, Borlänge, www.du.se,   Anmälningskod: HDA-H2SUU 
 
Högskoleingenjör i Elkraftteknik 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100%  
Behörighet: Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8) 
Ges på distans från Umeå universitet, Umeå, www.umu.se,   Anmälningskod: UMU-01556 
Ges på distans från Luleå tekniska universitet, www.ltu.se,   Anmälningskod: LTU-88036 
 
Interaktionsdesigner 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100%  
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c 
Ges på distans från Linnéuniversitetet, Kalmar, www.lnu.se,   Anmälningskod: LNU-61009 
 
Informatik med inriktning systemutveckling 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 
Ges på distans från Mittuniversitetet, Östersund, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-C4011 
 
IT, projektledning och affärssystem 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% eller 100%  
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a eller 2b eller 2c, 
Samhällskunskap 1b eller 1al + 1a2 
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se,  
Anmälningskod: KAU-69229 (100%)      Anmälningskod: KAU-69230 (50%) 
 
Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning, 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, 
Kemi 1, Matematik 3b/3c 
Ges på distans från Högskolan i Kristianstad, www.hkr.se,   Anmälningskod: HKR-23858 
 
Nätverksdrift 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Mittuniversitetet, Sundsvall, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-F2071 
 
Produktutveckling 120 hp, ht-2013  
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Blekinge tekniska högskola, www.bth.se,  Anmälningskod: BTH-86880 (120 hp, 50 %) 
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Programvaruteknik 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B och Matematik C. Eller: Engelska 6 och Matematik 3b / 3c  
Ges på distans från Mittuniversitetet, Östersund, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-C4041 
 
Systemvetenskap, kandidat 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100%  
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Eller: Engelska A, Matematik 
C, Samhällskunskap A  
Ges på distans från Luleå tekniska universitet, www.ltu.se,   Anmälningskod: LTU-87389 
 
Utveckling av eTjänster 120 hp, Individuell start 
Studietakt: 50% eller 100% individuell takt medges,  
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Ges på distans från Högskolan Dalarna, Borlänge, www.du.se 
Anmälningskod: Se studera.nu (löpande antagning ht-2016, 100%) 
Anmälningskod: Se studera.nu (löpande antagning ht-2016, 50%) 
 
Utveckling och drift av mjukvarusystem, 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik D. Eller: Matematik 3c. 
Ges på distans från Linnéuniversitet, www.lnu.se,     Anmälningskod: LNU-61016 
 
Webbprogrammerare 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.  
Ges på distans från Linnéuniversitet, www.lnu.se,    Anmälningskod: LNU-61018 
 
Webbredaktör, distansutbildning 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A. Eller Matematik 2a / 2b / 2c, Samhälls-
kunskap 1b / 1a1+1a2. 
Ges på distans från Högskolan i Borås, www.hb.se,    Anmälningskod: HB-62330 
 
Webbutveckling 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Mittuniversitetet, www.miun.se,    Anmälningskod: MIU-F2081 
 
 

VÅRD, SOCIALT ARBETE OCH HÄLSA 

Grundutbildningar: 

Arbetsterapeut 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100%  
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Eller: 
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Alternativt: NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA.  
Ges på distans från Luleå tekniska universitet, www.ltu.se,   Anmälningskod: LTU-82754 
 
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Luleå tekniska universitet, www.ltu.se,   Anmälningskod: LTU-82757 
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Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Mittuniversitetet, www.miun.se,    Anmälningskod: MIU-N7021 
 
Receptarieprogrammet 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 
(områdesbehörighet 11/A11) 
Ges på distans från Umeå universitet, www.umu.se,    Anmälningskod: UMU-01598 
 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, ht-2016, vt-2017 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, 
Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.  
Ges på distans från Karolinska Institutet, Huddinge, www.ki.se. 
Anmälningskod: KI-41011 (ht-2016)               Anmälningskod: KI-42004 (vt-2017) 
Ges på distans från Mälardalens högskola, www.mdh.se 
Anmälningskod: Se studera.nu (studieort: Södertälje) 
Ges på modifierad distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se.  
Anmälningskod: HIG-29301 (studieort: Gävle)    Anmälningskod: HIG-29302 (studieort: Bollnäs) 
Anmälningskod: HIG-29303 (studieort: Hudiksvall)   Anmälningskod: HIG-29304 (studieort: Norrtälje) 
 
Socionomprogrammet 210 hp, ht-2016 
Studietakt: 100 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, 
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Ges på modifierad distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se 
Anmälningskod: HIG-19124 (studieort: Gävle)    Anmälningskod: HIG-19125 (studieort: Bollnäs) 
Anmälningskod: HIG-19126 (studieort: Hudiksvall)   Anmälningskod: HIG-19127 (studieort: Norrtälje) 
Anmälningskod: HIG-19207 (studieort: Södertälje) 
 
 
Påbyggnadsutbildningar: 

Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd,  
120 hp, ht-2016 
Studietakt 50% 
Behörighet: Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller 
samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med 
yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande 
skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan 
även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett 
examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.  
Ges på distans från Jönköping University, www.ju.se,    Anmälningskod: HJ-MS112 
 
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier, Svensk legitimation som sjuksköterska,  
Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap. 
Ges på distans från Sophiahemmet högskola, www.sophiahemmethogskola.se, Anmälningskod: SHH -44517. 
Ges på distans från Linnéuniversitet, Växjö, www.lnu.se,   Anmälningskod: LNU-82008 
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Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Ges på distans från Mittuniversitetet, www.miun.se,    Anmälningskod: MIU-N7021 
 
Receptarieprogrammet 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 
(områdesbehörighet 11/A11) 
Ges på distans från Umeå universitet, www.umu.se,    Anmälningskod: UMU-01598 
 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, ht-2016, vt-2017 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, 
Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.  
Ges på distans från Karolinska Institutet, Huddinge, www.ki.se. 
Anmälningskod: KI-41011 (ht-2016)               Anmälningskod: KI-42004 (vt-2017) 
Ges på distans från Mälardalens högskola, www.mdh.se 
Anmälningskod: Se studera.nu (studieort: Södertälje) 
Ges på modifierad distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se.  
Anmälningskod: HIG-29301 (studieort: Gävle)    Anmälningskod: HIG-29302 (studieort: Bollnäs) 
Anmälningskod: HIG-29303 (studieort: Hudiksvall)   Anmälningskod: HIG-29304 (studieort: Norrtälje) 
 
Socionomprogrammet 210 hp, ht-2016 
Studietakt: 100 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, 
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Ges på modifierad distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se 
Anmälningskod: HIG-19124 (studieort: Gävle)    Anmälningskod: HIG-19125 (studieort: Bollnäs) 
Anmälningskod: HIG-19126 (studieort: Hudiksvall)   Anmälningskod: HIG-19127 (studieort: Norrtälje) 
Anmälningskod: HIG-19207 (studieort: Södertälje) 
 
 
Påbyggnadsutbildningar: 

Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd,  
120 hp, ht-2016 
Studietakt 50% 
Behörighet: Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller 
samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med 
yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande 
skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan 
även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett 
examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.  
Ges på distans från Jönköping University, www.ju.se,    Anmälningskod: HJ-MS112 
 
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier, Svensk legitimation som sjuksköterska,  
Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap. 
Ges på distans från Sophiahemmet högskola, www.sophiahemmethogskola.se, Anmälningskod: SHH -44517. 
Ges på distans från Linnéuniversitet, Växjö, www.lnu.se,   Anmälningskod: LNU-82008 
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Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdomar,  
60 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% 
Behörighet: se resp. hemsida 
Ges på distans från Jönköping University, www.ju.se,    Anmälningskod: HJ-MS101 
Ges på distans från Högskolan i Halmstad, www.hh.se,   Anmälningskod: HH-12808 
 
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier, Svensk legitimation som sjuksköterska,  
Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap. 
Ges på distans från Sophiahemmet högskola, www.sophiahemmethogskola.se, Anmälningskod: SHH-44519 
 
Specialistsjuksköterskeprogrammet – distriktssköterska 75 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% eller 100% 
Behörighet: se resp. hemsida 
Ges på distans från Karlstads universitet, www.kau.se,   Anmälningskod: KAU-69010 (100%) 
Ges på distans från Karolinska institutet, Huddinge, www.ki.se,  Anmälningskod: KI-52005 (50%) 
Ges på distans från Jönköping University, www.ju.se,    Anmälningskod: HJ-MS085 (50%) 
Ges på distans från Umeå Universitet, www.umu.se,    Anmälningskod: UMU-03018 (100%) 
 
Specialistsjuksköterskeutbildning – inriktning mot psykiatrisk vård, 2 år, 60 hp, ht-2016 
Studietakt: 50%  
Behörighet: Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens 
huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, därutöver krävs språkkunskaper 
motsvarande Svenska B och Engelska A eller Svenska 3 och Engelska 5. 
Ges på distans från Linnéuniversitet, Växjö, www.lnu.se,   Anmälningskod: LNU-82012 
Ges på distans från Linnéuniversitet, Västervik, www.lnu.se,   Anmälningskod: LNU-82013 
Ges på distans från Karolinska Institutet, Huddinge, www.ki.se,  Anmälningskod: KI-52010 
Ges på distans från Umeå Universitet, www.umu.se,    Anmälningskod: UMU-03036 
 
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning mot vård av äldre 60 hp, ht-2016 
Studietakt: 50%  
Behörighet: se resp. hemsida 
Ges på distans från Uppsala Universitet, www.uu.se,    Anmälningskod: UU-P3512 
Ges på distans från Sophiahemmet högskola, www.sophiahemmethogskola.se, Anmälningskod: SHH-44319 
Ges på distans från Luleå tekniska universitet, www.ltu.se,   Anmälningskod: LTU-92008 
Ges på distans från Högskolan i Kristianstad, www.hkr.se,   Anmälningskod: HKR-12657 
 
 

ÖVRIGA PROGRAM 
 
Butikschefsprogrammet 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100%.  
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, 
Matematik 2a / 2b / 2c  
Ges på distans från Högskolan i Skövde, www.his.se    Anmälningskod: HS-62513 (studieort: Alingsås) 
Anmälningskod: HS-62514 (studieort: Skövde)    Anmälningskod: HS-62515 (studieort: Varberg) 
 
Beteendevetenskapligt program 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet. 
Ges på distans från Högskolan Kristianstad, www.hkr.se,   Anmälningskod: HKR-13822 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A. Eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 
1a1+1a2 
Ges på distans från Mittuniversitetet, Sundsvall, www.miun.se,  Anmälningskod: MIU-T2161   
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Ekonomprogrammet 180 hp, ht-2016, vt-2017 
Studietakt: 100 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B. Eller: Matematik 3b / 3c, 
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 
Ges på distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se,    Anmälningskod: HIG-19816 (ht-2016) 
Ges på distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se,    Anmälningskod: HIG-29816 (vt-2017) 
 
Ledarskap - Kvalitet - Förbättring 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Ges på distans från Uppsala Universitet, www.uu.se,    Anmälningskod: UU-P1443 
 
Ledarskap och organisation 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet. 
Ges på distans från Linnéuniversitetet, Växjö www.lnu.se,   Anmälningskod: LNU-41006 
 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. 
(Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).  
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,   Anmälningskod: SU-34416 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.  
Ges på distans från Umeå universitet, www.umu.se,    Anmälningskod: UMU-01658 
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Ekonomprogrammet 180 hp, ht-2016, vt-2017 
Studietakt: 100 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B. Eller: Matematik 3b / 3c, 
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 
Ges på distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se,    Anmälningskod: HIG-19816 (ht-2016) 
Ges på distans från Högskolan i Gävle, www.hig.se,    Anmälningskod: HIG-29816 (vt-2017) 
 
Ledarskap - Kvalitet - Förbättring 120 hp, ht-2016 
Studietakt: 100% 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Ges på distans från Uppsala Universitet, www.uu.se,    Anmälningskod: UU-P1443 
 
Ledarskap och organisation 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 50% 
Behörighet: Grundläggande behörighet. 
Ges på distans från Linnéuniversitetet, Växjö www.lnu.se,   Anmälningskod: LNU-41006 
 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp, ht-2016 
Studietakt: 100 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. 
(Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).  
Ges på distans från Stockholms universitet, www.su.se,   Anmälningskod: SU-34416 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.  
Ges på distans från Umeå universitet, www.umu.se,    Anmälningskod: UMU-01658 
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           HÖGSKOLEKURSER
DATA OCH IT 

 
Praktisk projektledning, 7,5 hp 
Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande 
metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar 
förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika 
moment från förstudie och kravspecifikation till 
uppföljning. Kursen kan läsas i valfri takt.                                              
Start: Period 1 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-43772     HT 2016 
Anmälningskod: SU-43773     VT 2017 

Digital kompetens och lärande 1, 7,5 hp 
Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig digital 
kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som 
lärare. I kursen undersöker vi vad digital kompetens är, 
barn och ungas nya livsvärld, sociala aspekter av IT och 
skola, juridiska aspekter av IT-användning i skolan, 
distansutbildning och exempel på IT-stöd för skapande av 
elektroniska lärobjekt. 
Start: Period 1                                   
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-23000    HT 2016 
Anmälningskod: UMU-23501    VT 2017 

Inledande programmering i Java, 7,5 hp 
Programmering handlar till stor del om att lösa intressanta 
problem. Du kommer att lära dig att hitta en lösning för ett 
problem och därefter överföra denna lösning till ett 
fungerande Javaprogram. 
Start: Period 1                             HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-17052 

Grundläggande programmering i C#, 7,5 hp 
Under den här kursen lär du dig det moderna 
programmeringsspråket C# och objektorienterad 
programmering i. NET-miljö. Du kommer att skriva 
välstrukturerad kod och lära dig att använda bibliotek i. 
NET-miljö. 
Start: V.36                                                HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14066 

Introduktion till Linux och små nätverk, 7,5 hp 
Den här kursen riktar sig till dig som är nyfiken på 
operativsystemet Linux och hur man kan arbeta i Linux med 
att skapa små nätverk (hemma- och kontorsnätverk) med 
olika typer av servrar för t.ex. webb, streaming, 
multimedia, printrar och lagring. Kursen ger även en 
introduktion till IPV4, IPV6 och datorsäkerhet, t.ex. 
brandväggar.  
Start: Period 1                                             HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-18417 

 

 

 

 

 
Speldesign, 7,5 hp 
Kursen behandlar de viktigaste elementen som ger god 
spelbarhet. Man tittar på spelets historia, strukturen i spel 
och den teknik som används inom speldesign. 
Start: Period 1                                       HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-13965 

Datorspel och lärande 1, 7,5 hp 
Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap 
om hur datorspel kan användas för undervisning och 
lärande. Kursen avser stärka lärares kunskap och 
därigenom möjlighet att göra medvetna beslut i samband 
med introduktion av datorspel i undervisning eller vid 
spelifiering av undervisningsinslag. Den ger vidare inblick i 
spelkultur och kunskap om dess relaterade hälsoaspekter. 
Start: Period 1                                 VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-23505 

 ”Vi valde att sitta på  
Lärcentrum eftersom miljön gör att vi lätt 
kan koncentrera oss på vårt arbete och 
får teknikstöd. Tillgång till ett kök är sen 

stor fördel”. 
-Två Campus studenter från Högskolan i Gävle  

som gör sin C-uppsats.  

 



KURSER 

________________________________________________________________________________________________________________ 
ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida.  

Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 
28 

Designvetenskap i praktiken, 7,5 hp 
Kursen handlar om hur de mest svårgreppade 
designutmaningarna, som till exempel wicked problems, 
användareupplevelse och värdegrunder, löses både 
kunskaps- och förståelsemässigt i och under utvecklingen 
av en designlösning. I en alltmer teknisk värld blir det viktigt 
att förstå och utgå från det sociala och mänskliga när vi 
designar ny teknik.  
Start: Period 2                                             HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Designteori 
7,5 hp, eller motsvarande 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14120 

Webbutvecklare, 60 hp 
Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av 
de tekniska aspekterna kring webben. Vi går igenom 
planering, systemering och databashantering. Andra 
viktiga inslag är serveradministration samt olika typer av 
programmeringsspråk och märkspråk som är aktuella på 
webben idag. Du får möjlighet att skapa dig en 
förståelse för de teorier och verktyg som används vid 
utveckling och administration av moderna webbplatser. 
Teori varvas med flera praktiska inslag.  
Period 1                                            HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet. Eller: 
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Högskolan väst 
Anmälningskod: HV-32277 

Webbutveckling – Serversidan, 7,5 hp 
På denna distanskurs lär du dig skapa program för 
webbserversidan. Vi går igenom programmering inom 
understödjande tekniker, information från användaren, 
kodseparation, sessionshantering, 
meddelandehantering, databaser, innehållshantering 
och säkerhet. Kursen är inte teknik- och språkspecifik 
men stöd ges enbart för PHP och CGI med Perl. Man kan 
välja andra tekniker och språk. Examinationen är en 
mängd uppgifter. 
Start: Period 1                                 HT 2016 
Behörighet: 7,5 hp objektorienterad programmering 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-43768 

Webbutveckling – Klientsidan, 7,5 hp 
På denna distanskurs lär du dig skapa webbsidor för både 
mobila och stationära enheter. Vi går igenom struktur med 
HTML5, design med CSS 3 samt dynamik med JavaScript. 
Kursen är teknik- och språkspecifik eftersom man måste 
följa de standarder som finns på webbklientsidan. 
Examinationen är en mängd uppgifter. 

Start: Period 1                                VT 2017 
Behörighet: 7,5 hp objektorienterad programmering 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-43767 

Informatik AV, Examensarbete, 15 hp 
Här får du lära dig allt från planering och design av 
forsknings- och utvecklingsprojekt och formulering av 
forskningsfråga till genomförande, rapportering och 
kommunikation av densamma. Kursen ger dig kunskap 
att självständigt planera och genomföra samt 
vetenskapligt kommunicera ett mindre forskningsprojekt 
på ett formellt och vetenskapligt korrekt sätt. 
Start: V.35                                 HT 2016 
Behörighet: Informatik (ABC) 75 hp, inkluderande 15 hp 
på C-nivå. Kurs/kursmoment i vetenskaplig metod om 
7,5 hp. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-C4091 

Databaser, en introduktion 7,5 hp 
Kursen ger grundläggande kunskaper i 
relationsdatabaser och SQL-språket samt en 
introduktion till Ms Sql Server. 
Start: Period 2                                           HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt 
grundläggande programmering 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-25043 

Introduktion till programmering och C#, 7.5 hp   
Kursen ger grundläggande kunskaper i programmering 
med C# i Visual Studio .NET. 
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå Tekniska Universitet 
Anmälningskod: LTU-15073 
 
Datakunskap, 7,5 hp 
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om 
informationsteknik. Du studerar datorns uppbyggnad 
och användning, samt får insikter om säkerhetsrisker. På 
kursen får du även kunskap om olika internettjänster 
och om hur olika media- och officeprogramvaror 
fungerar.  
Start: Period 1                                       
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-43758    HT 2016 
Anmälningskod: SU-43759     VT 2017 
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Designvetenskap i praktiken, 7,5 hp 
Kursen handlar om hur de mest svårgreppade 
designutmaningarna, som till exempel wicked problems, 
användareupplevelse och värdegrunder, löses både 
kunskaps- och förståelsemässigt i och under utvecklingen 
av en designlösning. I en alltmer teknisk värld blir det viktigt 
att förstå och utgå från det sociala och mänskliga när vi 
designar ny teknik.  
Start: Period 2                                             HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Designteori 
7,5 hp, eller motsvarande 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14120 

Webbutvecklare, 60 hp 
Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av 
de tekniska aspekterna kring webben. Vi går igenom 
planering, systemering och databashantering. Andra 
viktiga inslag är serveradministration samt olika typer av 
programmeringsspråk och märkspråk som är aktuella på 
webben idag. Du får möjlighet att skapa dig en 
förståelse för de teorier och verktyg som används vid 
utveckling och administration av moderna webbplatser. 
Teori varvas med flera praktiska inslag.  
Period 1                                            HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet. Eller: 
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Högskolan väst 
Anmälningskod: HV-32277 

Webbutveckling – Serversidan, 7,5 hp 
På denna distanskurs lär du dig skapa program för 
webbserversidan. Vi går igenom programmering inom 
understödjande tekniker, information från användaren, 
kodseparation, sessionshantering, 
meddelandehantering, databaser, innehållshantering 
och säkerhet. Kursen är inte teknik- och språkspecifik 
men stöd ges enbart för PHP och CGI med Perl. Man kan 
välja andra tekniker och språk. Examinationen är en 
mängd uppgifter. 
Start: Period 1                                 HT 2016 
Behörighet: 7,5 hp objektorienterad programmering 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-43768 

Webbutveckling – Klientsidan, 7,5 hp 
På denna distanskurs lär du dig skapa webbsidor för både 
mobila och stationära enheter. Vi går igenom struktur med 
HTML5, design med CSS 3 samt dynamik med JavaScript. 
Kursen är teknik- och språkspecifik eftersom man måste 
följa de standarder som finns på webbklientsidan. 
Examinationen är en mängd uppgifter. 

Start: Period 1                                VT 2017 
Behörighet: 7,5 hp objektorienterad programmering 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-43767 

Informatik AV, Examensarbete, 15 hp 
Här får du lära dig allt från planering och design av 
forsknings- och utvecklingsprojekt och formulering av 
forskningsfråga till genomförande, rapportering och 
kommunikation av densamma. Kursen ger dig kunskap 
att självständigt planera och genomföra samt 
vetenskapligt kommunicera ett mindre forskningsprojekt 
på ett formellt och vetenskapligt korrekt sätt. 
Start: V.35                                 HT 2016 
Behörighet: Informatik (ABC) 75 hp, inkluderande 15 hp 
på C-nivå. Kurs/kursmoment i vetenskaplig metod om 
7,5 hp. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-C4091 

Databaser, en introduktion 7,5 hp 
Kursen ger grundläggande kunskaper i 
relationsdatabaser och SQL-språket samt en 
introduktion till Ms Sql Server. 
Start: Period 2                                           HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt 
grundläggande programmering 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-25043 

Introduktion till programmering och C#, 7.5 hp   
Kursen ger grundläggande kunskaper i programmering 
med C# i Visual Studio .NET. 
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå Tekniska Universitet 
Anmälningskod: LTU-15073 
 
Datakunskap, 7,5 hp 
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om 
informationsteknik. Du studerar datorns uppbyggnad 
och användning, samt får insikter om säkerhetsrisker. På 
kursen får du även kunskap om olika internettjänster 
och om hur olika media- och officeprogramvaror 
fungerar.  
Start: Period 1                                       
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-43758    HT 2016 
Anmälningskod: SU-43759     VT 2017 
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Webbdesign med JavaScript och Document 
Object Model, 7,5 hp 
Kursen ger förståelse för, och praktisk kunskap i, hur 
webbsidors dynamiska beteende kan formas. Två 
centrala begrepp är Document Object Model (DOM) och 
JavaScript. DOM är ett standardiserat sätt för 
webbläsare att bygga upp en modell av en webbsida. 
JavaScript används för att skapa dynamiska webbsidor 
genom att manipulera och förändra en webbsidas DOM. 
Kursen introducerar också användningen av moderna 
webbutvecklingstekniker (AJAX) och visar hur detta 
underlättas med hjälp av scriptbibliotek. 
Start: Period 2 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-27217                    HT 2016 
Anmälningskod: UMU-27314                    VT 2017 
 
Datorspelsproduktion, 7,5 hp 
Kursen syftar till att studenten ska få kunskap i hur 
datorspelsutveckling organiseras och genomförs. 
I kursen studeras de olika produktionsstegen, deras interna 
och externa beroenden och leveranser. I kursen får du lära 
dig att planera och budgetera för ett mindre spelprojekt 
samt tillhörande projektdokumentation.  
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 25 %   
Anordnare: Luleå tekniska universietet 
Anmälningskod: LTU-13854 
 
E-tjänster - Introduktion G1N, 7,5 hp 
Både myndigheter och företag interagerar med oss som 
kunder och medborgare via Internet genom att till exempel 
tillhandahålla olika elektroniska tjänster, e-tjänster.  

Genom dessa tjänster kan vi hämta information, lägga 
beställningar, göra bokningar, ställa frågor, och så vidare. 
Kursen E-tjänster – introduktion ger en första inblick i vad 
elektroniska tjänster är, vilka olika typer av e-tjänster det 
finns, vilka olika roller som berörs. Dessutom tar vi reda på 
hur utveckling av sådana tjänster går till och vilken 
effekt/vilka konsekvenser de får på både samhälle och 
vetenskap. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande eller motsvarande 
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Högskolan i Skövde 
Anmälningskod: HS-29620 
 
Apputveckling för Android, 7,5 hp 
Kursen ger dig kunskaper i att utveckla 
Androidapplikationer - från början till en färdig produkt. 
Efter kursen ska du ha utvecklat minst två färdiga 
Androidapplikationer. 

Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Högskolan i Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14068 
 

’ 

 

 

EKONOMI, MARKNADSFÖRING, 
LEDARSKAP OCH ADMINISTRATION 

 
Logistik, 7,5 hp 
Efter kursen förväntas studenten kunna: Redogöra för 
grundläggande logistikbegrepp. Tillämpa grundläggande 
metoder om lagerstyrning och prognoser Redogöra för 
logistikens betydelse för företags konkurrenskraft och 
lönsamhet. Tillämpa grundläggande logistikkunskap 
inom ramen för ett projekt 
Start: Period 1      HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-17417 

Individer i grupper och projekt, 7,5 hp 
Kursens syfte är att utveckla kunskaper inom individ- 
och grupputveckling som kan tillämpas i projektledning 
och projektarbete. I kursen behandlas i huvudsak: - 
Individens beteende i gruppen - Gruppens utveckling 
mot effektivt team – Kommunikation – Återkoppling - 
Konfliktteori- Grupproller  
Start: Period 1                 HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-27617 
 
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 
G1N, 6 hp 
Kursen förmedlar kunskap om småföretagarens 
ekonomiska villkor. Ett centralt tema i kursen är att 
studenten ska upprätta en affärsplan/affärsidé. Kursen 
berör även rollen som den skriftliga affärsplanen har vid 
uppstartande av ett nytt företag.  
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Skövde 
Anmälningskod: HS-28108 

”Vi tycker mest om att  
det alltid finns grupprum att tillgå.  

Vi jobbar väldigt mycket i grupp och då är 
det viktigt att ha en bra lokal.” 

                          Studenter på Förskollärarprogrammet 
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Entreprenörskap och elektronisk handel, 7,5 hp 
En nätbaserad kurs, som genomförs i samarbete med 
universitet och högskolor i andra länder och ger dig 
stora möjligheter att vidga ditt digitala och globala 
perspektiv. Kursen ger kunskaper om användbara 
affärsmodeller för elektronisk handel, processen från 
utvecklandet av en affärsidé till en färdig affärsplan för 
ett företag som vill bedriva handel på webben, 
illustrerar skillnaden mellan traditionella företag och 
företag som bedriver verksamhet helt eller delvis på 
webben, samt verktyg för att ta fram en egen 
affärsmodell och strategi för att driva ett webbaserat 
företag. Fokus i kursen ligger på entreprenörskap. 
Kursen ges på engelska och bedrivs helt på distans, i 
samarbete med högskolor och universitet i andra länder. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 33% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14013 

Företagsekonomi 1 – Marknadsföring, 7,5 hp 
Kursen fokuserar på grunderna i marknadsföring. Det 
innebär bl. a. ämnets vetenskapliga bakgrund. Vidare 
behandlas marknadsplaneringsprocessen samt aspekter 
på marknadsmixen dvs. olika konkurrensmedel (produkt, 
pris, marknadskommunikation och -distribution). 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-77062 

Introduktion till företagsekonomi och 
affärsutveckling, 7,5 hp 
Kursen syftar till att förbereda de studerande för att 
starta alternativt utveckla ett företag. Detta görs dels 
utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv och dels genom 
tillämpning av företagsekonomiska modeller och 
metoder. Inledningsvis behandlas affärsidébegreppet 
inför den efterföljande affärsutvecklingsprocessen med 
en introduktion och genomgång av nya företags 
affärsidé, strategier och mål. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 100% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-24413 

Företagsekonomi l, 15 hp 
Företagsekonomi I består av två grundkurser i 
organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande 
redovisning. Delkurserna syftar till att utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning 
utveckla förmågan att identifiera, analysera och 
diskutera företagsekonomiska problem och processer 
med fokus på organisation och redovisning.  

Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet. Eller: 
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan väst 
Anmälningskod: HV-14502 

Företagsekonomi, GR (A), Organisation och 
ledarskap, 7,5 hp 
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om 
organisations- och ledarskapsfrågor. Kursen tar upp 
organisationsteorins utveckling och nutida tillämpning. 
Organisering och ledarskap belyses dels ur ett 
ledningsperspektiv och dels med utgångspunkt från 
enskilda organisationsmedlemmar. 
Start: Period 1                              VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitet 
Anmälningskod: MIU-L7100 
 
Redovisning 1, 7,5 hp 
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i redovisning och 
redovisningsteori. Du ska kunna behärska och använda 
begrepp och modeller för att lösa redovisningsproblem och 
kunna framställa och tolka årsbokslut. 
Start: Period 1                                                   HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-13998 

Ledarskap och ledarskapsutveckling, 7,5 hp 
Kursen tar utgångspunkt från ledarskap och har 
målsättningen att kursdeltagaren ska förvärva 
grundläggande kunskaper i ledarskap samt förvärva 
förmåga att analysera olika kritiska situationer. Sådana 
kritiska situationer påverkar såväl beslutsfattande och 
utveckling som rollen som ledare. Områden som 
behandlas är beslutsfattande, grupprocesser och 
ledarskap. 
Start: Period 1                                       HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-24003  

Förändringsledning, 7,5 hp 
Alla verksamheter idag är utsatta för förändring i någon 
mening. Därför är förändring att betrakta som ett 
normaltillstånd snarare än något tillfälligt övergående. I 
denna kurs får du lära dig mer om hur man kan hantera 
de förändringar och krav som varje verksamhet måste 
förhålla sig till. En viktig ingrediens i förändringsledning 
är att initiera, styra och följa upp beslutade 
förändringar, en inte alltid lätt uppgift men absolut 
nödvändig. Gemensamt för alla som berörs av en 
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Entreprenörskap och elektronisk handel, 7,5 hp 
En nätbaserad kurs, som genomförs i samarbete med 
universitet och högskolor i andra länder och ger dig 
stora möjligheter att vidga ditt digitala och globala 
perspektiv. Kursen ger kunskaper om användbara 
affärsmodeller för elektronisk handel, processen från 
utvecklandet av en affärsidé till en färdig affärsplan för 
ett företag som vill bedriva handel på webben, 
illustrerar skillnaden mellan traditionella företag och 
företag som bedriver verksamhet helt eller delvis på 
webben, samt verktyg för att ta fram en egen 
affärsmodell och strategi för att driva ett webbaserat 
företag. Fokus i kursen ligger på entreprenörskap. 
Kursen ges på engelska och bedrivs helt på distans, i 
samarbete med högskolor och universitet i andra länder. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 33% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14013 

Företagsekonomi 1 – Marknadsföring, 7,5 hp 
Kursen fokuserar på grunderna i marknadsföring. Det 
innebär bl. a. ämnets vetenskapliga bakgrund. Vidare 
behandlas marknadsplaneringsprocessen samt aspekter 
på marknadsmixen dvs. olika konkurrensmedel (produkt, 
pris, marknadskommunikation och -distribution). 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-77062 

Introduktion till företagsekonomi och 
affärsutveckling, 7,5 hp 
Kursen syftar till att förbereda de studerande för att 
starta alternativt utveckla ett företag. Detta görs dels 
utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv och dels genom 
tillämpning av företagsekonomiska modeller och 
metoder. Inledningsvis behandlas affärsidébegreppet 
inför den efterföljande affärsutvecklingsprocessen med 
en introduktion och genomgång av nya företags 
affärsidé, strategier och mål. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 100% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-24413 

Företagsekonomi l, 15 hp 
Företagsekonomi I består av två grundkurser i 
organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande 
redovisning. Delkurserna syftar till att utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning 
utveckla förmågan att identifiera, analysera och 
diskutera företagsekonomiska problem och processer 
med fokus på organisation och redovisning.  

Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet. Eller: 
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan väst 
Anmälningskod: HV-14502 

Företagsekonomi, GR (A), Organisation och 
ledarskap, 7,5 hp 
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om 
organisations- och ledarskapsfrågor. Kursen tar upp 
organisationsteorins utveckling och nutida tillämpning. 
Organisering och ledarskap belyses dels ur ett 
ledningsperspektiv och dels med utgångspunkt från 
enskilda organisationsmedlemmar. 
Start: Period 1                              VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitet 
Anmälningskod: MIU-L7100 
 
Redovisning 1, 7,5 hp 
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i redovisning och 
redovisningsteori. Du ska kunna behärska och använda 
begrepp och modeller för att lösa redovisningsproblem och 
kunna framställa och tolka årsbokslut. 
Start: Period 1                                                   HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-13998 

Ledarskap och ledarskapsutveckling, 7,5 hp 
Kursen tar utgångspunkt från ledarskap och har 
målsättningen att kursdeltagaren ska förvärva 
grundläggande kunskaper i ledarskap samt förvärva 
förmåga att analysera olika kritiska situationer. Sådana 
kritiska situationer påverkar såväl beslutsfattande och 
utveckling som rollen som ledare. Områden som 
behandlas är beslutsfattande, grupprocesser och 
ledarskap. 
Start: Period 1                                       HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-24003  

Förändringsledning, 7,5 hp 
Alla verksamheter idag är utsatta för förändring i någon 
mening. Därför är förändring att betrakta som ett 
normaltillstånd snarare än något tillfälligt övergående. I 
denna kurs får du lära dig mer om hur man kan hantera 
de förändringar och krav som varje verksamhet måste 
förhålla sig till. En viktig ingrediens i förändringsledning 
är att initiera, styra och följa upp beslutade 
förändringar, en inte alltid lätt uppgift men absolut 
nödvändig. Gemensamt för alla som berörs av en 
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förändring, oavsett skälet till den, är att det invanda och 
trygga förändras. Det kan gälla arbetsuppgifter, 
yrkesroll, status, sociala relationer och kontaktnät.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet (eller 
motsvarande kunskaper) 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Skövde 
Anmälningskod: HS-25169 

Att främja och utveckla samverkan i 
arbetslivet, 15 hp 
Kursen tar upp strategier för att främja och utveckla 
samverkan inom, såväl som mellan, organisationer. 
Kursen vänder sig till dig som har en strategisk 
befattning men också till dig i det operativa arbetet som 
vill utveckla förmågan att hantera samverkansprocesser 
på ett konstruktivt sätt. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14056 

Psykologi, GR, (A), Ledarskap och coachning, 
15 hp 
Kursen syftar till att deltagarna ska få insikt i 
ledarskapets betydelse, vad ledarskap innebär och hur 
det kan beskrivas och förstås utifrån olika teorier. Vidare 
syftar kursen till att studenterna skall få kunskap i 
arbetslivsinriktad coachning, vilket t.ex. kan handla om 
att motivera, ge stöd och att hjälpa den coachade att 
formulera och nå uppsatta mål.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-P4091 

Arbetsmiljö och ledarskap, 7.5 hp   
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om 
arbetsmiljöarbetet på företag och organisationer; vilka 
lagkrav som reglerar arbetsmiljön, vilka arbetsmiljörisker 
som vanligen förekommer och vilka är förutsättningarna 
för gott ledarskap.  
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-24027 
 
Kommunikation, ledarskap och hälsa, 15 hp  
Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på 
individers och gruppers förändring och behandlar teorier 
om kommunikation, grupprocesser och konflikter som 
verktyg för att analysera samspel inom olika verksamheter. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 

Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-34455 
 
Design management, 15 hp 
Kursen tar upp design management ur ett management-
, marknadsförings- och produktutvecklingsperspektiv. 
Den vänder sig i första hand till de som i sitt vardagliga 
yrkesutövande behöver kunskap om hur man initierar, 
driver och styr designprocesser. Design management 
fokuserar på verksamhetens perspektiv på design, men 
även de som arbetar som designer kan med fördel följa 
kursen. Kursen ger en bred belysning av design 
management som process och förhållningssätt. Kursen 
omfattar, förutom en teoretisk plattform i ämnet, en 
fördjupad analys och ett kritiskt granskande av design 
management och på vilket sätt design management 
implementeras. Stor vikt läggs vid hur teorierna 
appliceras i praktiken. 
Start: Period 1                               HT 2016  
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Borås 
Anmälningskod: HB-12062 
 
Miljöekonomi för hållbar utveckling, 7,5 hp 
Varför uppstår miljöproblem och vilka åtgärder kan 
vidtas? Kursen analyserar hållbar utveckling utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Alternativa styrmedel 
och institutionella lösningar för att förhindra exempelvis 
klimatförändringar diskuteras. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14003 

Arbetsmarknadspolitik och Ekonomi, 7,5 hp 
Kursen ger bred orientering och kunskaper om 
arbetsmarknadens funktionssätt och om 
arbetsmarknadspolitikens roll. Grundläggande begrepp, 
teorier och modeller inom arbetsmarknadsekonomin 
liksom deras användning behandlas. Faktorer som 
påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft 
studeras, liksom ekonomisk tillväxt. Olika teorier och 
synsätt på arbetslöshetens orsaker behandlas ingående. 
Den ekonomiska politiken, särskilt 
arbetsmarknadspolitiken, beskrivs och problematiseras. 
Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse 
studeras ingående.  
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Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 100% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-45108 
 

KULTUR OCH HISTORIA (HUMANIORA OCH 
SAMHÄLLSVETENSKAP) 

 
Litteraturvetenskap A, 30 hp 
Litteraturvetenskap med skrivande som verktyg för 
arbete inom kultursektorn och för utveckling av det 
kreativa skrivandet. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-14034 

Litteraturvetenskap, 30 hp 
I denna grundläggande kurs provas en rad infallsvinklar 
på litteraturämnet. Kursen syftar till att ge en inblick i 
den västerländska litteraturens utveckling, att hos den 
studerande skapa förtrogenhet med 
litteraturvetenskapliga synsätt och metoder samt att öka 
den studerandes förmåga att kritiskt analysera, förstå 
och värdera litterära texter ur olika perspektiv. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-27649 

Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård 
och socialt arbete, 7,5 hp 
Kursen ger grundläggande litteraturvetenskapliga 
verktyg och visar hur skönlitterär text kan användas som 
verktyg vid människovårdande arbete. Samtal om etiska 
och existentiella spörsmål med skönlitteratur och 
kreativt skrivande som utgångspunkt syftar till att 
utveckla ditt professionella förhållningssätt. 
Start: V.40                                HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-M3361 

Barn- och ungdomslitteratur, 30 hp 
Denna grundkurs förmedlar kunskap om svensk och 
utländsk barn- och ungdomslitteratur från äldsta tid till 
nutid. Kursen är såväl kronologiskt som tematiskt 
upplagd och utgår ifrån ett litteraturvetenskapligt 
perspektiv på texterna. 

Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57088 

Kreativt skrivande 1, 30 hp 
Denna kurs syftar främst till att ge den studerande 
färdigheter i att skriva väl inom genrer som epik, lyrik, 
essäistik och kritik. Samtliga delkurser baseras på 
praktiska skrivövningar och kritisk genomlysning av 
texter skrivna av såväl kursdeltagare som etablerade 
författare och skribenter. Undervisningen sker dels i 
form av föreläsningar, seminarier och handledning, dels 
- och framför allt - i form av nätbaserade uppgifter, 
uppföljningar och diskussionsgrupper. Kursen 
examineras i form av kontinuerliga inlämningsuppgifter 
och kräver således aktivt deltagande under hela 
kursperioden. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57081 

Filmvetenskap, 30 hp 
Den här kursen ger grundläggande kunskaper om filmen 
och dess förhållande till andra konstarter, till historien 
och till de samhällens utveckling där filmen producerats 
och visats. Film och besläktade fenomen inom den 
digitala skärmkulturen får sin belysning med hjälp av 
olika filmvetenskapliga analysmetoder, och film- och 
medieteorins grunddrag och utveckling presenteras. 
Förutom föreläsningar och seminarieövningar ges 
undervisning också i form av ett stort antal 
filmförevisningar. En viktig del är att se och analysera 
olika typer av bildberättande, från tidig stumfilm över 
televisionens skilda programtyper till modern 
populärfilm. Intermediala perspektiv genomsyrar de 
flesta moment. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57093 

Religionsvetenskap, 30 hp 
Kurserna i religionsvetenskap ger grundläggande och 
kvalificerade kunskaper om religiösa traditioner. Såväl 
myter, heliga skrifter och tankesystem som ritualer, 
högtider och institutioner analyseras. Studierna sträcker 
sig från förhistorien in i vår egen samtid. Olika metoder 
och teorier för att studera religiös tro och praxis 
presenteras och tillämpas. Vid föreläsningar och 
seminarier betonas särskilt aspekterna religiös mångfald 
och religiös förändring. 
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Start: Period 1                HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-11122 

Filosofi A, 30 hp 
Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande 
som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi 
ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får 
lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, 
och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik, 
politik, vetenskap, och i uppfattningar om verklighetens 
och kunskapens natur. Genom att studera filosofi lär du 
dig att handskas med argument och att genomskåda 
tvivelaktiga resonemang. Filosofi A innehåller 
momenten Introduktion till filosofin och Kritiskt 
tänkande. Därutöver får studenterna själva bestämma 
inriktning på sina filosofistudier genom att välja 
ytterligare två moment, t.ex. Etik, Filosofins historia, 
Logik, Politisk filosofi eller Vetenskapsteori.  
Start: Period 1                     VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-17059 

Samtida filosofi, 15 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information. 
Start: Period 1     VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Södertörns högskola 
Anmälningskod: SH-42052 

Historia, GR (A) 30 hp 
Historia GR (A) är en kronologisk grundkurs i europeisk 
och utomeuropeisk historia, från äldsta tider till idag. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-M2650 

Arkeologi A, Internetkurs, 30 hp 
En nätbaserad kurs som ger huvuddragen i materiell 
kultur, samhällsförändringar och föreställningsvärld 
under förhistorisk tid i Norden. Kursen ger kunskap om 
fornlämningar och förhistoriska föremål i Norden samt 
en orientering om fornlämningarna i landskapet. 
Studenten ges en kunskapsgrund utifrån vilken 
arkeologiska och miljöarkeologiska problemområden kan 
belysas. Kursen ger även inblickar i arkeologins och 
miljöarkeologins metoder, karaktär och historia.  

Start: Period 1                                        HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-13051 

Teknikhistoria 7,5 hp 
Teknisk utveckling har i hög grad påverkat människors 
livssituation till det bättre. Samtidigt har den bidragit till 
orättvisor, krig och miljöproblem. Teknikhistoria ger dig 
kunskap om människans spännande växelspel med 
tekniken. 
Start: Period 1                          HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-10418 

Språk mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap 
för rekrytering 7,5 hp 
Kursen behandlar språkvetenskapliga perspektiv på det 
mångkulturella arbetslivet. - Är de språkkrav som ställs 
vid rekrytering funktionella? Kan vi mäta kommunikativa 
färdigheter på ett adekvat sätt? Vilken roll kan 
omedvetna attityder och förväntningar tänkas spela i 
rekryteringsprocessen? Hur undviker vi diskriminering 
på språkliga grunder?  
Start: Period 1                       VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B och 
Samhällskunskap A 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-21915 
 
Konstvetenskap A2.  Från efterkrigstid till nutid, 
15 hp 
Kursen behandlar huvudsakligen västerländsk konst och 
visuell kultur från tiden efter andra världskriget till idag. 
Det är en period när konsten söker nya uttryck för att 
tackla politiska, etiska, globala och estetiska spörsmål 
och den visuella kommunikationen ökar i samhället. 
Modernismens senare uttryck och postmodernismens 
olika strömningar studeras främst genom 
litteraturstudier och övningar i bildanalys. Perspektiv 
rörande exempelvis genus, etnicitet och estetik berörs 
genomgående i kursen. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-11107 
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Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 100% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-45108 
 

KULTUR OCH HISTORIA (HUMANIORA OCH 
SAMHÄLLSVETENSKAP) 

 
Litteraturvetenskap A, 30 hp 
Litteraturvetenskap med skrivande som verktyg för 
arbete inom kultursektorn och för utveckling av det 
kreativa skrivandet. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-14034 

Litteraturvetenskap, 30 hp 
I denna grundläggande kurs provas en rad infallsvinklar 
på litteraturämnet. Kursen syftar till att ge en inblick i 
den västerländska litteraturens utveckling, att hos den 
studerande skapa förtrogenhet med 
litteraturvetenskapliga synsätt och metoder samt att öka 
den studerandes förmåga att kritiskt analysera, förstå 
och värdera litterära texter ur olika perspektiv. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-27649 

Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård 
och socialt arbete, 7,5 hp 
Kursen ger grundläggande litteraturvetenskapliga 
verktyg och visar hur skönlitterär text kan användas som 
verktyg vid människovårdande arbete. Samtal om etiska 
och existentiella spörsmål med skönlitteratur och 
kreativt skrivande som utgångspunkt syftar till att 
utveckla ditt professionella förhållningssätt. 
Start: V.40                                HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-M3361 

Barn- och ungdomslitteratur, 30 hp 
Denna grundkurs förmedlar kunskap om svensk och 
utländsk barn- och ungdomslitteratur från äldsta tid till 
nutid. Kursen är såväl kronologiskt som tematiskt 
upplagd och utgår ifrån ett litteraturvetenskapligt 
perspektiv på texterna. 

Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57088 

Kreativt skrivande 1, 30 hp 
Denna kurs syftar främst till att ge den studerande 
färdigheter i att skriva väl inom genrer som epik, lyrik, 
essäistik och kritik. Samtliga delkurser baseras på 
praktiska skrivövningar och kritisk genomlysning av 
texter skrivna av såväl kursdeltagare som etablerade 
författare och skribenter. Undervisningen sker dels i 
form av föreläsningar, seminarier och handledning, dels 
- och framför allt - i form av nätbaserade uppgifter, 
uppföljningar och diskussionsgrupper. Kursen 
examineras i form av kontinuerliga inlämningsuppgifter 
och kräver således aktivt deltagande under hela 
kursperioden. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57081 

Filmvetenskap, 30 hp 
Den här kursen ger grundläggande kunskaper om filmen 
och dess förhållande till andra konstarter, till historien 
och till de samhällens utveckling där filmen producerats 
och visats. Film och besläktade fenomen inom den 
digitala skärmkulturen får sin belysning med hjälp av 
olika filmvetenskapliga analysmetoder, och film- och 
medieteorins grunddrag och utveckling presenteras. 
Förutom föreläsningar och seminarieövningar ges 
undervisning också i form av ett stort antal 
filmförevisningar. En viktig del är att se och analysera 
olika typer av bildberättande, från tidig stumfilm över 
televisionens skilda programtyper till modern 
populärfilm. Intermediala perspektiv genomsyrar de 
flesta moment. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57093 

Religionsvetenskap, 30 hp 
Kurserna i religionsvetenskap ger grundläggande och 
kvalificerade kunskaper om religiösa traditioner. Såväl 
myter, heliga skrifter och tankesystem som ritualer, 
högtider och institutioner analyseras. Studierna sträcker 
sig från förhistorien in i vår egen samtid. Olika metoder 
och teorier för att studera religiös tro och praxis 
presenteras och tillämpas. Vid föreläsningar och 
seminarier betonas särskilt aspekterna religiös mångfald 
och religiös förändring. 
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Start: Period 1                HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-11122 

Filosofi A, 30 hp 
Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande 
som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi 
ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får 
lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, 
och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik, 
politik, vetenskap, och i uppfattningar om verklighetens 
och kunskapens natur. Genom att studera filosofi lär du 
dig att handskas med argument och att genomskåda 
tvivelaktiga resonemang. Filosofi A innehåller 
momenten Introduktion till filosofin och Kritiskt 
tänkande. Därutöver får studenterna själva bestämma 
inriktning på sina filosofistudier genom att välja 
ytterligare två moment, t.ex. Etik, Filosofins historia, 
Logik, Politisk filosofi eller Vetenskapsteori.  
Start: Period 1                     VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-17059 

Samtida filosofi, 15 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information. 
Start: Period 1     VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Södertörns högskola 
Anmälningskod: SH-42052 

Historia, GR (A) 30 hp 
Historia GR (A) är en kronologisk grundkurs i europeisk 
och utomeuropeisk historia, från äldsta tider till idag. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-M2650 

Arkeologi A, Internetkurs, 30 hp 
En nätbaserad kurs som ger huvuddragen i materiell 
kultur, samhällsförändringar och föreställningsvärld 
under förhistorisk tid i Norden. Kursen ger kunskap om 
fornlämningar och förhistoriska föremål i Norden samt 
en orientering om fornlämningarna i landskapet. 
Studenten ges en kunskapsgrund utifrån vilken 
arkeologiska och miljöarkeologiska problemområden kan 
belysas. Kursen ger även inblickar i arkeologins och 
miljöarkeologins metoder, karaktär och historia.  

Start: Period 1                                        HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-13051 

Teknikhistoria 7,5 hp 
Teknisk utveckling har i hög grad påverkat människors 
livssituation till det bättre. Samtidigt har den bidragit till 
orättvisor, krig och miljöproblem. Teknikhistoria ger dig 
kunskap om människans spännande växelspel med 
tekniken. 
Start: Period 1                          HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-10418 

Språk mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap 
för rekrytering 7,5 hp 
Kursen behandlar språkvetenskapliga perspektiv på det 
mångkulturella arbetslivet. - Är de språkkrav som ställs 
vid rekrytering funktionella? Kan vi mäta kommunikativa 
färdigheter på ett adekvat sätt? Vilken roll kan 
omedvetna attityder och förväntningar tänkas spela i 
rekryteringsprocessen? Hur undviker vi diskriminering 
på språkliga grunder?  
Start: Period 1                       VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B och 
Samhällskunskap A 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-21915 
 
Konstvetenskap A2.  Från efterkrigstid till nutid, 
15 hp 
Kursen behandlar huvudsakligen västerländsk konst och 
visuell kultur från tiden efter andra världskriget till idag. 
Det är en period när konsten söker nya uttryck för att 
tackla politiska, etiska, globala och estetiska spörsmål 
och den visuella kommunikationen ökar i samhället. 
Modernismens senare uttryck och postmodernismens 
olika strömningar studeras främst genom 
litteraturstudier och övningar i bildanalys. Perspektiv 
rörande exempelvis genus, etnicitet och estetik berörs 
genomgående i kursen. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-11107 
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MEDICIN, VÅRD OCH HÄLSA 
 
Företagshälsovård, lärande och samverkan, 15 
hp 
Denna tvärprofessionella kurs är för dig som är 
intresserad av företagshälsovård och arbetsliv. Kursen 
berör det pedagogiskt konsultativa förhållningssättets 
betydelse inom företagshälsovårdsområdet i relation till 
arbetsplatsen. Vidare belyses samverkan för lärande och 
utveckling på arbetsplatsen. Kursen behandlar även 
medarbetarskapets betydelse på arbetet för individer, 
grupper och organisationer och hur företagshälsovården 
kan verka för att främja hälsa på arbetet. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22115 

Hälsoinformatik – Introduktion G1N, 7,5 hp 
Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika 
IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid 
har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur 
flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och 
egenvård. Men det har också påpekats att 
vårdpersonalen har bristande kunskaper om de 
möjligheter som IS/IT erbjuder. Kursen erbjuder en 
möjlighet för dig som arbetar eller som kommer att 
arbeta inom vård- och omsorg att öka din kunskap om 
och erfarenhet av olika IS/IT-system som är relevanta 
inom vården. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet (eller 
motsvarande kunskaper) 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Skövde 
Anmälningskod: HS-29621 

Arbetsinriktad rehabilitering, 15 hp 
Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om 
rehabilitering i arbetslivet utifrån ett helhetsperspektiv 
och berör följande moment: aktuella lagar och regler, 
förebyggande insatser, samverkans- och 
rehabiliteringsmodeller. Kursen bedrivs helt som IT-
baserad distansutbildning. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-65652 

Psykologi: Motions- och hälsopsykologi, 7,5 hp 
Kursen fokuserar på grundläggande frågor inom det 
motions- och hälsopsykologiska området och argument 
kring betydelsen av regelbunden motion och fysisk 
aktivitet för hälsa och välbefinnande. Exempel på 
faktorer och processer som beaktas är självkänsla, 
kroppsuppfattning, stress, skador och träningsberoende, 
samt beteendeförändringar och mekanismerna bakom 
hållbara motionsvanor. Studenten får bland annat 
arbeta med fallanalyser och reflektionsuppgifter för att 
öka förståelsen för hälsobeteenden speglat i teoretiska 
fundament.  
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22117 

Psykologi, GR, (A), Organisationspsykologi, 7,5 
hp 
Kursen ger dig kunskap och insikt i 
organisationsutveckling utifrån psykologisk teori och 
metod med fokus på individ och grupp. Kursen 
behandlar såväl traditionella som mer moderna 
perspektiv hämtade från forskning i positiv psykologi 
vars syfte är att skapa en effektiv och hälsosam 
arbetsplats/organisation. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-P4100 
 
Psykologi, GR, (A), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp 
Kursen ger dig kunskaper inom olika delar av 
utvecklingspsykologi. 
Start: Period 2                                     HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-P4101 

Psykologi – idrottspsykologi 1, 7,5 hp 
Kursen innehåller en orientering om idrottspsykologin 
som vetenskap samt kunskaper om hur psykologiska 
faktorer och processer påverkar individen i 
idrottsutövandet. Kursen inriktar sig främst mot 
prestations- och tävlingsidrott och behandlar bl.a. 
nervositet och stresshantering, koncentration, 
motivation, självförtroende och målsättningsarbete. Vid 
Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med 
inriktning mot idrott och motion eller med inriktning 
mot hälsa. Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa i 
fristående kurser, från grundnivå till magisternivå. 
Dessutom har vi en forskarutbildning inom området 
Hälsa och Livsstil.  
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MEDICIN, VÅRD OCH HÄLSA 
 
Företagshälsovård, lärande och samverkan, 15 
hp 
Denna tvärprofessionella kurs är för dig som är 
intresserad av företagshälsovård och arbetsliv. Kursen 
berör det pedagogiskt konsultativa förhållningssättets 
betydelse inom företagshälsovårdsområdet i relation till 
arbetsplatsen. Vidare belyses samverkan för lärande och 
utveckling på arbetsplatsen. Kursen behandlar även 
medarbetarskapets betydelse på arbetet för individer, 
grupper och organisationer och hur företagshälsovården 
kan verka för att främja hälsa på arbetet. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22115 

Hälsoinformatik – Introduktion G1N, 7,5 hp 
Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika 
IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid 
har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur 
flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och 
egenvård. Men det har också påpekats att 
vårdpersonalen har bristande kunskaper om de 
möjligheter som IS/IT erbjuder. Kursen erbjuder en 
möjlighet för dig som arbetar eller som kommer att 
arbeta inom vård- och omsorg att öka din kunskap om 
och erfarenhet av olika IS/IT-system som är relevanta 
inom vården. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet (eller 
motsvarande kunskaper) 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Skövde 
Anmälningskod: HS-29621 

Arbetsinriktad rehabilitering, 15 hp 
Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om 
rehabilitering i arbetslivet utifrån ett helhetsperspektiv 
och berör följande moment: aktuella lagar och regler, 
förebyggande insatser, samverkans- och 
rehabiliteringsmodeller. Kursen bedrivs helt som IT-
baserad distansutbildning. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-65652 

Psykologi: Motions- och hälsopsykologi, 7,5 hp 
Kursen fokuserar på grundläggande frågor inom det 
motions- och hälsopsykologiska området och argument 
kring betydelsen av regelbunden motion och fysisk 
aktivitet för hälsa och välbefinnande. Exempel på 
faktorer och processer som beaktas är självkänsla, 
kroppsuppfattning, stress, skador och träningsberoende, 
samt beteendeförändringar och mekanismerna bakom 
hållbara motionsvanor. Studenten får bland annat 
arbeta med fallanalyser och reflektionsuppgifter för att 
öka förståelsen för hälsobeteenden speglat i teoretiska 
fundament.  
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22117 

Psykologi, GR, (A), Organisationspsykologi, 7,5 
hp 
Kursen ger dig kunskap och insikt i 
organisationsutveckling utifrån psykologisk teori och 
metod med fokus på individ och grupp. Kursen 
behandlar såväl traditionella som mer moderna 
perspektiv hämtade från forskning i positiv psykologi 
vars syfte är att skapa en effektiv och hälsosam 
arbetsplats/organisation. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-P4100 
 
Psykologi, GR, (A), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp 
Kursen ger dig kunskaper inom olika delar av 
utvecklingspsykologi. 
Start: Period 2                                     HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-P4101 

Psykologi – idrottspsykologi 1, 7,5 hp 
Kursen innehåller en orientering om idrottspsykologin 
som vetenskap samt kunskaper om hur psykologiska 
faktorer och processer påverkar individen i 
idrottsutövandet. Kursen inriktar sig främst mot 
prestations- och tävlingsidrott och behandlar bl.a. 
nervositet och stresshantering, koncentration, 
motivation, självförtroende och målsättningsarbete. Vid 
Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med 
inriktning mot idrott och motion eller med inriktning 
mot hälsa. Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa i 
fristående kurser, från grundnivå till magisternivå. 
Dessutom har vi en forskarutbildning inom området 
Hälsa och Livsstil.  
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Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-12120 

Psykologi 1, 30 hp 
Psykologi handlar om upplevelser, tankar, känslor och 
beteenden - om vad som är gemensamt och vad som 
skiljer människor åt, samt hur samspelet med 
omgivningen fungerar. Frågeställningar som t ex Hur 
minns vi? och Hur påverkas våra tankar och känslor av 
det sociala sammanhanget? behandlas. Kursen 
innehåller huvudsakligen engelsk litteratur. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-23908 

Socialpsykologi och mellanmänskliga 
relationer, 15 hp 
Kursen ger inblick och kunskaper i socialpsykologisk 
teoribildning i allmänhet och mellanmänskliga relationer 
i synnerhet för att du ska kunna förstå och bilda dig en 
uppfattning om förhållandet mellan individer, individ 
och grupp, samt individ och samhälle. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-47069 

Livsstil och hälsa, 7,5 hp 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig 
grundläggande kunskap om biologiska, psykologiska och 
sociala faktorers samt miljöns och livsstilens betydelse 
för hälsan i ett nationellt och internationellt perspektiv. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Blekinge tekniska högskola 
Anmälningskod: BTH-H5510 

Psykologi - Socialpsykologi med inriktning 
idrott, 7,5 hp 
Kursen presenterar individen som en medlem i en grupp 
och avser att belysa socialpsykologiska begrepp, teorier, 
etoder och användningsområden. I kursen studeras 
specifikt social- och gruppsykologi inom idrotten. 
Exempel på innehåll är: gruppstruktur och roller, 
ledarskap och kommunikation, attityder och aggression 
inom idrotten, lagsammanhållning och grupprocesser 
samt teambuilding. Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa 
psykologi med inriktning mot idrott och motion eller 
med inriktning mot hälsa.  

Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22116 

Idrott utifrån ett folkhälsovetenskapligt 
perspektiv, 7,5 hp 
Kursen handlar om idrott och idrottsrörelsen med 
utgångspunkt från ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. 
Du får till exempel kunskap om idrottsrörelsens 
organisering och historiska utveckling, med fokus på 
idrottsrörelsen som arena för folkhälsoarbete. Inom 
ramen för kursen får du också insikt i samband mellan 
föreningsidrott, hälsa och folkhälsa samt olika 
folkhälsovetenskapliga teorier och modeller för 
folkhälsoarbete inom idrottsrörelsen. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-13991 

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, 30 
hp 
Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i 
frågor som rör samhällets handikappolitik och 
habilitering/rehabilitering för människor med 
funktionshinder. Kursen utgör grund för vidare studier 
och fördjupning inom handikapp-, habiliterings- och 
rehabiliteringsområdet. Undervisningen bedrivs helt 
som IT-baserad distansutbildning 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-65651 

Vetenskaplig metod 1, 7,5 hp 
Kursen omfattar vetenskapsteori, forskningsprocess, 
forskningsetik, kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder samt databassökning. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-28259 

”Toppenbra jag har  
        en diagnos och klarar inte  
störande moment men på lärcentrum  
            erbjuds jag en lugn miljö” 
                                                  -tenterande 
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Folkhälsovetenskap, 15 hp 
Denna kurs ger en bred introduktion i ämnet 
folkhälsovetenskap. Den riktar sig till dig som är 
intresserad av livsstils- och hälsofrågor och vill arbeta 
med hälsa i en befolkning på olika nivåer. Hur hälsan ser 
ut i olika grupper i vårt samhälle samt faktorer som är av 
betydelse för att behålla och förbättra hälsa och 
livskvalitet ingår i kursen. Dessutom studeras 
hälsofrämjande faktorer och hälsorisker i samhället både 
globalt och nationellt. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22101 

Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, dopning 
och tobak, 7,5 hp 
Kursen erbjuder grundläggande kunskaper i lokalt 
hälsoarbete mot alkohol, narkotika, tobak och dopning 
med fokus på teoretiskt resonemang. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-13981 

Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 hp 
Folkhälsoarbete innebär att främja hälsa och förebygga 
sjukdom i befolkningen. Kursen ger kunskaper om vad 
som påverkar människors hälsa och om metoder som är 
relevanta för folkhälsoarbetet. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-13951 
 

JOURNALISTIK, INFORMATION OCH 
KOMMUNIKATION 

Videoredigering i After Effects, 7,5 hp 
After Effects (Adobe) är ett program med stora 
möjligheter inom rörlig grafik och visuella effekter. 
Denna kurs ger grunderna för att komma igång och 
producera exempelvis tv-vinjetter, reklamfilmer eller 
specialeffekter för din hemmafilm. Kursen kommer att 
ge dig kunskap i att rädda dåliga bilder, använda 
specialeffekter samt arbeta med textanimering och 3D. 
Förutom redigeringsteknik i After Effects tar kursen även 
upp hur man kan målgruppsanpassa sina produktioner. 
Tillgång till bredband (minst 0,5 Mbit/s) och 
programmet Adobe After Effects krävs. 

Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Jönköping University 
Anmälningskod: HJ-12594 

Bokhistoria: Från papyrus till Ipad – grafisk form 
och teknik genom historien, 7,5 hp 
Kursen ger en grundläggande bild av de olika typer av 
dokument, i synnerhet böcker, som människan använt 
sig av genom tiderna. Tyngdvikten ligger på den tryckta 
bokens olika skepnader och på den digitala teknikens 
olika plattformar för läsning: e-böcker, läsplattor och 
smartphones. Kursen behandlar boken som 
kommunikationsmedium och artefakt. Relationen mellan 
mediet - exempelvis en tryckt bok eller en iPad - och det 
som medieras - exempelvis en roman - står i fokus.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-32061 

Kommunikation mellan människor, 7,5 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57189 

Biblioteks- och informationsvetenskap: 
Bibliotek i nätverkssamhället, 15 hp 
Kursen vänder sig i första hand till dig som är intresserad 
av digitala tjänster vid bibliotek eller andra näraliggande 
kultur- eller forskningsinstitutioner. I kursen kombineras 
analytisk förståelse av bibliotek i nätverkssamhället med 
praktisk tillämpning av digitala tjänster som utnyttjar 
webben som plattform. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-32001 

Journalistik, 15 hp 
Kursen tar upp journalistiskt arbete i allmänhet och det 
journalistiska skrivandet i synnerhet. Bland annat 
fokuseras på faktasökande, nyhetsvärdering, 
journalistisk etik och redaktionellt arbete. Skrivande för 
såväl nyhetstidningar som fack- och veckopress ingår. 
Start: Period 1                             HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-26934 
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Medie- och kommunikationsvetenskap, GR, 
(A), Kommunikativt ledarskap 7,5 hp 
Beskrivning Syfte Kursen syftar till en fördjupning inom 
organisationers interna kommunikation med särskilt 
fokus på ledarens kommunikativa roll och 
kommunikationen mellan chefer och medarbetare. 
Innehåll Kursen är en påbyggnadskurs inom 
organisationers kommunikation som behandlar ledares 
kommunikativa roll i organisationer. Kursen belyser: - 
teorier om ledarskap och ledares kommunikativa roll i 
organisationer - aktuell forskning om kommunikation 
mellan chefer och medarbetare - informatörers roll som 
utbildare och rådgivare till chefer i interna 
kommunikationsfrågor.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-I2101 

Historia i populärkultur, 7,5 hp 
Kursen fokuserar på historiebruk i populärkultur som till 
exempel film, datorspel, karnevaler, historiska romaner 
och reklam. Studenterna möter olika typer av 
historiebruk förmedlade i bild, text och genom ljud för 
att lära sig mer om människors behov av historia och hur 
behoven tar sig uttryck i olika populärkulturella genrer. 
Kursen tar också upp vilka värden och normer 
populärkulturens historiebruk förmedlar. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57175 

Barn, unga, läsning och samhället, 7,5 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Borås 
Anmälningskod: HB-35962 

Genus, demokrati och media, 7,5 hp 
Kursen behandlar hur begrepp som genus, demokrati 
och media förstås och används inom olika 
samhällsvetenskapliga discipliner. Vidare studeras 
mediers framställningar av olika samhällsgrupper liksom 
vilka politiska frågor som tilldelas utrymme i medierna 
samt konsekvenserna av detta. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22103 

Strategisk kommunikation, 15 hp 
Kursen innehåller två delkurser: -Introduktion till MKV -
strategisk kommunikation. Den första delkursen ger en 
introduktion till ämnet medie- och 
kommunikationsvetenskap och grundläggande 
kunskaper i kommunikationsteori. Den andra delkursen 
innehåller grundläggande begrepp och teorier för 
organisationers och företags strategiska kommunikation. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57188 

Medie- och kommunikationsvetenskap, GR, 
(A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp 
Kommunikation är en förutsättning för att en 
organisation ska kunna existera. Denna kurs 
introducerar områdena organisationsteori, 
organisationskommunikation och organisationskultur. 
Intern kommunikation, struktur, ledarskap, kultur och 
processer diskuteras, kartläggs och analyseras i relation 
till olika typer av organisationer. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-I2061 

Publicera på webben, 7,5 hp 
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grundläggande 
publicering på webben baserat på moderna 
sidbeskrivningsspråk. Målet är att du som student ska 
kunna skapa webbsidor innehållande text, bild, ljud och 
video anpassade efter syfte, budskap och målgrupp. 
Kursen behandlar på grundläggande nivå momenten 
skapa webbsidor, skrivande för webben, typografi, 
anpassning och publicering av medieinnehåll. Samtliga 
moment har fokus på presentation för webben. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57195 

Sociala medier, 7,5 hp 
Sociala medier nämns flitigt i media nuförtiden. Tanken 
med denna kurs är att studenterna ska få insikt i vad 
sociala medier är. Vi kommer att prova ett antal olika 
sociala tjänster under kursens gång och få en inblick i 
hur det är att leva på nätet. Studenterna kommer även 
att bidra med material, eftersom sociala medier bygger 
mycket på användargenererat innehåll. Komplexa 
områden som integritet och säkerhet kommer även att 
nagelfaras. 
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Folkhälsovetenskap, 15 hp 
Denna kurs ger en bred introduktion i ämnet 
folkhälsovetenskap. Den riktar sig till dig som är 
intresserad av livsstils- och hälsofrågor och vill arbeta 
med hälsa i en befolkning på olika nivåer. Hur hälsan ser 
ut i olika grupper i vårt samhälle samt faktorer som är av 
betydelse för att behålla och förbättra hälsa och 
livskvalitet ingår i kursen. Dessutom studeras 
hälsofrämjande faktorer och hälsorisker i samhället både 
globalt och nationellt. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22101 

Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, dopning 
och tobak, 7,5 hp 
Kursen erbjuder grundläggande kunskaper i lokalt 
hälsoarbete mot alkohol, narkotika, tobak och dopning 
med fokus på teoretiskt resonemang. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-13981 

Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 hp 
Folkhälsoarbete innebär att främja hälsa och förebygga 
sjukdom i befolkningen. Kursen ger kunskaper om vad 
som påverkar människors hälsa och om metoder som är 
relevanta för folkhälsoarbetet. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-13951 
 

JOURNALISTIK, INFORMATION OCH 
KOMMUNIKATION 

Videoredigering i After Effects, 7,5 hp 
After Effects (Adobe) är ett program med stora 
möjligheter inom rörlig grafik och visuella effekter. 
Denna kurs ger grunderna för att komma igång och 
producera exempelvis tv-vinjetter, reklamfilmer eller 
specialeffekter för din hemmafilm. Kursen kommer att 
ge dig kunskap i att rädda dåliga bilder, använda 
specialeffekter samt arbeta med textanimering och 3D. 
Förutom redigeringsteknik i After Effects tar kursen även 
upp hur man kan målgruppsanpassa sina produktioner. 
Tillgång till bredband (minst 0,5 Mbit/s) och 
programmet Adobe After Effects krävs. 

Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Jönköping University 
Anmälningskod: HJ-12594 

Bokhistoria: Från papyrus till Ipad – grafisk form 
och teknik genom historien, 7,5 hp 
Kursen ger en grundläggande bild av de olika typer av 
dokument, i synnerhet böcker, som människan använt 
sig av genom tiderna. Tyngdvikten ligger på den tryckta 
bokens olika skepnader och på den digitala teknikens 
olika plattformar för läsning: e-böcker, läsplattor och 
smartphones. Kursen behandlar boken som 
kommunikationsmedium och artefakt. Relationen mellan 
mediet - exempelvis en tryckt bok eller en iPad - och det 
som medieras - exempelvis en roman - står i fokus.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-32061 

Kommunikation mellan människor, 7,5 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information. 
Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57189 

Biblioteks- och informationsvetenskap: 
Bibliotek i nätverkssamhället, 15 hp 
Kursen vänder sig i första hand till dig som är intresserad 
av digitala tjänster vid bibliotek eller andra näraliggande 
kultur- eller forskningsinstitutioner. I kursen kombineras 
analytisk förståelse av bibliotek i nätverkssamhället med 
praktisk tillämpning av digitala tjänster som utnyttjar 
webben som plattform. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-32001 

Journalistik, 15 hp 
Kursen tar upp journalistiskt arbete i allmänhet och det 
journalistiska skrivandet i synnerhet. Bland annat 
fokuseras på faktasökande, nyhetsvärdering, 
journalistisk etik och redaktionellt arbete. Skrivande för 
såväl nyhetstidningar som fack- och veckopress ingår. 
Start: Period 1                             HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-26934 
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Medie- och kommunikationsvetenskap, GR, 
(A), Kommunikativt ledarskap 7,5 hp 
Beskrivning Syfte Kursen syftar till en fördjupning inom 
organisationers interna kommunikation med särskilt 
fokus på ledarens kommunikativa roll och 
kommunikationen mellan chefer och medarbetare. 
Innehåll Kursen är en påbyggnadskurs inom 
organisationers kommunikation som behandlar ledares 
kommunikativa roll i organisationer. Kursen belyser: - 
teorier om ledarskap och ledares kommunikativa roll i 
organisationer - aktuell forskning om kommunikation 
mellan chefer och medarbetare - informatörers roll som 
utbildare och rådgivare till chefer i interna 
kommunikationsfrågor.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-I2101 

Historia i populärkultur, 7,5 hp 
Kursen fokuserar på historiebruk i populärkultur som till 
exempel film, datorspel, karnevaler, historiska romaner 
och reklam. Studenterna möter olika typer av 
historiebruk förmedlade i bild, text och genom ljud för 
att lära sig mer om människors behov av historia och hur 
behoven tar sig uttryck i olika populärkulturella genrer. 
Kursen tar också upp vilka värden och normer 
populärkulturens historiebruk förmedlar. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57175 

Barn, unga, läsning och samhället, 7,5 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Borås 
Anmälningskod: HB-35962 

Genus, demokrati och media, 7,5 hp 
Kursen behandlar hur begrepp som genus, demokrati 
och media förstås och används inom olika 
samhällsvetenskapliga discipliner. Vidare studeras 
mediers framställningar av olika samhällsgrupper liksom 
vilka politiska frågor som tilldelas utrymme i medierna 
samt konsekvenserna av detta. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22103 

Strategisk kommunikation, 15 hp 
Kursen innehåller två delkurser: -Introduktion till MKV -
strategisk kommunikation. Den första delkursen ger en 
introduktion till ämnet medie- och 
kommunikationsvetenskap och grundläggande 
kunskaper i kommunikationsteori. Den andra delkursen 
innehåller grundläggande begrepp och teorier för 
organisationers och företags strategiska kommunikation. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57188 

Medie- och kommunikationsvetenskap, GR, 
(A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp 
Kommunikation är en förutsättning för att en 
organisation ska kunna existera. Denna kurs 
introducerar områdena organisationsteori, 
organisationskommunikation och organisationskultur. 
Intern kommunikation, struktur, ledarskap, kultur och 
processer diskuteras, kartläggs och analyseras i relation 
till olika typer av organisationer. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-I2061 

Publicera på webben, 7,5 hp 
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grundläggande 
publicering på webben baserat på moderna 
sidbeskrivningsspråk. Målet är att du som student ska 
kunna skapa webbsidor innehållande text, bild, ljud och 
video anpassade efter syfte, budskap och målgrupp. 
Kursen behandlar på grundläggande nivå momenten 
skapa webbsidor, skrivande för webben, typografi, 
anpassning och publicering av medieinnehåll. Samtliga 
moment har fokus på presentation för webben. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57195 

Sociala medier, 7,5 hp 
Sociala medier nämns flitigt i media nuförtiden. Tanken 
med denna kurs är att studenterna ska få insikt i vad 
sociala medier är. Vi kommer att prova ett antal olika 
sociala tjänster under kursens gång och få en inblick i 
hur det är att leva på nätet. Studenterna kommer även 
att bidra med material, eftersom sociala medier bygger 
mycket på användargenererat innehåll. Komplexa 
områden som integritet och säkerhet kommer även att 
nagelfaras. 
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Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-67160 
 

JURIDIK 
 
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och 
sekretess, 15 hp 
Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess 
är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. 
Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den 
allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten 
och individen. Här finns regler om vad myndigheter ska 
göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-22821 

Internetbaserad juridisk introduktionskurs, 15 hp 
Kursen ger kunskap om hur den svenska rättsordningen 
är uppbyggd och du får stifta bekantskap med 
grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste 
rättsområdena. Du får också lära dig hur du löser 
juridiska problem.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-22801 

Arbetsrätt, 15 hp 
I kursen studeras rättsreglerna om medbestämmande, 
samverkan, anställning, jämställdhet, diskriminering, 
arbetsmiljö, arbetstid, ledighet och semester. Vidare 
behandlas EG-rättens påverkan på svensk arbetsrätt. 
Kursen innehåller dessutom utrednings- och 
tillämpningsövningar.  
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-65645 
 
Socialrätt, 15 hp 
I kursen redogörs för den juridiska metoden. 
Offentligrättsliga områden som har särskild betydelse 
för det sociala arbetets teori och praktik belyses. Mål 
och intentioner bakom sociallagstiftningen samt 
genusaspekter och etiska dimensioner på dessa 
regelsystem behandlas.  

Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-65643 

Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 hp 
Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. 
Kursen behandlar alla grundläggande delar av 
arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt 
däremellan. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-22851 

Juridisk introduktionskurs, 15 hp 
Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-10029 

Juridik, GR, (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp 
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper 
inom allmän rättslära, personrätt, avtalsrätt, köprätt, 
fordringsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, 
skadeståndsrätt, familjerätt, successionsrätt, 
processrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och internationell 
rätt. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-L4120 

Juridisk översiktskurs, Nät, 15 hp 
Tonvikten är lagd på de ekonomiska effekterna av de 
grundläggande rättsreglerna. Särskild vikt läggs vid 
avtalsrätt, köprätt och fastighetsrätt. Andra 
rättsområden som behandlas under kursen är 
associationsrätt, obligationsrätt/sakrätt, fordringsrätt 
(skuldebrev), ekonomisk familjerätt, arbetsrätt, 
skadeståndsrätt, säkerhetsrätt, konkurs/utsökningsrätt 
samt straff- och processrätt. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan väst 
Anmälningskod: HV-19940 
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Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-67160 
 

JURIDIK 
 
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och 
sekretess, 15 hp 
Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess 
är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. 
Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den 
allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten 
och individen. Här finns regler om vad myndigheter ska 
göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-22821 

Internetbaserad juridisk introduktionskurs, 15 hp 
Kursen ger kunskap om hur den svenska rättsordningen 
är uppbyggd och du får stifta bekantskap med 
grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste 
rättsområdena. Du får också lära dig hur du löser 
juridiska problem.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-22801 

Arbetsrätt, 15 hp 
I kursen studeras rättsreglerna om medbestämmande, 
samverkan, anställning, jämställdhet, diskriminering, 
arbetsmiljö, arbetstid, ledighet och semester. Vidare 
behandlas EG-rättens påverkan på svensk arbetsrätt. 
Kursen innehåller dessutom utrednings- och 
tillämpningsövningar.  
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-65645 
 
Socialrätt, 15 hp 
I kursen redogörs för den juridiska metoden. 
Offentligrättsliga områden som har särskild betydelse 
för det sociala arbetets teori och praktik belyses. Mål 
och intentioner bakom sociallagstiftningen samt 
genusaspekter och etiska dimensioner på dessa 
regelsystem behandlas.  

Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-65643 

Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 hp 
Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. 
Kursen behandlar alla grundläggande delar av 
arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt 
däremellan. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-22851 

Juridisk introduktionskurs, 15 hp 
Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-10029 

Juridik, GR, (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp 
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper 
inom allmän rättslära, personrätt, avtalsrätt, köprätt, 
fordringsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, 
skadeståndsrätt, familjerätt, successionsrätt, 
processrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och internationell 
rätt. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-L4120 

Juridisk översiktskurs, Nät, 15 hp 
Tonvikten är lagd på de ekonomiska effekterna av de 
grundläggande rättsreglerna. Särskild vikt läggs vid 
avtalsrätt, köprätt och fastighetsrätt. Andra 
rättsområden som behandlas under kursen är 
associationsrätt, obligationsrätt/sakrätt, fordringsrätt 
(skuldebrev), ekonomisk familjerätt, arbetsrätt, 
skadeståndsrätt, säkerhetsrätt, konkurs/utsökningsrätt 
samt straff- och processrätt. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan väst 
Anmälningskod: HV-19940 
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Juridisk översiktskurs, 15 hp 
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i juridik 
och ge inblick i rättsordningens olika medel för att 
reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag 
och organisationer samt att ge viss färdighet i att lösa 
juridiska problem. Kursen ger en översikt över några av 
de centrala rättsområdena såsom avtalsrätt, köprätt, 
familjerätt, straff- och processrätt samt förvaltningsrätt. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-25164 

Juridik, GR, (A), 7,5 hp 
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av risk- och 
säkerhetsfrågor. Under kursen kommer de mest centrala 
rättsreglerna inom sakområdena risk och säkerhet att 
behandlas. Kursen behandlar dels vilka skyldigheter det 
allmänna har för att förebygga, agera och utreda olyckor 
och extraordinära händelser, dels hur de privata 
företagen kan skydda sina intressen på en juridisk grund. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-L4191 
 

KONST, DESIGN OCH MEDIA 

Skapande bild distans, 30 hp 
Kursen innehåller platsspecifik gestaltning i naturen och 
i staden. Digital bild och rörlig bild används för de 
platsspecifika gestaltningarnas dokumentation. 
Fördjupningar som bedrivs i workshops som omfattar ett 
laborativt gestaltningsarbete i två- och tredimensionell 
form, digital bildbehandling och digital animering. 
Samtida konstteori behandlas med ett klass-, genus- och 
etnicitetsperspektiv. Kursen avslutas med ett eget 
gestaltande projektarbete och med en skriftlig rapport 
om den egna kreativa processen i relation till 
vetenskaplig litteratur. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-66203 

Musik - skapande, kommunikation, 30 hp 
Kursen går på distans med 50 % studietakt under höst- 
och vårtermin. I kursen behandlas skapande och 
kommunikation via musik och lärande, estetiska 
läroprocesser och presentationsformer. Vidare ingår 
musikalisk kommunikation där studenterna genom 
gruppövningar och musicerande utgår från musiken som 
kommunikationsmedel.  

Start: Period 1                              HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-66605 

Låtinspelning med digitala verktyg, 15 hp 
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om 
hårddiskinspelning med i huvudsak programmet Cubase. 
Kursen ger dig även inblick i audioteknik, mikrofonteknik 
samt hur olika effekter kan användas. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57004 

Musik i skolans tidiga år 1, 15 hp 
Kursen innehåller bl.a. metodik, rockensemble, digitala 
verktyg, musikskapande, musikteori, piano/gitarr och 
sång. Du kan gå kursen för att utveckla din musikalitet 
eller som behörighetsgivande kurs för undervisning i 
skolans tidiga år. 
Start: Period 1                               HT 2016  
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57011 

Ljudproduktion, GR, (A), Ljudproduktion för 
teater och scenframställning,  7.5 hp   
Kursen riktar sig till studerande eller yrkesverksamma 
inom musik, ljud eller teaterområdet. Kursen inrikar sig 
på att ge en överblick och insikt i en ljudteknikers arbete 
i teatermiljö. I kursen ingår områden som ljudläggning av 
dramatik, PA-teknik, skapande av cue-listor och 
produktionsflödet i en dramatisk uppsättning. Kursen 
syftar till att få kunskap om och träning i ljudarbete i 
teatermiljö. 
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-D2081 
 
Att skriva för webben och interaktiva medier, 
7,5 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information.   
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Södertörns högskola 
Anmälningskod: SH-44017 
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Filmvetenskap, grundkurs, 7,5 hp 
Den här kursen ger grundläggande kunskaper om filmen 
och dess förhållande till andra konstarter, till historien 
och till de samhällens utveckling där filmen producerats 
och visats. Film och besläktade fenomen inom den 
digitala skärmkulturen får sin belysning med hjälp av 
olika filmvetenskapliga analysmetoder, och film- och 
medieteorins grunddrag och utveckling presenteras. 
Förutom föreläsningar och seminarieövningar ges 
undervisning också i form av ett stort antal 
filmförevisningar. En viktig del är att se och analysera 
olika typer av bildberättande, från tidig stumfilm över 
televisionens skilda programtyper till modern 
populärfilm. Intermediala perspektiv genomsyrar de 
flesta moment. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57093 

Mönsterkonstruktion och modellskapande, 7,5 
hp 
Hur gör man mönster till plagg för att kunna omsätta 
sina egna idéer? Hur jobbar man fram plaggmönster 
med volym? Under kursen jobbar du med grunderna i 
mönsterkonstruktion och vidareutvecklar dina 
kunskaper inom ämnet. Vi prövar olika metoder för 
mönsterformning. Du kan experimentera med att skapa 
nya former som sedan kan översättas till plaggidéer. Viss 
sömnadsvana behövs för att kunna tillgodogöra sig 
kursen. 
2-3 obligatoriska träffar. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-10205 

Bruksgitarr 1, 7,5 hp 
På kursen får du träna upp färdigheter i ackord- och 
melodispel på gitarr. Du kommer att lära dig hur man 
bygger upp ackord men också hur man skriver rytmer 
och melodier. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57012 

Typografi, form och grafiska verktyg, 15 hp 
I kursen lär du dig om typografi och layout, både i teori 
och i praktik.  Du får en grundläggande orientering om 
typografiska regler, teckensnitt, tillämpning i olika 
sammanhang, samt samspel mellan bild och text. I 
kursen används Adobe InDesign. 
Start: Period 1                               HT 2016 

Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57042 

Musikteori 1, 7,5 hp 
En kurs för dig som vill lära dig att förstå den musikaliska 
koden för att musicera eller för att förstå musikens 
uppbyggnad. Du behöver inte ha några förkunskaper, 
men ett stort intresse och aktivt deltagande behövs för 
att tillgodogöra sig kursens innehåll: - Tidsperspektiv: 
puls, takt, rytm med mera - Musiklyssning: 
repertoarkunskaper, strukturer och form - Tonförråd: 
melodi, skalor, intervall och tonarter - Ackordbygge: 
treklanger, ackordfärgningar - Funktioner: 
Funktionsharmonik, kvintcirkel. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57016 

Kreativt skrivande, 30 hp 
Denna kurs syftar främst till att ge den studerande 
färdigheter i att skriva väl inom genrer som epik, lyrik, 
essäistik och kritik. Samtliga delkurser baseras på 
praktiska skrivövningar och kritisk genomlysning av 
texter skrivna av såväl kursdeltagare som etablerade 
författare och skribenter. Undervisningen sker dels i 
form av föreläsningar, seminarier och handledning, dels 
- och framför allt - i form av nätbaserade uppgifter, 
uppföljningar och diskussionsgrupper.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57081 

Design, genus och estetik, 7,5 hp 
Internetkurs, självständiga studier med handledning 
Kursen syftar till kunskap om grundläggande design- och 
genusteori, samt estetiska begrepp. Studenterna ska ha 
förvärvat praktisk kunskap om design som utmanar 
stereotyper av kvinnor och män. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-20619 

Speldesign, 7,5 hp 
Kursen behandlar de viktigaste elementen som ger god 
spelbarhet. Man tittar på spelets historia, strukturen i 
spel och den teknik som används inom speldesign. 
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Filmvetenskap, grundkurs, 7,5 hp 
Den här kursen ger grundläggande kunskaper om filmen 
och dess förhållande till andra konstarter, till historien 
och till de samhällens utveckling där filmen producerats 
och visats. Film och besläktade fenomen inom den 
digitala skärmkulturen får sin belysning med hjälp av 
olika filmvetenskapliga analysmetoder, och film- och 
medieteorins grunddrag och utveckling presenteras. 
Förutom föreläsningar och seminarieövningar ges 
undervisning också i form av ett stort antal 
filmförevisningar. En viktig del är att se och analysera 
olika typer av bildberättande, från tidig stumfilm över 
televisionens skilda programtyper till modern 
populärfilm. Intermediala perspektiv genomsyrar de 
flesta moment. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57093 

Mönsterkonstruktion och modellskapande, 7,5 
hp 
Hur gör man mönster till plagg för att kunna omsätta 
sina egna idéer? Hur jobbar man fram plaggmönster 
med volym? Under kursen jobbar du med grunderna i 
mönsterkonstruktion och vidareutvecklar dina 
kunskaper inom ämnet. Vi prövar olika metoder för 
mönsterformning. Du kan experimentera med att skapa 
nya former som sedan kan översättas till plaggidéer. Viss 
sömnadsvana behövs för att kunna tillgodogöra sig 
kursen. 
2-3 obligatoriska träffar. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-10205 

Bruksgitarr 1, 7,5 hp 
På kursen får du träna upp färdigheter i ackord- och 
melodispel på gitarr. Du kommer att lära dig hur man 
bygger upp ackord men också hur man skriver rytmer 
och melodier. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57012 

Typografi, form och grafiska verktyg, 15 hp 
I kursen lär du dig om typografi och layout, både i teori 
och i praktik.  Du får en grundläggande orientering om 
typografiska regler, teckensnitt, tillämpning i olika 
sammanhang, samt samspel mellan bild och text. I 
kursen används Adobe InDesign. 
Start: Period 1                               HT 2016 

Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57042 

Musikteori 1, 7,5 hp 
En kurs för dig som vill lära dig att förstå den musikaliska 
koden för att musicera eller för att förstå musikens 
uppbyggnad. Du behöver inte ha några förkunskaper, 
men ett stort intresse och aktivt deltagande behövs för 
att tillgodogöra sig kursens innehåll: - Tidsperspektiv: 
puls, takt, rytm med mera - Musiklyssning: 
repertoarkunskaper, strukturer och form - Tonförråd: 
melodi, skalor, intervall och tonarter - Ackordbygge: 
treklanger, ackordfärgningar - Funktioner: 
Funktionsharmonik, kvintcirkel. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57016 

Kreativt skrivande, 30 hp 
Denna kurs syftar främst till att ge den studerande 
färdigheter i att skriva väl inom genrer som epik, lyrik, 
essäistik och kritik. Samtliga delkurser baseras på 
praktiska skrivövningar och kritisk genomlysning av 
texter skrivna av såväl kursdeltagare som etablerade 
författare och skribenter. Undervisningen sker dels i 
form av föreläsningar, seminarier och handledning, dels 
- och framför allt - i form av nätbaserade uppgifter, 
uppföljningar och diskussionsgrupper.  
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57081 

Design, genus och estetik, 7,5 hp 
Internetkurs, självständiga studier med handledning 
Kursen syftar till kunskap om grundläggande design- och 
genusteori, samt estetiska begrepp. Studenterna ska ha 
förvärvat praktisk kunskap om design som utmanar 
stereotyper av kvinnor och män. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-20619 

Speldesign, 7,5 hp 
Kursen behandlar de viktigaste elementen som ger god 
spelbarhet. Man tittar på spelets historia, strukturen i 
spel och den teknik som används inom speldesign. 
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Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-13965 

Grafisk design, GR, (A), Grafisk designhistoria, 
7,5 hp 
Kursens syfte är att du ska tillgodogöra dig en 
grundläggande orientering i grafisk designhistoria med 
tyngdpunkt på grafisk design under 1900-talet. Kursen 
behandlar hur olika stilepoker, till exempel Bauhaus och 
Art deco, påverkat grafisk design idag. I kursen ingår 
praktiska designövningar. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anmälningskod: MIU-I2081 

Digital grafik, 7,5 hp 
Kursen ger dig i grunden inom digital bildbehandling och 
bildpåverkan. Du kommer att möta teorier kring digital 
grafik, färg, typografi, bildfångst och skillnaden mellan 
digital och analog grafikhantering. Kursen har också en 
hel del praktiska inslag där du får träna dig i digital 
bildbehandling med fokus på bearbetning och form. 
Digital grafik är helt nätbaserad och du följer kursen via 
din dator och bredbandsuppkoppling. Kursen ligger 
också till grund för fördjupande studier inom 2D- och 
3D-grafik. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan väst 
Anmälningskod: HV-18640 

Digitala bilder, 7,5 h 
Kursen fokuserar teoretiska och praktiska aspekter på 
digital bildbehandling med särskilt fokus på områden 
som kan omsättas av lärare i gymnasiets kurser där 
digitala bilder används. Teoretiska aspekter både inom 
Photoshop CC samt generellt inom området digital bild 
behandlas. Tyngdpunkten ligger på bildredigering och 
pixelgrafik samt hur vi ser på och tolkar bilder i vår 
omgivning. Ett mediekritiskt förhållningssätt beaktas och 
diskuteras i kursen där bilder granskas och värderas. 
Även 3D-grafik, bildmontage samt aspekter gällande 
upphovsrätt för bilder belyses i kursen.  
Start: Period 1                              VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-23504 

Grafisk design, introduktion, 7,5 hp 
Under kursen studeras grafisk form, layout och 
typografi. Kursen består av både teoretiska och praktiska 
moment. Målet är att du ska få en grund inom grafisk 
form för arbete med tvådimensionell gestaltning. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-14114 

Musikdata, 7,5 hp 
Kursen för dig som vill lära dig mer om 
användningsmöjligheterna av datorn som verktyg i 
musikundervisning och musikproduktion. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 12% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-13240 
 

LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOG OCH FISKE 
 
Fastighetsteknik, 7,5 hp 
Vilka regler och lagar omgärdar skogsägaren? Vilka 
skyldigheter och rättigheter har skogsägaren? Vad ingår 
i ägande- och nyttjande av skog? Kursen kan läsas som 
fortsättning på Hållbart familjeskogsbruk I och II. 
Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart 
familjeskogsbruk. 
Start: Period 2                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet. 7,5 hp i Skogs- 
och träteknik eller motsvarande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-67191 

Hållbart familjeskogsbruk l, 7,5 hp 
Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver 
kunskap i skogsvård och skogshushållning. Kursen 
Hållbart familjeskogsbruk I introducerar grunderna i 
skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter. Kursen 
innehåller bl. a moment som skogsekologi, 
skogsuppskattning, virkesmätning och 
försäljningsformer i skogsbruket. Hållbart 
familjeskogsbruk är en distansutbildning med två till tre 
tvådagarsträffar. Träffarna är väldigt centrala i kursen, 
de består av övningar på plats i skogen. Träffarna är 
vanligen förlagda till fredagar och lördagar och omfattar 
en och halv till två dagar vardera. Mellan träffarna 
förväntas du ta del av kursmaterialet samt göra 
mätningar och övningar i antingen din egen skog eller i 
skog nära ditt hem. Det innebär att du sköter en stor del 
av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar 
dig. Kursens examination består av inlämningsuppgifter, 
fälttentamen och tentamen.  
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Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-67202 

Viltförvaltning och viltvård, 15 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Sveriges lantbruksuniversitet 
Anmälningskod: SLU-10182 
 

MATEMATIK 
 
Dataanalys och statistik för ekonomer, 15 hp  
Kursen är avsedd för studerande med intresse för 
ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta 
område.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Matematik C eller Matematik 3b/3c 
(Områdesbehörighet 4/A4). Undantag ges för Engelska 
B, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anm.kod: HIG-18234 
 
Grundläggande matematik, 7.5 hp  
Kursen är avsedd för studerande med intresse för 
ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta 
område.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik D. 
Eller: Matematik 4 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anm.kod: LNU-67130 
 
Matematikens roll i konst och arkitektur, 7.5 hp 
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om 
matematik i ett bredare perspektiv och att se och 
synliggöra matematiken i den värld vi lever i. 
Matematikens roll inom konst och arkitektur 
uppmärksammas. Olika tillämpningar diskuteras, såväl 
för undervisning som för konstruktion av bruksföremål 
och konst.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. 
Eller: Matematik 3b / 3c 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Kristianstad 
Anm.kod: HKR-24064 
 

Matematik för grundlärare 4-6, del 1,   15 hp  
Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda 
din utbildning för undervisning i matematik i skolår 4-6. 
Studierna bedrivs på heltid.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kursen 
förutsätter kunskaper motsvarande: U0011P VFU 1, 
grundlärare 4-6 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Luleå Tekniska Universitet 
Anm.kod: LTU-13857 
 
Algebra och geometri, 7.5 hp 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i 
matematiskt tänkande 
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, 
komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner. 
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära 
ekvationssystem i två och tre variabler 
4. lösa geometriska problem med vektorer.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Matematik D eller Matematik 
3c,(Områdesbehörighet 8/A8) eller motsvarande. 
Undantag ges för Fysik A+B/Fysik 1+2 och Kemi A/1. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anm.kod: HIG-18206 
 
Matematikens utveckling, 7.5 hp 
I kursen studeras matematikens utveckling från Egyptien 
och Mesopotamien 3000 f Kr fram till modern tid. Du får 
bland annat lära dig bråkräkning som vid pyramidens fot, 
filosofera om talens natur tillsammans med de gamla 
grekerna och lösa andragradsekvationer som i Bagdad 
för 1200 år sedan.  
Start/veckor: period 2     HT 2016 
Behörighet: 1MA401 Grundläggande matematik, 7,5 hp 
och 1MA402 Analys I, 7,5 hp eller motsvarande. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anm.kod: LNU-67137 
 

”Lärcentrum har  
De möjligheter som behövs för ett  

   innovativt lärande för studenter som inte  
bor på den ort där universitet och skolor ligger.”                                         

                             - Studenter på Sjuksköterskeprogrammet 
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Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet.  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-67202 

Viltförvaltning och viltvård, 15 hp 
Se utbildningens hemsida för ytterligare information. 
Start: Period 1                               HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Sveriges lantbruksuniversitet 
Anmälningskod: SLU-10182 
 

MATEMATIK 
 
Dataanalys och statistik för ekonomer, 15 hp  
Kursen är avsedd för studerande med intresse för 
ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta 
område.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Matematik C eller Matematik 3b/3c 
(Områdesbehörighet 4/A4). Undantag ges för Engelska 
B, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anm.kod: HIG-18234 
 
Grundläggande matematik, 7.5 hp  
Kursen är avsedd för studerande med intresse för 
ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta 
område.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik D. 
Eller: Matematik 4 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anm.kod: LNU-67130 
 
Matematikens roll i konst och arkitektur, 7.5 hp 
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om 
matematik i ett bredare perspektiv och att se och 
synliggöra matematiken i den värld vi lever i. 
Matematikens roll inom konst och arkitektur 
uppmärksammas. Olika tillämpningar diskuteras, såväl 
för undervisning som för konstruktion av bruksföremål 
och konst.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. 
Eller: Matematik 3b / 3c 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Kristianstad 
Anm.kod: HKR-24064 
 

Matematik för grundlärare 4-6, del 1,   15 hp  
Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda 
din utbildning för undervisning i matematik i skolår 4-6. 
Studierna bedrivs på heltid.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kursen 
förutsätter kunskaper motsvarande: U0011P VFU 1, 
grundlärare 4-6 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Luleå Tekniska Universitet 
Anm.kod: LTU-13857 
 
Algebra och geometri, 7.5 hp 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i 
matematiskt tänkande 
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, 
komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner. 
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära 
ekvationssystem i två och tre variabler 
4. lösa geometriska problem med vektorer.  
Start/veckor: period 1     HT 2016 
Behörighet: Matematik D eller Matematik 
3c,(Områdesbehörighet 8/A8) eller motsvarande. 
Undantag ges för Fysik A+B/Fysik 1+2 och Kemi A/1. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anm.kod: HIG-18206 
 
Matematikens utveckling, 7.5 hp 
I kursen studeras matematikens utveckling från Egyptien 
och Mesopotamien 3000 f Kr fram till modern tid. Du får 
bland annat lära dig bråkräkning som vid pyramidens fot, 
filosofera om talens natur tillsammans med de gamla 
grekerna och lösa andragradsekvationer som i Bagdad 
för 1200 år sedan.  
Start/veckor: period 2     HT 2016 
Behörighet: 1MA401 Grundläggande matematik, 7,5 hp 
och 1MA402 Analys I, 7,5 hp eller motsvarande. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anm.kod: LNU-67137 
 

”Lärcentrum har  
De möjligheter som behövs för ett  

   innovativt lärande för studenter som inte  
bor på den ort där universitet och skolor ligger.”                                         

                             - Studenter på Sjuksköterskeprogrammet 
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Matematikdidaktik i undervisning och 
forskning, 7.5 hp 
Kursen behandlar bland annat följande områden 
- matematikdidaktisk forskning i nationellt och 
internationellt perspektiv 
- strategier för problemlösning 
- att undervisa genom problemlösning 
- betygssättning och bedömning 
- teorier om matematiklärande.  
Start/veckor: period 2     HT 2016 
Behörighet: Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 30 hp i 
grundlärarprogrammet och antagen till 
grundlärarprogrammet termin 3 eller avslutad/påbörjad 
lärarutbildning och 15 hp matematik. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anm.kod: HIG-18212 
 
Matematik, GR, (A), Tillämpad matematik och 
matematisk statistik, 7.5 hp 
Analysdelen av kursen behandlar beräkning och 
tillämpning av derivator och integraler. Den ger också en 
introduktion till att utföra beräkningar av derivator och 
integraler samt lösa ekvationer och enkla 
differentialekvationer med hjälp av MATLAB. 
Statistikdelen av kursen behandlar bland annat 
beskrivande statistik, stokastiska variabler, frekvens- och 
fördelningsfunktioner, konfidensintervall, 
hypotesprövning och linjär regression, där beräkningar 
på vissa moment även genomförs med hjälp av MATLAB. 
Start/veckor: period 1     VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. 
Eller: Matematik 3b / 3c. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Mittuniversitetet 
Anm.kod: MIU-H4080 
 
 

MATERIAL, KONSTRUKTION OCH 
TILLVERKNING 

 
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare 
/ekonomer, distans, 7.5 hp   
Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för 
uppbyggnad av ett småhus och dess system med 
utgångspunkt från en fastighetsmäklares/ekonoms 
verksamhet. 
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-16600 
 

Miljöanpassat byggande, 7.5 hp   
Kursen behandlar förutsättningar för planering och 
byggande för en uthållig utveckling. Samspelet mellan 
byggande och dess omgivning tas upp liksom ekologiska 
samband, naturliga kretslopp samt systemvillkoren för 
ett uthålligt samhälle. Ny- och ombyggnad samt rivning 
och tekniker/metoder studeras liksom resurs- och 
energifrågor. 
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Två års högskolestudier (120 hp) varav 
minst 60 hp inom miljö- och hälsoskydd eller 60 hp inom 
byggnadsteknisk utbildning eller motsvarande 
kunskaper. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-59033 
 
Träindustriell maskinteknik, 7.5 hp   
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande 
förståelse och kunskaper om skärande bearbetning och 
de maskinsystem som i första hand används inom 
sågverks- och trämanufakturindustrin. 
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-67200 
 
Geografisk informationsteknik, 7.5 hp   
Grundkurs som ger en introduktion i de tekniker som 
används i geografiska informationssystem, inkluderande 
praktiska inlämningsuppgifter.  
Kursens mål är att ge studenterna förmåga att, med hjälp 
av geografisk informationsteknik, samla in, lagra, analysera 
och presentera geografiska data. Vidare ska studenten bli 
förtrogen med begrepp, termer och de vanligaste 
analysmetoderna inom ämnesområdet.  
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50 % 
Anordnare: Luleå Tekniska Universitet 
Anmälningskod: LTU-15080 
 
Kartapplikationer på Internet med open 
source, 7.5 hp   
Grundkurs som ger en introduktion i de tekniker som 
används för hantering av kartor på Internet. De program 
och tekniker som behandlas är bland annat Google Maps 
API, Bing Maps API, Geoserver, Openlayers samt Open 
Street Maps. Kursens mål är att ge studenten förmåga att 
lägga ut och publicera geografiskt knuten information 
genom olika interaktiva karttjänster på Internet. 
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Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå Tekniska Universitet* 
Anmälningskod: LTU-15077 

 

NATURVETENSKAP 
 
Atom- och kärnfysik, 7.5 hp   
Kursen ger en översikt av den moderna fysiken. Vi 
kommer att studera hur ljus kan uppträda som både 
partiklar och vågor, materians våg-egenskaper, Bohrs 
atommodell, det periodiska systemet, röntgen strålning, 
radioaktivitet, kärnreaktioner, och speciella 
relativitetsteorin. 
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, 
Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-67053 
 
Ekologi A, 7.5 hp   
Kursen fokuserar på faktorer och processer som 
bestämmer täthet och utbredning av organismer och 
hur evolutionära processer påverkar dessa faktorer. 
Evolutionsteorins framväxt sammanfattas och individens 
fundamentala krav beskrivs. 
Start/veckor: period 1    VT 2017 
Behörighet: Matematik B, Naturkunskap A. Eller: 
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap1b/1a1+1a2. 
(områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag). 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-50214 
 
Energieffektivisering, 7.5 hp   
Effektiv energianvändning är en avgörande faktor inom 
moderna energisystem och konceptet energieffektivisering 
växer starkt i betydelse. Den nuvarande och framtida 
potentialen inom detta område är påtaglig och vinsterna 
kan mätas i både ekonomiska och miljömässiga termer.  
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-10102 
 

Biokemi, 7.5 hp   
När man studerar biokemi tittar man in i cellen och 
studerar hur dess olika molekyler - stora som små - ser 
ut kemiskt, hur vi bygger upp dem och hur de samverkar 
med varandra. Man lär sig också förstå hur ex. en 
sockermolekyl, som finns i sockerbiten eller i äpplet, 
kommer in i cellen och bryts ner där genom olika 
enzymkatalyserade reaktioner till vatten och koldioxid 
och hur man samtidigt, med hjälp av syret vi andas in, 
får ut värme och ATP-energi från den.  
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Allmän kemi 7,5 hp 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-87044 
 
Botanik: anatomi och fysiologi, 7.5 hp   
Kursen ger kunskaper inom växtfysiologi och 
växtanatomi samt förståelse för problemställningar inom 
detta område. Kursen behandlar funktionell anatomi, 
fotosyntes, vattenförsörjning och gasutbyte, 
växthormonernas betydelse för tillväxt och anpassning 
till olika miljöfaktorer, samt växters anpassning till 
årstidsvariationer genom blombildning, frögroning och 
vila.  
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt  
Matematik C, Kemi A och Biologi A. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-28319 
 
Farmaceutisk biokemi, 15 hp  
Kursen ger en bred grundläggande kunskap i biokemi 
med viss fördjupning inom proteinkemi, vissa delar av 
metabolismen och inom enzymologi med fokus mot 
metabola defekter och läkemedels biokemiska effekter. 
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Cellbiologi 
7,5 hp och Allmän kemi 7,5 hp eller motsvarande. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-87045 
 
Faunistik, 7.5 hp   
Kursen ger kunskap om djurarters och djurgruppers 
utseende och kännetecken och om hur man identifierar 
dem, med och utan hjälpmedel i fält och och på 
laboratoriet. Kursen ger också viss kunskap om djurens 
biologi och om hur man samlar och preparerar djur. En 
del av kurstiden tillbringas i fält, bland annat en 
obligatorisk flerdagarsexkursion som medför extra 
kostnad för resor och logi. 
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Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå Tekniska Universitet* 
Anmälningskod: LTU-15077 

 

NATURVETENSKAP 
 
Atom- och kärnfysik, 7.5 hp   
Kursen ger en översikt av den moderna fysiken. Vi 
kommer att studera hur ljus kan uppträda som både 
partiklar och vågor, materians våg-egenskaper, Bohrs 
atommodell, det periodiska systemet, röntgen strålning, 
radioaktivitet, kärnreaktioner, och speciella 
relativitetsteorin. 
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, 
Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-67053 
 
Ekologi A, 7.5 hp   
Kursen fokuserar på faktorer och processer som 
bestämmer täthet och utbredning av organismer och 
hur evolutionära processer påverkar dessa faktorer. 
Evolutionsteorins framväxt sammanfattas och individens 
fundamentala krav beskrivs. 
Start/veckor: period 1    VT 2017 
Behörighet: Matematik B, Naturkunskap A. Eller: 
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap1b/1a1+1a2. 
(områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag). 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-50214 
 
Energieffektivisering, 7.5 hp   
Effektiv energianvändning är en avgörande faktor inom 
moderna energisystem och konceptet energieffektivisering 
växer starkt i betydelse. Den nuvarande och framtida 
potentialen inom detta område är påtaglig och vinsterna 
kan mätas i både ekonomiska och miljömässiga termer.  
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-10102 
 

Biokemi, 7.5 hp   
När man studerar biokemi tittar man in i cellen och 
studerar hur dess olika molekyler - stora som små - ser 
ut kemiskt, hur vi bygger upp dem och hur de samverkar 
med varandra. Man lär sig också förstå hur ex. en 
sockermolekyl, som finns i sockerbiten eller i äpplet, 
kommer in i cellen och bryts ner där genom olika 
enzymkatalyserade reaktioner till vatten och koldioxid 
och hur man samtidigt, med hjälp av syret vi andas in, 
får ut värme och ATP-energi från den.  
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Allmän kemi 7,5 hp 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-87044 
 
Botanik: anatomi och fysiologi, 7.5 hp   
Kursen ger kunskaper inom växtfysiologi och 
växtanatomi samt förståelse för problemställningar inom 
detta område. Kursen behandlar funktionell anatomi, 
fotosyntes, vattenförsörjning och gasutbyte, 
växthormonernas betydelse för tillväxt och anpassning 
till olika miljöfaktorer, samt växters anpassning till 
årstidsvariationer genom blombildning, frögroning och 
vila.  
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt  
Matematik C, Kemi A och Biologi A. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-28319 
 
Farmaceutisk biokemi, 15 hp  
Kursen ger en bred grundläggande kunskap i biokemi 
med viss fördjupning inom proteinkemi, vissa delar av 
metabolismen och inom enzymologi med fokus mot 
metabola defekter och läkemedels biokemiska effekter. 
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Cellbiologi 
7,5 hp och Allmän kemi 7,5 hp eller motsvarande. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-87045 
 
Faunistik, 7.5 hp   
Kursen ger kunskap om djurarters och djurgruppers 
utseende och kännetecken och om hur man identifierar 
dem, med och utan hjälpmedel i fält och och på 
laboratoriet. Kursen ger också viss kunskap om djurens 
biologi och om hur man samlar och preparerar djur. En 
del av kurstiden tillbringas i fält, bland annat en 
obligatorisk flerdagarsexkursion som medför extra 
kostnad för resor och logi. 
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Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet eller 
motsvarande. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-28305 
 
Geovetenskap, 7.5 hp   
I kursen får du bland annat kunskap om jordens 
utveckling och bergskedjors uppkomst. Du får veta om 
vulkaner, jordbävningar och glaciärer. Vi pratar om 
Sveriges utveckling efter det att glaciärerna smält bort. 
Vi studerar berg- och jordarters användning och 
utbredning samt grundvatten och dess förutsättningar. 
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C, 
Naturkunskap B. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2. 
Naturkunskap B/2 kan ersättas av Fysik A/1a/1b1+1b2 
och Kemi A/1. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Linnéuniversitet 
Anmälningskod: LNU-87003 
 
Klimatförändringar, jordens resurser och 
samhället, 7,5 hp 
Kursen tar upp förhållandet mellan fysiska, biologiska 
och samhälleliga faktorer som påverkar 
klimatförändringar och miljöförstöring. Vi diskuterar 
konsekvenserna för människor, natur och samhälle, 
betydelsen av politiska ekonomiska åtgärder, 
konsumtionssamhället, energiproduktion och 
konsumtion, samt informationens roll i förståelsen av 
hela problematiken. 
Start: Period 1                               VT 2017 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22120 

Livsmedelsmikrobiologi, 7.5 hp   
Kursen behandlar mikroorganismer och deras aktivitet 
på en grundläggande nivå. Du får en bred inblick i 
mikroorganismers betydelsefulla och mångfacetterade 
inverkan på bland annat livsmedel och hälsa. Vi går 
igenom olika konserveringsprocesser bland annat 
fermentering.  
Start/veckor: period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Kristianstad 
Anmälningskod: HKR-24083 
 

 

PEDAGOGIK, UTBILDNINGSVETENSKAP 
OCH DIDAKTIK 

 
Att hantera konflikter i arbetslivet, 7.5 hp 
I kursen introduceras och diskuteras olika dimensioner av 
konflikthantering på individ-, grupp- och organisations-nivå. 
Konflikters förlopp i olika organisationer behandlas. Kursen 
tar upp gruppdynamiska såväl som individuella aspekter 
som exempelvis rolltagande, makt, kön och etnicitet. 
Start/veckor: Period 1    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-34423 
 
Konflikthantering i skolan, 7.5 hp  
I kursen presenteras teorier om konflikthantering, makt 
och kön. Olika perspektiv läggs på elevers konflikter i 
förskola och skola. Särskild tonvikt läggs på vuxnas 
förhållningssätt och strategier i förhållande till 
konfliktsituationer i skolmiljö. Genom anonymiserade 
dilemmasituationer diskuteras och analyseras olika 
konkreta strategier för konflikthantering via konstruktiv 
dialog. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-28802 
 
Digital kompetens och lärande I, 7.5 hp 
Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig digital 
kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som 
lärare. 
Start/veckor: Period 1    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-23501 
 
Genuspedagogik och lärande I, 7.5 hp 
Kursens syfte är att öka deltagarnas kunskaper och 
färdigheter för att kunna arbeta medvetet, genuspeda-
gogiskt i den pedagogiska praktiken inom skola och/eller 
annan verksamhet. Kursen skall därför synliggöra hur 
faktorer som social bakgrund, kön, ålder och etnicitet 
påverkar undervisnings- och/eller arbetssituationen i 
relation till interaktiva medier och lärandemiljöer. 
Start/veckor: Period 1    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-23503 
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Datorspel och lärande I, 7.5 hp 
Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap 
om hur datorspel kan användas för undervisning och 
lärande. Kursen avser stärka lärares kunskap och 
därigenom möjlighet att göra medvetna beslut i samband 
med introduktion av datorspel i undervisning eller vid 
spelifiering av undervisningsinslag. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-23003 
 
Företagshälsovård, lärande och samverkan, 15 
hp  
Denna tvärprofessionella kurs är för dig som är intresserad 
av företagshälsovård och arbetsliv. Kursen berör det 
pedagogiskt konsultativa förhållningssättets betydelse 
inom företagshälsovårdsområdet i relation till 
arbetsplatsen. 
Start/veckor: Period 1    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22115 
 
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7.5 
hp  
Kursen är en fristående kurs och vänder sig till studenter 
som har för avsikt att undervisa inom skolans tidigare år. 
Kursens syfte är att ge studenten förutsättningar för ett 
språkutvecklande arbetssätt i klassrummet. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Antagen till lärarutbildningen,lärarexamen 
eller motsvarande.  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-69706 
 
Hälsopedagogik I, 15 hp  
Kursen behandlar pedagogikens betydelse för 
hälsofrämjande verksamheter och pedagogikens roll som 
vetenskapligt och kritiskt perspektiv. Mot bakgrund av 
folkhälsans förändringar och folkhälsoarbetets utveckling i 
ett historiskt perspektiv, där hälsoupplysningen som praktik 
fokuseras särskilt, behandlar kursen grundläggande 
begrepp inom området samt teorier om hur lärande om 
hälsa sker på olika samhälleliga arenor och i ett socialt och 
kulturellt sammanhang. 
Start/veckor: Period 1    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-34454 
 

Specialpedagogik och socioemotionella 
svårigheter, 15 hp  
I kursen studeras barn och ungdomar i socioemotionella 
svårigheter. Specifikt intresse riktas mot kontextuella 
faktorers betydelse för socioemotionella svårigheters 
uppkomst. Med teoretisk förankring i sociokulturella, 
specialpedagogiska och psykologiska perspektiv belyses 
kunskapsfältet. Dessutom behandlas hur pedagoger kan 
bemöta barn, ungdomar och deras föräldrar samt hur 
skolan kan arbeta för att ge stöd och utmaning när 
socioemotionella svårigheter utgör ett hinder för elevers 
utveckling och lärande. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Univ; Lärarexamen 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-28801 
 
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta 
barnen i förskolan, 15 hp  
Kursens syfte är att studenten ska få fördjupade 
kunskaper om de yngsta barnen, deras utveckling och 
lärande. Efter genomgången kurs ska studenten ha 
utvecklat förmågan att dokumentera sitt 
barngruppsarbete, kunna planera och genomföra ett 
utvecklingsarbete med användande av estetiska 
uttrycksformer. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt 
högskoleutbildning inom ämnesområdet pedagogik om 
minst 7,5 hp 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-66008 
 
 

RELIGIONSVETENSKAP OCH TEOLOGI 
 

Myter, riter och symboler, 15 hp  
I alla tider har människor använt myter, riter och 
symboler för att tolka människolivets och universums 
mysterier. Myter, riter och symboler kan även 
underbygga maktstrukturer och instit utioner i 
samhället, eller ge kraft att utmana dessa. Kursen 
behandlar myter, riter och symboler i historia och 
samtid ur religions-psykologiskt, genusvetenskapligt, 
religionshistoriskt och livsåskådningsvetenskapligt 
perspektiv. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 100% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-13208 
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Datorspel och lärande I, 7.5 hp 
Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap 
om hur datorspel kan användas för undervisning och 
lärande. Kursen avser stärka lärares kunskap och 
därigenom möjlighet att göra medvetna beslut i samband 
med introduktion av datorspel i undervisning eller vid 
spelifiering av undervisningsinslag. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-23003 
 
Företagshälsovård, lärande och samverkan, 15 
hp  
Denna tvärprofessionella kurs är för dig som är intresserad 
av företagshälsovård och arbetsliv. Kursen berör det 
pedagogiskt konsultativa förhållningssättets betydelse 
inom företagshälsovårdsområdet i relation till 
arbetsplatsen. 
Start/veckor: Period 1    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22115 
 
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7.5 
hp  
Kursen är en fristående kurs och vänder sig till studenter 
som har för avsikt att undervisa inom skolans tidigare år. 
Kursens syfte är att ge studenten förutsättningar för ett 
språkutvecklande arbetssätt i klassrummet. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Antagen till lärarutbildningen,lärarexamen 
eller motsvarande.  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-69706 
 
Hälsopedagogik I, 15 hp  
Kursen behandlar pedagogikens betydelse för 
hälsofrämjande verksamheter och pedagogikens roll som 
vetenskapligt och kritiskt perspektiv. Mot bakgrund av 
folkhälsans förändringar och folkhälsoarbetets utveckling i 
ett historiskt perspektiv, där hälsoupplysningen som praktik 
fokuseras särskilt, behandlar kursen grundläggande 
begrepp inom området samt teorier om hur lärande om 
hälsa sker på olika samhälleliga arenor och i ett socialt och 
kulturellt sammanhang. 
Start/veckor: Period 1    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande.  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-34454 
 

Specialpedagogik och socioemotionella 
svårigheter, 15 hp  
I kursen studeras barn och ungdomar i socioemotionella 
svårigheter. Specifikt intresse riktas mot kontextuella 
faktorers betydelse för socioemotionella svårigheters 
uppkomst. Med teoretisk förankring i sociokulturella, 
specialpedagogiska och psykologiska perspektiv belyses 
kunskapsfältet. Dessutom behandlas hur pedagoger kan 
bemöta barn, ungdomar och deras föräldrar samt hur 
skolan kan arbeta för att ge stöd och utmaning när 
socioemotionella svårigheter utgör ett hinder för elevers 
utveckling och lärande. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Univ; Lärarexamen 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-28801 
 
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta 
barnen i förskolan, 15 hp  
Kursens syfte är att studenten ska få fördjupade 
kunskaper om de yngsta barnen, deras utveckling och 
lärande. Efter genomgången kurs ska studenten ha 
utvecklat förmågan att dokumentera sitt 
barngruppsarbete, kunna planera och genomföra ett 
utvecklingsarbete med användande av estetiska 
uttrycksformer. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt 
högskoleutbildning inom ämnesområdet pedagogik om 
minst 7,5 hp 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-66008 
 
 

RELIGIONSVETENSKAP OCH TEOLOGI 
 

Myter, riter och symboler, 15 hp  
I alla tider har människor använt myter, riter och 
symboler för att tolka människolivets och universums 
mysterier. Myter, riter och symboler kan även 
underbygga maktstrukturer och instit utioner i 
samhället, eller ge kraft att utmana dessa. Kursen 
behandlar myter, riter och symboler i historia och 
samtid ur religions-psykologiskt, genusvetenskapligt, 
religionshistoriskt och livsåskådningsvetenskapligt 
perspektiv. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 100% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-13208 
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Nytestamentlig grekiska: grundkurs, 15 hp  
Kursen består av en introduktion till den 
nytestamentliga grekiskan. Det innebär framför allt en 
genomgång av huvuddragen i koinegrekiskans formlära 
och syntax. Inlärning av ett centralt ordförråd 
aktualiseras också. Mot slutet av kursen läses ca 15 sidor 
nytestamentlig text på originalspråket. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-12004 
 
Tros- och livsåskådningsvetenskap: 
Fortsättningskurs I, 15 hp  
I denna fördjupningskurs ges en översikt över 
ämnesområdets idéhistoria där huvudteman inom etik, 
religionsfilosofi och systematisk teologi, behandlas. Här 
introduceras tänkare som än idag har stor betydelse för de 
filosofiska, etiska och de teologiska debatterna - till 
exempel Kant, Aristoteles och Tomas av Aquino. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Lunds universitet 
Anmälningskod: LU-38892 
 
 

SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP 
 

Arbetsledning, 7.5 hp 
Din förmåga att som arbetsledare skapa ett hälsosamt och 
produktivt arbetsklimat är en kritisk faktor för framgång. 
För att kunna skapa detta behöver du bland annat känna 
till ledarskapets betydelse, särskilt med avseende på 
relationsbyggande och kommunikation, konflikthantering, 
hur individer i grupp relaterar till varandra och hur du ska 
organisera för att ta till vara människors resurser.  
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan Väst 
Anmälningskod: HV-14985 
 
Design management, 15 hp 
Kursen tar upp design management ur ett management-, 
marknadsförings- och produktutvecklingsperspektiv. Den 
vänder sig i första hand till de som i sitt vardagliga 
yrkesutövande behöver kunskap om hur man initierar, 
driver och styr designprocesser. Design management 
fokuserar på verksamhetens perspektiv på design, men 
även de som arbetar som designer kan med fördel följa 
kursen.  

Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Borås 
Anmälningskod: HB-12062 
 
Europakunskap, 15 hp 
I de flesta yrken ökar kraven på kunskaper om EU och 
Europa. Få verksamheter står helt opåverkade av det som 
sker på europanivå, vare sig det gäller näringsliv, offentlig 
förvaltning eller skola. Kursen Europakunskap är utvecklad 
för dig som vill införliva en europadimension i din examen.  
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-27822 
 
Framtidens intelligenta teknik - 
Kognitionsvetenskap, 15 hp 
Kursen vänder sig till ingenjörer, naturvetare, 
beteendevetare och andra som vill orientera sig inom ett 
mycket aktuellt och spännande forskningsområde med 
tillämpning på avancerade intelligenta maskiner och 
människa-maskin-system. 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna beskriva och förstå 
hur hjärnan fungerar utifrån ett kognitivt och 
neurovetenskapligt perspektiv, samt ha lärt sig relevanta 
metoder i artificiell intelligens.  
Start/veckor: period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c 
(områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C, 
(områdesbehörighet 4) 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Luleå tekniska universitet 
Anmälningskod: LTU-10032 
 
HR-arbete i teori och praktik, 15 hp 
I kursen behandlas HR-arbete (Human Resource 
Management) nationellt och internationellt. I kursen 
behandlas även personalstrategiska utmaningar för 
organisationer ur ett förändringsperspektiv. Ett särskilt 
fokus ligger här på strategiskt personalarbete och lärande 
(i) organisationer.  
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-20612 
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Genus och arbetsliv, 7.5 hp 
På kursen studeras hur segregering och marginalisering 
kommer till uttryck och reproduceras i arbetslivet och på 
arbetsmarknaden. Vidare studeras vilken betydelse 
exempelvis kön, etnicitet och social bakgrund har för 
människors positioner och eventuella marginalisering i 
arbetslivet.  
Start/veckor: Period 2    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22104 
 
 

SOCIALT ARBETE OCH SOCIAL OMSORG 
 
Arbetsledning inom vård och omsorg, 15 hp  
Delkurs 1 syftar till att ge grundläggande kunskaper om 
organisations- och ledarskapsteorier samt ledning och 
utveckling av arbetsgrupper inom vård och omsorg. Delkurs 
2 syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter 
om kommunikationens betydelse för ledning av 
verksamhet inom vård och omsorg. 
Start/veckor: Period 1    Ht 2016 
Behörighet: Högskoleexamen inom relevant område  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-15152 
 
Vägledning i ett mångkulturellt samhälle, 7.5 
hp  
Kursens syfte är att den studerande ska kunna etablera 
en djupare kunskap om och förståelse av olika 
professionella möten mellan människor i ett 
mångkulturellt samhälle. Den studerande uppmuntras 
till att reflektera kritiskt kring mångkulturalismen som 
politisk filosofi samt det mångkulturella samhällets 
möjligheter, konflikter och sociala relationer. 
Start/veckor: Period 2    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-34432 
 
Ledarskap och förändringsarbete inom vård 
och omsorg, 15 hp  
Delkurs 1 syftar till att ge fördjupade kunskaper om 
organisatoriskt lärande och förändringsprocesser inom 
vård och omsorg ur ledningsperspektiv. I momentet 
ingår att utifrån nuvarande arbete eller tidigare 
erfarenheter teoretiskt beskriva och analysera 
förutsättningarna för förändringsprocesser. Delkurs 2 
syftar till att planera för kvalitets- och förändringsarbete 
som beaktar organisationens mål och värdegrund. I 
delkursen ingår att självständigt söka artiklar och 
litteratur som berör det kvalitetsarbete som man 
planerar. 

Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Högskoleexamen inom relevant område. 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-15153 
 
Måltidskultur - en introduktion, 7.5 hp   
Kursen ämnar ge en grundläggande förståelse för hur 
måltiden fungerar och har fungerat som kulturellt och 
socialt fenomen, samt hur måltiden som fenomen kan 
studeras. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-29405 
 
Genusperspektiv på kriminalitet, avvikelse, 
normalitet och offerskap, 7.5 hp  
Kursen bygger på genusvetenskap och kriminologi och vi 
studerar bakgrunden till brott, kriminalitet och avvikelse 
samt våld i nära relationer och i samhället. Studier om 
våldets karaktär och offrens erfarenheter samt mottagande 
till exempel inom rättsväsendet ingår. 
Start/veckor: Period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Halmstad 
Anmälningskod: HH-12105 
 
 

SPRÅK 
 
Affärsengelska I, 7.5 hp 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om 
skriftlig affärskommunikation i engelska och träning i 
skriftlig språkfärdighet inom olika affärsområden. Kursen 
behandlar bland annat engelska affärsbrev och formalia, 
grundläggande affärstermer (båda för den privata och 
offentliga sektorn). 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B 
(områdesbehörighet 2). Eller: Grundläggande behörighet 
(enligt Gy2011). 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-11103 
 

”Fantastiskt bra,  
det är smidigt, tack för servicen” 

                                             -tenterande 
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Genus och arbetsliv, 7.5 hp 
På kursen studeras hur segregering och marginalisering 
kommer till uttryck och reproduceras i arbetslivet och på 
arbetsmarknaden. Vidare studeras vilken betydelse 
exempelvis kön, etnicitet och social bakgrund har för 
människors positioner och eventuella marginalisering i 
arbetslivet.  
Start/veckor: Period 2    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-22104 
 
 

SOCIALT ARBETE OCH SOCIAL OMSORG 
 
Arbetsledning inom vård och omsorg, 15 hp  
Delkurs 1 syftar till att ge grundläggande kunskaper om 
organisations- och ledarskapsteorier samt ledning och 
utveckling av arbetsgrupper inom vård och omsorg. Delkurs 
2 syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter 
om kommunikationens betydelse för ledning av 
verksamhet inom vård och omsorg. 
Start/veckor: Period 1    Ht 2016 
Behörighet: Högskoleexamen inom relevant område  
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-15152 
 
Vägledning i ett mångkulturellt samhälle, 7.5 
hp  
Kursens syfte är att den studerande ska kunna etablera 
en djupare kunskap om och förståelse av olika 
professionella möten mellan människor i ett 
mångkulturellt samhälle. Den studerande uppmuntras 
till att reflektera kritiskt kring mångkulturalismen som 
politisk filosofi samt det mångkulturella samhällets 
möjligheter, konflikter och sociala relationer. 
Start/veckor: Period 2    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 100% 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-34432 
 
Ledarskap och förändringsarbete inom vård 
och omsorg, 15 hp  
Delkurs 1 syftar till att ge fördjupade kunskaper om 
organisatoriskt lärande och förändringsprocesser inom 
vård och omsorg ur ledningsperspektiv. I momentet 
ingår att utifrån nuvarande arbete eller tidigare 
erfarenheter teoretiskt beskriva och analysera 
förutsättningarna för förändringsprocesser. Delkurs 2 
syftar till att planera för kvalitets- och förändringsarbete 
som beaktar organisationens mål och värdegrund. I 
delkursen ingår att självständigt söka artiklar och 
litteratur som berör det kvalitetsarbete som man 
planerar. 

Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Högskoleexamen inom relevant område. 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Gävle 
Anmälningskod: HIG-15153 
 
Måltidskultur - en introduktion, 7.5 hp   
Kursen ämnar ge en grundläggande förståelse för hur 
måltiden fungerar och har fungerat som kulturellt och 
socialt fenomen, samt hur måltiden som fenomen kan 
studeras. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-29405 
 
Genusperspektiv på kriminalitet, avvikelse, 
normalitet och offerskap, 7.5 hp  
Kursen bygger på genusvetenskap och kriminologi och vi 
studerar bakgrunden till brott, kriminalitet och avvikelse 
samt våld i nära relationer och i samhället. Studier om 
våldets karaktär och offrens erfarenheter samt mottagande 
till exempel inom rättsväsendet ingår. 
Start/veckor: Period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande  
Studietakt: 50% 
Anordnare: Högskolan Halmstad 
Anmälningskod: HH-12105 
 
 

SPRÅK 
 
Affärsengelska I, 7.5 hp 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om 
skriftlig affärskommunikation i engelska och träning i 
skriftlig språkfärdighet inom olika affärsområden. Kursen 
behandlar bland annat engelska affärsbrev och formalia, 
grundläggande affärstermer (båda för den privata och 
offentliga sektorn). 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B 
(områdesbehörighet 2). Eller: Grundläggande behörighet 
(enligt Gy2011). 
Studietakt: 25% 
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-11103 
 

”Fantastiskt bra,  
det är smidigt, tack för servicen” 

                                             -tenterande 
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Creative Writing I, 15 hp 
In this introduction to imaginative writing in English, 
students explore technical and formal aspects of creative 
writing through the practice of fiction, poetry, and literary 
nonfiction. The course emphasizes writerly craft while also 
providing opportunities for improved language proficiency, 
literary analysis, and self-expression. Native English 
speakers also welcomed. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. 
Studietakt: 50 % 
Anordnare: Malmö högskola 
Anmälningskod: MAH-63191 
 
Engelska för tekniker I, 15 hp 
Kursens mål är att den studerande skall utveckla sin 
förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska i 
tekniska sammanhang och tillgodogöra sig engelskspråkig 
facklitteratur. Kursen är påbyggbar upp till 30 hp. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. 
Studietakt: 50% 
Anordnare: Karlstads universitet 
Anmälningskod: KAU-27878 
 
Akademiskt skrivande, 7.5 hp 
I kursen utvecklar de studerande kunskap om och 
färdigheter i det vetenskapliga skrivandet. De studerande 
får även erfarenhet av ett processinriktat arbetssätt och lär 
sig att kritiskt granska egna och andras texter. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet 
Studietakt: 33 % 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57265 
 
Bedömning av språkfärdighet i arbetslivet, 7.5 
hp 
I kursen utvecklar de studerande kunskap om och 
färdigheter i det vetenskapliga skrivandet. De studerande 
får även erfarenhet av ett processinriktat arbetssätt och lär 
sig att kritiskt granska egna och andras texter. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Svenska II, Svenska i arbetslivet II, Svenska som 
andraspråk, 60 hp eller motsvarande. 
Studietakt: 25 % 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-21947 
 
Danska, grundkurs, 7.5 hp 
Kursen ger en introduktion i danska. Huvudvikten läggs vid 
språkets ordförråd, uttal och struktur. Ordförrådet och 
språkfärdigheten utvecklas genom läsning av olika texter, 
till exempel centrala skönlitterära texter, och genom 
muntliga övningar. En orientering ges om danskans 
språkhistoria. 

Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande. 
Studietakt: 33 % 
Anordnare: Linnéuniversitetet 
Anmälningskod: LNU-57268 
 
Didaktik för modersmålslärare, 7.5 hp 
Kursen vänder sig till verksamma eller blivande 
modersmålslärare och studiehandledare både i skolan och 
förskolan. Praktiserande lärares vardag och roll i 
verksamheten diskuteras utifrån lokala förutsättningar. 
Kursen ger en introduktion till språk- och litteraturdidaktisk 
teori. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande.  
Studietakt: 25 % 
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-71320 
 
Dövas tvåspråkighet, 7.5 hp 
Kursen behandlar viktigare frågor kring dövas 
tvåspråkighet, inklusive aktuell tvåspråkighetsforskning. 
Även språksituationen för hörselskadade och barn med 
cochleaimplantat behandlas. Kursen vänder sig till 
intresserade, t.ex. föräldrar, pedagoger och andra som vill 
lära sig något om området. Den förutsätter inte 
teckenspråkskunskaper. 
Start/veckor: Period 1    VT 2017 
Behörighet: Grundläggande. 
Studietakt: 25 % 
Anordnare: Stockholms universitet 
Anmälningskod: SU-20005 
 
 

TEKNIK OCH TEKNISK INDUSTRI 
 
Att skriva för webben och interaktiva medie, 
7,5 hp 
Webben och andra interaktiva medier är det snabbast 
växande massmediet sedan mitten av 1990-talet men detta 
unga och dynamiska medium ställer särskilda krav, inte 
minst på texten. Inom kursen ges konkreta och praktiska – 
såväl som teoretiska – kunskaper om de nya medierna och 
skrivandet. Kursen går även igenom internets många övriga 
dimensioner (video, multimedia, webb 2.0 etc.) och 
innehåller skriv- och analysövningar. Kursen ges på distans 
och förutsätter att du har tillgång till dator och internet.  
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande 
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Södertörns högskola 
Anmälningskod: SH-44016 
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Fordonsteknik, 7,5 hp 
Kursen behandlar fordonets ingående delsystem såsom 
exempelvis bromsar, motor, transmission och hjulupp-
hängning. Vidare behandlas fordonsdynamik samt 
introduktion till grundläggande tribologi. Beräknings-
mässiga tillämpningar på ett typfordon ges som 
övningsuppgifter. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Matematik B. Eller Matematik 2a/2b/2c 
(områdesbehörighet 7/A7 med ett eller flera undantag).  
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-54607 

Analog elektronik I, 7,5 hp 
Kursen innehåller grundläggande lik- och växelströmsteori 
samt ett avsnitt om operationsförstärkare och deras 
grundkopplingar. Under kursen tränas i att med olika 
beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller, behandla 
lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt. 
Kursen ger även kunskaper om hur grundläggande analoga 
komponenter och system fungerar, samt kunskap om hur 
man med hjälp av datablad och datorer konstruerar och 
simulerar sådana system. 

Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, 
Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c 
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-54248 

Bioenergi, 7,5 hp 
I kursen presenteras hur bioenergi framställs och hur den 
kan användas. Kursen syftar även till att ge insikter i de 
ekologiska konsekvenserna av bioenergianvändning. I 
kursen ingår även avsnitt om uppbyggnad och drift av 
bioenergianläggningar. 
Start/veckor: Period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-10103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Varför valde ni en distansutbildning? 

Utbildningen finns bara på distans 

 Vilka fördelar/nackdelar ser ni ser du med att läsa på distans? 

Distans passar oss eftersom vi arbetar och det här en fortbildning. Formen passar 
oss bra med inspelade förläsningar som vi repetera och diskutera. 

Varför valde ni att använda Lärcentrum? 

Lärcentrum erbjuder oss bra miljö där vi koncentrera oss på våra studier. Ett stort 
plus att all service som finns ex. tillgång till pentry, restaurangteknikstöd m.m.  

Har ni några tips till andra som funderar på att läsa på distans? 

Om det finns tillgång till ett lärcentrum utnyttja det och var disciplinerad och 
planera dina studier.” 

-Fem studerande som läser från Högskolan Dalarna 
 och tillsammans gör en inlämningsuppgift 
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Fordonsteknik, 7,5 hp 
Kursen behandlar fordonets ingående delsystem såsom 
exempelvis bromsar, motor, transmission och hjulupp-
hängning. Vidare behandlas fordonsdynamik samt 
introduktion till grundläggande tribologi. Beräknings-
mässiga tillämpningar på ett typfordon ges som 
övningsuppgifter. 
Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Matematik B. Eller Matematik 2a/2b/2c 
(områdesbehörighet 7/A7 med ett eller flera undantag).  
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-54607 

Analog elektronik I, 7,5 hp 
Kursen innehåller grundläggande lik- och växelströmsteori 
samt ett avsnitt om operationsförstärkare och deras 
grundkopplingar. Under kursen tränas i att med olika 
beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller, behandla 
lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt. 
Kursen ger även kunskaper om hur grundläggande analoga 
komponenter och system fungerar, samt kunskap om hur 
man med hjälp av datablad och datorer konstruerar och 
simulerar sådana system. 

Start/veckor: Period 1    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, 
Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c 
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Umeå universitet 
Anmälningskod: UMU-54248 

Bioenergi, 7,5 hp 
I kursen presenteras hur bioenergi framställs och hur den 
kan användas. Kursen syftar även till att ge insikter i de 
ekologiska konsekvenserna av bioenergianvändning. I 
kursen ingår även avsnitt om uppbyggnad och drift av 
bioenergianläggningar. 
Start/veckor: Period 2    HT 2016 
Behörighet: Grundläggande behörighet  
Studietakt: 50 %   
Anordnare: Högskolan i Halmstad 
Anmälningskod: HH-10103 
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Distans passar oss eftersom vi arbetar och det här en fortbildning. Formen passar 
oss bra med inspelade förläsningar som vi repetera och diskutera. 

Varför valde ni att använda Lärcentrum? 

Lärcentrum erbjuder oss bra miljö där vi koncentrera oss på våra studier. Ett stort 
plus att all service som finns ex. tillgång till pentry, restaurangteknikstöd m.m.  

Har ni några tips till andra som funderar på att läsa på distans? 

Om det finns tillgång till ett lärcentrum utnyttja det och var disciplinerad och 
planera dina studier.” 

-Fem studerande som läser från Högskolan Dalarna 
 och tillsammans gör en inlämningsuppgift 
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Om 
högskolestudier 
Om yrkeshögskolestudier, se sidan 6. 
 
Studietakt 
Högskolestudier kan variera från heltidsstudier, 100 % (40 
tim/vecka), till kvartsfartsstudier, 25 % (10 tim/ vecka). 
Distansprogrammen läses på helfart eller halvfart. Kurserna 
läses ofta på halvfart eller kvartsfart. Antalet föreläsningar 
och gruppövningar varierar från ämne till ämne. En stor del 
av studierna är själv- eller gruppstudier. 
 
Nivå och poäng  
Kurserna/ämnena på högskolenivå delas in i A-, B-, C- och D-
nivå. A-kurserna är grundläggande, B-nivå är fortsättning 
och C- samt D-nivå är fördjupning i ämnet. För att komma in 
på en B-kurs måste du ha fullgjort en A-kurs och samma 
princip gäller fram till D-kursen.  
Antalet poäng anger hur lång kursen eller utbildningen är. 
Högskolesystemet i Sverige anpassades 2007 till en 
europeisk norm för att underlätta internationell rörlighet 
och möjligheter att jämföra betyg och utbildningar mellan 
länder. Poängen heter nu högskolepoäng (hp) och en 
termins heltidsstudier på 20 veckor ger 30 hp, d.v.s. en 
veckas studier motsvarar 1,5 hp. Ett läsår omfattar 40 veckor 
och ger 60 hp om du läser på heltid. Vid omräkning av gamla 
poäng till nya högskolepoäng översätts 1 poäng (p) med 1,5 
högskolepoäng (hp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Läsåret 
Läsåret är indelat i en höst- och en vårtermin om 20 veckor 
vardera, samt en sommartermin om 10 veckor.  
 
Examen 
Läser du ett högskoleprogram leder det fram till en generell 
examen eller en yrkesexamen. Även om du läser fristående 
kurser kan du plocka ihop poäng till en generell examen. Det 
finns fyra generella examina, två på grundnivå: högs-
koleexamen (120 hp, 2 år) och kandidatexamen (180 hp, 3 
år) och två på avancerad nivå: magisterexamen (60 hp) och 
magisterexamen (120 hp). Du måste ha en examen på 
grundnivå innan du kan påbörja en examen på avancerad 
nivå.  
 
Studentkåren 
Fr.o.m. hösten 2010 är det frivilligt att vara med i student-
kåren. Studentkåren finns för att hjälpa dig som enskild 
student om du skulle råka ut för problem under din 
studietid. Kåren arbetar med att bevaka och delta i 
planeringen av utbildningar och kurser. Andra arbets-
områden är arbetsmarknadsfrågor, studiesociala frågor som 
bostäder och arbetsmiljö, och studentrabatter.  
 
Kostnader 
Själva studierna vid högskolor och universitet är kost-
nadsfria, men allt annat i samband med studierna måste du 

bekosta själv. (OBS Medborgare utanför EU/EES och Schweiz 
är fr.o.m. höstterminen 2011 skyldiga att betala  
anmälnings- och studieavgifter. Mer information finns på 
Antagning.se). Kostnaden för litteratur varierar mellan olika 
kurser. Via högskolebiblioteken kan du låna en del av kurs-
litteraturen.  
 
Studievägledning 
Vid alla universitet och högskolor finns det studie- och 
yrkesvägledare som du kan diskutera dina studie- och 
yrkesplaner med. Du kan också diskutera olika yrken och 
utbildningar med de studievägledare som finns på lärcentra, 
i kommunen och arbetsförmedlingen. Mer information om 
utbildningar och studier finns på www.antagning.se, 
www.studera.nu samt www.uka.se 

 
Distans på olika sätt 
I distansutbildning används idag en mix av 
olika distansöverbryggande tekniker; e-post, 
webbkonferens, videokonferens, chat, lär-
plattformar, telefon etc för att underlätta för 
dig som student. På lärcentrum kan du som 
känner dig osäker på tekniken få hjälp. 

Lärplattform 
Alla utbildningar använder en lärplattform på internet. 
Vanliga plattformar är: Fronter, Blackboard, Moodle, It's 
learning och PingPong. Här finns allt material som hör till 
kursen, både skriftligt material och ev förinspelade 
föreläsningar. Via plattformen kan du också hålla kontakt 
med läraren och andra studerande på kursen. 
 
Webbkonferens och videokonferens 
Många utbildningar har seminarier och föreläsningar som du 
kan delta i via dator (s.k. webbkonferens) eller via 
videokonferens (också kallad telebild). Genom 
konferenstekniken kan läraren sitta på en ort och 
studenterna på flera andra orter och se samt prata med 
varandra i direktsändning. För att delta i webbkonferens 
behöver du en webbkamera och ett headset, samt en bra 
bredbandsuppkoppling. Allt detta finns på ditt lärcentrum. 
För att delta i en videokonferens måste du komma till ditt 
lärcentrum som har sådana anläggningar. Videokonferens 
används oftast där det finns grupper ute på lärcentra. 
Webbkonferenser används där de studerande är mer 
spridda i landet. 
 
Träffar över nätet, på lärcentrum eller på campus 
Många kurser har virtuella träffar genom webb- eller 
videokonferenser. Dessa ligger ofta dagtid. Vissa program 
kan ha schemalagda gruppträffar på respektive lärcentrum. 
Det förekommer också att vissa utbildningar, framförallt 
program har några fysiska träffar på campus. En del kurser 
innehåller inga träffar alls, vare sig virtuella eller fysiska. 
Läs alltid informationen noga om hur utbildningen är 
upplagd, så du vet att det fungerar för dig! 



ALLMÄN INFORMATION OM HÖGSKOLESTUDIER 

 
52 

Behörighet och urval 
Om behörighet till Yrkeshögskola, se sidan 18. 
 
För att kunna antas till en högskoleutbildning 
måste du uppfylla vissa behörighetskrav. I de 
fall då det finns fler sökande än platser på en 
utbildning, gör högskolan ett urval bland de 
behöriga sökandena.  

Vem får söka? – Behörighetskrav  
För att studera på högskolan måste du uppfylla vissa för-
kunskapskrav, s.k. behörighetskrav. Den grundläggande 
behörigheten måste uppfyllas av alla oavsett vilken ut-
bildning det gäller.  
Till många utbildningar ställs också krav på särskilda 
förkunskaper, s.k. särskild behörighet. Från och med antag-
ningen hösten 2010 ändrades reglerna för tillträde till hög-
skolan. Nytt är s.k. områdesbehörigheter som består av 
kurser som krävs för särskild behörighet för en viss 
utbildning. Områdesbehörigheterna består även av 
meritkurser, som kommer att ge extra poäng, så kallade 
meritpoäng, som läggs till ditt medelvärde vid urvalet. Räkna 
ut ditt meritvärde på www.meritpoang.se. 
 
Grundläggande behörighet 
Du har grundläggande behörighet om du har något av 
följande: 
• Gymnasieexamen 
Du som har avlagt en gymnasieexamen i gymnasie-skolan 
eller inom kommunal vuxenutbildning har grundläggande 
behörighet. 
• Slutbetyg 2010 och framåt 
Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller 
specialutformat program i gymnasieskolan har grund-
läggande behörighet till högskolestudier om du har: 
lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng 
och lägst betyget Godkänt i kurserna SvA/Sv2A, SvB/Sv2B, 
EnA och MaA 
• Slutbetyg före 2010 
Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller 
specialutformat program i gymnasieskolan har grund-
läggande behörighet till högskolestudier om du har: 
- lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar 90 % av vad 
som krävs för ett slutbetyg från ett fullständigt program på 
gymnasieskolan 
• Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer eller andra äldre 
utbildningar: Fullständig minst tvåårig linje/ tvåårig 
specialkurs i gymnasieskolan, avgångsbetyg 2 eller 3 från 
gymnasial vuxenutbildning (eller motsvarande) ELLER 
avgångsbetyg från andra äldre gymnasieutbildningar och 
kunskaper i svenska och engelska motsvarande slutförd 
lärokurs om minst två årskurser på någon linje i 
gymnasieskolan och etapp 2 på gymnasial vuxenutbildning. 
Kunskaperna kan också styrkas med exempelvis Sv B och En 
A med lägst betyg Godkänd. 
OBS Du kan av olika anledningar inte ha fått ett slutbetyg när 
du gått ut gymnasiet utan bara ett samlat betygsdokument. 

Observera att ett samlat betygsdokument INTE ger 
grundläggande behörighet. 
• Folkhögskolestudier med intyg om grundläggande 
behörighet från folkhögskoleutbildning med styrkt behö-
righet i samtliga kärnämnen. Eller Intyg om allmän 
behörighet från folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 
juli 1998. 
• Avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet 
till universitetsstudier i det land där den fullföljts OCH med 
föreskrivna kunskaper i svenska, engelska och matematik. 
• Har reell kompetens, Reell kompetens är ett sätt att bli 
behörig om du saknar den formella behörigheten. Dina 
kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du 
har möjlighet att klara den utbildning du söker. Du får dock 
inget meritvärde och om det är konkurrens om platserna bör 
du göra högskoleprovet.  
Universiteten och högskolorna har tagit fram en gemensam 
modell för att bedöma grundläggande behörighet genom 
reell kompetens. Om du kan visa att du har godkända 
kunskaper i gymnasiekurserna SvA/Sv2A, SvB/Sv2B, En A, 
Ma A och Sh A och dessutom har arbetat under minst tre år 
på lägst halvtid efter det att du normalt skulle ha lämnat 
gymnasiet, görs bedömningen att du uppfyller kraven för 
grundläggande behörighet. Har du inte detta (du saknar 
kanske Samhällskunskap A), kan du ändå ansöka om 
prövning av reell kompetens. Varje universitet och högskola 
gör en individuell prövning av din reella kompetens. Följ de 
instruktioner som finns på deras webbplats. 
Tänk på att det dessutom krävs särskild behörighet för 
många utbildningar i form av andra kurser från gymnasie-
skolan.  
 
Särskild behörighet 
Den särskilda behörigheten består oftast av krav på betyg i 
vissa gymnasiekurser. Även arbetslivserfarenhet, 
genomgången högskolekurs eller annat som är relevant för 
aktuell utbildning kan krävas. De eventuella särskilda 
behörighetskraven anges för respektive utbildning. För de 
ämnen som ingår i den särskilda behörigheten gäller att 
betyget ska vara lägst 3 eller Godkänd om inte annat anges. 
 
Särskild behörighet på andra sätt 
Om du inte uppfyller de formella särskilda behörighets-
kraven kan du vara behörig ändå om du har kunskaper som 
motsvarar de formella kraven. Du kan ansöka om 
bedömning av din reella kompetens, se ovan. 
 
Urval – via betyg och högskoleprov 
Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli 
antagen till en utbildning. Som regel måste man dessutom 
konkurrera om en utbildningsplats. Söker du med reell 
kompetens kan ett deltagande i högskoleprovet vara den 
enda möjligeten att konkurrera om en utbildningsplats i 
urvalet. 
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Behörighet och urval 
Om behörighet till Yrkeshögskola, se sidan 18. 
 
För att kunna antas till en högskoleutbildning 
måste du uppfylla vissa behörighetskrav. I de 
fall då det finns fler sökande än platser på en 
utbildning, gör högskolan ett urval bland de 
behöriga sökandena.  

Vem får söka? – Behörighetskrav  
För att studera på högskolan måste du uppfylla vissa för-
kunskapskrav, s.k. behörighetskrav. Den grundläggande 
behörigheten måste uppfyllas av alla oavsett vilken ut-
bildning det gäller.  
Till många utbildningar ställs också krav på särskilda 
förkunskaper, s.k. särskild behörighet. Från och med antag-
ningen hösten 2010 ändrades reglerna för tillträde till hög-
skolan. Nytt är s.k. områdesbehörigheter som består av 
kurser som krävs för särskild behörighet för en viss 
utbildning. Områdesbehörigheterna består även av 
meritkurser, som kommer att ge extra poäng, så kallade 
meritpoäng, som läggs till ditt medelvärde vid urvalet. Räkna 
ut ditt meritvärde på www.meritpoang.se. 
 
Grundläggande behörighet 
Du har grundläggande behörighet om du har något av 
följande: 
• Gymnasieexamen 
Du som har avlagt en gymnasieexamen i gymnasie-skolan 
eller inom kommunal vuxenutbildning har grundläggande 
behörighet. 
• Slutbetyg 2010 och framåt 
Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller 
specialutformat program i gymnasieskolan har grund-
läggande behörighet till högskolestudier om du har: 
lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng 
och lägst betyget Godkänt i kurserna SvA/Sv2A, SvB/Sv2B, 
EnA och MaA 
• Slutbetyg före 2010 
Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller 
specialutformat program i gymnasieskolan har grund-
läggande behörighet till högskolestudier om du har: 
- lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar 90 % av vad 
som krävs för ett slutbetyg från ett fullständigt program på 
gymnasieskolan 
• Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer eller andra äldre 
utbildningar: Fullständig minst tvåårig linje/ tvåårig 
specialkurs i gymnasieskolan, avgångsbetyg 2 eller 3 från 
gymnasial vuxenutbildning (eller motsvarande) ELLER 
avgångsbetyg från andra äldre gymnasieutbildningar och 
kunskaper i svenska och engelska motsvarande slutförd 
lärokurs om minst två årskurser på någon linje i 
gymnasieskolan och etapp 2 på gymnasial vuxenutbildning. 
Kunskaperna kan också styrkas med exempelvis Sv B och En 
A med lägst betyg Godkänd. 
OBS Du kan av olika anledningar inte ha fått ett slutbetyg när 
du gått ut gymnasiet utan bara ett samlat betygsdokument. 

Observera att ett samlat betygsdokument INTE ger 
grundläggande behörighet. 
• Folkhögskolestudier med intyg om grundläggande 
behörighet från folkhögskoleutbildning med styrkt behö-
righet i samtliga kärnämnen. Eller Intyg om allmän 
behörighet från folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 
juli 1998. 
• Avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet 
till universitetsstudier i det land där den fullföljts OCH med 
föreskrivna kunskaper i svenska, engelska och matematik. 
• Har reell kompetens, Reell kompetens är ett sätt att bli 
behörig om du saknar den formella behörigheten. Dina 
kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du 
har möjlighet att klara den utbildning du söker. Du får dock 
inget meritvärde och om det är konkurrens om platserna bör 
du göra högskoleprovet.  
Universiteten och högskolorna har tagit fram en gemensam 
modell för att bedöma grundläggande behörighet genom 
reell kompetens. Om du kan visa att du har godkända 
kunskaper i gymnasiekurserna SvA/Sv2A, SvB/Sv2B, En A, 
Ma A och Sh A och dessutom har arbetat under minst tre år 
på lägst halvtid efter det att du normalt skulle ha lämnat 
gymnasiet, görs bedömningen att du uppfyller kraven för 
grundläggande behörighet. Har du inte detta (du saknar 
kanske Samhällskunskap A), kan du ändå ansöka om 
prövning av reell kompetens. Varje universitet och högskola 
gör en individuell prövning av din reella kompetens. Följ de 
instruktioner som finns på deras webbplats. 
Tänk på att det dessutom krävs särskild behörighet för 
många utbildningar i form av andra kurser från gymnasie-
skolan.  
 
Särskild behörighet 
Den särskilda behörigheten består oftast av krav på betyg i 
vissa gymnasiekurser. Även arbetslivserfarenhet, 
genomgången högskolekurs eller annat som är relevant för 
aktuell utbildning kan krävas. De eventuella särskilda 
behörighetskraven anges för respektive utbildning. För de 
ämnen som ingår i den särskilda behörigheten gäller att 
betyget ska vara lägst 3 eller Godkänd om inte annat anges. 
 
Särskild behörighet på andra sätt 
Om du inte uppfyller de formella särskilda behörighets-
kraven kan du vara behörig ändå om du har kunskaper som 
motsvarar de formella kraven. Du kan ansöka om 
bedömning av din reella kompetens, se ovan. 
 
Urval – via betyg och högskoleprov 
Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli 
antagen till en utbildning. Som regel måste man dessutom 
konkurrera om en utbildningsplats. Söker du med reell 
kompetens kan ett deltagande i högskoleprovet vara den 
enda möjligeten att konkurrera om en utbildningsplats i 
urvalet. 
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Urval 
När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser 
måste högskolor och universitet göra ett urval bland de 
sökande. Ett eller flera av följande urvalskriterier 
förekommer: betyg, högskoleprov, högskolepoäng, tidigare 
utbildning, arbetslivserfarenhet samt lottning. Du hittar 
utförlig information om hur urvalet går till på 
www.antagning.se. (Urvalet baseras på betyg och hög-
skoleprov om inget annat anges vid kurserna i denna 
katalog). 
 
Högskoleprovet 
Eftersom en stor del av utbildningsplatserna vid högskolan 
tillsätts med urval efter högskoleprovsresultat, kan 
högskoleprovet därför bli en andra chans att bli antagen till 
högskolestudier. Söker du med reell kompetens kan ett 
deltagande i högskoleprovet vara den enda möjligheten att 
konkurrera om en utbildningsplats i urvalet. Högskoleprovet 
anordnas en gång per termin, alltid en lördag, och tar en dag 
att göra. Du kan göra provet flera gånger. Resultatet är giltigt 
under fem år och det är alltid det bästa resultatet som gäller. 
Mer information och övningsprov finns på www.studera.nu 

 
Studiemedel 
Om du studerar på högskola eller yrkeshögskola kan du söka 
studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).  
Studiemedlet delas in i två delar: lånet och bidraget. Du får 
själv välja hur mycket studielån du tar upp till en övre gräns. 
Om du vill, kan du söka om endast bidragsdelen. Du kan även 
få studiemedel för deltidsstudier. Det finns möjlighet att 
söka tilläggslån och merkostnadslån beroende på ens 
personliga omständigheter. Personer med barn får tilläggs-
bidrag. Mer utförlig information om studiemedel finner du 
på CSNs webbsida www.csn.se. Här kan du även räkna ut hur 
mycket du får och se hur din kommande återbetalningsplan 
ser ut. 

 
Anmälan 
Så anmäler du dig 
Du söker till både program och kurser i samma anmälan på 
www.antagning.se. Alla utbildningar presenteras där och du 
kan göra din anmälan direkt på webben. Du kan också följa 
din anmälan, kontrollera dina uppgifter och svara på 
antagningsbesked. Du som har sekretessmarkerade 
personuppgifter ska inte göra en webbanmälan, använd 
istället en pappersblankett som kan beställas från VHS. Om 
du inte kan använda internet kan du beställa 
anmälningsblankett på telefon 08-613 99 00.  
Du kan göra ändringar i din anmälan fram till och med sista 
anmälningsdag. Vissa ändringar, t ex sen anmälan och 
strykningar, kan du även göra efter sista anmälningsdag.  

När du gör en anmälan ska du tänka på att du bara kan bli 
antagen till högst 45 hp per termin. En heltidsutbildning 
räknas som 30 hp och en halvfartsutbildning som 15 hp. I 
anmälan får du prioritera dina utbildningsalternativ. Blir du 
antagen till en utbildning stryks du från lägre prioriterade 
alternativ. Det innebär att om du prioriterat kurser om 7,5 
hp i första, andra och tredje hand (som sammanlagt blir 22,5 
hp) och blir antagen till alla tre, kan du inte bli antagen till en 
heltidsutbildning som du prioriterat i fjärde hand. Eftersom 
heltidsutbildningen räknas som 30 hp överstiger detta 45 
hp. 
 
Sista anmälningsdag 
Sista anmälningsdag är 15 april för höstens utbildningar och 
15 oktober för vårens utbildningar. Webbanmälan öppnar 
en månad innan sista anmälningsdag. 
 
Vad ska bifogas din anmälan? 
På www.antagning.se under ”Logga in” har du möjlighet att 
se vilka meriter som finns registrerade på dig. Är det första 
gången du söker och du har en äldre gymnasieutbildning 
behöver du skicka in en kopia på dina betyg. Krävs 
arbetslivserfarenhet i behörigheten måste du skicka in intyg 
från arbetsgivaren. Åberopar du reell kompetens behöver 
du skicka in blankett och handlingar för det. Kompletterande 
handlingar skickas till: VHS Antagningsservice, 833 82 
Strömsund.  
Observera att de meriter du skickar in per post inte syns på 
en gång på www.antagning.se utan först efter att de 
registrerats av handläggare, samt att inte alla meriter kan 
registreras.  
Tänk på att anmälan inte är fullständig förrän du med post 
skickat in eventuella kompletteringar. 
 
Efter sista anmälningsdag 
 
Kontrollbesked 
Läs kontrolluppgifterna noga! Där redovisas de registrerade 
uppgifter som rör din anmälan samt preliminära 
bedömningar. Om du behöver skicka in kompletterande 
handlingar för att din anmälan ska kunna behandlas korrekt, 
meddelas det genom kontrollbeskedet på ”Mina sidor”, på 
www.antagning.se.  
 
Behörighetskomplettering 
Du kan behörighetskomplettera din anmälan efter sista 
ansökningsdag. Kompletteringen skall vara antagningen 
tillhanda senast den 18 juni för höstens kurser. Handlingar 
och meriter som inkommer efter sista kompletteringsdag, 
räknas som sena kompletteringar. Om det finns lediga 
platser efter urval kan sena kompletteringar medräknas. 
 
Antagningsbesked 1 
Antagningsbesked skickas ut i mitten av juli respektive 
mitten av december. I ditt antagningsbesked anges om du 
är antagen, reservplacerad eller struken till de utbildningar 
du sökt. Alla som är behöriga men som inte blivit antagna 
reservplaceras. Av antagningsbeskedet framgår vilket 
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ordningsnummer din reservplacering har och hur många 
antagna det finns i din urvalsgrupp.  
 
Svara för att behålla din plats.  
Ditt svar ska ha inkommit senaste svarsdag som framgår av 
antagningsbeskedet. När du loggar in på, 
www.antagning.se, kan du läsa ditt antagningsbesked. Där 
kan du svara ja för att behålla din plats. Du kan ändra ditt 
svar fram till sista svarsdag. Grundregeln är att du får stå 
kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver 
får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. 
Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar 
som reserv till högst 210 högskolepoäng. Om du tackat ja 
till mer än 210 högskolepoäng stryks alternativen nerifrån 
och upp.  
 
Antagningsbesked 2 
I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du svarat 
på antagningsbesked 1. Om du blir antagen till ett högre 
prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre 
prioriterade, även om du var antagen till detta i det första 
urvalet. Den som tackat ja till antagning får kallelse och 
praktisk information utskickad från respektive 
högskola/universitet. 
 
Reservantagning och lediga platser 
Efter antagningen gör respektive högskola en eventuell 
reservantagning. Där det finns platser kvar går det också att 
göra en sen anmälan fram till utbildningen startar.  
 
Om du missar sista anmälningsdag – sen 
anmälan 
Efter sista anmälningsdag stängs webbanmälan för många 
utbildningar. Det kan dock fortfarande gå att anmäla sig. 
Utbildningar som har en ”grön prick med texten ”Öppen 
för sen anmälan” går fortfarande att söka. Sena 
anmälningar behandlas i mån av tid och om det finns plats 
på utbildningen. 
 
Kursstart, schema m m 
Preliminära uppgifter om kursstart ges för respektive kurs i 
katalogen. Definitivt besked får du först efter det att du 
blivit antagen. Schema och övrig kursinformation brukar 
lämnas i samband med kursstart. Kontakta gärna ditt 
närmaste Lärcentrum när du blivit antagen, speciellt om du 
vill delta i utbildningens eventuella videokonfe-
rensföreläsningar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktiga datum 
15 mars 
Sista anmälningsdag till sommarkurser 
15 mars 
Webbanmälan öppnar för höstens utbildningar.  
9 april 
Provdag för vårens högskoleprov 
15 april 
Sista dag för anmälan till höstens utbildningar.  
20 juni 
Sista dag för komplettering inför höstens utbildningar 
15 september 
Sista anmälningsdag för hösten högskoleprov 
15 september 
Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar. 
15 oktober 
Sista dag för anmälan till vårens utbildningar  
21 oktober 
Provdag för höstens högskoleprov 
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Adresser 
Studie- och lärcentra 
Hitta ditt närmaste lärcentrum på 
www.nitus.se  
 
Högskolor/Universitet 
Blekinge tekniska högskola 
371 79 Karlskrona 
Tfn 0455-38 50 00 
www.bth.se 

Chalmers tekniska högskola 
412 96 Göteborg 
Tfn 031-772 10 00 
www.chalmers.se 

Göteborgs universitet 
Box 100, 405 30 Göteborg 
Tfn 031-773 10 00 
www.gu.se 

Handelshögskolan i Stockholm 
Box 6501, 113 83 Stockholm 
Tfn 08-736 90 00 
www.hhs.se 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 
Tfn 033-435 40 00 
www.hb.se 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tfn 023-77 80 00 
www.du.se 

Högskolan på Gotland 
621 67 Visby 
Tfn v0498-29 99 00 
www.hgo.se 

Högskolan i Gävle 
801 76 Gävle 
Tfn 026-64 85 00 
www.hig.se 

Högskolan i Halmstad 
Box 823, 301 18 Halmstad 
Tfn 035-16 71 00 
www.hh.se 

Högskolan i Jönköping 
Box 1026, 551 11 Jönköping 
Tfn 036-10 10 00 
www.hj.se 

Högskolan Kristianstad 
281 88 Kristianstad 
Tfn v044-20 30 00 
www.hkr.se 

Högskolan i Skövde 
Box 408, 541 28 Skövde 
Tfn 0500-44 80 00 
www.his.se 

Högskolan i Väst 
461 86 Trollhättan 
Tfn 0520-22 30 00 
www.hv.se 

Gymnastik- och Idrottshögskolan 
Box 5626, 114 86 Stockholm 
Tfn 08-402 22 00 
www.gih.se 

Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 
www.kau.se 

Kungliga tekniska högskolan, KTH 
100 44 Stockholm 
Tfn 08-790 60 00 
www.kth.se 

Linnéuniversitetet (Kalmar, Växjö) 
351 95 Växjö  
Tfn: 0772-28 80 00  
www.lnu.se 

Linköpings universitet 
581 83 Linköping 
Tfn 013-28 10 00 
www.liu.se 

Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå 
Tfn 0920-49 10 00 
www.ltu.se 

Lunds universitet 
Box 117, 221 00 Lund 
Tfn v046-222 00 00 
www.lu.se 

Malmö högskola 
205 06 Malmö 
Tfn 040-665 70 00 
www.mah.se 

Mittuniversitetet (Sundsvall, 
Härnösand, Östersund) 
851 70 Sundsvall 
Tfn 0771-97 50 00 
www.miun.se 

Mälardalens högskola (Västerås, 
Eskilstuna) 
Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn 021-10 13 00 
www.mdh.se 

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Tfn 08-16 20 00 
www.su.se 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 
Box 7070 
750 07 Uppsala 
Tfn 018-67 10 00 
www.slu.se 

Södertörns högskola 
Alfred Nobels allé 7 
141 89 Huddinge 
Tfn 08-608 40 00 
www.sh.se 

Umeå universitet 
901 87 Umeå 
Tfn 090-786 50 00 
www.umu.se 

Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 
Tfn 018-471 00 00 
www.uu.se 

Örebro universitet 
701 82 Örebro 
Tfn 019-30 30 00 
www.oru.se 

 
Myndigheter 
Centrala studiestödsnämnden 
(CSN) 
833 81 Strömsund 
Tfn 0771-27 60 00 
www.csn.se 

Universitets- och högskolerådet 
(UHR) 
För anmälan: 833 82 Strömsund 
För övrig kontakt: Box 45093 
104 30 Stockholm 
Tfn: 010-470 03 00  
www.uhr.se 
www.studera.nu 
Anmälan till universitet och högskolor: 
www.antagning.se 
 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
Box 7703 
103 95 Stockholm 
www.uk-ambetet.se 
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ordningsnummer din reservplacering har och hur många 
antagna det finns i din urvalsgrupp.  
 
Svara för att behålla din plats.  
Ditt svar ska ha inkommit senaste svarsdag som framgår av 
antagningsbeskedet. När du loggar in på, 
www.antagning.se, kan du läsa ditt antagningsbesked. Där 
kan du svara ja för att behålla din plats. Du kan ändra ditt 
svar fram till sista svarsdag. Grundregeln är att du får stå 
kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver 
får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. 
Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar 
som reserv till högst 210 högskolepoäng. Om du tackat ja 
till mer än 210 högskolepoäng stryks alternativen nerifrån 
och upp.  
 
Antagningsbesked 2 
I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du svarat 
på antagningsbesked 1. Om du blir antagen till ett högre 
prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre 
prioriterade, även om du var antagen till detta i det första 
urvalet. Den som tackat ja till antagning får kallelse och 
praktisk information utskickad från respektive 
högskola/universitet. 
 
Reservantagning och lediga platser 
Efter antagningen gör respektive högskola en eventuell 
reservantagning. Där det finns platser kvar går det också att 
göra en sen anmälan fram till utbildningen startar.  
 
Om du missar sista anmälningsdag – sen 
anmälan 
Efter sista anmälningsdag stängs webbanmälan för många 
utbildningar. Det kan dock fortfarande gå att anmäla sig. 
Utbildningar som har en ”grön prick med texten ”Öppen 
för sen anmälan” går fortfarande att söka. Sena 
anmälningar behandlas i mån av tid och om det finns plats 
på utbildningen. 
 
Kursstart, schema m m 
Preliminära uppgifter om kursstart ges för respektive kurs i 
katalogen. Definitivt besked får du först efter det att du 
blivit antagen. Schema och övrig kursinformation brukar 
lämnas i samband med kursstart. Kontakta gärna ditt 
närmaste Lärcentrum när du blivit antagen, speciellt om du 
vill delta i utbildningens eventuella videokonfe-
rensföreläsningar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktiga datum 
15 mars 
Sista anmälningsdag till sommarkurser 
15 mars 
Webbanmälan öppnar för höstens utbildningar.  
9 april 
Provdag för vårens högskoleprov 
15 april 
Sista dag för anmälan till höstens utbildningar.  
20 juni 
Sista dag för komplettering inför höstens utbildningar 
15 september 
Sista anmälningsdag för hösten högskoleprov 
15 september 
Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar. 
15 oktober 
Sista dag för anmälan till vårens utbildningar  
21 oktober 
Provdag för höstens högskoleprov 
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Adresser 
Studie- och lärcentra 
Hitta ditt närmaste lärcentrum på 
www.nitus.se  
 
Högskolor/Universitet 
Blekinge tekniska högskola 
371 79 Karlskrona 
Tfn 0455-38 50 00 
www.bth.se 

Chalmers tekniska högskola 
412 96 Göteborg 
Tfn 031-772 10 00 
www.chalmers.se 

Göteborgs universitet 
Box 100, 405 30 Göteborg 
Tfn 031-773 10 00 
www.gu.se 

Handelshögskolan i Stockholm 
Box 6501, 113 83 Stockholm 
Tfn 08-736 90 00 
www.hhs.se 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 
Tfn 033-435 40 00 
www.hb.se 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tfn 023-77 80 00 
www.du.se 

Högskolan på Gotland 
621 67 Visby 
Tfn v0498-29 99 00 
www.hgo.se 

Högskolan i Gävle 
801 76 Gävle 
Tfn 026-64 85 00 
www.hig.se 

Högskolan i Halmstad 
Box 823, 301 18 Halmstad 
Tfn 035-16 71 00 
www.hh.se 

Högskolan i Jönköping 
Box 1026, 551 11 Jönköping 
Tfn 036-10 10 00 
www.hj.se 

Högskolan Kristianstad 
281 88 Kristianstad 
Tfn v044-20 30 00 
www.hkr.se 

Högskolan i Skövde 
Box 408, 541 28 Skövde 
Tfn 0500-44 80 00 
www.his.se 

Högskolan i Väst 
461 86 Trollhättan 
Tfn 0520-22 30 00 
www.hv.se 

Gymnastik- och Idrottshögskolan 
Box 5626, 114 86 Stockholm 
Tfn 08-402 22 00 
www.gih.se 

Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 
www.kau.se 

Kungliga tekniska högskolan, KTH 
100 44 Stockholm 
Tfn 08-790 60 00 
www.kth.se 

Linnéuniversitetet (Kalmar, Växjö) 
351 95 Växjö  
Tfn: 0772-28 80 00  
www.lnu.se 

Linköpings universitet 
581 83 Linköping 
Tfn 013-28 10 00 
www.liu.se 

Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå 
Tfn 0920-49 10 00 
www.ltu.se 

Lunds universitet 
Box 117, 221 00 Lund 
Tfn v046-222 00 00 
www.lu.se 

Malmö högskola 
205 06 Malmö 
Tfn 040-665 70 00 
www.mah.se 

Mittuniversitetet (Sundsvall, 
Härnösand, Östersund) 
851 70 Sundsvall 
Tfn 0771-97 50 00 
www.miun.se 

Mälardalens högskola (Västerås, 
Eskilstuna) 
Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn 021-10 13 00 
www.mdh.se 

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Tfn 08-16 20 00 
www.su.se 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 
Box 7070 
750 07 Uppsala 
Tfn 018-67 10 00 
www.slu.se 

Södertörns högskola 
Alfred Nobels allé 7 
141 89 Huddinge 
Tfn 08-608 40 00 
www.sh.se 

Umeå universitet 
901 87 Umeå 
Tfn 090-786 50 00 
www.umu.se 

Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 
Tfn 018-471 00 00 
www.uu.se 

Örebro universitet 
701 82 Örebro 
Tfn 019-30 30 00 
www.oru.se 

 
Myndigheter 
Centrala studiestödsnämnden 
(CSN) 
833 81 Strömsund 
Tfn 0771-27 60 00 
www.csn.se 

Universitets- och högskolerådet 
(UHR) 
För anmälan: 833 82 Strömsund 
För övrig kontakt: Box 45093 
104 30 Stockholm 
Tfn: 010-470 03 00  
www.uhr.se 
www.studera.nu 
Anmälan till universitet och högskolor: 
www.antagning.se 
 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
Box 7703 
103 95 Stockholm 
www.uk-ambetet.se 
 
  



Utbildning på distans,
när du vill vidare!




