
 

 

Hur det fungerar att studera utbildningen 
Mjukvaruutvecklare på distans. 

 
Undervisningen 
Grundidén i vårt lärande är ”learning-by-doing”. 
Enligt vår erfarenhet är det den lärandemetod som 
ger det bästa resultatet i en yrkesutbildning. 
Det innebär att korta genomgångar varvas med 
övningar där deltagarna själva får träna på 
momentet. Ett koncept som fungerar både för 
lärarledda webbutbildningar och platsförlagda 
utbildningar.  
  
Föreläsningar  
Eftersom utbildningen genomförs på distans 
använder vi oss av digitala verktyg för föreläsningar, 
projektarbeten, inlämningar, tentamen osv.  
Till exempel för en föreläsning så ansluter du 
tillsammans med dina klasskompisar till ett digitalt 
klassrum där läraren genomför lektionen precis som i 
verkligheten – fast digitalt.  
  
Närvaro/frånvaro 
Inom yrkeshögskolan så finns det generellt ingen 
obligatorisk närvaro. Kravet ligger endast på att du 
ska klara kurserna. Detta gäller dock inte för 
obligatoriska grupparbeten eller redovisningar.  
Värt att tillägga är att om man inte närvarar på 
lektioner och genomgångar blir det förstås svårt att 
klara kurserna.  
  
Kan jag ha ett jobb samtidigt som jag studerar på 
utbildningen? 
Det är en vanlig fråga vi får och det finns inget rakt 
ja/nej svar.  
Har du väldigt mycket förkunskaper sen tidigare och 
inte behöver ta del av undervisningen så finns det 
absolut möjlighet att klara examinationer utan att 
delta på undervisningen. Men utgå från att det här 
är en heltidsutbildning och för de flesta så krävs den 
nedlagda tiden och för vissa kanske ännu mer för 
att klara utbildningen.  
 

 
En vanlig vecka 
Lite beroende på vilken kurs som pågår men 
normalt har du lärarledda aktiviteter måndag – 
torsdag 09:00 – 15:00, fredagar är i de flesta fallen 
avsedda för eget arbete.  
Oftast inleds dagarna kl 09:00 med föreläsningar 
och genomgångar fram till lunch, eftermiddagen 
ägnas oftast mer åt övningar, eget arbete eller 
projektarbeten.  
  
Närträffarna  
Närträffar genomförs cirka 4 gånger per termin i 
Norrköping, närträffarna är inte obligatoriska men 
självklart viktiga och oftast väldigt uppskattade hos 
de studerande. Så gott det går kan man följa 
undervisningen på närträffarna via länk.  
 
Litteratur och utrustning 
I princip all litteratur och föreläsningsmaterial är 
digitalt och tillhandahålls av utbildningen. För att 
genomföra och delta på undervisningen behöver 
du en dator, kamera, mikrofon samt 
internetuppkoppling.  
 
LIA – Lärande i Arbete 
LIA är den delen i utbildningen då du är ute på 
företag och ”jobbar”, det är här du på riktigt får 
använda det du lärt dig i skolan och lära dig nya 
tekniker som används på företaget just du gör din 
LIA. Det ger dig även en jättebra väg in i din nya 
bransch, du får nya kontakter och börjar få nya 
erfarenheter du kan använda i framtida jobb. LIA 
kan du göra varsomhelst i landet, det är även 
möjligt att söka LIA-plats utomlands. Att hitta en LIA-
plats är ett arbete som vi på utbildningen och du 
som studerande hjälps åt med. Vi stöttar alltid och 
förmedlar kontakter med företag, vissa studerande 
sköter det helt på egen hand medans andra 
behöver stöttning från skolan.  


