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STUDERA PÅ VUXENUTBILDNINGSSTÖD
Det finns många olika möjligheter att studera som vuxen. En som har tagit tillvara chansen att
studera vidare efter avlagd examen är Linda Norrgård. Norrgård hade varit ute i arbetslivet i
över 10 år då hon fick möjlighet att delta i en specialiseringsutbildning inom ett område som
ligger hennes hjärta nära, nämligen Arbetshandledning och organisationskonsultation.
Utbildningen är en kompetenshöjande fortbildning som leder till examen, vilket möjliggjorde
för Norrgård att söka vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden och ta tjänstledigt från sitt
arbete som planerare vid Centret för livslångt lärande i Vasa.
– Jag har alltid varit intresserad av människor, gruppdynamik och processer inom
organisationer och i min pro gradu-avhandling undersökte jag hur arbetsplatsen bäst tar
tillvara individens kompetens. Att delta i den här specialiseringsutbildningen för att förkovra
mig och höja min kompetens var därför någonting jag väldigt gärna ville göra, berättar
Norrgård.

Linda Norrgård tog studieledigt från sitt arbete för att utbilda sig inom arbetshandledning
och organisationskonsultation. Foto: Camilla Forsberg
Flerformsstudier med aha-upplevelser

Utbildningen gick på halvfart i två år, dels i form av närstudier och referensgruppsarbete och
dels i form av självständigt arbete med hjälp av nätkursplattformen Moodle. De flesta valde
att studera vid sidan av sina arbeten, vilket var fullt genomförbart eftersom närstudieträffarna
var centrerade till två-tre dagar tre gånger per termin. Under utbildningens gång fick
deltagarna bland annat arbeta konkret med handledning genom att handleda varandra,
praktisera på olika arbetsplatser och få handledning av utbildarna. Norrgård uppskattade
speciellt att utbildningen hade parallella spår, eftersom gruppen som gick utbildningen kunde
spegla teorin och reflektera över sådant som togs upp på föreläsningarna med hjälp av den
egna gruppen som deltog i utbildningen.

– Jag fick många aha-upplevelser under de här två åren, både om mig själv och om hur en
grupp fungerar. Varje situation är unik eftersom det handlar om känslor och möten mellan
människor, säger Norrgård.
Tid och möjlighet att gå in i en inlärningsprocess

Vilka är då fördelarna med att studera i vuxen ålder? Linda Norrgård säger att det är roligare
att studera som vuxen eftersom man har mer erfarenhet och kan koppla den nyvunna
kunskapen till tidigare arbetslivserfarenheter. För att få ut maximalt av studierna
rekommenderar hon att man verkligen ger sig själv tid och möjlighet att gå in i en
inlärningsprocess.
– Det är viktigt att skapa ett reflekterande utrymme där man funderar över sin egen utveckling
och inlärning, tipsar hon.
En ny omgång av utbildningen Arbetshandledning och organisationskonsultation är
preliminärt inplanerad vid CLL med start hösten 2015. Läs mer på:
https://www.cll.fi/educations/arbetshandledning-och-organisationskonsultation-2/
Läs mer om studiestöd för vuxenutbildning vid Utbildningsfonden:
http://www.koulutusrahasto.fi/se/vuxenutbildningsstod/
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