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Småbarnsmamman Linda Kastus har blivit utsedd till årets vuxenstuderande vid Öppna 

universitetet 2016. När nyhetsbrevets redaktör kontaktar henne för en intervju säger hon att 

det passar utmärkt, bara vi kan göra intervjun medan minstingen på snart 1 år sover 

dagssömn. Så är det också med studierna som småbarnsmamma, man får passa på att pussla 

ihop studierna mellan en massa andra göromål. Titeln årets vuxenstuderande kom därför som 

en mycket glad överraskning för Kastus: 

– Jag blev väldigt överraskad, jag visste inte ens om att det fanns en sådan utmärkelse, 

skrattar hon. 

Många järn i elden 

Linda Kastus har studerat ungdomsvetenskap och utvecklingspsykologi vid Öppna 

universitetet sedan 2012. Hon började med att läsa enskilda kurser, mest för sitt eget intresses 

skull. Nu har hon skrivit in sig som heltidsstuderande och siktar på en kandidatexamen i 

socialvetenskaper vid Åbo Akademi. Kastus började studera vid Öppna universitetet efter att 

ha fått ett tips av en arbetskamrat på ungdomspsykiatrin på Vasa sjukhus. Först studerade hon 

vid sidan av arbetet, och sedan tog mammaledigheten vid, men Linda Kastus fortsatte studera. 

Visst kräver det lite planering, och alltid är det inte så lätt, men om man är beredd att satsa är 

det inte oöverkomligt för den som är energisk. 
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– Jag tycker om att ha många järn i elden, säger Kastus. 

Kombinerar arbete, studier och familjeliv 

Från och med nästa höst börjar Linda Kastus jobba igen, och tanken är att fortsätta kombinera 

arbete, familjeliv och studier. Valet att fortsätta studera trots små barn var trots allt ganska lätt 

för Kastus. Hon ville inte försumma sig själv trots att hon fick barn, och hon ville fortsätta 

utvecklas. Enligt Kastus har det varit lätt att studera vid Öppna universitetet, och hon har varit 

nöjd med den tillmötesgående personalen på Öppna universitetets kontor i Vasa. 

– Jag har alltid fått snabba svar och blivit vänligt bemött när jag har vänt mig till personalen 

med frågor, berättar Kastus. 

Givande med blandade grupper 

Öppna universitetets kurser är öppna för vem som helst, och Linda Kastus tycker att det är 

positivt att alla erbjuds möjligheten att studera och utvecklas. 

– Det blir en fin blandning av personer i olika livsskeden och med olika livserfarenheter som 

är på föreläsningarna. 

Kursinnehållet på de kurser Linda Kastus har deltagit på har varit bra, och lärarna har varit 

duktiga med goda kunskaper och erfarenheter. Något direkt negativt med studierna vid Öppna 

universitetet kommer hon inte på. 

– Ibland kan det vara lite knepigt med grupparbeten i så pass blandade grupper, men samtidigt 

är det givande att diskutera och få fler synvinklar på ett fenomen. Bäst är om diskussionerna 

sker under föreläsningarna, så behöver man inte försöka pussla ihop så många kalendrar, 

säger hon. 

Förstående omgivning 

En förutsättning för att Linda Kastus har kunnat studera är förmågan till planering. En annan 

är en förstående omgivning. Hennes make har stöttat och hjälpt till, och mor- och farföräldrar 

till barnen har alltid ställt upp när det har behövts. Familjen kommer givetvis alltid först i 

planeringen, men Linda Kastus har lyckats få in även studierna i vardagslivet på ett 

fungerande sätt. 

– Om jag har behövt läsa och skriva har jag fått hjälp så att jag har kunnat avlägga kurserna, 

säger hon. 

Förutom det uppenbart positiva med att studera ser Linda Kastus att hon visar ett gott exempel 

för sina barn när de växer upp. 

– Man kan fungera som en förebild för barnen då man har studerat och visat att allt går, bara 

man vill. 

Maria Johansson 
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