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EN UTBILDNING AV BRANSCHEN, FÖR BRANSCHEN
Läs till en tydlig yrkesroll genom våra yrkeshögskoleutbildningar och bli en av de mest efterfrågade 
Redovisningsekonomerna. För att du ska stå stark i din framtida yrkesroll varvas teoretiska kunskaper 
med praktisk tillämpning i utbildningarna. Du som studerande inhämtar kunskaper, färdigheter och kom-
petenser att tillämpa i din framtida yrkesroll utifrån en tydlig kursstruktur genom hela utbildningen. Våra 
utbildningar bygger på ett väl genomarbetad form, framtagen i nära samarbete med arbetslivet. 

Vi på Iterum Education drivs av att se människor utvecklas i sin yrkesroll, och vi tror på människor som 
vill så frön för utveckling och växa i sin profession. Genom att vi som arbetar med att ta fram utbildning-
arna har en kärnkompetens som bygger på egna erfarenheter inom yrkesområdet har vi förmågan att 
driva utbildningar som mycket väl lever upp till branschens efterfrågade behov. 
Då flertalet av våra utbildningar bedrivs på distans kan du som studerande utbilda dig oavsett var i lan-
det du bor. 

Iterum Education har utbildat redovinsingsekonomer inom yrkeshögskolan sedan 2010. Vi har ett stort 
nätverk och en god insikt i vilken kompetens som krävs på arbetsmarknaden. Vi erbjuder också kompe-
tensutveckling på olika nivåer inom ekonomi och löne området.

Elisabeth Johansson och Åsa Stenros,
ägare till Komplett Redovisning Nyköping AB

”De praktikanter vi haft från Iterum Education har numera anställning hos oss. Vi ser alltid dessa per-
soner som kandidater till kommande anställningar ej som rena praktikanter. Självklart vill vi lära dem 
allt om yrket och vårt sätt att arbeta så att vi på sikt kan anställa dessa. Det är ett ypperligt tillfälle att 
lära känna en person och bedöma förmågan att passa in i gruppen då det är oerhört viktigt för att få en 
grupp människor att samarbeta. En felrekrytering kostar både tid, energi och pengar.”

”Vi anställer gärna de 
som studerat hos Iterum”

Anders Sigurd,
Konstorschef på LRF Konsult Mariestad/Skara

”Denna är en av de bästa yrkesutbildningarna i landet för Redovisnings-
konsulter. Detta beroende på att de har betydligt mer med sig än de som 
kommer från lokala utbildningar.”

”Bästa utbildningen i landet”



YRKESROLL OCH ARBETSMARKNAD
Som redovisningsekonom behöver du helhetsförståelse och förmåga att arbeta konsultativt samt att ta ett 
affärsmässigt helhetsansvar och arbeta självständigt. Arbetet kräver utöver noggrannhet också analytisk 
förmåga och goda kommunikativa färdigheter då kraven på yrkesrollen har ökat bland annat genom den 
utökade digitaliseringen och avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. 

Redovisningsekonomen arbetar proaktivt för kvalitet i den ekonomiska planeringen och i budgetarbetet. 
Rollen har en viktig position på företaget.  Rådgivning, analytisk förmåga,kommunikation och systemför-
ståelse och en egen säkerhet i hantverket är viktiga delar i denna yrkesroll.

Redovisningsekonomen är nyckeln som skapar förutsättningar för ett företags utveckling och framgång. 
Yrkesrollen återfinns både i det privata näringslivet och i offentlig verksamhet. Som välutbildad redovis-
ningsekonom är du efterfrågad i hela landet. 

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

•	 Redovisningsekonom, både i små och stora företag och organisationer
•	 Redovisningskonsult
•	 Redovisningschef
•	 Revisionsassistent

Iterum Educations redovisningsekonomutbildning uppfyller de teoretiska kunskapskraven för att du, ef-
ter examen och några år i yrket ska kunna ansöka om en auktorisation genom branschföreningarna Srf 
konsulterna eller FAR. En auktorisation i yrket visar på en kvalitetssäkrad kompetens och ger yrkesiden-
titet som professionell redovisningskonsult.  

 
 

Nina Hedberg, 
Ekonomichef Hällbo Entreprenad Maskiner AB

”Jag har själv gått utbildningen och tog examen 2015. Jag anser att 
den ger en bred och verklighetsförankrad kompetens som skapar 
möjlighet att direkt kliva ut i arbetslivet. Den kompetens man får 
med sig från Iterums utbildning till redovisningsekonom anser jag 
att man har större nytta av i yrket som redovisningsekonom än till 
exempel de som kommer från en vanlig högskola. Detta är en viktig 
utbildning för att fortsätta skapa kompetent personal till yrket.”

”Ger en bred och verklighetsfärankrad kompetens”



UTBILDNINGENS MÅL OCH INNEHÅLL

Utbildningens mål
Utbildningen ger kunskap, färdighet och kompetens att praktiskt och självständigt arbeta i en rådgivande 
yrkesroll, både i privat och offentlig verksamhet. Samtliga kurser varvar teori med praktisk tillämpning i 
yrkesspecifika situationer och ger verktyg och insikter att tolka omgivningen och säkra kommunikatio-
nen. Denna grund ger det stöd du behöver för att som redovisningsekonom långsiktigt kunna leverera 
och utveckla kvalitet, anpassat efter kundens behov och förändringar i omvärlden för maximal verksam-
hetsnytta. 

Det är en utbildning som passar dig som vill börja grundläggande för att få en bra start på karriären och 
växa in i en yrkesroll som hela tiden utvecklas. 

Utbildningens innehåll

Kurserna och innehållet i utbildningen är framtagna i ett nära samarbete med branschen. De tillgodoser 
den efterfrågan som finns och är av betydelse för företagande och affärsverksamhet när det gäller kun-
skaper inom redovisning, beskattning, rätts- och avtalsregler. I samtliga kurser utgår man från ett kon-
sultativt förhållningssätt och engelskan som affärsspråk är tydligt integrerat. Du som studerande väljer 
också tidigt att utöver kursplanens kurser fördjupa dig i ett specifikt område. Utifrån den utveckling som 
sker i yrkesrollen är det viktigt att spetsa sin kompetens och kunna erbjuda expertis inom ett område. 

Kursen lärande i arbete - LIA är en väsentlig del av utbildningen och en viktig väg in på arbetsmarkna-
den och till yrkesrollen. Under LIA-perioderna utbildas du på en arbetsplats under handledning av ar-
betsgivaren, och du kan vidareutveckla dina kunska-
per från utbildningen i en verklig miljö. LIA-kurserna 
har liksom alla andra kurser ett specifikt kursinnehåll 
och uppsatt kursmål. När du studerar hos Iterum 
söker du själv din LIA-plats men med stöd och väg-
ledning från oss. LIA-platsen ska vara utifrån din 
plan och inte något som vi på Iterum väljer. Detta är 
en viktig del då LIAn ofta leder till jobb direkt efter 
examen. 

Om du bor på en mindre ort bör du vara medveten om att det ibland då kan vara svårt att hitta en lämplig 
LIA-plats där du bor. Det krävs en viss storlek på lönefunktionen alternativt ett outsourcingföretag inom 

lön för att du ska lära dig det som krävs i kursen. Du kan då 
behöva göra din LIA på en annan ort än din bostadsort. Gör du 
din LIA på annan ort får du själv stå för rese- och boendekost-
nader. LIA:n är helt förlagd till en arbetsplats och innehåller 
inga distansmoment. Den följer samma studietakt som utbild-
ningen i övrigt om inget annat avtalats. Många studerande får 
både extrajobb och fast anställning på sin LIA-plats.

Många studerande får både  
extrajobb och fast  

anställning på LIA-platsen!

Ett halvår efter utbildningen  

så arbetar mer än 90%  

av våra studerande  

i branschen!



Praktisk redovisning och beskattning  - 
LIA 1  (40 YHp)

Undervisningen består av arbetsplatsförlagd 
praktik på ett företag eller i en organisation. Den 
studerande deltar aktivt i det dagliga arbetet 
på LIA-platsen och handleds av en person på 
arbetsplatsen. Ger praktisk tillämpning av de 
kunskaper, färdigheter och kompetenser som 
ingår i de förberedande kurserna. Målet är prak-
tisk kunskap om helheten i redovisningen och 
företagsbeskattningen. Kursdeltagaren ska både 
självständigt och i samarbete med andra arbeta 
med de rutiner och verktyg som används inom 
yrkesområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	 Praktisk köpande bokföring av en månads 
samtliga affärshändelser 

•	 Avstämnings arbete, felsökning
•	 Månads/årsbokslutsarbete m
•	 Skatte och avgiftshantering
•	 Lönehantering i bokföringen 

Praktisk redovisning och beskattning  - 
LIA 2 (60 YHp)

Undervisningen består av arbetsplatsförlagd 
praktik på ett företag eller i en organisation. Den 
studerande deltar aktivt i det dagliga arbetet 
på LIA-platsen och handleds av en person på 
arbetsplatsen. Ger praktisk tillämpning av de 
kunskaper, färdigheter och kompetenser som 
ingår i de förberedande kurserna. Målet är 
praktisk kunskap om helheten i redovisning och 
företagsbeskattning. Kursdeltagaren ska både 
självständigt och i samarbete med andra arbeta 
med de rutiner och verktyg som används inom 
yrkesområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Arkiverings- och säkerhetskopieringsrutiner
•	Månadsavstämningar, värderingsfrågor och 

interna rapporter, lönsamhets och likviditetsa-
nalyser

•	Skatte och avgiftshantering
•	Lönehantering i bokföringen 

Löpande bokföring (40 YHp)

Ger teoretisk och praktisk kunskap inom löpan-
de redovisning samt förutsättning för fortsatt 
fördjupade studier. Målet är att självständigt 
hantera företagets löpande ekonomirutiner.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Löpande bokföring 
•	Periodiseringar och värderingar 
•	Lagar, redovisningsprinciper och rekommen-

dationer som styr bokföring/redovisning
•	Moms, bolags- och personalskatter/avgifter
•	Månadsbokslut
•	Datortillämpad redovisning
•	Avstämnings arbete, felsökning, korrigeringar
•	Anpassningar till olika företagsformer
•	Reskontrahantering
•	Order/lager/fakturering med hjälp av datastöd
•	Systemdokumentation och ekonomisystem
•	Excel, PowerPoint 
•	Löpande redovisning i olika företagsformer

Joakim Dofs,  
Kontorschef EcoFront Ekonomi & Redovisning AB 
”Det måste finnas fler utbildningar av denna kali-
ber. Eleverna får betydligt bättre grunder i arbetet 
inom redovisningsbranschen än vanliga ekonomi-
utbildningar och är högt eftertraktade på markna-
den. Praktiken är också en viktig del i utbildningen 
som glöms bort i övriga utbildningar.”

”Bli högt eftertraktad”



Beskattningsrätt (50 YHp)

Ger grundläggande kunskaper för att självstän-
dig hantering av beskattning samt kunna förstå 
skatterättsliga problem. Målet är förståelse och 
praktiskt tillämpning kring  juridiska och fysiska 
personers beskattning.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Introduktion till svensk skattelagstiftning
•	Beskattningens funktion och syfte
•	Beskattningsfrågor för olika företagsformer
•	Internationell inkomstbeskattning
•	Informationssökning
•	Moms
•	Beskattningsbara inkomster och avdragsgilla 

utgifter
•	Skattehantering vid årsbokslut
•	Skattebrott

Månatlig lönehantering (15 YHp)

Ger grundläggande kunskaper om teminoligi, 
metodik samt presonalrelaterande lagar och av-
tal för löneberedning. Målet är att självständigt 
genomföra löpande lönearbete samt årskiftesru-
tiner och lönerelaterade händelser i redovisning-
en.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Löneadministrationens funktion
•	Löneberedningsprocessen
•	Grundläggande lönebegrepp 
•	Skatter, avgifter och skattedeklarationer
•	Bokföring av lön och andra personalkostnader
•	Lönerelaterade händelsers påverkan på organ-

isationens resultat och ställning
•	Sjukfrånvaro och föräldraledighet
•	Semester och övriga ledigheter
•	Traktamenten och kostnadsersättningar
•	Personalförmåner och resehantering

Ekonomistyrning och rapportering 
(20 YHp)

Ger kunskaper och verktyg till att se möjligheter 
att leda och styra företagets ekonomi mot upp-
satta mål. Målet är att få en helhetsförståelse för 
hur information från olika enheter bidrar till att 
styra resultatutvecklingen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Begreppen inom ekonomistyrning  
•	Intern ekonomisk rapportering 
•	Planering och styrprocess i ett företag 
•	Lönsamhetsmodeller och nyckeltal 
•	Budgetering och likviditetsprognoser 
•	Månadsbokslut
•	Presentationsteknik 

Mervärdesskatt (20 YHp)

Ger kunskaper att praktiskt tillämpa mervärdes-
beskattning i den löpande redovisningen samt en 
insikt i skatteförfarandets uppbyggnad. Målet är 
att självständigt hantera och lösa mervärdesskat-
terättsliga frågor.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Rapportering och redovisning av moms 
•	Internationella transaktioner 
•	EU-handel varor och tjänster
•	Import, export och treparthandel
•	Omvänd skattskyldighet (byggmoms)
•	Momshanteringen kring bilar 
•	Vidarefakturering och utlägg
•	Vilande moms
•	Frivillig skattskyldighet 
•	Uttagsbeskattning
•	Vinstmarginalbeskattning
•	Löpande bokföring och årsbokslutt
•	E-tjänster på Skatteverket
•	IT-verktyg/programvaror för momshantering
•	Aktuella och relevanta rättsfall 

Fördjupning redovisning (30 YHp)

Ger en fördjupad kunskap gällande löpande 
bokföring, årsbokslut och årsredovisning. Målet 
är att självständigt kunna planera och ta 
fram beslutsunderlag utifrån den löpande 
redovisningen och årsbokslutsarbetet.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Lagar och redovisningsprinciper 
•	Löpande redovisningen i olika branscher
•	Systemdokumentation och ekonomisystem
•	Bokförings- och årsredovinsningslag
•	Aktiebolagsslagens påverkan på den löpande 

bokföringens kvalitét och presentation



konsekvenser
•	Rättssystemets uppbyggnad
•	Grundläggande principer inom avtalsrätt
•	Associationsrätt
•	Fordringsrätt, krediträtt, säkerhetsrätt och  

insolvensrätt
•	Ekobrott och straffpåföljd

Planering inför årsbokslut (15 YHp) 

Ger kunskaper och färdigheter kring förberedan-
de årsbokslutsarbete och hur värderings- och 
periodiseringsfrågor påverkar. Målet är att själv-
ständigt och i samverkan planera ett årsbokslut.

 Kursens huvudsakliga innehåll:

•	IT-stöd vid planering och förberedelser 
•	Årsbundna periodiseringar och värderingar
•	Bokförings- och årsredovinsningslag
•	Skattefrågor 
•	Civilrättsliga frågeställningar 
•	Planering
•	Presentation av arbetsmetodik och resultatpla-

nering för räkenskapsåret

Arbetsplatsförlagt examensarbete    
(40 YHp)

Ger kunskaper och färdigheter i projekt som ar-
betsform samt kunna omstätta dessa kunskaper 
i ett verkligt yrkesrelaterat förändringsarbete. Må-
let är att självständigt och i projektform genom-
föra ett verkligt examensarbete i samarbete med 
en organisations ekonomifunktion.

 Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Projektarbete som metod och teknik för föränd-
rings- och utvecklingsarbete 

•	Projektets struktur, organisation, planering och 
uppföljning

•	Att leda, driva och samverka i ett projekt
•	Kundorienterat konsultativt förhållningssätt
•	Kommunikation, konflikthantering och feedback
•	Informationssökning och egna undersökningar
•	Reflektion och löpande anpassningar
•	Förändringsarbete
•	Muntlig presentationsteknik
•	Vetenskapsteori
•	Rapportskrivning

•	Skattefrågor löpande och vid årsbokslut
•	Civilrättsliga frågeställningar 
•	Konsekvenserna av applicerat och valt regel-

verk vid årsbokslutet
•	Planering, ansvarsfördelning och aktivitetsför-

delning vid årsbokslutet
•	Svensk standard för redovisningskonsulter 

Rex/REKO
•	Presentation av beslutsunderlag

Handelsrätt (30 YHp)

Ger kunskaper om rätts- och avtalsregler som 
har betydelse för företagande och affärsverk-
samhet. Målet är att ha kunskaper och färdighe-
ter i att praktiskt bedöma, motivera och hantera 
löpande frågeställningar i verksamheten kopplat 
till gällande lagstiftning.

Kursens huvudsakliga innehåll:

•	Normer och regler som grund för lag
•	Lagar som reglerar företagens förhållande till 

varandra, med samhället/organisationer och 
enskilda personer

•	Sambandet mellan juridiska och ekonomiska 

Ingela Åkesson,
ekonomichef Coopanion Göteborgsregionen

”Som fd elev hos Iterum Education kan jag borga för 
en av de bästa och mest professionella yrkesutbild-
ningarna för redovisningsekonomer. Jag har haft 
praktikanter från andra YH-redovisningsekonomer 
och jag påstår att det är en distinkt klasskillnad! 
Jag tar bara praktikanter från Iterum nu.”

”Professionell yrkesutbildning 

för redovisningsekonomer”



ATT STUDERA PÅ ITERUM
Iterum Education utbildar de mest efterfrågade genom utbildningar med tydliga strukturer och en mycket 
nära anknytning till branschen. Vi ser våra studerande och kunder som gäster och vi värnar om ett fa-
miljärt arbetsklimat. Hos oss ska man känna sig välkommen och sedd. Det är också viktigt att det finns 
en ömsesidig respekt och att vi är tydliga med vad som förväntas av var och en. Tillsammans med våra 
professionella utbildningskonsulter och kontakter med arbetslivet skapar vi förutsättningar för våra stude-
rande att nå sina yrkesmål.

Distansutbildning
Distansstudier är ett samlingsnamn för ett ganska stort antal olika studievarianter så det är viktigt att 
veta exakt vad som menas med ”distans” just på den utbildningen som du vill söka. På Iterum erbjuder vi 
modifierad distansutbildning eller så kallad semidistans, där vi kombinerar fysiska träffar på studieorten 
med självständiga studier via vår lärplattform. Det rör sig alltså inte om en utbildning endast på distans 
där alla delar i utbildningen sker på nätet, utan utbildningen förutsätter även regelbunden närvaro på 
skolförlagda moment. 

Iterum Education har med mycket stor framgång bedrivit distansutbildning och e-lärande sedan 2008. 
Vi har därmed en mångårig erfarenhet och välutvecklade metoder för att genomföra utbildningar på dis-
tans. Utifrån denna erfarenhet vet vi att genom vår distanspedagogik kombinerat med utbildningarnas 
fysiska möten skapas en mycket god effektivitet i de olika lärprocesserna i de studerandes väg mot en 
tydlig yrkesroll. Myndigheten för Yrkeshögskolan lyfte 2016 Iterum som ett mycket gott exempel, i sin 
översyn av distansutbildningar. 

BLICKEN  
FRAMÅT

VÄL

VÄLKOMNANDETYDLIGHET

Elin Siljedal,
Senior Associate BDO i Stockholm

”Jag utbildade mig till redovisningsekonom på Iterum 
med examen 2018. Jag genomförde min sista LIA på 
BDO i Stockholm och blev i samband med det er-
bjuden anställning. På BDO har vi olika interna titlar 
och det vanligaste är att man är anställd som Junior 
Associate och först efter ett år eller två i tjänst kliver 
man upp till Senior Associate. Min närmsta chef var 
väldigt förvånad över hur heltäckande min kunskap 
från skolan var och jag anställdes direkt som Senior 
Associate.  
Jag märker själv nu när jag arbetat med juniora kol-
legor som läst andra utbildningar, att de inte alls har 
samma kunskapsbank och förberedelse.  
Redan när jag läste hos Iterum hade jag kunskap i fle-
ra olika bokföringsprogram, medan vissa praktikanter 
inte ens arbetat på annat än papper.”

”Fick en heltäckande 
kunskap”



Iterums distanspedagogik
Distansutbildningen till Redovisningekonom ges på heltid (100 procent) under två år. Du studerar på 
valfri ort med stöd av vår asynkrona lärplattform i kombination med de fysiska träffarna. På lärplatformen 
finns allt i utbildningen samlat, webbbaserade föreläsningar, övningsuppgifter, examinationsuppgifter och 
diskussionsforum, allt utom viss kurslitteratur. Till kurserna följer en studiehandledning med fastställda 
deadlines för de olika kursmomenten, det för att du som studerande ska kunna planera dina studier uti-
från uppsatt studietakt.

Lärplattformen bygger på responsiv design där de webbaserade kurserna är uppbyggda utifrån en 
kunskapsförmedling med interaktivitet, och utifrån olika nivåer av lärande, såsom kunskap, förståelse, 
tillämpning, analys, värdering, skapande, och reflektion. Kurserna består av flera olika arbetspass inne-
hållande eKurser varvat med övningsmaterial och instuderingsuppgifter som förstärker och tydliggör ge-
nom en verklighetsförankring och ett interaktivt lärande. Arbetspassen följer en röd tråd och bygger upp 
komplexiteten steg för steg. Metodiken säkerställer en konsekvent lärupplevelse, och skapar en arena 
för reflektion och problemlösning. För att säkerställa kompetensmålen examineras kursernas olika delar 
löpande. Det är också via lärplattfomen som du har regelbunden kontakt med lärarna för kurserna och 
dina klasskamrater. Det har du via de forum som är kopplade till de olika kurserna och dess moduler. 
Här ställer man frågor, svarar på frågor och diskuterar högt och lågt de olika frågeställningarna tillsam-
mans med lärare och klasskamrater.

För att du som studerande ska kunna följa dina resultat och framsteg i kurserna dokumenteras detta på 
lärplattformen. Lärarna följer varje studerandes aktivitet och framsteg och kan ge stöd samt återkoppla 
resultat och bedömningar kontinuerligt.

De fysiska träffar ger en särskild dimension till utbildningen gällande delaktighet, kommunikation, reflek-
tion och lärandeutbyte de studerande emellan. De fysiska träffarna är en mycket viktig del i utbildningens 
helhet och de studerandes utveckling till yrkesrollen. Träffarna genomförs på aktuell studieort under 2-3 
dagar per tillfälle och vid 10-12 tillfällen under utbildningstiden. 

Distansstudier förutsätter att du har en egen bärbar dator samt internetuppkoppling för att kunna arbeta 
effektivt under utbildningen. Den responsiva designen erbjuder också möjlighet till studier via mobil och 
surfplatta.

Vikten av att bedriva aktiva studier
När du väljer att studera till en yrkesroll via våra utbildningar väljer du att bli en av de mest efterfrågade. 
För att nå detta mål är det är viktigt att man som studerande bedriver aktiva studier. Det innebär att man 
följer uppsatt studieplan och studietakt. En vanlig fallgrop är att man underskattar den arbetsinsats som 
utbildningen kräver. Räkna därför med att du i snitt behöver studera omkring 40 timmar per vecka på en 
heltidsutbildning och minst 30 timmar per vecka vid deltidsutbildning. Ha inte alltför höga ambitioner i 
dina försöka att kombinera studier, arbete, familjeliv och diverse andra aktiviteter. Kom ihåg att du gör en 
stor inventering för framtiden. Det är därför viktigt att du funderar över hur din livssituation ser ut så du 
har förutsättningar att uppfylla våra krav på aktiva studier.

Utbildningen läses i helhet och inte som enstaka kurser. Kurserna genomförs i en fastställd ordnings-
följd och enligt en förutbestämd studietakt Samverkan är en viktig del för att du som studerande ska nå 
kursmålen. Det är därför inte givet att man kan återhämta missade delmoment eller kurser vid en senare 
tidpunkt. 

För att uppnå yrkeshögskoleexamen vid utbildningen slut så krävs godkända betyg i samtliga kurser i 
utbildningen. 
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För information om behörighetskrav och om hur du ansöker till utbildningen läs mer på iterum.se

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet
Utbildningarna bedrivs i lokaler med god tillgänglighet som är anpassade för deltagare med funktions-
hinder samt följer Arbetsmiljöverkets krav. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla tillgängligheten på 
Iterums webbsida samt på vår lärplattform. 

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har ock-
så rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. För att kunna 
skapa de rätta studieförutsättningarna för dig med behov av särskild pedagogiskt stöd är det viktigt att 
vi tidigt får information om ditt stödbehov, gärna i samband med din ansökan eller när du vet om du har 
blivit antagen. Vi kan då i god tid planera för eventuella stödåtgärder.

Finansiering
Yrkeshögskoleutbildning är statsfinansierad och avgiftsfri. Den studerande bekostar själv sin kurslitte-
ratur samt eventuella rese- och boendekostnader i samband med de fysiska träffarna. Detta gäller även 
kostnader för resor och boende om du gör LIA på annan ort än din bostadsort. Utbildningarna berättigar 
till studiemedel från CSN, detta gäller även under LIA-perioderna. Läs mer om studiemedel på csn.se

 

Karin Graaf, 
studerande redovisningsekonom

”Jag bor i Evertsberg i Älvdalen, med sambo, hundar 
och gård. Därför var en distansutbildning min enda 
chans till en bra utbildning utan att behöva flytta. När 
man nämner distansstudier får man oftast höra ”oj, då 
måste du verkligen ha disciplin för att klara av det”. 
Den kommentaren är verkligen sann, men jag tycker 
att Iterum har ett fantastiskt upplägg. De har gett mig 
verktyg för att  hålla disciplinen vid liv.  
Tempot är högt och kvaliteten är bra. Lärarna har stor 
erfarenhet från branschen, vilket ger både inspiration 
och motivation. Vidare kan deras exempel från verk-
ligheten hjälpa en att förstå och komma ihåg. Nu när 
jag har börjat arbeta extra på en redovisningsbyrå har 
jag insett hur mycket jag har lärt mig. Jag märker att 
mina nya kollegor blir förvånade över vilken nivå jag 
håller trots att jag har en termin kvar på utbildningen. 
Jag vill verkligen rekommendera utbildningen till alla 
som är intresserade av att jobba med redovisning”

”Ett fantastiskt  
upplägg”


