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Om Yrkeshögskolan 
 
YRKESHÖGSKOLAN 
Yrkeshögskolan är en statligt finansierad utbildningsform på eftergymnasial nivå 
som kombinerar teori och praktik för ett arbetslivsanknutet lärande som utbildar för 
tydliga yrkesroller.  
 
SAMARBETE MED ARBETSLIVET 
Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en 
ledningsgrupp som ser till att utbildningen följer arbetslivets kompetenskrav. 
Ledningsgruppens ansvar är även att utbildningen når sina mål, att utbildningen 
hela tiden utvecklas och har uppdaterade kursplaner, följer de lagar och regler för 
yrkeshögskolan samt att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Ledningsgruppen består av personer som är aktiva i bolag och organisationer inom 
olika områden av musikbranschen. 
 
STUDIESTÖD 
En yrkeshögskoleutbildning är avgiftsfri för dig som studerar och studenterna har 
möjlighet att söka studiemedel hos CSN. Du kan söka för hela utbildningen Music 
Business Developer, även under LIA-perioden. Mer information hittar du på 
www.csn.se.  
 
EXAMEN 
Utbildningen ger Yrkeshögskoleexamen Music Business Developer. Efter fullgjord 
utbildning får den studerande erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning 
avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. 
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett 
utbildningsbevis. 
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Kort fakta om utbildningen 
 
Utbildningens namn: 
Music Business Developer 
 
Ansvarig utbildningsanordnare: 
DMG Education 
 
Omfattning, poäng: 
380 
 
Studieform: 
Distans/Online 
 
Studietakt: 
Heltid (100%) 
 
Examensbeteckning: 
Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen 
 
Examensbenämning: 
Yrkeshögskoleexamen Music Business Developer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Vi har en ökad efterfrågan på kompetenser och färdigheter  
inom marknadsföring för att utveckla och etablera dagens och  
morgondagens stjärnor” 
 
Joakim Johansson, General Manager/Marketing Director,  
Universal Music Sweden. 
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Yrkesrollen  
 
EFTER AVSLUTAD UTBILDNING 
Music Business Developer är en 2-årig Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill 
jobba inom framtidens musik- och underhållningsbransch. Efter avklarad utbildning 
kan du titulera dig som Music Business Developer och bland annat inta rollen som: 
 

• A&R/Artistutvecklare 
• Marknadsförare 
• Affärsutvecklare 
• Projektledare 
• Koordinator/administratör 

 
På exempelvis: 
 

• Musikbolag 
• Startups 
• Techbolag 
• Bokningsbolag 
• Musikförlag 
• Managements 
• Event- och produktionsbolag 
• Intresseorganisationer 

 
Utbildningen leder till: 
 

• Att du får ökad kunskap om hur och på vilket sätt dagens musik- och 
underhållningsbransch ser ut, jobbar och fungerar. 

• Utveckling av din kreativa och analytiska förmåga för att skapa nya 
lönsamma idéer, strategier och arbetssätt inom musik- och 
underhållningsbranschen. 

• Att du på ett effektivt sätt kan planera för dig och din personliga utveckling 
och karriär. 

 
VEM BORDE SÖKA? 
Utbildningen riktar sig till dig som vill vara med och skapa nya modeller, idéer, 
strategier och arbetssätt för framtidens musikbransch. Har du ett driv och en 
nyfikenhet för att utforska hur man kan skapar dessa, är utbildningen perfekt för 
dig. 
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Utbildningens mål & innehåll  
 
MÅLET 
Målet med utbildningen är att den möter arbetslivets kompetenskrav, vilka är inom:  

• Marknadsföring och PR 
• Affärsutveckling  
• Entreprenörskap 
• Musikbranschens uppbyggnad och utveckling 
• Upphovsrätt 
• Projektledning 

 
Dessa kompetenskrav mynnar ut i 16 väl sammansatta kurser och gör studenterna 
redo att arbeta i musikbranschen. De specifika målen med varje kurs finns i varje 
kursplan som övergripande presenteras vid kursstart och mer ingående vid de 
specifika kursstarterna.  
 
KURSÖVERSIKT OCH POÄNG 
 
Kurs    Poäng 
Entreprenörskap & Affärsplanering  20 
Examensarbete   20 
Grundläggande Juridik & Upphovsrätt 20 
Kommunikation   20 
LIA (Lärande i arbete)   80 
Marknadsföring I: Grundkurs  20 
Marknadsföring II: Digitala Strategier 20 
Marknadsföring III: Analys  20 
Musikbranschkunskap   20  
Målsättning och Karriärplanering  20 
Nya Affärsmodeller   20 
Projektbeställning 1   20 
Projektbeställning 2   20 
Projektbeställning 3   20 
Projektledning    20 
Starta Företag   20 
    = 380 YH-poäng 
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KURSER 
 
ENTREPRENÖRSKAP & AFFÄRSPLANERING 
Här får studenterna lära sig allt om entreprenörskap - som en affärsmässig metod, 
idé och motor! Ett ämne som musikbranschen verkligen efterfrågar. På lektionerna 
gäller det att vara alert och kunna möta de inspirerande och utmanade övningarna. 
Tillsammans med entreprenörskapet lär vi oss det bästa med Affärsplanering vilket 
kommer göra ditt eget bolags eller ditt framtida jobbs business redo att möta 
framtidens möjligheter! 
 
EXAMENSARBETE  
I kursen jobbar studenterna med ett skriftligt examensarbete som blir den sista 
praktiska övningen på utbildningen. Här tar studenterna det ett snäpp djupare 
genom att se tillbaka på tidigare kurser i utbildningen och sedan väljer ett område 
att bryta isär och undersöka noga. Arbetet möjliggör för studenterna att tänka 
outside the box och skapa något nytt. 
 
GRUNDLÄGGANDE JURIDIK & UPPHOVSRÄTT  
Den här kursen för studenterna stenkoll på juridiken i musikbranschen. Viktiga 
kunskaper som låter de förstå varför det finns en (musik) bransch, vilka rättigheter 
som finns och hur en tjänar pengar – både som aktör och kreatör. 
 
KOMMUNIKATION 
Musikbranschen är en social bransch där vi jobbar med varandra i projekt och i olika 
teams. Kursen Kommunikation ger studenterna en förståelse i värdet att ha en 
fungerande och effektiv kommunikation – både externt och internt. Under tiden 
spetsar vi även våra egna personliga varumärken, hur vi kan jobba med det och 
forma en strategi. Lektionerna är fulla med energi och inspiration som gör att den 
här 4-veckors kursen går i ett svep! 
 
LIA (LÄRANDE I ARBETE)  
Utbildningens LIA sträcker sig över 4 månader och syftar till att studenterna ska få 
använda de kunskaper, färdigheter och kompetenser de tidigare lärt sig och jobba 
med det i det verkliga arbetslivet. En utmanande och praktisk kurs där studenterna 
själva ansöker om LIA hos företagen och får ta ansvar, visa framfötterna och vara 
en del av teamet.  
 
MARKNADSFÖRING I: GRUNDKURS  
Den första kursen inom området marknadsföringen går igenom de grundläggande 
begreppen och delarna med fokus på artisterna och musiken. Vad ska en PR-plan 
innehålla och hur ska den se ut enligt branschens aktörer? Det här en inspirerande 
kurs som verkligen låter studenterna vara kreativa och produktiva.  
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MARKNADSFÖRING II: DIGITALA STRATEGIER 
I den här kursen kommer studenterna ha en stabil grund från första kursen inom 
området och gå in mer praktiskt på digitala strategier. Studenterna lär sig vilka  
relevanta digitala plattformar som ska användas och inspireras i dagens hetaste 
trender på bland annat sociala medier! På lektionerna diskuteras olika fenomen 
inom marknadsföringen och vilka strategiska modeller som kan tillämpas i 
musikbranschen.  
 
MARKNADSFÖRING III: ANALYS 
Syftet med kursen är att den studerande ska få fördjupande kunskaper i de digitala 
verktyg som finns och är relevanta att kunna och jobba med i musikbranschen. 
Vilka analysverktyg jobbar bolagen med och hur fungerar de? Vad kan vi göra med 
all statistik och olika utfall vi får från digitala kampanjer, musikplattformar och 
sociala medier? Vad är viktigt att ha koll på idag och hur kan framtiden se ut? Dessa 
frågor och mycket mer får vi svar på genom relevanta övningar och praktiska 
lektioner.  
 
MUSIKBRANSCHKUNSKAP  
En av utbildningens inledande kurser som ger studenterna stenkoll på hur 
branschen ser ut, vilka aktörer, produkter och tjänster som finns samt trenderna. 
Kursen utbildar studenterna i allt från vad en A&R gör till hur en streams intäkter 
kan se ut. En kurs som gör studenterna säkra i att börja utveckla och göra affärer i 
branschen!  
 
MÅLSÄTTNING & KARRIÄRPLANERING 
En kurs som förbereder studenterna att jobba med mål, både för kommande projekt 
men även i deras egna karriärer. Kursen inleder utbildningen för att ge studenterna 
verktygen i att sätta mål, jobba mot mål och göra det på ett effektivt sätt genom att 
värdera tid. Detta ger studenterna grunden till kommande kurser så som 
Projektbeställning och Projektledning. 
 
NYA AFFÄRSMODELLER 
Den här kursen visar de senaste affärsmodellerna som finns och låter studenterna 
analysera de vidare. Det blir fokus på lönsamhet, framtid och entreprenörskap. 
Kursledaren faciliterar och tillämpar agila metoder i lektionerna och låter 
studenterna vara med och diskutera. Flera gästföreläsare från företag kommer och 
presenterar sina företags affärsmodeller.  
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PROJEKTBESTÄLLNING 1-3 
Vid tre tillfällen på utbildningen kommer kursen Projektbeställning. Till dessa kurser 
kommer företag från branschen och levererar ett projekt för studenterna att jobba 
med. Projektet kan handla om att besvara vissa frågeställningar, forma en strategi 
för något, planera en lansering eller utveckla något nytt. Studenterna utövar 
grupparbete och lär sig projektplanering, presentationsteknik och mer om 
musikbranschen och hur de jobbar. Stort fokus blir det även på entreprenörskapet – 
att komma fram till lösningar och nya idéer!  
 
PROJEKTLEDNING 
Projektledning är ett brett ämne som i kursen belyser det viktigaste anpassat mot 
musikbranschen. Kursen klarlägger projektledning som begrepp, metod och 
process. Innehållet fokuserar också på gruppen och individen och hur de påverkar 
ett projekt. Det är interaktiva lektioner med mycket diskussioner och djupa analyser 
i kursen. 
 
STARTA FÖRETAG 
Ingången i den här kursen handlar rent praktiskt om att starta igång en verksamhet 
som entreprenör och ta del av det bästa inom företagsekonomin och ”det 
ekonomiska språket” – ett maktspråk som blir effektfullt att behärska i 
musikbranschen. Genom föreläsningar och workshops kommer studenterna lära sig 
att hur företag startas, drivs och utvecklas med fokus på entreprenörskap, 
bolagsformer, budget och finansierings- och styrmodeller.  
 

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen representerar det anställande arbetslivet och jobbar aktivt under 
utbildningens gång för att säkerställa branschens behov för att på så sätt 
genomföra eventuella uppdateringar i kurser. Detta görs genom regelbundna möten 
där information från arbetlivet har samlats in och analyseras för att eventuellt 
uppdatera innehållet i pågående utbildning.  
 
Ledningsgruppen ansvarar för kvalitén i utbildningen och ser till att kursernas 
innehåll är aktuellt för den aktuella yrkesrollen. Ledningsgruppen är även med och 
utvecklar strukturen och innehållet i utbildningen. Detta för att utbildningen ska få 
så stark anknytning till det anställande arbetslivet som möjligt. Ledningsgruppen 
ansvarar även för antagningen av sökande till utbildningen, frågor om 
tillgodoräknande och utfärdande av examen. 
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I ledningsgruppen sitter även studeranderepresentanter med för att föra fram de 
studerandes åsikter och tankar kring utbildningen. Mer information om hur en kan 
söka till studerandegruppen och chansen att vara med ledningsgruppen kommer 
inledningsvis på utbildningen.  
 

Studieform – så fungerar det 
 
PLATTFORMAR 
Utbildningen bedrivs på två olika digitala plattformar, itslearning och Adobe 
Connect.  
 
På itslearning hämtar studenterna scheman, kursplaner och annan nödvändig 
information. Här ser även studenterna alla kurser och dess specifika innehåll så 
som självstudiematerial, uppgifter och lektionsmaterial. På itslearning sker även all 
kommunikation mellan ansvariga på utbildningen, kursledarna och studenterna. 
Inom skolan kommer det inte kommuniceras på någon annan plats, med andra ord 
itslearning kommer bli din favorit på datorn eller som applikation på 
mobilen/surfplatta. Personlig inloggning kommer vid utbildningsstart.  
 
Adobe Connect är ett digitalt verktyg anpassat för oss alla aktiva på utbildningen. 
Här möts vi, och kan prata och se vi varandra i realtid. Ett så kallat virtuellt klassrum 
som fungerar precis som ett vanligt och traditionellt klassrum i fysisk miljö. Adobe 
Connect är enkelt som kan laddas ner på datorn eller som applikation i 
mobilen/surfplattan. I genomsnitt 12 timmar per vecka är det lektioner på Adobe 
Connect. Momenten på lektionerna är föreläsningar från kursledaren och externa 
gäster, diskussioner, grupparbeten, workshops, seminarier, samtal och möten med 
kursledaren.  
 
 
 
 
”Plattformarna itslearning och Adobe Connect kompletterar varandra jättebra. På  
itslearning får du strukturen, innehållet och teorin. På Adobe Connect sker mötena,  
samtalen och magin!”   
 
Niclas Gustafsson, Utbildningsledare 
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FYSISKA TRÄFFAR 
Det kommer att genomföras 6 fysiska träffar på utbildningen. De kommer att vara 
på plats i Stockholm med reservation för något undantag. På dessa träffar 
fokuserar vi på LIA-anskaffning och vår egna rörelse Equal Business Developer 
(EqBD) som har fokus på jämställdhet och jämlikhet. Här träffar vi varandra, 
ansvariga på utbildningen och branschpersoner och företag. Inte sällan gör vi 
studiebesök hos företag i musikbranschen vilket är riktigt kul!  
 
Träffarna är inte obligatoriska och inga lektioner eller examinationsmoment 
genomförs då. Träffarna dokumenteras och studenterna som inte kan närvara får all 
viktig information (till exempel gällande LIA och EqBD) i efterhand.  
 
LIA (LÄRANDE I ARBETE) 
I början av utbildningen blir studenterna ordentligt introducerade för kursmomentet 
LIA, vad det innebär och målen som ska uppfyllas med den. Vi har även LIA som en 
stående punkt att prata om på de fysiska träffarna som arrangeras.  
 
LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar på så vis till utbildningsmålen.  
Utbildningens LIA sträcker sig över 4 månader och är utbildningens sista kurs i 
termin 4. Kursen syftar till att studenterna ska få använda de kunskaper, färdigheter 
och kompetenser de tidigare lärt sig och jobba med det i det verkliga arbetslivet. En 
utmanande och praktisk kurs där studenterna själva ansöker om LIA hos företagen 
och själva får ta ansvar, visa framfötterna och vara en del av teamet. Alla 
intresserade LIA-företag får information om vilka kurser studenterna har läst samt 
vilka de övergripande utbildningsmålen är och vilka specifika mål kursen har.  
 
ANSKAFFNING AV LIA-PLATS 
DMG Education har ett omfattande nätverk med företag och organisationer från det 
anställande arbetslivet som har uttryckt att de vill ha in ansökningar för LIA. Alla 
studerande uppmuntras att på egen hand kontakta LIA-företag men utbildningen 
ansvarar för att samtliga studerande har en arbetsplats att genomföra sin LIA på.  
 
 
ARBETSLIVETS MEDVERKAN 
Kursledare och föreläsare 
Tack vare de krav på utbildad personal DMG Education har kommer dessa på så 
sätt att ha en nära anknytning till arbetslivet. All undervisande personal har både 
tidigare erfarenhet av det aktuella ämnet de lär ut men även aktuell erfarenhet för 
att på så sätt kunna applicera det helhetstänk som utbildningen har; utveckling, 
förbättring och effektivisering. 
 
 
 



 

 

11 

 
Projektbeställningar 
Dessa kurser består av verkliga projekt beställda av det anställande arbetslivet. 
Genom dessa projekt får den studerande insikt i vilka projekt arbetslivet kan arbeta 
med samt hur utvecklingen i branschen ser ut. Dessa kurser bidrar även till stor del 
till att den studerande ska kunna omvandla sina teoretiska kunskaper till färdigheter 
och kompetenser. 
 
Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen jobbar aktivt under utbildningens gång för att säkerställa 
branschens behov för att på så sätt genomföra eventuella uppdateringar i de 
aktuella kurserna. Detta görs genom regelbundna möten där information från 
arbetslivet har samlats in och analyserats för att eventuellt uppdatera innehållet i 
pågående utbildning. 
 
Coacher 
Vid behov kan studenterna under andra halva på utbildningen söka och börja 
samtala med en coach. Dessa coacher samarbetar med utbildningen och kommer 
presenteras under våren på första året. Denna coach jobbar aktivt i det anställande 
arbetslivet och kan på så sätt fungera som ett bollplank och en stöttepelare för 
yrkesmässiga frågeställningar.  
 

Behörighet, urval och ansökan 
  
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET 
 
För att bli behörig till yrkeshögskolan och utbildningen så behöver du uppfylla de tre 
stegen nedan: 
 
1. Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, det vill säga antingen: 

• Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal 
vuxenutbildning. 

•  Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat 
program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 
gymnasiepoäng. 

• Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget 
Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. 

• Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av 
ovanstående. 
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• Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till 
motsvarande utbildning. 

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

2. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller 
norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. 

3. Särskilda förkunskaper: 

• Betyg lägst G respektive E i Engelska B eller Engelska 6 
• Betyg lägst G respektive E i Svenska B eller Svenska 2 

Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i steg 1-3, även den som 
bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som 
utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får 
avsättas för sådana sökande. 

Följande handlingar styrker din eventuella behörighet: 

• Gymnasiebetyg (gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg) 
• Eller om du har motsvarande till gymnasiebetyg: Kommunal 

vuxenutbildning, Folkhögskola, Översatta betyg från UHR´s hemsida (om du 
har utländska betyg) 

Dessa handlingar ska vara intygade och underskrivna av representant för 
skolan/utbildningsanordnare. 

Om du saknar formella handlingar, till exempel ett gymnasiebetyg eller en särskild 
förkunskap, finns det ändå en chans att bli behörig, ingå i ett urval och en möjlighet 
att bli antagen. I din ansökan ska du då åberopa reell kompetens. Läs mer hur du 
går tillväga här: http://dmgeducation.se/reell-kompetens   

URVALSGRUNDER 
Skulle fler ansökningar komma in än platser så kommer ett urval att tillämpas. 
Urvalet görs på en sammanvägning av följande delar: 
 
- Betyg 
- Särskilt prov (alla som söker kommer bli inbjudna till detta webbaserade prov) 
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Betyg 
Gymnasieexamen och slutbetyg från gymnasiet värderas enligt följande: 
 
1 poäng ges för flest E eller G 
5 poäng ges för flest C+D eller VG 
10 poäng ges för flest A+B eller MVG 
 
Maxpoängen för urvalsgrunden betyg är 10.  
 
Särskilt prov 
Det särskilda provet är ett webbaserat skriftligt test i två delar. 
 
Del 1 bedömer den sökandes kunskaper om musikbranschen, problemlösning, 
projektarbete och kommunikation. Denna del består av 10 frågor. Den sökande 
kommer utefter en given bedömningsmall få erhålla 1-4 poäng/fråga. 
 
Del 2 bedömer den sökandes kunskaper inom inhämtning av information. Denna del 
består av 20 frågor. Frågorna har endast ett givet svar och den sökande får 
antingen 0 eller 1 poäng/fråga. 
  
Maxpoängen för urvalsgrunden särskilt prov är 60. 
 
Skulle flera sökande ha samma poäng fördelas platserna ut enligt högst totalpoäng 
på det särskilda provet. Blir det fortfarande samma poäng mellan sökande fördelas 
platserna ut enligt högst totalpoäng på del 1 i det särskilda provet. Om de sökande 
fortfarande inte kan skiljas åt utan har samma totalpoäng slumpas deras inbördes 
ordning genom lottning. Sökande som kan styrka en konstaterad 
funktionsnedsättning erbjuds möjlighet att få göra provet muntligt istället för 
skriftligt eller att få använda talsyntes. 
 
ANSÖKAN 
Du ansöker via www.yh-antagning.se. Läs mer här: 
http://dmgeducation.se/ansokan  
 

Att studera på DMG Education 
  
PEDAGOGISKT STÖD 
Under utbildningen finns det möjlighet till ytterligare pedagogiskt stöd för alla 
studerande som är i behov av det. Studerande ska informera utbildningsledaren om 
detta behov så tidigt som möjligt, innan start av utbildningen.  
Exempel på särskilt pedagogiskt stöd är:  
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- Anteckningsstöd 
- Inläsning av litteratur 
- Utökad lärartid 
- Mentorsstöd 
- Teckenspråkstolkning 
- Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller 

muntligt istället för skriftligt prov) 
 
För mer utförlig information: https://www.yrkeshogskolan.se/Om-
yrkeshogskolan/Pedagogiskt-stod-och-tillganglighet/ 
  
STUDERANDEINFLYTANDE 
De studerandes inflytande är viktig i utbildningen och det läggs stor vikt i att blanda 
med de studerandes åsikter och perspektiv kring utbildningen. Alla studerande 
uppmuntras att kontinuerligt utvärdera och bidra till att förbättra utbildningen och 
även den framtida yrkesrollen i arbetslivet. 
 
STUDERANDEGRUPPEN 
Genom studerandegruppen får alla studenter insyn i utbildningen och dess arbete. 
Uppdateringar och eventuell ny, relevant information kommer via studerande-
gruppen framföras vidare till alla studenter på itslearning eller via annan önskad 
kommunikationsplattform. Studerandegruppens uppgift är att vara lyhörd kring 
studenternas åsikter om utbildningens upplägg och ska ta vidare eventuella åsikter 
och förslag till ledningsgruppen som styr utbildningen. Studerandegruppen ska 
uppmuntra alla studenter att lämna åsikter och reflektioner. Inledningsvis (på 
upprop) skickas intresse ut till klassen om vilka som vill vara med i studerande-
gruppen. Därefter väljs de ut och eventuellt sker lottning om antalet överskrider åtta 
personer. En representant ska även lottas ut till att få vara med på ledningsgrupps-
mötena. Representanten ska föra vidare studerandegruppens samlade åsikter och 
eventuella förslag på ändringar till ledningsgruppen. Från tidigare klass finns det 
även en representant från studerandegruppen med på ledningsgruppsmötena. Det 
är studeranderepresentanterna som ska planera in dessa möten. 
 
SVENSKA MED YRKESINRIKTNING 
Undervisning i svenska med yrkesinriktning kommer att erbjudas om behovet finns i 
form av individuellt anpassad undervisning där en plan läggs upp tillsammans med 
den studerande. En utvärdering görs kring hur den studerandes språkkunskaper ser 
ut innan planen och undervisningen läggs upp. Undervisningen kommer bedrivas 
parallellt med den ordinarie utbildningen i form av självstudier samt tillsammans 
med kursledare i svenska och/eller kursledare som arbetar med svenska för 
invandrare.  
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Kontakta mig för frågor om utbildningen! 
Hoppas vi ses!  
 
Niclas Gustafsson, utbildningsledare 
niclas@dmgeducation.se  
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