
 
 

Tips och råd för dig som hemresande student 
 
Som Hemresande student är du representant för din utbildning och Luleå tekniska universitet. 
Du berättar om dina personliga erfarenheter och upplevelser, om studiestarten, studierna, 
kamratskapen, studentlivet m.m. för en gymnasieklass i din hemkommun.  
 
Förbered ditt besök  
Läs utbildningskatalogen/programsidorna på webben så att du har en övergripande kunskap i 
vårt utbildningsutbud. Luleå tekniska universitet har 130 olika utbildningar, vi förväntar oss 
inte att du kommer ha kolla på alla men att du är spetskunskap på din egen utbildning. Bekanta 
dig hem hemsidan, vart hittar man information om olika utbildningar, vart hittar man 
information om hur man kan besöka oss (ltu.se/besokoss). 
 
Du använder Powerpoint-mallen som du får av studentrekryteringen och förbereder din  
presentation utifrån avsedd mall och talmanus, som du kan visa vid 
informationspasset/föreläsningen. Det finns utrymme att lägga till egna bilder/slides om sådant 
som du tycker är viktigt att ta upp. 
 
Din utbildning  
Var påläst om din egen utbildning. Förbered dig gärna genom att prata med andra kurskamrater 
och dina lärare. Var också beredd på att du svara på frågor om yrken och arbetsmarknaden inom 
ditt utbildningsområde.  
 
Andra universitet/högskolor  
Det är viktigt att inte prata negativt om andra lärosäten det kan ge motsatt effekt. Om du får 
frågor om andra lärosäten, säg då att du bara kan svara utifrån Luleå tekniska universitet och 
hur det är hos oss. Om du har gått på ett annat lärosäte och upplever att du kan svara, gör de i 
så fall men undvik att prata negativt om varken Luleå tekniska universitet eller det andra 
lärosätet. 
 
Frågor  
Förbered dig för frågor om studier och studentliv, hänvisa frågor om antagning och behörighet 
antagningsenheten på universitetet då det konstant ändras och kan vara svårt att svara på. Om 
du ej kan besvara någon fråga hänvisa dem då till ltu.se/besokoss, där finns ett kontakt formulär 
där de kan ställa sin fråga, så vidarebefordrar studentrekryteringen frågan till rätt person. 
 
Praktiska tips inför informationspasset  
Be om att få minst 30 minuter för din föreläsning, undersök om det finns möjlighet att visa en 
PowerPoint-presentation. Anpassa upplägg och innehåll till målgruppen du besöker. 
Presentationen bör inte vara mer än 20 minuter, då har du 10 minuter till eventuella frågor.  
 
Ställ gärna frågor till gruppen eller gör ett par värderingsövningar*.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förslag på upplägg 
 
Talmanus och instruktioner finns i PowerPoint-mallen du får av studentrekryteringen. 
 
Personlig presentation 
Presentera dig själv och dina erfarenheter av studier och studentliv vid Luleå tekniska 
universitet.  

• Är du med i någon förening/sektion/arbetslag/projektarbete? 
 
Egna erfarenheter inför val av utbildning 
Berätta om dina tankar inför valet av utbildning och utbildningsort. Tipsa om var de kan hitta 
bra information och att de kan besöka universitetet (ltu.se/besokoss).  

• Var du på ex. Minikurser, Öppet hus, träffade studentambassadör på utbildningsmässa? 
Berätta mer om det, hur påverkade de dig och ditt val? 

• Skrev du Högskoleprovet? Det kan vara ett tips för dem som är intresserade att söka 
utbildning på högre nivå. 

• Vart kan de kolla antagningsstatistik? (statistik.uhr.se) 
o Nya program finns inte med förrän ett år efter de startade.   

 
Fakta om studierna 
Här kan du berätta mer om kurser som ingår ex. för alla ingenjörer (matematik/fysik/kemi), 
fördjupningskurser som är specifikt för ditt program eller om den kurs du tyckt var roligast. 
Visa t.ex. programplan, kurslitteratur och schema. Du kan förklara att på Luleå tekniska 
universitet skriver man oftast ett stort prov i slutet av kursen s.k. tenta och att man får 
högskolepoäng och annat som du anser är relevant.  

• Har din utbildning olika inriktningar? Vilken väljer du och varför? 
• Gör man utbyten inom din utbildning? Vart åker man (ex. EEIGM, Rymd) 
• Har du varit/ska åka utbytesstudier? Vad är dina erfarenheter av det? 
• Gör man VFU/praktik på ditt program?  

o Kan man göra utlands VFU/praktik? 
 
Jobb efter examen 
Berätta gärna vilket drömjobb du hoppas kunna få efter examen och jobb du vet andra har som 
läst samma utbildning. Ge dina tankar och erfarenheter om vad du tror kring arbetet och 
arbetsmarknad. Poängtera att det inte finns några garantier och att arbetsmarknaden är förändlig 
utifrån många olika faktorer. Tipsa om att läsa arbetsmarknadsprognoser, platsannonser och 
statistik.  
 
Utbildningar 
Luleå tekniska universitet har 130 olika utbildningsprogram fördelat på olika campus: Luleå, 
Piteå, Skellefteå, Kiruna, Filipstad och Åre. Det finns dessutom utbildningar på distans. 
Presentera alla utbildningsområden Luleå tekniska universitet erbjuder.  

• Teknik 
• Ekonomi 
• Samhälle 
• Hälsa 
• Media 
• Musik 
• Lärarutbildningar 



 
 

Nämn gärna att Luleå tekniska universitet erbjuder utbildningar från bl.a. Civilingenjör inom 
Rymdteknik till fysioterapeuter och däremellan finns det 128 andra utbildningar! 
 
Besök Luleå tekniska universitet 
Presentera möjligheten att besöka Luleå tekniska universitet som t.ex. Student för en dag och 
Minikurs. Mer information om detta finns på ltu.se/besokoss, läs på så du har koll på vad som 
gäller. Om du har varit med på något av våra event berätta gärna vad du tyckte och om det 
påverkade ditt val av lärosäte.  

• Om det är innan utbildningsmässor nämn att vi kommer att vara på SACO-mässan 
(nov/dec) i Älvsjö och Hyllie, kunskap och framtid i Göteborg (nov), Nolia karriär (feb) 
i Luleå/Piteå och Umeå. 

 
Praktiska tips 
Du kan uppmana dem om att ställa sig i bostadskö, och att det finns grupper på FB som hjälper 
nya studenter att hitta botad. Berätta om hur man kan skaffa kurslitteratur, vart är det 
enklast/bäst.  
 
Ställ frågor 
Du kan t.ex. fråga dina åhörare om vilka tankar de har kring högskolestudier. Nämn att om de 
kommer på frågor efter du har åkt att de kan kontakta universitetet antingen via ltu.se/besokoss 
eller ltu.se/studenttorget, på båda sidor finns kontaktformulär som de kan använda.   
 
Avslut 
Tacka för att du fick komma och berätta om din utbildning och din skola och säg något i stil 
med att du hoppas att se dem till hösten/nästa höst på campus.  
 
Efter avslutad föreläsning 
När ditt besök är klart fyller din kontaktperson i ditt besöksintyg som du får av 
studentrekryteringen. De lämnar du sedan tillbaka till studentrekryteringen med din tidrapport. 


