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Växla upp handledningen

• Utvecklingsprojekt som delfinansieras av 
Utbildningsstyrelsen inom programmet Rätt 
att kunna
• Vi som är här med er idag är:
Ida Fredriksson, Axxell
Carolina Isomaa/Sanna Knutar-Junell, Optima
Lotta Sjöblom, Prakticum
Carola Holmlund/Claus Norrgrann, Vamia och
Harriet Bystedt, YA!
• Samarbetspartner, Yrkeshögskolan Arcada och 

Novia



Mål

• Utveckla samarbetet kring övergångar från andra till tredje stadiet via olika kanaler och -
metoder 

• Utveckla och sammanföra modeller för handledning samt dra nytta av digitala kanaler 
och verktyg i informationsspridningen och kontakter till studerande 

• Utveckla fortsatt systematisk handledning, jämlika möjligheter till studier samt 
studerandes delaktighet i sina egna och medstuderandes studier



Detta gör via genom att:

• Utveckla enhetliga tjänster för fortsatt handledning och likvärdiga möjligheter att 
fortsätta studier

• Erbjuda möjligheter att bekanta sig med högskolornas lärmiljöer och utbildningsutbud
• Information och handledning via studerande till studerande eller peer to peer



Jobbar du med 
karriärplanering?

Ja – grön sida
Nej – lila sida



Hur jobbar du 
med 
karriärplanering?

Diskutera i par, skriv på ena tavlan



Vilket material 
brukar du använda i
karriärplaneringen?

Diskutera i par, 
skriv på andra
tavlan



Fem olika vägar/scenarion/
möjligheter som vi vill visa via 
en gemensam 
introduktionsvideo, som 
lanseras på Educa 28-29.1.22

1. Grundexamen à yrkes- och 
specialyrkesexamen
2. Grundexamen à
yrkeshögskola
3. Grundexamen à univeristet
4. Studentexamen à grund-, 
yrkes, eller specialyrkesexamen
5. Examen på tredje stadiet à
examen på andra stadiet



Grundexamen  
à Yrkes- och 
Specialyrkesexamen

Elsa & Sara 

Grundexamen inom 
lantbruksbranschen, 

Djurskötare 

à

Yrkesexamen i djurskötsel, 
Djurskötare på klinik  



Vem är detta case bekant för? 
Har du erfarenhet av detta antingen
personligen eller via jobbet?

Ställ dig upp



Grundexamen 
à Yrkeshögskola

Jessica

Merkonom > Tradenom

Bokförare på olika byråer
Revisorstrainee

Video

http://vaxlaupp.vlab.fi/movies/vamianovia.mp4


Vem är detta case bekant för? 
Har du erfarenhet av detta antingen 
personligen eller via jobbet?

Ställ dig i X position



Grundexamen 
à Universitet

Emma & Sandra

Närvårdare
à

Utvecklingspsykologi
Lärare inom

småbarnspedagogik

Länk till videon

https://www.youtube.com/watch?v=wroTJJJ7jas


Vem är detta case bekant för? 
Har du erfarenhet av detta antingen 
personligen eller via jobbet?

Ställ dig upp och stå på ett ben





Vem är detta case bekant för? 
Har du erfarenhet av detta antingen 
personligen eller via jobbet?

Ställ dig upp och stå på andra
benet



Examen på 3e stadiet 
à examen på andra stadiet

• Jennie studerar till kosmetolog

• Innan det gick hon gymnasiet, läste pedagogik och 
psykologi 1 år och tog därefter estenomexamen

"I yrkesutbildningen får jag fördjupa mina kunskaper 
i praktiken. Här lär man sig också att vara i nära 
kontakt med människor, dagligen."



Examen på 3e stadiet à
examen på andra stadiet

• Marcus studerar till artesan finsnickare
• Innan har han utbildat sig till kock och sen till 

formgivare på tredje stadiet

"I yrkesutbildningen är det mera fokus på det 
praktiskt hantverken och mindre på produktens 
design. På det viset kompletterar mina utbildningar 
varandra mycket bra."



Vem är detta case bekant för? 
Har du erfarenhet av detta antingen
personligen eller via jobbet?

Ställ dig upp och töj på handlederna



Har du erfarenhet av 
case som också 
behöver synlighet? 

Har du frågor eller 
vill du dela egna 
erfarenheter om dina 
case?



Resultat såhär långt, under arbete

https://vaxlaupp.vlab.fi/

https://vaxlaupp.vlab.fi/


Till slut

• Utvecklingsarbetet pågår 15.12.2020-30.6.2022
• Delfinansieras av Utbildningsstyrelsen inom 

programmet Rätt att 
kunna https://minedu.fi/sv/rattattkunna

• Växla upp handledningen

https://minedu.fi/sv/rattattkunna
https://yrkesakademin-my.sharepoint.com/personal/kvarstal_yrkesakademin_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkvarstal%5Fyrkesakademin%5Ffi%2FDocuments%2FVa%CC%88xla%20upp%20handledningen%20outro%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fkvarstal%5Fyrkesakademin%5Ffi%2FDocuments

