
Om denna stund

• Vi som berättar är:
Ann-Sofie Nygård, Novia
Annika Stadius, Arcada
Carola Holmlund, Vamia
Carolina Isomaa och Lise-Lotte Seymour, Optima
Rebecka Kronkvist, studerande
Harriet Bystedt, YA!

• Vi uppskattar aktivt deltagande

• Ställ gärna dina frågor i chatten

• Vi svarar på dem vartefter i chatten eller i slutet av 
presentationen



Smidiga övergångar i 
Svenskfinland – Hur

gick det sedan?

Erfarenheter och reflektioner



Smidiga övergångar i Svenskfinland, 
S20825 

Genomfördes av Arcada, Novia, Optima, Prakticum, Vamia och YA

Augusti 2016 - juni 2020

Finansiärer: ELY, Svenska Kulturfonden och delgenomförarna

https://sites.google.com/yrkesakademin.fi/smidigaovergangarsvenskfinland

https://sites.google.com/yrkesakademin.fi/smidigaovergangarsvenskfinland




Bakgrund och relevans

• Klar för urval – bättre utnyttjande av studentexamen i urval till 
högskolor (UKM 2016:37)

• Klar för urval II. Från yrkesutbildning till högskola (UKM 2017:25)

• Med blicken lyft och breda perspektiv. Synpunkter på samarbetet
mellan utbildningsanordnare inom yrkesutbildningen och högskolorna
(UKM 2019:26)



Examensdelen
med sikte på
högskolestudier



Pilot från Prakticum till Arcada

• Examensdel på 15 kompetenspoäng planerades tillsammans av 
Prakticums och Arcadas lärare
• Examensdelen omfattar 2 kp Lärandekompetenser, 5 kp modersmål, 5 

kp matematik, 3 kp engelska
• Första gruppen inledde examensdelen våren 2019
• 46 studerande anmälde sig till examensdelen, 19 avklarade

examensdelen och 14 uppnådde kriterierna för antagning till Arcada 
2020



Hur har det gått 
för studenterna 
på Arcada?

• 9 studenter har tagit emot sin studieplats via Smidiga vägen

• 3 studenter har anmält sig frånvarande

• De som inlett studierna har presterat 15 – 39 sp under hösten

• Medeltalet i kurser har varierat mellan 2,2 och 4,33

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

https://arabiska.matteboken.se/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Studenternas uttalanden; vad var bäst med 
Smidiga modulen?
”Modersmålet och att lära sig skriva ett vetenskapligt arbete samt hur

man skall använda riktiga källor rätt”.
”Förberedelser inför YH studier som handla mest om studie teknik var 

något som borde vara obligatorist redan för grundexamens studier. 
Konkreta övningar för hur man studerar”.

”Att få en möjlighet att komma in till Arcada utan att göra inträdesprov. 
Att jag har lärt mig super mycket och enligt mig lärt mig super mycket
mera än de andra i min klass, slutarbetet gav mig mycket. Bra 
konsept!”



Studenternas uttalanden; 
vad var svårt med Smidiga?

”Att hinna med allt, få all information. 
Slutarbetet var också utmanande
men givande. Veta vilka kurser jag 
har gått och skall gå”

”Slutarbetet man skrev”

”Krävande”

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY

https://www.flickr.com/photos/jocke66/557757737/in/photolist-RhDWH-aeWWzt-6ZcXxx-6Sof8i-6zcaNj-4yk8E3-dMq8yQ-nz1c24-bUpnzq-8Ndf7i-fZA6pj-6B4TRo-5g945a-5ci5sj-bmNsUJ-kzFYcW-csFVA1-c1eEuu-bMrShp-bJPkWK-9N655s-DjDz4-6U5v1j-aH2Vnk-ontRnF-8nCVv-79SZPQ-59qn6b-bVA4KE-bUpocE-cGvsvL-9D2umM-8DTsjJ-8A9hGy-89YzKQ-7ZQtLL-7Lsaum-9KHGx8-78pSuk-6WHojR-xT4Pk-73DtF8-es2tGQ-k3Pix2-9fNXtk-6rSzem-4r9h7d-8fBt2Z-fuRswE-daR3UG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Fortsatta studier i sikte 15 kp
- Optima våren 2021

• Pilot våren 2021 för studerande i slutskedet av sina 
studier och mål att söka vidare till tredje stadiet
• 15 studerande från 7 olika branscher; artesan, bygg, 

el, ict, merkonom, metall, husteknik.
Studiehelheten tas in i de yrkesvalbara studierna under:

Delområde av gemensamma examensdelar, 
gymnasiestudier eller andra studier som stöder 
förutsättningarna för fortsatta studier.

Helheten består av utökade valbara mål för kunnande 
separat i ovannämnda delområden av de gemensamma 
examensdelarna.



Fortsatta studier i sikte 15 kp
- Optimas test våren 2021
• Uppbyggnad;
- Modersmål 5 kp, Finska 1 kp, Engelska 2 kp
- Matematik 4 kp och
- Studie- o karriärplanering 3 kp.
• Inom studie- och karriärplanering läggs även fokus på kommande 

arbetsliv. I praktiken innebär det samarbete med regionens näringsliv 
genom föreläsningar och jobbskuggning. Vill visa vilka typer av 
arbeten som kopplas till studier på tredje stadiet.
• Feedbacken hittills: givande men även mera krävande än vad 

studerande är vana med.



Studerar samtidigt vid YH

• Mål 30 sp

• Identifierar kunnandet i
grundexamen

• Validerar kunnandet om 
fortsätter yh studier



Genomförande

• Studerandes erfarenheter från vårt 
utvecklingsarbete

• Intervju med tre av Vamias studerande som 
hösten 2020 har studerat vid Novia i Vasa:

https://youtu.be/9X6m8oNiwZk



Möjligheter 

• sätt att individualisera utbildningen enligt 
egna intressen och behov > ökar 
studiemotivationen och utmanande

• försnabbar totala studietiden

• bra att få prova på yrkeshögskolestudier 
redan på andra stadiet

• underlättar beslutet om vart man ska söka 
sig vidare då man har fått prova på ett 
alternativ



Utmaningar

• lämpar sig inte för alla eftersom kräver mer arbete och eget ansvar
• tydlig INFO
• studierna nu mera digitalt – hur möta varje studerande och vad hen 

behöver för framgångsrika studier



OptiCareer day

• Evenemanget har som målgrupp
Jakobstadsregionen: grundskolans åk 8, andra 
stadiets åk 1, tredje stadiet samt nejdens 
språkutbildningar
• Det som presenteras under evenemanget är 

Jakobstadsregionens:
• grundläggande yrkesutbildningar, gymnasier och 

tredje stadiet via presentationer
• regionens arbetsliv via en företagarmässa (i år 

filmer)
• inspirationsföreläsningar om olika vägar till 

karriär inom arbetslivet samt framtidsföreläsning
• Ca 1 700 ungdomar och 6 utbildningsanordnare på 

andra och tredje stadiet, Concordia.



OptiCareer day
- stadieövergripande 
evenemang
• Målsättningen är att inspirera 

unga och visa på möjligheter 
till studier och arbetsliv i den 
egna regionen. 
• Kopplingen mellan de olika 

utbildningsstadierna och hur 
de på sikt leder en in i 
arbetslivet.
• Ordnades 28.1.2021 för tredje 

gången, nu digitalt.
OptiCareer Day'21 c- Optima 

(optimaedu.fi)

https://optimaedu.fi/sv/for-arbetslivet/opticareer-day21/


Bestående resultat

• Flexibla modeller för studerande att förbereda sig 
för/pröva på studier på ett högre stadium

• Modellerna sprids, vidareutvecklas, tas ibruk av nya
utbildare

• Nätverket finns kvar – vi känner till varandras
utbildningar och sätt att jobba, lätt att ta kontakt, 
fråga, tipsa och handleda studerande

• Många nya kontakter och samarbetsparter med
liknande intressen

19



Vad nu?
Försöker lösa de nya utmaningarna vi nu står inför

Via Rätt att kunna åtgärdsprogrammet/handledning:
• Enhetliga tjänster för fortsatt handledning och likvärdiga 

möjligheter att fortsätta studier
• Möjligheter att bekanta sig med högskolornas lärmiljöer och 

utbildningsutbud
• Information och handledning, studerande till studerande 

eller peer to peer

Karriärcenter Arabia

Olika modeller för handledning; pop up (fysisk och digital)

Möta olika initiativ till nya möjligheter - sprider sig



Tack!
Annika, Ann-Sofie, 
Carola, Carolina, 

Emelie, Ida, Lotta, 
Rebecka, Zakarias och 

Harriet


