
NYHETSBREV3/2013 

UNIVERSITETSSTUDIER I GYMNASIET 

 

När Paulus Heikkilä fick höra om möjligheten att studera vid Åbo Akademis öppna universitet samtidigt 

som han gick i gymnasiet nappade han direkt på idén. 

– Jag hade en del överlopps tid och kurserna verkade intressanta, säger Heikkilä, som avlade studentexamen 

vid Virkby gymnasium i våras. I bagaget hade han utöver studentbetyget också intyg på en avklarad 

grundstudiehelhet vid Öppna universitetet: 25 studiepoäng i ämnet Datavetenskap. 

Blev tipsad av handledare i gymnasiet 

Heikkilä blev tipsad om att vem som helst får studera vid Öppna universitetet av en vikarierande handledare 

under sitt första år i gymnasiet. Tre gymnasiekillar från Virkby inledde introduktionskursen till 

datavetenskap och Paulus Heikkilä avslutade den femte och sista kursen i grundstudiehelheten ungefär två 

och ett halvt år senare. 

– Visst var några av kurserna krävande, och den sista kursen var rent av lite svår, men om man har ett 

någorlunda gott matematikhuvud och kan tänka logiskt är det inga problem att slutföra kurserna, menar 

Heikkilä. 

Distansstudier kräver disciplin 

Samtliga kurser kunde avläggas som nätkurser på distans. Paulus Heikkilä tycker att systemet har fungerat 

bra, men påpekar att studiesättet kräver självkontroll. 

– Det tar också lite mer tid att avlägga en kurs på distans, inte minst för att man inte kan ställa frågor på 

samma sätt som i ett klassrum. På en nätkurs blir man tvungen att tänka mer själv och försöka fundera ut om 

man kan lösa det man funderar över själv, även om det alltid har funnits möjlighet att ställa frågor till lärarna 

över nätet. 

Heikkilä är nöjd över upplägget och tycker uppskattar speciellt att lärarna var så flexibla. 

– Ibland kunde det bli stressigt om vi hade provvecka i gymnasiet samtidigt som någon övning skulle 

lämnas in, men jag fick alltid lite extra tid på mig om jag frågade, säger Heikkilä. 

Möjlighet att söka in till ÅA via Öpu-leden 

http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/
http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/


I grundstudiehelheten ingår fem kurser på vardera fem studiepoäng. Den som avlägger alla kurser med goda 

insikter kan söka in till utbildningsprogrammet i Datavetenskap vid Åbo Akademi via den så kallade Öpu-

leden. Paulus Heikkilä har ändå inga planer på att söka in just nu. 

– För tillfället tjänstgör jag vid luftvapnet i Tikkakoski, och när jag kommer ut från armén söker jag mig 

förmodligen till någon mer tekniskt inriktad bransch, berättar Heikkilä. 

Studierna har han ändå alltid nytta av, resonerar Heikkilä. 

– Även om jag inte skulle få studiepoängen till godo i en kommande utbildning har jag fått massor av ny 

kunskap och förstår bättre hur en dator fungerar. All vetenskap är till nytta. 

Johansson, Maria 

Datavetenskap vid Öppna universitetet: 

http://www.abo.fi/student/datavet 

Öpu-leden: 

http://www.abo.fi/student/opuleden 
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