
Fakulteten för pedagogik

Studera till klasslärare
och speciallärare

och välfärdsstudier



Vad består studierna av?
Studiehandboken.abo.fi

Klasslärarutbildningen

Pedagogik, 150 sp

Ämnesdidaktik, 60 sp

Biämne/valfria studier, 70 sp

Språk och studiefärdigheter, 20 sp

Språkbadsklasslärarutb.

Pedagogik, 120 sp

Ämnesdidaktik, 60 sp

Valfria studier, 10 sp

Språk och studiefärdigheter, 20 sp

Svenska för språkbadslärare, 80 sp

Speciallärarutbildningen

Pedagogik, 60 sp

Ämnesdidaktik, 60 sp

Valfria studier, 30 sp

Språk och studiefärdigheter, 20 sp

Specialpedagogik, 130 sp



180 + 120 sp               20 platser Vasa Ansökningstid

3 + 2 år 17-31.3.2021

Utbildningslinjen för speciallärare



PeM med 

specialpedagogik som 

huvudämne ger många 

möjligheter 

• Speciallärare och specialklasslärare 
inom grundläggande utbildning 

• Speciallärare inom andra stadiet 
(ss. gymnasium, yrkesutbildning)

• Klasslärare (examen ger klasslärarbehörighet)

• Jobb utanför skolan, bl.a. inom 
organisationer, föreningar, förlag etc.



Kurser inom specialpedagogik
Kretsar kring 

• bemötande och värdefrågor

• vanliga lärandeutmaningar (ex. läsning, matematik)

• funktionsvariation (ex. ADHD, intellektuell funktionsvariation, autismspektrumtillstånd)

• handledande verksamhet (kollegor, elever, föräldrar)

• specialpedagogisk verksamhet

• forskningsmetodiska studier

• praktiker 



En populär utbildning som växer
Ca 130 huvudämnesstuderande

En allmänbildande och 
personlighetsutvecklande utbildning 
som är till nytta även om man inte 
skulle jobba som speciallärare. 

Speciallärar-

utbildningen



En utbildning som 

passar dig som vill 

kombinera hjärta 

och hjärna



180 + 120 sp               60 platser Vasa Ansökningstid

3 + 2 år 17-31.3.2021

Utbildningslinjen för klasslärare



Vad är pedagogik?



Lärar- och 

elevperspektiv



Pedagogikens delområden



Teori och praktik
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180 + 120 sp               20 platser       Vasa Ansökningstid

3 + 2 år 17-31.3.2021

Utbildningslinjen för klasslärare, 
inriktning språkbad



Utbildningen ger

behörighet för… 

med svenskspråkig

skolutbildningsbakgrund

- som klasslärare i svenska skolor

med finskspråkig

skolutbildningsbakgrund

- som språkbadsklasslärare i språkbadsskolor

- som klasslärare i finskspråkiga skolor

- som ämneslärare i svenska som andra 

inhemska språk i finskspråkig 7-9 
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Med statens språkprov = utmärkta kunskaper i finska: 

samma behörighet som studerande med finsk

skolutbildnigsbakgrund



https://www.youtube.com/watch?v=TZ9DaKJqcpw

https://www.youtube.com/watch?v=TZ9DaKJqcpw


Lärare i småbarnspedagogik

Klasslärare

Speciallärare

Hushållsvetenskap/
Ämneslärare i 
huslig ekonomi

Ämneslärare i 
hälsokunskap

Slöjdvetenskap/ 
Ämneslärare i slöjd

Annan ämneslärarutb. 
(Åbo)

Utbildningsledarskap
(rektorsbehörighet)

Studier för 
studiehandledare

Ämneslärare i 
samhällslära

Klasslärare, inriktn. språkbad

Svenska för språkbadslärare



Urvalsprocessen då?
Klasslärare, språkbadsklasslärare, speciallärare

Alla beaktas i betygsurvalet, 

VAKAVA-poäng i andra hand

Lämplighetsprov i juni

Två skeden: 

1. Betygsurval ELLER 
VAKAVA-prov   

2. Lämplighetsprov

Mer info på studieinfo.fi - använd sökord

Poäng för 

studentexamen i:

Modersmål

Matematik (lång / kort)

Ett realämne

Ett språk



VAKAVA vadå?

VAKAVA-provet:

• Består av fem delområden och görs på basis av material som delas ut 
vid provtillfället. I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som 
behövs inom det pedagogiska området.

Lämplighetsprovet: 

• Intervju där man bedömer utbildningsbarhet och förmåga att ta till sig 
det pedagogiska områdets kunskaper och färdigheter, samt 
lämpligheten för arbete inom det pedagogiska området. Utöver detta 
bedöms viljan att förbinda sig till att avlägga examen.



YouTube Instagram studieinfo.fi

Klasslärarstuderande Åbo Akademi sök på ”klasslärare”, 
Julia Liewendahls vlogg @aboakademi ”språkbadsklasslärare eller

”speciallärare”

Följ oss och se mer på


