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180 + 120 sp             60 platser Vasa Ansökningstid
3 + 2 år                 20 platser (språkbad) 17-31.3.2021

NYTT 2021: Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, kräver tidigare studier och arbetserfarenhet, 40 
studieplatser

Utbildningslinjen för lärare
inom småbarnspedagogik



• Utbildningsstyrelsen definierar 
småbarnspedagogik som en 

”systematisk och målinriktad helhet som består 
av fostran, undervisning och vård av barn och i 
vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet 
med småbarnspedagogiken är att stöda 
barnets uppväxt, utveckling och lärande samt 
att främja barnets välbefinnande”

Early childhood education
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Vad är 

småbarnspedagogik?



Varför ska du bli lärare inom 

småbarnspedagogik?
• Finns jobb i hela Finland och hela Norden 

• Kreativt yrke 

• Mångsidigt, får lära sig nytt, omväxlande arbetsvardag, får utveckla sig själv och se 

barnens utveckling och lärande, får följa barnens lärstig

• Ansvarsfullt jobb, självständigt - kan påverka sin egen arbetsvardag och situation 

• Akademisk examen och yrkesexamen på 3 år (för de som inte vill sätta 5 år på en 

bra utbildning)

• Ett framtidsyrke! 
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Utbildningens upplägg
• PeK inom småbarnspedagogik = lärare inom småbarnspedagogik

• PeM inom småbarnspedagogik

• Grundstudier, 25 sp

• Ämnesstudier, 35 sp

• Yrkesfärdigheter, 75 sp

• Andra studier och valfria studier, 45 sp

• Obligatoriska studier och tematiska moduler, samt magisteravhandling 
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Vilken nytta gör man som lärare 

i småbarnspedagogik?
• Du sätter grunden för barns utveckling och lärande och är med och ger en bra start åt 

alla barn
• Att vara med och forma framtiden – det viktigaste jobbet!
• Stöttar föräldraskap, och utan kan inte föräldrar arbeta
• Chans att påverka framtiden för många individer, att vara del av en trygg fast punkt för 

barnen. Inte bara på individnivå, om alla får så bra start som möjligt får vi ett bättre 
samhälle

• Man lägger grunden för den berömda finländska utbildningen, början på det livslånga 
lärandet

• Vara förebild för empati, värderingar, vardagskunskap, att fungera i grupp, att vara och 
bli en del av samhället
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Om du vill utvecklas senare
– Bli speciallärare inom småbarnspedagogiken 

– Den akademiska examens möjligheter  andra pedagogiska yrken

– Föreståndare, ledare, dagvårdschef (om magister)

– Barnkultursektorn, kreativa yrken, egenföretag (Apan Anders), YLE

– Jobb inom både kommunala och privat sektor

– Forskare och universitetslärare
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• Du får mötas och handskas 
med många olika typer av 
människor.

• Man får utvecklas som 
person genom mycket 
självreflektion utöver 
kunskapen och ta del av 
andras erfarenheter och 
tankar

• Variation i kursupplägg 
och utbildningens innehåll 
(teori och praktik)
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Vad ger 

studierna dig?
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Känns detta som nått för dig? Gör ett test

• Välj din favoritsagobok från då du var barn

• Läs den gärna för ett barn eller en kompis på ett mysigt ställe

• Vilken nyfikenhet växte fram hos barnet? 

• Vad kan barnet tillsammans med dig lära av sagan?

• Om övningen ger dig en fin känsla som du vill utforska mera –

sök till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik
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