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Utbildningslinjen för ämneslärare
En bred allmänbildning ger oss förutsättningar att förstå
vår omvärld och varandra. Som ämneslärare är du expert
på just ditt ämnesområde och får dagligen inspirera elever
och studerande till att vidga sina vyer. Ämneslärarens
arbete är både socialt och mångsidigt. På ämneslärarlinjen
lär du dig att hitta intressanta sätt att dela med dig av ditt
kunnande. Utbildningen är för dig som vill undervisa i
grundskola, på andra stadiet eller yrkeshögskola i något
av dessa ämnen: biologi, engelska, filosofi, finska, franska,
fysik, geografi, historia, huslig ekonomi, hälsokunskap,
kemi, livsåskådning, matematik, modersmål och litteratur,
psykologi, religion, ryska, samhällslära, slöjd och tyska.
För att arbeta som ämneslärare krävs en högre högskoleexamen med ett av dessa ämnen som huvudämne. Oftast
undervisar ämneslärare dock i två eller flera ämnen och då
krävs ett långt biämne i de andra ämnena.
Du som studerar till ämneslärare med hushållsvetenskap
eller slöjdvetenskap som huvudämne avlägger pedagogik
med lärarinriktning, 60 sp, parallellt med de övriga magisterstudierna under hela studietiden i Vasa.
Som ämneslärarstuderande läser du 60 studiepoäng
pedagogik med lärarinriktning, 25 studiepoäng grundstudier och 35 studiepoäng ämnesstudier, som båda
består av både teoretiska studier och praktik. De teoretiska grundstudierna kan du avlägga som nätstödda
studier under en längre tidsperiod eller intensivt under en
hösttermin, antingen i Vasa eller i Åbo. Ämnesstudierna
avlägger du som heldagsstudier under en vårtermin i
Vasa. Grundstudiernas inledande praktik gör du i Vasa
och ämnesstudiernas fältpraktik på en valfri svenskspråkig
skola i Finland.

Vi erbjuder också behörighetsgivande pedagogiska
studier för dig som vill bli ämneslärare och som redan påbörjat eller avlagt en högre högskoleexamen med studier
i ett undervisningsämne som finns inom grundläggande
utbildning eller gymnasium. Kurserna kan avläggas som
ett biämne eller som fristående studier och består av 60
studiepoäng grund- och ämnesstudier i ämneslärarinriktad
pedagogik.

Du som ämneslärare i arbetslivet
Som utexaminerad ämneslärare kan du jobba i årskurs
7–9, gymnasiet, yrkesskola eller yrkeshögskola. De flesta
skolor är kommunala med ett fåtal undantag av statliga
och privata skolor. Dina närmaste arbetskamrater är de
ungdomar du undervisar, lärare och annan skolpersonal.
Förutom själva undervisningen består ämneslärararbetet
av lektionsplanering och -förberedelser, prestationsutvärdering och utvecklande av den egna expertisen. Som
ämneslärare får du dagligen använda din kreativitet, ditt
tydliga kroppsspråk och din kommunikationsförmåga
för att väcka intresse för ditt ämne. I och med att många
äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av
nya lärare på många håll i Finland. Du som brinner för ditt
ämne och vill dela det med andra gör ett bra val i att bli
ämneslärare!
Bonus: För målinriktade studerande erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!
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