
Huvudämnet utvecklingspsykologi
Varje människas livscykel är unik och präglas av de 
utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsy-
kologin studerar människans utveckling, särskilt under 
barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men 
även i vuxen ålder och i ålderdomen. Genom studierna 
i utvecklingspsykologi lär du dig om de psykologiska 
mekanismer och lagbundenheter som bland annat styr 
barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig 
regler såsom moralregler, identitetsutvecklingen, valet av 
livspartner och förmågan att acceptera sitt eget utseende 
och åldrande. Du lär dig också om hur människor klarar av 
livskriser och vilka följder dessa kriser har både på individ- 
och samhällsnivån.

Huvudämnesstudier i utvecklingspsykologi ger dig goda 
möjligheter att skapa en unik yrkesprofil. Du kan antingen 
fördjupa dig i det område som intresserar dig mest eller 
studera utan specialisering. Du har stor valfrihet i form 
av fritt valbara kurser (t.ex. i sexologi, autism, emotion 
och motion och ätstörningar) och valbara moduler inom 
olika teman såsom skolpsykologi, arbetsplatspsykologi, 
krispsykologi och idrottspsykologi. Du kan också välja den 
engelskspråkiga modulen i fredsförhandling och kon-
fliktlösning och fritt kombinera intressanta biämnen från 
hela Åbo Akademi i din examen. Utvecklingspsykologi 
kan också läsas som biämne av studerande med andra 
huvudämnen.

Tyngdpunkter i forskning
Till de forskningsmässiga tyngdpunktsområden som har 
relevans för den socialvetenskapliga utbildningslinjen 
hör främst äldreforskning, barn-, ungdoms- och famil-
jerelaterad forskning, forskning om finländares hälsa, 
levnadsförhållanden och välfärd, finlandssvenskarnas 
demografi, aggressionsforskning (inklusive skol- och 
arbetsplatsmobbning), forskning om konfliktmedling och 
-lösning, forskning om barnövergrepp och spelmissbruk, 
medieforskning, krispsykologisk forskning samt forskning 
relaterad till rurala, urbana och miljömässiga frågor.

Karriärmöjligheter
Huvudämnesstudierna i utvecklingspsykologi ger dig i 
synnerhet färdigheter att arbeta med barn och ungdomar 
inom den offentliga sektorn och inom vårdsektorn, men 
också för arbete med vuxna inom företag, organisationer 
och föreningar som behöver experttjänster, t.ex. i per-
sonal- och motivationsfrågor. De populäraste yrkesvalen 
för tillfället är arbete som skolkurator och andra uppdrag 
inom undervisning och organisationer. En del utexamine-
rade väljer att starta eget. Utvecklingspsykologi ger även 
färdigheter att arbeta med forskning, men inte kompetens 
för psykologtjänster. Din förståelse för människans bete-
ende i kris och konfliktsituationer gör dig till en efterfrågad 
specialist på arbetsmarknaden.
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