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Gemensamma studier samt språkstudier för utbildningslinjerna 
psykologi och logopedi läsåret 2017-2018 
 
Studieschema för studerande år 1 
Studieorienteringsveckan 28.8-1.9.2017, hela dagen 
samt period I (4.9-27.10.2017) och II (30.10-22.12.2017) 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter, 5 sp Examination: 
närstudier, HELA DAGAR 28.8-1.9.2017 samt därefter  
NÄT- och NÄRSTUDIER fre kl. 13.30-15.00 under höstterminen 

inlämningsuppgifter 
närvaro 
utvärdering 

 
Språk- och kommunikationskurser: 
Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på EFTERMIDDAGAR 
922729.0 Finska preparationskurs, 5 sp, period I v. 36-43, tis och tors 8.15-9.45 
Kursdeltagarna fortsätter med Finska 2 på våren. Ålänningar avlägger endast denna kurs i 
finska. 
Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 

- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period I-II v. 37-50, mån och ons kl. 13.30-15.00 Finska 1 (version 2 under våren) 
   

922505.0 Svenska för finskspråkiga, 5 sp 
Ersättande språkprov ordnas under den första lektionen av kursen, se 
https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information. 
Kurs: Period I-II v. 36-50, två versioner, studerande vid FHPT väljer (Svenska 2) mån och ons 
13.30-15.00 
   

För studerande i logopedi: 
100008.0 Allmän språkvetenskap, 5 sp, 
tentator universitetsläraren i svenska 
Period I-II, v. 36-51, tis kl. 13.30-15 

30 h närstudier
  
 

tentamen 

Obligatorisk förhandsanmälan i MinPlan. Kursen kan tenteras på kurstentamen och på två 
allmänna tentamensdagar 26.1.2018 och 23.2.2018.  
 

 
Studieschema enligt vecka, period I 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10 GS/HÄ GS/HÄ 
Finska prep GS/HÄ GS/HÄ 

Finska prep GS/HÄ 

10-12 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Finska 1 / Svenska 2 Allmän språkvet. Finska 1 / Svenska 2  ASF-
närstudieträffar 
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Period III (8.1-16.3.2018) och IV (19.3-25.5.2018), eftermiddagar 

Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på eftermiddagar: 
923471.0 Engelska (FHPT), 5 sp Fyra 
versioner v. 3-16, version 1 o. 2 mån och 
ons kl. 13.30-15.00 eller version 3 tis och 
tors kl. 13.30-15.00 eller version 4 tis och 
tors 15.15-16.45 

48 h närstudier tentamen 

Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. Version 1 är anpassad för psykologi och logopedi. 
Ersättande språkprov ordnas på hösten. Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för 
mera information. 
 
Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 

- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period III-IV v. 3-16, tis och tors kl. 13.30-15.00 Finska 2 (version 1 under hösten) 
 
Studieschema enligt vecka, period III - IV 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

10-12 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Engelska Engelska 
Finska 2 Engelska Engelska 

Finska 2  

15-17  Engelska  Engelska  
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Studieschema för studerande år 3 
Period I - IV 

Kurs:  Examination: 
a) 100004.0 Vetenskapsfilosofi, 3 sp 
/100011.0 Vetenskapsfilosofi, 5 sp, 
tentator Hugo Strandberg. 

24 h närstudier  Olika beroende på om 
kursen avläggs som 3 
eller 5 sp 

Kursanmälan i MinPlan. Kurserna 100004.0 Vetenskapsfilosofi 3 sp och 100011.0 
Vetenskapsfilosofi 5 sp har gemensamma föreläsningar, examinationen skiljer sig. Studenter 
som följer en examensstruktur efter 1.8.2015 avlägger kursen som 5 sp, övriga som 3 sp. 
Tid: Period II v. 44-51 mån 15-17 och tors 8-10. Kursen tenteras på allmänna tentamensdagar 
22.9.2017, 15.12.2017, 26.1.2018 och 25.5.2018, därefter kan kursen inte tenteras mera detta 
läsår 
   
b) 921001.0 Akademisk framställning (FHPT), 5 sp 
Samordnad med kandidatseminarierna. 
Fem kursversioner, välj den version som tidsmässigt passar bäst. 
1. Period I-II, v. 36-47, fre 8.15-9.45 
2. Period II-III, v. 44-51, 3-5, mån 10.15-11.45 
3. Period II-III, v. 44-45, 47-50, 3-7, fre 10.15-11-45  
4. Period III-IV, v. 3-13, mån 8.15-9.45 
5. Period III-IV, v. 5-12, 14-17, fre 8.15-9-45 
902540.0 Vetenskapligt skrivande/HF, 2 sp 
Kontakta Språkcentret ifall kursen behövs. 
Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. 
 
c) Proseminarier i huvudämnet inkl. kandidatavhandling, 10 sp 
- se resp. ämne för lärare, start och anmälan 
 

d) Ämnesorienterad informationssökning, ingår i proseminarierna 
- seminarieledaren kontaktar informationsspecialist Maria Lassén-Seger, varefter 
informationssökning sker ämnesvis 
 

e) Stöd för kandidatskribenter – guide för kandidatskribenter 
http://www.abo.fi/student/guider  
Kand- och graduklubben – träffar utöver ämnenas graduhandledning 
https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet  
 
Uppdaterad 24.8.2017 SR  
 

http://www.abo.fi/student/guider
https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet


ÄMNESPRESENTATION 
 
 
7.6.2017 

Psykologi 
 

Utbildningsprogrammet i psykologi syftar till att förmedla kunskaper och färdigheter som leder till 
psykologyrket och som krävs för att erhålla legitimation från Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården). Utbildningen ger vetenskapligt baserad yrkeskompetens. 

Psykologutbildningen innefattar två steg: psykologie kandidatexamen (180 sp) och psykologie 
magisterexamen (150 sp). Den lägre examen, psykologie kandidatexamen, leder inte till 
psykologkompetens. Psykologin anordnar även biämnesstudier för blivande lärare i psykologi (60 
sp/120 sp) för 5 respektive 3 studerande, som bör ansöka om studierätt. Psykologin erbjuder också 
grundstudier i psykologi (25 sp, litet biämne) för alla studerande vid Åbo Akademi. Centret för 
livslångt lärande erbjuder också möjlighet att studera psykologi som biämne (upp till 60 sp). 
Beskrivning över biämnesstudierna som psykologin erbjuder finns på adressen: 
http://www.abo.fi/institution/biamnepsyk 

Undervisningen ger även en bas för dem som vill ägna sig åt forskning och högre studier. Kursutbudet 
är mångsidigt och i de fördjupade studierna ingår s.k. klinikkurser som anknyter den teoretiska 
kunskapen till praktiska tillämpningar. I mån av utrymme är det också möjligt att delta i Psykonets 
och Åbo Universitets kurser. 

I anknytning till kurserna anordnas vanligen tre tentamenstillfällen, varav det första är en så kallad  
salstentamen inom kursens ramar och den två andra tentamina skrivs på fakultetens allmänna 
tentamensdagar. Alternativa examinationsformer, som t.ex. uppsatser, hemtentamen, grupparbeten 
och posters förekommer. 

Vid de flesta kurser vid ämnet psykologi krävs 80 % närvaro eftersom praktiska övningar, 
grupparbeten, diskussioner och dylikt utgör viktiga element i undervisningen. En del 
yrkesförberedande kurser (terapi, testning, intervjumetodik) kan kräva 100 % närvaro. 

Psykologins hemsida: http://www.abo.fi/fakultet/psykologi  

 

http://www.abo.fi/fakultet/psykologi


Kandidatexamen

Huvudämne Valbara Metodstudier 25 sp
grundstudier 25 sp studier Statistik 1 & 2
ämnesstudier 50 sp 50 sp

Andra studier 5 sp
Akademiska studiefärdigheter

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Metodstudier 25 sp
grundstudier 25 sp 25 sp 25 sp Statistik 1 & 2
ämnesstudier 50 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Metodstudier 25 sp
grundstudier 25 sp 60 sp Statistik 1 & 2
ämnesstudier 50 sp

Andra studier 5 sp
Akademiska studiefärdigheter

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne
fördjupade studier 85 sp

Pro gradu-avhandling 40 sp
Andra studier
Vetenskapsfilosofi 5 sp

Andra studier 5 sp
Akademiska studiefärdigheter

Akademisk framställning, främmande språk,

Psykologie magisterexamen 150 sp

Valbara studier 
20 sp

Språkstudier 15 sp
Akademisk framställning, främmande språk,

Psykologie kandidatexamen 180 sp
(ett långt biämne)

Forskningsprojekt: 
datainsamling och metodikkandidatavhandling 10 sp

Språkstudier 15 sp

Psykologie kandidatexamen 180 sp
(två korta biämnen)

Forskningsprojekt: 
datainsamling och metodikkandidatavhandling 10 sp

Språkstudier 15 sp
Akademisk framställning, främmande språk,

Forskningsprojekt: 
datainsamling och metodikkandidatavhandling 10 sp

Examensstruktur för psykologi

Psykologie kandidatexamen 180 sp
(utan biämne)



 
 

Psykologi 2017-2018 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 
 
 
Studierna i psykologi är planerade att ta tre år för psykologie kandidatexamen och därtill två och ett halvt år 
för psykologie magisterexamen. I den här broschyren finns ett exempel på studiegången de tre första åren 
samt förkunskapskrav för grund-, ämnes- och metodstudierna. Sist i broschyren finns rekommenderade 
studier för första året.  
 
Till kandidatstudierna hör:  
Gemensamma studier samt språk- och kommunikationsstudier 20 sp 
Metodstudier     25 sp 
Grundstudier i psykologi     25 sp 
Ämnesstudier i psykologi, inkl. kandidatavhandling   60 sp 
Valbara studier    50 sp 

                   Sammanlagt 180 sp 
 
I de valbara studierna kan det ingå ett eller två små biämnen (25 sp) eller större delen av ett stort biämne 
(50 av 60 sp, varav resterande 10 sp kan inkluderas i magisterexamen). De valbara studierna kan också 
bestå av 50 sp i en blandning av vilka ämnen som helst. Varje år erbjuds också vissa valbara studier i 
psykologi.  
 
Var uppmärksam på förkunskapskraven när du planerar dina studier, både när det gäller psykologikurser och 
eventuella biämnen. Här nedan följer ett exempel att utgå ifrån för att lyckas med att planera dina 
kandidatstudier. Hur mycket andra studier och biämne du läser per år kan variera beroende på hur dina 
studier ordnas smidigast. Du kan istället för valbara studier välja att läsa ämnes- och metodstudier i en 
snabbare takt. Ta kontakt med egenläraren om du har frågor om hur du ska lägga upp dina studier. 
 
År 1 
Gemensamma studier samt språk- och kommunikationsstudier: Akademiska studiefärdigheter,  
                       det andra inhemska språket och Främmande språk   15 sp 
Grundstudier i psykologi  25 sp 
Metodstudier: Statistik för beteendevetare 1-2  10 sp 
Valbara studier: Andra studier eller biämne  10 sp 
                                                                                                                               Sammanlagt 60 sp 
 
År 2 
Ämnesstudier i psykologi: Klinisk auskultering 5 sp + 20 sp övriga    25 sp 
Metodstudier: Forskningsprojekt: metodik, Forskningsprojekt: datainsamling och analys  15 sp 
Andra studier eller biämne  20 sp 
                                                                                                                               Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Språk- och kommunikationsstudier: Akademisk framställning   5 sp 
Ämnesstudier i psykologi 25 sp 
Ämnesstudier i psykologi: Kandidatavhandling och proseminarier 10 sp 
Andra studier eller biämne 20 sp 
                                           Sammanlagt 60 sp 
 



 
Psykologi 

 
Förkunskapskrav för grund- och ämnesstudier 
 
Lägg märke till följande när det gäller grund- och ämnesstudier: 

- Avlägg alla grundstudier första året för att kunna välja fritt bland ämnesstudierna andra och tredje året. 
- Avlägg tillräckligt med ämnesstudier före tredje året så att du möter förkunskapskraven för 

kandidatavhandlingen tredje året. 
- Kursen Akademisk framställning avläggs i samband med kandidatavhandlingen 

 

 Kurser utan förkunskapskrav Sp  

 

 

118010.0 

118011.0 

118012.0 

118013.0 

118014.0                

 

118220.0 

118221.0 

118218.0 

118227.2 

 

Grundstudier 

Utvecklingspsykologi  

Kognitiv psykologi och neuropsykologi  

Personlighet   

Klinisk psykologi  

Beteendevetenskaplig forskning  

Ämnesstudier 

Sexologi 

Gruppkunskaper  

Social Psychology 

Emotions 

 

 

  5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rekommenderas att 
grundstudierna är avlagda. 

 Kurser med krav på grundstudier Sp Förkunskapskrav 

 

118224.0 

118225.0 

118223.0 

118308.0 

 

118309.0 

118316.0 

Ämnesstudier 

Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning 

Vuxenneuropsykologi 

Biologisk psykologi 

Klinisk vuxenpsykologi 

 

Klinisk barn- och ungdomspsykologi 

Klinisk auskultering 

 

  5 sp 

  5 sp 

  5 sp 

5 sp 

 

5 sp 

5 sp 

 

Kogn. psyk. och neuropsyk. 

Kogn. psyk. och neuropsyk. 

Grundstudierna i psykologi 

Utvecklingspsykologi och 

Personlighet 

Utvecklingspsykologi 

Grundstudierna i psykologi 

 Kurser med krav på grund- och ämnesstudier  Förkunskapskrav 

118990.1 Kandidatavhandling med proseminarier 10 sp Alla grundstudier och hälften 
av ämnesstudierna 



 
Psykologi 

 
Förkunskapskrav för metodstudier 
 

Lägg märke till följande till när det gäller metodstudierna: 

-   Det rekommenderas starkt att man avlägger Forskningsprojekt: metodik och Forskningsprojekt: 
datainsamling och analys samma år och i den ordningen. Man arbetar då med samma projekt i båda 
kurserna vilket både gör inlärningen bättre och avläggandet av kurserna smidigare. Föreslagen 
tidpunkt för den här helheten är andra året. Kandidatavhandlingen och Datainsamling och analys är 
längre projekt som båda tar upp mycket tid och det kan det kan vara givande att kunna koncentrera 
sig på kandidatavhandlingen under det tredje året. Undervisningsprogrammet planeras dock så att 
både kandidatavhandlingen och Datainsamling och analys kan avläggas samma år.  

-  Tills vidare planeras undervisningsprogrammet så att alla metodikstudier kan avläggas ett och 
samma år om studieschemat så kräver. 

-  Förslag till avläggandet av metodikstudierna:  

År 1: Beteendevetenskaplig forskning, Statistik för beteendevetare 1 och 2.  

År 2: Forskningsprojekt: Metodik och Forskningsprojekt: Datainsamling och analys. 

eller  

År 1: Beteendevetenskaplig forskning  

År 2: Statistik för beteendevetare 1 och 2, Forskningsprojekt: Metodik och Forskningsprojekt: 
Datainsamling och analys. 

 
 

 Kurser utan krav på förkunskaper Sp  

118051.0 Statistik för beteendevetare 1 5 sp  

 Kurser med förkunskapskrav Sp Förkunskapskrav 

118052.0 

118054.0 

Statistik för beteendevetare 2 

Forskningsprojekt: metodik 

  5 sp 

5 sp 

Statistik för bet.vet. 1  

Bet.vet. forsk., Statistik 1  

118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys 10 sp 
Forskningsprojekt: Metodik  
   och 
Statistik för bet.vet. 1-2 

 



 
Psykologi 

 
Studier under första året 
 

 Gemensamma studier Sp 

922731.0 & 922732.0 
 
922505.0   
 
 

100015.0 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

Akademiska studiefärdigheter 

     5 sp 
 
     5 sp 
      
     5 sp 

     5 sp 

  Totala antalet studiepoäng 15 sp 

 Grundstudier i psykologi Sp 

118010.0 

118011.0 

118012.0 

118013.0 

118014.0 

Utvecklingspsykologi 

Kognitiv psykologi och neuropsykologi  

Personlighet   

Klinisk psykologi  

Beteendevetenskaplig forskning   

5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

 Totala antalet studiepoäng 25 sp 

 Andra studier – obligatoriska eller valbara studier 
Exempel på möjliga obligatoriska kurser första året:  

Sp 

 

118051.0 

118052.0 

 
 
118218.0 

118219.0  

Metodstudier: 

Statistik 1 för beteendevetare 

Statistik 2 för beteendevetare 

Ämnesstudier (t.ex. nedanstående kurser): 

Social Psychology 

Sexology 

 

5 sp 

5 sp 

 

     5 sp 

5 sp 

 

   Totala antalet studiepoäng 20 sp 

 Totala antalet studiepoäng för läsåret 60 sp 

 



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Psykologi 
 

Grundstudier (2013) 25.0  
obligatorisk  25.0  
118010.0 Utvecklingspsykologi  5.0  
118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi  5.0  
118012.0 Personlighet  5.0  
118013.0 Klinisk psykologi  5.0  
118014.0 Beteendevetenskaplig forskning  5.0 
 

Ämnesstudier - huvudämne (2015) 60.0  
obligatorisk  60.0  
118220.0 Sexologi  5.0  
118221.0 Gruppkunskaper: gruppdynamik och att leda grupper  5.0  
118222.0 Social-, arbets- och organisationspsykologi  5.0  
118223.0 Biologisk psykologi  5.0  
118224.0 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning  5.0  
118225.0 Vuxenneuropsykologi  5.0  
118226.0 Emotioner  5.0  
118308.0 Klinisk vuxenpsykologi  5.0  
118309.0 Klinisk barn- och ungdomspsykologi  5.0  
118316.0 Klinisk auskultering  5.0  
118990.1 Proseminarium med kandidatavhandling  10.0  

   Ersättande:  118222.0 Social-, arbets- och organisationspsykologi (5.0 sp)  
    ==>  
118218.0 Social Psychology (5.0 sp)  

   
 

 

   Ersättande:  118226.0 Emotioner (5.0 sp)  
    ==>  
118227.2 Emotions (5.0 sp) 

 

 

Hjälptext: Denna studiehelhet är ENDAST för huvudämnesstudierande i psykologi. Blivande 
ämneslärare ska välja biämneshelheten i psykologi. Observera att rätten att studera psykologi som 
biämne erhålls via ansökan. Övriga studerande hänvisas till Centret för livslångt lärande, som 
anordnar studiehelheter i psykologi omfattande 60 sp. 
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

Ämnesstudier – biämne, ämneslärare (2017) 35.0  
obligatorisk  35.0  
118054.0 Forskningsprojekt: metodik  5.0  

118218.0 Social Psychology 5.0  

118223.0 Biologisk psykologi  5.0  

118224.0 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning  5.0  

118225.0 Vuxenneuropsykologi  5.0  

118227.2 Emotions 5.0  

118309.0 Klinisk barn- och ungdomspsykologi 5.0 

  

  

Hjälptext: Denna studiehelhet är ENDAST för studerande som är antagna till att studera psykologi 
som biämne inom ramen för ämneslärarutbildningen. Rätten att studera psykologi som biämne 
erhålls via ansökan. Fem platser finns reserverade för blivande ämneslärare och antagning sker på 
basis av poäng i lärarlämplighetsprov och ett jämförelsetal (antal sp/antal närvarotimmar). Övriga 
studerande hänvisas till Centret för livslångt lärande, som anordnar studiehelheter i psykologi 
omfattande 60 sp.   
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – huvudämne (2017) 120.
0  

obligatorisk  70.0  
118991.0 Pro gradu -avhandling i psykologi  40.0  
118670.0 Psykologpraktik och praktikantseminarier  30.0  
obligatorisk (Yrkesförberedande studier: teori och övningar)     26.0  
118600.0 Evidensbaserad praxis och klinisk beslutsfattning  6.0  
118602.0 Centrala färdigheter i klinisk psykologi 1  3.0  
118603.0 Centrala färdigheter i klinisk psykologi 2  3.0  
118604.0 Utredning av barns och ungas kognitiva och socioemotionella utv.  4.0  
118605.0 Utredning av vuxnas kognitiva funktioner och personlighet  4.0 
118606.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 1 3.0 
118607.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 2 3.0  

 
Valbar (Yrkesförberedande studier: teori och övningar. Välj två kurser (4 sp) av följande.)     4.0  
118626.0 Kliniska fenomen: Ångest och depression  2.0  
118627.0 Kliniska fenomen: Personlighetsstörningar och beroende 2.0  
118628.0 Kliniska fenomen: Ätstörningar och andra somatoforma problem  2.0  
118625.0 Kliniska fenomen: Psykos  2.0  
118624.0 Kliniska fenomen: Kriser & trauma 2.0 
valbar (Yrkesförberedande studier: praktik: utredning. Välj en 10 sp kurshelhet fokuserad på 
utredning. )    10.0  

118651.0 Vuxenneuropsykologisk utredning I  5.0  
118652.0 Vuxenneuropsykologisk utredning II  5.0  
118653.0 Barnneuropsykologisk utredning I  5.0  
118654.0 Barnneuropsykologisk utredning II  5.0  
118655.0 Rättspsykologiska utredningar 1  5.0  
118660.0 Organisations- och arbetspsykologi: praktik  10.0  
valbar (Yrkesförberedande studier: praktik: behandling. Välj en 15 sp kurshelhet fokuserad 
på behandling.)  

118664.0 Psykologisk behandling av vuxna: praktik  15.0  
118663.0 Psykologisk behandling av barn: praktik  15.0  
  



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – biämne, ämneslärare (2017) 60.0  
obligatorisk  60.0  
118051.0 Statistik för beteendevetare 1  5.0  
118052.0 Statistik för beteendevetare 2  5.0  
118308.0 Klinisk vuxenpsykologi  5.0  
118357.0 Pedagogisk psykologi 9.0  
118606.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 1 3.0  
118607.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 2 3.0  
118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys 10.0 
118994.0 Biämnesavhandling med proseminarier  20.0  
 
  

Hjälptext: Denna studiehelhet är ENDAST för studerande som är antagna till att studera psykologi 
som biämne inom ramen för ämneslärarutbildningen.  
 
Ämnet psykologi antar vartannat år 3 studerande till högre behörighetsgivande studier för 
ämneslärare, 60 sp, som bygger på de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna i psykologi (60 
sp). Sökande med studierätt för magisterexamen vid Åbo Akademi har företräde till de fördjupade 
studierna. Personer med avlagd magisterexamen kan antas såvida utrymme finns i 
studerandegruppen. Sökande rangordnas på basis av de poäng man erhållit i lärarlämplighetsprovet, 
för avlagd kandidatexamen samt för antal avlagda studiepoäng i huvudämnet. Sökande med avlagd 
magisterexamen ges inga poäng för examen. Därtill premieras de sökande som kommit längst med 
sina studier inom de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna (60 sp) så att de ges poäng i 
enlighet med hur många studiepoäng av de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna man 
avklarat i ansökningsskedet. Man rekommenderas ha avlagt samtliga behörighetsgivande grund- och 
ämnesstudier i psykologi innan man söker in till de fördjupade studierna. 

  



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Andra studier – Metodstudier för psykologer (2013)  25.0  

obligatorisk  25.0  

118051.0 Statistik för beteendevetare 1  5.0  
118052.0 Statistik för beteendevetare 2  5.0  
118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys  10.0  
118054.0 Forskningsprojekt: metodik  5.0 
Hjälptext: I metodstudier-blocket ingår kurser i statistik 10 sp och kurser i psykologisk forskning 15 
sp. 
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Gemensamma studier samt språkstudier för utbildningslinjerna 
psykologi och logopedi läsåret 2017-2018 
 
Studieschema för studerande år 1 
Studieorienteringsveckan 28.8-1.9.2017, hela dagen 
samt period I (4.9-27.10.2017) och II (30.10-22.12.2017) 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter, 5 sp Examination: 
närstudier, HELA DAGAR 28.8-1.9.2017 samt därefter  
NÄT- och NÄRSTUDIER fre kl. 13.30-15.00 under höstterminen 

inlämningsuppgifter 
närvaro 
utvärdering 

 
Språk- och kommunikationskurser: 
Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på EFTERMIDDAGAR 
922729.0 Finska preparationskurs, 5 sp, period I v. 36-43, tis och tors 8.15-9.45 
Kursdeltagarna fortsätter med Finska 2 på våren. Ålänningar avlägger endast denna kurs i 
finska. 
Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 

- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period I-II v. 37-50, mån och ons kl. 13.30-15.00 Finska 1 (version 2 under våren) 
   

922505.0 Svenska för finskspråkiga, 5 sp 
Ersättande språkprov ordnas under den första lektionen av kursen, se 
https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information. 
Kurs: Period I-II v. 36-50, två versioner, studerande vid FHPT väljer (Svenska 2) mån och ons 
13.30-15.00 
   

För studerande i logopedi: 
100008.0 Allmän språkvetenskap, 5 sp, 
tentator universitetsläraren i svenska 
Period I-II, v. 36-51, tis kl. 13.30-15 

30 h närstudier
  
 

tentamen 

Obligatorisk förhandsanmälan i MinPlan. Kursen kan tenteras på kurstentamen och på två 
allmänna tentamensdagar 26.1.2018 och 23.2.2018.  
 

 
Studieschema enligt vecka, period I 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10 GS/HÄ GS/HÄ 
Finska prep GS/HÄ GS/HÄ 

Finska prep GS/HÄ 

10-12 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Finska 1 / Svenska 2 Allmän språkvet. Finska 1 / Svenska 2  ASF-
närstudieträffar 
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Period III (8.1-16.3.2018) och IV (19.3-25.5.2018), eftermiddagar 

Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på eftermiddagar: 
923471.0 Engelska (FHPT), 5 sp Fyra 
versioner v. 3-16, version 1 o. 2 mån och 
ons kl. 13.30-15.00 eller version 3 tis och 
tors kl. 13.30-15.00 eller version 4 tis och 
tors 15.15-16.45 

48 h närstudier tentamen 

Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. Version 1 är anpassad för psykologi och logopedi. 
Ersättande språkprov ordnas på hösten. Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för 
mera information. 
 
Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 

- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period III-IV v. 3-16, tis och tors kl. 13.30-15.00 Finska 2 (version 1 under hösten) 
 
Studieschema enligt vecka, period III - IV 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

10-12 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Engelska Engelska 
Finska 2 Engelska Engelska 

Finska 2  

15-17  Engelska  Engelska  



3 
 

 
Studieschema för studerande år 3 
Period I - IV 

Kurs:  Examination: 
a) 100004.0 Vetenskapsfilosofi, 3 sp 
/100011.0 Vetenskapsfilosofi, 5 sp, 
tentator Hugo Strandberg. 

24 h närstudier  Olika beroende på om 
kursen avläggs som 3 
eller 5 sp 

Kursanmälan i MinPlan. Kurserna 100004.0 Vetenskapsfilosofi 3 sp och 100011.0 
Vetenskapsfilosofi 5 sp har gemensamma föreläsningar, examinationen skiljer sig. Studenter 
som följer en examensstruktur efter 1.8.2015 avlägger kursen som 5 sp, övriga som 3 sp. 
Tid: Period II v. 44-51 mån 15-17 och tors 8-10. Kursen tenteras på allmänna tentamensdagar 
22.9.2017, 15.12.2017, 26.1.2018 och 25.5.2018, därefter kan kursen inte tenteras mera detta 
läsår 
   
b) 921001.0 Akademisk framställning (FHPT), 5 sp 
Samordnad med kandidatseminarierna. 
Fem kursversioner, välj den version som tidsmässigt passar bäst. 
1. Period I-II, v. 36-47, fre 8.15-9.45 
2. Period II-III, v. 44-51, 3-5, mån 10.15-11.45 
3. Period II-III, v. 44-45, 47-50, 3-7, fre 10.15-11-45  
4. Period III-IV, v. 3-13, mån 8.15-9.45 
5. Period III-IV, v. 5-12, 14-17, fre 8.15-9-45 
902540.0 Vetenskapligt skrivande/HF, 2 sp 
Kontakta Språkcentret ifall kursen behövs. 
Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. 
 
c) Proseminarier i huvudämnet inkl. kandidatavhandling, 10 sp 
- se resp. ämne för lärare, start och anmälan 
 

d) Ämnesorienterad informationssökning, ingår i proseminarierna 
- seminarieledaren kontaktar informationsspecialist Maria Lassén-Seger, varefter 
informationssökning sker ämnesvis 
 

e) Stöd för kandidatskribenter – guide för kandidatskribenter 
http://www.abo.fi/student/guider  
Kand- och graduklubben – träffar utöver ämnenas graduhandledning 
https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet  
 
Uppdaterad 24.8.2017 SR  
 



ÄMNESPRESENTATION 
 
 
7.6.2017 

Psykologi 
 

Utbildningsprogrammet i psykologi syftar till att förmedla kunskaper och färdigheter som leder till 
psykologyrket och som krävs för att erhålla legitimation från Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården). Utbildningen ger vetenskapligt baserad yrkeskompetens. 

Psykologutbildningen innefattar två steg: psykologie kandidatexamen (180 sp) och psykologie 
magisterexamen (150 sp). Den lägre examen, psykologie kandidatexamen, leder inte till 
psykologkompetens. Psykologin anordnar även biämnesstudier för blivande lärare i psykologi (60 
sp/120 sp) för 5 respektive 3 studerande, som bör ansöka om studierätt. Psykologin erbjuder också 
grundstudier i psykologi (25 sp, litet biämne) för alla studerande vid Åbo Akademi. Centret för 
livslångt lärande erbjuder också möjlighet att studera psykologi som biämne (upp till 60 sp). 
Beskrivning över biämnesstudierna som psykologin erbjuder finns på adressen: 
http://www.abo.fi/institution/biamnepsyk 

Undervisningen ger även en bas för dem som vill ägna sig åt forskning och högre studier. Kursutbudet 
är mångsidigt och i de fördjupade studierna ingår s.k. klinikkurser som anknyter den teoretiska 
kunskapen till praktiska tillämpningar. I mån av utrymme är det också möjligt att delta i Psykonets 
och Åbo Universitets kurser. 

I anknytning till kurserna anordnas vanligen tre tentamenstillfällen, varav det första är en så kallad  
salstentamen inom kursens ramar och den två andra tentamina skrivs på fakultetens allmänna 
tentamensdagar. Alternativa examinationsformer, som t.ex. uppsatser, hemtentamen, grupparbeten 
och posters förekommer. 

Vid de flesta kurser vid ämnet psykologi krävs 80 % närvaro eftersom praktiska övningar, 
grupparbeten, diskussioner och dylikt utgör viktiga element i undervisningen. En del 
yrkesförberedande kurser (terapi, testning, intervjumetodik) kan kräva 100 % närvaro. 

Psykologins hemsida: http://www.abo.fi/fakultet/psykologi  

 



Kandidatexamen

Huvudämne Valbara Metodstudier 25 sp
grundstudier 25 sp studier Statistik 1 & 2
ämnesstudier 50 sp 50 sp

Andra studier 5 sp
Akademiska studiefärdigheter

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Metodstudier 25 sp
grundstudier 25 sp 25 sp 25 sp Statistik 1 & 2
ämnesstudier 50 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Metodstudier 25 sp
grundstudier 25 sp 60 sp Statistik 1 & 2
ämnesstudier 50 sp

Andra studier 5 sp
Akademiska studiefärdigheter

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne
fördjupade studier 85 sp

Pro gradu-avhandling 40 sp
Andra studier
Vetenskapsfilosofi 5 sp

Andra studier 5 sp
Akademiska studiefärdigheter

Akademisk framställning, främmande språk,

Psykologie magisterexamen 150 sp

Valbara studier 
20 sp

Språkstudier 15 sp
Akademisk framställning, främmande språk,

Psykologie kandidatexamen 180 sp
(ett långt biämne)

Forskningsprojekt: 
datainsamling och metodikkandidatavhandling 10 sp

Språkstudier 15 sp

Psykologie kandidatexamen 180 sp
(två korta biämnen)

Forskningsprojekt: 
datainsamling och metodikkandidatavhandling 10 sp

Språkstudier 15 sp
Akademisk framställning, främmande språk,

Forskningsprojekt: 
datainsamling och metodikkandidatavhandling 10 sp

Examensstruktur för psykologi

Psykologie kandidatexamen 180 sp
(utan biämne)



 
 

Psykologi 2017-2018 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 
 
 
Studierna i psykologi är planerade att ta tre år för psykologie kandidatexamen och därtill två och ett halvt år 
för psykologie magisterexamen. I den här broschyren finns ett exempel på studiegången de tre första åren 
samt förkunskapskrav för grund-, ämnes- och metodstudierna. Sist i broschyren finns rekommenderade 
studier för första året.  
 
Till kandidatstudierna hör:  
Gemensamma studier samt språk- och kommunikationsstudier 20 sp 
Metodstudier     25 sp 
Grundstudier i psykologi     25 sp 
Ämnesstudier i psykologi, inkl. kandidatavhandling   60 sp 
Valbara studier    50 sp 

                   Sammanlagt 180 sp 
 
I de valbara studierna kan det ingå ett eller två små biämnen (25 sp) eller större delen av ett stort biämne 
(50 av 60 sp, varav resterande 10 sp kan inkluderas i magisterexamen). De valbara studierna kan också 
bestå av 50 sp i en blandning av vilka ämnen som helst. Varje år erbjuds också vissa valbara studier i 
psykologi.  
 
Var uppmärksam på förkunskapskraven när du planerar dina studier, både när det gäller psykologikurser och 
eventuella biämnen. Här nedan följer ett exempel att utgå ifrån för att lyckas med att planera dina 
kandidatstudier. Hur mycket andra studier och biämne du läser per år kan variera beroende på hur dina 
studier ordnas smidigast. Du kan istället för valbara studier välja att läsa ämnes- och metodstudier i en 
snabbare takt. Ta kontakt med egenläraren om du har frågor om hur du ska lägga upp dina studier. 
 
År 1 
Gemensamma studier samt språk- och kommunikationsstudier: Akademiska studiefärdigheter,  
                       det andra inhemska språket och Främmande språk   15 sp 
Grundstudier i psykologi  25 sp 
Metodstudier: Statistik för beteendevetare 1-2  10 sp 
Valbara studier: Andra studier eller biämne  10 sp 
                                                                                                                               Sammanlagt 60 sp 
 
År 2 
Ämnesstudier i psykologi: Klinisk auskultering 5 sp + 20 sp övriga    25 sp 
Metodstudier: Forskningsprojekt: metodik, Forskningsprojekt: datainsamling och analys  15 sp 
Andra studier eller biämne  20 sp 
                                                                                                                               Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Språk- och kommunikationsstudier: Akademisk framställning   5 sp 
Ämnesstudier i psykologi 25 sp 
Ämnesstudier i psykologi: Kandidatavhandling och proseminarier 10 sp 
Andra studier eller biämne 20 sp 
                                           Sammanlagt 60 sp 
 



 
Psykologi 

 
Förkunskapskrav för grund- och ämnesstudier 
 
Lägg märke till följande när det gäller grund- och ämnesstudier: 

- Avlägg alla grundstudier första året för att kunna välja fritt bland ämnesstudierna andra och tredje året. 
- Avlägg tillräckligt med ämnesstudier före tredje året så att du möter förkunskapskraven för 

kandidatavhandlingen tredje året. 
- Kursen Akademisk framställning avläggs i samband med kandidatavhandlingen 

 

 Kurser utan förkunskapskrav Sp  

 

 

118010.0 

118011.0 

118012.0 

118013.0 

118014.0                

 

118220.0 

118221.0 

118218.0 

118227.2 

 

Grundstudier 

Utvecklingspsykologi  

Kognitiv psykologi och neuropsykologi  

Personlighet   

Klinisk psykologi  

Beteendevetenskaplig forskning  

Ämnesstudier 

Sexologi 

Gruppkunskaper  

Social Psychology 

Emotions 

 

 

  5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rekommenderas att 
grundstudierna är avlagda. 

 Kurser med krav på grundstudier Sp Förkunskapskrav 

 

118224.0 

118225.0 

118223.0 

118308.0 

 

118309.0 

118316.0 

Ämnesstudier 

Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning 

Vuxenneuropsykologi 

Biologisk psykologi 

Klinisk vuxenpsykologi 

 

Klinisk barn- och ungdomspsykologi 

Klinisk auskultering 

 

  5 sp 

  5 sp 

  5 sp 

5 sp 

 

5 sp 

5 sp 

 

Kogn. psyk. och neuropsyk. 

Kogn. psyk. och neuropsyk. 

Grundstudierna i psykologi 

Utvecklingspsykologi och 

Personlighet 

Utvecklingspsykologi 

Grundstudierna i psykologi 

 Kurser med krav på grund- och ämnesstudier  Förkunskapskrav 

118990.1 Kandidatavhandling med proseminarier 10 sp Alla grundstudier och hälften 
av ämnesstudierna 



 
Psykologi 

 
Förkunskapskrav för metodstudier 
 

Lägg märke till följande till när det gäller metodstudierna: 

-   Det rekommenderas starkt att man avlägger Forskningsprojekt: metodik och Forskningsprojekt: 
datainsamling och analys samma år och i den ordningen. Man arbetar då med samma projekt i båda 
kurserna vilket både gör inlärningen bättre och avläggandet av kurserna smidigare. Föreslagen 
tidpunkt för den här helheten är andra året. Kandidatavhandlingen och Datainsamling och analys är 
längre projekt som båda tar upp mycket tid och det kan det kan vara givande att kunna koncentrera 
sig på kandidatavhandlingen under det tredje året. Undervisningsprogrammet planeras dock så att 
både kandidatavhandlingen och Datainsamling och analys kan avläggas samma år.  

-  Tills vidare planeras undervisningsprogrammet så att alla metodikstudier kan avläggas ett och 
samma år om studieschemat så kräver. 

-  Förslag till avläggandet av metodikstudierna:  

År 1: Beteendevetenskaplig forskning, Statistik för beteendevetare 1 och 2.  

År 2: Forskningsprojekt: Metodik och Forskningsprojekt: Datainsamling och analys. 

eller  

År 1: Beteendevetenskaplig forskning  

År 2: Statistik för beteendevetare 1 och 2, Forskningsprojekt: Metodik och Forskningsprojekt: 
Datainsamling och analys. 

 
 

 Kurser utan krav på förkunskaper Sp  

118051.0 Statistik för beteendevetare 1 5 sp  

 Kurser med förkunskapskrav Sp Förkunskapskrav 

118052.0 

118054.0 

Statistik för beteendevetare 2 

Forskningsprojekt: metodik 

  5 sp 

5 sp 

Statistik för bet.vet. 1  

Bet.vet. forsk., Statistik 1  

118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys 10 sp 
Forskningsprojekt: Metodik  
   och 
Statistik för bet.vet. 1-2 

 



 
Psykologi 

 
Studier under första året 
 

 Gemensamma studier Sp 

922731.0 & 922732.0 
 
922505.0   
 
 

100015.0 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

Akademiska studiefärdigheter 

     5 sp 
 
     5 sp 
      
     5 sp 

     5 sp 

  Totala antalet studiepoäng 15 sp 

 Grundstudier i psykologi Sp 

118010.0 

118011.0 

118012.0 

118013.0 

118014.0 

Utvecklingspsykologi 

Kognitiv psykologi och neuropsykologi  

Personlighet   

Klinisk psykologi  

Beteendevetenskaplig forskning   

5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

5 sp 

 Totala antalet studiepoäng 25 sp 

 Andra studier – obligatoriska eller valbara studier 
Exempel på möjliga obligatoriska kurser första året:  

Sp 

 

118051.0 

118052.0 

 
 
118218.0 

118219.0  

Metodstudier: 

Statistik 1 för beteendevetare 

Statistik 2 för beteendevetare 

Ämnesstudier (t.ex. nedanstående kurser): 

Social Psychology 

Sexology 

 

5 sp 

5 sp 

 

     5 sp 

5 sp 

 

   Totala antalet studiepoäng 20 sp 

 Totala antalet studiepoäng för läsåret 60 sp 

 



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Psykologi 
 

Grundstudier (2013) 25.0  
obligatorisk  25.0  
118010.0 Utvecklingspsykologi  5.0  
118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi  5.0  
118012.0 Personlighet  5.0  
118013.0 Klinisk psykologi  5.0  
118014.0 Beteendevetenskaplig forskning  5.0 
 

Ämnesstudier - huvudämne (2015) 60.0  
obligatorisk  60.0  
118220.0 Sexologi  5.0  
118221.0 Gruppkunskaper: gruppdynamik och att leda grupper  5.0  
118222.0 Social-, arbets- och organisationspsykologi  5.0  
118223.0 Biologisk psykologi  5.0  
118224.0 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning  5.0  
118225.0 Vuxenneuropsykologi  5.0  
118226.0 Emotioner  5.0  
118308.0 Klinisk vuxenpsykologi  5.0  
118309.0 Klinisk barn- och ungdomspsykologi  5.0  
118316.0 Klinisk auskultering  5.0  
118990.1 Proseminarium med kandidatavhandling  10.0  

   Ersättande:  118222.0 Social-, arbets- och organisationspsykologi (5.0 sp)  
    ==>  
118218.0 Social Psychology (5.0 sp)  

   
 

 

   Ersättande:  118226.0 Emotioner (5.0 sp)  
    ==>  
118227.2 Emotions (5.0 sp) 

 

 

Hjälptext: Denna studiehelhet är ENDAST för huvudämnesstudierande i psykologi. Blivande 
ämneslärare ska välja biämneshelheten i psykologi. Observera att rätten att studera psykologi som 
biämne erhålls via ansökan. Övriga studerande hänvisas till Centret för livslångt lärande, som 
anordnar studiehelheter i psykologi omfattande 60 sp. 

 

 

 

 

 



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Ämnesstudier – biämne, ämneslärare (2017) 35.0  
obligatorisk  35.0  
118054.0 Forskningsprojekt: metodik  5.0  

118218.0 Social Psychology 5.0  

118223.0 Biologisk psykologi  5.0  

118224.0 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning  5.0  

118225.0 Vuxenneuropsykologi  5.0  

118227.2 Emotions 5.0  

118309.0 Klinisk barn- och ungdomspsykologi 5.0 

  

  

Hjälptext: Denna studiehelhet är ENDAST för studerande som är antagna till att studera psykologi 
som biämne inom ramen för ämneslärarutbildningen. Rätten att studera psykologi som biämne 
erhålls via ansökan. Fem platser finns reserverade för blivande ämneslärare och antagning sker på 
basis av poäng i lärarlämplighetsprov och ett jämförelsetal (antal sp/antal närvarotimmar). Övriga 
studerande hänvisas till Centret för livslångt lärande, som anordnar studiehelheter i psykologi 
omfattande 60 sp.   



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – huvudämne (2017) 120.
0  

obligatorisk  70.0  
118991.0 Pro gradu -avhandling i psykologi  40.0  
118670.0 Psykologpraktik och praktikantseminarier  30.0  
obligatorisk (Yrkesförberedande studier: teori och övningar)     26.0  
118600.0 Evidensbaserad praxis och klinisk beslutsfattning  6.0  
118602.0 Centrala färdigheter i klinisk psykologi 1  3.0  
118603.0 Centrala färdigheter i klinisk psykologi 2  3.0  
118604.0 Utredning av barns och ungas kognitiva och socioemotionella utv.  4.0  
118605.0 Utredning av vuxnas kognitiva funktioner och personlighet  4.0 
118606.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 1 3.0 
118607.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 2 3.0  

 
Valbar (Yrkesförberedande studier: teori och övningar. Välj två kurser (4 sp) av följande.)     4.0  
118626.0 Kliniska fenomen: Ångest och depression  2.0  
118627.0 Kliniska fenomen: Personlighetsstörningar och beroende 2.0  
118628.0 Kliniska fenomen: Ätstörningar och andra somatoforma problem  2.0  
118625.0 Kliniska fenomen: Psykos  2.0  
118624.0 Kliniska fenomen: Kriser & trauma 2.0 
valbar (Yrkesförberedande studier: praktik: utredning. Välj en 10 sp kurshelhet fokuserad på 
utredning. )    10.0  

118651.0 Vuxenneuropsykologisk utredning I  5.0  
118652.0 Vuxenneuropsykologisk utredning II  5.0  
118653.0 Barnneuropsykologisk utredning I  5.0  
118654.0 Barnneuropsykologisk utredning II  5.0  
118655.0 Rättspsykologiska utredningar 1  5.0  
118660.0 Organisations- och arbetspsykologi: praktik  10.0  
valbar (Yrkesförberedande studier: praktik: behandling. Välj en 15 sp kurshelhet fokuserad 
på behandling.)  

118664.0 Psykologisk behandling av vuxna: praktik  15.0  
118663.0 Psykologisk behandling av barn: praktik  15.0  
  



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – biämne, ämneslärare (2017) 60.0  
obligatorisk  60.0  
118051.0 Statistik för beteendevetare 1  5.0  
118052.0 Statistik för beteendevetare 2  5.0  
118308.0 Klinisk vuxenpsykologi  5.0  
118357.0 Pedagogisk psykologi 9.0  
118606.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 1 3.0  
118607.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 2 3.0  
118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys 10.0 
118994.0 Biämnesavhandling med proseminarier  20.0  
 
  

Hjälptext: Denna studiehelhet är ENDAST för studerande som är antagna till att studera psykologi 
som biämne inom ramen för ämneslärarutbildningen.  
 
Ämnet psykologi antar vartannat år 3 studerande till högre behörighetsgivande studier för 
ämneslärare, 60 sp, som bygger på de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna i psykologi (60 
sp). Sökande med studierätt för magisterexamen vid Åbo Akademi har företräde till de fördjupade 
studierna. Personer med avlagd magisterexamen kan antas såvida utrymme finns i 
studerandegruppen. Sökande rangordnas på basis av de poäng man erhållit i lärarlämplighetsprovet, 
för avlagd kandidatexamen samt för antal avlagda studiepoäng i huvudämnet. Sökande med avlagd 
magisterexamen ges inga poäng för examen. Därtill premieras de sökande som kommit längst med 
sina studier inom de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna (60 sp) så att de ges poäng i 
enlighet med hur många studiepoäng av de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna man 
avklarat i ansökningsskedet. Man rekommenderas ha avlagt samtliga behörighetsgivande grund- och 
ämnesstudier i psykologi innan man söker in till de fördjupade studierna. 

  



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Andra studier – Metodstudier för psykologer (2013)  25.0  

obligatorisk  25.0  

118051.0 Statistik för beteendevetare 1  5.0  
118052.0 Statistik för beteendevetare 2  5.0  
118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys  10.0  
118054.0 Forskningsprojekt: metodik  5.0 
Hjälptext: I metodstudier-blocket ingår kurser i statistik 10 sp och kurser i psykologisk forskning 15 
sp. 


