
 

 

Tillgodoräkning och validering 

Du kanske redan har avlagt kurser med relevans för utbildningen och du kanske också har 

lång erfarenhet av arbete med barn samt fortbildning av olika slag. Vi inom Fakulteten för 

pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi,  går igenom dina tidigare erfarenheter och 

studier. Detta gör vi inledningsvis genom att ta del av dina intyg och betyg. Ämnesansvarig 

professor, Ann-Katrin Svensson, fattar beslut om eventuellt tillgodoräknande av kurser. De 

tillgodoräknade prestationerna registreras vid Åbo Akademi.  

Det är möjligt att du även har kunskaper och färdigheter som inte finns dokumenterade med 

intyg eller betyg. I detta fall har du möjlighet att påvisa dina kunskaper genom att validera 

lärandemålen i skrift. Det betyder att du tar del av lärandemålen och skriftligen visar att du 

uppfyller dem.  

Inledningsvis fyller du i blanketten med översikt över kurserna genom att kryssa i det 

alternativ du anser mest sannolikt (tillgodoräkning, validering eller att du ämnar delta i 

kursen). Blanketten kan inte fyllas i elektroniskt utan behöver skrivas ut och fyllas i. 

Tillgodoräkningar kommer endast ifråga såvida du bifogar ett intyg. Kurser med röd text kan 

i detta skede varken tillgodoräknas eller valideras. 

 

Tidtabell  

Inledningsvis görs tillgodoräknanden på basen av dina insända intyg och betyg. Dessa, 

inklusive blanketten med översikten, vill vi ha per post senast 30.3 2019.  Adressen finns på 

blankettens sida 2. 

Valideringar görs successivt eftersom valideringen är en omfattande process såväl för 

kursdeltagaren, som bevisar sina kunskaper, som för ämnesansvarig som bedömer. 

Valideringarna kommer att göras elektroniskt i e-blankett. Mera information om 

valideringen ges efter 30.3. 

 

Valideringstidtabell för år 2019 

Fas I – mars (deadline 30.3) 

Betygskopior och kopior av intyg med relevans för studierna sänds in per post (inte e-post) 

- tillgodoräkning 

Besked om tillgodoräkning sänds per e-post senast 30.4 

 

 

 

 

 



Fas II – april (deadline 30.4) 

Arbetserfarenhet anges 

Validering av höstens kurser  

- Akademiska studiefärdigheter  

- Perspektiv på barnträdgårdsläraryrket (kursen ordnas inte) 

- Relationer, samspel och konflikthantering 

- Vetenskapliga perspektiv och metoder för barnträdgårdslärare 

Valideringsbesked 15.6 

 

Fas III – augusti (deadline 30.8) 

Validering av vårens kurser 

- Språkdidaktik 

- Pedagogisk planering, -dokumentation och utvärdering 

- Mångfald och inkludering 

- Små barns lärande 

Valideringsbesked 30.9 

 

Fas IV – oktober (deadline 30.10) 

Validering av kurser som inte tillgodoräknats och som inte erbjuds på Åland (kursen Perspektiv på 

barnträdgårdsläraryrket har redan validerats i Fas II) 

- Småbarnspraktik (praktik ordnas inte) 

- Barns uppväxtvillkor, lek och skapande 

- Pedagogikens psykologi 

- Pedagogikens sociologi 

- Didaktik I 

- Ledarskap och teamledarskap 

- Småbarnspedagogik för alla 

Valideringsbesked 29.11 

 

Valideringstidtabell för 2020 meddelas senare. 

 

 


