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Gammal struktur för lärarinriktade 

grundstudier i pedagogik, 25 sp, för 

ämneslärare 

 

Lärarinriktade grundstudier i pedagogik, 

25 sp, för ämneslärare, fr.o.m. 1.8.2015 

 

Introduktion till pedagogik som vetenskap, 

5 sp 

Utbildning och samhälle, 3 sp 

Mediekultur, 2 sp 

Introduktion till pedagogisk psykologi, 3 sp 

Hinder för lärande och pedagogiska 

konsekvenser, 2 sp 

Lärararbete, 5 sp 

Inledande praktik, 5 sp 

 

 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling, 

5 sp 

Pedagogisk psykologi, 5 sp 

Specialpedagogik, 5 sp 

Didaktik I, 5 sp 

Inledande praktik, 5 sp 

 

 

 

 

 

KONVERTERINGSSCHEMA 

 

 

Kurs enligt gammal struktur: 

 

Ersätts så här inom ny struktur: 

 

 

Introduktion till pedagogik som vetenskap, 5 

sp 

 

Tillämpad pedagogik och 

samhällsutveckling, 5 sp 

 

Lärararbete, 5 sp 

 

Didaktik I, 5 sp 

 

Inledande praktik, 5 sp 

 

 

Inledande praktik, 5 sp 

 



 

Kurs enligt gammal struktur 

 

Ersätts så här inom ny struktur: 

 

 

Utbildning och samhälle, 3 sp 

Mediekultur, 2 sp 

Introduktion till pedagogisk psykologi, 3 sp 

Hinder för lärande och pedagogiska 

konsekvenser, 2 sp 

 

 

Då EN av de gamla kurserna saknas avläggs 

antingen Pedagogisk psykologi, 5 sp eller 

Specialpedagogik, 5 sp (en del av kursen kan 

fås tillgodo på anhållan hos läraren). 

 

Då TVÅ av de gamla kurserna saknas 

avläggs enligt eget val antingen Pedagogisk 

psykologi, 5 sp eller Specialpedagogik, 5 sp. 

 

Då TRE av de gamla kurserna saknas 

avläggs både Pedagogisk psykologi, 5 sp och 

Specialpedagogik, 5 sp (en del av den ena 

kursen kan fås tillgodo på anhållan hos 

läraren). 

 

 

 

 

 

 

 

Grundstudier i pedagogik, 25 sp, med allmänpedagogisk inriktning, kan tillgodoräknas 

fr.o.m. 1.8.2015 inom pedagogik för ämneslärare enligt följande (FPV/FR 17.3.2015): 

 

Introduktion till pedagogik (som vetenskap), 5 sp 

 Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling, 5 sp 

Pedagogisk psykologi, 5 sp 

 Pedagogisk psykologi, 5 sp 

 

UNDANTAG  

Övergångsbestämmelser gäller 

 studerande som antagits till examensstudier vid Åbo Akademi före 1.8.2016  

 studerande som avlagt allmänpedagogiskt inriktade grundstudier i pedagogik före 

1.8.2016 

så att allmänpedagogiskt inriktade  grundstudier i pedagogik kan tillgodoräknas inom 

pedagogiska studier för lärare enligt tidigare praxis (d.v.s. totalt 20 sp). 


