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Utbildningslinjen för lärare inom 

småbarnspedagogik, språkbad

• Vid ÅA i Vasa sedan hösten 2017

• Kandidatexamen 180 sp

• Huvudämne: pedagogik, inriktning mot småbarnspedagogik

• Studier som berör språkbad och flerspråkighet

• Antagning: 20 platser

• https://www.abo.fi/utbildningslinjer/utbildningslinjen-for-larare-inom-

smabarnspedagogik-sprakbad/
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Utbildningslinjen för lärare inom 

småbarnspedagogik, språkbad

1.10.2020 3

Huvudämne: 
Pedagogik, 

inriktning mot 

småbarnspedagogik 

60 sp

Huvudämne: 
Pedagogik, 

inriktning mot 

småbarnspedagogik 

60 sp

Studier i språk 
och 

kommunikation 

20 sp

Studier i språk 
och 

kommunikation 

20 sp

Studier som ger
yrkesfärdigheter

60 sp

Studier som ger
yrkesfärdigheter

60 sp

Gemensamma
studier (praktik, 

språkbad, 
flerspråkighet)

40 sp

Gemensamma
studier (praktik, 

språkbad, 
flerspråkighet)

40 sp

Kandidatexamen 180 spKandidatexamen 180 sp



Utbildningslinjen för klasslärare, 

språkbad

• Vid ÅA i Vasa sedan hösten 2018

• Kandidatexamen 180 sp + magisterexamen 120 sp

• Huvudämne: pedagogik, lärarinriktning 

• Biämne: svenska för språkbadslärare

• Ger behörighet för klasslärartjänster inom grundläggande utbildning

• Språkbadsklasslärare, ämneslärare i svenska

• Antagning: 20 platser

• https://www.abo.fi/utbildningslinjer/utbildningslinjen-for-klasslarare-sprakbad/
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Utbildningslinjen för klasslärare, 

språkbad
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Huvudämne: 
Pedagogik, 

lärarinriktning
(inkl. praktik) 

130 sp

Huvudämne: 
Pedagogik, 

lärarinriktning
(inkl. praktik) 

130 sp

Akademiska
studie-

färdigheter

20 sp

Akademiska
studie-

färdigheter

20 sp

Biämne: 
Ämnesdidaktik, 

ämnen och
ämneshelheter

60 sp

Biämne: 
Ämnesdidaktik, 

ämnen och
ämneshelheter

60 sp

Biämne: 
Svenska för 
språkbads-

lärare

80 sp

Biämne: 
Svenska för 
språkbads-

lärare

80 sp

Kandidatexamen 180 sp

Magisterexamen 120 sp

Kandidatexamen 180 sp

Magisterexamen 120 sp

Valfria studier

10 sp

Valfria studier

10 sp



Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig 
identitet och språkideologi (2016–2020)
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Språkbad 
i svenska

Språkbads-

hem 

Språkliga

landskap 
i klassrum 

och 
skola

Språkbadslärarskap

Språkbads-

elevers 
flerspråkighet

Slutrapport: 
https://www.doria.fi/handle/10024/177130

https://www.doria.fi/handle/10024/177130


Linguistically sensitive teaching in all classrooms (Listiac)

Språkmedveten undervisning i alla klassrum

www.listiac.org

http://www.listiac.org/


Med på noterna
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Med på noterna är ett språk- och ämnesöverskridande projekt mellan 

lärare och elever i språkbad och reguljära klasser i åk 5 och 6. I 

samarbetet mellan klasserna integreras ämneskunskaper och konst-

och färdighetsämnen. 

http://blogs2.abo.fi/allasprakmed/delprojekt/med-pa-noterna

http://blogs2.abo.fi/allasprakmed/delprojekt/med-pa-noterna


Småbarnspedagogik/förskola/nybörjarundervisning
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http://blogs2.abo.fi/sprakresurs/aktivitet-resurs-sma-och-for/

http://blogs2.abo.fi/sprakresurs/aktivitet-resurs-sma-och-for/
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