
Grundstudier i vuxenpedagogik (25 sp) består av följande kurser: 

Introduktion till pedagogik som vetenskap, 5 sp 

Pedagogikens psykologi, 5 sp 

Pedagogikens sociologi, 5 sp 

Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp 

Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp 

 

Introduktion till pedagogik som vetenskap, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen presenterar ett historiskt perspektiv på pedagogikens utveckling och beskriver den 

systematiska pedagogikens delområden samt grunder inom vetenskapsteori. I kursen ingår läsning, 

samt diskussion och analys av aktuella texter inom pedagogisk forskning.  

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs skall studeranden  

1) Kunna beskriva pedagogikens delområden och grunddragen i pedagogikens utveckling  

2) Kunna förklara och förstå pedagogikens grundbegrepp  

3) Uppvisa en förståelse för samverkan mellan pedagogisk teori och praktik 

Pedagogikens psykologi, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen syftar till att introducera hur insikt i psykologisk teori underlättar förståelse av pedagogiska 

processer. Fokuseringen ligger på individens lärande och identitet.  

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs skall studerande kunna beskriva och argumentera utgående från centrala 

psykologiska teorier om lärande och identitet 

Pedagogikens sociologi, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens målsättning är att studerande når kunskap om sociologiska perspektiv på 

identitetsformering och kompetensutveckling i institutionella och icke- institutionella sammanhang 

med särskilt fokus på det finländska samhället förr och nu.  

Lärandemål: 

Efter genomgången kurs skall den studerande  

- ha kännedom om central teoribildning inom pedagogikens sociologi  

- ha förståelse av relationen mellan fostran, utbildning och socialisation  

- ha grundläggande insikter i samband mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande  

-ha insikter i den pedagogiska sociologins frågeställningar  

-visa på en förmåga att diskutera den pedagogiska sociologins frågeställningar 

Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen presenterar vuxenutbildning genom de olika organisationernas historiska framväxt, med 

avseende på utgångspunkter, verksamhetsformer och samhällelig kontextualisering. Kursen syftar 

också till att förbereda den studerande att utveckla vuxenutbildningen i ett framtidsperspektiv.  

Lärandemål: 

Efter genomgången kurs ska den studerande:  

- ha kännedom om vuxenutbildningens historiska framväxt och nutida strukturer  

- ha förståelse för de olika institutionella formernas utgångspunkter och särdrag  



- ha en beredskap att i ett framtidsperspektiv positionera vuxenutbildningen i sin samhälleliga 

kontext 

Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens målsättning är att den studerande utvecklar en aktionsorienterad förståelse för deltagande i 

vuxenutbildning eller annan frivillig, samhällelig aktivitet. Deltagandet betraktas i en samhällelig 

kontext som är både lokal, nationell och internationell. 

Lärandemål: 

Efter genomgången kurs ska den studerande:  

- ha en kännedom om sambandet mellan lärandebehov och samhällsutveckling  

- ha en beredskap att reflektera över och analysera vuxnas deltagande i pedagogiska aktiviteter  

- ha en förståelse för deltagandets följder och effekter i ett samhällsperspektiv 


