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Välj din framtid – hitta rätt kurs! 

Allmän teologi 
 
Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i allmän 
teologi: 

 
Kristendomens historia (15 sp), nätkurs. 
Delkurs 1: kyrkohistorisk vinkling, Delkurs 2: dogmatisk vinkling, 
Delkurs 3: projekt. 
Inleds i september 2022. 
 

Att studera teologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Religioner och livssyner (15 sp), nätkurs. 
Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap, 5 sp 
Delkurs 2: Islam, 5 sp 
Delkurs 3: Introduktion till teologisk etik med religionsfilosofi, 5 sp. 
Inleds i januari 2023. 
 

God in Art and Culture (10 sp), online. 
Inleds i februari 2023. 

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv 
Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
arbetshälsa och hållbart arbetsliv: 

 
Hälsa i arbetslivet (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Arbetslivsteorier och -modeller (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i mars 2023. 

Arbetsplatspsykologi 
 
Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
arbetsplatspsykologi: 

 
Organisationspsykologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 
 

Arbetsplatsmobbning (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i november 2022. 

 
Konflikthantering (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Ledarskap I (5 sp), nätkurs. 
Inleds i februari 2023 
 

Utmattningssyndrom (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i april 2023. 
 

Ledarskap II (5 sp), nätkurs. 
Inleds i april 2023 
 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Organisationspsykologi (5 sp), närundervisning i 
Mariehamn/Zoom. 
Inleds i augusti 2022. 
 

Konflikthantering (5 sp), närundervisning i Mariehamn/Zoom. 
Inleds i oktober/november 2022 
 

Arbetsplatsmobbning (5 sp), närundervisning i Mariehamn. 
Inleds våren 2023. 
 

Utmattningssyndrom (5 sp), närundervisning i Mariehamn. 
Inleds våren 2023. 

Biovetenskaper 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
biovetenskaper: 

 
Biokemi: LIFE Biomolekyler och celler (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022.  
 

Miljö- och marinbiologi: LIFE Ekologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022.  
 

Miljö- och marinbiologi: LIFE Evolutionen (5 sp), nätkurs 
Inleds i januari 2023.  
 

Cellbiologi: LIFE Fysiologiska mekanismer (5 sp), nätkurs 
Inleds i februari 2023.  
 
 
 

https://www.abo.fi/opu-amnen/biovetenskaper/
https://www.abo.fi/opu-amnen/biovetenskaper/


Dramapedagogik 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
dramapedagogik: 

 
Dramapedagogik i samhälle (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Dramapedagogiska arbetssätt (5 sp), närundervisning i Vasa 
Inleds i januari 2023. 

Farmaci 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i farmaci: 

 
Näring, liv och hälsa (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022.  
 

LIFE Biomolekyler och celler (5 sp), nätkurs (Biokemi). 
Inleds i september 2022.  
 

Introduktionskurs i farmaci (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022.  
 
Klinisk farmaci och sjukhusfarmaci (5 sp), kvotplatser på 
ordinarie kurs dagtid, Åbo 
Inleds i november 
 

Läkemedel och miljö (5 sp), nätkurs. 
Inleds i februari 2023.  
 

LIFE Fysiologiska mekanismer (5 sp), nätkurs (Cellbiologi) 
Inleds i februari 2023.  
 

Läkemedelskemi (5 sp), nätkurs 
Inleds i februari 2023.  

Filosofi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i filosofi: 

 
Existentialism (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 
 

Ethical and Globally Sustainable Leadership (5 sp), online. 
Inleds i mars 2023.  

 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Ethical Relationship with Nature (5 sp), närundervisning i 
Mariehamn. 
Inleds i oktober 2022.  
 

Arrangör: Helsingfors arbetarinstitut 
Kroppens filosofi (5 sp), närundervisning i Helsingfors 
Inleds i januari 2023.  

Gemensamma studier 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
gemensamma studier: 

 
Akademiska studiefärdigheter, 5 sp, nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Akademiska studiefärdigheter, 5 sp, nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 

Genusvetenskap 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
genusvetenskap: 

 
Ursäkta blodspåren (5 sp), nätkurs. 
Inleds i februari 2023.  
 

Genus, kultur och samhälle-en introduktion (5 sp), nätkurs. 
Inleds i februari 2023.  
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Genus, kultur och samhälle-en introduktion (5 sp), 
närundervisning i Mariehamn 
Inleds i oktober 2022 

Geografi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i geografi: 

 
Människa, samhälle och miljö (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022.  
 

Politisk geografi och globala processer (5 sp), nätkurs. 

Inleds i oktober 2022.  
Planeten Jorden (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 
 

Naturresurser och hållbar utveckling (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 
 

Biogeografi och klimatförändring  (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023.  
 

Seminarier i geografi (5 sp), nätkurs med undervisning 12-
13.5. 
Inleds i april 2023.  
 

Inskrivna ÅA-studerande som avlägger biämne har företräde till 
kurserna 

Gerontologisk vård 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
gerontologisk vård: 

 
Äldres funktionsförmåga och klientsäkerhet (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 
 

Kreativitet, konst och kultur för äldres hälsa och välbefinnande 
(5 sp), nätkurs. 
Inleds i april 2023 

Historia 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i historia: 

 
Grunderna i historisk metod (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2023. 
 

Nordic History (5 sp), online 
Inleds i oktober 2023. 
 

Rysslands historia (5 sp), nätkurs 
Kurs i ämnet Ryska språket och litteraturen. 
Inleds i januari 2023.  
 

Demokrati i Förenta staterna (5 sp), nätkurs 
Inleds i februari 2023. 
 
 



Hållbar utveckling – Sustainability 
Studies  
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i hållbar 
utveckling – sustainability studies: 

 
Social hållbarhet (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022.  
 

Concepts of sustainability (5 ects), online. 
Inleds i september 2022.  
 

Introduction to ESD – Education for Sustainable Development 
(5 ects), online 
Inleds i september 2022.  
 

Om etik, mening och inre hållbarhet (5 sp), nätkurs 
Inleds i september 2022.  
 

Hållbar och cirkulär ekonomi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023.  
 

Ekologisk hållbarhet (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023.  
 

Social Sustainability (5 ects), online.  
Inleds i februari 2023.  

Hälsokunskap 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
hälsokunskap: 

 
GRUNDSTUDIER 
Introduktion till hälsovetenskaper (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 

Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022 
 

Hälsa i skolkontext (5 sp), nätkurs. 
Inleds i november 2022. 
 

Fysisk aktivitet och hälsa (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Kost och hälsa I (5 sp), nätkurs. 
Inleds i april 2023. 
 

ÄMNESSTUDIER 
Folkhälsa och hållbar utveckling (5 sp), nätkurs. 
Förkunskapskrav: merparten av grundstudierna avlagda (gärna inom 
hälsovetenskaper eller närliggande områden). 
Inleds i januari 2023. 
 

FÖRDJUPADE STUDIER 
Hälsa, genus och mångfald (5 sp), nätkurs. 
Förkunskapskrav: merparten av grund- och ämnesstudierna avlagda 
(gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden) 
Inleds i mars 2023. 
 

Hälsa och sårbarhet i familjen (5 sp), nätkurs. 
Förkunskapskrav: merparten av grund- och ämnesstudierna 
avlagda (gärna inom hälsovetenskaper eller närliggande områden) 
Inleds i april 2023. 

Idrottspsykologi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
idrottspsykologi: 

 
Mental träning (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i september 2022. 

Idrottspsykologiskt ledarskap (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Idrottspsykologi i vardagslivet (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i mars 2023. 

 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  

Arrangör: Vasa sommaruniversitet 
Idrottspsykologisk coaching (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds hösten 2022. 
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Idrottspsykologiskt ledarskap (5 sp), närundervisning i 
Mariehamn. 
Inleds i oktober 2022. 
 
 
 
 

Informationssystem 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
informationssystem: 

 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Digital affärsanalys (5 sp), närundervisning i Mariehamn. 
Inleds i februari 2023. 

Informationsteknologi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
informationsteknologi: 

 
Introduktion till informationsteknologi (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i september 2022. 

Programmering I (5 sp), närundervisning i Åbo. 
Inleds i september 2022. 
 

Programmering II (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Introduktion till artificiell intelligens (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i november 2022. 
 

Människocentrerad design (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i november 2022. 
 

Databaser (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Programmering I (servicekurs) (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 
 

Kravhantering av mjukvarusystem (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Introduktion till informationsteknologi MOOC (3 sp), nätkurs 
Pågående under hela läsåret. 
 
 
 



Informationsvetenskap 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
informationsvetenskap: 

 
Kunskapsorganisation (5 sp), närundervisning i Åbo. 
Inleds i september 2022. 
 

Informationssökning (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Forskningsorienterad informationsservice (5 sp), 
nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i januari 2023.  
 

Resurshantering (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023. 
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Användarcentrerad service (5 sp), nätkurs 
Inleds i februari 2023.  

Interkulturell kommunikation 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
interkulturell kommunikation: 

 
Self-study courses, can be completed during the whole academic year.  
 

Introduction to Intercultural Communication (5 sp). 
Intercultural encounters and cross-cultural psychology (5 sp). 
Culture, Peace and Conflict (5 sp). 
Intercultural communication – critical perspectives (5 sp). 
Cultural encounters and interreligious dialogue (5 sp). 
 

Introduction to Intercultural Communication (5 sp), contact 
teaching in Åbo.  
Inleds i september  2022.  
 

Arrangör: Borgå folkakademi 
Introduction to Intercultural Communication (5 sp), online. 
Inleds våren 2023. 
 
 
 
 

Internationell marknadsföring 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i  
internationell marknadsföring: 

 
Marknadsföringsstrategi och trender (5 sp), nätkurs 
med distansundervisning 
Inleds i oktober 2022.  
 

Konsumentbeteende (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning 
Inleds i januari 2023.  
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Introduktion till marknadsföring (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning 
Inleds i november 2022. 
B2B-marketing in an international context (5 sp), nätkurs 
Inleds våren 2023.  
 

Arrangör: Vasa sommaruniversitet 
Sustainable business (5 sp), online 
Inleds i januari 2023.  

Konstvetenskap 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
konstvetenskap: 

 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Introduktion till konsten i Finland (5 sp), närundervisning i 
Mariehamn.  
Inleds i oktober 2022.  
 

Arrangör: Helsingfors arbetarinstitut 
Konst som maktmedel (5 sp), närundervisning i Helsingfors. 
Inleds i november 2022.  
 

Arrangör: Vasa sommaruniversitet 
Introduktion till konsten i Finland (5 sp), nätkurs.  
Inleds i mars 2023. 
 
 
 

 

Krispsykologi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
krispsykologi: 

 
GRUNDSTUDIER 
 

Introduktion till krispsykologi (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i september 2022. 
 

Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma (5 sp), nätkurs 
med distansundervisning. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Massmedias roll vid kriser (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

PTSD/Långtidsverkningar (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i februari 2023. 
 

Intervention (5 sp), närundervisning i Vasa.* 
Inleds i april 2023. 
 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  
 

Arrangör: Borgå medborgarinstitut 
Introduktion till krispsykologi (5 sp), närundervisning i Borgå. 

Inleds i mars 2023 
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på 
Åland 

Massmedias roll vid kriser (5 sp), närundervisning 
i Mariehamn. 
Inleds i december 2022. 
 

Introduktion till krispsykologi (5 sp), närundervisning i 
Mariehamn. 
Inleds våren 2023. 

 
 
 



Kulturanalys 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
kulturanalys: 

 
Kulturanalys i teori och praktik (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 
 

Mat, miljö och livsstilsval (5 sp), nätkurs 
Inleds i januari 2023.  

Kulturämnen 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
kulturämnen: 

 
Historiebruk i humaniora och samhälle (5 sp), nätkurs. 
Ämne: Humaniora: Kunskap, relevans, reflektion. 
Inleds i januari 2023.  
 

Kulturfältets förutsättningar (5 sp), nätkurs. 
Ämne: Arbetslivsorientering. 
Inleds i februari 2023.  

Ledarskap i vård och omsorg 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i ledarskap 
i vård och omsorg: 

 
GRUNDSTUDIER 
Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap (5 
sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 
 

Organisationsteorier (5 sp), nätkurs. 
Inleds i november 2022. 
 

Ledarskapsteorier (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 
 

Lagstiftning inom social- och hälsovård (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023. 
 

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården (5 sp), 
nätkurs. 
Inleds i april 2023. 

Litteraturvetenskap 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
litteraturvetenskap: 

 
Litteraturens historia II (5 sp), nätkurs 
Inleds i september 2022. 
 

Litteraturens historia III (5 sp), nätkurs 
Inleds i februari 2023.  
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Litteratur och lust (5 sp), närundervisning i Mariehamn 
Inleds våren 2023.  

Logopedi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i logopedi: 

 
Alternativ och kompletterande kommunikation (5 sp), 
närundervisning i Åbo och distansundervisning 
Inleds i september 2022.  
 

Rösten (5 sp), nätkurs med distansundervisning 
Inleds i januari 2023.  

Matematik  
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
matematik: 

 
Nätkurser som avläggs enligt egen tidtabell/självstudier: 
Matematikens grunder I (5 sp), nätkurs 
Algebra (5 sp), nätkurs 
Talteori (5 sp), nätkurs 
 

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Åbo 
Ingenjörsmatematik I 5 sp 
Algebra 5 sp 
Sannolikhetslära och statistik 5 sp 
Grundkurs i analys 5 sp 
Matriser 5 sp 
 
 
 

Nationalekonomi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
nationalekonomi: 

 
Grundkurs i nationalekonomi: Makroekonomi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022.  
 

Internationell Handel (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 
 

Grundkurs i nationalekonomi: Mikroekonomi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023.  
 

Miljöekonomi (5 sp), nätkurs (ÅA studerande har examination 
på campus) 
Inleds i mars 2023.  

Naturvetenskaper 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
naturvetenskaper: 

 
Fysik: Mekanik grundkurs (5 sp), nätkurs med laborationer i 
Åbo.  
Inleds i september 2022.  
 
Kemi: Från lera till keramik i en vedeldad brännugn (5 sp), 
distanskurs och ett närstudieveckoslut i Åbo.  
Inleds i september 2022. 
 

Kemi: Kemiska ämnen och reaktionslära (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023.  
 

Geologi: Planeten Jorden (5 sp), nätkurs. 
Vårterminen 2023. 
 

Se även våra kurser i matematik.  
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Geologi: Planeten Jorden (5 sp), närundervisning i Mariehamn. 
Inleds i september 2022. 
 
 
 
 
 
 



Offentlig förvaltning 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i offentlig 
förvaltning: 

  
Organisationsteori I (5 sp), nätkurs 
Inleds i september 2022. 
 

Offentlig budgetering (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning (5 
sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023.  
 

Förvaltning, stat och samhälle i Finland (5 sp), nätkurs. 
Inleds i februari 2023.  
 

Kommunal politik och förvaltning I (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023.  

Organisation och ledning 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
organisation och ledning: 

 
People management-människan och arbete i organisationer (5 
sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022.  
 

Strategisk ledning (5 sp), nätkurs. 
Inleds i februari 2023.  
 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan 
Strategisk ledning (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022.  
Grundkurs i organisation och ledning (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023.  

Pedagogik, allmän 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
pedagogik, allmän: 

 
Projektledning, resursering och uppföljning (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023. 

 

GRUNDSTUDIER 
Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 
 

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 
 

Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), nätkurs. 
Inleds i februari 2023. 
 

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5 sp), 
nätkurs. 
Inleds i mars 2023. 
 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  
 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan 
Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5 sp), 
närundervisning i Mariehamn. 
Inleds våren 2023. 

Psykologi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i  
psykologi: 

 
Introduktion till psykologin (10 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i september 2022. 
 

Emotions (5 cr), online course with teaching online and 
teaching on campus in Åbo 
Inleds i september 2022. 
 

Arbets- och organisationspsykologi (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i september 2022. 
 

Kognitiv psykologi och neuropsykologi (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023.  
 

Utvecklingspsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 

Inleds i januari 2023.  
 

Biologisk psykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i mars 2023. 
 

Arrangör: Borgå medborgarinstitut 
Barnneuropsykologi (5 sp), närundervisning i Borgå. 
Inleds i september 2022.  
 

Arrangör: Västra Nylands folkhögskola 
Introduktion till beteendevetenskap (5 sp), närundervisning 
i Raseborg. 
Inleds i september.  
 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan 
Personlighet (5 sp), närundervisning i Mariehamn. 
Inleds i september 2022. 
 

Vuxenneuropsykologi (5 sp), närundervisning i Mariehamn. 
Inleds vårterminen 2023.  
 

Arrangör: Vasa sommaruniversitet 
Barnneuropsykologi (5 sp), närundervisning i Vasa. 
Inleds vårterminen 2023.  

Redovisning 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
redovisning: 

 

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i 
Åbo 
Grundkurs i redovisning (5 sp) 
Inleds i oktober 2022.  
 

Ekonomistyrningens grunder (5 sp) 
Inleds i mars 2023.  

Religionsvetenskap 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
religionsvetenskap: 

 
Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West 
(5 sp), online. 
Inleds i oktober 2022.  
 



Introduktion till religionsvetenskapen (5 sp), nätkurs 
Inleds i januari 2023.  
 

Islam (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023.  
 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan 
Nya religioner och alternativ andlighet (5 sp), närundervisning 
i Mariehamn. 
Inleds i november 2022.  

Rättsvetenskap 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
rättsvetenskap här:  

 
Introduction to Animal Law (5 sp), online 
Inleds i augusti 2022. 
 

Statsrätt (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022.  
 

Materiell EU-rätt (5 sp), nätkurs med tent. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Grundkurs i juridik – inledning till handelsrätten (5 sp), 
nätkurs med tent. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Avtalsrätt (5 sp), nätkurs. 
Inleds i november 2022. 
 

Animal Law and the Administrative Measures of Control by the 
Animal Protection Authorities (5 sp), online 
Inleds I September 2022.  
 

Animal Law Theory (5 sp), online 
Inleds i september 2022.  
 

Multidisciplinary Perspectives to Animal Law (5 sp), online 
Inleds i oktober 2022.  
 

Animals in Private and Criminal Law (5 sp), online 
Inleds i oktober 2022.  
 

Materiell EU-rätt, del II (5 sp), uppsatskurs 
Våren 2023.  
 

Arbetsrätt (5 sp), nätkurs 
Inleds i januari 2023.  
 

                                                           
1 Kursen arrangeras endast om närundervisning kan ordnas 

Bolagsrätt (5 sp), nätkurs 
Inleds i mars 2023.  
 

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs 
Inleds i mars 2023.  
 

The Link Between Animal Law, Environmental Law and Food 
Law (5 sp), online 
Inleds i januari 2023.  
 

Essay on an Animal Law Topic (5 sp), online 
Inleds i februari 2023.  
 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Grundkurs i juridik – inledning till handelsrätten (5 sp), 
närundervisning i Mariehamn. 
Inleds i september 2022.  
 

Krediträtt (5 sp), närundervisning i Mariehamn 
Inleds våren 2023.  
 

Arrangör: Vasa sommaruniversitet 
Bolagsrätt (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i oktober 2022.  
 

Arrangör: Västra Nylands folkhögskola 
Skadeståndsrätt (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i oktober 2022.  

Samhällslära  
 

Se kursutbud, kursdatum, anmälan och övrig information för kurser 
i samhällslära här: 

 

Skolpsykologi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
skolpsykologi här: 

 
GRUNDSTUDIER 
Sexualkunskap (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 

 

Beroendeproblematik och den unga människan (5 sp), nätkurs 
med distansundervisning. 
Inleds i oktober 2022. 
Skolfrånvaro (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Skolmobbning och utanförskap (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023. 
 

Samtal med barn och unga (5 sp), närundervisning i Vasa.1 
Inleds i maj 2023. 
 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  
 

Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 
Skolfrånvaro (5 sp), närundervisning i Helsingfors. 
Inleds i september 2022. 
 

Arrangör: Hangö sommaruniversitet 
Skolmobbning och utanförskap (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds hösten 2022. 
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Samtal med barn och unga (5 sp), närundervisning i 
Mariehamn. 
Inleds i september 2022. 
 

Sexualkunskap (5 sp), närundervisning i Mariehamn. 
Inleds våren 2023. 

Småbarnspedagogik 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
småbarnspedagogik här: 

 
Handledarutbildning för praktikhandledning inom 
småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs.  
Inleds i januari 2023. 
 

GRUNDSTUDIER 
Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 
 

Mångfald och inkludering (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning.  
Inleds i oktober 2022. 



Barns utveckling och lärande (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i november 2022. 
 

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 
 

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (5 sp), 
nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i februari 2023. 
 

Kurser ordnade av samarbetspart 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. 
 

Arrangör: Hangö sommaruniversitet 
GRUNDSTUDIER 
Mångfald och inkludering (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning.  
Inleds i september 2022. 
 

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (5 sp), 
nätkurs med distansundervisning. 
Inleds i november 2022. 
 

Barns utveckling och lärande (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

ÄMNESSTUDIER 
Relationer, samspel och konflikthantering (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds våren 2023. 
 

Barns språkutveckling (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds våren 2023. 

Socialpolitik 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
socialpolitik här: 

 
Globalisering och social hållbarhet (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Omsorgsteori och anhörigvård (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i mars 2023. 
 

                                                           
2 Endast närundervisning, ej distans. 

Välbefinnande som socialpolitisk verksamhet (5 sp), nätkurs 
med distansundervisning. 
Inleds i april 2023. 
 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Att arbeta med flyktingar (3 sp), närundervisning i Mariehamn. 
Inleds i september 2022. 

Socialvetenskaper 
Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
socialvetenskaper här: 

 
 

Grundkurs i socialpolitik (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Introduktion till socialvetenskaper (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 

Sociologi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i sociologi 
här: 

 

Grundkurs i sociologi: Samhällets strukturer och institutioner 
(5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023.  
 

Grupparbete i sociologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023. 
 

Culture, Media and Society (5 sp), online 
Inleds våren 2023. 
 

Arrangör: Vasa sommaruniversitet 
Introduktion till kriminologi, 5 sp, nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds hösten 2022. 
 

Genus och kriminologi (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds våren 2023.  

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Förebygga brott, skador av brott och rädsla för brott (5 sp), 
nätkurs + närstudier i Mariehamn. 
Inleds våren 2023.  

Specialpedagogik 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
specialpedagogik här: 

 
GRUNDSTUDIER 
Barn och ungas välbefinnande (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i september 2022. 
 

Specialpedagogik och inkludering (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Stöd för lärande i läsning och matematik I (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Bemötande och utmanande beteende (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i februari 2023. 
 

Funktionsvariation I (5 sp), nätkurs med distansundervsining. 
Inleds i april 2023. 
 

PROFILKURSER 
Särskilt begåvade barn och ungdomar (5 sp), närundervisning i 
Vasa.2 
Inleds i oktober 2022. 
 

Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd (5 sp), nätkurs. 
Inleds våren 2023. 
 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  
 

Arrangör: Hangö sommaruniversitet 
 

GRUNDSTUDIER 
Bemötande och utmanande beteende (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i september 2022. 
 

Funktionsvariation I (5 sp), nätkurs med distansundervsining. 
Inleds i oktober 2022. 
 



Barn och ungas välbefinnande (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Stöd för lärande i läsning och matematik I (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds våren 2023. 
 

PROFILKURSER 
Intellektuell funktionsnedsättning och 
autismspektrumtillstånd (5 sp), nätkurs med 
distansundervsining. 
Inleds i september 2022. 
 

Särskilt begåvade barn och ungdomar (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds våren 2023. 
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Intellektuell funktionsnedsättning och 
autismspektrumtillstånd (5 sp), nätkurs med 
distansundervsining. 
Inleds våren 2023. 

Språk och kommunikation 
Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i sociologi 
här: 

 
Basic course in Dutch (5 sp), online 
Inleds i september 2022.  
 

Svenska som andra inhemska språk (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 
 

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Spanska 1 (5 sp), närundervisning i Mariehamn 
Inleds i september 2022.  
 

Finska 1 (5 sp), närundervisning i Mariehamn 
Inleds i november 2022.  
 

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i 
Åbo 
Finnish as a foreign language, level 1 (5 cr) contact teaching Åbo.  
Inleds i september 2022 och i januari 2023.  
Finnish as a foreign language, level 2 (5 cr) contact teaching Åbo. 
Inleds i januari 2023.  
Swedish as a foreign language, level 1-4.  

                                                           
3 Endast närundervisning, ej distans. 

Statskunskap 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
statskunskap här: 

 
Internationell politik (5 sp), nätkurs med distansundervisning 
Inleds i november 2022.  
 

Statskunskap med medier och 
kommunikation 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
statskunskap med medier och kommunikation här: 

 
Politikens amerikanisering, 5 sp, närundervisning i Borgå. 
Inleds i oktober 2022. 

Svenska språket 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i svenska 
språket här: 

 
Språkvård (5 sp), nätkurs 
Inleds i september 2022.  
 

Språk och kön (5 sp), nätkurs 
Inleds i januari 2023.  

Ungdomsvetenskap 
 
Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
ungdomsvetenskap här: 

 
GRUNDSTUDIER 
Ungdomskulturer och medieanvändning (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i september 2022. 
 

Ungdomars psykiska hälsa (5 sp), nätkurs. 

4 Endast närundervisning, ej distans. 

Inleds i oktober 2022. 
 

Unga med risk för marginalisering (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds i januari 2023. 
 

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik (5 sp), 
närundervisning i Vasa.3 
Inleds i mars 2023. 
 

Socialt arbete bland unga (5 sp), nätkurs med 
distansundervisning. 
Inleds våren 2023. 
 

ÄMNESSTUDIER 
Hälsofrämjande arbete med unga (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 

Utvecklingspsykologi 
 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
utvecklingspsykologi här: 

 
Introduktion till motiverande samtal (MI) (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 

Ätstörningar (5 sp), närundervisning i Vasa.4 
Inleds i november 2022. 
 

Introduktion till kognitiv beteendeterapi (5 sp), närundervisning i 
Vasa.5  
Inleds i april 2023. 

 

Kurser ordnade av samarbetsparter 
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter.  

 
Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland 
Introduktion till kognitiv beteendeterapi (5 sp), 
närundervisning i Mariehamn. 
Inleds i september 2022. 
 
Introduktion till motiverande samtal (MI) (5 sp), 
närundervisning i Mariehamn. 
Inleds våren 2023. 

5 Endast närundervisning, ej distans. 



Vuxenpedagogik 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
vuxenpedagogik här: 

 
GRUNDSTUDIER 
Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i september 2022. 
 
Vuxenutbildning och samhälle (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 
Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i januari 2023. 
 
 
Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), nätkurs. 
Inleds i februari 2023. 
 
Vuxenutbildningens organisationer (5 sp), nätkurs. 
Inleds i mars 2023. 

Välfärdsteknologi 

Se kursdatum, anmälan och övrig information för kurser i 
välfärdsteknologi här: 

 
Från utveckling till implementering och utvärdering av 
välfärdsteknologi (5 sp), nätkurs. 
Inleds i oktober 2022. 
 
Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel (5 sp), nätkurs. 
Inleds i april 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anmälan till höstens kurser öppnas 8.8.2022 kl. 8.00.  
Anmälan till vårterminens kurser öppnas 21.11.2022 kl. 8.00. 
 
Öppna universitet har en terminsavgift på 50 euro per termin.  
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. 
Läs mera på samarbetsparternas hemsidor. 
 
 
Se information om alla ämnen vi erbjuder kurser i  
abo.fi/opu/kursutbud  
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i kursutbudet. 
 
 

https://www.abo.fi/opu-amnen/valfardsteknologi/
https://www.abo.fi/opu-amnen/valfardsteknologi/
http://www.abo.fi/opu/kursutbud

