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Opiskele kielikylpyopettajaksi –
valmistut myös luokanopettajaksi ja

ruotsinopettajaksi

Utbildningsprogrammet för 
språkbadsundervisning
Studera till språkbadslärare – bli samtidigt

klasslärare och svensklärare

Ruotsia, monikielisyyttä ja kasvatustiedettä

KIKY

Svenska, flerspråkighet och pedagogik



Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmassa opiskelija 
suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon pää-
aineena ruotsin kieli. Koulutus järjestetään Vaasan yli-
opiston ja Åbo Akademin yhteistyönä.

Vaasan yliopistossa opiskelijat suorittavat

   ruotsin kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot
   monikielisyysopinnot
   yleisopinnot, viestintä- ja kieliopinnot

ja Åbo Akademin Vaasan yksikössä

   opettajan pedagogiset opinnot (sisältäen opetus-
     harjoittelut)
   perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihe- 

     kokonaisuuksien monialaiset opinnot

Maisterin tutkinnon (FM) suoritettuaan 
opiskelijalla on

   valmiudet toimia kielikylpyopettajana peruskoulussa
   kelpoisuus toimia luokanopettajana peruskoulussa
   kelpoisuus toimia ruotsin kielen opettajana suomen- 

     kielisessä peruskoulussa ja lukiossa

Inom utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning 
avlägger studenten både kandidat- och magisterexamen 
med svenska som huvudämne. Utbildningen ordnas ge-
mensamt mellan Vasa universitet och Åbo Akademi.

Vid Vasa universitet avläggs

      grund-, ämnes- och fördjupade studier i svenska
      flerspråkighetsstudier
      allmänna studier, kommunikations- och språkstudier

och vid Åbo Akademi i Vasa

    pedagogiska studier för lärare (inklusive praktik)
      grundskolans ämnen och ämneshelheter

Efter avlagd magisterexamen (FM) har 
studenten

    beredskap att jobba som språkbadslärare
    behörighet som klasslärare i grundskolan
      behörighet som svensklärare i finskspråkig grund-    
      skola och gymnasium

Utbildningen är inriktad på svenskt språkbad i finsksprå-
kiga skolor. För att jobba som lärare måste du ha visat 
utmärkt förmåga att använda skolans undervisnings-
språk. Denna förmåga bestäms enligt ditt eget skolut-
bildningsspråk. Du kan också visa förmågan bl.a. genom 
att avlägga språkexamen.

KIKY
Ruotsin kielen kielikylvyssä uusi kieli omaksu-
taan käyttämällä sitä luonnollisissa ja mielek-
käissä viestintätilanteissa. Kielikylpyopettajat 
puhuvat oppilaille vain kielikylpykieltä, mutta 
ymmärtävät myös oppilaiden äidinkieltä.

I svenskt språkbad lär man sig ett nytt språk 
genom att använda det i naturliga och menings-
fulla kommunikationssituationer. Språkbadslä-
rarna talar endast språkbadsspråket med elever-
na, men förstår också elevernas modersmål. 

Koulutus suuntautuu ruotsin kielen kielikylpyyn suo-
menkielisissä kouluissa. Työskennelläksesi opettaja-
na sinulla on oltava koulun opetuskielen erinomainen 
taito. Tämä taito määräytyy sen mukaan, millä kielel-
lä itse olet käynyt koulusi (koulusivistyskieli). Taidon 
voi myös osoittaa mm. suorittamalla kielitutkinnon.


