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• Studiernas innehåll

• Undervisningsspråk

• Mål med studierna

• Studieinformationsverktyget SIV

• Arbetsliv: Vad jobbar våra alumner med?

• Utmaningar med studierna

DAGENS UPPLÄGG
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• Engelska språket och litteraturen

• Finska språket

• Franska språket och litteraturen

• Ryska språket och litteraturen

• Svenska språket

• Tyska språket och litteraturen

UTBILDNINGSLINJEN FÖR SPRÅK
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fhpt-studieradgivare@abo.fi

Urvalsprov:

Engelska och finska  

1.6.2021 kl. 09:00 – 12:00

Franska och ryska

1.6.2021 kl. 14:00 – 17:00 

Svenska och tyska

7.6.2021 kl. 10 – 12, deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

Frågor om antagning?
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Varför kom du hit idag?

• Om du är intresserad av språk så kommer du antagligen att trivas hos 
oss – men du kommer också att bli överraskad!

• Bara en liten del av våra studier utgörs av språkundervisning som du 
redan känner från skolan

• Det som vi erbjuder är mycket bredare och känns därför också mera 
givande för många

• Den enda begränsningen vi har i ämnen – t.ex. i ämnet tyska – är att 
det som vi sysslar med borde ha någon koppling till det tyska språket 
eller ett tyskspråkigt land
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Några exempel på teman som 

behandlas i studierna

• Hur används språket i reklam eller i näringslivet? 
• Läsa, diskutera, analysera litteratur 
• Språklig variation: hur har språket förändrats genom historien eller vilka 

olika varianter av språket pratas idag: ungdomsspråk, dialekt, rikssvenska 
och finlandssvenska, franskan i Frankrike, i Quebec och i Elfenbenskusten 
osv. 

• Hur hänger språk och kön ihop? 
• Pratar män och kvinnor ”olika språk”? 
• Vilken betydelse har det om det finns ett pronomen som ”hän” i 

finskan eller två, som ”he” och ”she” i engelskan eller tre som ”hon”, 
”han” och det nya ”hen” i svenskan? 
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Vilket är undervisningsspråket 

i de olika ämnena?

• Studierna i svenska språket går på svenska och i finska språket går de på finska
• Studierna i engelska språket och litteraturen går på engelska, tyska språket och 

litteraturen använder tyska i undervisningen och franska språket och litteraturen 
använder franska

• När det gäller ryskan så används både svenska och ryska – svenska dock i mindre 
utsträckning under senare delen av studierna
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Vad är det övergripande 

målet med studierna?
• Övergripande mål: ge en bred och djup utbildning både i själva språket 

och i de olika samhällen där språket används och deras kultur och 
litteratur, förbereda er på att själv kunna skaffa sig kunskap, presentera 
och förklara det för andra och ställa frågor

• Olika inriktningar:
• Lärarlinjen
• Språk och ekonomi
• Allmänna linjen
• Kulturledning – för den som studerar svenska som huvudämne

• Utbyte
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Studieinformations-

verktyget SIV

https://blogs2.abo.fi/

studieinformation/ 
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Behöver man kunna 

språket flytande redan i 

början av studierna?

• Finska, svenska och engelska: Om du blir antagen så har du tillräckliga 
kunskaper i språket för att börja huvudämnesstudierna.

• Tyska och franska: Man kan bli antagen ”utan tillräckliga kunskaper” i 
språket som man sökt till. Då börjar man studierna med Språkcentrets 
språkkurser och biämnesstudier.

• Ryska: Man kan bli antagen utan tidigare kunskaper i språket.
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Vad jobbar man med när 

man har studerat språk?
• Våra alumner som studerat språkämnen arbetar med många olika uppgifter i arbetslivet och 

därför är det svårt att välja bara några arbeten som man kunde lyfta upp här, men några 
exempel är ämneslärare, reporter, koordinator, informatör, översättare, arbete inom 
marknadsföring och försäljning samt kommunikation och media. 

• https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/arbetsforum/aa-alumner-i-
arbetslivet/fem-ar-efter-examen/

• töissä.fi - högskoleutbildade i arbetslivet

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/arbetsforum/aa-alumner-i-arbetslivet/fem-ar-efter-examen/
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Vad får studerande i 

språkämnen ofta höra från 

sina lärare? 

• "Vad är dina tankar om det här?” 
• I vår undervisning diskuterar och argumenterar vi mycket och 

uppmuntrar självständigt tänkande. 
• Du kommer att lära dig att bilda och uttrycka en informerad åsikt om 

diverse ämnen.
• Det gör du bland annat genom att lyssna, läsa och själv söka fram 

information. 
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Vilka utmaningar kan 

uppstå under studierna? 
• Början av studierna kan vara utmanande - det är viktigt att du själv är aktiv 

om något är oklart.
• Det tar sin tid att bli vana vid med nya saker. Första året är på många sätt en 

introduktion till studierna.
• Då och då anser våra studerande att studier inte riktigt motsvarar det som de 

trodde när de sökte in - bekanta dig med SIV var du hittar videor om våra 
studerande och lärare som berättar om studierna i de olika huvudämnena! 

• Trots eventuella utmaningar så är det viktigt att komma ihåg att poängen 
med studierna är också att man lär sig hela tiden mera.
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Tre orsaker varför man ska studera 

språk just vid Åbo Akademi!

1. Personlig kontakt, små ämnen, som lärare möjlighet att koncentrera oss 
på enskilda studerandes behov och intressen 

2. Möjligheterna att kombinera biämnen mycket fritt – kombinera så att du 
studerar det du är mest intresserad av! 

3. Ett svenskspråkigt universitet: för dig som gärna vill ha en svenskspråkig 
omgivning och utbildning är vi det bästa valet för dig – om du är 
finskspråkig är det en utmärkt möjlighet att utvidga dina språkkunskaper 
i svenska 
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Hur kan man förbereda sig på 

att studera vid 

utbildningslinjen för språk?
• Du kommer hit för att lära dig mera – du måste inte kunna allt när du börjar 
• Ryska kan du börja helt utan förkunskaper, för de andra språken måste du ha 

läst de under en tid, men: du utvecklar dina språkkunskaper när du kommer 
hit 

• Men om du har lust skulle du kunna titta på en serie eller en film på språket 
du vill läsa, lyssna på radio på nätet, läsa en bok eller en serieteckning, eller 
öva lite med en app
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Ansök 17.3 – 31.3.2021 via studieinfo.fi

Frågor fhpt-studieradgivare@abo.fi

https://blogs2.abo.fi/studieinformation/

www.abo.fi

Välkommen till Åbo Akademi!


