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Utbildningslinjer

FHPT
• Kultur, historia och filosofi

• Språk

• Svenska

• Finska

• Engelska

• Tyska

• Franska

• Ryska

• Teologi

• Psykologi

• Logopedi
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Utbildningslinjer

FNT
• Biovetenskaper

• Naturvetenskaper

• Matematik, fysik, kemi

• Geologi

• Kemi- och processteknik (DIA)

• Informationsteknologi

• Datateknik (DIA)

• Datavetenskap

• Farmaci

• Farmaceut

• Provisor 

Sidfot
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Utbildningslinjer

FSE
• Samhällsvetenskaper (Åbo)

• Samhällsvetenskaper (Vasa)

• Ekonomi

• Rättsnotarie (kand), juris

magister startar 2023

Sidfot
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Utbildningslinjer

FPV
• Klasslärare

• Klasslärare (språkbad)

• Småbarnspedagogik

• Småbarnspedagogik (språkbad)

• Speciallärare

• Ämneslärare i slöjdvetenskaper och 
huslig ekonomi

• Pedagogiskt ledarskap och 
utvecklingsarbete (tidigare allmän-
och vuxenpedagogik)

• Socialvetenskaper

• Hälsovetenskaper

Sidfot
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Betygsantagning
• Samtliga ansökningsmål antas på basis 

av betygspoäng (undantag 
lärarutbildning och psykologi där sökande 
på basis av betygspoäng kallas på 
lämplighetsintervju)

• Poängtabeller, tröskelvärden etc. finns i 
studieinfo.fi

• Resultat som kommit in per 17.5.2022 
beaktas i betygsantagningen

Antagning på 

basis av 

urvalsprov

• Samtliga ansökningsmål antar också 
på basis av framgång i urvalsprovet 
(samt lämplighetsbedömning i 
lärarutbildningarna och psykologi)

• Urvalsproven hålls månadsskiftet maj-
juni

• ÅA gemensamt urvalsprov 5.6.2023 
(6.6.2022)
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ÖPU-

antagning
• TRY, en alternativ väg till 

universitetsstudier

• 24 ansökningsmål har antagning på 
basis av studier vid Öppna 
universitetet

• MyWay – antagning till ekonomi, 
rättsnotarie och samhällsvetenskaper

Tävlings-

framgång
• Informationsteknologi (Datateknik)

• Kemi- och processteknik

• Naturvetenskaper (Geologi)
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Betygsantagningens

kriterier
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• Betygskvot

• Tröskelkrav

• Poängsättning

• De nuvarande poängstabellerna i kraft 
ännu antagningen 2025

• Beslut om poängsättning för 2026 tas 
hösten 2023



Kultur, 

historia och 

filosofi
• Kvot: 60%

• Tröskelkriterier: Minst vitsord C i modersmål.

• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål

• De fyra ämnen som ger sökanden de högsta 
poängen

• En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i 

betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 

poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 

poäng för flera olika språk.

Språk
• 6 ansökningsmål

• Kvot per ansökningsmål 60% (Engelska 51%

• Tröskelkriterier: Svenska: Minst vitsord M i modersmål (svenska) eller minst 
vitsord E i lång svenska eller minst vitsord L i medellång svenska. Övriga 
språk har inga tröskelkriterier.

• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål

• Engelska : Lång engelska
Finska: Andra inhemska språket: finska eller svenska
Franska: Franska
Tyska: Tyska
Övriga: Det språk som ger sökanden de högsta poängen

• De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng 
för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om 
tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång 
eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
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Psykologi
• Kvot: 51% (Sökandena väljs till 

lämplighetstest på basis av betyg.)

• Poäng ges för fem ämnen:

• modersmål

• Psykologi

• matematik (lång eller kort)

• ett realämne’

• ett språk

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i 
betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik.

Logopedi
• Kvot: 70%

• Tröskelvärde: Minst vitsord M i modersmål

• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål

• matematik (lång eller kort)

• högst två realämnen

• ett språk

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik.

10.5.2022 Sidfot 11

BETYGSANTAGNING - ÅA



Teologi
• Kvot: 51%

• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål

• Religion eller livsåskådningslära

• De tre ämnen som ger sökanden de högsta 
poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i 
betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.
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Biovetenskaper
• Kvot: 70%

• Poäng ges för fem ämnen:

Modersmål

Biologi

Matematik (lång eller kort)

De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.

Datavetenskap
• Kvot: 55%

• Poäng ges för fyra ämnen:

Modersmål

Matematik (lång eller kort)

De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 

hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 

betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 

poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 

poäng för flera olika språk
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Kemi- och 

processteknik, 

Datateknik (DIA)

• Kvot: 80%

• Tröskelvärde: - Alla bör ha avlagt lång 

matematik i studentexamen 

med godkänt vitsord.

- C i lång matematik, C i fysik 

eller C i kemi.

• Poäng ges för tre ämnen:

• Modersmål

• Lång matematik

• Det ämne som ger sökanden högre poäng: fysik 

eller kemi

Farmaceut och 

provisorsutbildning
• Kvot: 70%
• Tröskelvärde: 85 betygspoäng
• Poäng ges för sex ämnen:

• Modersmål
• Kemi
• Biologi
• Matematik (lång eller kort)
• Ett realämne
• Ett språk

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen 
inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng 
för lång eller kort matematik.
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Naturvetenskaper
• 2 ansökningmål (1. Geologi och 2. Matematik, fysik, kemi)

• Kvot: 70%

• Poäng ges för fyra ämnen:

• Modersmål

• Matematik (lång eller kort)

• De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga 
poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng 
för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika 
språk.

• Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

10.5.2022 Sidfot 15

BETYGSANTAGNING - ÅA



Ekonomi
• Kvot: 60%
• Tröskelkriterier: Godkänt vitsord i matematik 

(lång eller kort).
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• Matematik (lång eller kort)
• Det språk som ger sökanden de högsta poängen
• De två ämnen som ger sökanden de högsta 

poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.

Rättsvetenskap
• Kvot: 40%

• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål

• De fyra ämnen som ger sökanden de högsta 
poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda 
ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen 
beaktas ändå i betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan 
endast få poäng för lång eller kort matematik. 
Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
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Samhälls-

vetenskaper
• Utbildningen finns både i Vasa och Åbo, skilda ansökningsmål

• Kvot: 60%
• Tröskelkriterier: Minst vitsord C i modersmål.
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi 

eller historia eller psykologi eller samhällslära
• De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:

• Ett realämne
• Ett språk
• Matematik (lång eller kort)

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga 
poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng 
för lång eller kort matematik.
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Lärarutbildningar
• Kvot: 60% (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis 

av betyg)

• Minimipoäng i betygsantagningen 45 poäng för att på basis av betygspoäng 
gå vidare till lämplighetsintervju (notera dock också kvoten). 

• Det slutliga urvalet sker på basis av poäng från lämplighetsintervjun.

• Poäng ges för fyra ämnen:

• Modersmål

• matematik (lång eller kort)

• högst ett realämne

• högst ett språk

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng 
för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång 
eller kort matematik.

• Samma kriterier för betygsantagning tillämpas också på Utbildningslinjen 
för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete samt Utbildningslinjen för 
slöjdvetenskap och hushållsvetenskap.

Hälsovetenskaper
• Kvot: 60%

• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål

• De fyra ämnen som ger sökanden de högsta 
poängen enligt alternativ a eller b:

a) Hälsokunskap och de tre ämnen som ger 
sökanden de högsta poängen

b) De fyra ämnen som ger sökanden de 
högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.
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Socialvetenskaper
• Kvot: 60%
• Tröskelkriterier: Minst vitsord C i modersmål.
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi 

eller historia eller psykologi eller samhällslära
• De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:

• Ett realämne
• Ett språk
• Matematik (lång eller kort)

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga 
poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen
om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för 
lång eller kort matematik.
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Sammanfattning av 

ändrigar i kriterierna 2022
• Urvalsprovet i språk-ämnen: 

2022 har endast Engelska 
ett eget urvalsprov medan 
övriga språkämnen är med i 
ÅA gemensamma 
urvalsprovet

• Rättsnotarie: En ny B-del i 
urvalsprovet förutom ÅA 
gemensamma urvalsprov

• Lärarutbildningarna: Det 
slutliga urvalet sker inte 
längre på basis av poäng 
både från betyg/urvalsprov 
utan enbart på basis av 
intervjudelen

• Lärarutbildningarna –
betygsurvalets 
minimipoänggräns sjunker 

från 57 till 45 poäng.

• DIA ansökningsmålen: 
betygskvoten stiger till 80%

• Förnyad ÖPU led till 
biovetenskaper och 
naturvetenskaper



Åbo Akademis 

gemensamma urvalsprov 

6.6.2022 (5.6.2023)
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• https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-
akademi/urvalsprov/gemensamt-urvalsprov/



10.5.2022 Sidfot 22

Det gemensamma urvalsprovet

• Allmän och vuxenpedagogik

• Biovetenskaper

• Finska språket

• Franska språket och litteraturen

• Hälsovetenskaper

• Kultur, historia och filosofi

• Logopedi

• Naturvetenskaper

• Psykologi

• Ryska språket och litteraturen

• Rättsnotarie (+ B-del)

• Samhällsvetenskaper i Vasa

• Samhällsvetenskaper i Åbo

• Socialvetenskaper

• Svenska språket

• Teologi

• Tyska språket och litteraturen

• Ingen kallelse (anmälan i samband med ansökan)

• Provet består av en gemensamma flervalsfrågor delade i 6 
delområden. Delområden poängsätts lite olika beroende på vilket 
ansökningsmål den sökande söker till.

• NYTT! Till Rättsnotarie-utbildningen hör dessutom en B-del

• Provet är elektroniskt. Förutsätter att sökande har egen dator med 
sig till provtillfället. 

• Tidigare prov finns på webbsidan.



10.5.2022 Sidfot 23

Övriga urvalsprov 2022

• 27.5 VAKAVA (lärarutbildningarna) (elektroniskt)

• 30.5 Datavetenskap (elektroniskt)

• 31.5 Engelska

• 1.6 Farmaci (elektroniskt)

• 31.5 DIA

• 7.6 Ekonomi



Viktiga datum 2022
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• Gemensam ansökan 16.3-30.3.2022

• 6.4 kl. 15.00 Deadline för bilagor (laddas 
upp elektroniskt i blanketten)

• 16.4 språkprov i svenska 

• 17.5 studentexamensresultat tillgängliga i 
studieinfo.fi → betygsantagningen körs

• 30.5 senast denna dag publiceras 

betygsantagningsresultaten

• 27.5-7.6 nationella urvalsprov för ÅA:s 
ansökningsmål

• 6.6 ÅA:s egna urvalsprov

• 8.7 resultaten publiceras

• 15.7 deadline emottagande av studieplats
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Våra studerandes

modersmål
• ”Toinen kotimainen kaupan päälle”

• ”Ett perfekt språkbad” 

• Förutom en examen också kunskaper i 
svenska som ger jobb

18 %

75 %

7 %

Finska Svenska Annat



Språkkrav i 

svenska
För att söka och bli antagen till Åbo 
Akademi måste du vara språkligt behörig 
för studier på svenska. 

Det finns följande 5 sätt att visa språklig 
behörighet:

1. Studentexamen

• Du skrivit studentexamen på 
svenska och i den har avlagt 
godkänt prov i svenska som 
modersmål

• Du i studentexamen har skrivit 
svenska som andraspråk och fått 
minst approbatur

• Du skrivit studentexamen på finska 
och i det avlagt examen i svenska 
som andra inhemska språk (se 
följande sida): 

2. Skolutbildningsspråk

3. Åbo Akademis och Hankens 
språkprov i svenska

Språkprovet ordnas i Åbo, Vasa och 
Helsingfors 16 april 2022

4. Högskolestudier

5. Språkexamen eller intyg
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Språklig behörighet: Studentexamen
Utbildningar Lång lärokurs Medellång lärokurs

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Eximia cum laude approbatur (E) Laudatur (L)

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
• Utbildningslinjen för klasslärare
• Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik
• Utbildningslinjen för socialvetenskaper
• Utbildningslinjen för speciallärare

Eximia cum laude approbatur (E) Laudatur (L)

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
• Utbildningslinjen för hälsovetenskaper
• Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
• Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap
• Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad
• Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad

Cum laude approbatur (C) Magna cum laude approbatur (M)

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Eximia cum laude approbatur (E) Laudatur (L)

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Magna cum laude approbatur (M) Eximia cum laude approbatur (E)

• Utbildningslinjen för farmaci Eximia cum laude approbatur (E) Laudatur (L)
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Språklig behörighet: EB- & IB-examen

• EB-examen avlagd 2021:
– Svenska som L1-språk: minst vitsordet 5,00
– Svenska som L2-språk: minst vitsordet 7,00

• EB-examen avlagd 2020 eller tidigare:
– Svenska som L1-språk: minst vitsordet 4,00
– Svenska som L2-språk: minst vitsordet 7,00

• IB-examen:
– Svenska som modersmål (A-språk): minst vitsordet 2,00
– Svenska som B-språk: minst vitsordet 5,00

• (IB-examen avlagd före 2013:
– Svenska som A1-språk: minst vitsordet 2,00
– Svenska som A2-språk: minst vitsordet 5,00)
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Antagningsstatistik (GA)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sökande totalt Förstapreferens Tagit emot platsen

10.5.2022 29Sidfot



Nationell statistik 2020-2022
2020 2021 2022

Nybörjar-

platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Nybörjar-

platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Nybörjar-

platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Aalto-universitetet 1 818 8 103 12 228 4,46 1 700 8 295 12 486 4,88 2 004 7 902 12 075 3,94

Helsingfors universitet 3 951 20 298 32 541 5,14 4 154 19 440 31 962 4,68 4 382 17 037 28 599 3,89

Jyväskylän yliopisto 2 321 6 522 17 442 2,81 2 665 7 086 19 545 2,66 2 710 6 453 17 964 2,38

Lapin yliopisto 723 1 536 6 777 2,12 886 1 818 7 488 2,05 860 1 515 6 291 1,76

Lappeenrannan-Lahden 

teknillinen yliopisto LUT
480 972 5 262 2,03 580 843 4 866 1,45 640 654 4 197 1,02

Maanpuolustuskorkeakoulu 165 612 747 3,71 162 675 804 4,17 174 531 666 3,05

Oulun yliopisto 2 398 5 646 17 097 2,35 2 755 6 522 20 166 2,37 2 794 5 526 17 679 1,98

Svenska handelshögskolan 250 909 1 815 3,64 288 891 1 794 3,09 288 894 1 878 3,10

Tampereen yliopisto 2 834 12 732 31 680 4,49 3 074 12 909 32 352 4,20 3 540 11 187 28 881 3,16

Turun yliopisto 2 612 9 684 30 765 3,71 2 951 9 837 31 563 3,33 2 974 9 222 29 508 3,10

Vasa universitet 753 1 275 7 011 1,69 747 1 212 7 215 1,62 850 1 209 6 513 1,42

Åbo Akademi 1 100 1 578 3 330 1,43 1 189 1 713 3 561 1,44 1 185 1 743 3 537 1,47

Östra Finlands Universitet 2 641 6 669 24 000 2,53 3 083 7 362 26 082 2,39 3 120 6 390 23 424 2,05

Total 22 046 76 530 82 428 3,47 24 234 78 600 84 480 3,24 25 521 70 260 75 777 2,75
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Antagningsstatistik 2020-2022
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2020 2021 2022

Nybörjar-

platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Nybörjar-

platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Förändring till 

föregående
Nybörjar-platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Förändring till 

föregående

Engelska språket och litteraturen, 

utbildningslinjen för språk, kandidat i 

humanistiska vetenskaper och filosofie magister 

(3+2 år)

15 33 105 2,20 15 24 126 1,60 -27 % 19 33 132 1,74 9 %

Finska språket, utbildningslinjen för språk, 

kandidat i humanistiska vetenskaper och 

filosofie magister (3+2 år)

9 6 21 0,67 9 6 21 0,67 0 % 9 27 0,00 -100 %

Franska språket och litteraturen, 

utbildningslinjen för språk, kandidat i 

humanistiska vetenskaper och filosofie magister 

(3+2 år)

7 6 24 0,86 7 18 7 21

Ryska språket och litteraturen, utbildningslinjen 

för språk, kandidat i humanistiska vetenskaper 

och filosofie magister (3+2 år)

6 1-4 15 7 442,00 6 15 6 21

Svenska språket, utbildningslinjen för språk, 

kandidat i humanistiska vetenskaper och 

filosofie magister (3+2 år)

14 9 51 0,64 14 9 54 0,64 0 % 14 9 60 0,64 0 %

Tyska språket och litteraturen, utbildningslinjen 

för språk, kandidat i humanistiska vetenskaper 

och filosofie magister (3+2 år)

9 6 24 0,67 9 6 27 0,67 0 % 9 9 30 1,00 50 %

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi, 

kandidat i humanistiska vetenskaper och 

filosofie magister (3+2 år)

60 54 204 0,90 60 69 207 1,15 28 % 60 48 222 0,80 -30 %

Utbildningslinjen för logopedi, kandidat i 

humanistiska vetenskaper och filosofie magister 

(3+2 år)

14 63 144 4,50 17 78 192 4,59 2 % 18 57 168 3,17 -31 %

Utbildningslinjen för psykologi, psykologie 

kandidat och magister (3+2,5 år)
20 231 408 11,55 20 255 471 12,75 10 % 23 243 432 10,57 -17 %

Utbildningslinjen för teologi, teologie kandidat 

och magister (3+2 år)
22 15 45 0,68 22 12 48 0,55 -20 % 22 12 39 0,55 0 %

Utbildningslinjen för biovetenskaper, kandidat i 

naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)
40 69 207 1,73 45 75 231 1,67 -3 % 45 93 255 2,07 24 %

Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut (3 år) 25 42 126 1,68 30 30 117 1,00 -40 % 30 27 114 0,90 -10 %

Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut och 

provisor (3 + 2 år)
#DIV/0! 5 24 129 4,80 #DIV/0! 5 18 111 3,60 -25 %

Utbildningslinjen för informationsteknologi, 

Datateknik, teknologie kandidat och 

diplomingenjör, (3+2 år) - DIA-antagning

30 45 144 1,50 35 36 156 1,03 -31 % 35 45 174 1,29 25 %

Utbildningslinjen för informationsteknologi, 

Datavetenskap, kandidat i naturvetenskaper och 

filosofie magister (3+2 år)

20 33 129 1,65 25 36 141 1,44 -13 % 25 45 147 1,80 25 %

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik, 

teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år), 

DIA-antagning

45 21 129 0,47 45 18 117 0,40 -14 % 45 30 138 0,67 67 %



Antagningsstatistik 2020-2022
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2020 2021 2022

Nybörjar-

platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Nybörjar-

platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Förändring till 

föregående
Nybörjar-platser

Försthands-

sökande

Samtliga 

sökande
Söktryck

Förändring till 

föregående

Utbildningslinjen för naturvetenskaper (Fysik, 

Kemi, Matematik), kandidat i naturvetenskaper 

och filosofie magister (3+2 år)

30 18 93 0,60 30 15 81 0,50 -17 % 30 18 99 0,60 20 %

Utbildningslinjen för naturvetenskaper (Geologi), 

kandidat i naturvetenskaper och filosofie 

magister (3+2 år)

10 36 10 42 10 9 54 0,90

Småbarnspedagogik: Utbildningslinjen för lärare 

inom småbarnspedagogik, flerformsutbildning 

(Vasa), pedagogie kandidat (3 år) (Tidigare: 

Lärare inom småbarnspedagogik, pedagogie 

kandidat (3 år) (Vasa): Nationell 

flerformsutbildning (1000+) för personer 

verksamma inom småbarnspedagogik)

40 42 66 1,05 30 51 87 1,70 62 %

Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, 

inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat 

och pedagogie magister (3+2 år)

20 12 57 0,60 20 12 72 0,60 0 % 20 12 60 0,60 0 %

Språkbad: Utbildningslinjen för lärare inom 

småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa), 

pedagogie kandidat och pedagogie magister 

(3+2 år)

20 6 30 0,30 20 6 24 0,30 0 % 20 21

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och 

utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat 

och pedagogie magister (3+2 år) (tidigare: 

Utbildningslinjen för allmän pedagogik och 

vuxenpedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och 

pedagogie magister (3+2 år))

20 12 66 0,60 15 15 72 1,00 67 % 25 12 51 0,48 -52 %

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa), 

kandidat i hälsovetenskaper och magister i 

hälsovetenskaper (3+2 år)

20 18 75 0,90 30 24 102 0,80 -11 % 20 21 87 1,05 31 %

Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), 

pedagogie kandidat och pedagogie magister 

(3+2 år)

60 81 249 1,35 60 66 243 1,10 -19 % 60 48 195 0,80 -27 %

Utbildningslinjen för lärare inom 

småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat 

och pedagogie magister (3+2 år)

60 33 114 0,55 60 42 120 0,70 27 % 50 30 111 0,60 -14 %

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och 

hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat 

och pedagogie magister (3+2 år)

20 12 27 0,60 12 9 36 0,75 25 % 12 15 33 1,25 67 %

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa), 

politcies kandidat och politices magister (3+2 år)
20 39 135 1,95 25 42 171 1,68 -14 % 30 24 132 0,80 -52 %

Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), 

pedagogie kandidat och pedagogie magister 

(3+2 år)

20 42 144 2,10 20 48 156 2,40 14 % 35 45 132 1,29 -46 %

Utbildningslinjen för ekonomi (Åbo), ekonomie 

kandidat och ekonomie magister (3+2 år)
90 147 903 1,63 90 153 831 1,70 4 % 90 186 981 2,07 22 %

Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 

år)
22 105 342 4,77 24 90 357 3,75 -21 % 20 105 339 5,25 40 %

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper 

(Vasa), politices kandidat och politices magister 

(3+2 år)

15 15 123 1,00 17 12 123 0,71 -29 % 18 18 120 1,00 42 %

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo), 

politices kandidat och politices magister (3+2 år)
70 108 420 1,54 70 69 372 0,99 -36 % 70 78 402 1,11 13 %



Sökande 2022
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2022 enligt modersmål Förstapreferenssökande Andel % Alla sökande Andel %

Finska, Saame 303 17 % 948 27 %

Svenska 1263 72 % 2 355 67 %

Övrigt 177 10 % 231 7 %

Totalt 1 743 3 537

2022 enligt hemkommun Förstapreferenssökande Andel% Alla sökande Andel%

Nyland 567 33 % 1 563 44 %

Österbotten 456 26 % 771 22 %

Egentliga Finland 408 23 % 678 19 %

Åland 48 3 % 72 2 %

Källa: vipunen.fi



Betygspoänggränser 2021 1/2
Ansökningsmål Poänggräns förstagångssökande Poänggräns alla

Engelska språket och litteraturen* 89,30

Kultur, historia och filosofi 91,60 87,90

Logopedi* 105,50

Psykologi**

Franska språket och litteraturen* 71,40

Svenska språket* 92,40

Tyska språket och litteraturen* 60,10

Finska språket* 43,10

Teologi 43,00 29,60

Ryska språket och litteraturen* 62,80

Biovetenskaper 115,60 105,40

Farmaci, 3 år 88,70 88,70

Farmaci, 3+2 år* 149,50

Datavetenskap 76,30 78,70

Datateknik 41,80 41,80

Kemi- och processteknik 36,10 36,10
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* Ansökningsmål 
där platsantalet 
är mindre än 20 
har inte skild kvot 
för 
förstagångssökan
de
** Betygspoäng 
som räckt till 
kallelse för 
Intervju
*** Betygsurval 
gäller enbart 
förstagångssökan
de



Betygspoänggränser 2021 2/2
Ansökningsmål Poänggräns förstagångssökande Poänggräns alla

Naturvetenskaper (MaFyKe) 75,80 25,10

Naturvetenskaper (Geologi)* 63,70

Speciallärare

Klasslärare

Klasslärare, språkbad

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik, språkbad

Slöjd- och hushållsvetenskap* 63,90

Socialvetenskaper 98,70 85,60

Hälsovetenskaper 71,70 67,10

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 58,90 58,60

Ekonomi *** 88,50

Rättsnotarie 124,70 134,80

Samhällsvetenskaper Vasa* 79,50

Samhällsvetenskaper Åbo 91,90 83,60
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* Ansökningsmål 
där platsantalet 
är mindre än 20 
har inte skild kvot 
för 
förstagångssökan
de
** Betygspoäng 
som räckt till 
kallelse för 
Intervju
*** Betygsurval 
gäller enbart 
förstagångssökan
de



Reform på kommande
• Universitetens gemensamma utvecklingsprojekt för antagningen av studerande lanseras 

idag (pressmeddelande på svenska: https://www.abo.fi/nyheter/universiteten-utvecklar-
betygsantagningen-och-urvalsproven/).

• Betygspoängen ses över, målsättningen att publicera nya poängtabeller 2023 som tas i 
bruk våren 2026

• Ökat urvalsprovssamarbete

– Digitalisering av urvalsprov

• Smidigare stigar

• Bättre studieinformation
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https://www.abo.fi/nyheter/universiteten-utvecklar-betygsantagningen-och-urvalsproven/


Mera info:

11.11.2022 UniYH i Åbo

18.11.2022 UniYH i Vasa

23-24.11.2022 Studia mässan

December 2022 SACO-mässan 

Januari 2023 DI-dagen i Åbo

10.3.2023 UniYH i Åbo
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Studieinformationsvertyget

SIV
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Vad är det? Sida med videointervjuer, övningsuppgifter m.m. där potentiella sökande 
kan få information om olika utbildningar vid FHPT.

Målsättning: SIV handlar om att lägga fram information som hjälper sökande att fatta ett 
välövervägt beslut om val av utbildning. Vi vill att de hittar rätt!

Vilka utbildningar är med?

• SIV för språk: https://blogs2.abo.fi/studieinformation/

• SIV för teologi: https://blogs2.abo.fi/studieinformationteologi/

• SIV för kultur, historia och filosofi: lanseras inför den kommande ansökningsperioden

• SIV för logopedi: lanseras inför den kommande ansökningsperioden

https://blogs2.abo.fi/studieinformation/
https://blogs2.abo.fi/studieinformationteologi/
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Annat nyttigt

• Pröva på universitetsstudier redan innan 
du söker in

• Smakprov i naturvetenskaper och teknik

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/prova-pa-universitetsstudier-redan-innan-du-soker-in/
https://www.abo.fi/smakprov-i-naturvetenskaper-och-teknik/


Följ oss på @aboakademi
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www.abo.fi/sok

Om du har frågor, ta kontakt:

studinfo@abo.fi 
(studinfo är Rebecca, Ken och Gurli-Maria)
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http://www.abo.fi/sok
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