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Gemensamma studier samt språkstudier för utbildningslinjerna språk 
och kultur, historia och filosofi läsåret 2017-2018 
 
Studieschema för studerande år 1 
Studieorienteringsveckan 28.8-1.9.2017, hela dagen 
samt period I (4.9-27.10.2017) och II (30.10-22.12.2017) 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter, 5 sp Examination: 
närstudier, HELA DAGAR 28.8-1.9.2017 samt därefter  
NÄT- och NÄRSTUDIER fre kl. 13.30-15.00 under höstterminen  

inlämningsuppgifter 
närvaro 
utvärdering 

 
Språk- och kommunikationskurser: 
Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på EFTERMIDDAGAR 
922729.0 Finska preparationskurs, 5 sp, period I v. 36-43, tis och tors 8.15-9.45 
Kursdeltagarna fortsätter med Finska 2 på våren. Ålänningar avlägger endast denna kurs i 
finska. 
Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 

- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period I-II v. 37-50, mån och ons kl. 13.30-15.00 Finska 1 (version 2 under våren, 
rekommenderas för ämnena engelska, franska, ryska, tyska) 
   

922505.0 Svenska för finskspråkiga, 5 sp 
Ersättande språkprov ordnas under den första lektionen av kursen, se 
https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information. 
Kurs: Period I-II v. 36-50, två versioner, studerande vid FHPT väljer (Svenska 2) mån och ons 
13.30-15.00 
   

Kurs för språkstuderande: 
100008.0 Allmän språkvetenskap, 5 sp, 
tentator universitetsläraren i svenska 
Period I-II, v. 36-51, tis kl. 13.30-15.00 

30 h närstudier
  
 

tentamen 

Obligatorisk förhandsanmälan i MinPlan. Kursen kan tenteras på kurstentamen och på två 
allmänna tentamensdagar 26.1.2018 och 23.2.2018.  
 

Studieschema enligt vecka, period I och II 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10 GS/HÄ GS/HÄ 
Finska prep GS/HÄ GS/HÄ 

Finska prep GS/HÄ 

10-12 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 
Intro till litt. 

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 
Finska 1 / Svenska 2 Allmän språkvet. Finska 1 / Svenska 2 Pedagogik ASF-

närstudieträffar 
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Period III (8.1-16.3.2018) och IV (19.3-25.5.2018), eftermiddagar 

Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på eftermiddagar: 
923471.0 Engelska (FHPT), 5 sp Fyra 
versioner v. 3-16, version 1 o. 2 mån och 
ons kl. 13.30-15.00 eller version 3 tis och 
tors kl. 13.30-15.00 eller version 4 tis och 
tors 15.15-16.45 

48 h närstudier tentamen 

Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. Version 1 är anpassad för psykologi och logopedi, version 
2 för teologi och religionsvetenskap, version 3 och 4 för övriga ämnen. Ersättande språkprov 
ordnas på hösten. Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information. 
 

Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 
- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period III-IV v. 3-16, tis och tors kl. 13.30-15.00 Finska 2, rekommenderas för ämnena 
engelska, franska, ryska och tyska pga arbetsbörda (version 1 under hösten) 
 

Studieschema enligt vecka, period III och IV 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

10-12 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Engelska Engelska 
Finska 2 Engelska Engelska 

Finska 2  

15-17  Engelska  Engelska  

 
 
 
 
 
 
 
Studieschema för studerande år 2 
Kurser för studerande inom kultur, historia och filosofi: 

100910.0 Metod och teori, del 1, 5 sp 
Period I-II, ons 13.30-15 

24 h föreläsningar  

Metod och teori, del 2, 5 sp Se respektive ämne 
för mer information 
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Studieschema för studerande år 3 
Period I - IV 

Kurs:  Examination: 

a) 100004.0 Vetenskapsfilosofi, 3 sp 
/100011.0 Vetenskapsfilosofi, 5 sp, 
tentator Hugo Strandberg. 

24 h närstudier  Olika beroende på om 
kursen avläggs som 3 
eller 5 sp 

Kursanmälan i MinPlan. Kurserna 100004.0 Vetenskapsfilosofi 3 sp och 100011.0 
Vetenskapsfilosofi 5 sp har gemensamma föreläsningar, examinationen skiljer sig. 
Studenter som följer en examensstruktur efter 1.8.2015 avlägger kursen som 5 sp, övriga som 3 
sp. 
Tid: Period II v. 44-51, mån 15-17 och tors 8-10. Kursen tenteras på allmänna tentamensdagar 
22.9.2017, 15.12.2017, 26.1.2018 och 25.5.2018, därefter kan kursen inte tenteras mera detta 
läsår 
   
b) 921001.0 Akademisk framställning (FHPT), 5 sp 
Samordnad med kandidatseminarierna. 
Fem kursversioner, välj den version som tidsmässigt passar bäst. 
1. Period I-II, v. 36-47, fre 8.15-9.45 
2. Period II-III, v. 44-51, 3-5, mån 10.15-11.45 
3. Period II-III, v. 44-45, 47-50, 3-7, fre 10.15-11-45  
4. Period III-IV, v. 3-13, mån 8.15-9.45 
5. Period III-IV, v. 5-12, 14-17, fre 8.15-9-45  
902540.0 Vetenskapligt skrivande/HF, 2 sp 
Kontakta Språkcentret ifall kursen behövs. 
Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. 
 
c) Proseminarier i huvudämnet inkl. kandidatavhandling, 10 sp 
- se resp. ämne för lärare, start och anmälan 
- KHF – onsdag / Språk – torsdag  
 

d) Karriärvägledning, ingår i proseminarierna 
- KHF och teologi: onsdag 14.2.2018 kl. 10-12, Helikon 
- Språk: torsdag 15.2.2018 kl. 10-12, Goethe 
 

e) Ämnesorienterad informationssökning, ingår i proseminarierna 
- seminarieledaren kontaktar informationsspecialist Maria Lassén-Seger, varefter 
informationssökning sker ämnesvis 
 

f) Stöd för kandidatskribenter – guide för kandidatskribenter http://www.abo.fi/student/guider  
Kand- och graduklubben – träffar utöver ämnenas handledning 
https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet  
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Valfritt studieår 1-3 
Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi, poolkurser: 
Välj tre kurser, sammanlagt 15 sp 
100700.1 Introduction to Intercultural 
Communication, 5 sp 

P I Tors 15.00-18.00  
(4x45 min) 

100901.0 Svenskt i Finland, 5 sp Erbjuds inte 2017-2018 
100902.0 Historiebruk och minneskultur, 5 sp P IV Ons 15-17 
100903.0 Arbetslivserfarenhet och praktik, 
5 sp, yrkesvägledningskurs 

Deltagande i 4-5 av Arbetsforums öppna 
kurstillfällen och rapport över utförd praktik 
eller motsvarande 

100904.0 Genus, kultur och samhälle, 5 sp P III Mån 13.30-15,  
Fre 10-12 

xxxxxx.0 Forntidens idé- och kulturarv, 5 sp Erbjuds inte 2017-2018 
100905.0 Visuell analys, 5 sp P III – IV Ons 13.30-15.00 
114557.1 Introduction to Cultural Studies P I, v 36-43 8 ggr Ti 13.30-15 
Valbart språk, 5 sp   
   

Utbildningslinjen för språk, gemensamma kurser: 
Examensstruktur 1.8.2015 - : Lärarlinjen väljer en kurs, alla andra två kurser 
Examensstruktur 1.8.2016 - : Alla väljer tre kurser, förutom studerande på lärarlinjen som inte 
läser gemensamma kurser 
100031.0 Praktik, 5 sp P I – IV Kontakta det egna 

ämnets tentator 
100700.1 Introduction to Intercultural 
Communication, 5 sp 

P I Tors 15.00-18.00  
(4x45 min) 

100030.0 Introduktion till litteraturstudier, 5 sp 
Johnson 

P I – II, v. 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 
48, 50 

Fre 10-12 

100904.0 Genus, kultur och samhälle, 5 sp P III Mån 13.30-15 
Fre 10-12 

108017.0 Utvecklingen av språk, tal och 
kommunikation, 5 sp (reservation för att tiderna 
kan ändra) 

P III, v. 2-9 v 2-6 ons 15-17 
v 3-6 mån 8-10 
v 4-5 tis 15-17 
v 6 fre 15-17 
v 8 tis, ons 8-11 
v 9 mån 8-10 

100905.0 Visuell analys, 5 sp P III – IV Ons 13.30-15.00 
Uppdaterad 21.9.2017 SR 



Ämnespresentation 
 

Filosofi 
 

Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia  
spelar filosofin en central roll i både det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska 
tänkandets utveckling.  
 
Den filosofiska verksamhetens centrala syfte är att förstå och analysera frågeställningar och 
argument. Det här har tillämpningar överallt i vetenskapen, samhället och det personliga livet. 
Undervisningen innehåller en hel del diskussion och mycket skrivande i samråd med lärarna. 
Kännedomen om tidigare filosofers verk ger de egna argumenten djup och minskar risken att man 
börjar uppfinna diverse hjul på nytt.  
 
Inom filosofin kan man fördjupa sig i problem som uppstår kring specialvetenskaper (t ex psykologi, 
historia, religion, litteratur, antropologi, matematik), men också i frågor kring samhälle, moral, 
medvetande, logik, känslor, språk och vetande.  
 
Ingen uppdelning görs vid Åbo Akademi mellan teoretisk och praktisk filosofi. För många frågor som 
behandlas gäller det att ”kunskapsmässiga” och ”värderande” element inte kan hållas åtskilda. 
Filosofiundervisningen vid Åbo Akademi betonar särskilt frågeställningar som ansluter sig till de s.k. 
människovetenskaperna (humaniora inklusive psykologi; samhällsvetenskaperna, pedagogik o.s.v.). 
Också etiken och filosofins historia utgör centrala delar av undervisningen. Enheten är internationellt 
känd som ett centrum för studier i Wittgensteins filosofi.  
 
Ämnet filosofi strävar efter att bli en mötesplats för många olika slags åsiktsriktningar och 
personligheter.  
 
Vilken nytta har man av filosofin?  
En examen med filosofi som huvudämne binder inte dig vid något speciellt yrke, däremot ger den 
flexibilitet och färdigheter som är centrala i många yrken. Utexaminerade filosofer arbetar ofta med 
språk, t.ex. inom media. Många filosofer arbetar även som lärare (se även Livsåskådningskunskap). 
Det finns flera yrkessektorer där filosofi är ett lämpligt huvudämne: personalsektorn, utbildning, 
planering och alla arbetsuppgifter där man behöver tillgodogöra sig teoretiskt avancerad information 
samt analysera och återge informationen på ett överskådligt sätt, muntligt eller skriftligt.  
Som biämne kan filosofi vara ett givande inslag i studierna oberoende av huvudämnet. Särskilt 
värdefull kan den bli för dig som planerar fortsatta studier inom något ämne (doktorsexamen) 
eftersom den hjälper dig få perspektiv på metodologiska problemställningar.  
 
Ämneskombinationer och studierätt  
Filosofi kan studeras som huvudämne, biämne eller som del av de fritt valbara studierna. 
Filosofistudier ingår också i ämnet Livsåskådningskunskap (se denna). Filosofi kan naturligt 
kombineras med vilket som helst annat ämne inom Akademin, både som huvudämne och som 
biämne. Grundstudierna i filosofi är öppna för alla studerande vid Åbo Akademi. Rätt till 
ämnesstudier får alla som avlagt grundstudierna med minst goda insikter. Rätt till fördjupade studier 
har de som avlagt ämnesstudierna i filosofi med minst vitsordet 3/5. De som är intresserade av 
filosofi uppmanas dock att inte i onödan vänta på att bli färdiga med en lägre studienivå innan de tar 
itu med kurser från de högre nivåerna. Kurser inom ämnet filosofi är öppna för alla studerande vid 
Åbo Akademi, om kursens examinator inte uttryckligen säger det motsatta. 
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 

grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp pedagogik studier

ämnesstudier 25 sp ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp 10 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp pedagogik studier

Pro gradu-avhandling 40 sp ämnesstudier 35 sp 5 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

lärarlinje

Filosofie magisterexamen 120 sp

lärarlinje

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

struktur med ett långt biämne

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Examensstruktur för filosofi

kandidat-

avhandling 10 sp

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Gemensamma studier 5 sp
Vetenskapsfilosofi

Huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 25 sp

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med två korta biämnen

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 



 
 

 

Filosofi 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna varierar 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska     5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter      5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi     5 sp 
Gemensamma poolkurser alt. valbara studier   15 sp  

(Lärarlinje (se sida 3): pedagogik   10 sp) 
(Lärarlinje (se sida 3): valbara studier      5 sp) 

     Sammanlagt  60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     25 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma kurser: Metod och teori, del 1 och 2 (ej lärarlinje)  10 sp 
 (Lärarlinje (se sida 3): pedagogik   10 sp) 
     Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.    35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Gemensamma poolkurser alt. valbara studier   10-20 sp 
 (Lärarlinje: pedagogik      5 sp) 
 (Lärarlinje (se sida 3): valbara studier      5 sp) 
     Sammanlagt 60 sp 



 
Filosofi: 

Examensstruktur med ett långt eller två korta biämnen 
 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
filosofi 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

 
112000.0 
112001.0 
112002.0 
112007.0 
112003.0 

         
Introduktion till filosofin  
Filosofins historia, äldre delen  
Filosofins historia, nyare delen 
Kunskap och logik 
Moralfilosofi    

 
5   
5      
5     
5 
5     

 Totala antalet studiepoäng 25       
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5  
 
5  
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 
100011.0 

Akademiska studiefärdigheter 
Vetenskapsfilosofi 
 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
poolkurser alt. 
valbara studier 

15 sp obligatorisk Sp 

 

Se poolkurser på s. 3.  
 
Valbara 
t.ex. 

x Extra kurser/läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser 
x Något av biämnen som rekommenderas i 

följande 

     

 Totala antalet studiepoäng 15 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Visuella studier 
Museologi 

 

 



 
Filosofi: 

Examensstruktur för lärarlinje 
 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
filosofi 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

112000.0 
112001.0 
112002.0 
112007.0 
112003.0 

Introduktion till filosofin  
Filosofins historia, äldre delen  
Filosofins historia, nyare delen  
Kunskap och logik 
Moralfilosofi   

5     
5      
5      
5 
5      

 Totala antalet studiepoäng 25        
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 
100011.0  

Akademiska studiefärdigheter 
Vetenskapsfilosofi 
 

5 
5 
 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Kurser i pedagogik Obligatorisk Sp 
641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling 
Didaktik 1 
Pedagogisk psykologi 
Specialpedagogik för ämneslärare 
Inledande praktik för ämneslärare 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Valbara studier Obligatorisk Sp 
 Valbara 

t.ex. 
x Extra kurser/läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser 

 

 

 Totala antalet studiepoäng 5 
 



 
 

 Gemensamma poolkurser  
 

Sp 

100901.0 
100902.0 
100903.0 
100904.0 
100905.0 
100700.1 
114557.1 
xxxxxx.0 
xxxxxx.0 

Svenskt i Finland (ej 2017-2018) 
Historiebruk och minneskultur 
Arbetslivserfarenhet och praktik 
Genus, kultur och samhälle 
Visuell analys 
Introduction to Intercultural Communication 
Introduction to Culutural Studies 
Forntidens idé- och kulturarv (ej 2017-2018) 
Valbart språk (väljs från Språkcentrets utbud på 
språkkurser)  

5   
5      
5     
5 
5 
5 
5 
5 
5    

  



9.6.2017 

2017-2018 

Filosofi 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
112000.0 Introduktion till filosofin 5.0  

112001.0 Filosofins historia, äldre delen 5.0  

112002.0 Filosofins historia, nyare delen 5.0  

112007.0 Kunskap och logik 5.0  

112003.0 Moralfilosofi 5.0  

Hjälptext: Rätten att studera filosofi som biämne erhålls genom avklarad introduktionskurs. 

Ämnesstudier – huvudämne (2017) 35.0  
obligatorisk  30.0  
112216.1 Moderna riktningar i filosofin: analytisk filosofi  5.0  

112990.0 Proseminarium och kandidatavhandling i filosofi  10.0  

112214.1 Moderna riktningar i filosofin: kontinental filosofi  5.0  

112218.3 Seminarium 1-2: Etik och existens  5.0  

112218.4 Seminarium 1-2: Relativism  5.0 

Hjälptext: De obligatoriska kurserna Moderna riktningar i filosofin: analytisk filosofi (112216.1) och 
Moderna riktningar i filosofin: kontinental filosofi (112214.1) alternerar i kursutbudet så att de ges 
vartannat läsår. Läsåret 2017-2018 ges Moderna riktningar i filosofin: analytisk filosofi.  
I ämnesstudierna ingår dessutom en specialkurs à 5 sp. 

Ämnesstudier – biämne (2017) 35.0  
obligatorisk  25.0  
112214.1 Moderna riktningar i filosofin: kontinental filosofi  5.0  

112216.1 Moderna riktningar i filosofin: analytisk filosofi  5.0  

112200.0 Metod och teori 2: Filosofi  5.0  

112218.3 Seminarium 1-2: Etik och existens 5.0  

112218.4 Seminar 1-2: Relativism 5.0  

valbar (Om kursen redan avlagts inom huvudämnet, kan den ersättas med en valbar kurs på 
ämnesnivå eller en poolkurs.)     5.0  

100910.0 Metod och teori, del 1  5.0 

Hjälptext: De obligatoriska kurserna Moderna riktningar i filosofin: analytisk filosofi (112216.1) och 
Moderna riktningar i filosofin: kontinental filosofi (112214.1) alternerar i kursutbudet så att de ges 
vartannat läsår. Läsåret 2017-2018 ges Moderna riktningar i filosofin: analytisk filosofi. Seminariernas 
tema varierar från år till år och kurserna får därmed nya kurskoder.  
I ämnesstudierna ingår dessutom två specialkurser à 5 sp för de som läser sitt huvudämne vid samma 
utbildningslinje. För de som studerar vid en annan utbildningslinje är Metod och teori, del 1 5 sp 
obligatorisk. Därtill läses en specialkurs à 5 sp på ämnesnivå i filosofi. 

  



9.6.2017 

2017-2018 

 

Fördjupade studier (2017) 80.0  
obligatorisk  65.0  
112220.1 Verksamhet som kursassistent del 1  2.0  

112220.2 Verksamhet som kursassistent del 2  3.0  

112940.2 Forskarseminarium i filosofi  5.0  

112991.0 Avhandling pro gradu  40.0  

112505.3 Seminarium 3-4: Etik och existens  5.0  

112505.4 Seminar 3-4: Relativism  5.0  

 112510.0 Människovetenskapernas filosofi 5.0  

   Ersättande:  112220.1 Verksamhet som kursassistent del 1 (2.0 sp) ,  
112220.2 Verksamhet som kursassistent del 2 (3.0 sp)  
    ==>  
112511.0 Verksamhet som kursassistent (5.0 sp) 

 

 

Hjälptext: Ytterligare 15 sp väljs bland ämnets utbud av specialkurser. Se MinPlan för aktuellt utbud. 
Seminariernas tema varierar från år till år och de får varje år nya koder. 



1.6.2017 
ÄMNESPRESENTATION 

Genusvetenskap 
 
Genusvetenskap är en kritisk vetenskap som analyserar sociala, historiska och kunskapsmässiga 
innebörder av kön. Kön och genus spelar en roll i nästan alla situationer. Inom politik, på 
arbetsplatsen, i hemmet – både på makro- och mikronivå kodar vi företeelser, personer, 
föremål i termer av manligt och kvinnligt, kön och genus. Vi analyserar hur kön och genus 
hänger ihop med sådant som rasifiering, klass, etnicitet och sexualitet. 
 
De som tagit kurser i genusvetenskap brukar säga att de lärt sig tänka på våra kurser. 
Genusvetenskap är ett ämne som mycket bygger på ifrågasättande av invanda tankemönster 
och synliggörande av normaliserade maktstrukturer i samhället och kulturen. 
 
Att studera genusvetenskapen ger verktyg att förstå olika mönster och maktstrukturer 
relaterade till kön, etnicitet, ras, klass, sexualitet som finns i vår kultur och vårt samhälle, liksom 
i ett globalt perspektiv. Ämnets kurser ger insikter i en mängd olika sociala fenomen. Dagens 
europeiska och finländska samhälle bygger på lagstiftning som förbjuder och vill motarbeta all 
slags förtryck utgående från kön, nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, hälsotillstånd, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder m.fl. 
 
Studerande i ämnet får särskild expertis i: 
 
- kön/genus 
- jämställdhet 
- mångfald  
- intersektionalitet 
- minoriteter och skillnader 
- nya perspektiv på forskning 
- maktstrukturer och maktrelationer 
- bra färdigheter till kritiskt tänkande 
 
Genusvetenskap handlar inte bara om kvinnor, kvinnors historia och kvinnors rörelseutrymme i 
samhället utan också om män, maskulinitet, HBTQI-personer, om queerperspektiv, om teknik, 
ekonomi, postkoloniala perspektiv, kunskap, globalisering, kroppar, hälsa och jämställdhet. 
 
De utexaminerade placerar sig huvudsakligen inom fyra sektorer:  
1) forskning och undervisning 
2) media 
3) medborgarorganisationer  
4) jämställdhet, diversitet och mainstreaming.  
 
Till de utexaminerades viktigaste färdigheter hör kritiskt tänkande, analysförmåga och 
nyskapande arbetsmetoder. Många verkar inom ledarskap, organisation eller som konsulter. 
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 

grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Examensstruktur för genusvetenskap

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med ett långt biämne

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Filosofie magisterexamen 120 sp

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med två korta biämnen

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 25 sp

kandidat-

avhandling 10 sp



 
 
 

Genusvetenskap 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna kan variera 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska     5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter      5 sp 
Gemensamma poolkurser och/eller valbara studier   20 sp  
     Sammanlagt  60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     25 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma kurser: Metod och teori, del 1 och 2   10 sp 
     Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.     35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi     5 sp 
Gemensamma och/eller valbara studier    5-15 sp 
     Sammanlagt 60 sp 



 
Genusvetenskap 

 
Studier under första året 
Grundstudier i 
etnologi 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

119000.0 
119006.0 
119005.0 

Introduktion till genusvetenskapen 
Feministisk teori 
Tidigt feministiskt tänkande 
Valbar kurs x 2, à 5 sp. Som en av dessa rekommenderas 
100904.0 Genus, kultur och samhälle. Valbara kurser 
läsåret 2017-2018 hittas i MinPlan. Obs. se även andra 
kurser som ordnas via Hilma-nätverket och 
genusvetenskapen vid TY.  

5 
5 
5 
5 + 5 

 Totala antalet studiepoäng 25         
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 
 5 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
poolkurser alt. 
valbara studier 

20 sp obligatorisk Sp 

 

Se poolkurser på s. 3.  
  
Valbara t.ex. 
 

x Extra kurser, t.ex. läskurser i huvudämnet 
 
x ÖPU kurser  

    

 Totala antalet studiepoäng 20 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Gemensamma poolkurser  
Tre av kurserna nedan ska ingå i kandidatexamen 

Sp 

100901.0 
100902.0 
100903.0 
100904.0 
100905.0 
100700.1 
114557.1 
xxxxxx.0 
xxxxxx.0 

Svenskt i Finland (ej 2017-2018) 
Historiebruk och minneskultur 
Arbetslivserfarenhet och praktik 
Genus, kultur och samhälle 
Visuell analys 
Introduction to Intercultural Communication 
Introduction to Culutural Studies 
Forntidens idé- och kulturarv (ej 2017-2018) 
Valbart språk (väljs från Språkcentrets utbud på 
språkkurser)  

5 
5   
5      
5     
5 
5 
5 
5 
5     

 



19.4.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Genusvetenskap 
 

Grundstudier (2017) 25.0  
obligatorisk  15.0  
119000.0 Introduktion till genusvetenskapen 5.0  
119006.0 Feministisk teori  5.0  
119005.0 Tidigt feministiskt tänkande 5.0  
Hjälptext: I helheten ingår ytterligare två valbara kurser à 5 sp. Som en av dessa rekommenderas 
100904.0 Genus, kultur och samhälle. Valbara kurser läsåret 2017-2018 hittas i MinPlan. Obs. se även 
andra kurser som ordnas via Hilma-nätverket och genusvetenskapen vid TY 

 

Ämnesstudier – huvudämne (2017) 35.0  
obligatorisk  25.0  
119203.0 GenusKan(d) 5.0  
119207.0 Feministisk vetenskapskritik 5.0  
119208.0 Nutida genusvetenskapliga teoridiskussioner 5.0  
119209.0 Feministisk metodologi 5.0  
119990.0 Kandidatavhandling (genusvetenskap) 5.0  
Hjälptext: I ämnesstudierna ingår ytterligare två valbara kurser á 5 sp. Valbara kurser läsåret 2017-
2018 hittas i MinPlan. 
119504.0 Feminist Perspectives on Equality Work (ingen undervisning 2017-18) kan ersättas med 
Hilma-nätverkets Tasa-arvon edistäminen työnä (5 sp), eller Feminist Politics (ingår i MA 
programmet, TaY 5 sp) 

 

Ämnesstudier – biämne (2017) 35.0  
Obligatorisk, om kursen avlagts inom huvudämnet ersätts den med en valbar kurs inom 
ämnet 25.0  

100910.0 Metod och teori, del 1 5.0  
obligatorisk  20.0  
119206.0 Metod och teori, del 2: Genusvetenskap 5.0  
119207.0 Feministisk vetenskapskritik 5.0  
119208.0 Nutida genusvetenskapliga teoridiskussioner 5.0  
119209.0 Feministisk metodologi 5.0  
Hjälptext: I studiehelheten ingår ytterligare två valbara kurser à 5 sp. Om kursen 100910.0 Metod och 
teori, del 1 avlagts inom ramen för huvudämnet ersätts kursen med ytterligare en valbar kurs à 5 sp 
inom ämnet. 
119504.0 Feminist Perspectives on Equality Work (ingen undervisning 2017-18) kan ersättas med 
Hilma-nätverkets Tasa-arvon edistäminen työnä (5 sp), eller Feminist Politics (ingår i MA 
programmet, TaY 5 sp) 

  



19.4.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier (2017) 80.0  
obligatorisk  65.0  
119505.0 Tematiska studier i anslutning till pro gradu avhandlingen  5.0  
119510.0 Fördjupad feministisk teori  10.0  
119511.0 Fördjupad feministisk metodologi  10.0  
119991.0 Avhandling pro gradu i genusvetenskap  40.0  
Hjälptext: I helheten ingår även tre valbara kurser eller praktik á 5 sp. Se MinPlan för det aktuella 
utbudet. Kurser på ämnesstudienivå kan ingå i fördjupade studier. 



20.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

Historia 
 

Inom fakulteten för humaniora, psykologi och teologi finns två historieämnen, allmän och nordisk 
historia. Grund- och ämnesstudierna i historia är gemensamma för de båda historieämnena. Valet av 
någotdera ämnet sker i de fördjupade studiernas inledande skede.  
 
Många historiker blir lärare, men studier i historia ger en bred kompetens. Historiker arbetar som 
journalister och forskare, men också på muséer och arkiv. Ämneslärarutbildningen kräver studier i 
pedagogik. Dessa kombineras oftast med studier i samhällsvetenskaper men kan även kombineras 
med något annat ämne. Andra biämnen som kan vara nyttiga är museologi (se biämnen), 
informationsförvaltning och arkivkunskap eller statskunskap/nationalekonomi. På fördjupad nivå 
erbjuds magisterlinjen för arkivstudier som ger färdigheter för arbete i minnesorganisationer, på 
statliga och kommunala arkiv samt inom den privata sektorn. Arkivinriktade magisterstudier erbjuds i 
ett samarbete mellan Åbo Akademi och Åbo universitet. 
 
Det första året upptas av grundstudierna. Grundkursen i historia pågår termin 1 och 3. Under period 
2 läser du kursen Grunderna i historiens metod. För rätt att fortsätta med ämnesstudierna krävs 
minst vitsordet 3/5 i grundstudierna. Under det andra året läser du ämnesstudierna i historia. Under 
det tredje året går du på proseminariet under termin 2 och 3 och skriver din kandidatavhandling. De 
fördjupade studierna (studier för magisterexamen med inriktning i antingen allmän eller nordisk 
historia) upptar det fjärde och femte läsåret. 
 
En stor del av kursfordringarna kan avläggas som läskurser. Vissa moment ges årligen som 
föreläsningskurser med obligatorisk närvaro. Dessa är: 
 
- i grundstudierna kursen Grunderna i historiens metod,  
- i ämnesstudierna temaseminarium (som avläggs i samband med en föreläsningskurs), kurserna i 
Gamla handstilar och arkivkunskap samt proseminarium,  
- i de fördjupade studierna kurserna i historiografi och historieteori samt seminarium pro gradu.  
 
För studier i historia spelar språkkunskaper, särskilt förmågan att kunna läsa flera språk,  
en mycket viktig roll. Detta gäller speciellt allmän historia. I ämnet nordisk historia är,  
utöver kunskaper i två moderna västeuropeiska språk, danska, norska, ryska och/eller latin 
önskvärda. 
 
Rätten att studera grundstudierna i historia som biämne har alla inskrivna vid Åbo Akademi. Rätten 
att studera ämnesstudierna i historia erhålls via anmälan (med särskild blankett, se 
http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_biamnesantagning . Obs! Sista inlämningsdag årligen 31.5). Sökande 
rangordnas på basis av studieframgång inom grundstudierna (minst 3/5) och de åtta främsta antas.  
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 

grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp pedagogik studier

ämnesstudier 25 sp ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp 10 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp pedagogik studier

Pro gradu-avhandling 40 sp ämnesstudier 35 sp 5 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

lärarlinje

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

lärarlinje

Vetenskapsfilosofi

Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Gemensamma studier 5 sp

Examensstruktur för historia

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med ett långt biämne

Gemensamma studier 30 sp

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Filosofie magisterexamen 120 sp

allmän linje

Huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 25 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med två korta biämnen

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 



 
 
 

Historia 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna varierar 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska     5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter      5 sp 
Gemensamma poolkurser alt. valbara studier   20 sp  

(Lärarlinje (se sida 3): pedagogik   10 sp) 
(Lärarlinje: valbara studier    10 sp) 

Sammanlagt  60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     25 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma kurser: Metod och teori, del 1 och 2 (ej lärarlinje)  10 sp 

(Lärarlinje (se sida 3): pedagogik   10 sp) 
     Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.    35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi     5 sp 
Gemensamma eller valbara studier                      5/15 sp 
 (Lärarlinje: pedagogik      5 sp) 
     Sammanlagt 60 sp 



 
Historia: 

Examensstruktur med ett långt eller två korta biämnen 
 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
historia 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

110005.0 
110006.0 
110007.0 

Grundkurs i historia I (1350-1800)   
Grundkurs i historia II (1800-)  
Grunderna i historisk metod 

10 
10 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25         
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 
 

5 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
poolkurser alt. 
valbara studier 

20 sp obligatorisk Sp 

 

Se poolkurser på s. 3.  
 
Valbara 
t.ex. 

x Extra kurser/läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser 
x Något av biämnen som rekommenderas i 

följande 

     

 Totala antalet studiepoäng 20 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Visuella studier 
Museologi 

 



 
Historia: 

Examensstruktur för lärarlinje 
 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
historia 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

110005.0 
110006.0 
110007.0 

Grundkurs i historia I (1350-1800)   
Grundkurs i historia II (1800-)  
Grunderna i historisk metod 

10 
10 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25         
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

 Akademiska studiefärdigheter 
 5 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Kurser i pedagogik Obligatorisk Sp 
641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling 
Didaktik 1 
Pedagogisk psykologi 
Specialpedagogik för ämneslärare 
Inledande praktik för ämneslärare 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Valbara studier Obligatorisk Sp 
 Valbara 

t.ex. 
x Extra kurser/läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser 

 

 

 Totala antalet studiepoäng 10 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Gemensamma poolkurser  
 

Sp 

100901.0 
100902.0 
100903.0 
100904.0 
100905.0 
100700.1 
114557.1 
xxxxxx.0 
xxxxxx.0 

Svenskt i Finland (ej 2017-2018) 
Historiebruk och minneskultur 
Arbetslivserfarenhet och praktik 
Genus, kultur och samhälle 
Visuell analys 
Introduction to Intercultural Communication 
Introduction to Culutural Studies 
Forntidens idé- och kulturarv (ej 2017-2018) 
Valbart språk (väljs från Språkcentrets utbud på 
språkkurser)  

5 
5   
5      
5     
5 
5 
5 
5 
5     

 



8.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Historia 
 

Grundstudier (2014) 25.0  
obligatorisk  25.0  
110005.0 Grundkurs i historia I (1350-1800) 10.0  
110006.0 Grundkurs i historia II (1800-) 10.0  
110007.0 Grunderna i historisk metod, 5 sp 5.0  
Hjälptext: Rätten att studera grundstudierna i historia som biämne har alla inskrivna vid Åbo 
Akademi. Rätten att studera ämnesstudierna i historia erhålls via anmälan. Sökande rangordnas på 
basis av studieframgång inom grundstudier (minst 3/5) och de åtta främsta antas. 

Ämnesstudier – huvudämne/allmän linje (2015) 35.0  
obligatorisk  30.0  
110016.0 Temaseminarium i historia 5.0  
110017.0 Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar 5.0  
110019.0 Globalhistoria 5.0  
110020.0 Nordens samhällshistoria 5.0  
110993.0 Proseminarium 5.0  
110994.0 Kandidatavhandling 5.0  
valbar (välj en valfri specialkurs à 5 sp)     5.0  
110018.0 Antikens och medeltidens historia 5.0  
110023.1 Ekonomisk historia 5.0  
110024.1 Idéhistoria 5.0  
110025.1 Kulturhistoria (läskurs) 5.0  
110026.1 Miljöhistoria 5.0  
110027.1 Politisk historia 5.0  
110028.1 Socialhistoria 5.0  
111241.1 Genushistoria 5.0  
 

Ämnesstudier – huvudämne/lärarlinje (2015) 35.0  
obligatorisk  35.0  
110016.0 Temaseminarium i historia 5.0  
110017.0 Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar 5.0  
110018.0 Antikens och medeltidens historia 5.0  
110019.0 Globalhistoria 5.0  
110020.0 Nordens samhällshistoria 5.0  
110993.0 Proseminarium 5.0  
110994.0 Kandidatavhandling 5.0  
  



8.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Ämnesstudier – biämne (2016) 35.0  
obligatorisk  20.0  
110016.0 Temaseminarium i historia 5.0  
110017.0 Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar 5.0  
110019.0 Globalhistoria 5.0  
110020.0 Nordens samhällshistoria 5.0  
valbar  5.0/15.0  
110018.0 Antikens och medeltidens historia 5.0  
110023.1 Ekonomisk historia 5.0  
110024.1 Idéhistoria 5.0  
110025.1 Kulturhistoria (läskurs) 5.0  
110026.1 Miljöhistoria 5.0  
110027.1 Politisk historia 5.0  
110028.1 Socialhistoria  5.0  
111241.1 Genushistoria  5.0  
obligatorisk (för studerande med huvudämne utanför utbildningslinjen för kultur)     10.0  
100910.0 Metod och teori, del 1 5.0  
110015.0 Metod och teori, del 2: Historia 5.0  
Hjälptext: Studerande som har ett huvudämne inom utbildningslinjen väljer tre valfria specialkurser à 
5 sp.  
Studerande som inte har ett huvudämne inom utbildningslinjen för kultur väljer en valfri specialkurs 
à 5 sp. 

Fördjupade studier – allmän historia (2016) 80.0  
obligatorisk  80.0  
110513.1 Historiografi  5.0  
110514.0 Historieteori  5.0  
110520.0 Globalhistorisk fördjupning I: teori och metod  5.0  
110525.0 Globalhistorisk fördjupning II: region  5.0  
110526.0 Globalhistorisk fördjupning III: period  5.0  
110527.0 Globalhistorisk fördjupning IV: tematiskt perspektiv  5.0  
110528.0 Globalhistorisk fördjupning V: valfri fördjupning 1  5.0  
110529.0 Globalhistorisk fördjupning VI: valfri fördjupning 1  5.0  
110991.0 FM-seminarium och avhandling pro gradu (Ahi)  40.0  
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – allmän historia/lärarlinje (2016) 80.0  
obligatorisk  70.0  
110513.1 Historiografi  5.0  
110514.0 Historieteori  5.0  
110520.0 Globalhistorisk fördjupning I: teori och metod  5.0  
110525.0 Globalhistorisk fördjupning II: region  5.0  
110526.0 Globalhistorisk fördjupning III: period  5.0  
110527.0 Globalhistorisk fördjupning IV: tematiskt perspektiv  5.0  
110991.0 FM-seminarium och avhandling pro gradu (Ahi)  40.0  
Hjälptext: I de fördjupade studierna ingår ytterligare fyra specialkurser i allmän historia à 5 sp 
(Globalhistorisk fördjupning I-IV) och en valfri fördjupad kurs (10 sp) i nordisk historia. 

 

Fördjupade studier – nordisk historia (2016) 80.0  
 obligatorisk  50.0  
111991.0 FM-seminarium och avhandling pro gradu (Nhi) 40.0  
111513.1 Historiografi  5.0  
111514.0 Historieteori  5.0 
111515.0 Aktuell forskning  5.0 
111518.0 Valfri specialkurs om teori och metod  5.0 
111543.0 Makt och politisk kultur i Norden 5.0 
111542.0 Genus, klass och vardag  5.0 
111544.0 Nation, etnicitet och minoritet  5.0 
111572.0 Valfri specialkurs  5.0 
Hjälptext: Kräver godkända grund- och ämnesstudier.  

Fördjupade studier – nordisk historia/lärarlinje (2016) 80.0  
obligatorisk  50.0  
111513.1 Historiografi  5.0  
111514.0 Historieteori  5.0  
111991.0 FM-seminarium och avhandling pro gradu (Nhi)  40.0 
111543.0 Makt och politisk kultur i Norden 5.0 
111542.0 Genus, klass och vardag  5.0 
111544.0 Nation, etnicitet och minoritet  5.0 
 

En av följande, enligt eget val: 

111515.0 Aktuell forskning  5.0 
111518.0 Valfri specialkurs om teori och metod  5.0 
Hjälptext: Kräver godkända grund- och ämnesstudier. I de fördjupade studierna på lärarlinjen ingår 
ytterligare två två valfria kurser à 5 sp i allmän historia: (Globalhistorisk fördjupning V: valfri 
fördjupning 1 och Globalhistorisk fördjupning VI: valfri fördjupning 2). 



8.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – nordisk historia/magisterprogram för arkivstudier (2016) 120.0  
obligatorisk  120.0  
111520.0 Introduktion till arkivstudier  6.0  
111535.0 Traditionsarkiv  5.0  
111262.2 Arbetspraktik vid arkiv I  5.0  
111564.1 Arbetspraktik vid arkiv II  5.0  
101101.0 Introduktion till kulturledning-kultur, arbetsliv och projekt  5.0  
111531.0 Arkiv, informationsteknologi och lagstiftning  5.0  
111533.0 Arkivteori  5.0  
456302.0 Databaser  5.0  
111538.0 Informationsteknik för studier och arbetsliv  2.0  
111539.1 Förmanskunskap  2.0  
111540.1 Utveckling och implementering av datasystem  3.0  
111541.2 Specialkurs  3.0  
111513.1 Historiografi  5.0  
111566.0 Nordisk förvaltningshistoria  10.0  
111521.0 Digital arkivhantering och dokumentförvaltning  4.0  
111993.0 Arkivstudiernas magisterseminarium  10.0  
111991.0 FM-seminarium och avhandling pro gradu (Nhi)  40.0 
Hjälptext: Arkivlinjens studier består av arkivstudier 85 sp, arkivinriktade arbetslivsfärdigheter 20 sp 
och 15 sp studier i huvudämnet, sammanlagt 120 sp. Studenter i nordisk historia, som presterat 
kursen Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar (110017.0) i sb med ämnesstudierna, ersätter 
den med en specialkurs (3 sp) i överenskommelse med examinatorn.  
Information om linjen finns på http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_magisterprogram 



9.2.2016 

LÄRANDEMÅL 2015-2016 

 

Lärandemål för kandidatexamen i historia 
 

Kunskap och förståelse 

För kandidatexamen ska studenten 

- Visa kunskap och förståelse för historia som vetenskap 
- Visa kunskap om tillämpliga metoder och teoretiska ansatser inom området  
- Visa kunskap om historia i såväl finländsk och nordisk som global kontext  
- Inneha fördjupad kunskap inom något delområde  
- Ha insikt om historiens betydelse i samtiden 

 

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen ska studenten 

- Visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevanta källor  
- Ha förmåga att självständig tolka källor från olika perioder och språkområden 
- Visa förmåga att tolka samhälleliga skeenden och fenomen utifrån historievetenskapliga 

perspektiv 
- Visa förmåga att självständigt utforma och utföra en forskningsuppgift 
- Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa forskningsproblem 
- Att självständig kunna lösa ett problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika historiska och 

samhälleliga fenomen 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen ska studenten 

- Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter 

 



LÄRANDEMÅL 2015-2016 
 
 
9.2.2016 
 

Lärandemål – magisterexamen i allmän/nordisk historia 
 

Kunskap och förståelse 

För magisterexamen skall studenten 

- Visa kunskap och förståelse inom historievetenskapen inbegripet ett brett kunnande inom 
områdets vetenskapliga grund 

- Ha överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området  
- Ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
- Visa bred kunskap om historievetenskapen inom en global / nordisk och finländsk kontext 
- Visa fördjupad metodologisk och teoretisk kunskap inom huvudområdet för utbildningen 

 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten  

- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

- visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning  

- visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 

den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För magisterexamen skall studenten  

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter  

- visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

 

 



Ämnespresentation 
 

Konstvetenskap 
 

Inom konstvetenskapen studeras olika sidor av vårt visuella kulturarv: måleri, skulptur, arkitektur, 
konstindustri och design. Kunskap om konstverk från skilda tider, liksom träning av förmågan att se, 
beskriva och analysera bilder och byggnader utgör ämnets grund. Konstvetaren studerar även sådana 
bilder och miljöer där den estetiska verkan inte är huvudsaken, med andra ord formgivning i vidaste 
mening. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper också praktisk träning i att presentera, vårda och 
handha konstföremål.  
 
En rad möjligheter till specialiseringar finns, exempelvis via biämnena Visuella studier och 
Medeltidskunskap, som koordineras av konstvetenskap. Tillsammans med kurser inom ekonomi och 
juridik kan konstvetenskap ingå i olika profilerande utbildningslinjer. Åbo Akademis konstvetare är 
efterfrågade på arbetsmarknaden och placerar sig inom ett mycket brett fält – exempelvis som 
redaktörer eller konstrecensenter i olika media, på olika poster inom museer och kulturförvaltning, 
inom design, konsthandel, gallerier och undervisning. Studierna kan också leda vidare till 
forskarutbildning och akademiska befattningar.  
 
Konstvetenskapen gränsar till en rad andra kulturhistoriska ämnen, med vilka det med fördel kan 
kombineras: historia, etnologi, museologi, religionsvetenskap, filosofi, arkeologi m.fl. Både inom 
utbildningen och forskningen samarbetar ämnet kontinuerligt med museer och andra 
kulturinstitutioner. Personalen anlitas ofta som gästföreläsare och för olika expertuppdrag. Det 
internationella kontaktnätet är rikt förgrenat genom samarbete med forskare i de nordiska länderna 
och bl.a. England, Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Ryssland och USA. Läs 
mera om ämnet, dess historia, forskning, undervisning och personal på hemsidan!  
 
Studier i konstvetenskap förutsätter mottaglighet och intresse för visuell framställning i olika former 
– men det är inte fråga om en konstnärlig utbildning. Kunskaper om de historiska sammanhangen är 
av central betydelse. De studerande måste därför från början känna till huvuddragen i europeisk och 
nordisk historia, exempelvis de antika kulturerna och Finlands och Sveriges gemensamma historia 
från medeltiden till 1809. Konstvetenskapen är till sin karaktär internationell och en stor del av 
kurslitteraturen är på engelska. Goda kunskaper i detta språk är redan på den grundläggande nivån 
en förutsättning för framgångsrika studier.  
 
Studierna är upplagda så att grundstudierna (25 sp) består av fyra kurser som läses i kronologisk följd 
för att ge en översikt av den västerländska konsthistorien från antiken till 1900-talet (se vidare 
kursbeskrivningarna i MinPlan). Inom ämnesstudierna (35 + 10 sp) fördjupas kunskaperna på både 
arkitekturens och bildkonstens område. Samtidigt inleds metodstudierna och det vetenskapliga 
skrivandet i seminarieuppsatserna. Om inte annat överenskommes med examinator avläggs kurserna 
i den ordning som uppges i studieschemat. De fördjupade studierna (40 + 40 sp) ägnas till stor del 
teori och metod men även ämnesmässig specialisering genom kurser, seminariearbete och 
författande av pro gradu-avhandling.  
 
I undervisningen ges information som inte finns i kurslitteraturen, därför är närvaro obligatorisk. 
Tentamina ordnas antingen som kurstent eller som allmän tentamen. Deltagande i det första 
tentamenstillfället är obligatoriskt. Inlämningsuppgifter ska inlämnas inom utsatt tid. Vid laga förfall 
kan tilläggstid fås med examinators godkännande. Delprestationer inom kurser godkänns inte 
följande läsår.  
 



Ämnespresentation 
 
I början av höstterminen ges obligatorisk individuell studierådgivning för huvudämnesstuderande på 
alla nivåer (se ämnets hemsida och anslagstavla för information). Alla studerande, även biämnes- och 
forskarstuderande, ska inom september månad närvaro- eller frånvaroanmäla sig till ämnet 
(registreringsblankett finns på ämnets hemsida). Den som avser att delta i seminarierna på 
ämnesstudienivå eller fördjupad nivå ska i god tid före terminsstart anmäla sig på ämnets 
anslagstavla.  
 
Vitsordströskel innebär att vitsordet, eller det genomsnittliga vitsordet i kurserna (viktade i 
förhållande till antalet studiepoäng), ska ha uppnåtts innan studenten kan tentera följande kurs eller 
flytta upp till nästa nivå. Vitsorden kan vid behov tentas upp i samråd med tentator/examinator.  
 
Grundstudier (endast biämnesstuderande): vitsordet 2/5 krävs av biämnesstuderande i Introduktion 
till konstvetenskapen och antikens historia (113000.0) för att få tentera grundkursens efterföljande 
delkurser (113001.0, 113002.0, 113003.0). Tröskeln motiveras av att kursen och kurstentamen 
ersätter inträdesförhöret.  
 
Ämnesstudier (alla studerande): för att inleda ämnesstudier ska alla grundkursens delkurser vara 
avklarade med det genomsnittliga vitsordet 2,5/5.  
 
Magisterstudier (alla studerande): för att inleda magisterstudier ska kurserna inom ämnesstudierna 
vara avklarade med det genomsnittliga vitsordet 3/5.  
 
Specialkurser (alla studerande): för deltagande i valbara specialkurser krävs ett genomsnittligt vitsord 
på 2,5/5 i Grundstudierna. Gäller inte kurser som ges i samarbete med CLL. 
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 

grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

struktur med ett långt biämne

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

struktur med två korta biämnen

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Examensstruktur för konstvetenskap

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

Huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 25 sp



 
 
 

Konstvetenskap 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna varierar 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan.  
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska     5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter      5 sp 
Gemensamma poolkurser alt. valbara studier   20 sp  
     Sammanlagt  60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     25 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma kurser: Metod och teori, del 1 och 2   10 sp 
     Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.     35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi     5 sp 
Gemensamma eller valbara studier    5-15 sp 
     Sammanlagt 60 sp 



 
 

Konstvetenskap 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
konstvetenskap 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

113012.0 
113013.0 
113014.0 
113015.0 
113016.0 
 

Från grottorna till Rom: ca 3000 f.Kr . - 300 e.Kr.  
Bildens makt och kyrkans prakt: ca 300 – 1450 
Bilden som vetenskap och propaganda: ca 1450 – 1750 
Romantik och revolt: ca 1750 – 1945 
Från avantgarde till global konst: ca 1914 - nutid 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 
 5 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
poolkurser alt. 
valbara studier 

20 sp obligatorisk Sp 

 

 Se poolkurser på s. 3.  
  
Valbara t.ex. 

x Extra kurser/läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser 
x Något av biämnen som rekommenderas i 

följande 

     

 Totala antalet studiepoäng 20 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Visuella studier 
Museologi 

 

 
 
 

 
 



 
 

 Gemensamma poolkurser  
 

Sp 

100901.0 
100902.0 
100903.0 
100904.0 
100905.0 
100700.1 
114557.1 
xxxxxx.0 
xxxxxx.0 

Svenskt i Finland (ej 2017-2018) 
Historiebruk och minneskultur 
Arbetslivserfarenhet och praktik 
Genus, kultur och samhälle 
Visuell analys 
Introduction to Intercultural Communication 
Introduction to Culutural Studies 
Forntidens idé- och kulturarv (ej 2017-2018) 
Valbart språk (väljs från Språkcentrets utbud på 
språkkurser)  

5 
5   
5      
5     
5 
5 
5 
5 
5     

 



9.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Konstvetenskap 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
113012.0 Från grottorna till Rom: ca 3000 f.Kr . - 300 e.Kr. 5.0  

113013.0 Bildens makt och kyrkans prakt: ca 300 - 1450 5.0  

113014.0 Bilden som vetenskap och propaganda: ca 1450 - 1750 5.0  

113015.0 Romantik och revolt: ca 1750 - 1945 5.0  

113016.0 Från avantgarde till global konst: ca 1914 - nutid 5.0  
Hjälptext: Rätt att studera konstvetenskap som biämne fås efter att grundkursens första delkurs är 
avklarad med minst 2/5. De tio främsta i kursen antas. De som avser påbörja biämnesstudier i 
konstvetenskap bör anmäla sig senast vid första undervisningstillfället. 

Ämnesstudier – huvudämne (2017) 35.0  
obligatorisk  30.0  
113205.0 Arkitekturhistoria  5.0  

103234.0 Modernismer: idéer och estetik (ersätter 113206.0 Prakticum) 5.0  

113204.0 Konsten i Finland och närområden  10.0  

113993.0 Proseminarium i konstvetenskap  5.0  

113994.0 Kandidatavhandling i konstvetenskap  5.0 
Hjälptext: I studiehelheten ingår ytterligare en valbar specialkurs à 5 sp. 

Ämnesstudier -gemensamma studier     10.0 

obligatoriska   10.0 

100910.0 Metod och teori, del 1     5.0 
113100.0 Metod och teori, del 2: Konstvetenskap 5.0 

  
Ämnesstudier – biämne (2017) 35.0  
obligatorisk  30.0  
113205.0 Arkitekturhistoria  5.0  

103234.0 Modernismer: idéer och estetik (ersätter 113206.0 Prakticum) 5.0  

113993.0 Proseminarium i konstvetenskap  5.0  

113100.0 Metod och teori, del 2: Konstvetenskap  5.0  

113204.0 Konsten i Finland och närområden  10.0  

valbar (obligatorisk för dem som inte avlagt kursen inom ramen för sitt huvudämne)      

100910.0 Metod och teori, del 1  5.0  
Hjälptext: Om biämnesstudenten avlagt kursen Metod och teori 1 inom ramen för 
huvudämnesstudierna ersätts kursen av en valbar kurs ur utbildningslinjens allmänna utbud 
(poolkurs) eller av en specialkurs ur konstvetenskapens utbud.  

Fördjupade studier (2016) 80.0  
obligatorisk  70.0  
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113503.0 Konstvetenskapens metoder och historiografi  10.0  

113504.0 Konstbegreppet och estetikens historia  5.0  

103510.0 Vetenskaps- och kulturjournalistikens genrer 5.0  

(för dem som inleder sina fördjupade studier, M. Ersätter 113505.0 Konstvetenskaplig forskning och 
historiografi i Finland)  

113502.0 Högre seminarium  10.0  

113991.0 Avhandling pro gradu  40.0  

Hjälptext: Inom de fördjupade studierna ingår ytterligare 2 valbara specialkurser à 5 sp.  

  

Specialkurser (2017–2018)  

103234.0 Modernismer: idéer och estetik 5.0 

130016.0 Digital fotografering och bildbehandling 5.0 

  

Valbara läskurser (2017–2018)  

100209.0 Konstvetenskapens klassiker 5.0 

113261.1 Arkitekturen i Åbo 5.0 

113262.1 Konsten i Skandinavien 5.0 

113251.1 Offentlig monumentkonst (nätstödd) 5.0 

113254.1 Arbetspraktik 5.0 

113557.2 Konstvetenskaplig ämnespraktik 5.0 

113521.0 Exkursion 5.0 

100209.0 Vård av samlingar och byggnadskonservering 4.0 

113272.1 Det antikvariska tänkandet och museernas historia (endast ht) 5.0 

113700.1 Specialkurs 1.0 

113701.0 Specialkurs 2.0 

113702.0 Specialkurs 3.0 

113703.0 Specialkurs 4.0 

113704.0 Specialkurs 5.0 
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Kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik 

Är du intresserad av människors vardagsliv? Vill du förstå varför vi berättar om ”de andra” på 
ett sätt och oss själva på ett helt annat? Vill du ha kunskap om hur människors vanor, 
traditioner och ritualer förändrats över tid? Vill du veta mer om hur människors upplevelser 
formar deras värdesystem? Då är kulturanalys ämnet för dig. 

Kulturanalys gör det till exempel möjligt att förstå konsumtionens betydelse för människors 
identitet. I sådana undersökningar kan mat, kläder och heminredning hamna i fokus. Genom 
att undersöka konkreta ting och vanor får vi får veta något om kollektiva, kulturella mönster 
och värderingar. 

Kulturanalys studerar människors beteende, berättande och föreställningsvärldar. Såväl 
sagor och sägner i bondesamhället undersöks, som samtida folklore, i folks 
levnadsberättelser, i film, i musik och på Internet. Genom att undersöka folklore kan vi förstå 
folks sätt att tänka, deras mentalitet och världsbild.  

Kulturanalysen arbetar med en kombination av historiska och nutida perspektiv och med 
olika material, som materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial eller 
populärkulturellt material. 

Även om kulturanalysen är mångsidig så finns det en grundläggande utgångspunkt, nämligen 
att vardagen präglas av kulturmönster samt att dessa mönster kan förändras genom möten 
mellan människor. Möten där det dessutom är betydelsefullt att ta hänsyn till faktorer 
såsom kön, etnicitet, klass och sexualitet. 

Som studerande i kulturanalys får du lära dig att studera kulturen i din omgivning, att iaktta 
och analysera kulturella fenomen, att intervjua och lyssna, att använda material i arkiv och 
på Internet, att hålla presentationer, att skriva uppsatser och artiklar samt att förstå 
mekanismerna vid kulturmöten och -konflikter. 

Genom intresset för materiell och immateriell kultur har kulturanalysen stark anknytning till 
kulturarvssektorn och möjliggör sysselsättning vid museer, bibliotek och arkiv. Du har nytta 
av kulturanalys om du tänker dig ett framtida yrke inom kulturledning, kulturproduktion, 
turism, media, bibliotek, bokförlag, museer, arkivväsendet samt inom branscher som kräver 
interkulturell kompetens såsom internationella organisationer. 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 
grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Filosofie magisterexamen 120 sp

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med två korta biämnen

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Examensstruktur för kulturanalys med inriktning etnologi och folkoristik

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med ett långt biämne

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 25 sp



 
 

Kulturanalys med inriktning 
etnologi och folkloristik 2017-2018 

 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 
 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna varierar 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska     5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter      5 sp 
Gemensamma poolkurser alt. valbara studier   20 sp  
     Sammanlagt  60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     25 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma kurser: Metod och teori, del 1 och 2   10 sp 
     Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.     35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi     5 sp 
Gemensamma eller valbara studier    5-15 sp 
     Sammanlagt 60 sp 



 
Kulturanalys 

 
Studier under första året 
Grundstudier i 
etnologi 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

121000.0 
121010.0 
121015.0 
121020.0 
121025.0 

Kulturanalys i teori och praktik 
Ritual och materialitet 
Identitet och nationella rum 
Introduktion till nordisk etnologi 
Introduktion till nordisk folkloristik 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25         
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 
 

5 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
poolkurser alt. 
valbara studier 

20 sp obligatorisk Sp 

 

Se poolkurser på s. 3.  
 
Valbara t.ex. 

x Extra kurser, t.ex. läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser i andra ämnen 
x Kurser i något biämnen, se rekommendationer 

nedan 

    

 Totala antalet studiepoäng 20 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan utgöra biämnen. Det 

är även möjligt att läsa biämnen vid de andra 
fakulteterna vid ÅA samt vid andra universitet. Som 
biämnen rekommenderas t.ex. 
Interkulturell kommunikation 
Kulturledning 
Museologi 
Visuella studier 

 

 
 

 



 
 

 
 Gemensamma poolkurser  

 
Sp 

100901.0 
100902.0 
100903.0 
100904.0 
100905.0 
100700.1 
114557.1 
xxxxxx.0 
xxxxxx.0 

Svenskt i Finland (ej 2017-2018) 
Historiebruk och minneskultur 
Arbetslivserfarenhet och praktik 
Genus, kultur och samhälle 
Visuell analys 
Introduction to Intercultural Communication 
Introduction to Culutural Studies 
Forntidens idé- och kulturarv (ej 2017-2018) 
Valbart språk (väljs från Språkcentrets utbud på 
språkkurser)  

5   
5      
5     
5 
5 
5 
5 
5 
5   
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Kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik 
 

Grundstudier (2017) 25.0 

obligatorisk  25.0  
121000.0 Kulturanalys i teori och praktik  5.0  

121010.0 Ritual och materialitet  5.0  

121015.0 Identitet och nationella rum  5.0  

121020.0 Introduktion till nordisk etnologi  5.0  

121025.0 Introduktion till nordisk folkloristik  5.0 

 

Ämnesstudier – huvudämne (2017) 35.0  
obligatorisk  20.0  
116205.0 Etnografiska fältmetoder  5.0  

Hjälptext: De obligatoriska studierna består av proseminarium + två kurser à 5 sp (Etnografiska 
fältmetoder och Teoretiska perspektiv på tradition och vanor). Kurserna läggs in i studiehelheten 
inför läsåret 2018-2019 då de fått kurskoder. I ämnesstudierna ingår ytterligare tre valbara kurser à 5 
sp. 

 

Ämnesstudier – biämne (2017) 35.0  
obligatorisk  20.0  
116205.0 Etnografiska fältmetoder Avhandling: Nej  5.0  

valbar (obligatorisk för dem, som inte avlagt kursen inom ramen för sitt huvudämne)      

100910.0 Metod och teori, del 1 Avhandling: Nej  5.0 

Hjälptext: Om kursen om Metod och teori I redan är avlagd inom ramen för huvudämnet, ersätts den 
med en poolkurs alternativt specialkurs i biämnet (beroende på ämnets preferenser). I 
studiehelheten ingår ytterligare tre valbara kurser à 5 sp. Flera kurser läggs in i studiehelheten inför 
läsåret 2018-2019 då de fått kurskoder. 

 

Efter avlagd kandidatexamen med huvudämnet kulturanalys med inriktning etnologi eller folkloristik 
väljs antingen huvudämnet nordisk etnologi eller nordisk folkloristik för avläggande av 
magisterexamen. Se endera ämnet för studiehelheten fördjupade studier. 
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Litteraturvetenskap 
 

Litteraturämnet har på senare år genomgått stora förändringar. I studierna ingår nu som förr ett 

ordentligt inslag av lyrik, dramatik, noveller och romaner - både äldre och nyare - som tillhör den 

stora västerländska traditionen. En växande teoretisk medvetenhet har bland mycket annat medfört 

att denna tradition också diskuteras kritiskt. Litteraturvetenskapen öppnar sig numera både mot 

genrer som tidigare lyst med sin frånvaro i litteraturlistorna (som barn- och ungdomslitteratur och 

populärlitteratur) och mot de gränszoner i ständig rörelse där litteraturen möter andra medier. Det 

historiska perspektivet är viktigt, men litteraturen diskuteras också ur andra synvinklar: estetiska, 

sociologiska och existentiella, för att bara nämna några. 

Litteraturvetenskap läses i fri kombination med andra ämnen och litteraturvetare har placerat sig på 

mycket varierande poster och i skiftande yrken: inom press, radio, TV, förlag, bibliotek, övrig 

kulturförmedling samt som lärare på olika nivåer. Formerna för studier i litteraturvetenskap varierar. 

Här ingår föreläsningar, seminarier och andra övningar, läskurser, vägledningstimmar, skriftliga 

uppgifter, undersökande projekt, exkursioner, med mera. 

Litteraturvetenskapen använder sig sedan länge av ett flerlärarsystem som gör att undervisningen 

blir mer omväxlande och att lärarnas specialkompetens tas bättre till vara. På varje kurs finns 

naturligtvis en kursansvarig lärare som har huvudansvaret, men mycket ofta också en eller flera 

andra lärare, som håller i ett eller flera undervisningstillfällen. Eftersom vi inom 

litteraturvetenskapen arbetar tätt tillsammans medför detta inte förvirring, utan tvärt om ökad 

variation och möjligheter till större fördjupning - det brukar framhållas i de kursutvärderingar vi 

genomför. Också när det gäller examinationsformerna har vi en stor variation. På somliga kurser 

använder vi traditionell skriftlig tentamen, ibland kombinerad med muntliga presentations- eller 

skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång. Många av våra valbara kurser har en något friare 

examination i form av skriftlig hemtentamen, ofta kombinerad med muntliga presentationsuppgifter. 

Här förekommer också alternativa examinationsformer som till exempel kan bygga på powerpoint-

presentationer. 

Studiernas innehåll 

Grundstudierna (25 sp) är till sitt innehåll fixerade. De består av fyra kurser. Den första är en 

introduktionskurs (10 sp) som bör avklaras med minst vitsord 3 (skala 1-5) för alla vidare studier i 

ämnet; över samma tröskel sker antagning till biämnesstudier i ämnet. Därefter följer tre historiska 

kurser (3 x 5 sp) som belyser västerlandets litteratur från antiken till idag. I ämnesstudierna finns 

också två obligatoriska kurser, en i finlandssvensk litteratur (5 sp) och en metod- och teorikurs (5 + 5 

sp; för lärarlinjen endast 5 sp), men här finns samtidigt utrymme för flera valbara kurser. I de 

fördjupade studierna är valfriheten ännu större. Ett viktigt inslag utgörs av kandidat- och 

magisteravhandlingarna. Här anstränger vi oss för att hjälpa de studerande att hitta intressanta och 

meningsfulla avhandlingsämnen, antingen i anknytning till något av de forskningsfält där ämnets 

lärare är verksamma eller inom något specialområde som den studerande själv önskar fördjupa sig i. 

Vi lägger också stora resurser på seminarier i anslutning till avhandlingsskrivandet, liksom på 

handledningen. 
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Den som vill få behörighet som lärare i modersmål och litteratur ska avlägga minst 60 sp 

(ämnesstudier) både i litteraturvetenskap och i svenska språket. Som huvudämne väljs någondera av 

dessa; huvudämnets omfattning för lärarexamen utgör då 150 sp (grundstudier 25, ämnesstudier 45, 

fördjupade studier 40 + gradu 40 sp). 

 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 

grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp svenska språket pedagogik studier

ämnesstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp 15 sp

kandidat- ämnesstudier 35 sp

avhandling 10 sp

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

inhemskt språk

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp pedagogik studier

Pro gradu-avhandling 40 sp ämnesstudier 35 sp 5 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

lärarlinje

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter

Filosofie magisterexamen 120 sp

allmän linje

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

Främmande språk, finska/svenska Akademiska studiefärdigheter

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med två korta biämnen

Gemensamma studier 5 sp
Vetenskapsfilosofi

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

lärarlinje

Examensstruktur för litteraturvetenskap

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med ett långt biämne

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 25 sp

kandidat-

avhandling 10 sp



 
 

Litteraturvetenskap 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna varierar 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska     5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter      5 sp 
Gemensamma poolkurser alt. valbara studier   20 sp  

(Lärarlinje (se sida 3): pedagogik   10 sp) 
(Lärarlinje: valbara studier    10 sp) 

     Sammanlagt  60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     25 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma kurser: Metod och teori, del 1 och 2 (ej lärarlinje)  10 sp 

(Lärarlinje (se sida 3): pedagogik   10 sp) 
     Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.    35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning (ej lärarlinje)    5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi     5 sp 
Gemensamma eller valbara studier                      5/15 sp 
 (Lärarlinje: pedagogik      5 sp) 
     Sammanlagt 60 sp 



 
Litteraturvetenskap: 

Examensstruktur med ett långt eller två korta biämnen 
 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
litteraturvetenskap 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

103000.0 
103002.0  
103003.0 
103004.0 

Introduktion i litteraturvetenskap   
Litteraturens historia1  
Litteraturens historia 2 
Litteraturens historia 3 

10 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 5 
 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
poolkurser alt. 
valbara studier 

20 sp obligatorisk Sp 

 

Se poolkurser på s. 3.  
 
Valbara 
t.ex. 

x Extra kurser/läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser 
x Något av biämnen som rekommenderas i 

följande 

     

 Totala antalet studiepoäng 20 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Kultur- och socialantropologi 
Visuella studier 
Museologi 

 



 
Litteraturvetenskap: 

Examensstruktur för lärarlinje 
 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
litteraturvetenskap 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

103000.0 
103002.0  
103003.0 
103004.0 

Introduktion i litteraturvetenskap   
Litteraturens historia1  
Litteraturens historia 2 
Litteraturens historia 3 

10 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 
 

5 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Kurser i pedagogik Obligatorisk Sp 
641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling 
Didaktik 1 
Pedagogisk psykologi 
Specialpedagogik för ämneslärare 
Inledande praktik för ämneslärare 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Valbara studier Obligatorisk Sp 
 Valbara 

t.ex. 
x Extra kurser/läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser 

 

 

 Totala antalet studiepoäng 10 



 
 

 Gemensamma poolkurser  
 

Sp 

100901.0 
100902.0 
100903.0 
100904.0 
100905.0 
100700.1 
114557.1 
xxxxxx.0 
xxxxxx.0 

Svenskt i Finland (ej 2017-2018) 
Historiebruk och minneskultur 
Arbetslivserfarenhet och praktik 
Genus, kultur och samhälle 
Visuell analys 
Introduction to Intercultural Communication 
Introduction to Culutural Studies 
Forntidens idé- och kulturarv (ej 2017-2018) 
Valbart språk (väljs från Språkcentrets utbud på 
språkkurser)  

5   
5      
5     
5 
5 
5 
5 
5  
5 

 



9.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Litteraturvetenskap 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
103000.0 Introduktion i litteraturvetenskap 10.0  

103002.0 Litteraturens historia 1 5.0  

103003.0 Litteraturens historia 2 5.0  

103004.0 Litteraturens historia 3 5.0  

   Ersättande:  103002.0 Litteraturens historia 1 (5.0 sp) ,  

103003.0 Litteraturens historia 2 (5.0 sp) ,  

103004.0 Litteraturens historia 3 (5.0 sp)  

    ==>  

103001.0 Litteraturhistorisk kurs (15.0 sp) 
 

 

Hjälptext: Rätten att studera litteraturvetenskap som biämne erhålls genom avklarad 

introduktionskurs (tröskelkravet avskaffades inför läsåret 2016-2017). 

Ämnesstudier – huvudämne (2015) 35.0  
obligatorisk  15.0  
103212.0 Finlandssvensk litteratur 5.0  

103990.0 Proseminarium och kandidatavhandling 10.0  

Hjälptext: Ämnesstudierna i litteraturvetenskap utgörs av obligatoriska kurser 15 sp samt valbara 

kurser 20 sp. 

Ämnesstudier – biämne (2014) 35.0  
obligatorisk  10-15.0  
103212.0 Finlandssvensk litteratur 5.0  

103205.0 Metod och teori, del 2, litteraturteori 5.0  

valbar (Om kursen redan avlagts inom huvudämnet, kan den ersättas med en valbar  
projektkurs på ämnesnivå eller en poolkurs.)     

 

100910.0 Metod och teori, del 1 Avhandling: Nej  5.0  

Hjälptext: Ämnesstudierna i biämnet litteraturvetenskap består av tre obligatoriska moment 

(Finlandssvensk litteratur, Metod och teori, del 1 och Metod och teori, del 2, litteraturteori) vilka 

tillsammans utgör 15 sp. Därtill läses ytterligare valbara prestationer till ett omfång av 20 sp för en  

slutsumma på 35 sp. Om man redan har avlagt Metod och teori, del 1 och/eller Metod och teori, del 

2, litteraturteori, ersätts dessa med valbara projektkurser alternativt utbildningslinjeallmänna 

poolkurser. 

Fördjupade studier (2010) 80.0  
obligatorisk  50.0  
103501.0 Ämnesmetodik och laudaturseminarium 10.0  

103991.0 Avhandling pro gradu 40.0  

Hjälptext: Ytterligare läses ett antal valbara litteraturvetenskapskurser till ett värde av 30 sp. 



9.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

Musikvetenskap 
 

Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i 
olika kulturer. Ämnet innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk-, världs- och 
finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger medel för att förstå det som händer omkring oss i 
musiklivet idag, samtidigt som man får nya insikter i musikens förflutna.  

Studierna leder inte till ett klart definierat yrke, utan placeringen i arbetslivet beror på många olika 
faktorer såsom eget intresse, musikerfarenheter och biämnesstudier. En del arbetar med att 
presentera musik: som radiomedarbetare eller musikskribenter. Många producerar musik på olika 
sätt: för symfoniorkestrar, inom radio och tv, på grammofonbolag, i festivalorganisationer. Andra 
administrerar musik: som ledare för musikinstitut och festivaler eller inom musikindustrin. Vissa 
sysslar med informationsförvaltning och musik: som musikbibliotekarier eller musikarkivarier. Det är 
också vanligt att man kombinerar musikvetenskap med praktiskt musikutövande eller 
musikpedagogik.  

De musikvetenskapliga analysmetoderna och infallsvinklarna kan variera stort. Inom musikteori och 
musikanalys utgår man från musikstycken och studerar deras formprinciper och stildrag. I den 
kulturellt inriktade musikforskningen och musiketnologin ligger fokus på musikens samband med det 
omgivande samhället och kulturen. Man kan också närma sig musiken ur t.ex. ett historiskt eller 
psykologiskt perspektiv. Valet av biämne bestäms långt av ens eget intresse och karriärval, vanliga 
ämnen är förutom andra huvudämnen vid fakulteten bl.a. kulturledarskap, ekonomiska och 
administrativa ämnen samt informationsvetenskap. Sibeliusmuseum och dess arkiv ger möjligheter 
att tillgodogöra sig studier i museologi och arkivkunskap. Flera tjänster i musiklivet förutsätter också 
goda språkliga färdigheter samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.  

De studerande som väljer musikvetenskap förutsätts ha någon form av praktisk erfarenhet av musik 
även om studierna inte går ut på instrumentspel eller sång. En yrkeshögskoleexamen i musik kan 
med hjälp av s.k. brostudier möjliggöra direkt antagning till studierna i musikvetenskap på 
magisternivå. Musikvetenskapen vid Åbo Akademi har nära kontakter med ämnet musikvetenskap 
vid Åbo universitet och med Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Genom detta samarbete har 
studerande möjlighet att välja från ett ännu större kursutbud än vad som finns i ämnets egen 
kursplan.  

Läroplanen i musikvetenskap består i första skedet av grundstudier, som ger en introduktion i 
vetenskapligt tänkande och en allmän presentation av olika musikstilar. I ämnesstudierna ingår 
metodkurser och specialkurser som ger en inblick i musiklivets praktiska utformning. De fördjupade 
studierna ger den studerande en möjlighet att specialisera sig inom olika musikvetenskapliga 
delområden med pro gradu-avhandlingen som slutmål. Studerande från andra ämnen kan fritt välja 
enskilda kurser i musikvetenskap, men om man önskar avlägga en biämneshelhet i musikvetenskap 
så bör man studera enligt ämnets läroplan.  

 



9.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

 

Vid Åbo Akademi verkar studentkörerna Brahe Djäknar och Florakören samt Akademiska orkestern, 
som alla studerande vid universitetet kan söka till genom skilda urvalsprov. Det är också möjligt att 
spela jazz och pop i Axelbandet, folkmusik i Ostämt och rock inom Rockföreningen vid Åbo Akademi. 

 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 

grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

struktur med två korta biämnen

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

struktur med ett långt biämne

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Examensstruktur för musikvetenskap

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 25 sp

kandidat-

avhandling 10 sp



 
 

Musikvetenskap 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är gemensamma 
för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna varierar beroende på 
huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan.  
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska     5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter      5 sp 
Gemensamma poolkurser, musikvet. valbara spec.kurser el. andra studier 20 sp  
     Sammanlagt  60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     25 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma kurser: Metod och teori, del 1 och 2   10 sp 
     Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.     35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi     5 sp 
Gemensamma poolkurser, musikvet. valbara spec.kurser el. andra studier 5-15 sp 
     Sammanlagt 60 sp 



 
Musikvetenskap 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
musikvetenskap 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

114009.0 
114010.0 
114011.0 
114012.0 
114013.0 

Grundkurs i musikvetenskap 
Grundkurs i musikanalys 
Västerländska konstmusikens historia 
Utomeuropeisk musik och folkmusik 
Populärmusik och jazz 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 5 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
poolkurser alt. 
valbara studier 

Gemensamma poolkurser: totalt 20 sp obligatoriskt Sp 

 

 Se poolkurser på s. 3.  
  
Valbara t.ex. 

x Valbara specialkurser i musikvet. 
x Biämnesstudier 
x ÖPU kurser 

     

 Totala antalet studiepoäng 20.0 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen och biämneshelheter 

(t.ex. Kulturledning, Interkulturell kommunikation, 
Visuella studier, Museologi) kan utgöra biämnen. Det 
är också möjligt att välja biämne från en annan 
fakultet. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 Gemensamma poolkurser (totalt 20 sp) 
 

Sp 

100901.0 
100902.0 
100903.0 
100904.0 
100905.0 
100700.1 
114557.1 
xxxxxx.0 
xxxxxx.0 

Svenskt i Finland (ej 2017-2018) 
Historiebruk och minneskultur 
Arbetslivserfarenhet och praktik 
Genus, kultur och samhälle 
Visuell analys 
Introduction to Intercultural Communication 
Introduction to Culutural Studies 
Forntidens idé- och kulturarv (ej 2017-2018) 
Valbart språk (väljs från Språkcentrets utbud på 
språkkurser)  

5 
5   
5      
5     
5 
5 
5 
5 
5     

 



9.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Musikvetenskap 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
114009.0 Grundkurs i musikvetenskap 5.0  

114010.0 Grundkurs i musikanalys 5.0  

114011.0 Västerländska konstmusikens historia 5.0  

114012.0 Utomeuropeisk musik och folkmusik 5.0  

114013.0 Populärmusik och jazz 5.0 

Hjälptext: Rätten att studera musikvetenskap som biämne erhålls erhålls genom avläggande av 

kursen Grundkurs i musikvetenskap. 

Ämnesstudier – huvudämne (2015) 35.0  
obligatorisk  30.0  
114200.1 Musikanalys 10.0  

114222.1 Kännedom om musiklivet 1 5.0  

114993.0 Proseminarium i musikvetenskap 5.0  

114994.0 Kandidatavhandling i musikvetenskap 5.0  

116205.0 Etnografiska fältmetoder 5.0 

Hjälptext: I ämnesstudierna ingår ytterligare en valbar specialkurs à 5 sp. 

Ämnesstudier – biämne (2016) 35.0  
obligatorisk  35.0  
114200.1 Musikanalys 10.0  

114211.0 Proseminarium med uppsats 5.0  

116205.0 Etnografiska fältmetoder 5.0  

114209.0 Metod och teori, del 2: Musikvetenskap 5.0  

114222.1 Kännedom om musiklivet 1 5.0  

valbar (obligatorisk för dem, som inte avlagt kursen inom ramen för sitt huvudämne)   

100910.0 Metod och teori, del 1 Avhandling: Nej  5.0  

Hjälptext: Om kursen Metod och teori I redan är avlagd inom ramen för huvudämnet, ersätts med en 

poolkurs alternativt specialkurs i biämnet. 

Om kursen Etnografiska fältmetoder redan är avlagd inom ramen för huvudämnet, ersätts den med 

en poolkurs alternativt valbar specialkurs i biämnet. 
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

 

Fördjupade studier (2011) 80.0  
obligatorisk  50.0  
114500.0 Laudaturseminarium 5.0  

114991.0 Avhandling pro gradu 40.0  

114223.1 Kännedom om musiklivet 2 5.0  

valbar (Fördjupningskurs i forskningsmetodik 10 sp, välj 2 av följande alternativ)       
114554.2 Aktuell musikvetenskaplig forskning 5.0  

114554.3 Fältarbete 5.0  

114554.4 Kvalitativa metoder 5.0  

114554.5 Musikanalytiska metoder 5.0  

114554.6 Musikhistoriografi 5.0 

Hjälptext: I de fördjupade studierna ingår ytterligare 20 sp. 



7.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

Nordisk etnologi 
 
Etnologin studerar människor och kulturer, d.v.s. människan som kulturvarelse. I Åbo gäller studierna 
framför allt det finländska och nordiska samhället. Stor vikt läggs vid att observera vardagens 
materiella aspekter, både föremål och konsumtion, men också sociala aspekter såsom subkulturer, 
nätverk, sociala skikt och etnicitet. Vi söker värderingar och normer bakom kulturella former. Vi 
utforskar det vardagsnära  med en ”etnologisk blick” som liknar antropologins, men som gäller vår 
egen kultur. 
 
Kulturen tar form i vardagen. Ekonomin, ekologin, agrara och urbana landskap fungerar i bakgrunden 
och också dessa fält intresserar etnologen, liksom mångkulturalitet och hållbarhetsfrågor. Etnologin 
försöker finna svar på hur människorna skapar sin livsform, hur de bygger sin kultur. Kulturmönster 
och kulturella uttryck studeras ofta som en kombination av nutidsanalys och historisk rekonstruktion. 
Inom ämnet ges också möjlighet att fördjupa sig i kultur- och socialantropologi medan också ett 
kulturhistoriskt perspektiv ständigt är relevant. 
 
Till studierna hör även praktiskt insamlingsarbete i fält samt analyser av muntliga och skriftliga källor. 
Etnologiska arkivet och fältdokumentationen tjänar i hög grad studenterna i ämnet. På magisternivå 
kan man specialisera sig mot arkivsektorn och med museologi som biämne blir man kompetent för 
museitjänster. 
 
Du kan fortsätta på magisternivå efter att ha avslutat kandidatstudierna i kulturanalys med inriktning 
etnologi eller folkloristik och välja etnologi som huvudämne. Inom magisterstudierna ligger tonvikten 
på seminarier, det stora fältarbetet och avfattande av avhandling pro gradu, men även på detta 
stadium finns många föreläsnings- och självstudiekurser att välja mellan.  
 
Angående kurser och kurslitteraturen, se kursbeskrivningar i MinPlan. Under alla skeden av studierna 
ombeds studenterna diskutera studierna med examinator, egenlärare och tutorer. 
 
Magisterstudier i etnologi 
Magisterstudierna omfattar 80 sp ( fördjupade studier 40 sp och avhandling pro gradu 40 sp) och 
består av obligatoriska och valbara kurser.  
 
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 

grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

 

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

struktur med ett långt biämne

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Filosofie magisterexamen 120 sp

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med två korta biämnen

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Examensstruktur för nordisk etnologi

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 25 sp

kandidat-

avhandling 10 sp



19.4.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Nordisk etnologi 
 

Grundstudier (2016) - PASSIV 25.0  

obligatorisk  25.0  

115000.0 Etnologins grunder  5.0  

115006.0 Nordisk kultur  5.0  

115007.0 Finländsk kultur  5.0  

115008.0 Årets högtider och livets fester  5.0  

116005.0 Kulturanalys i teori och praktik  5.0  

   Ersättande:  115008.0 Årets högtider och livets fester (5.0 sp)  

    ==>  

115020.0 Specialkurs (5.0 sp) 
 

 

Hjälptext: Från och med läsåret 2017-2018 är det inte möjligt att inleda studier i nordisk etnologi. 

Kurserna på grundstudienivå ges inte som undervisningskurser läsåret 2017-2018. Kontakta 

examinator om du saknar någon av kurserna i helheten.  

115020.0 Specialkurs ersätter kursen 115008.0 Årets högtider och livets fester för folklorister som 

läser etnologi som biämne 

 

Ämnesstudier – huvudämne (2016) 35.0  

obligatorisk  35.0  

116205.0 Etnografiska fältmetoder  5.0  

115207.0 Finland och konstruktionen av Europa  5.0  

115211.0 Konsumtion och identitet  5.0  

115255.4 Urbana rum  5.0  

115265.1 Hem, familj och släkt  5.0  

115990.0 Proseminarium med kandidatavhandling  10.0  

 

  



19.4.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Ämnesstudier – biämne (2016) 35.0  

obligatorisk  25.0  

115207.0 Finland och konstruktionen av Europa  5.0  

115265.1 Hem, familj och släkt  5.0  

115993.0 Proseminarium med uppsats  10.0  

116205.0 Etnografiska fältmetoder  5.0  

115210.0 Metod och teori, del II: Etnologi  5.0  

   Ersättande:  116205.0 Etnografiska fältmetoder (5.0 sp)  

    ==>  

115206.0 Specialkurs (5.0 sp)  

   

 

 

 valbar (Om kursen avlagts inom ramen för huvudämnesstudier ersätts den av en 

specialkurs.)     
5.0  

100910.0 Metod och teori, del 1  5.0  

Hjälptext: 115206.0 Specialkurs ersätter kursen 116205.0 Etnografiska fältmetoder för folklorister 

som läser etnologi som biämne. Om 100910.0 Metod och teori, del 1 är avlagd inom ramen för 

huvudämnet, ersätts kursen med en valbar kurs inom ämnet. 

 

Fördjupade studier (2016) 80.0  

obligatorisk  60.0  

115505.0 Analys, teori och praktik  5.0  

115506.0 Etnologiska fältstudier 5.0  

115508.0 Specialkurs  5.0  

115509.0 Graduseminarium  5.0  

115991.0 Avhandling pro gradu  40.0  

Ersättande:  
115508.0 Specialkurs (5.0 sp)  

    ==>  

115520.0 Tematiska studier för pro gradu-avhandlingen (5.0 sp) 

 

Hjälptext: I de fördjupade studierna ingår ytterligare 20 sp. 

  



19.4.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – magisterprogram för arkivstudier (2016) 120.0  

obligatorisk  120.0  

111520.0 Introduktion till arkivstudier  6.0  

111262.2 Arbetspraktik vid arkiv I  5.0  

111564.1 Arbetspraktik vid arkiv II  5.0  

101101.0 Introduktion till kulturledning-kultur, arbetsliv och projekt  5.0  

111531.0 Arkiv, informationsteknologi och lagstiftning  5.0  

111533.0 Arkivteori  5.0  

456302.0 Databaser  5.0  

 111538.0 Informationsteknik för studier och arbetsliv  2.0  

 111539.1 Förmanskunskap  2.0  

111540.1 Utveckling och implementering av datasystem  3.0  

111993.0 Arkivstudiernas magisterseminarium  10.0  

115505.0 Analys, teori och praktik  5.0  

115506.0 Etnologiska fältstudier  5.0  

115508.0 Specialkurs  5.0  

115991.0 Avhandling pro gradu  40.0  

111535.0 Traditionsarkiv  5.0  

111541.1 Läsning av gamla handstilar  3.0  

111521.0 Digital arkivhantering och dokumentförvaltning  4.0 

Ersättande: 
115508.0 Specialkurs (5.0 sp)  

    ==>  

115520.0 Tematiska studier för pro gradu-avhandlingen (5.0 sp) 

 

Hjälptext: Arkivlinjens studier består av arkivstudier 85 sp, arkivinriktade arbetslivsfärdigheter 20 sp 

och 15 sp studier i huvudämnet, sammanlagt 120 sp. I studierna ingår kursen Läsning av gamla 

handstilar (3 sp, 111541.1). Studenter, som redan presterat kursen som ett delmoment av 

Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar (110017.0), ersätter den med en specialkurs (3 sp, 

111541.2) i överenskommelse med examinatorn.  

Information om linjen finns på http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_magisterprogram. 



9.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

Nordisk folkloristik 
 

Folkloristik är vetenskapen om folkloren. Folklore ses i sin tur som traditionsbundna uttrycksformer 

som människor använder för att kommunicera och markera vad som är viktigt i tillvaron. Det kan 

vara fråga om att sjunga en nidvisa, berätta om något som har hänt eller något övernaturligt man 

upplevt eller att markera en övergång i livet med hjälp av riter i samband med dop, bröllop eller 

kriser. 

Studier i folkloristik lär dig att analysera kulturen och omvärlden ur ett nytt perspektiv, nämligen 

inifrån och nerifrån. Människan i hennes vardag är central. Du lär sig förstå människors syn på sig 

själva, deras omvärld samt de tankeredskap människans använder för att förklara sin värld och då får 

man samtidigt veta något om olika människors mentalitet och värdesystem.  

Vår specialitet är den finlandssvenska folkloren dvs. uttryck för värderingar och normer, som ett 

medel att nå kulturell förståelse. Vi studerar traditioner med mål att förstå de värderingar som vi 

förknippar med dem. Traditioner kan uppfattas som ett slags immateriellt kulturarv. Vi lägger fokus 

på berättande genom att analysera gestaltningar av erfarenheter i nu- och dåtid. På så sätt kan man 

studera hur människan gestaltar det förflutna och sin relation till det och sina erfarenheter i relation 

till omgivande normer. På så sätt är folkloristiken ett sätt att studera människans identitetsbygge. 

Folkloristik lämpar även sig för den som önskar studera populärkulturella fenomen såsom memes, 

bloggar och spelande samt exempelvis hur folksagan brukas i dagens media. 

Vid Åbo Akademi kan du läsa folkloristik som huvudämne på magisternivå. Du kan fortsätta på 

magisternivån efter att ha avslutat kandidatstudierna i kulturanalys med inriktning etnologi och 

folkloristik och då välja folkloristik som huvudämne. Studierna består av fördjupade studier 40 sp och 

avhandling pro gradu 40 sp.  

Ämnet lämpar sig också som biämne till religions-, musik-, konst-, litteratur- och 

informationsvetenskap, historia, sociologi, svenska samt till övriga språk. Du har nytta av folkloristisk 

kunskap om du tänker dig ett framtida arbete inom kulturledning, kulturproduktion, media, 

arkivväsen, museer samt inom branscher som kräver interkulturell kompetens. Utexaminerade 

folklorister placerar sig väl på arbetsmarknaden inom organisationer, föreningar, museer, arkiv och 

bibliotek.  

 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 

grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 

grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier

ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 

fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Examensstruktur för nordisk folkloristik

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

struktur med ett långt biämne

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp

Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

struktur med två korta biämnen

Språkstudier 15 sp

Huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 25 sp

kandidat-

avhandling 10 sp

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Gemensamma studier 30 sp
Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp



9.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Nordisk folkloristik 
 

Grundstudier (2016) 25.0  
obligatorisk  25.0  
116000.0 Grundkurs i folkloristik  5.0  

116005.0 Kulturanalys i teori och praktik  5.0  

116006.0 Folktroföreställningar  5.0  

116007.0 Berättelser och berättande  5.0  

115008.0 Årets högtider och livets fester  5.0 

Hjälptext: Från och med läsåret 2017-2018 är det inte möjligt att inleda studier i nordisk 
etnologi. Kurserna på grundstudienivå ges inte som undervisningskurser läsåret 2017-2018. 
Kontakta examinator om du saknar någon av kurserna i helheten. 

Ämnesstudier – huvudämne (2015) 

 
 
 
 

35.0  
obligatorisk  20.0  
116205.0 Etnografiska fältmetoder  5.0  

116206.0 Teoretiska perspektiv på tradition  5.0  

116990.0 Proseminarium med kandidatavhandling i folkloristik  10.0  

Hjälptext: I ämnesstudierna ingår ytterligare tre valbara kurser à 5 sp. 

Ämnesstudier –gemensamma studier   
obligatorisk  10.0  
100910.0 Metod och teori, del 1 5.0  

116235.0 Metod och teori del 2, folkloristik  5.0  

  
Ämnesstudier – biämne (2016) 35.0  
obligatorisk  20.0  
116205.0 Etnografiska fältmetoder  5.0  

116206.0 Teoretiska perspektiv på tradition  5.0  

116235.0 Metod och teori del 2, folkloristik  5.0  

Valbar (obligatorisk för dem, som inte avlagt kursen inom ramen för sitt huvudämne)     

100910.0 Metod och teori, del 1  5.0  

Hjälptext: Om kursen om Metod och teori I redan är avlagd inom ramen för huvudämnet, ersätts den 
med en poolkurs alternativt specialkurs i biämnet (beroende på ämnets preferenser). I 
studiehelheten ingår ytterligare tre valbara kurser à 5 sp. 

Fördjupade studier (2010) 80.0  
obligatorisk  55.0  
116500.0 Högre seminarium i folkloristik  5.0  

103510.0 Vetenskaps- och kulturjournalistikens genrer 5.0  

116991.0 Avhandling pro gradu i folkloristik  40.0  

116505.0 Praktik  5.0  



9.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Hjälptext: Till de fördjupade studierna i Folkloristik hör fyra obligatoriska moment (Högre 
seminarium, Aktuell forskning, Praktik och avhandling pro gradu) samt valbara kurser till ett värde av 
25 sp.  



9.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – magisterprogram för arkivstudier (2016) 120.0  
obligatorisk  120.0  
111520.0 Introduktion till arkivstudier  6.0  

111535.0 Traditionsarkiv  5.0  

111262.2 Arbetspraktik vid arkiv I  5.0  

111564.1 Arbetspraktik vid arkiv II  5.0  

101101.0 Introduktion till kulturledning-kultur, arbetsliv och projekt  5.0  

111531.0 Arkiv, informationsteknologi och lagstiftning  5.0  

111533.0 Arkivteori  5.0  

456302.0 Databaser  5.0  

111538.0 Informationsteknik för studier och arbetsliv  2.0  

111539.1 Förmanskunskap  2.0  

111540.1 Utveckling och implementering av datasystem  3.0  

116726.1 Forskningshistoria  5.0  

116510.0 Litteraturstudier i folkloristik  5.0  

 116715.1 Folkloristiskt fältarbete  5.0  

111541.1 Läsning av gamla handstilar  3.0  

111521.0 Digital arkivhantering och dokumentförvaltning  4.0  

111993.0 Arkivstudiernas magisterseminarium  10.0  

116991.0 Avhandling pro gradu i folkloristik  40.0 

Hjälptext: Arkivlinjens studier består av arkivstudier 85 sp, arkivinriktade arbetslivsfärdigheter 20 sp 
och 15 sp studier i huvudämnet, sammanlagt 120 sp. I studierna ingår kursen Läsning av gamla 
handstilar (3 sp, 111541.1). Studenter, som redan presterat kursen som ett delmoment av 
Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar (110017.0), ersätter den med en specialkurs (3 sp, 
111541.2) i överenskommelse med examinatorn. 
Information om linjen finns på http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_magisterprogram. 



Ämnespresentation 
 

Religionsvetenskap 
 
Religioner omkring oss tilldrar sig idag ett allt större intresse. Genom att media, migration och 
globalisering för människor och grupper närmare varandra har det blivit allt tydligare hur kulturer 
och samhällen måste beakta religionens roll. Människors val, värderingar och sätt att tänka är intima 
delar av religiösa vanor, föreställningar och beteenden. Därför är religion ofta en viktig sida av 
beslutsfattande på olika nivåer, och man kan se hur religion ofta får en gränsdragande roll i 
samhällsdebatter och internationella konflikter. Samtidigt är religion ofta en viktig resurs för både 
individer och kulturer. Därför är det viktigt att studera religionerna vetenskapligt på en akademisk 
nivå. 
 
Inom ämnet religionsvetenskap studerar vi världens religioner både i historia och i nutid  
(bl.a. islam, hinduism, buddhism, judendom, konfucianism, taoism, shintoism,  
Zoroastrism... och förstås nya religiösa rörelser och strömningar). Vidare närmar oss de här från olika 
infallsvinklar såsom religionssociologiska, religionsantropologisk, religionspsykologiska och historiska. 
Det gör att religionens många olika roller framträder klarare. I ett mångkulturellt samhälle blir den 
religionspedagogiska infallsvinkeln allt viktigare.  
 
Vi sysslar mycket med icke-kristna religioner men kommer också, särskilt inom religionssociologin 
och religionspsykologin, in på de religiösa förhållandena i vår egen del av världen. Religionsvetenskap 
finns som ämne vid både Humanistiska och Teologiska fakulteten, även om det administrativt hör till 
den förra. Således har även teologer förmånen att kunna läsa religionsvetenskap som huvudämne. 
Rätten att studera religionsvetenskap som biämne erhålls genom avklarad introduktionskurs.  
 
Studierna i ämnet religionsvetenskap är upplagda i grundstudier, ämnesstudier och  
fördjupade studier:  
 
Grundstudierna omfattar 25 studiepoäng och läses det första studieåret. I grundstudierna betonar 
man i å ena sidan hur religion praktiseras inom de olika religionerna, deras historia och utveckling, 
texter, riter etc, och å andra sidan hur man kan närma sig och förstå den här mångfalden från ett 
religionsvetenskapligt håll. Också nyare religioner, religiösa strömningar och förändringsprocesser i 
vår samtid tas upp.  
 
Ämnesstudier till en omfattning av 35 studiepoäng läses det andra studieåret. Det tredje läsåret 
deltar man i ett seminarium och skriver sin kandidatavhandling (10 studiepoäng). I metodkursen får 
man lära sig och även arbeta med intervjuer, texttolkning och andra metoder och förbereda sig för 
kandidatavhandlingen. I ämnesstudierna ingår även mera teoretiskt inriktade kurser som visar hur 
man förstått och förklarat olika aspekter av den religiösa mångfalden på individuell, kulturell och 
samhällelig nivå. Dessutom väljer man kurser som erbjuder fördjupning i någon religion och kurser 
som belyser viktiga teman så som Religion och populärkultur, Religion och genus, Religionspedagogik 
etc. Man kan även läsa mera religionspsykologi och –sociologi.  
 
Det fjärde läsåret börjar de fördjupade studierna och man läser 40 studiepoäng. Det femte läsåret 
skriver man en avhandling pro gradu i samband med magisterseminariet. Seminariet och 
avhandlingen som är en vetenskaplig uppsats är värda 40 studiepoäng. De fördjupade studiernas 
innehåll ger dels möjlighet till individuell fördjupning enligt egna intressen, dels perspektiv på 
religionsvetenskapens utveckling vad gäller teorier och metoder.  
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 
grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 25 sp 20 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

finska/svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Allmän 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp pedagogik teologi
ämnesstudier 10 sp ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp 30 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Huvudämne Biämne Allmän 
fördjupade studier 30 sp pedagogik teologi

Pro gradu-avhandling 40 sp ämnesstudier 35 sp 15 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp
Religionsvetenskap - lärarlinje

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Filosofie magisterexamen 120 sp

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med två korta biämnen

Gemensamma studier 30 sp

Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Gemensamma studier 30 sp

Metod och teori 1, Metod och teori 2, Vetenskapsfilosofi, 3 valbara kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
Religionsvetenskap - lärarlinje

Språkstudier 15 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, främmande språk, Akademiska studiefärdigheter 

Examensstruktur för religionsvetenskap

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med ett långt biämne

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 25 sp

kandidat-
avhandling 10 sp



 

 
Religionsvetenskap 2017-2018 

 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna varierar 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska     5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter     5 sp 
Gemensamma poolkurser alt. valbara studier   20 sp  

(Lärarlinje: teologisk kurs    15 sp) 
(Lärarlinje: pedagogik      5 sp) 

     Sammanlagt  60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier (lärarlinje (10 sp)   25 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma kurser: Metod och teori, del 1 och 2 (ej lärarlinje)  10 sp 
 (Lärarlinje: teologisk kurs    15 sp) 
 (Lärarlinje: pedagogik    10 sp) 
     Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.    35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi (ej lärarlinje)    5 sp 
Gemensamma eller valbara studier      5 sp 
 (Lärarlinje: pedagogik    10 sp 
     Sammanlagt 60 sp 



 
Religionsvetenskap: 

Examensstruktur med ett långt eller två korta biämnen 
 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
religionsvetenskap 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

117003.0 
117010.0 
117011.0 
117013.0 
117014.0 

Hinduism och buddhism 
Introduktion till religionsvetenskapen    
Islam   
Nyreligiositet/samtida religioner 
Religion och individ i möte  

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25         
Språk 
&kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 5 
 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
poolkurser alt. 
valbara studier 

20 sp obligatorisk Sp 

 

Se poolkurser på s. 4.  
 
Valbara 
t.ex. 

x Extra kurser/läskurser i huvudämnet 
x ÖPU kurser 
x Något av biämnen som rekommenderas i 

följande 

     

 Totala antalet studiepoäng 20 
 Biämnesrekommendationer  

 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 
biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Interkulturell kommunikation 
Visuella studier 
Museologi 

 

 

 
 
 
 
 



 
Religionsvetenskap: 

Examensstruktur för lärarlinje 
 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
religionsvetenskap 
(kurskod) 

Obligatorisk  
 Sp 

117003.0 
117010.0 
117011.0 
117013.0 
117014.0 

Hinduism och buddhism 
Introduktion till religionsvetenskapen    
Islam   
Nyreligiositet/samtida religioner 
Religion och individ i möte  

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Teologi (kurskod) Obligatorisk, välj en helhet Sp 
510100.1 
510100.2 
510100.3 
510300.1 
510300.2 
510300.3 

Bibeln i historia och nutid, del 1 
Bibeln i historia och nutid, del 2 
Bibeln i historia och nutid, del 3 
Kristendomens historia, del 1 
Kristendomens historia, del 2 
Kristendomens historia, del 3 

 

 Totala antalet studiepoäng 15 
Språk & 
kommunikation Obligatorisk Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   
 

Finska, (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk nivå 4 (t.ex. Engelska (FHPT), 923471.0) 

5 
 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatorisk Sp 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter 
 

5 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Kurser i pedagogik Obligatorisk, välj en kurs à 5 sp Sp 
641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling 
Didaktik 1 
Pedagogisk psykologi 
Specialpedagogik för ämneslärare 
Inledande praktik för ämneslärare 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 5 



 
 

 Gemensamma poolkurser  
 

Sp 

100901.0 
100902.0 
100903.0 
100904.0 
100905.0 
100700.1 
114557.1 
xxxxxx.0 
xxxxxx.0 

Svenskt i Finland (ej 2017-2018) 
Historiebruk och minneskultur 
Arbetslivserfarenhet och praktik 
Genus, kultur och samhälle 
Visuell analys 
Introduction to Intercultural Communication 
Introduction to Culutural Studies 
Forntidens idé- och kulturarv (ej 2017-2018) 
Valbart språk (väljs från Språkcentrets utbud på 
språkkurser)  

5   
5      
5     
5 
5 
5 
5 
5  
5 

 



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Religionsvetenskap 
 
Grundstudier (2015) 25.0  

obligatorisk  25.0  
117003.0 Hinduism och buddhism  5.0  

117010.0 Introduktion till religionsvetenskapen  5.0  

117011.0 Islam  5.0  

117013.0 Nyreligiositet/samtida religioner  5.0  

117014.0 Religion och individ i möte  5.0  

Hjälptext: Rätten att studera religionsvetenskap som biämne erhålls genom avklarad 
introduktionskurs. 

Ämnesstudier – huvudämne (2015) 35.0 

obligatorisk  15.0 

117990.0 Kandidatavhandling samt proseminarium  10.0 

117216.0 Religionssociologi I  5.0 

valbar (välj fyra kurser så att kurser från både Block I och Block II kommer med) 20.0 
valbar (Block I)      

117201.0 Religionsantropologi  5.0  

117209.2 Religion och ekologi  5.0  

117251.1 Ostasiens religioner  5.0  

117706.3 Cultural encounters and interreligious dialogue 5.0  

117707.2 Religion och individ - religionspsykologi II  5.0  

117708.3 Religion och samhälle - religionssociologi II  5.0  

117711.2 Religion och populärkultur  5.0  

117712.2 Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West  5.0  

117713.1 Religion, det kroppsliga och materiella  5.0  

117714.1 Religiös fundamentalism  5.0  

valbar (Block II)      

117240.0 Religion och konsumtionskultur  5.0  

117250.1 Antikens religioner  5.0  

117252.1 Specialiseringskurs i buddhism  5.0  

117253.1 Specialiseringskurs i hinduism  5.0  

117254.1 Specialiseringskurs i islam  5.0  

117255.1 Specialiseringskurs i judendom  5.0  

117700.3 Nordliga religioner  5.0  

117701.3 Religion and gender 5.0  

117703.2 Religionsvetenskapliga exkursioner  5.0  

117705.2 Religionspedagogik  5.0 

 

 

 



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Ämnesstudier – huvudämne/lärarlinje (2015) 20.0 
Obligatorisk 20.0 
117216.0 Religionssociologi I 5.0 

117705.2 Religionspedagogik 5.0 

117990.0 Kandidatavhandling samt proseminarium 10.0 

 

Ämnesstudier – biämne (2016) 35.0  
obligatorisk  20.0  
117216.0 Religionssociologi I  5.0  

117290.0 Proseminarium och uppsats  5.0  

117235.0 Metod och teori del 2, religionsvetenskap  5.0  

valbar (obligatorisk för dem som inte avlagt kursen inom ramen för sitt huvudämne)        

100910.0 Metod och teori, del 1 5.0 

valbar (Block I)      

117201.0 Religionsantropologi  5.0  

117209.2 Religion och ekologi  5.0  

117251.1 Ostasiens religioner  5.0  

117706.2 Kulturmöten och religionsdialog  5.0  

117707.2 Religion och individ - religionspsykologi II  5.0  

117708.3 Religion och samhälle - religionssociologi II  5.0  

117711.2 Religion och populärkultur  5.0  

117712.2 Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West  5.0  

117713.1 Religion, det kroppsliga och materiella  5.0  

117714.1 Religiös fundamentalism  5.0  

valbar (Block II)       

117240.0 Religion och konsumtionskultur  5.0  

117250.1 Antikens religioner  5.0  

117252.1 Specialiseringskurs i buddhism  5.0  

117253.1 Specialiseringskurs i hinduism  5.0  

117254.1 Specialiseringskurs i islam  5.0  

117255.1 Specialiseringskurs i judendom  5.0  

117700.3 Nordliga religioner  5.0  

117701.3 Religion och gender  5.0  

117703.2 Religionsvetenskapliga exkursioner  5.0  

117705.2 Religionspedagogik  5.0  

 

Hjälptext: Ämnesstudierna i biämnet religionsvetenskap består av fyra obligatoriska moment 
(Religionssociologi, Proseminarium och uppsats, Metod och teori del 1 och Metod och teori del 2, 
religionsvetenskap) vilka tillsammans utgör 20 sp. Därtill läses 3 st. valbara kurser i religionsvetenskap 
à 5 sp. Kurser väljs både från block I och block II, så att ämnesstudiernas totalomfång blir 35 sp. Om 
man redan har avlagt Metod och teori, del 1 och/eller Metod och teori del 2, religionsvetenskap, 
ersätts dessa med valbara kurser ur Block I eller II alternativt utbildningslinjeallmänna poolkurser. 



15.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier (2017) 80.0  
obligatorisk  80.0  
116205.0 Etnografiska fältmetoder  5.0  

117501.2 Fördjupade studier (teori)  10.0  

117502.2 Religionsvetenskap i fokus  10.0  

117503.0 Fördjupade studier (metod)  5.0  

103510.0 Vetenskaps- och kulturjournalistikens genrer 5.0  

117515.1 Specialiseringskurs i religionsvetenskap  5.0 

117991.0 Avhandling pro gradu samt magisterseminariet  40.0 

 

Fördjupade studier/ lärarlinjen (2017) 70.0  
obligatorisk  70.0  
116205.0 Etnografiska fältmetoder  5.0  

117501.2 Fördjupade studier (teori)  10.0  

117503.0 Fördjupade studier (metod)  5.0  

103510.0 Vetenskaps- och kulturjournalistikens genrer 5.0  

117515.1 Specialiseringskurs i religionsvetenskap  5.0 

117991.0 Avhandling pro gradu samt magisterseminariet  40.0 
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