
Utbildningslinjen för kultur, historia och 
filosofi
Vårt moderna samhälle präglas av traditioner, kultur och 
trossatser, som påverkar sättet vi ser på världen och oss 
själva. Som humanist vill du veta varifrån dessa olika 
samhälleliga uttryck kommer och vilka roller de spelar i 
våra liv. Varifrån kommer dagens jultomte med röda kläder 
och vitt skägg? Hur påverkade andra världskriget konsten, 
litteraturen och musiken i Finland? På vilket sätt formar 
kristendomen vad vi i västvärlden anser vara rätt eller fel? 
Vilka samhällsstrukturer gör att så få kvinnor ännu idag 
innehar chefsuppdrag? Humaniora ger dig svar på denna 
typ av frågor och lär dig tillämpa dina specialkunskaper 
bland annat i expertuppdrag, ledarskapsuppgifter och 
kommunikation. Dina insikter i mänskligt liv hjälper dig 
lösa problem och skapa ny kunskap på ett kreativt sätt.

Huvudämnena inom utbildningslinjen är filosofi, genus-
vetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med 
inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, 
musikvetenskap och religionsvetenskap. På magister-
nivå väljer studerande i historia antingen huvudämnet 

allmän historia eller nordisk historia, och studerande i 
kulturanalys antingen nordisk etnologi eller nordisk folklo-
ristik. Med ett eller flera biämnen från hela Åbo Akademi, 
valbara kurser, språkstudier och möjlighet till internatio-
nella studier eller praktik, skräddarsyr du den akademiska 
grund du bygger din karriär på. Oavsett val av huvudämne 
blir du först kandidat i humanistiska vetenskaper och där-
efter filosofie magister.

Du som humanist i arbetslivet
I arbetslivet placerar sig humanister på en mängd olika ar-
betsplatser inom stat och kommun, i företag, i föreningar, 
församlingar och stiftelser, inom det akademiska och som 
egenföretagare. Vissa jobbar som ämneslärare, projekt-
chefer, museiamanuenser, koordinatorer eller arkivarier, 
andra som forskare, bibliotekarier, kulturproducenter, 
webbredaktörer, journalister eller informatörer. Humanis-
tens analytiska förmåga och kritiska tänkande behövs inom 
alla samhällssektorer!

Bonus: För drivna humanister erbjuder Åbo Akademi 
också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.
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