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Språkcentret
Vi erbjuder
• kurser i språk och kommunikation

• studierådgivning gällande bl.a.
- obligatoriska språk- och kommunikationsstudier
- ersättande språkprov
- tillgodoräknanden som gäller studierna i språk och

kommunikation
- frivilliga språkkurser
- språklagstiftning



Obs! Skolkunskaper kan inte tillgodoräknas.
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• Språkgranskning av mognadsprov
Kandidatavhandlingen skrivs på svenska. Det enda undantaget är 
språkämnen.
Utdrag ur kandidatavhandlingen eller den svenska sammanfattningen i
sin helhet granskas som mognadsprov.

• Tillgodoräknande av ersättande språkstudier vid annan högskola i Finland 
eller utomlands

• Validering (AHOT) av informell/non-formell inlärning av språkstudier inom
Språkcentrets område
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Du hittar oss här - Åbo
Fabriksgatan 2, Arken

B-byggnaden, 2 och 3 vån.
G-Byggnaden, 1 och 2 vån. 
Gula huset på Arkens gård



Administration
Utbildningschef:
Mia Panisse
Kontor: Arken, G104
mpanisse@abo.fi, sprakcentret-utbildningschef@abo.fi 
Tel. +358 469204976

Studierådgivare:
Jaana Huttunen 
Kontor: Arken, B202 
Tel. +358 469216003
jaana.huttunen@abo.fi, sprakcentret-abokansli@abo.fi

mailto:mpanisse@abo.fi
mailto:sprakcentret-utbildningschef@abo.fi
mailto:jaana.huttunen@abo.fi


Informationskanaler
– Språkcentrets webbsidor  på intranätet
– www.abo.fi > Intranätet > Studera > Språkcentret 

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation
(Kräver inloggning med Åbo Akademis användarnamn och lösenord.)

– Läs din abo.fi-mejl regelbundet!
– Peppi
– Yammer
– Facebook
– Nyhetsbrev

http://www.abo.fi/
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation


Varför språkstudier?
För att en del studier i språk och kommunikation är lagstadgade i alla finländska 
högskoleexamina (enl. Statsrådets förordning om universitetsexamina, 794/2004): 
andra inhemska språket samt ett språk på nivå 4.

Frivilliga andra kurser för att... 
– frivilliga språkstudier kan vara viktiga, nyttiga och roliga redan under 

studietiden; språket är ett viktigt verktyg för studierna, sommarjobb, 
utbytesstudier

– språkkunskaper är ett trumfkort på arbetsmarknaden senare i livet. Chans 
till effektiva språkkurser med hög kvalitet gratis!

Fakulteterna kan fatta beslut om ytterligare krav på språkkunskaper.



Språkstudier för kandidatexamen vid FHPT

År 1: Andra inhemska språket (fi/sve), 5 sp
Främmande språk, nivå 4, 5 sp (Obs! Logopeder år 2)

År 3: Akademisk framställning, 5 sp 

Språkgranskat mognadsprov (utmärkt/god förmåga i svenska, i vissa fall 
mognadsprov i finska). Mognadsprovet på svenska utgör normalt ca 10 000 tecken 
av kandidatavhandlingen.



Andra inhemska språket:
finska, 5 sp, (svenska som skolutbildningsspråk)
Kan avläggas på två olika sätt
• Ämnesspecifik kurs i finska (våren år 1)
• Språkprov 

Anmäl dig till språkprovet via portalen https://survey.abo.fi/lomakkeet/13648/lomake.html

Obs! Preparationskurs i finska för studerande med svaga förkunskaper, t.ex. B-finska, 
ingen gymnasiefinska – gå den på hösten om du behöver den. (Kursstart vecka 36.) 
Kursen förbereder dig för den ämnesområdesspecifika kursen i finska.

https://survey.abo.fi/lomakkeet/13648/lomake.html


Språkprov i finska
Studerande som är tvåspråkiga eller annars har goda kunskaper i finska kan försöka 
tentera finskan utan att delta i kursen. 

• Godkänt språkprov ger 5 sp och de som godkänns behöver inte delta i kursen.
• Ordnas 2 gånger/läsår
• 4 delprov, ca 3h

Ersättande prov i finska för FHPT:

Onsdag 12.10.2022 kl. 12.15 Anmälning 1.8–5.10
Onsdag 29.3.2023 kl. 12.15 Anmälning 2.1–22.3

Delprovet Muntlig framställning i finska, ÅBO individuell intervju

https://survey.abo.fi/lomakkeet/13648/lomake.html


Nivåtest i finska
Om du är osäker på om dina kunskaper i finska räcker till 
för den obligatoriska kursen eller om du först borde 
gå preparationskursen. 

Testet är öppet hela tiden. Gör det innan kursen startar v. 36. 

Testet görs självständigt i Moodle och heter Nivåtest i finska, Åbo.
Länk till testet: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6118

→ På basis av testresultatet får du genast ett förslag på vilken kurs / 
vilket alternativ du rekommenderas välja. 

https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=6118


Ämnesstudier i finska

Nöjaktig muntlig och skriftlig förmåga i finska:
grundstudier i finska (25 sp)

God muntlig och skriftlig förmåga: 
ämnesstudier i finska (35 sp)



Åländska studerande

Enligt Instruktion för examen och studier 38 § Examenskrav på kunskaper i finska för 
åländska studerande:
• Studerande som har avlagt examen vid en läroinrättning i landskapet Åland behöver 

inte i studierna för lägre eller högre högskoleexamen visa de kunskaper i finska som i 
övrigt föreskrivs för examen i fråga.

• Studerande ska anhålla hos dekanen om att få avlägga examen vid Åbo Akademi utan 
sådana kunskaper i finska som avses i Instruktion för examen och studier 36 §. 

• Obs! Åbo Akademi rekommenderar att åländska studerande avlägger minst en kurs på 
nivå 1 i finska. 

• För att kunna antas till finska språket, finskans didaktik och språkbadsutbildning med 
finska som språkkrav bör också sökande med examen från en läroinrättning i landskapet 
Åland visa kunskaper i finska enligt antagningskraven. 



Skolutbildningsspråk finska
Svenska, 5 sp:
Svenska som andra inhemska språk (hösten år 1)

Kursen inleds med ett ersättande prov
måndagen den 5.9.2022 kl. 8.15–10.00 i Armfelt, Arken.

Det är obligatoriskt för alla kursanmälda att delta i provet. 
De som godkänns i provet får kursen till godo med 5 sp.

Kom i tid!



Skolutbildningsspråk finska

Du som blir godkänd i det ersättande provet kan gå kursen Svenska i akademiska 
sammanhang, 5 sp, som är en frivillig kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper 
och utveckla dina muntliga och skriftliga färdigheter i svenska.

Format: Distansundervisning
Tid: 16.9–16.12.2022

Svenska i akademiska sammanhang



Obligatoriska studier i främmande språk, FHPT

Vårterminen år 1*:
Främmande språk, nivå 4, 5 sp – vanligen engelska, men kan också vara nivå 4 i 
något annat av de språk vi erbjuder

* Psykologistuderande: höstterminen år 1 (notera ersättande prov!!)
* Logopedistuderande: höstterminen år 2 

Obs 1, studerande med främmande språk som huvudämne: 
Grundstudier 25 sp i engelska, franska, tyska el. ryska ger nivå 4 men 0 sp. 
Meddela Språkcentrets kansli som för in nivån i Peppi. 
Ersätts med andra studier, t.ex. valfri språkkurs (5 sp) vid Språkcentret

Obs 2, ersättande prov i engelska (forts.)



Ersättande prov i engelska
Alla utom psykologer: 25.11.2022 kl. 12.15-16.15 i Helikon. 
Anmälan på e-lomake

Psykologistuderande: Obs. ersättande prov redan 5.9 kl. 12.15.  Anmälan på e-lomake senast 
29.8.2022. 
Ordnas en gång per år och fakultet och är avsett för studerande med mycket goda kunskaper i 
engelska. Godkänt prov ersätter kursen i engelska och bokförs i studieregistret utan vitsord 
(”Godkänd”). 
För att få delta i provet ska man uppfylla något av följande kriterier:

– Minst vitsordet eximia i lång engelska i studentexamen 
– IB- eller EB-examen
– 20 sp studier vid ämnet engelska
– högskolestudier på engelska utomlands.



Ersättande prov, forts.
Kriterierna måste verifieras innan man är berättigad att ta provet. Anmäl dig via 
rätt e-blankett. I blanketten ska du bifoga en kopia av studentexamensbetyget 
eller ett studieregisterutdrag. Kansliet meddelar per e-post senast två dagar före 
provet huruvida kriterierna för deltagande är uppfyllda.

Den som deltar i det ersättande provet ska för säkerhets skull även anmäla sig till 
en kurs.

Obs! Man får delta i provet en gång.

Mer info, också om vad provet innehåller, finns på Språkcentrets intrasidor.

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Ers%C3%A4ttande-spr%C3%A5kprov-i-engelska,-%C3%85bo-(5-sp).aspx


Frivilliga främmande språk

Valbara främmande språk, à 5 sp, när som helst när de passar in i ditt schema!

Vilka språk kan man välja förutom engelska?
– Kurser i tyska, franska och spanska från nivå 1 till nivå 4. 
– Kurser i ryska från nivå 1 till 3.
– Kurser i latin nivå 1 och 2.
– Kurs i italienska 1 och grunder i fi.sv. teckenspråk
– etandemkurs



Främmande språk
Obs! Kursutbudet kan variera från år till år, kolla alltid våra
webbsidor och studiehandboken.

Viktigt att börja studera språk i tid och planera in språkstudierna i de 
övriga studierna.

Nivåtest i tyska 2.9.2022
kl. 9.00–12.00 i Arken B205 Fiesta



Akademisk framställning, 5 sp  (år 3)

Gå den obligatoriska kommunikationskursen tredje studieåret, 
samma år som du skriver din kandidatavhandling. Kursen är 
femdelad:

• Språkvård
• Arbetslivskommunikation
• Vetenskapligt skrivande
• Respons (på språket i avhandlingen du skriver)
• Specialkursdel (normalt muntlig kommunikation).



Viktigt
• Anmäl dig via Peppi till den kursversion du önskar gå.
• Var närvarande i början av första kurspasset oberoende av om 

det är ett fysiskt eller virtuellt pass.
• Av tvingande orsaker kan två kursversioner slås ihop.
• Besök Språkcentrets intrasidor, de uppdateras med aktuell 

information.



Språkhandledning
Är det motigt att skriva? Är du osäker på om din svenska eller engelska är 
tillräckligt bra? Eller vill du helt enkelt få lite respons på din text av en språklärare?

Du kan få språklig hjälp på svenska och engelska med ditt skrivande, redan från 
början av studierna.

Du är välkommen att titta in på Textverkstaden, och att boka skrivhandledning. 
Läs mera på intranätsidan Textverkstad och skrivhandledning.

På Moodle hittar du Språkresurser/Language resources, där vi samlar resurser du 
kan ha nytta av.

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Textverkstad-och-skrivhandledning.aspx
https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=7139


Studiehandboken
Information om våra kurser och prov hittar du i

https://studiehandboken.abo.fi/sv/index?period=2022-2024

Boka gärna tid i förväg per e-post (fornamn.efternamn@abo.fi)
Mottagning kan också ordnas via Zoom, vid behov.

Personalens kontaktuppgifter:
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Kontaktuppgifter.aspx

https://studiehandboken.abo.fi/sv/index?period=2022-2024
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Kontaktuppgifter.aspx


Välkommen till Språkcentret!
Har du frågor? Kontakta:
sprakcentret-abokansli@abo.fi eller lärarna!
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