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SPRÅKSTUDIERNA TOG HENNE TILL MOSKVA 

 

Att Lotta Walinen är bra på språk är lätt att märka. Hon studerar vid Handelshögskolan vid 

Åbo Akademi och talar en så flytande svenska att vem som helst kan tro att det är hennes 

modersmål, men så är inte fallet. Walinen kommer från en helfinsk bakgrund i Esbo, men har 

valt att lära sig svenska, utöver ett antal andra språk. 

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att kunna språk, och svenska är till nytta både om man 

vill jobba inom statliga ämbeten i Finland, och om man vill söka sig till något av de övriga 

nordiska länderna, säger Walinen. 

Studerar inte för att man ”måste” 

Hon studerar nu nationalekonomi vid Åbo Akademi för femte året i rad, och planerar att 

avlägga magisterexamen nästa år. Under studieåren har Walinen hunnit med två terminer som 

utbytesstuderande. Den första resan gick till Georg-August Universität i Göttingen, och den 

andra till Higher School of Economics i Moskva. Från Ryssland kom Walinen hem igen i 

januari, och hon säger sig redan längta tillbaka. 

 

– Moskva är min nya favoritstad, och då har jag ändå rest en hel del, säger hon. 
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En av orsakerna till att Walinen valde att studera vid Åbo Akademi var att hon ville 

upprätthålla de språkkunskaper i svenska som hon hade lärt sig i grundskolan. Hon satsade 

redan från början på extra språkstudier vid Centret för språk och kommunikation och har 

avlagt tre kurser i tyska och två i ryska. Två kurser är obligatoriska för att få åka på praktik, 

men Walinen studerar inte språken bara för att man ”måste”. 

– När jag läser ett språk vill jag helst komma till den nivån att jag kan tala och skriva språket 

obehindrat, och inte bara klara mig någorlunda i vardagen, förklarar hon. 

En god grammatikalisk grund att stå på 

Utomlands märkte Lotta Walinen att den språkliga grund hon hade att stå på var betydligt 

bättre än många andra nationaliteters. 

– I Moskva hade alla andra utbytesstuderande läst flera språkkurser än jag, men ändå var mina 

grammatikaliska kunskaper bättre. Jag tycker att kurserna vid Centret för språk och 

kommunikation har varit väldigt bra på det sättet, man får en god grund som gör det lättare att 

komma in i språkmiljön och börja använda språket när man är på plats i landet, säger 

Walinen. 

Obligatorisk närvaro och tutorer 

Språkkurserna i Finland är krävande – och det är bra, menar Walinen. Hon har själv lätt för att 

lära sig språk, men har verkligen fått börja läsa på allvar när hon började studera vid Centret 

för språk och kommunikation. Den obligatoriska närvaron på språkkurserna tycker hon 

däremot att kunde luckras upp för den som går kurserna frivilligt. 

– Obligatorisk närvaro är kanske bra på obligatoriska kurser, men för den som går kurserna 

frivilligt kunde kanske också närvaron vara frivillig, funderar hon. 

I några av språkkurserna vid Centret för språk och kommunikation deltog tutorer som själva 

var utbytesstuderande. Lotta Walinen uppskattade det inslaget, och tycker att det överlag 

skulle vara bra om alla som går språkkurser aktiveras och verkligen försöker tala det språk 

som studeras. 

– Vissa är inte så pratsamma och det är lätt hänt att man kommer igenom en hel språkkurs 

utan att egentligen använda språket särskilt mycket muntligt. 
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Framtidsplanerna inkluderar jobb utomlands 

Framöver tänker sig Walinen en karriär som kan involvera jobb utomlands, åtminstone någon 

period. Hon har tidigare arbetat i USA två somrar, och passar på att resa så ofta som möjligt. 

Arbetsmarknaden inom hennes bransch ser god ut i Tyskland, vilket också är en anledning till 

att hon har valt att satsa mest på språkkurser i tyska. Oberoende av hur framtiden ser ut är 

Lotta Walinen säker på att språkstudierna inte är någonting hon har lagt sin tid på i onödan. 

– Det är alltid bra att kunna språk, till exempel när man reser är det betydligt enklare att 

komma in i kulturen om man talar språket, och folk är oftast vänligare och hjälpsammare om 

man talar landets språk, säger Walinen. 
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