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2 ämnen i hälsovetenskaper



Vårdvetenskap har följande 

inriktningar

• Ledarskap i vård och omsorg

• Välfärdsteknologi

• Klinisk vårdvetenskap (äldrevård och omsorg, avancerad 
klinisk vård)

• Hälsovetenskapernas didaktik (utbildning av lärare för 
vårdområdet på yrkesinstitut, yrkeshögskolor och 
fortbildningsorganisationer)

• Hälsokunskap
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Vårdvetenskap

Människans hälsa och 
välbefinnande är en helhet av 

flera olika pusselbitar. 

Du som läser hälsovetenskaper lär 

dig om människan i vården, 
hennes hälsa, omsorg och 

omvärld. 

Kanske intresserar du dig för vad 

vi kan göra för att främja 
folkhälsan och förebygga ohälsa, 

eller hur vi kan bidra till en god 

patientvård och utveckla 

vårdkvaliteten?

6



Vet du varför ÅAs hashtag passar så 

fint för vårdvetenskapen?

Vårt ämne bygger på caritas –

medmänsklig kärlek, omsorg och värme i 

alla relationer!
Vårt mål är hälsa och välbefinnande för alla!
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Vill du bli ledare för välfärdsområdet – i 
hälso- och socialvårdens organisationer? 
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Vill du bli expert 

inom social- och 

hälsovården och 

jobba med att 

utveckla nya 
digitala tjänster för 

hälsovården? 
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Är du intresserad av att jobba med 

olika projekt, bli projektledare inom 
vård och omsorg, eller inom tredje 

sektorn?
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Vill du 
forska i 

framtiden 
på hälsa, 

ohälsa, vård 
och 

omsorg?



Hälsokunskap – en av 
ämneslärarutbildningarna vid FPV i Vasa 

Undervisningsämnen Utbildningslinje

Hälsokunskap >Hälsovetenskaper

Huslig ekonomi             >Hushållsvetenskap

Slöjd >Slöjdvetenskap

Sök till utbildningslinjerna med dessa
huvudämnen och kryssa för i ansökan att
du önskar ämneslärarinriktning.

Obligatoriskt biämne pedagogik.



Ämneslärare i 
annat ämne?

Sök till utbildningslinjen vars 
huvudämne är ditt framtida 

undervisningsämne

• pedagogik biämne, 60 sp

• annat undervisningsämne, 
60 sp

Studierna i Åbo, förutom en del 
av pedagogiken i Vasa (FPV 

och Vasa övningsskola)

Biologi   
Fysik
Kemi

Matematik
Filosofi

Historia
Psykologi

Finska
Engelska
Franska

Ryska
Tyska

Litteraturvet.+ svenska = modersmål
Religionsvetenskap/teologi = religion

Statskunskap = samhällslära
(Gymnastik, via biämne)



Hälsokunskap
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Du som studerar hälsokunskap blir bekant 
med 

- aktuell hälsoforskning kring livsstil, 
hälsobeteenden mm.

- hälsorelaterade begrepp och teorier 
- det hälsofrämjande och -förebyggande 

arbete som görs på olika samhällsnivåer 

I dina studier får du kunskap om faktorer 
som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som 
socialt välmående. Du lär dig om barns 
och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, 

men även om hälsofrågor som berör andra 
åldersgrupper. 



Exempel på kurser

• Hälsofrämjande livsstil och 

hållbar utveckling 

• Psykisk (o)hälsa: förekomst, 

förklaringsmodeller och

insatser

• Hälsofrämjande i teori och 

praktik

• Hälsa i skolkontext 

• Sexualitet och relationer

• Hälsa, genus och mångfald

• Hälsa och åldrande

• Hälsa och sårbarhet i familjen



Karriäralternativ

Förutom ... 

Ämneslärare med behörighet att undervisa i ämnet hälsokunskap (på 

högstadienivå eller på både högstadie- och gymnasienivå) med ett 

kompletterande undervisningsämne som biämne

... ger studier kompetens för en karriär inom hälsofrämjande eller 

sjukdomsförebyggande arbete inom olika sektorer och arbetsfält, 
beroende på profilering (biämne) 
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DU KAN TESTA PÅ VÅRDVETENSKAP / 

HÄLSOKUNSKAP GENOM ATT LÄSA 
VÅRA BIÄMNEN VIA ÖPPNA 

UNIVERSITETET.

CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE

ERBJUDER ÖPPNA 

UNIVERSITETSKURSER.

www.cll.fi

Öppna

universitetet ÅA

http://www.cll.fi/

