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Ämneslärarutbildningar vid FPV i Vasa 

Utbildningslinje Undervisningsämnen

Hushållsvetenskap Huslig ekonomi + biämne

Slöjdvetenskap Slöjd + biämne

Sök till utbildningslinjerna med dessa huvudämnen och kryssa

för i ansökan att du önskar ämneslärarinriktning.
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Eller studera huvudämnet utan att bli lärare

o Satsa på att fördjupa dig i slöjdvetenskap

o Satsa på att fördjupa dig i hushållsvetenskap

o Något annat ämne inom Åbo Akademi

o Kurser vid andra universitet
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Genom att studera slöjdvetenskap

Att skapa med händerna
• ger välmående, 
• ökar livskvalitet
• bidrar till ekologiskt tänkande och 

hållbar utveckling i samhället
• ger beredskap att verka i en 

teknologisk värld
I studierna ingår kurser där du 

• bearbetar en stor bredd av 
slöjdmaterial

• formger och tillverkar unika 
slöjdprodukter 

• fördjupar dig i tänkandet kring att 
tillverka och lära sig

Det ämnesteknologiska innehållet sträcker 

sig bland annat från tyger och garn, 3D-
printning och laserskärning till trä och metall.



Vad jobbar

de som

studerat

slöjd-

vetenskap

med?
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o Lärare

o Projektledare

o Sakkunnig

o Forskare

o Företagare

o Produktutvecklare

o Media

o .... alla hittar sin plats



7

• Lär du dig hur individen kan hantera 

vardagen på ett hållbart sätt 

• Får du insyn i livsmedelskunskap, 

näringslära samt konsument- och 

hushållskunskap 

• Får du både praktiska och teoretiska 

färdigheter i matlagning, rengöring och 

textilvård

• Lär du dig om kostvanor, 

livsmedelssäkerhet, måltider och 

matkultur, familjefostran, boende, 

jämställdhet och medieforstran.

• Får du kunskap om för att främja hälsa 

och välmående i dagens föränderliga 

vardag och hushåll.

Genom att studera hushållsvetenskap



Vad jobbar

de som

studerat

hushålls-

vetenskap

med?
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o Lärare

o Projektledare

o Sakkunnig

o Forskare

o Företagare

o Produktutveckling

o Media (matmedia)

o Rådgivare (t.ex. 4H eller 

Marthaförbundet)

o .... alla hittar sin plats



https://youtu.be/m02e_trgMRI

@slojdochhushallsvetenskap
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https://youtu.be/m02e_trgMRI


Nu fortsätter det gemensamma

programmet

– KOM MED!


