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Om Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan 2015 
 
Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC) är ett finlandssvenskt 
samarbetsprojekt som sedan hösten 2012 ägs av Åbo Akademi (ÅA). Samarbetet gäller alla 
landets svensk- och tvåspråkiga universitet och yrkeshögskolor. RC:s verksamhet är byggd kring 
de specifika projekt vi fått finansiering för och de resurspersoner som för närvarande är knutna 
till RC. Vår ledstjärna är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter 
dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär. RC arbetar därför 
aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv samt erbjuder 
möjligheter för lärare att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande. RC 
strävar efter att ha verksamhet på olika orter i Svenskfinland för att kunna verka på ett regionalt 
plan samt erbjuda verksamhet för alla utbildningsstadier, från förskolan till gymnasiet.  
 
Under våren ingick ÅA och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) ett nytt avtal 
för fortsatt samarbete kring RC. Rådande projektperiod är gällande 1.8.2015–31.12.2018. 
Administrativt är RC placerat vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och 
yrkeshögskolan Novia (CLL) i Åbo. En ny styrgrupp för RC utsågs för mandatperioden 1.8.2015–
31.12.2016 med professor Ronald Österbacka som ny ordförande. Styrgruppen har tio ordinarie 
medlemmar och två suppleanter.  
 
Våren 2015 blev Åbo Akademi även medlem i det nationella nätverket LUMA-center Finland. 
LUMA-center Finland samlar alla regionala LUMA-centra som är knutna till universitet i hela 
Finland. LUMA har motsvarande målsättning som RC, men har en tydligare 
forskningsanknytning. RC:s roll som ett allfinlandssvenskt projekt, inte enbart knutet till ÅA, 
utgör också en tydlig särskiljning. LUMA-center Finland Åbo Akademi och RC jobbar i nära 
samarbete, men det finns olika infallsvinklar på verksamheterna. 
 
På grund av övergången till den nya projektperioden har RC:s verksamhet delvis varit mindre 
omfattande än tidigare under hösten 2015. För 2016 planeras igen nytt program och material i 
enlighet med efterfrågan från lärarna inom våra ämnesområden. Nytt för 2015 var övergången 
till ett digitalt nyhetsbrev. En helt och hållet förnyad webbportal är också under utveckling och 
kommer att presenteras under våren 2016. Gällande skolbesök håller RC i samarbete med 
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid ÅA att ta fram ett nytt koncept som inom ramen 
för ett kriminalfall gör besöket mer fokuserat, aktivt och genomtänkt. 
 
Sammanfattningsvis har RC mycket uppslag och planer för framtiden, samtidigt som vi ständigt 
gör vårt yttersta för att hålla oss à jour med samhället i stort: forskning, ny teknik, teknologi och 
metoder inom lärandet samt inte minst arbetet i skolorna kring förverkligandet av de nya 
läroplanerna som träder i kraft i och med nästa läsårsstart, hösten 2016.   
 
Resurscentret vill rikta ett stort tack till alla deltagare, samarbetspartners och finansiärer som 
stött oss under 2015. Vi vill ännu en gång gratulera vår resursperson Jonas Waxlax som varit 
med i RC sedan starten 2007 och som våren 2015 premierades med STV:s lärarpris. Och så vill vi 
tacka verksamhetsledare Minna Boström som avslutade sin tid i RC vid utgången av december. 
En ny verksamhetsledare kommer att utses så fort som möjligt. 
 
 
Cecilia Lundberg,  
t.f. verksamhetsledare 
 

 

 

 



3 

 

1 Bakgrund 

Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan (RC) startade sin verksamhet 
i januari 2007 och har som främsta uppgift att stimulera intresset för dessa ämnen i skolorna i 
Svenskfinland. I förlängningen är målsättningen att underlätta rekryteringen till teknisk och 
naturvetenskaplig högre utbildning.  

Åbo Akademi fungerar som RC:s projektägare sedan november 2012. Nuvarande projektperiod 
löper från 1.8.2015–31.12.2018. Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) var 
RC:s första projektägare och har fortfarande en betydande roll som samarbetspartner och 
finansiär. RC fungerar som ett allfinlandssvenskt projekt och verksamheten sker i samarbete 
mellan Åbo Akademi och STV. Enda sedan projektstarten är RC administrativt placerat på 
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia (CLL) i Åbo och verkar 
som ett eget projekt inom CLL. För finansiering av verksamheten ansvarar ÅA och STV 
tillsammans med olika finlandssvenska stiftelser.  

På nationell nivå är LUMA-center Finland paraplyorganisation för befrämjande av barns och 
ungas intresse för naturvetenskaper, matematik och teknologi. Sedan maj 2015 är Åbo Akademi 
medlem i LUMA-center Finland. LUMA-center Finland: Åbo Akademis utåtriktade verksamhet 
sker i nära samverkan med RC.  

RC har en styrgrupp med representanter från universitet, kommunernas bildningssektor, 
finansiärer, intresseorganisationer och näringslivet. Styrgruppen sammanträder två gånger 
årligen. RC leds av en verksamhetsledare (100 %) och en projektkoordinator (50 %) och 
verksamheten sköts av projektarbetare eller resurspersoner. Resurspersonerna är antingen 
anställda på deltid vid sidan om en huvudsyssla, eller på timbasis. Resursteamet består av lärare 
och forskare i Helsingfors, Vasa och Åbo. Verksamhetsledaren sade upp sig från och med 
31.12.2015 och koordinatorn fungerar som t.f. verksamhetsledare från 1.12.2015 fram tills en 
ny är utsedd.  

 
1.2 Målsättningar för verksamheten 

RC:s huvudsakliga mål är att öka intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik hos barn 
och unga och att öka rekryteringen för fortsatta studier inom dessa ämnen. RC vill därför 
fungera som en inspiratör och handledare för lärare i förmedlingen av nya metoder och idéer. 
Genom att utgöra en länk mellan skolan och högre utbildning underlättas kopplingen mellan 
lärarna och aktuell forskning och kommande yrkesliv.  

Samarbetet med skolorna involverar lärarna från alla stadier: grundskolans F-9 och gymnasiet. 
RC har möjlighet att påbörja kontakten med lärarna redan under ämneslärarutbildningen.  
 
Resurscentrets verksamhetsprinciper kan sammanfattas i följande punkter: 
 

1. RC satsar på pilotverksamhet där nya metoder/material för undervisning studeras. 
Lyckade koncept kan sedan föras vidare till andra aktörer.  

 
2. RC erbjuder studiebesök, demonstrationer och handledning för att ge insikt i 

naturvetenskap i teori och praktik.  
 

3. RC ansvarar för att förmedla aktuell information till lärare, skolledning och föräldrar. Det 
gäller i huvudsak information om forskning, utbildningar, händelser och material för 
undervisningen.  

 



4 

 

4. RC producerar material för undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik för i 
huvudsak grundskolan och gymnasierna.  

 
5. RC deltar i nationella och internationella samarbeten som stöder RC:s verksamhet.  

Under år 2015 riktade vi främst in oss på verksamhet som stöder arbetet med de nya 
läroplanerna, t.ex. lärarfortbildning i öppna laborationer och det nya läroämnet omgivningslära i 
årskurs 1-6 samt nytt material vid sidan om program specifikt riktat till elever och studerande. 
RC har även varit synlig på mässor och seminarier samt deltagit i konferenser.  

 

2 Verksamhetsbeskrivning 

2.1 Resurspersonerna 

Resurspersonerna utgör kärnan i RC:s verksamhet och de har en viktig uppgift att förmedla sina 
kunskaper och aktiviteter ut i de nätverk de bygger upp för de finlandssvenska lärarna. RC hade 
under 2015 upp till elva resurspersoner engagerade i verksamheten. Resurspersonerna arbetar 
i de flesta fall deltid. De är antingen lärare inom grundskolan eller andra stadiets utbildning eller 
knutna till en högskola så som lärare, forskare eller forskarstuderande. RC har ingått avtal med 
resurspersonerna inför varje läsår, antingen med ersättning enligt ett fast arvode månatligen 
eller enligt timarvode.  

På grund av oklarheter gällande det ekonomiska läget, bands inga resurspersoner till avtal med 
RC då de tidigare förordnandena löpte ut 31.7.2015. Undantagna är Berit Kurtén-Finnäs som har 
fortsatt kontrakt med RC via sitt uppdrag inom LUMA:s utvecklingsprojekt, Ann-Catherine 
Henriksson och Ann-Sofie Leppänen som var projektanställda vid RC/CLL på 100 % respektive 
80 % under hela 2015.  
 
Inom projektledningen fungerade Minna Boström som verksamhetsledare (100 %) fram till 
24.11 (anställd till 31.12.2015) och Cecilia Lundberg som koordinator (50 %). Från december 
2015 har Lundberg varit t.f. verksamhetsledare. Verksamhetsledare och koordinator är båda 
stationerade vid CLL i Åbo. Åsa Lindberg från STV fungerade som RC:s styrgruppsordförande 
under årets första hälft och 31.7.2015 övergick ordförandeskapet till Ronald Österbacka från ÅA.  
 
Hela RC:s resursteam höll gemensamma möten tre gånger under 2015.  

 

2.2 Nätverk och samarbete 

2.2.1 Nyhetsbrev 

Resurscentrets nyhetsbrev har utkommit med ett nummer per termin. Vårens nyhetsbrev, nr 17, 
var inriktat på klasslärare. RC:s resurspersoner inom det sk. klasslärarteamet stod för materialet 
som innehöll så väl rapporter från aktuella händelser som undervisningstips, t.ex. kring 
kartkunskap och geomedier. Höstens nyhetsbrev (Nr 2/2015) utkom och distribuerades endast 
digitalt. Nyhetsbrevet publicerades i november och innehöll bl.a. material om kommande kurser 
och tävlingar, en kemilaboration, länkar till nya Vetamixfilmer samt reportage om olika 
evenemang.  
 
Det nya nyhetsbrevet produceras i programmet Exact Target och e-postas till lärare inom RC:s 
målgrupp och övriga intresserade utgående från de nätverk som RC upprätthåller. Tack vare den 
nya programvaran är det lättare att följa upp statistik kring nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet 
skickades ut till 728 mottagare. I topp tre av de mest lästa inslagen var presentationen av en 
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laboration om bionedbrytbara polymerer, experimentfilmerna samt ledaren. RC:s samtliga 
nyhetsbrev finns även samlade på RC:s webbportal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC:s nyhetsbrev kommer att utkomma digitalt från och 
med hösten 2015. 

 

2.2.2 Webbplats och sociala medier 

RC:s webbportal – www.skolresurs.fi – har bibehållits i nuvarande form och uppdaterats under 
året. Parallellt startade under hösten planering och verkställandet av en helt ny portal med ett 
nytt verktyg. Arbetet fortsätter och den nya webbportalen kommer att lanseras under våren 
2016.  

Besöksaktiviteten under 2015 har varit fortsatt god med närmare 300 000 besök. Antalet besök 
har ökat för varje år hittills, men under årets första halva överstegs siffrorna från 2014 endast 
med liten marginal. Under perioden augusti-december 2015 var besökssiffrorna betydligt lägre, 
på en nivå som motsvarar åren 2011-2012. Fortsättningsvis går det ca 8 besökare från Sverige 
på varje besökare med finsk IP-adress. De överlägset populäraste materialen är Matteva och 
FyKe-resursen, en stor nedladdningsfrekvens har även MatCup-tävlingens uppgifter om  
problemlösning. 
 
Filmklippen om aktuell forskning som i december 2014 presenterades i RC:s julkalender har fått 
ett fortsatt liv i e-katalogen ”Forskningens värld” (https://abo.onedu.fi/zine/28/cover) på 
hemsidan. Filmerna om kromatografi och byggande av en solcell är populärast, ca 340 visningar 
för bägge. Totalt hade katalogen 1700 visningar under 2015. 
 
RC:s youtube-kanal (https://www.youtube.com/user/skolresurs1/videos) innehåller samtliga 
filmklipp vi producerat och hade under 2015 över 4000 visningar (ca 70 % i Finland, 30 % i 
Sverige).  
 
Under december 2015 presenterade RC en ny julkalender. Denna gång handlade filmklippen om 
tips på experiment och aktiviteter kring temat luft. Dessa filmer kommer att ingå i nätkursen 
”Helhetsplanering i omgivningslära – stöd för sekvensplanering i det nya läroämnet” under 

http://www.skolresurs.fi/
https://abo.onedu.fi/zine/28/cover
https://www.youtube.com/user/skolresurs1/videos
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våren 2016. I form av julkalender hade filmerna 550 visningar. De har fått god feedback och 
kommentarer att de redan använts i undervisningen.  

RC på facebook (https://www.facebook.com/skolresurs?ref=hl) har 319 gillare, dvs. ungefär 
120 st nya under år 2015. Facebook fungerar som ett komplement till webbplatsen som är 
huvudkanal för informationsspridning. RC:s verksamhet för klasslärare använder en sluten 
facebookgrupp (40 medlemmar) och en e-postlista (dynamo) som extra informationskanaler. RC 
utnyttjar även facebookgrupperna ”Pedagogik och lärarfortbildning vid CLL” och 
”Lärarfortbildning i Svenskfinland” för att sprida information. 

2.2.3 Samarbete 

2.2.3.1 Nordic ESERO 

RC slöt i oktober 2015 ett samarbetsavtal med Nasjonalt senter for romrelatert opplæring 

(NAROM) i Norge gällande Nordic ESERO (The European Space Education Resource Office, 

http://www.esero.no/). Samarbete gäller information, delaktighet och marknadsföring av 

Nordic ERSERO:s aktiviteter. RC:s resursperson Ann-Catherine Henriksson fungerar som 

finländsk kontaktperson (20 %) och hon var huvudansvarig för den Nordic ESERO-kurs som 

förverkligades i Vasa i augusti 2015. Kursens namn var ”Spår på marken och fenomen på 

himlen” och den riktade sig till lärare i naturvetenskap i hela Norden, i främsta inom 

målgruppen åk 3-7. Kursen lockade 19 deltagare från Finland, Sverige och Norge. 

Övriga aktiviteter inom ramen för samarbete med Nordic ESERO var upprätthållandet av de två 

finlandssvenska rymdkoffertarna med mätinstrument att studera norrsken och tävlingen 

Mission X. Rymdutrustningen demonstrerades bland annat under temadagarna Ljusets år i 

Nykarleby och på de finlandssvenska fysik- och kemidagarna. I övrigt kan utrusningen lånas till 

olika skolor i Svenskfinland.  

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk ESERO-kurs i Kvarkens stenrike i augusti.  

 

2.2.3.2 StÅT  

Forskning i Stockholm, Åbo och Tallinn är ett samarbetsprojekt mellan tre gymnasieskolor i 
Sverige, Finland och Estland. Skolorna som deltar är Katedralskolan i Åbo, Blackebergs 
gymnasium i Stockholm och Mustamäen gümnasium i Tallinn. Gymnasiestuderandena 
samarbetar med forskare från en lokal högskola. Under läsåret arbetar en grupp elever från 
varje skola med olika forskningsprojekt som presenteras på en gemensam konferens. I april 
2015 hölls konferensen i Stockholm. Från Katedralskolan jobbade 10 studerande i fyra olika 
projekt inom ämnesområdena cellbiologi och fysik vid Åbo Akademi inom ramen för StÅT och 

https://www.facebook.com/skolresurs?ref=hl
http://www.esero.no/
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13 studerande deltog i konferensen. RC är kontaktlänk mellan Katedralskolans studerande och 
Åbo Akademis forskare och deltar i projektplaneringen tillsammans med lärare från de berörda 
skolorna.  

2.2.3.3 Vetamix  

Vetamix (http://vetamix.net/) är en webbplats med ljud- och videoinslag för undervisningsbruk. 
Materialet kommer till största del från rundradions, Yles, arkiv. RC ingår i ett samarbetsprojekt 
med produktionsbolaget Cityportal och Vetamix och bidrar med material och idéer till projektet 
”Laborationer”. Laborationerna består av korta filmklipp i tre kategorier: material som ska 
inspirera lärare till mångsidigare undervisning, klipp som direkt kan visas till elever och 
laborationer som visar fenomen som är för dyra/farliga att förevisa i skolan. Samarbetet har 
pågått sedan hösten 2012.  
 
Vetamix utbud av filmer i matematik har varit begränsat. Under våren 2015 spelades nya filmer 
in i ett samarbete mellan Vetamix, RC och Vasa Övningsskola. Tanken med de nya filmerna är att 
inbjuda till aktivitet och diskussion i klassen och fokusera på problemlösning. Som komplement 
till filmerna finns arbetsblad. De sex filmer som lanserades under hösten behandlar t.ex. 
programmering och utomhusmatte och är tillgängliga bland annat via RC:s webb.   

2.2.3.4 LUMA-center Finland  

Från 2015 har alla universitet i Finland ett LUMA-center, dvs. ett nätverk som verkar för att 
upprätthålla en hög klass på det matematisk-naturvetenskapliga och teknologiska kunnandet 
ute i skolorna. Åbo Akademi är medlem i LUMA sedan maj 2015 och ordnade en officiell 
invigning den 5 november. LUMA-center Finland: Åbo Akademi är placerat vid CLL 
(http://www.cll.fi/luma/) och en stor del av verksamheten sker genom eller i samarbete med 
RC.  
 

2.2.4 Utlåning av undervisningsutrustning  
RC upprätthåller i liten skala utlåningsservice av undervisningsmaterial. Under de senaste åren 
har utlåningen främst gällt de två rymdkoffertarna med utrustning innehållande mätutrustning 
för studier av rymden utarbetade för skolklasser. Rymdkofferten innehåller t.ex. ett teleskop 
med solfilter, en sunspotter och ett spektroskop. Dessa koffertar kan lånas till skolorna i 
Svenskfinland.  
 
Under året har utrustningen cirkulerat mellan bl.a. Höjdens skola, Raseborg, Grundskolan 
Norsen i Helsingfors, Borgaregatans skola i Vasa, Vasa Övningsskola, Sursik skola i Pedersöre 
och Normens skola och Carlborgsskolan i Nykarleby. Kofferten demonstrerades också under de 
finlandssvenska fysik- och kemidagarna och på temadagar kring Ljusets år i Nykarleby. 
Kontaktperson för rymdmaterialet är Jan Holmgård i Sursik skola, vilket även 
uppmärksammades i finlandssvenska medier i oktober (http://online.osterbottenstidning.fi/ 
Artikel/Visa/80378). 

RC har även uppsättningar av LEGO Mind Storm, PASCO-utrustning samt material och utrustning 
för vetenskapsklubbar som kan lånas ut till  skolor. 

 

2.3 Projekt år 2015 

RC:s verksamhet möjliggörs antingen inom ramen för basverksamheten eller som specifika, 
riktade projekt. Pågående projekt under år 2015 presenteras i korthet. 

http://vetamix.net/
http://www.cll.fi/luma/
http://online.osterbottenstidning.fi/%20Artikel/Visa/80378
http://online.osterbottenstidning.fi/%20Artikel/Visa/80378
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2.3.1 RC basverksamhet 
Finansieras av Svenska kulturfonden, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV) 
samt Åbo Akademi. 
 
Plock ur verksamheten: 
 
RC ordnade ett seminarium kring inspirerande skolbesök för personalen vid Åbo Akademi i 
mars (gällde främst Fakulteten för naturvetenskaper och teknik samt universitetsservice). 
Under året stod RC för de praktiska arrangemangen och kontakten med skolorna för ett tiotal 
skolbesök.  
 
RC deltog för Åbo Akademis del i Vetenskapsdagarna (http://www.abo.fi/forskning/ 
vetenskapsdagarna) som ordnades i Åbo två dagar i början av maj. RC och CLL planerade och 
koordinerade program för skolklasser från de svenska grundskolorna och gymnasiet i Åbo och 
medverkade även i själva utförandet (”Trolla med kemi” och ”Lekplatsfysik”). Sammanlagt 180 
elever deltog i programmet. Under det publika Vetenskapstorget i ett köpcenter mitt i Åbo 
medverkade RC också med aktivitetspunkten ”Kemisk magi med vardagskemi”. Under det tre 
timmar långa evenemanget beräknas det totala besökarantalet varit över 8000.  
 
Under senhösten medverkade RC också med ”Kemisk magi med vardagskemi” då ÅA och Åbo 
Universitet ordnade programdagar på flyktingförläggningarna i Letala och Halikko. 
Evenemangen fick uppmärksamhet både i dagspressen och på sociala medier 
(http://www.abo.fi/public/News/Item/item/10768).  
 
RC medverkade i arrangemangen av två populärvetenskapliga presentationer. I maj besökte den 
brittiska matematikern Julia Collins Finland. Hon pratade om sitt intresse att kombinera 
matematik och stickning. Presentationerna i Åbo arrangerades tillsammans med Sydvästra 
Finlands LUMA-center vid Åbo universitet. I november gästade Olle Matsson, professor i 
fysikalisk organisk kemi vid Uppsala universitet, Åbo och pratade om gifter och giftmord i 
skönlitteraturen. 
 
I samarbete med Vetamix medverkade RC i produktionen av sex nya filmer för 
matematikundervisningen i de lägre klasserna. RC var också med i produktionen av filmen i ”I 
tranmarker” (22 minuter, 480 visningar augusti-december) med tillhörande webbuppgifter. Alla 
filmer är tillgängliga via RC:s webb. På webben publicerades även materialet Fysiksnacks. 
Fysiksnacks består av beskrivningar (text, filmklipp) till illustrativa laborationer för 
fysikundervisningen med enkla medel. Försöken är anpassade främst till åk 7-9 och gymnasiets 
åk 1.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trolla med kemi under 
vetenskapsdagarna i Åbo.  

 

http://www.abo.fi/forskning/%20vetenskapsdagarna
http://www.abo.fi/forskning/%20vetenskapsdagarna
http://www.abo.fi/public/News/Item/item/10768
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2.3.2 RC specifika och riktade projekt 

2.3.2.1 Naturvetenskaperna i samhället 
Finansiär: Svenska kulturfonden 
 
Projektet som varit 3-årigt avslutades 2015. Målsättningen har varit att öka elevers och 
studerandes intresse för naturvetenskaper. Projektet har därför innehållit aktiviteter riktade så 
väl till elever/studerande som lärare. Plock ur programmet 2015: 

 Abilabbkurs 
Labbkurs i kemi, fysik och matematik för abiturienter från hela Svenskfinland hölls i Åbo för 24e 

gången den 3-7 augusti. Programmet koordineras av RC och en anställd kursassistent.  

Programmet bygger på föreläsningar och laborationer av lärare och forskargrupper vid 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, samt studiebesök.  Kursen kan 

från skolornas sida ersätta en kurs kemi i gymnasiet.  

 Studiebesök till universitet 
RC arrangerar program för skolor, enligt skolans önskemål och i samarbete med universitet och 

högskolor.   

 Material för lärare 
RC:s resurspersoner har producerat material för lärare som är tillgängliga via våra kurser, 

resurspersonernas ämneslärarträffar och via RC:s webbportal och nyhetsbrev. 

2.3.2.2 Undersök och upptäck 
Finansiär: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 
 
Projektet är 3-årigt, pågår 2015-2017, och gäller verksamhet som riktar sig till klasslärare, 
pedagoger i dagvård och förskola samt ledare i för- och eftermiddagsverksamhet. Verksamhet år 
2015 har i huvudsak bestått av: 
 

 ”Jag undersöker och upptäcker” 
Lärarfortbildning kring ett undersökande arbetssätt som sträcker sig  över ett år  med två  när-
studietillfällen, eget praktiskt arbete som testas i klass med handledning av kursledarna. 

 
 Utomhuspedagogik för blivande skolgångsbiträden 

En inspirationsdag som genomfördes i samarbete med yrkesskolan Axxell.   
 

 Material för klasslärare 
Inför den nätbaserade fortbildningskursen ”Helhetsplanering i omgivningslära” som kommer att 
gå våren 2016 har RC producerat korta filmklipp (ca 3 minuter) på temat luft.  Dessa ingick även 
i RC:s julkalender 2015. 

2.3.2.3 Forskningen till klassrummet 
Finansiär: Stiftelsen för Åbo Akademi 
 
Pågår 2014-2016. Projektets syfte är att erbjuda ämneslärare aktuellt forskningsmaterial, 
anpassat till läroplanen. Tidigare har RC producerat korta filmklipp (max 5 minuter/film) där 
unga forskare från Åbo Akademi presenterar sin forskning. Dessa finns samlade i 
katalogen ”Forskningens värld” (https://abo.onedu.fi/zine/28/cover). I nuläge planeras 
filmklipp där ÅA-alumner inom naturvetenskap, matematik och teknik presenterar sina yrken.  

https://abo.onedu.fi/zine/28/cover
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2.3.2.4 LUMA initiativ 
Finansiär: UKM via det nationella LUMA Finlands utvecklingsprogram för 2014-2019 
 
En pilotperiod pågår år 2014-2016. Åbo Akademi deltar med ca 10 initiativ inom IT, matematik 
och naturvetenskaper (målgrupp: lärare för åldersgruppen 6-16-åringar). Projektet som helhet 
koordineras av LUMA-center Finland och för ÅA:s del av CLL och RC. RC ingår i ett initiativ om 
öppna laborationer i fysik och kemi, vilket inbegriper så väl fortbildningar för lärare som 
insamling av didaktiskt forskningsmaterial. 
 

2.3.2.5 Vetenskapsklubbar 
Finansiär: Kommerserådet Otto A. Malms Donationsfond 
 
Under hösten 2015 ordnade RC kursen ”Ledare för vetenskapsklubb” främst för studerande vid 
Åbo Akademi inom naturvetenskap, matematik och teknik. Kursen innehöll tre närstudiepass, 
planering av klubbprogram samt genomförande av en klubb (6 tillfällen). RC har även påbörjat 
anskaffning av material och utrustning till vetenskapsklubbar  för utlåning till skolor och 
fritidsföreningar. 
 

3 RC:s specifika insatser 2014  
 
Resurscentrets specifika insatser innefattar fortbildningsverksamhet för lärare, insatser direkt 
riktat till elever och studerande genom klubbverksamhet, kurser och skolbesök. RC har också 
samarbete nationellt och internationellt samt utåtriktad verksamhet mot samhället i stort. 
 

3.1 Lärare, alla stadier 
 EDUCA-mässan i Helsingfors, 23–24.1. Information, presentation. 

 SIC-seminarium i Helsingfors, 6-7.2. Workshops (38 +12 deltagare) 

 Videokonferens, fysikbedömningen i studentexamen våren 2015 

 ”Helhetsskapande undervisning i åk 7-9”, LUMA-seminarium i Vasa 10.4. 

 Finlandssvenska fysik- och kemidagarna 12–13.11, ca 150 deltagare. Workshop, pr. 

 Kurser/fortbildning: 

o ”Jag undersöker och upptäcker” för klasslärare. Kursomgång 1 avslutades i Åbo i 

mars, kursomgång 2 med startträff i Helsingfors respektive Uleåborg (januari, 15 

deltagare), skolbesök till deltagande skolor, avslutningsträff i Helsingfors 

(november).  

o ”Undersökande arbetssätt och öppna labbar” Närstudieträff i Vasa 10.2, 26.3, 6.5, 

28.9, 19.10 (5 deltagare) 

o ”Omgivningslära i den nya läroplanen” Parallella närstudieträffar i Vasa, Kimito, 

Helsingfors (mars, 6 h, 48 deltagare). 

o Info och diskussion om DaNa och dataloggers för hs- och gy-lärare (Kyrkslätt 

21.5; 14 deltagare) 

o Matematikcafé i Vasa Övningsskola (1-6) (19.3, 9 deltagare) 

o ”Våga-Inspirera-Laborera, sommarkurs för biologilärare”, Åbo 3-4.6 (22 

deltagare) 

o ”Spår på marken och fenomen på himlen”, Vasa 4-6.8. Nordisk sommarkurs för 

lärare i naturvetenskap (främst åk 3-7) i samarbete med Nordic ESERO (19 

deltagare, varav 11 från Finland, 7 från Sverige, 1 från Norge) 
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o ”1+1=3 Idéer för mångvetenskapligt lärande”. Närstudieträff i Åbo/distansträff 

21.10, 5.11, 12.11 (9 deltagare) 

o ”Om gifter och giftmord i skönlitteraturen – en spännande möjlighet till 

mångvetenskapligt lärande”. Öppen föreläsning i Åbo 5.11 av prof. Olle Matsson, 

Uppsala universitet (63 åhörare)   

o ”Framtidens klassrum”. Närstudieträffar/distansträffar 3.11. (Vasa, 16 

deltagare), 10.11./11.11./12.11. (Helsingfors/Åbo/Vasa, totalt 21 deltagare), 

17.11. (Vasa). (deltagare, 34 deltagare) 

o ”Framtidens klassrum”, fortbildningsdag för lärare i Raseborg (26.11; 18 

deltagare) 

Uppskattad räckvidd: 550 personer (NB sannolik dubblering). 

3.2 Elever/studerande 
 Medverkan på ÅA:s abidag (16.1) 

 Projektet ”Mission X” (i samarbete med ESERO Nordic) för elever åk 3-6. 15 st skolor 

deltog (totalt 17 klasser, 328 elever, 17 lärare) 

 StÅT-konferens i Stockholm 20–21.4. 13 stud. från Katedralskolan 

 Forskning till klassrummet, koordinering av forskningsuppgifter vid ÅA:s laboratorier 

för studerande i Katedralskolan (10 stud.) läsåret 2015-2016 

 Program under ÅA och TY:s vetenskapsdagar 7-8.5; skolprogram (180 

elever/studerande) + publikt på Hansatorget   

 Info om studier till ämneslärare (Helsingfors, 5 deltagare) 

 Abilabb 3-7.8 Åbo (16 deltagare) 

 Science åk 9, Sarlinska skolan Mobiili-LUMA 12.10 

 PRAOelev, Jesper Andersson, 2-6.11. 

 Dagsverkeselev, Isa Boström, 15.9. 

 Skolbesök 

o ÅA 

 Topeliuksen koulu (kemitrolleri + språkbad; ls; 3 h; 20 elever) 

 Lärkan (fysik; 35 stud) 

 Stockholms gymnasium (20 st + lärare) 

 Ålands lyceum (6 h labb i organisk kemi; 13 stud) 

 Korsholms gymnasium, Närpes gymnasium, Jakobstads gymnasium, 

Nykarleby gymnasium (åk 2, 5+6 h; 54 studerande) 

 Nousiasisten lukio (organisk kemi, information om studier i 

naturvetenskap och teknik på svenska 10 st + lärare) 

 Turun lyseo (åk 6; 22 st + lärare) 

o Arcada 

 Högstadieskolan Lönkan (20 elever) 

 Brändö gymnasium (15 studerande) 

o Aalto/Teknisk fysik 

 Gymnasiet Lärkan (30 studerande) 

Uppskattad räckvidd: 830 deltagare. 

3.4 Nationellt 
 Deltagande i EDUCA-mässan, 24–25.1. i Helsingfors 
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 Nationella LUMA-dagarna i Joensuu 1-2.6 (workshops) 

 Deltagande i kurs om utomhuspedagogik arrangerad av Suomen Ympäristökasvatus 

 Vetamix (planering, upplägg, filmning, genomgång; mars-april) 

 NetForum, Helsingfors, 11–12.9. 

 Pedagogiska vetenskapsdagarna, Vasa, 19–20.11. 

3.5 Internationellt 
 Deltagande i BETT-mässan, London, 21–24.1  

 Studiebesök till Forskningsrådet i Oslo, 5 dagar mars 

 Storyline-konferens i UK 

 NOFA5-konferens, ämnesdidaktik i Helsingfors 

 Scientix-seminarium, Stockholm, 17.8 

 ESERA-konferens, Helsingfors, 31.8–4.9 

 Nordic ESERO-seminarium, Stockholm, 28.10 

 

3.6 Övrigt – samarbete och verksamhet 
 ”Tala är silver, göra är guld”, inspirerande skolbesök, seminarieeftermiddag för ÅA-

personal (5.3; 17 deltagare). 

 Utomhuspedagogik för blivande skolgångsbiträden, Axxell (28.9; 6 h, 6 deltagare) 

 Kursen ”Ledare för vetenskapsklubb” hösten 2015 för studerande vid ÅA (12 deltagare). 

I samband med kursen ordnades vetenskapsklubbar i två lågstadier i trakten och 

material till två klubblådor anskaffades.   

 Program ”Kemisk magi med vardagskemi” på flyktingförläggningar i Letala (4.12) och 

Halikko (7.12). Synlighet i media (http://www.abo.fi/public/News/Item/item/10768 

Turun Sanomat, Salon Seudun Sanomat).  

 Digabiskolning + information 

 Samarbete kring grundkurslaborationer i fysik, ÅA 

 E-bokprojekt i gymnasiets fysik 

 Arkhimedes och Fysikersamfundet 

 STV:s skolkommitté (Jonas Waxlax lärarpris 2015) 

 Kunnigprojekt i Svenskfinland 

 ViRum 

 Besök till Lumartz, Aalto 

 Presentation Julia Collins ”Mathematics and knitting” turné, 6.5 i Åbo, i samarbete med 

Lumate, FinnBritts 

 Svenska Matematiklärarföreningen, SMF och OTAVA förlag (21.9., 13 lärare) 

 Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, och Teknikens Akademikerförbund, TEK (6.10., 8 

deltagare). 

 Filmen ”I tranmarker” (22 min) med webbuppgifter, som stöd för undervisning i 

Omgivningslära. Artikel i Läraren nr 17/2015. 

 Resurspersonerna Ann-Cathrine Henriksson och Anna Karin Jern intervjuade om ny 

läroämnet Omgivningslära i Läraren nr 21/2015.  

 ”Fortbildning på distans om rymden”, information om Nordic ESERO i Läraren nr 

21/2015. 

http://www.abo.fi/public/News/Item/item/10768
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3.7 Nyhetsbrevet, RC webb, RC facebook 
 Nr. 17, mars (klasslärarspecial) 

 Nr. 2/2015, november (e-nyhetsbrev) 

 Broschyr över verksamheten  

 RC julkalender på webbplatsen 1-24.12. Korta filmer kring temat ”luft”.    

3.8 RC internt 
 Styrgruppsmöte (4.5 Åbo, 26.11 Åbo) 

 Teammöte (6.2 på Arcada, 27.4 video, 8.6 CLL-Åbo) 

 Teammöte Vasa (23.4, 26.5) 

 Teammöte Åbo (11.2, 17.3, 15.4, 8.6, 13.8, 10.9, 21.10, 17.12) 

 Teammöte klasslärarna (4.1, 11.1, 8.2, 26.3, 27.4, 10.12) 

 Teammöte RC-webb (13.5, 9.6, 4.9, 2.10) 

 

4. Tack till finansiärerna 
 
Resurscentret riktar sitt varma tack till följande finansiärer och organisationer som under 2015 
möjliggjort och stött vår verksamhet: 
 

 Åbo Akademi 

 Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland 

 Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond 

 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 

 Stiftelsen för Åbo Akademi 

 Svenska kulturfonden 

 Utbildningsstyrelsen 
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5 Teampresentation 2015 

Helsingfors/Nyland 

 

 

 

 

Triin Gyllenberg 
Kemi 

Mariann Holmberg 
Kemi 

Anna Karin Jern 
Klasslärare 

Annika Venäläinen 
Fysik 

 

   
Jonas Waxlax 

Fysik 
   

 

Vasa 

    
Mats Braskén 

Fysik 
Berit Kurtén-Finnäs 

Kemi 
Markus Norrby 

Fysik 
Kerstin Sandén 

Klasslärare 

Åbo 

Ann-Catherine  
Henriksson 
Klasslärare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ann-Sofie Leppänen 
Kemi/Film/Material   
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6 Projektledning 

 

 

 

 
Minna Boström 

Verksamhetsledare 
(-31.12.2015) 

Cecilia Lundberg 
Projektkoordinator/ 

T.f. verksamhetsledare 

Åsa Lindberg 
Styrgruppens 

ordförande (-31.7.2015) 

Ronald Österbacka 
Styrgruppens 

ordförande (1.8.2015-) 

    
 

7 Resurscentrets styrgrupp 

Till och med 31.7.2015: 

Åsa Lindberg, akademisekreterare, STV, ordförande för styrgruppen 

Johan Aura, kanslichef för Svenska Folkskolans Vänner 

Ole Björkqvist, professor, ÅA 

Mikael Eriksson, rektor, Ekenäs gymnasium 

Mikko Hupa, rektor, Åbo Akademi 

Birgitta Höglund, skoldirektör, Vasa stad 

Martti Jalava, VD, Avexor Oy Ab  

Bob Karlsson, direktör, Utbildningsstyrelsen 

Kai Nordlund, professor, Helsingfors universitet 

Mikael Paronen, prefekt, yrkeshögskolan Arcada 

Micaela Romantschuk-Pietilä, verksamhetsledare för Hem och Skola 

Torbjörn Sandén, direktör, CLL 

1.8.2015–31.12.2016: 

Ronald Österbacka, professor, ÅA, ordförande för styrgruppen 

Mikael Eriksson, rektor, Ekenäs gymnasium 

Kirsti Hemmi, professor, ÅA 

Birgitta Höglund, skoldirektör, Vasa stad 

Martti Jalava, VD, Avexor Oy Ab 
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Åsa Lindberg, akademisekreterare, STV  

Linda Mannila, universitetslärare, projektledare, ÅA 

Kai Nordlund, professor, Helsingfors universitet 

Annika Railila, ämneslärare, Kungsvägens skola 

Torbjörn Sandén, direktör, ÅA/CLL  

Suppleanter: 

Johan Aura, kanslichef för Svenska Folkskolans Vänner 

Micaela Romantschuk-Pietilä, verksamhetsledare för Hem och Skola 

 

 


