Verksamhetsberättelse
2013

Om Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan 2013
Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC) är ett finlandssvenskt
samarbetsprojekt som sedan hösten 2012 ägs av Åbo Akademi. Samarbetet gäller alla landets
svensk- och tvåspråkiga universitet och yrkeshögskolor. RC:s verksamhet är byggd kring de
resurspersoner som är engagerade i projektet och har en direkt koppling mellan undervisning
och/eller forskning. Huvudmålsättningen för RC är att skapa intresse för matematik,
naturvetenskap och teknik för ungdomar i en tidig ålder och visa på de möjligheter dessa
ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär. Därför satsar RC på att
främja växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv samt erbjuda 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. Denna målsättning har ytterligare stärkts,
eftersom vi sedan höstterminen 2013 även har klasslärare inom vårt resurspersonsteam.
Under år 2013 räknar vi med att vi, grovt uppskattat och väl medvetna om att samma personer
kan ha räknats in i statistiken flera gånger, har nått ut till ca 400-500 lärare, eller blivande lärare
och forskare. I förlängningen betyder det att elever från de flesta av Svenskfinlands närmare 60
grundskolor och 30 gymnasier indirekt varit i kontakt med Resurscentret via sina lärare. Vi
ordnar även aktiviteter direkt riktade till elever och studerande. Tack vare synlighet på
storevenemang, så som TekNatur/SIC-seminariet, Stafettkarnevalen och de finlandssvenska
fysik- och kemidagarna är siffrorna så höga som de är.
Information om vår verksamhet och de främsta kanalerna för marknadsföring är vår webbplats,
www.skolresurs.fi, och Resurscentrets nyhetsbrev som utkommer två gånger per år. Vårt
resursteam har representanter stationerade i Helsingfors, Vasa och Åbo. Det är främst genom
dem som lärarna ute på fältet får möjlighet till uppdatering av sina färdigheter, liksom att
eleverna ges möjlighet till nya och spännande vinklingar på de naturvetenskapliga ämnena.
Lärarnas behov och önskemål är vägledande för Resurscentrets verksamhet. Vi har därför en
viktig funktion att agera brobyggare mellan olika nivåer av utbildningar, samt till näringslivet
och samhället i stort. Ett kontaktnät med motsvarande organisationer på en nordisk nivå håller
också på att etableras.
Allt sedan projektstarten har RC utvecklat specifika koncept för verksamheten. Det rör sig om
fortbildning, material och verktyg för lärare, studiebesök, skolbesök, kurser och klubbar för
elever och studeranden samt nätverk, kontakter och information.
Resurscentret vill rikta ett stort tack till alla deltagare, samarbetspartners samt inte minst alla
finansiärer som direkt eller indirekt stött oss under året. Vi hoppas på fortsatt stöd framledes.
Cecilia Lundberg,
projektkoordinator
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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.
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) tog initiativet till verksamheten och
fungerade som projektägare fram till november 2012. Åbo Akademi är den nya ägaren och RC
finns placerat på Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.
Sedan projektstarten har RC fungerat i samarbete mellan Åbo Akademi – där RC fungerar som
ett projekt vid Centret för livslångt lärande – yrkeshögskolorna Novia och Arcada och Svenska
Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV). Vi har även nära samarbete med Helsingfors
universitets (HU) svenska avdelningar och LUMA-centret – ett riksomfattande lärarfortbildningscenter inom matematik och naturvetenskaper.
Projektfinansieringen är säkrad till och med år 2015 och strategier för en framtida fortsättning,
satsning och utveckling är under arbete.
Resurscentrets har följande visioner:
 Arbeta med och för lärare för att öka intresset för naturvetenskaper bland eleverna
 Nå Svenskfinland via regional verksamhet på olika orter
 Erbjuda verksamhet för alla utbildningsstadier
 Utveckla innovativa metoder för den naturvetenskapliga undervisningen
 Vidga samarbetet mellan skolan och studier/näringslivet
RC:s verksamhet är uppbyggd kring en styrelse med representanter i huvudsak från
skolväsendet, universitet, yrkeshögskolor och näringslivet. Styrelsen sammanträder två gånger
årligen. Projektledningen utgörs av en verksamhetsledare (80 %), en projektkoordinator (50 %,
stationerad på CLL i Åbo) samt projektstyrelsens ordförande. Resursteamet består av lärare och
forskare i Helsingfors, Vasa och Åbo.

1.2 Målsättningar för år 2013
RC:s mål är att utveckla de aktiviteter som fått ett positivt mottagande. Samarbetet och
kontakterna med skolor, högskolor, företag och andra organisationer med intresse av RC:s
verksamhet upprätthålls och stärks. Nya initiativ och utvecklingsprojekt ska i främsta hand
bedrivas på projekt- och timbasis, företrädelsevis i samarbete med andra intressenter.
Samarbetet med skolorna involverar lärarna i såväl grundskolan – lågstadier och högstadier –
samt gymnasiet. Växelverkan med lärarna har möjlighet att starta upp redan under
ämneslärarutbildningen. I projektet kring föräldramatematik har även föräldrarna som
målgrupp och samarbetspartner kopplats in.
Målsättningar för år 2013:







Öka verksamheten riktad till yngre elever, dvs. involvera lågstadierna mera aktivt
Upprätthålla relationerna och stödet till lärare på alla utbildningsstadier i Svenskfinland,
samt till ämneslärarstuderande
Basera verksamheten på lärarnas behov och önskemål
Medverka i lärarfortbildningar
Erbjuda kurser och seminarier för lärare
Tillsammans med lärarna utveckla skolornas lärmiljöer baserat på rådande läroplaner
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Förbättra samarbetet med företag, undervisnings- och forskningsinstitutioner med
lärare och elever som målgrupper
Erbjuda aktiviteter för elever
Öka möjligheterna för datorstött lärande samt upprätthålla en materialbank på RC:s
webbplats
Upprätthålla goda kontakter till samarbetspartners på finska i Finland (t.ex. inom LUMA)
och förstärka det nordiska samarbetet.

2 Verksamhetsbeskrivning
2.1 Resurspersonerna
RC har för närvarande fjorton resurspersoner som bidrar med kunskap och aktiviteter i
anslutning till verksamheten. Alla arbetar deltid inom RC vid sidan om annat arbete eller studier.
De flesta resurspersonerna har ett fast arvode per månad för sin insats, några rapporterar enligt
timanställningsförhållande. Nya resurspersoner för läsåret 2013-2014 är Triin Gyllenberg,
ämneslärare i kemi och matematik i Brändö gymnasium och Ray Pörn, överlärare i matematik
och datateknik vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Ingvar Stål är under läsåret 2013-2014
resursperson på distans, eftersom han för närvarande är lärare vid Metropolian International
School i Heidelberg, Tyskland. Ann-Sofie Leppänen är under pågående läsår anställd till 80 %
inom RC, till främsta del inom projektet Forskning till klassrummet.
Nytt för läsåret 2013-2014 är att RC utökat verksamheten till de yngsta eleverna genom att
engagera tre klasslärare till resursteamet. Ann-Catherine Henriksson är både klasslärare på
deltid i Malms skola i Pargas och forskarstuderande i miljöpedagogik vid pedagogiska fakulteten
vid Åbo Akademi, Anna Karin Jern är klasslärare i Österby skola i Raseborg och Kerstin Sandén
är klasslärare vid Vasa övningsskola.
Inom projektledningen arbetar verksamhetsledare Minna Boström 80 % och koordinator Cecilia
Lundberg 50 %, båda utgående från Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och
yrkeshögskolan Novia och stationerade i Åbo. Åsa Lindberg från Svenska Tekniska
Vetenskapsakademien i Finland (STV) är RC:s styrelseordförande.

Resursteamet
samlat
i
Kangasala utanför Tammerfors i augusti. Foto: Cecilia
Lundberg.
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Resurspersonerna håller kontinuerlig kontakt under året och utvecklar samarbete såväl kring
ämneshelheter som kring specifika aktiviteter inom och över regiongränserna.
Under året har teamet haft följande möten:
 8.2 på Arcada, Helsingfors
 29.4 distansmöte per video Helsingfors-Vasa-Åbo
 29–30.8 i Kangasala

2.2 Nätverk och samarbete
2.2.1 Nyhetsbrev
Resurscentrets nyhetsbrev utkommer med två nummer per år, i april och november. Vårens
nyhetsbrev, nr 13, innehöll bland annat artiklar om Berzeliusdagarna i Stockholm och kursen
Under polarhimlen. Berzeliusdagarna arrangeras av Svenska kemistsamfundet och riktar sig till
gymnasiestuderande med intresse för kemi. Astronomikursen arrangerades av ESERO,
undervisningscenter under den europeiska rymdorganisationen ESA, och samlade lärare inom
naturvetenskap från hela Norden. I höstnumret av nyhetsbrevet ingick en presentation av en
nordisk forskarträff om lärmiljöer inom naturvetenskap samt tankar från NO-biennalen i Umeå.
Båda nummer innehöll också praktiska undervisningsidéer.
Nyhetsbreven sänds i pappersversion till alla finlandssvenska högstadieskolor och gymnasier,
samt till RC:s olika samarbetspartners. På hemsidan publiceras längre versioner av texterna i
nyhetsbreven tillsammans med extra material som inte får plats i den tryckta versionen.
2.2.2 Webbplats och facebook
RC:s portal på webben – www.skolresurs.fi – hade ett total besökarantalet på över 350 000.
Besöken per månad rörde sig kring siffrorna 15 000 och 42 000 under läsåret. Aktiviteten var
störst under terminerna, vilket tyder på att det är lärare som besöker portalen. Antalet besök
ökade jämfört med år 2012, men majoriteten av besökarna kommer fortfarande från svenska
webbadresser. Att fastställa i hur stor utsträckning finlandssvenska lärare hittar till sidorna är
svårt. Matteva med övningar och spel för matematikundervisningen är, i likhet med tidigare år,
den klart populäraste delen av portalen. Under hösten 2013 sattes det ner en del arbete på att
uppdatera och förnya portalen, allt i syfte att få ännu flera regelbundna besökare i
Svenskfinland.
Sedan mars 2013 finns RC även på facebook (https://www.facebook.com/skolresurs?ref=hl).
Tanken är att uppdateringarna på facebook fungerar som extra puffar för händelser och nyheter,
men att webbplatsen fortsättningsvis kvarstår som huvudkanal för nyhetsspridning. I slutet av
året hade RC:s facebooksida 50 gillare och en beräknad räckvidd upp till 200 personer.
2.2.3 Samarbete
Samarbetsplanerna med ESERO (The European Space Education Resource Office,
http://www.esero.no/) från Norge har fortsatt tillsammans med Utbildningsstyrelsen som är
nationell finländsk koordinator. Flera finlandssvenska lärare utnyttjade möjligheten att delta i
kurser som ESERO ordnade. En uppsättning av två finlandssvenska rymdkoffertar med
mätinstrument att studera företeelser som hör ihop med fenomenet norrsken har framtagits
2013. Tanken är att väskorna kan beställas och roteras mellan olika skolor. Resursperson Mats
Braskén samt lärarna Jan Holmgård och Maria Sjöblom har tagit fram innehållet i koffertarna
som kommer att ingå i RC:s utlåningsbank från år 2014.
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StÅT – Forskning i Stockholm, Åbo och Tallinn – är ett treårigt samarbetsprojekt, 2011-2014,
mellan tre gymnasieskolor i Sverige, Finland och Estland. Skolorna som deltar är Katedralskolan
i Åbo, Blackebergs gymnasium i Stockholm och Mustamäen gümnasium i Tallinn. Under läsåret
arbetar en grupp elever från varje skola med olika forskningsprojekt. Ett lokalt universitet kan
vara inkopplat som samarbetspart. Våren 2013 ordnades en konferens i Tallinn där deltagarna
presenterade sina forskningsresultat. Projektet fortsatte med nya elever läsåret 2013-2014. RC
har deltagit i projektplaneringen och fungerat som kontaktlänk mellan Katedralskolans elever
och Åbo Akademis laboratorier.
Vetamix är en webbplats med ljud- och videoinslag för undervisningsbruk. Materialet kommer
till största del från rundradions, YLE:s, arkiv. RC ingår i ett samarbetsprojekt med
produktionsbolaget Cityportal och Vetamix och bidrar med material och idéer till projektet
”Laborationer”, tillgänglig på www.vetamix.net. Laborationerna består av korta videoklipp 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. Arbetet startades hösten 2012 och fortsatte under 2013.
Under året har RC genom sina resurspersoner deltagit i internationella och nordiska
konferenser i Sverige, Norge, Island, Grekland och Cypern. Doktorander från
Comeniusuniversitetet i Prag besökte Botby högstadium och resursperson Ingvar Stål för att
bekanta sig med HSIO-metoden och scienceundervisningen.
RC är medlem av LUMA-rådet och samarbetar med Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens.
2.2.4 Utlåning av undervisningsutrustning
RC har i liten skala en utlåningsservice av undervisningsmaterial. Under 2013 har utrustning av
LEGO Mind Storm lånats till skolor i Pargas, Pedersöre, Vasa, Vörå och Åbo. RC har även två
uppsättningar PASCO-utrustningar som kan lånas av skolor.

2.3 Projekt år 2013
RC:s verksamhet sker antingen i form av aktiviteter i samband med basverksamheten eller som
specifika, riktade projekt. Projekten pågående under år 2013 presenteras i korthet.

2.3.1 RC basverksamhet

Finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska
Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV) samt Åbo Akademi.
Händelser inom RC:s basverksamhet under 2013 riktade till lärare är till exempel deltagande i
SIC seminariet och de finlandssvenska fysik- och kemidagarna. SIC står för Seminariet om
innovationer och creativitet i naturvetenskaper och teknik och hölls i Helsingfors i februari.
Årets tema var Lärande på varje elevs nivå. RC bidrog med sitt kunnande i form av workshopar
och som medlemmar i seminariets paneldiskussion.
Huvudarrangörer för de finlandssvenska fysik- och kemidagarna är Finska kemistsamfundet och
Fysikersamfundet i Finland. Temat var Miljö och hållbar utveckling. Presentationer, postrar samt
ett besök till Stockholms universitet stod på programmet under en veckoslutskryssning
Helsingfors-Stockholm i slutet av året.
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Resurscentret
gjorde
premiär
på
Stafettkarnevalen i maj. Resurspersonerna
Annika Venäläinen och Mariann Holmberg
stod för programmet. Foto: Minna
Boström.

För elever och studerande var RC synlig under Stafettkarnevalen med ett aktivitetsbord som
bland annat hade en tävling med olika svårighetsgrader. Under hösten 2013 har en
experimentbox i fysik framtagits i RC:s regi. Målet är att utveckla en låda, ”Fysik Snacks”, med
tillbehör för enkla experiment och demonstrationer samt en tillhörande lärarmanual för
gymnasiets obligatoriska fysikkurs. Förhoppningen är att inspirera lärandet och få flera
studerande att välja flera fysikkurser i gymnasiet. En prototyp testas för att under år 2014 delas
ut till alla gymnasieskolor i Svenskfinland.

2.3.1.1 DaNa
DaNa står för datorstödd naturvetenskaplig undervisning för gymnasiet och målsättningen är att
införa digital mätteknik i undervisningen i fysik, kemi och biologi. Delprojektet DaNa
Österbotten avslutades under våren 2013 och DaNa Sydväst (9 skolor) och DaNa Nyland (7
skolor) med skolor från Åboland, Västra och Östra Nyland samt Helsingforsregionen påbörjades
2013. RC fungerar som medkoordinator genom resurspersonerna Markus Norrby och Jonas
Waxlax.

2.3.2 RC specifika och riktade projekt
2.3.2.1 RC-insatser för klass- och ämneslärare i naturvetenskap
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Projektet är pågående, 2012-2014, och följande delprojekt ingick i verksamheten 2013:



Uppsökande lärarfortbildning

Innefattar kommunpaketet och fysikdiskussion. Kommunpaketet är lärarfortbildning inom
naturvetenskap med aktuell forskning kring lärande och didaktik, praktiska övningar med
laborationer och demonstrationer. Alla lärare inom ett ämne i en skola eller kommun beställer
paketet och RC:s resurspersoner planerar innehållet och besöker skolan 2-3 gånger. I april
ordnades ett diskussionstillfälle för fysiklärare under en eftermiddag.
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Sommarkurs 2013: Energi

RC:s sommarkurs den 4-5 juni i Vasa riktade sig till ämneslärare i kemi och fysik. Temat var
energi, med betoning på bränsle, förbränning och förnybar energi. Kursen innefattade
gästföreläsningar, studiebesök och workshops och hade 21 deltagare.



UppTek-lärarfortbildning

UppTek är en lärandemiljö med syfte att skapa möjligheter att använda teknologi under
lektionstid. Projektet arbetar utgående från läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Resursperson Ingvar Stål har utvecklat konceptet för UppTek utgående från det valbara ämnet
”Multikulturell science” i årskurserna 8 och 9. Under våren 2013 hölls öppet hustillfällen till
Ståls klasser i Botby högstadium och hösten 2013 en fortbildning i Science i Österbotten.



Lovande elever-fortbildning

Inom ramen för de lovande elevernas behov och motivation arrangerades en kurs i öppna
laborationer i Helsingfors och en virtuell studiecirkel om begåvade elever. Öppna laborationer
låter eleverna själva lägga upp sina undersökningar och därmed utveckla sitt naturvetenskapliga
tänkande. Eleverna ges en aktivare och mer ansvarsfylld roll och läraren fungerar som
handledare. Nätkursen innehöll självstudiematerial och virtuella runda bordsdiskussioner med
kursledaren och de övriga deltagarna.

2.3.2.2 Begåvade elever
Finansiär: Svenska folkskolans vänner
Projektet pågick 2012-2013. Syfte var att stärka de högpresterande elevernas undervisning i
helklassituationer och projektet hör ihop med konceptet UppTek.

2.3.2.3 Lovande elever
Finansiär: Svenska kulturfonden
Projektet pågick 2012-2013. Lovande elever i matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan
riktar in sig på lärandet för de lovande eleverna. Det handlar om utmaningar och arbetsmetoder
som håller de begåvade eleverna motiverade. Även detta projekt hör till konceptet UppTek. Till
projektet hörde även arrangerandet av en abilabbkurs i fysik och kemi, vilken ingick i
verksamhetsberättelsen för år 2012.

2.3.2.4 RC geologi
Finansiär: K H Renlunds stiftelse
Projektet pågick under 2013 och är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2012 med att
översätta och uppdatera en del av materialet på geologiportalen www.geologia.fi till svenska.
Sidorna behandlar lättillgänglig information om t.ex. solsystemets uppkomst, skärgårdens
geologi och fakta om olika bergarter och mineral. Portalen upprätthålls av Nationalkommittén
för geologi i Finland.

2.3.2.5 RC matematik
Finansiär: Magnus Ehrnrooths stiftelse
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Projektet pågick under 2013 och hade som mål att stärka verksamheten i matematik i både
grundskolan och gymnasiet genom att verka som ett stöd för lärare. Verksamheten har främst
koncentrerats till undervisningsmaterial. Projektet finansierade även föreläsningstillfällen
under titeln ”Matematik i familjen” i lågstadier i Nyland och Österbotten samt resekostnader för
gästföreläsare inom kursen Utvärdering i matematik.

2.3.2.6 Matematik enligt elevernas individuella förutsättningar
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Projektet pågår 2013-2014 och sker i samarbete med lärarfortbildningen inom CLL. Hösten
2013 genomfördes kursen Utvärdering och bedömning i Vasa samt skräddarsydda
afterworkshops i matematik. Utvärdering och bedömning lockade 17 deltagare och handlade om
att ge mångsidigare och mera individuella metoder för utvärdering av kunskaper i matematik.
Afterworkshopar i matematik är regionala träffar med innehåll kring didaktik, teknik etc enligt
beställarens behov. Beställare är en grupp lärare från en skola eller kommun.

2.3.2.7 Naturvetenskaperna i samhället
Finansiär: Svenska kulturfonden
Projektet pågår 2013-2015 och den övergripande målsättningen är att verksamhet bidrar till att
öka elevers och studerandes intresse för naturvetenskaper. Projektet innehåller program
riktade till både lärare och elever/studerande. Under 2013 genomfördes följande:



Kurser för lärare

Kurs i Öppna laborationer i Vasa.



Nättjänster

Uppdatering av webbplatsen www.skolresurs.fi.



Skolturnéer

Besök av RC:s resurspersoner till skolor.



Abilabbkurs

Labbkursen i fysik, kemi och matematik för abiturienter från hela Svenskfinland ordnades för
22:a gången i Åbo den 6-9 augusti. Programmet koordineras av forskargrupper och ämnen vid
Åbo Akademi tillsammans med RC. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, laborationer samt
studiebesök och kan från skolans sida ersätta en kurs kemi i gymnasiet. Årets kurs hade 14
deltagare. Kursen uppmärksammades i ett reportage i Åbo Underrättelser den 9 augusti.



Elektronikkurs

En kurs med praktiska laborationer i elektronik för gymnasiestuderande. Hölls under hösten i
Helsingfors i samarbete med yrkeshögskolan Arcada.



Studiebesök till universitet, industri och näringsliv

RC erbjuder program åt skolor, tillsvidare främst besök till universitet och högskolor.
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Experimentklubbar

Klubbverksamhet för elever, i främsta hand lågstadier. Under året hölls t.ex. en scienceklubb i
lågstadiet och en programmeringskurs i högstadiet. RC:s resursperson Annika Venäläinen drog
workshopar under Natur och Miljös barnläger i september.

Aktivitet i laboratoriet under abilabbkursen i augusti
2013. Foto: Emil Rosqvist.

2.3.2.8 Se-Hör-Gör: naturvetenskap för årskurs F-6
Finansiär: Svenska folkskolans vänner
Projektet startade hösten 2013 och målet är att öka intresset för naturvetenskaper i de lägre
årskurserna. Inledningsvis genom att involvera lärarna genom fortbildning och
diskussionsforum. På sikt gynnar detta möjligast många elever. Exempel på verksamhet 2013:
undervisningsmateriel på nätet i form av handledningar och tips, diskussionsforum för
klasslärare på www.skolresurs.fi och facebook samt två praktiska kortkurser i geologi i Ekenäs
och Pargas.

2.3.2.9 Vetenskap och konst: tävling
Finansiär: Konstsamfundet
Projektet var stipulerat att utformas som en tävling för yrkesskolor och yrkeshögskolor och
sammanbinda konst och vetenskap. Tävlingen ”Vision 2013: Dagens dröm, morgondagens
sanning” utlystes under hösten 2013. Tema gällde framtidsvisioner om naturvetenskapens och
teknikens roll i det framtida yrket. Tyvärr resulterade tävlingen inte i några bidrag och
stipendiebeloppet återbetalades till finansiären.
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3 RC:s specifika insatser 2013
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
-

-

SIC-seminarium, Helsingfors; workshops och paneldiskussion
Workshopar under Mediatanken, Vasa
Finlandssvenska fysik- och kemidagarna 22–26.11, 180 deltagare (Jonas Waxlax med i
arrangörsteamet)
Mitt i naturen, konferens för utomhusundervisning, FSI, Norrvalla, 12–13.9; workhop, pr
Kommunpaketet, Korsholms högstadium
DaNa-seminarium, avslutning av DaNa Österbotten
DaNa-skolning inför starten i Nyland
Öppet hus Botby, HSIO-modellen (UppTek)/begåvade elever (1 tillfälle/månad under
våren)
Demo av elevcentrerad undervisning i Botby (fy, ke, science) för lärare från Munksnäs
högstadium
Nätverk för Vernierskolorna i norra Österbotten
Nätverk för Pascoskolor i Österbotten
Pascoworkshop i Korsholms gymnasium
Uppdatering av FyKe-resursen och nätmaterial för lågstadier
Kurser:
o Öppna laborationer i Helsingfors, våren
o Öppna laborationer i Vasa, hösten
o Sommarkurs, ”Energi”, för fysik, kemi och matematiklärare i Vasa 4-5.6, 21
deltagare
o Afterworkshops matematikprat, under hösten i Korsholm och Pedersöre
o Utvärdering i matematik i Vasa, hösten
o Begåvade elever, nätkurs/studiecirkel
o Geologi är inte enbart stenar i Pargas och Ekenäs, hösten
Diskussionseftermiddag för gymnasielärare i Helsingforsområdet 6.5, 4 deltagare
Lärarträff på Meteorian, Söderfjärden
Ämnesdidaktisk dag, PF
Paneldiskussion om ämneslärare som yrke, PF
Fysikvideokonferens, kemivideokonferens

Uppskattad räckvidd: 500 personer (NB sannolik dubblering)
- ber

3.2 Elever
-

RC aktivitetsbord på Stafettkarnevalen
Abilabb Åbo 6-9.8, 14 deltagare (kursassistent: Emil Rosqvist från fysikalisk kemi, ÅA)
Elektronikkurs (gy), Helsingfors (René Herrmann, Arcada + Jonas Waxlax)
Molecular Frontiers-seminarium i Stockholm (2 gystud, Åsa Lindberg, Jonas Waxlax)
Natur och miljös barnläger (workshops), 25 deltagare
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-

-

-

Barnens kemidag, Åbo
Skolbesök
o ÅA
 Björneborgs svenska samskola (åk 9)
 Ålands lyceum
 Turun suomalainen yhteiskoulu, 2 em
 Drumsö lågstadium (åk 5)
 Gymnasierna i Jakobstad, Nykarleby, Korsholm, Närpes (åk 2), 2 dagar
 Karis gymnasium (åk 1-2), kemilabbar
 Botby högstadium (åk 8), kemidemon
o HU, F2k labb
 Tölö specialiseringsgymnasium
 F2k-labbens öppna dagar-evenemang
o Arcada
 Högstadieskolan Lönkan, två besök
o Novia, Vasa
 Borgaregatans högstadium, åk 8
o HU:s Rullande universitet
Klubbar
o Scienceklubb åk 3-4, Vasa övningsskola
o Programmeringsklubb åk 7-9, Vasa övningsskola
Besök till Pojo lågstadium
IKT i undervisning och e-läromedel, diskussion med Hankenstud, elever från Lönkan
Översättning labbar i modern fysik
F2k-labbar med Karis-Billnäs gymnasium, Gymnasiet svenska normallyceum och Borgå
gymnasium (35 gystud)
Fysikdemonstration, Åshöjdens grundskola (35 elever)
Förberedelser inför Idéfixartävlingen för lågstadier och projektet Mission X

Uppskattad räckvidd: 700 personer

3.3 Föräldrar
-

-

Föreläsningen ”Matematik i familjen” för föräldrar med barn i lågstadiet. Lagstads skola i
Esbo, Gumbostrands skola i Sibbo, Bobäcks skola i Kyrkslätt, Nedervetil skola och
Bennäs skola. Dragare: Siv Hartikainen, klasslärare i Lagstads skola i Esbo och ansvarig
för Mattelandet i Esbo.
Presentation av RC på föräldramöte i Bobäcks skola, Kyrkslätt i samband med
föräldramatematik

3.4 Internationellt
-

NOFA4, 4th Nordic conference in Subject Didactics/Pedagogical Content Knowledge,
Trondheim, 29-31.5
Nordiska fysikerdagarna, Lund, 12–14.6
Teacher Summer School/University of Crete. Konferens kring digitala hjälpmedel inom
naturvetenskaplig undervisning, 1-5.7
Edupark konferens, Stockholm 12-14.9
ESERA-konferens, European Science Education Research Association, Cypern, 2-7.9
NO-biennalen, Umeå 25-26.9
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-

NorSEd, Nordic Research Network in Science Education, Reykjavik, 8-10.10
ESERO samarbete, möte med Birgit Strømsholm, Esero Norway och UBS
Nätverk med CERN-skolorna
Doktorander från Comenius universitetet, Prag på besök till Botby (kemi, science, HSIO)
TV-intervju (TBS Educational Chanel, Sydkorea) om HSIO, Upptek, elevcentrerad
undervisning
Besök på NCM, Nationellt center för matematikutbildning vid Göteborgs universitet
Presentation om RC för projektet Elevate (E-learning & science Education for adults: a
Virtual Approach to Experimenting), 30.9

3.5 Övrigt – samarbete och verksamhet
-

LUMA-rådet
USB toppkompetens , UBS
Arbetsgrupp DI lärarutbildning, ÅA
Utveckling av en rymdkoffert som kan cirkulera mellan hs-skolorna
Utökat samarbete med Vetamix och Henrik Lindberg/Cityportal
Planering kring innovativa (e-)lärmetoder i fysik, diskussion Schildts-Söderströms, MAO
Design, RC
Gadolinlabb, F2K, LUMA
Utarbetande av material för lågstadiematematiken
Planering inför EDUCA-mässan i januari 2014
Planering Kemian opetuksen päivä i Åbo april 2014
Konstens natt i Åbo den 15.8
Samarbete med astronomföreningen Andomeda i Vasa
Finlandssvenska vägledardagar 2-3.10, Åbo
Kunnig demo, Vasa
MAOL dag (föredrag + workshop av Ingvar Stål och två elever)
Nordiska kemistsamfundets presidentmöte
Samarbete med ÅA kring programmet för Vetenskapsdagarna i Åbo 18–19.10.
Utlåning av Lego Mindstroms till Lärkkulla skärgård i Houtskär, Katedralskolan i Åbo för
experimentklubb i Cygnaeus lågstadium, Kristliga folkhögskolan i Vasa
Vision2013-tävlingen för yrkesskolor och yrkeshögskolor
Samarbete med Finska kemistsamfundet kring ansökan om deltagande i
Berzeliusdagarna i Stockholm vintern 2014

3.6 Nyhetsbrevet, RC webb, RC facebook
-

Nyhetsbrev nr 13 april och nr 14 november
Facebook sedan mars (50 gillare, räckvidd upp till 200)
Uppdatering av hemsidan under arbete hösten 2013

3.7 RC internt
-

Teammöten (8.2 Arcada, 29.4 video, 29–10.8 Kangasala)
Teammöte Vasa (30.1, 21.2, 5.3, 8.10)
Teammöte Åbo (15.2, 26.2, 9.4, 29.11)
Styrelsemöten (21.5 Åbo, 9.12 Helsingfors)
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4 Tack till finansiärerna
Resurscentret framför sitt varma tack till följande finansiärer och organisationer som
möjliggjort och stött vår verksamhet år 2013:


KH Renlunds stiftelse



Magnus Ehrnrooths stiftelse



Konstsamfundet



Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne



Stiftelsen för Åbo Akademi



Svenska folkskolan vänner



Svenska Kulturfonden



Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland



Utbildningsstyrelsen



Yrkeshögskolan Arcada



Yrkeshögskolan Novia



Åbo Akademi
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5 Teampresentation
Helsingfors/Nyland

Triin Gyllenberg
Kemi

Mariann Holmberg
Kemi

Annika Venäläinen
Fysik

Jonas Waxlax
Fysik

Anna Karin Jern
Klasslärare

Ingvar Stål
Science

Markus Norrby
Fysik

Ray Pörn
Matematik

Vasa

Mats Braskén
Fysik

Berit Kurtén-Finnäs
Kemi

Kerstin Sandén
Klasslärare

Camilla Söderback
Matematik
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Åbo

Ann-Catherine Henriksson
Klasslärare

Ann-Sofie Leppänen
Kemi

Otto Långvik
Kemi

Cecilia Lundberg
Projektkoordinator

Åsa Lindberg
Projektstyrelsens ordförande

6 Projektledning

Minna Boström
Verksamhetsledare

7 Resurscentrets styrelse
Aura, Johan, PeM, kanslichef för Svenska Folkskolans Vänner
Ole Björkqvist, professor i de matematiska ämnenas didaktik, Åbo Akademi
Mikael Eriksson, DI, studiehandledare i Mattlidens gymnasium, Esbo
Gädda, Lars, TD, Senior Advisor vid Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy
Hupa, Mikko, professor i oorganisk kemi och andra prorektor vid Åbo Akademi
Höglund, Birgitta, FM, skoldirektör Vasa stad
Jalava, Martti, DI, vicepresident för Fibox Oy Ab
Lind, Tom, TkD, direktör Pöyry Oy
Lindberg, Åsa, FD, styrelseordförande, akademisekreterare vid Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland
Nordlund, Kai, professor i fysik, Helsingfors universitet
Romantschuk-Pietilä, Michaela, PeM, verksamhetsledare för Hem och Skola
Sandén, Torbjörn, PeD, direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och
yrkeshögskolan Novia
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