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Vad är STEAM-undervisning?

• I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland (2014) anmodas 

lärarna och skolorna att utveckla elevcentrerade, mångvetenskapliga och helhetsskapande 

undervisningsprogram samt undervisning genom samarbete i grupper.

• STEAM svarar på detta krav, eftersom det innebär en mång- eller tvärvetenskaplig integration 

av vetenskap (Science-), teknologi (Technology-), ingenjörsvetenskap (Engineering-), konst 

(Arts-) och matematik (Mathematics) i inlärningen.

• STEAM bygger på samarbete mellan lärarna.



Genom projektbaserade kreativa metoder är STEAM-undervisning
ämnad till att utveckla problemlösning, samarbete och samordnat
tänkande. STEAM kan öka elevernas engagemang, motivation och
tillfredsställelse av att lära sig nya saker.

Begreppet STEAM (från orden 
Science, Technology, 
Engineering, Arts och
Mathematics) syftar på ett 
samordnat inlärningssätt. 



Vad är Poly-Universe?

Uppfinnaren av detta unika geometriska system är den ungerske 

bildkonstnären János Saxon-Szász. 

Verktyget erbjuder ett nytt perspektiv på undervisning av matematik och konst 

på förskole-, lågstadie- och högstadienivå genom att förorda metoden 

• ”lära genom att göra”, 

• lekfull pedagogik och 

• problemlösning genom att förena matematik och konst.

Poly-Universe byggsatsen innehåller tre figurer: triangel, cirkel och kvadrat.

Poly-Universe distribueras av Experience Workshop i Finland. Du kan köpa den från adressen 

www.learningbydoing.fi. Poly-Universe tillverkas av Poliuniverzum Ltd. 

http://www.learningbydoing.fi/


Vad är Poly-Universe?

Du kan ladda ned gratis:

• Poly-Universe inlärningsmaterial - omfattande metodologin och 150 övningar för åldrarna

6-18: http://poly-universe.com/puse-treasury/. Resultatet av Erasmus+ PUSE (Poly-

Universe in School Education) projektet, 2017-19

• 150 övningar för elevbruk, åldrarna 6-18: http://poly-universe.com/puse-methodology/

http://poly-universe.com/puse-treasury/
http://poly-universe.com/puse-methodology/


Vad är Poly-Universe?

PUSE-metodologin består av fem tematiska enheter:

1. Geometri, mätning: eleverna lär sig geometriska transformationer olika slag av

rektanglar, konvexa och konkava former, och lär sig begreppen hörn och kant.

2. Kombinatorik och sannolikhet: Strukturen och variationerna av färg och storlekar i

Poly-Universe erbjuder en outtömlig källa till kombinatoriska uppgifter. Detta kapitel

innehåller en rik mångfald av material för alla åldrar.

3. Mängdlära och logik: Logiska operationer såsom negation, konjunktion, disjunktion, 

implikation och komplexa operationer som härleder sig från dem, ävensom kvantifikatorer

(”alla”, ”existerar”, och deras negationer) förekommer bland övningarna.

4. Grafer och algoritmer: triangeln, cirkeln och kvadraten i Poly-Universe kan användas i 

kodningsövningar: genom att stapla elementen skapar du grafteori.

5. Det komplexa och det visuella: Detta kapitel omfattar övningar baserade på GeoGebra 

och GoogleDraw, fraktaler and 3D-element, visuella lekar som hänvisar till Poly-

Universes bakgrund i bildkonsten.



Vad är Poly-Universe?

107 Nivå A / Ålder: 6-10 

Ämne: Geometri

Uppgift: Konstruera allt större trianglar med hjälp av ett triangelset. Anteckna antalet element för varje

konstruktion. Hur många slags trianglar kan du konstruera? 

Regelbundenheter: Eleverna kan beskriva många iakttagelser med egna ord.

Lösning: Fem trianglar kan konstrueras, en av varje storlek. Ett element saknas i den största triangeln.



Vad är Poly-Universe?

212 Nivå B / Ålder: 10‐14

Ämne: Kombinatorik

Uppgift: Konstruera den minsta möjliga regelbunda sexhörningen av samma storlek och

färgkombination. Hur många sådana sexhörningar kan byggas utav ett triangelset?

Lösning: På grund av begränsningen av samma färgkombinationer måste det finna en enfärgad 

sexhörning i mitten. Det finns bara ett sätt att konstruera den centrala sexhörningen. Såldes finns det 

bara en lösning för varje färg och storlek. Vi får alltså 4 färger × 3 storlekar = 12 olika konstruktioner. 

Några exempel:



Vad är Poly-Universe?

228 Nivå C / Ålder: 14‐18

Ämnen: Kombinatorik, symmetri

Uppgift: Vi väljer element av samma grundfärg från

Poly‐Universes cirkelelement, därefter en sluten form av

samma färg och likadana anslutningar (se bilden).

1. Hur många olika ringar kan konstrueras på detta sätt?

2. Finns det bland dessa linjesymmetriska exempel? Finns det  

rotationssymmetriska former? Hur kan vi besvara dessa frågor

om vi bortser från färger och fokuserar endast på storlekar?

Lösning: Det är till nytta att gruppera de möjliga konstruktionerna antingen

på grundval av de anslutande formerna eller de icke-anslutande formerna på

ringens yttre kant. De sex möjliga lösningarna kan ses nedan. Den första 

radens former är varken linje- eller rotationssymmetriska. Om vi bortser från

färgerna har de en 180° rotationssymmetri (symmetri runt mittpunkten). Den 

andra radens former har tre symmetrilinjer, rotationssymmetri om 120° och

240°, om vi bortser från färger och fokuserar endast på form och storlek.



Vad är Poly-Universe?

228 Nivå C / Ålder: 14‐18

Ämnen: Kombinatorik, symmetri



Vad är Poly-Universe?

409 Nivå BC / Ålder: 12‐18

Ämnen: kombinatorik, algoritmer

Uppgift: Konstruera en stor kvadratisk form med enhetlig anslutning vid sidorna i ett 5×5 arrangemang

och ett hål i mitten genom att placera elementen slumpvis. Hur många olika montage är möjliga med 

denna regel? 

Lösning: Antalet montage kan beräknas. Varje element kan placeras på åtta olika sätt, och 24 element 

på 824 olika sätt. För att finna alla möjliga montage måste också elementens placeringsordning beaktas. 

Således blir svaret 824×24!

Konstruera denna form utav anslutningar

med samma färg och storlek vid hörnen.
Konstruera denna form med samma storlek på

anslutningarna vid hörnen.



Vad är Poly-Universe?

406 Nivå B / Ålder: 10‐14
Ämnen: klassificering, grafer

Uppgift: Låt oss räkna hur många olika slags element det finns i varje set.
Set: T‐triangel, C‐cirkel, K‐kvadrat
Färg: R‐RÖD; G‐GRÖN; B‐BLÅ; Y-GUL
Exempel på namngivning av element:
Lösning: På grund av likafärgade anslutningar måste vi ha en enfärgad sexhörning i mitten. Det finns bara ett sätt
att konstruera var och en av dessa centrala sexhörningar. För varje färg och storlek finns det bara en lösning, 
således har vi 4 färger × 3 storlekar = 12 olika konstruktioner. Några exempel:



Vad är Poly-Universe?

Nivå B / Ålder: 10‐14
Ämnen: kombinatorik, geometri, Tangram

Uppgift: 
a) Använd trianglar för att konstruera denna form. Använd hela settet.
b) Konstruera formen utav anslutningar av samma storlek.
c) Konstruera formen utav anslutningar av samma färg.
d) Konstruera formen utav anslutningar av samma storlek och färg.



Detta undervisningsmaterial har skapats inom ramen för HALLÅ STEAM! programmet, 
som förverkligats med stöd av Svenska kulturfonden i Finland.

STEAM Learning Day “HALLÅ STEAM!” erbjuder STEAM-aktiviteter som även
uppmärksammar historiska samband mellan konst och vetenskap i ett finlandssvenskt
sammanhang. 

STEAM Learning Day -konceptet engagerar värdskolans lärare och elever och skapas
i ett nära samarbete med dem.

HALLÅ STEAM!

Webbisida: https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day-2018-2021
Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay med stöd av Svenska kulturfonden.

https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day-2018-2021


HALLÅ STEAM!

Osmo Pekonen (1960) docent i
matematik, vetenskapshistoria och
civilisationshistoria

Kristóf Fenyvesi (1979) PhD, 
forskare i STEAM-pedagogik

Johan Sten (1967) docent, forskare, 
vetenskapshistoriker

Vem är vi?



SYNERGIES IN ACTION
Our goal is to offer opportunities for everyone to learn mathematics through the arts, 
and to create art through mathematics.

NETWORK & EVENTS
We organize creative school days / mathematics & art education programs / multidisciplinary festivals / 
family days / exhibitions / workshops / seminars and trainings

FULL STEAM AHEAD
We offer research, consultancy and project management in the field of multidisciplinary learning and 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) education.

ARTS AND SCIENCE FOR CHILDREN
Our International Travelling Exhibition of Mathematical Art is ready to visit you. The collection includes 
artworks, scientific modelling tools, math-art puzzles, and other spectacular objects.

Experience Workshop

Contact us: info@experienceworkshop.org
Website: www.experienceworkshop.org

mailto:info@experienceworkshop.org
http://www.experienceworkshop.org/


Utforska STEAM - Naturvetenskap, Teknik, Ingenjörsvetenskap, Konst och Matematik! 
Sök bland våra bästa verktyg för STEAM-inlärning!

Kontakta oss: shop@experienceworkshop.org
Webbplats: www.learningbydoing.fi

mailto:info@experienceworkshop.org
http://www.experienceworkshop.org/


Intresserad av STEAM? 
Behöver du stöd för att kombinera matematik med konst i din undervisning? Har du en god idé?

Kontakta oss: info@experienceworkshop.org
Webbplats: www.experienceworkshop.org

Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art

mailto:info@experienceworkshop.org
http://www.experienceworkshop.org/
http://www.facebook.com/experienceworkshop.math.art


Experience Workshop

www.experienceworkshop.org

learningbydoing.fi

experienceworkshop.math.art

math.art.learning

tinyurl.com/mathart-channel

Dr Kristof Fenyvesi

Nora Somlyody

Väliaitankatu 10 A7
40320 Jyväskylä, Finland
+358452560420
info@experienceworkshop.org


