
HALLÅ STEAM!

Experience Workshop’s

STEAM inlärningsmaterial

Snöflingor & symmetrier
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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. 



Fri fantasi och gränslös kreativitet

Inledning till praktisk 
modellering med hjälp av 

4D Frame



Den pedagogiska 4D Frame modelleringsbyggsatsen baserar sig på en analys av de 
traditionella koreanska träbyggnadernas konstruktionsprinciper, där spikar inte används.

4D Frame har visat sig vara ett lämpligt verktyg för att utveckla olika färdigheter inom
ramen för den STEAM-baserade tvärvetenskapliga inlärningsmetoden.

4D Frame -byggsatser tillhandahålls av webbutiken www.learningbydoing.fi.

traditionellt koreanskt palats i trä konstruktionsprincipen

4D Frame tub

4D Frame kopplingsdon
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http://www.learningbydoing.fi/


böj, klipp & förena
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Inledning till praktisk modellering 
med hjälp av 4D Frame



Den traditionella 
nordiska 
juldekorationen: 
halmkronan 
("himmeli")
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Rör

Fördelare

Inledning till praktisk
modellering med hjälp av

4D Frame



4D Frame kan användas 
för att representera
vattenmolekylen (H2O) 
och utforska dess 
egenskaper i olika 
kemiska strukturer.

… eller så kan du visa hur vattnets
molekylstruktur ser ut när vattnet fryser:
Vattenmolekylerna i en iskristall
formar sig i ett hexagonalt mönster



När vi ser ett vackert vinterlandskap med 
vita fjälltoppar och skidbackar vet vi att det 
har fallit snö.

Men vad exakt är snö?
Snö är regn i fast form.
Det uppstår när ytterst små droppar av 
mycket kallt vatten fäster sig vid små 
dammpartiklar eller bakterier i luften 
och som sedan fryser till is.

Det här sker i molnen vid pass -12°

Celsius.



Den rådande temperaturen och luftfuktigheten 
inverkar på hur kristallerna uppstår.

Om luften är väldigt kall, och fuktigheten är 
hög, uppstår hexagonala ihåliga stavar. Om 
luften är varmare uppkommer sexsidiga 
stjärnfigurer.

Varje snöflinga får sin egen struktur under sin resa 
ner mot Jorden, och dess slutliga utseende 
påverkas av den minsta ändring av temperaturen 
och luftfuktigheten.



Kanske tar just din iskristall skepnaden av 
en vacker 3-dimensionell stjärna under sin 
väg ner till Jorden?

Länk till en samling bilder av
snöflingor:
http://www.snowflakebentley.com

http://www.snowflakebentley.com/
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Arbeta i par eller i små grupper! Arbeta som en
grupp ingenjörer!

Lös ett givet problem under en given tid, med 
användning av begränsade resurser.

Ställ upp mål
Gör planer
Utför försök
Bestäm er idé eller design
Gör mer med mindre

Inledning till praktisk 
modellering med hjälp av 

4D Frame



Detta utbildningsmaterial är skapat inom ramen för HALLÅ STEAM!- programmet som stöds av
Svenska kulturfonden i Finland.

Den svenska-finska STEAM Learning Day "HALLÅ STEAM!" erbjuder STEAM-aktiviteter,
med inslag av historiska förbindelser mellan konst och vetenskap med finsk och svensk anknytning.

Innehållet i STEAM Learning Day engagerar lärare och elever i värdskolan och utformas i nära
samarbete med dem.

HALLÅ STEAM!

Webbsida: https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day-2018-2021
Programmet är utfört av Experience Workshop ay med understood 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) FD,
forskare inom STEAM-
pedagogik

Johan Sten (1967) docent i elektroteknik,
forskare i matematikens historia

Vem är vi?

Kristóf Fenyvesi (1979) FD,
forskare inom STEAM-pedagogik

Johan Sten (1967) docent i
elektroteknik, forskare i
matematikens historia



SYNERGIER I FUNKTION
Vårt mål är att erbjuda alla möjligheter att lära sig matematik genom konst och att skapa 
konst genom matematik.

NÄTVERK & EVENEMANG
Vi organiserar kreativa skoldagar / matematik & konstutbildningsprogram / tvärvetenskapliga festivaler / 
familjedagar / utställningar / workshops / seminarier och övningar

“FULL STEAM AHEAD” – FULL FART FRAMÅT
Vi erbjuder forsknings-, konsultations- och projektledningstjänster inom multidisciplinär utbildning och 
STEAM-utbildning (vetenskap, teknik, teknik, konst och matematik).

KONST OCH VETENSKAP FÖR BARN
Vår internationella ambulerande utställning för matematisk konst är redo att besöka dig. Vår samling 
inkluderar konstverk, vetenskapliga modelleringsverktyg, matematikpussel och andra spännande föremål.

Experience Workshop

Kontakta oss: info@experienceworkshop.org
Webbplats: 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


