
Nationella resurscentra inom Naturvetenskapliga ämnen.

Enligt  angivna  kriterier  bör  kunskaper  och  erfarenheter  från  befintliga  nationella
resurscentrum tillvaratas  inom ramen för  det  nybildade  ämnesdidaktiska  centret  i
naturvetenskap och teknik, oberoende av var det ämnesdidaktiska centret placeras.
Detta  dokument  presenterar  i  korthet  nuvarande  resurscentra  inom  natur–veten–
skapliga ämnen. 

Nationellt  resurscentrum för Fysik (NRCF),  Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) grundades 1994, 1994,
resp 2002, och är placerade vid Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala
universitet.  Alla  tre  har  som uppdrag  att  stödja  lärares  undervisning  i  respektive
ämne,  för  att  barn  och  elever  ska  kunna  få  en  så  inspirerande  undervisning  som
möjligt  inom  naturvetenskap  och  för  att  därigenom  också  öka  intresset  för
naturvetenskap och teknik och för utbildningar i dessa ämnen. 

Vardera  centret  får  statsbidrag  på  ca  1,8  MSEK  per  år.  Detta  anslag  har  enbart
undergått indexjustering under nära tio år.  Med små resurser har NRC bedrivit  en
mycket uppskattad, högkvalitativ verksamhet, som når många lärare nationellt  och
som kombinerar ämnesdidaktik med metodik och ämnesdjup. 

Ett  speciellt  nära  samarbete  finns  mellan  de  tre  centra  som  verkar  inom  de
naturvetenskapliga  ämnena.  Samarbetet  mellan  dessa  tre  NRC  har  med  åren
fördjupats med bl.a.  regelbundna föreståndarmöten.  Flera projekt  har genomförts  i
samarbete, där våra nätverk – ämnesmässiga,  nationella och regionala - är en styrka.
Vi inleder med en presentation av gemensam verksamhet för dessa centra, följt av en
mer presentation av av respektive centrum. 

I några projekt har vi också samarbetat med CETIS -Centrum för Teknken i Skolan: I
samband med Skolforum v44 har vi haft en gemensam monter och gemensamt tagit
fram workshop- och föreläsningsprogram. Det gäller också framtagandet av en portal,
TeknikOchNatur.se, med stöd för F-6 lärare 

Samarbetsprojekt mellan NRCF, KRC och Bioresurs. 

Projekt med uppdrag/bidrag från Skolverket under de senaste tre åren (inom parentes
anges huvudsökande till projektet):

 NO-Biennaler:  Mycket  uppskattade regionala konferenser för  grundskol–
lärare som genomförts sedan 2002, med stöd från Skolverket. Under 2013
nås mer än 600 lärare vid NO-biennaler i  Växjö, Umeå och Karlstad. Ett
hundratal lärare från högskolor, skolor och science center föreläser eller ger



workshops i parallella sessioner som omfattar ämnesfördjupning, didaktik
och konkreta laborativa metoder.

 Alla  NRC  har  gett  synpunkter  och  förslag  under  arbetet  med
styrdokumenten  vid  den  senaste  läroplansreformen  genom  att  ingå  i
referensgrupper.

 Ramkursplan  för  fortbildning  av  förskollärare,  beviljat  2010  (HiG,
tillsammans med NRC och företrädare för andra högskolor)

 Framtagning av en webbportal med NO- och teknikmaterial för lärare i åk
F-6, beviljat 2010 och fortsatt bidrag t o m 2013 (Bioresurs, tillsammans med
KRC, NRCF och CETIS)

 Utredning om kommunernas intresse för s.k. NT-utvecklare, beviljat 2010
(KRC)

 Förskolenätverk  för  naturvetenskap och  teknik,  (i  samarbete  med andra
lärosäten).  Första  nätverkskonferensen  hölls  i  Stockholm  2011  med  75
deltagare.  En  Facebook-grupp har  bildats,  som  nu  har  360  medlemmar.
(NRCF)

 NO2012,  onferens  i  Göteborg  för  grundskole-  och  gymnasielärare
(Skolverket i samarbete med NRC)

 Anordnande  av  lektorsmöte,  beviljat  2012  (Kemistsamfundet,  NRC,
Fysikersamfundet och Biologilärarnas förening)

 En serie kursdagar på olika håll i landet för NO-lärare på  grundläggande
nivå inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
planeras på uppdrag av Skolverket. (Bioresurs)

 Didaktiskt NO-material för lärare i F-åk 3, publicerat som ett kompendium
(KRC)

 Skolforum,  v44,  en  gemensam  monter  och  föreläsnings  och  workshops-
program tillsammans  med CETIS

 NRC ingår i den nationella kommittén för EUSO (European Union Science
Olympiad) och deltarar aktivt i genomförandet av tävlingen.  

Vi vill  fortsätta detta produktiva samarbete, men med ett gemensamt uppdrag och
förstärkta  resurser  som  också  ger  möjlighet  att  knyta  ämnesdidaktisk  forskning
närmare  till  oss.  Ett  gemensamt  administrativt  stöd  skulle  ge  bättre  möjlighet  till
samordning och medföra en effektivisering av delar av arbetet. Vi är övertygade om
att detta skulle ge svenska lärare de bästa möjligheterna att få stöd för undervisningen
i naturvetenskapliga ämnen.

Ann-Marie Pendrill
Föreståndare
NRCF

Britt-Marie Lidesten
Föreståndare
Bioresurs 

Vivi-Ann Långvik
Föreståndare
KRC



Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF 

Nationellt  Resurscentrum  för  Fysik,  NRCF,  inrättades  1994  vid  Lunds  universitet.
NRCF har som huvuduppgift att verka för att lärare erbjuds möjlighet till fortbildning,
stöd och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och
skolans alla  stadier.  Många andra aktörer har i  uppdrag att  stimulera intresset  för
matematik och naturvetenskap, lokalt, nationellt, internationellt och virtuellt. Genom
att axla ett nationellt ansvar och verka för samarbete och samordning kan NRCF bidra
till  att  ännu  fler  lärare  får  inspiration,  resurser  och  fortbildning  för  sin
fysikundervisning. Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord
för NRCFs verksamhet.

Enligt policy antagen i maj 2010 har verksamheten NRCF har som mål att inom givna
ramar

• att  arbeta  för  höjd  kompetens  hos  lärare  och  bidra  till  att  stärka  lärarnas
möjligheter  att  göra  medvetna  och  aktiva  val  i  sin  undervisning  och
bedömning, utifrån gällande styrdokument

• att  stimulera  till  metodisk  och  didaktisk  utveckling  med  mål  att  NO-
undervisningen och fysik ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för
elever  på  alla  nivåer  och  med  hänsyn  taget  till  barns  och  ungdomars
identitetsskapande  t.ex.i  relation  till  genus,  etnicitet,världsbild  och
ideologi,samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.

• att  synliggöra  fysikens  och  naturvetenskapens  roll  i  dagens  samhälle  och
yrkesliv.

• att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare i förskola och
skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik,

• att  vara  en  länk  mellan  forskning,  skola,  samhälle  och  näringsliv  avseende
fysikutbildning

• att  medverka  vid  utveckling,  framtagning  och  implementering  av
styrdokument för svensk skola och förskola,

• att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta
initiativ  till  samarbete  mellan  nätverk,  föreningar  och  organisationer  som
verkar  för  utveckling  och  förnyelse  av  svensk  utbildning  inom  fysik  och
naturvetenskap,

• att  utveckla  kontakter  och  samarbete  med  nationella  och  internationella
nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning
och utvecklingsarbete,

• att  stödja  och  medverka  i  arbete  med  kunskapsöversikter,  utveckling  och
forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,

• att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och
fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.



Medarbetarnas  kompetens  spänner  över  många  olika  områden  inom  fysik  och
didaktik, med erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Vi har goda kontakter med
forskare och lärare på alla svenska universitet med fysikutbildning, med lärarutbildare
i naturvetenskapliga ämnen och med lärare från många olika skolor över hela landet.
NRCF har också goda internationella kontakter inom forskning och utbildning.

Personal

Föreståndare är Ann-Marie Pendrill, på 75% tjänst. Hon är också f.n. gästprofessor i
Naturvetenskapernas didaktik.  På den andra delen av sin tjänst är hon professor i
Fysik vid Göteborgs universitet. 

Lassana Ouattara (50%) är  utbildad gymnasielärare med forskningsbakgrund inom
nanovetenskap. Peter Ekström är universitetslektor vid LU/LTH. Han fortsätter efter
sin pensionering på 20%, bl.a. med frågelådan. Lena Hansson (20%) har en bakgrund
som gymnasielärare och har disputerat i Fysikdidaktik vid HKr.

WWW-platsen fysik.org

På webb-platsen fysik.org informerar vi om olika aktiviteter, både egna och andras
(efter  granskning).  Frågelådan  har  över  6000  besvarade  och  indexerade  frågor.
Filmade experiment och "snacks" inspirerar lärare att prova olika experiment. Vi har
också  material  och  aktiviteter  mer  direkt  riktafde  till  olika  stadier,  som  kortfattat
beskrivs nedan. Som komplement till webb-platsen använder vi också Facebook, bl.a.
sidan www.facebook.com/fysik och flera specialiserade grupper.

Förskola 

NRCF genomfört ett par uppskattade Förskoleslyftskurser och initierat ett Nätverk för
naturvetenskap och teknik i förskolan. I samband med den första nätverkskonferensen
2011 startade också en Facebook-grupp, som nu har 332 medlemmar.

Grundskola 

Tillsammans  med  övriga  nationella  resurscentrum  inom  genomförs  NO-biennaler.
Under 2013 genomförs 3 biennaler, i Växjö, Umeå och Karlstad. Vi har genomfört flera
lärarlyftskurser  och fortbildningsdagar för grundskollärare och utvecklar fysikdelen
av www-platsen TeknikochNatur.se. 

NRCF  har  utvecklat  ett  omfattande  lekplatsfysikmaterialockså  tagit  fram  ett
stödmaterial för andra aktörer som vill genomföra lekplatsinslag i lärarfortbildning.
F.n.  driver  vi  också  ett  forsknings-  och  utvecklingsprojekt  "Fysik  för  den  digitala
generationen"  tillsammans  med  Byskolan  i  Södra  Sandby.   Facebook-gruppen
lekplatsfysik har nyligen fått sin medlem nr 600. 

Gymnasiet.

Arbetet  med gymnasielärare har under de senaste åren fokuserat  på ett  samarbete
under  paraplyet  Fysikbron,  där  fysiker  med  skolkontaktansvar  från  alla  stora
universitet deltar, tillsammans med lärare i sina respektive nätverk. Vid möten med
fysikbro-nätverket har ett antal olika intressegrupper bildats, bl.a. Stora anläggningar,
Fysik  3  på  gymnasiet,  tävlingar,  projektarbete,  nöjesparksfysik,  ikt,  diagnoser  och
andra  didaktiska  undersökningar.  En  sammanfattning  av  diskussioner  finns  på  en
nystartad  blogg:  fysikbro.blogg.lu.se.  Vi  har  också  arrangerat  lärarprogram  i
anslutning till två större fysikkonferenser, för att ge lärare möjlighet att möta forskare
och forskare möjlighet att ta del av aktuell fysikdidaktisk forskning. Gymnasiearbetet
sker ofta i samarbete med Svenska fysikersamfundet - och vi publicerar regelbundet



artiklar  i  deras  tidning  Fysikaktuellt.  Samarbetet  med  fysikersamfundet  omfattar
också  svenska  förberedelser  för  deltagande  i  den  internationella  tävlingen  IYPT  -
International young physicists' tournament.

Samverkan med andra aktörer

Förutom nationella resurscentra och Svenska Fysikersamfundet samverkar vi med ett
antal andra aktörer, t.ex. genom workshops och presentationer vid årskonferenser för
det  skandinaviska  nätverket  Smil(E),  Matematikbiennaler  och  Skolforum.  Inom
nöjesparksfysiken samarbetar vi med Liseberg och Gröna Lund och med Göteborgs
universitet och Vetenskapens Hus, och även internationella partners. Samverkan med
Danmarks  fysik  och kemilärarförening omfattar  bl.a.  firandet  av 100-årsjubileet  av
Bohrs  atommodel  2013.  Erfarenhetsutbyte  mellan  olika  nationella  lärarnätverk
initierades av Insititute of Physics 2012, där NRCF var representerat.   Medarbetare
från  NRCF  presenterar  ofta  material  på  internationella  konferenser  som  ESERA,
GIREP och ICPE. 

Våra nätverk växer, såväl nationellt som internationellt och samarbetet fördjupas.

Verksamheten presenteras mer på www2.fysik.org/om_oss/verksamhetsberaettelser 

Ann-Marie Pendrill

Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se

Professor, föreståndare



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs)

Regeringen beslutade i december 2001 att avsätta medel för inrättandet av Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknik. Verksamheten startade hösten 2002 som ett
samarbete  mellan  Uppsala  universitet  och  SLU  och  med  uppdrag  från
Utbildningsdepartementet och Uppsala universitet. Centret är en resultatenhet inom
Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet.  I  ledningsgruppen
ingår  representanter  från  Uppsala  universitet,  Sveriges  lantbruksuniversitet,
Skolverket och Biologilärarnas förening.

Det  övergripande syftet  för  verksamheten är  att  stödja  lärares  arbete  mot  målen i
styrdokumenten och att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en
höjd kompetens och ett ökat intresse för biologi och bioteknik. Därigenom ges elever
ökade  möjligheter  till  en  aktuell  och  intresseväckande  undervisning.  Arbetet  vid
Bioresurs inriktas på att: 

 följa  ämnesområdets  utveckling  inom  forskning,  didaktik  och  praktiska
tillämpningar, samt följa aktuella samhällsfrågor som berör ämnesområdet,

 stödja och inspirera lärare genom att informera om goda idéer och erfarenheter
från skolan, samt informera om forskningsresultat  och litteratur inom ämne-
sområdet,

 främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare och bidra till att nätverk
skapas,

 utveckla undervisningsmaterial till stöd för lärare i laborativt arbete och fältarb-
ete,

 verka för ett undersökande och laborativt arbetssätt bland annat med hjälp av
digitala medier, 

 ge råd och stöd om säkerhet och regler vid praktiskt arbete inom ämnesområ-
det,

 informera om och stimulera till diskussion i frågor om hållbar utveckling och
etiska frågor inom ämnesområdet,

 medverka i såväl regional som nationell kompetensutveckling för lärare,

 arbeta för en tvärvetenskaplig syn i skolan på biologi och bioteknik samt verka
för att frågeställningar som har koppling till dessa ämnesområden integreras i
andra ämnen,

 utgöra en resurs för grundutbildningen av lärare,

 främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.

Ekonomi 

Regeringen  har  årligen  avsatt  medel  till  resurscentrums  verksamhet  som  för  2013
uppgår  till  1 802 tkr.  Tillkommer  bidrag  från  Uppsala  universitet  och  Sveriges
lantbruksuniversitet, samt externt finansierade projekt. 



Personal

Föreståndare  Britt-Marie  Lidesten  (100  %),  Kerstin  Westberg,  tillsvidareanställd
informatör (60 %) och Ammie Berglund projektanställd informatör (50 %). Tillkommer
administrativt stöd. 

Verksamhet 

Bioresurs fungerar som kontaktyta mellan lärare/skolor respektive olika myndigheter/
organisationer.  Bioresurs  har  exempelvis  återkommande  kontakter  med
Arbetsmiljöverket för att uppdatera regler och säkerhetsföreskrifter kring laborationer
i  skolan  för  att  sedan  kunna  sprida  informationen  till  skolor.   Samarbetet  med
Nationellt  resurscentrum  för  fysik,  Kemilärarnas  resurscentrum  och  Centrum  för
tekniken  i  skolan  är  omfattande,  föreståndarna  träffas  regelbundet  olika  projekt
genomförs i nära samarbete.

Bi-lagan, en  tidning  om undervisning  och  lärande  inom biologi/bioteknikområdet,
som  ges  ut  med  tre  nummer  per  år.  Upplagan  är  upp  till  20  000  exemplar  och
tidningen skickas utan kostnad till gymnasie-, grund-, same- och specialskolor, samt
vuxenutbildningar  och  prenumeranter.  Innehållet  har  en  konkret  ämnesdidaktisk
inriktning. Forskare inom ämnesdidaktik och olika biologiska discipliner medverkar. 

Nyhetsbrev, skickas ut via mail till olika målgrupper inom skolan, med sammanlagt ca
1 400 prenumeranter.

Webbportalen,  www.bioresurs.uu.se,  innehåller  omfattande  stödmaterial  för  lärare  i
hela skolan bl.a. alla artiklar från tidningen Bi-lagan. Ca l miljon besökare årligen.

Kurser och konferenser erbjuds på olika håll i landet i egen regi eller i samarbete med
andra aktörer.

- Kurser  inom Förskolelyftet  utbildade över  200 förskollärare  och barnskötare
2010-2011.

- Ett stort antal kortkurser har genomförts runt om i landet med målgrupp lärare
i  grundskola  och/eller  gymnasium/vuxenutbildning.  Exempelvis  har  gen-
teknik,  mikrobiologi,  ekologi,  artkunskap  och  humanfysiologi  behandlats.
Bioresursdagar,  som vänder sig  till  lärare i  gymnasium och grundskola,  har
genomförts i Uppsala sedan 2003. Fokus för dessa kursdagar är samverkan for-
skning-skola och att omsätta aktuell forskning till konkret, praktisk verksamhet
i skolan. 

- NO-biennaler för lärare i grundskola F-9 genomförs vartannat år i samarbete
med Kemilärarnas resurscentrum och Nationellt resurscentrum för fysik, samt
med universitet på olika orter i landet. NO-biennaler genomförs under 2013 i
Växjö,  Umeå  och  Karlstad  med  sammanlagt  ca  800  deltagare  och  med-
verkanden.  

Exempel på uppdrag med extern finansiering:

Ett stort antal uppdrag från  Skolverket har genomförts under åren. Uppdrag/bidrag
under 2013:

- Bidrag från Skolverket ges till produktion av nummer 2 av tidningen Bi-lagan. 

- Samarbetet med övriga nationella resurscentra är omfattande. En webbportal är
under uppbyggnad (www.teknikochnatur.se) för förskola och grundskola F-6
med ett brett spektrum av resurser i naturvetenskap och teknik kopplade till
styrdokumenten.  En serie  kursdagar på olika håll  i  landet  för  NO-lärare  på



grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna, projektansvar Bioresurs. Bioresurs har projektansvar för dessa båda
projekt.  En konferens för lektorer i biologi, fysik och kemi. 

Skolprojekt  Linné  genomfördes  2005-2008  på  uppdrag  från  Kungl.  Vetenskaps–
akademien och innebar framtagande av ett  omfattande undervisningsmaterial  i  ett
historiskt  perspektiv,  samt uppbyggnad av ett  nätverk av ca 400 skolor  runt  om i
Sverige. Se www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne/index.html

Ett  pågående projekt  på  uppdrag av Kungl.  Vetenskapsakademien att  utveckla  ett
webbaserat  material  om  GM-växter  med  fokus  på  Socioscientific  Issues (SSI).
Genomförs  i  samarbete  med  Nationalkommittén  för  biologi  (KVA),  forskare  inom
ämnesdidaktik eller växtgenetik och verksamma lärare. 

Internationella och nationella tävlingar

- Det nationella uttagningsprovet till International Biology Olympiad (IBO), samt
ett tvådagars träningsläger för de bästa eleverna i den nationella tävlingen, or-
ganiseras av Bioresurs. 

- Bioresurs ingår i den nationella kommittén för EUSO och har aktivt deltagit i
det nationella uttagningsprovet till den internationella tävlingen.  

- Bioresurs deltar i juryarbetet för Svenska juniorvattenpriset (Swedish Water In-
stitute).

- Lärare och elever i förskola och gr F-6 kan delta i Utmaningen från Bioresurs.
Syftet är att inspirera till uteaktiviteter och öka kunskaperna och intresset för
naturen. Se Utmaningen 2013 på www.bioresurs.uu.se 

Britt-Marie Lidesten, 

Föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se, Tel 018-4715066, 070 425 09 73 



Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), Nationellt resurscentrum i kemi

Allmänt

Kemilärarnas resurscentrum (KRC) grundades av Utbildningsdepartementet 1994. Det
kom till på ett initiativ av verksamma kemister, som oroade sig för en nedgång av
kemikunskaper  i  skolan  redan  då.  Vår  huvuduppgift  är  att  nationellt  stöda  och
samverka  med  lärare  genom  att  aktivt  följa  med  ämnesområdet  inom  forskning,
samhälle och didaktik för  att  kunna erbjuda relevant  och aktuell  fortbildning med
teori och praktiska tillämpningar, ge råd om säkerhet för laborativt arbete, presentera
inspirerande och nya resurser/material för undervisning av kemi i skolan samt sprida
information om kemin i samhället, inkl. kemiforskning.

Ekonomi

Verksamheten har en budget på ca 3 miljoner Sek, av vilka något mer än hälften är
anslag  från  Utbildningsdepartementet.  Hyra  och  ett  mindre  anslag  kommer  från
Stockholms  universitet.  Resten  utgörs  av  ansökta  projektmedel  och  försäljning  av
material och kurser.

Personal

Personalen består av tre helårstjänster. Av dessa är endast föreståndaren, anställd på
100 %. I personalstyrkan, som arbetar på 30-50 %, deltid år en doktor, två licenciater
och  två  grundskollärare.  Alla  har  lärarlegitimation  som  kemi-  eller  NO-lärare.
Föreståndaren  är  universitetslektor,  med  goda  kontakter  inom  forskning  och
utbildning, nationellt och internationellt.

Verksamhet

 KRCs  kursverksamhet  sträcker  sig  över  hela  landet  med  beställda,  skräd-
darsydda studiedagar med olika teman, som t.ex. öppna laborationer för må-
luppfyllelse,  tematiska  kurser,  säkerhet  och  riskbedömning  samt  undervis-
ningstips med didaktiskt fokus. Kurserna har genomförts i hela landet, vanli-
gen 15-20 stycken per år. KRC har även anlitats för studiedagar för lärare i Fin-
land. Nationella NO-Biennaler ordnas tillsammans med NRC i fysik och bio-
logi, vartannat år. En nordisk lärarkonferens (på engelska) ordnades 2011 med
deltagare från alla nordiska länder. 

 KRC har  utarbetat  och genomfört  universitetskurser  (högskolepoänggivande
kurser) för Kemi- och NO-lärare. (e-learning), som 30 hp Lärarlyftskurser, 4,5
hp Säkerhet och riskbedömning Den sistnämnda är mycket populär, och har
hållits 10ggr med bevarat högt söktryck.

 KRC  har  utarbetat  ett  stort  antal  didaktiskt  undervisningsmaterial  för  alla
skolstadier med fokus på experiment och vetenskapligt arbetssätt, vardagliga
fenomen (t.ex. Introduktion av NV för yngre åldrar, materialkunskap, oljeraffi-
nering, papper och massa, kemin i maten, läkemedel, öppna laborationer, stöd



för  gymnasiets kemikurser etc.).  Se  www.lrc.su.se  Materialen utvärderas på
kurser och revideras, innan vi trycker upp en begränsad upplaga.  De säljs till
självkostnadspris, tills upplagan är slut och läggs därefter ut på hemsidan för
att lärare gratis ska kunna använda det i undervisningssyfte. Allt vårt material
står under ”Creative Commons licence”. 

 KRCs når snabbt  ut  till  praktiskt  taget  alla  svenska högstadie-  och gymnas-
ieskolor (kemilärare) via vår tidning, Informationsbrevet (IB). Vi har  även pren-
umeranter från många låg- och mellanstadieskolor och t.o.m. utomlands. IB har
en upplaga på ca 2000 exemplar och utkommer 4 ggr/år.  Alla skolstadier kan
få ett exemplar gratis, flere exemplar kan nedladdas från vår hemsida. Vi in-
formerar om detta, förutom på tidskriften, på alla tillställningar vi deltar i. Den
feed-back vi får visar att tidningen är uppskattad och behövs. Under senare år
har  andelen  prenumererande  låg-  och  mellanstadieskolor  ökat,  i.o.m.  att  vi
tydligare riktat oss till denna kategori lärare.

 Vi har under våra 20 år genomfört ett stort antal projekt med finansiellt stöd
från Skolverk, industri och fonder för att utveckla skolans kemiundervisning.
En förteckning över några av dessa finns nedan.

 Övrig verksamhet omfattar bl.a. utarbetande av kompendier och annat under-
visningsmaterial,  internationella  konferenser  med  presentationer,  kontakter
med systerorganisationer nationellt och internationellt, andra relevanta aktörer
i landet, frågelåda (kemirelaterade frågor) för skola, allmänhet och medier samt
kontakter med de andra NRC om aktuella skolfrågor, samverkan med Svenska
Kemistsamfundet, iKEMI och KVA, 

Kontakter med Skolmyndigheter: 

Kontakterna har blivit tätare i takt med det ökade reformarbetet i skolan. KRC har
fungerat som referensgrupp för kursplanearbetena i kemi och NO. Vi har även fått ett
flertal  uppdrag  från  Skolverket  och  ansökt  om  och  beviljats  projekt  som  står  i
samklang med vårt uppdrag och de uppdrag, som Skolverket får av regeringen. Några
Skolverksuppdrag från tre senaste år är: 

• Ramkursplan för förskollärare,  beviljat  2010 (tills.  med andra företrädare för
högskolor)

• Utredning om kommunernas intresse för s.k. NT-utvecklare, beviljat 2010 (tills.
med NRC i fy och bi)

• Om världen – ett undervisningsmaterial om naturvetenskap för lärare i åk F-
åk3 (tillsammans med MND, SU). Beviljat 2010

• Framtagning av en webbportal med NO- och teknikmaterial för lärare i åk F-6,
beviljat  2010 och forts. 2011 (tills. med NRC i bi, fy och te)

• Nordisk kemilärarkonferens, beviljat 2010 (tills. med Kemistsamfund i Norden)

• NO-konferens i Göteborg (Skolverket och NRC planerade programmet)

• NO-Biennaler, beviljat 2012 (tills. med NRC i bi och fy) Konferensen har åter-
kommit vartannat år sedan 2002 med ekonomiskt stöd från Skolverket.



• Anordnande av lektorsmöte, beviljat 2012 (tills. med NRC och andra aktörer)

• Med fokus på kemin, från grundskola till gymnasium, beviljat 2012, pågår.

Kemilärarnas Resurscentrum, Stockholms universitet/MMK

Vivi-Ann Långvik, föreståndare, F.D


