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HÖGSKOLESTIFTELSEN I ÖSTERBOTTEN
BIDRAGSUTDELNING ÅR 2020

• Högskolestiftelsen i Österbotten stöder högskoleverksamhet på svenska i 
Österbotten

• Stiftelsen finansierar forskningsprojekt och delar ut bidrag och stipendier

• Prioriterade mål för de medel som delas ut är följande:
• Framtidens lärande
• Högre teknikutbildning
• Välfärd och välmående i Österbotten

• År 2020 görs större satsningar inom tyngdpunktsområdena:
• Energitekniken
• Pedagogikforskningen

• Sektoröverskridande mångåriga projekt i samarbete med externa parter (såsom övriga utbildningsenheter 
eller näringslivet) prioriteras, liksom projekt med regional och samhällelig nytta

• Stiftelsen ser även gärna att de projekt och den forskning som stöds bidrar till högskolans profilering



ALLMÄNT OM BEVILJADE MEDEL

• Utdelning sker ur två olika fonder och från Högskolestiftelsens egna medel: 
• Medel från Ann-Mari Finniläs fond går till Åbo Akademi i Vasa
• Stipendier ur Iris och Thor Österholms stipendiefond går till Vasa övningsskola eller pedagogiska enheten vid Åbo 

Akademi i Vasa
• Bidrag från Högskolestiftelsens egna medel går till svenskspråkig högskoleverksamhet i Vasaregionen

• Utbetalning
• Bidragen betalas ut vecka 15
• Betalning av rese- och konferensbidrag sker mot redovisning
• Mottagare av studerandestipendier offentliggörs senare

• Rapportering
• Alla bidraga (ej resebidrag) och stipendier som överskrider 1.000 euro ska redovisas elektroniskt under januari månad
• Även för fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport elektroniskt inlämnas i januari
• Omprövning av finansiering av forskningsprojekt kan ske utifrån redovisade resultat
• En mer omfattande utvärderings- och slutrapport inlämnas inom tre månader efter avslutat projekt
• För större projekt (projekt som erhållit finansiering om 15.000 euro eller mera) skickas i januari utöver den elektroniska 

rapporteringen en sammanfattande redogörelse (200-250 ord) för projektet och dess resultat under året 
• Rapportering av resekostnader görs i universitetets resekostnadsrapporteringssystem, en kort reseberättelse från 

konferensen inlämnas efter resan till Högskolestiftelsen 

• Vid presentationer av forskning eller projekt önskar Högskolestiftelsen att man om möjligt nämner att forskningen 
eller projektet fått stöd av Högskolestiftelsen i Österbotten



HÖGSKOLESTIFTELSEN I ÖSTERBOTTEN 
DELAR UT 1.010.500 EURO

• År 2020 uppgår Högskolestiftelsens utdelning till 1.010.500 euro
• Ann-Mari Finniläs fond 950.000 euro
• Iris och Thor Österholms fond 500 euro
• Högskolestiftelsens egna medel 60.000 euro

• Högskolestiftelsen firar i år 30 år och samtidigt firar Ann-Mari Finniläs fond 20 år
• Som jubileumssatsning har Högskolestiftelsen valt att särskilt uppmärksamma Åbo 

Akademis spetskunskap inom pedagogikens område:
• 150.000 euro tilldelas Högskolestiftelsen Research Fellow Programme in Education

• Samtliga bidrag beviljade av Högskolestiftelsen i Österbotten listas nedan



ANN-MARI FINNILÄS FOND 2020: 
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

Fortsättning på nästa sida

UTDELNING UR ANN-MARI FINNILÄS FOND PROJEKTFINANSIERING 2020

PROJEKTETS NAMN FAKULTET ANSVARSPERSON BESKRIVNING UTDELNING 2020 RAM 2021* TIDSPERIOD

Högskolestiftelsen Research Fellow Programme in Education / 
Högskolestiftelsens forskarfellowprogram FPV Fritjof Sahlström

FPV utvecklar och stärker sin forskning. Det finns dock fortfarande ett stort behov av framgångsrika 
satsningar inom forskning på allra högsta nivå. Ett viktigt led i att stärka forskningen är att öka 
nationellt och internationellt samarbete genom rekrytering av starka forskare med internationell 
bakgrund till forskningsmiljön i Vasa. Högskolestiftelsen Research Fellow Programme in Education 
ger internationella forskare möjlighet till forskning och nätverksskapande under gynnsamma 
förutsättningar vid Åbo Akademi i Vasa. Genom stödet ges forskningen inom de pedagogiska 
vetenskaperna i Vasa möjlighet till att ta betydelsefulla initiativ för att säkerställa en hållbar 
internationell etablering som en ledande forskningsmiljö inom sina profilområden.

150 000 €           150 000 €  2020-2021

Advances in process optimization/design for biomass 
applications and CO2 capture in second generation bioethanol 
production 

FNT Cataldo de Blasio

Innovating processes of biofuels production and CO2 capture. This will be done together 
with a strong international team. Furthermore, the developed infrastructure would serve 
as demo- environment in teaching related activities at Åbo Akademi. Biomass is 
fundamental to future production of fuel. Vaasa can intensify its biomass use, while 
growing in the market of renewable chemicals. It is also an opportunity to rethink 
chemical engineering practical education in learning by doing approach.

50 000 €             1.4.2020 - 
31.3.2021

Artisan - artificiell intelligens i skolan FPV Kirsti Hemmi
Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen av hur 
artificiell intelligens kan användas, för att ge ett pedagogiskt mervärde, inom undervisning 
och lärande i matematik.

60 000 €             1.7.2020 - 
30.6.2021

Avancerad vård i hemmet - klientcentrering, kompetens och 
säkerhet FPV Vaartio-Rajalin Forskningsprojekt har syfte att genom kartläggningar och jämförelser utveckla nationella 

kvalitetskriterier för klientcentrerat, kompetent och säker hemsjukhusverksamhet
40 000 €             2020

Effects of Political Innovations on Citizens (EPIC) FSE
Jenny Lindholm och 

Janne Berg 

The EPIC-project further develops the existing application Pocket Democracy, expands it to 
all Ostrobothnian municipalities, and evaluates its effects on citizens. Our research 
interest is specifically how to involve young people in democracy. 

50 000 €             2020

Energiteknik/Förstärkning av ny forskning (forskare), år 3/5 FNT
Margareta Björklund-

Sänkiaho

I projektet arbetar en projektforskare som medverkar till att bygga upp ny energiteknisk 
forskning samt speciellt stöder och handleder planering, metodval och vetenskapligt 
skrivande inom magister- och doktorandutbildning.

55 000 €             55 000 €       2020

I TID - Rätt insatser i rätt tid för främjande av psykisk hälsa och 
förebyggande av rusmedelsproblematik bland barn och unga i 
Österbotten

FPV Anna K. Forsman

I projektet evalueras tidigare nordiska sektoröverskridande initiativ med fokus på 
främjande av barns och ungas psykiska hälsa och tidigt förebyggande av 
rusmedelsproblem. Förutsättningar för pilotering av nya innovativa samarbetsformer 
utreds i fyra österbottniska kommuner.

50 000 €             2020

Ny grundmodul inom området energiteknik och -system (20 
sp) som ges på både engelska och svenska FNT

Margareta Björklund-
Sänkiaho

 Målet med projektet är mer samverkan mellan ÅA och Novia genom att bygga upp 
en ny grundmodul inom området energiteknik och –system (20 sp) som ges på både 
engelska och svenska.

20 000 €             1.4.2020 - 
31.3.2021



ANN-MARI FINNILÄS FOND 2020: 
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT
Fortsättning från föregående sida

UTDELNING UR ANN-MARI FINNILÄS FOND PROJEKTFINANSIERING 2020

PROJEKTETS NAMN FAKULTET ANSVARSPERSON BESKRIVNING UTDELNING 2020 RAM 2021* TIDSPERIOD

Re-assessment of Bullying and Ostracism among 
Ostrobothnian Teenagers, part 2 (REBOOT 2)

FPV Patrik Söderberg
Project REBOOT continues to pioneer the use of experience sampling methodology (ESM) 
to adolescent bullying behavior. The long-term goal is to establish a cross-disciplinary 
platform at FPV for the study of social interactions in school. 

55 000 €             2020

Sport and education for life: wellbeing of young student-
athletes attending lower secondary school

FPV Jan-Erik Romar

Projektets syfte är att fylla kunskapsluckor om hur unga idrottares akademiska och 
idrottsliga välmående samt hälsovanor utvecklas under högstadiet. Vidare vill vi skapa en 
modell för att förstå betydelsen av sociala processer som bidrar till utveckling av unga 
idrottares välbefinnande.

60 000 €             
1.4.2020 - 
31.7.2021

Språkduschtandem - Tandem från småbarnspedagogik till 
nybörjarundervisning 

FPV Michaela Pörn

För att utveckla tandempedagogik för småbarnspedagogik, förskola och 
nybörjarundervisning i forskar-lärarsamarbete mellan ÅA och svenska och finska daghem 
och skolor. Projektet inkluderar såväl svensk- och finskspråkiga som två- och flerspråkiga 
barn och elever.

34 000 €             
1.8.2020 - 
31.7.2021

Studie med syftet att kartlägga om en folkomröstningsprocess 
tema bidrar till förändringar i det politiska klimatet inom de 
kommuner var folkomröstningar i frågan har arrangerats

FSE Thomas Karv

Projektet är direkt relaterat till det faktum att vi inom Svenskösterbotten på kort tid har 
fått ta del av två, av varandra oberoende, kommunfusionsprocesser som bägge har 
innehållit rådgivande folkomröstningar. Denna studie har som syfte att kartlägga om en 
folkomröstningsprocess tema bidrar till förändringar i det politiska klimatet inom de 
kommuner var folkomröstningar i frågan har arrangerats.

30 000 €             2020

Uppbyggande av TIN-doktorandnätverk 2020-2025 FNT
Margareta Björklund-

Sänkiaho

FNT har sedan länge idkat forskning tillsammans med företagen i Österbotten. Ett 
doktorandnätverk planeras nu för att öka verksamheten och locka allt fler doktorander 
inom teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper (TIN) till regionen.

20 000 €             2020

Vaasa RoboCare FPV Linda Nyholm

Projektet utvecklar kunskap om hur humanoida robotar designas, tas emot och integreras 
inom den österbottniska vården genom studier inom sjukvårdsdistriktet samt Folkhälsan. 
Forskningen bidrar direkt till välmående hos österbottningar, personal liksom patienter, i 
en allt mer högteknologisk vård.

70 000 €             
1.4.2020 - 
31.3.2021

Välmående barn, unga och familjer i Österbotten - en 
aktionsstrategi (FamAct) 

FPV Mikael Nygård
Syftet är att planera ett framtida projekt om välmående bland barn och unga i ekonomiskt 
sårbara familjer i Österbotten, och som utvecklar nya arbetsmetoder för barn-, ungdoms- 
och familjearbetet inom det sociala området.

45 000 €             
1.8.2020 - 
31.7.2021

Äldres sociala inkludering ur ett minoritetsperspektiv - en 
nationell och internationell jämförelse (AgeMin)

FPV Fredrica Nyqvist

Syftet är att studera den sociala inkluderingen bland äldre ur ett språkligt 
minoritetsperspektiv. Det finns ett behov av mer omfattande studier som kan belysa 
mångfalden av egenskaper, erfarenheter och behov inom språkliga minoritetsgrupper 
både i Finland och internationellt sett. Forskningen tar avstamp från gerontologiska teorier 
om social inkludering.

50 000 €             
1.4.2020 - 
31.3.2021

REDOVISNING

Beviljade bidrag ska redovisas elektroniskt i januari därpå följande år.  
För fleråriga projekt görs en årlig uppföljningsrapport elektroniskt i januari månad. Omprövning av finansiering av forskningsprojekt kan ske utifrån redovisade resultat. 
En mer omfattande utvärderings- och slutrapport inlämnas inom tre månader efter avslutat projekt.

*RAM 2021: Medel som är rambudgeterade är inte beviljade medel. 
  Rambudgeterade medel behandlas vid följande års ansökningsomgång och beslut om beviljande görs utgående från mellanrapporten för det gångna året. 



ANN-MARI FINNILÄS FOND 2020: 
ÖVRIGT – BIDRAG FÖR SAMVERKAN

UTDELNING UR ANN-MARI FINNILÄS FOND      ÖVRIGT - BIDRAG FÖR SAMVERKAN 2020

ÄNDAMÅL ANSVARSPERSON BESKRIVNING BEVILJAT

Games and Learning - seminariedag den 2.6.2020 Matilda Ståhl

Ansökan gäller förverkligandet av en avgiftsfri seminariedag den 2.6.2020 på temat “Games and Learning” vid 
Åbo Akademi (Academill) i Vasa. Syftet är att belysa temat ur olika perspektiv då såväl spelforskare, 
spelintresserade pedagoger som representanter från spelindustrin deltar och presenterar under dagen. 
Arbetsgruppen består av doktorand Matilda Ståhl (ÅA) samt Yvonne Backholm-Nyberg och Joachim Majors från 
Experience Lab vid Åbo Akademi.

5 000 €       

"Från språklig stimulans till språkmedvetenhet" - De 

nationella språkbadslärardagarna i Vasa 19-20.3.2020 
Siv Björklund

Medel söks för att arrangera seminariet "Från språklig stimulans till språkmedvetenhet" - De nationella 
språkbadslärardagarna i Vasa 19–20.3.2020. Målgrupp är lärare som undervisar i språkbad i de inhemska språken 
från småbarnspedagogik till slutet av den grundläggande utbildningen, samt andra lärare som undervisar på 
andraspråk/främmande språk.

5 000 €       

Stärkt profil för välfärdsteknologin vid Åbo Akademi genom 

ett regionalt ekosystem 
Yvonne Backholm-Nyberg

Stärkt profil för välfärdsteknologin vid Åbo Akademi genom ett regionalt ekosystem
Som ett resultat av projektet Vaasa Welfare Technology Hub har regionens aktörer enats om att
bilda ett ekosystem för forskning, utveckling och ]llämpning av innovationer inom välfärdsteknologi. 
Målsättningen med ekosystemet är att enas om en gemensam behovsbaserad utvecklingsagenda och komma i 
åtnjutande av större finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt.
Ekosystemet ger vår region en god plattform för att komma i åtnjutande av nationell finansiering och 
påverkansarenor.

12 000 €     

Åbo Akademi/FPV står värd för den tredje nordiska 

konferensen i samhällskunskapsdidaktik, NOKSA, 30.3-1.4 

2020

Tom Gullberg

Åbo Akademi/FPV står värd för den tredje nordiska konferensen i samhällskunskapsdidaktik (NOKSA, 30.3-1.4 
2020). Forskningsområdet (social science education)är tämligen ungt i Norden, första konferensen ordnades i 
Karstad 2015, den andra i Bergen 2018. I Vasa är det närmast forskningsmiljön kring akademilektoratet i 
historiens och samhällslärans didaktik som står för arrangemangen, som förväntas samla 80-100 deltagare.

5 000 €       

REDOVISNING
Beviljade bidrag ska redovisas elektroniskt i januari därpå följande år.  



ANN-MARI FINNILÄS FOND 2020: 
FORSKARSTIPENDIER
UTDELNING UR ANN-MARI FINNILÄS FOND      FORSKARSTIPENDIER 2020

NAMN AKADEMISK EXAMEN BESKRIVNING AV AVHANDLINGEN BEVILJAT

ANIH Anthony Sopuruchi Master of Social Sciences

The Igbos have long history of war exposure. My own research so far confirms a high level of PTSD among Igbo adolescents. Also Igbo immigrants in 
Finland suffer from the same trauma symptoms. The study brings information on transmission and alleviation of trauma. The current thesis 
examines the Igbo adolescents’ mental health in relation to the traumatic Biafra war history, ethnic discrimination, and Fulani herders’ violent 
attacks on the Igbo’s communities in Southeastern Nigeria. It also examines Igbos immigrants living in Finland.

6 800 €      

ENKVIST Nina Master of Politices Sciences

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur ämnesbidrag och ämnesintegrerad undervisning gestaltas i finländska klasslärares praktik. Målet är 
att bidra med en didaktisk teoriutveckling kring hur ämnesbidrag (uKfrån historiens och samhällslärans ämnesdidaktik), ämnesintegrerad 
undervisning och kompetensutveckling kan gestaltas i undervisningen. Avhandlingen skrivs i nära samstående till forskningsprojektet IDEMO - ett 
projekt kring ämnesövergripande pedagogik och demokratifostran som genomförs vid Åbo Akademi och Jyväskylä universitet (2018-2021).

6 800 €      

GHORBANZADEH Sakineh Master of Sociology

The main goal of research is to find out how culture influence the relations and meanings of nature from urban areas to rural among among public 
and expert stakeholders. This leads to concentrates on these aims: Exploring Swedish-Finnish, Finnish and foreigners orientations to the benefits of 
ecosystem (material or non-material) and their practical usages of nature. Understanding the influence of social backgrounds such as age, gender, 
ethnicity, religion, social status and education on their perceptions to the benefits of nature. Exploring how local authorities in Vaasa and around 
Vaasa (Korsholm) see nature as beneficial for well-being, how they see the benefits and how they attempt to use nature for promoting well- being.

1 000 €      

HELLSTRAND Heidi Pedagogie magister
Avhandlingen fokuserar på grundläggande färdigheter, identifiering av barn i behov av stöd, ändamålsenliga stödåtgärder samt förebyggande 
arbete i matematik i förskola och nybörjarundervisning. Effektiv och tidig identifiering är det första och viktigaste steget i utvecklandet av en 
bättre undervisning för alla barn, men speciellt för de barn som i ett tidigt skede uppvisar bristande lärandeberedskap i matematik.

10 000 €    

WESTERLUND Anders Filosofie magister Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om förutsättningarna för gymnasiestuderandes skrivande genom att 
synliggöra och analysera det essäistiska som genre och modus i finlandssvensk skolkontext. 6 800 €      

ÅKERHOLM Katrina Filosofie magister

Målet med avhandlingen är att öka kunskapen om litteraturarbete med bilderböcker med ungdomar genom att undersöka ungdomars 
tolkningsarbete med komplexa bilderböcker. Med komplexa bilderböcker avses här bilderböcker som utmanar läsaren genom sitt formspråk och 
sin tematik. Då det litteraturdidaktiska forskningsfältet i Finland är mycket litet, är ett mål med avhandlingen också att bidra till att 
litteraturdidaktisk forskning görs, på svenska, i Finland.

6 800 €      

REDOVISNING
Beviljade bidrag ska redovisas elektroniskt i januari därpå följande år.  
En mer omfattande utvärderings- och slutrapport inlämnas inom tre månader efter avslutat projekt.



ANN-MARI FINNILÄS FOND 2020: 
RESE- OCH KONFERENSBIDDRAG
ANN-MARI FINNILÄS FOND RESE- OCH KONFERENSBIDRAG 2020

EFTERNAMN FÖRNAMN KONFERENS BEVILJAT
Anwar Farida ISRA 2020 World Meeting 3 200 €    
Bodman Ghita 6. International Conference on Salutogenesis 1 500 €    
Enkvist Nina Teachers Matter - but How? An international conference on Didaktik and pedagogy 1 200 €    
Haagensen Jenny NERA, Åbo & ECER, Glasgow 2 000 €    
Hellstrand Heidi Konferensresa, NORSMA i Reykjavik 1 650 €    
Hemberg Jessica HTTS:s XVI Nationella vårdvetenskapliga konferens 2020 i Kuopio 1 100 €    
Höglund Heidi Nätverksseminarium och "Memory culture in literature education" 1 393 €    
Jansson Jan NERA 2020 i Åbo 735 €        
Katz Heidi Conferences in Glasgow 1 660 €    
Lindberg Marja 18th ESPAnet conference in Leuven, Belgium 1 950 €    
Nazar Nazia ISRA 2020 World meeting 2 000 €    
Näsman Marina 25th Nordic Congress of Gerontology 1 612 €    
Röj-Lindberg Ann-Sofi The ninth nordic conference on mathematics education NORMA 20 i Oslo 1 500 €    
Ståhl Matilda ECER 2020 i Glasgow och ECGBL 2020 i Brighton 2 650 €    
Svenlin Mindy SMDI (Svenska med didaktisk inriktning) 2020, Malmö 1 000 €    
Tjäru Sofie Konferens- och mötesresor inom nätverket Nordic Early Literacy 2 000 €    
Ulubas Zeliha Isik ISRA 2020 World Meeting, uOttawa July 27-31 2 065 €    
Wallin Stina 25th Nordic Congress of Gerontology, The Age of Aging, Reykjavik, Island 2 018 €    
Widlund Anna NORSMA - Nordic Research in Special Needs Education in Mathematics 1 650 €    
Åkerholm Katrina Seminarium för Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden, Bergen 900 €        
Åkerman Sarah 25th Nordic Congress of Gerontology "NKG2020 - The Age of Ageing" 1 500 €    

Rese- och konferensbidrag redovisas efter resan/konferensen.
Kostnadsredovisningen sker via ÅA:s resehanteringssystem
En redogörelse över hur bidraget använts skickas in till Högskolestiftelsen



ANN-MARI FINNILÄS FOND: STIPENDIER TILL STUDERANDE

• Utdelning av studerandes/pendier ur Ann-Mari Finniläs fond
• S"pendier "ll studerande delas ut på basen av studiepresta"on 
• Ingen ansökan görs
• S"pendier delas inte ut åt förstaårsstuderande

• För år 2020 delas s/pendier ut åt studeranden vid Åbo Akademi i Vasa /ll eA 
sammanlagt belopp om 10.000 euro

• S"pendiernas storlek är 500 – 2.000 euro

• S/pendierna delas ut i samband med höstens inskrip/on



UTDELNING FRÅN IRIS OCH THOR ÖSTERHOLMS 
STIPENDIEFOND 2020

• S/pendier från Iris och Thor Österholms s/pendiefond går "ll Vasa övningsskola 
eller pedagogiska enheten vid Åbo Akademi i Vasa 

• Vartannat år delar fonden ut s"pendier "ll en eller flera elever i Vasa övningsskola och 
vartannat år "ll pedagogikstuderande vid ÅA

• År 2020 går s/pendier om 500 euro /ll studeranden vid pedagogiska enheten vid 
Åbo Akademi



UTDELNING FRÅN HÖGSKOLESTIFTELSENS
EGNA MEDEL 2020

• Helsingfors universitets tvåspråkiga juridistutbildning i Vasa, 15.000 euro

• Svenska handelshögskolans Studentkårs understödsförening i Vasa r.f., s/pendier 
för Vasahankeiters utbytesstudier, 2.500 euro

• En bro /ll fram/den, Yrkeshögskolan Novia, 20.000 euro

• Energy Living Lab Campus Kungsgården, Novia, i samarbete med Åbo Akademi, 
15.000 euro

• REDOVISNING
• Beviljade bidrag ska redovisas elektroniskt i januari därpå följande år.  

• För fleråriga projekt görs en årlig uppföljningsrapport elektroniskt i januari månad. Omprövning av finansiering av forskningsprojekt kan ske u"från redovisade 
resultat. 

• En mer omfaSande utvärderings- och slutrapport inlämnas inom tre månader eUer avslutat projekt.



För högre utbildning 
och forskning på svenska 

i Österbotten

www.hogskolestiftelsen.fi


