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Bakgrund

PR O JE KTE T  I  KOR THE T

Mål

För att stimulera och hjälpa fler lärare till att aktivt arbeta med teknik och för att ge dem en mer

positiv och lustfylld bild av teknik, har Teknikens Hus under tre år drivit ett projekt med följande

mål:

- Starta lokala pedagogiska nätverk i teknik för grundskolans personal i 7 av Norrbottens

kommuner.

- Rekrytera och utbilda kontaktpersoner i deltagande kommuner.

- Turnéverksamhet i samtliga av Norrbottens kommuner, utom Luleå, 1 vecka per kommun och

år.

Målgrupp

Intresserade pedagoger i grundskolan i sju av Norrbottens kommuner.

Projektets löptid

Projektet har drivits under skolläsåren 99/00, 00/01 och 01/02.

Ekonomi

1999 sökte och beviljades Teknikens Hus medel från Länsstyrelsen, Längmanska företagarfonden

samt Norrbottens läns arbetsstugor för att driva ett treårigt projekt. Projektet har under de tre åren

haft en budget på ca 2,7 mkr (se bilaga 1).

Organisation

I styrgruppen för projektet ingick Lena Embertsén, verksamhetsledare för Teknikens Hus samt

Kaarin Kivimäki, kompetensutvecklare vid Luleå kommuns skolförvaltning.

Projektledare har varit Mikael Fors och Susann Johansson, båda pedagoger på Teknikens Hus.

Projektgruppen har utgjorts av kontaktpersonerna i de deltagande kommunerna.

Rollfördelning

Följande roller och ansvar definierades i projektet:

Deltagare i

nätverket

- Skapar innehållet i de lokala nätverken.

- Tydliggör behov vad gäller fortbildning, seminarier etc.

Kontaktperson - Länk mellan Teknikens Hus, det lokala nätverket och skolledningen.

- Arrangerar lokala nätverksträffar.

- Samarbetar med övriga nätverk.

Teknikens Hus - Nav mellan de lokala nätverken.

- Genomför utbildning, träffar och praktik, för kontaktpersoner.

- Stöd och resurs för kompetensutveckling för deltagarna i nätverken.

- Utvecklar och underhåller webbaserat forum för deltagarna.
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Teknikens Hus utgör navet i det länsomspännande nätverket. Kontaktpersonerna bildar ett ”nätverk i

nätverket” och är länken mellan Teknikens Hus och sin kommun.

Genomförande

PR O JE KTST AR T

De sju kommuner vi valde att arbeta med var: Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Piteå, Pajala

och Älvsbyn. I Kiruna hade ett liknande projekt – att bygga upp ett lokalt nätverk i kommunen –

redan startats och löpt under några år. Vi inledde ett samarbete med projektledarna för detta projekt

(Qultek) för att ta del av deras erfarenheter av nätverksuppbyggnad. De visade bland annat på vikten

av att först skapa intresset bland deltagarna och därefter förankra nätverkstanken på alla nivåer i

skolförvaltningen. Då skapas förutsättningarna för ett livskraftigt nätverk.

Utifrån dessa förutsättningar definierades följande arbetsgång:

1. Information om projektet till rektorer, skolchef och pedagoger på skolorna.

2. Rekrytering av kontaktperson(er).

3. Kontaktpersonsutbildning med samtliga kontaktpersoner.

4. Lokala nätverksträffar i respektive kommun.

5. Steg 3-4 upprepas fortlöpande under projekttiden.

Se bilaga 2 för sammanställning av aktiviteter under projekttiden.

Information och uppstart

Hösten 1999 började arbetet med att starta lokala nätverk i Älvsbyn, som sedan följdes av Gällivare

och Kiruna. De erfarenheter vi tillgodogjorde oss i dessa kommuner låg till grund för startandet av

nätverk i övriga kommuner.

Under hösten träffade även Teknikens Hus verksamhetschef Lena Embertsén berörda skolchefer

för att förankra projektidén. Hon besökte också rektorskonferenser i respektive kommun för att

informera rektorerna om vad projektet innebar.

I Älvsbyn genomfördes ett antal temadagar med hjälp av Lisbeth Lindmark, före detta pedagog i

Teknikens Hus nu verksam i Piteå kommun. Detta ökade efterfrågan av teknik och på den följande
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informationsträffen togs tanken på ett lokalt nätverk emot positivt. Vi kunde därmed snabbt

rekrytera två kontaktpersoner som ville dela på rollen i sin kommun.

I Kiruna kommun rekryterades en av projektledarna från Qultek-projektet som kontaktperson.

Valet gjorde att vi enkelt kunde dra nytta av de erfarenheter och informationskanaler som

upparbetats i Kiruna. I Gällivare hade vi i förväg utannonserade träffar för pedagoger med

information om projektet. Trots god uppslutning på träffarna var intresset för nätverk svalt och vi

lyckades inte rekrytera en kontaktperson. Därför beslöt vi oss för att ändra strategi för den första

kontakten i övriga kommuner.

Tillsammans med kontaktpersonerna i Älvsbyn, Piteå och Kiruna planerades strategierna för

startandet av lokala nätverk och rekrytering och i resterande kommuner. Resultatet blev en serie

inspirationsträffar. Dessa genomfördes under september 2000 och fick utgöra startskottet i de

kommuner som ännu inte kommit med i projektet.

Inspirationsträffarna presenterade projektets idéer och visade även upp ett urval av olika aktiviteter

och teknikmaterial som arbetats fram på Teknikens Hus. Med vid varje träff var även redan

rekryterade kontaktpersoner för att bidra till innehållet och svara på frågor. Träffarna hade

karaktären "öppet hus", dvs. intresserade pedagoger kunde komma när det passade under

eftermiddagen (15.00 - 17.30) för att själv prova på de olika aktiviteterna i sin egen takt. Vår

målsättning var att möta deltagarna på individnivå genom att samtala kring de aktiviteter vi erbjudit

samt vad ett deltagande i projektet innebar.

Detta upplägg fungerade mycket bra. Vi upplevde att det är en stor fördel att träffas i en annan

lokal än i en skolmiljö. Tidigare träffar hade känts väl formella med ett mer informationsbetonat än

aktivitetsbetonat innehåll och det hade varit svårt att fånga upp presumtiva kontaktpersoner för de

lokala nätverken. Inramningen med fika och "öppet hus" bedömer vi som viktiga faktorer för givande

träffar.

Kontaktpersoner

I slutet av september 2000 hade vi rekryterat följande kontaktpersoner:

Arvidsjaur Catarina Johansson, grundskollärare 1-7

Linda Lundberg, grundskollärare 4-9

Jokkmokk Ann-Charlotte Wimyr, grundskollärare 1-7

Maria Ek, grundskollärare 1-7 (2000-2001)�

Solbritt Segerström, grundskollärare 1-7 + specialpedagog (med från jan 2002)

Älvsbyn Therese Jonsson, fritidspedagog

Pia Åhman, fritidspedagog

Kiruna Teis Christiansen, grundskollärare 1-7

Piteå Lisbeth Lindmark, mellanstadielärare

Pajala Christer Holma, mellanstadielärare

Kontaktpersonernas spridning både vad gäller utbildning och erfarenheter av teknikarbete i skolans

värld har varit värdefullt för projektets utveckling.

Trots det förnyade intresset på inspirationsträffarna hösten 2000 i Gällivare lyckades vi alltså inte

rekrytera någon kontaktperson. Att i detta skede försöka hitta en ny kommun skulle ha försenat

projektet ytterligare. Vi valde därför att lämna Gällivare kommun utanför projektet för att

koncentrera oss på de sex kommuner där vi rekryterat kontaktpersoner.



Sida 5 av 20

KON TAKTPE R SON SU TBILDN IN G

Kontaktpersonerna är ytterst viktiga för att engagera annan skolpersonal i hemkommunerna. För att

bli en bra länk mellan Teknikens Hus och det lokala nätverket behövde de känna till Teknikens Hus

verksamhet och pedagogik. Kontaktpersonerna uttryckte även behov av att träffas för att utbyta

erfarenheter, idéer och tips eftersom de upplevde att man som "eldsjäl" i sin kommun lätt blir ensam

i sin roll.

För att på bästa sätt svara upp till dessa för projektet viktiga behov har vi genomfört en

kontaktpersonsutbildning, uppdelad i två grenar: Praktik och Kontaktpersonsträffar.

Praktik

Kontaktpersonerna genomförde en praktikperiod på Teknikens Hus där de fick prova på att arbeta

tillsammans med pedagogerna i den ordinarie verksamheten. Detta var ett bra sätt att lära känna

Teknikens Hus verksamhet i stort och även ett sätt att knyta kontakter för kommande samarbeten.

Ursprungsidén var att kontaktpersonerna skulle praktisera på Teknikens Hus under en termin.

Detta visade sig snabbt vara ogenomförbart av framförallt två skäl:

1. Eftersom det blev fler kontaktpersoner än planerat kunde vi inte disponera tiden som det var

tänkt.

2. Kontaktpersonerna hade svårt att tillbringa så pass lång tid hemifrån då de flesta inte kunde

pendla över dagen till Luleå.

Kontaktpersonerna i Älvsbyn genomförde dock en praktik om fyra veckor vardera under våren 2000,

eftersom de kunde pendla varje dag. Praktiken med övriga kontaktpersonerna genomfördes under

våren 2001.

Under sin en vecka långa praktikperiod fick kontaktpersonerna bekanta sig med lokaler och

personal som arbetar ute i husets utställningar. De provade på pedagogiska handledningar

(arbetspass) som Teknikens Hus har med besökande skolklasser och andra arbetsuppgifter. De hade

även chans att fördjupa sig inom ett eller flera områden de själv valde.

Kontaktpersonsträffar

Under projekttiden har vi anordnat totalt sex tvådagarsträffar med kontaktpersonerna. På träffarna

har kontaktpersonerna delgett varandra erfarenheter från de lokala nätverken och de träffar som

anordnats lokalt. Gemensamt har man utvecklat idéer och förslag om hur kommande nätverksträffar

kan ordnas och vilket innehåll de kan ha. Dessutom har fortlöpande diskussioner förts om strategier,

förväntningar och roller. Vi har i samband med träffarna passat på att göra studiebesök vid något

företag eller industri som ur skola/teknik-perspektiv varit intressant.

Träffarna har varit en mycket viktig del av projektet, eftersom de har utgjort plattform för

utveckling av verksamheten i de lokala nätverken. De har även gett förnyad drivkraft till

kontaktpersonerna i deras roll som motorer i kommunerna. Under träffarna har projektet bekostat

vikarier för kontaktpersonerna och även stått för resekostnad och eventuell boendekostnad.
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N ÄT VE R KST R ÄFFAR

Aktiviteter

Totalt har det under projekttiden hållits drygt 30 träffar i de deltagande kommunerna, där varje träff i

genomsnitt lockat 15-20 deltagare. Dessutom har 25 lärare från Älvsbyn genomfört en tredagars kurs

i vardagsteknik på Teknikens Hus. Deltagarna har gemensamt beslutat vilket innehåll träffarna ska ha

och man har fokuserat på ett innehåll som är applicerbart i den ordinarie verksamheten i skolan.

Vad anser deltagarna?

Av de utvärderingar som gjorts i de olika nätverken kan man utläsa bland annat följande tankar kring

arbetet i projektet.

- Många upplever att de fått upp ögonen för vad teknik egentligen är och hur mycket teknik som

finns i vår vardag. De har insett att teknik inte behöver vara svårt och krångligt, vare sig att förstå

eller arbeta med i skolan.

- Man är inte längre rädd att prova på att arbeta med teknik. Dessutom har många kollegor som

inte varit med i nätverken blivit nyfikna och en del av dem även involverade.

- Själva idén med nätverk ses som ett bra sätt att delge varandra idéer och erfarenhet samtidigt som

man får inspiration att prova arbeta med sådant man inte gjort tidigare.

- För att driva ett nätverk måste det finnas ekonomiska resurser och en samordnare av något slag,

både inom det lokala nätverket och mellan de olika kommunerna.

- Nätverk är ett lyft för tekniken i skolan och ses som en billig och bra kompetensutveckling. Dock

efterlyser man att tid frigörs för nätverksarbete (generellt) i kommunerna eftersom det annars är

svårt att hitta tider som passar alla intresserade.

- Man är rörande överens om behovet att fortsätta arbeta med nätverk i teknik när man nu byggt

upp en verksamhet som fungerar bra utifrån de lokala behoven.

Övriga kommentarer

Här är några citat från pedagoger i de olika lokala nätverken:

- ”Det finns inget projekt som har nått så långt ut bland övriga pedagoger.  Oftast är det ett par

personer som får till sig allt, och så stannar det där. Detta projekt riktar sig till alla som vill vara

med!”

- ” Måste fortsätta!”

- ” Bra att Teknikens Hus åker runt till olika skolor. Inspirerande för såväl pedagoger som barn!”

- ” Ett bra initiativ. Lärorikt under trevliga former!”

TUR N É

Turnéverksamheten har varit ett sätt att nå skolgrupper som inte har möjlighet att besöka

Teknikens Hus tillsammans med skolan. Under projekttiden har Teknikens Hus turnerat en vecka

per år i samtliga av Norrbottens kommuner utom Luleå kommun. Under turnén har vi besökt skolor

och haft aktiviteter under ca en timme per grupp.

Totalt under projekttiden har vi turnerat 162 dagar, besökt drygt 170 skolor, haft 889 arbetspass

där vi träffat 13 221 elever och 1184 lärare (se bilaga 3).
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Uppföljning

E FF E KTE R

Utvecklingen i och attityderna till projektet har fortlöpande följts upp genom kontakten mellan

projektledare och kontaktpersoner. Dessutom har en enkätundersökning genomförts i två av de

deltagande kommunerna (dock med ett alltför litet deltagarantal för att utgöra underlag för en

bedömning av resultatet, se bilaga 2). Deltagarna i varje nätverk genomförde i projektets slutskede

även en gemensam utvärdering.

Utifrån de utvärderingar och aktivitetsplaner som kommit in från de lokala nätverken märks bland

annat följande konkreta effekter av projektet:

- Ökat teknikarbete i skolan i form av fler aktiviteter och utvecklat innehåll.

- Elevens val i teknik redan i år 1-3 (Arvidsjaur).

- Flera av deltagarna i de lokala nätverken har inspirerats att söka kursen ”Tekniken lyfter” för att

utveckla sin kompetens inom teknikämnet.

- Skolorna har köpt in nytt material för teknik. Material som är mer anpassat för vardagsteknik.

- Kontakten med näringslivet i kommunerna har utvecklats vad gäller studiebesök och

samarbeten.

- Fler elever har kunnat ta del av Teknikens Hus verksamhet tack vare ökat turnerande.

Dessutom har projektet gjort en mycket uppskattad presentation och workshop vid den nationella

konferensen ”Tekniken i skolan”, Norrköping 2002.

MÅL UPPFÖL JN IN G

Vi anser oss ha nått de tre mål som ställdes upp inför projektet.

Uppbyggnad av lokala nätverk i teknik för grundskolans personal i 7 av Norrbottens kommuner.

Vi lyckades bidra till att det startades lokala nätverk i sex* av de från början tänkta sju kommunerna.

Varje nätverk har kontinuerligt träffats för aktiviteter och deltagande pedagoger känner att det varit

givande att delta i träffarna. Som resultat av detta har även pedagogernas arbete med eleverna

utvecklats.

(* Gällivare stod som tidigare nämnts utanför då intresset inte var tillräckligt för att komma igång

med ett lokalt nätverk.)

Rekrytering och utbildning av kontaktpersoner i deltagande kommuner.

Vi har rekryterat och utbildat totalt tio kontaktpersoner från de sex kommunerna. Dessa har agerat

som eldsjälar och motorer i de lokala nätverken.

Turnéverksamhet i samtliga av norrbottens kommuner, utom Luleå, 1 vecka per kommun och år.

Vi har genomfört turnén enligt de föresatser som satts upp.
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Erfarenheter

Organisationen

Det behövs en motor som driver i de lokala nätverken för att aktiviteter och utveckling ska komma

till stånd. För att projektet ska drivas framåt krävs framförhållning och överblick. I detta projekt har

Teknikens Hus utgjort motorn på länsnivå i sin roll som nav mellan de lokala nätverken och

kontaktpersonerna har utgjort motorer på kommunnivå.

Det gäller också att förankra projektet på alla nivåer, men att i uppbyggnaden utgå från de behov

som finns bland dem som ska genomföra arbetet. Projektet måste dock ha ett värde även hos

skolledningen för att deltagarna ska känna att det är sanktionerat att delta.

Genomförandet

Under ett projekt som löper över lång tid är det oundvikligt med oförutsedda händelser och problem.

Det bör finnas utrymme att ändra på den ursprungliga planen för att om möjligt hitta nya lösningar.

Vi har haft stor hjälp av kontaktpersonerna att hitta lösningar som fört oss framåt.

För att projektet inte ska stanna av är det viktigt att hitta kommunikationskanaler som fungerar,

vilket inte är det lättaste när man arbetar med skolan som målgrupp. Vår erfarenhet är att det saknas

tid, i viss mån kompetens och utrustning för att nyttja möjligheterna med IT. För att upprätthålla

dialog och kommunikation mellan träffarna har vi använt oss av e-post, fax, telefon, brev. Här kan

nämnas att vi även skapat ett virtuellt forum för webben, men att aktiviteten där varit mycket låg.

Viktigt är att skapa ett tillåtande klimat, där man får “gräva där man står” och utvecklas i sin egen

takt utifrån de förutsättningar man har. Annars kan man lätt skrämma bort deltagare som är osäkra. I

detta projekt har förutsättningarna varierat mellan kommunerna och mellan skolorna inom samma

kommun. Vi har konstaterat att olika förutsättningar, kompetenser och erfarenheter är en bra mix

för utveckling, inte en begränsning.

Även om det ibland känns som att saker står stilla måste man ha tålamod. Allt kan inte ske över en

natt, särskilt inte förändringsarbete. Man måste hela tiden ge, skjuta till inspiration och aktiviteter,

för att så småningom få tillbaka.

En annan viktig del har varit att träffarna inte varit fulla med ”måsten”. Att fika och ha trevligt

tillsammans är viktigt för lusten att fortsätta.  Det behöver inte vara fullt med aktiviteter på träffarna.

Det är nog så viktigt att kunna reflektera över sitt arbete under avslappnade former.
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Nuläget

Idag (juni 2002) finns fungerande nätverk med kontaktpersoner i sex kommuner. I tre av dem,

Kiruna, Pajala och Piteå finns klara indikationer på att kommunen tar över ansvaret för att finansiera

nedsättningarna som krävs för att stötta kontaktpersonerna i deras arbete. I övriga kommuner har

diskussioner omkring detta satts igång under våren.

Framtiden

Hur kan de lokala nätverken fortleva?

Effekterna av det arbete deltagarna i nätverken lagt ned har redan nått ut i klasserna. Att fortsätta

utvecklingen av arbetet med teknik kräver dock stimulans på något sätt. Nätverken har varit en bra

plattform för utveckling och för att upprätthålla denna plattform kan man:

- Fortsätta att träffas regelbundet under samma former man gjort under projekttiden.

- Genomföra gemensamma teknikprojekt skolorna emellan, exempelvis konstruktionstävlingar

och uppfinnarutställningar.

- Upprätta informationskanaler inom kommunen, ex fax- och e-postlistor, hemsida,

informationsblad via internposten etc. för att alla ska ha chans att ta del av vad som ”är på gång”.

- Utse en eller flera kontaktpersoner som ansvarar för att ordna träffar och hålla kontakt med

andra nätverk.

- Upprätthålla kontakten med Teknikens Hus för att få inspiration.

Det är naturligtvis en fördel om kommunerna stöttar arbetet genom att ordna bästa möjliga

förutsättningar för nätverksarbete genom att ex. frilägga några eftermiddagar varje termin från andra

möten. Dessutom skulle kontaktpersonen ha bättre förutsättningar att göra ett bra jobb om en

nedsättning i tjänst kunde ordnas.

Vad kan Teknikens Hus göra för att stötta de lokala kontaktnäten?

Teknikens Hus utgör ett naturligt centrum för tekniken i skolan i Norrbotten. Här finns ett stort

kunnande och bred erfarenhet av att arbeta med teknik tillsammans med pedagoger och skolbarn i

alla åldrar. Dessutom har Teknikens Hus kontakt med andra science centers i Sverige och övriga

världen och kan på så sätt överblicka vad som är på gång inom teknikämnet.

Vår personal kan utgöra bollplank, komma med tips och idéer, hitta nya material och ha en

överblick på vad som händer i de olika nätverken. Dessutom kan Teknikens Hus:

- Samordna information, ex på en hemsida som är gemensam för de olika nätverken.

- Upprätta en e-postlista där deltagarna i nätverken kan anmäla sin adress för att kunna utbyta

information och föra dialog med varandra.

- Erbjuda deltagarna i nätverken att delta i kursen ”Tekniken lyfter” och andra fortbildningar.

- Utgöra en naturlig samlingsplats för deltagarna vid större träffar och ordna träffar med

specialteman.

- Skicka särskild information till de lokala nätverken om nya utställningar och ordna

specialvisningar av dessa.

- Besöka lokala kontaktnätsträffar för att visa på aktiviteter och material.
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Kommer de lokala nätverken att överleva?

Vi kan endast spekulera i den frågan, men vår bedömning är att det finns goda förutsättningar för

detta. Det viktiga förarbetet med att skapa en verksamhet som deltagarna känner är givande har

redan utförts och de lokala nätverken har deltagare som träffats regelbundet.

Chanserna för utveckling ökar enligt vår uppfattning dramatiskt med rätt hjälp från kommunerna

och genom att upprätthålla kontakten med Teknikens Hus.

För att skapa nätverk i fler kommuner och vidareutveckla de befintliga nätverken föreslår

Teknikens Hus ett nytt projekt där ytterligare fyra kommuner bjuds in att tillsammans med de sex

nuvarande kommunerna delta.

Luleå 2002-06-20

Mikael Fors, Projektledare Susann Johansson, Projektledare

Lena Embertsén, Verksamhetschef
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Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning

BUD GE T (K R )

Budget Budget Budget Total

år 1 år 2 år 3 Budget

Projektledning 160 000 170 000 160 000 490 000

Lokala kontaktnät 230 000 270 000 300 000 800 000

Kontaktpersonsutbildning 70 000 180 000 200 000 450 000

Turné 360 000 300 000 300 000 960 000

Total kostnad/år 820 000 920 000 394 500 2 700 000

UPP AR BE TA DE  KOS TN ADE R  (KR )

Utfall Utfall  Utfall Total

år 1 år 2 år 3

Projektledning 167 536 168 609 165 628 501 773

Lokala kontaktnät 230 459 192 047 301 871 724 344

Kontaktpersonsutbildning 70 511 196 742 166 520 433 773

Turné 362 283 312 613 332 566 1 007 462

Total kostnad/år 830 789 870 011 966 585 2 667 352

År 1 = 1/5 1999 - 30/6 2000

År 2 = 1/7 2000 - 30/6 2001

År 3 = 1/7 2001 - 31/5 2002
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Bilaga 2: Aktiviteter hösten 1999 – våren 2002

199 9

September - Rekrytering av kontaktperson i Piteå

- Workshops och temadagar i Älvsbyn

- Kontaktnätsträff i Älvsbyn 26 deltagare

- Möte med skolchef och rektorer i Älvsbyn

- Turné i Jokkmokk

- Kontaktnätsträff i Kiruna 18 deltagare

Oktober - Rekrytering av kontaktpersoner i Älvsbyn

- Turné i Pajala och Boden

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

November - Informationsträff i Gällivare 21 deltagare

- Kontaktnätsträff i Kiruna 18 deltagare

2000

Januari - Kontaktnätsträff i Älvsbyn 22 deltagare

- Kontaktpersonsrekrytering klar i Älvsbyn

- Information till rektorer och skolchef i Älvsbyn

Februari - Kontaktnätsträff 2 i Gällivare 14 deltagare

- Information till rektorer och skolchef i Gällivare

- Kontaktnätsträff i Kiruna 18 deltagare

Mars - Kontaktnätsträff i Älvsbyn 15 deltagare

- Turné i Gällivare och Överkalix

- Kontaktpersonspraktik i Teknikens Hus 1 person, 4 veckor

- Kontaktnätsträff i Kiruna 19 deltagare

April - Turné i Älvsbyn, Arjeplog, Piteå och Arvidsjaur

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

Maj - Kontaktpersonspraktik i Teknikens Hus 1 person, 4 veckor

- Kontaktnätsträff i Kiruna 19 deltagare

September - Information till skolchef och rektorer i Piteå, Arvidsjaur och Jokkmokk

 Första kontaktnätsträff i :

- Pajala 23 deltagare

- Jokkmokk 20 deltagare

- Piteå 38 deltagare

- Gällivare 30 deltagare

- Arvidsjaur 90 deltagare

- Kontaktnätsträff i Kiruna 18 deltagare

- Kontaktnätsträff i Älvsbyn 25 deltagare
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Oktober - Turné i Pajala, Haparanda, Övertorneå och Kiruna

- Rekrytering av kontaktpersoner i Pajala, Jokkmokk och Arvidsjaur

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

- Vardagsteknik kurs för Älvsbylärare 25 deltagare, tre heldagar

November - Information till skolchef och rektorer i Pajala

- Turné i Övertorneå, Kalix och Boden

- Kontaktpersonsträff 2 dagar, Teknikens Hus

- Kontaktnätsträff i Kiruna 15 deltagare

- Kontaktnätsträff i Piteå 10 deltagare

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

2001

Januari - Astronomikväll med planetarium i Piteå 10 deltagare

Februari - Astronomikväll m planetarium i Arvidsjaur 15 deltagare

- Tema Iskallt i Pajala 14 deltagare

- Astronomikväll m planetarium i Jokkmokk 18 deltagare

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

- Turné i Arvidsjaur, Arjeplog och Gällivare.

- Kontaktpersonsträff i samband med Tekniken i skolan konferensen i Umeå

Mars - Astronomikväll m planetarium i Älvsbyn 14 deltagare

- Turné i Överkalix, Älvsbyn och Piteå

- Kontaktpersonsträff 2 dagar, Teknikens Hus

- Kontaktpersonspraktik 1 vecka Arvidsjaur + Jokkmokk

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

April - Rakettillverkning i Piteå 7 deltagare

- Vattentema i Pajala 12 deltagare

- Besök i Teknikens Hus, Piteå 8 deltagare

- Besök i Teknikens Hus, Älvsbyn 30 deltagare

- Kontaktpersonspraktik 1 vecka Arvidsjaur + Jokkmokk

- Kontaktpersonspraktik 1 vecka Pajala

- Kontaktnätsträff i Kiruna 18 deltagare

Maj - Teknikträff Piteå 3 deltagare

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

September - Astronomikväll med planetarium i Pajala 20 deltagare

- Vattentema i Piteå 35 deltagare

- Kontaktpersonsträff i Kiruna, 2 dagar

- Turné i Haparanda och Pajala

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare
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Oktober - Workshop med Qultek i Arvidsjaur 17 deltagare

- Jordens vatten i Älvsbyn 15 deltagare

- Turné i Kiruna, Övertorneå och Jokkmokk

- Kontaktnätsträff i Kiruna 18 deltagare

November - Kontaktnätsträff i  Piteå, föreläsning genteknik 20 deltagare

- Workshop teknik 25 deltagare

- Kontaktnätsträff i Pajala, mekanismer 12 deltagare

- Kontaktnätsträff i Jokkmokk, Teknikens Hus 13 deltagare

- Turné i Boden och Kalix

- Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

December - Julgröt med teknik i Älvsbyn 15 deltagare

2002

Januari - Kontaktnätsträff i Arvidsjaur, tema Iskallt 15 deltagare

- Kontaktnätsträff i Piteå 16 deltagare

- Kontaktnätsträff i Kiruna 18 deltagare

Februari - Kontaktnätsträff i Jokkmokk

- Kontaktpersonsträff i Teknikens Hus, 2 dagar

- Föreläsning teknikhistoria, Kiruna 30 deltagare

Mars - Deltagande vid nationella konferensen ”Tekniken i skolan” i Norrköping,

workshop och seminarier hölls av kontaktpersonerna och projektledarna.

- Turné i Arvidsjaur, Gällivare och Överkalix.

April - Kontaktnätsträff i Kiruna 20 deltagare

- Turné i Piteå, Arjeplog och Älvsbyn

Maj - Inspirationsdag i Teknikens Hus, Pajala 9 deltagare

- Kontaktnätsträff i Jokkmokk 15 deltagare

- Turné i Älvsbyn

- Kontaktnätsträff i Kiruna 18 deltagare
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Bilaga 3: Sammanställning av turnén.

199 9

Kommun Dagar Skolor Arbetspass Elever Lärare

Arjeplog

Arvidsjaur

Boden 13 * 90 1355 129

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk 5 * 29 489 48

Kalix

Kiruna

Pajala 8 * 44 589 52

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Summa 1999 26 * 163 2433 229

200 0

Kommun Dagar Skolor Arbetspass Elever Lärare

Arjeplog 1 1 7 71 6

Arvidsjaur 3 3 11 131 3

Boden 5 7 31 363 19

Gällivare 7 9 36 385 25

Haparanda 5 5 25 301 16

Jokkmokk 3 4 14 177 6

Kalix 10 12 53 589 45

Kiruna 7 10 32 365 27

Pajala 5 6 23 267 16

Piteå 8 14 52 701 39

Älvsbyn 4 6 19 223 20

Överkalix 2 3 7 79 4

Övertorneå 4 6 21 239 28

Summa 2000 64 86 331 3891 254
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200 1

Kommun Dagar Skolor Arbetspass Elever Lärare

Arjeplog 3 3 12 182 24

Arvidsjaur 5 4 24 473 45

Boden 6 9 32 651 78

Gällivare 6 8 32 673 68

Haparanda 5 6 26 422 46

Jokkmokk 4 4 23 399 46

Kalix 6 10 30 555 62

Kiruna 6 6 36 674 69

Pajala 5 6 19 353 46

Piteå 6 8 38 710 80

Älvsbyn 4 7 21 444 55

Överkalix 1 1 7 98 17

Övertorneå 3 4 12 211 26

Summa 2001 60 76 312 5845 662

200 2

Kommun Dagar Skolor Arbetspass Elever Lärare

Arjeplog 1 1 12 125 9

Arvidsjaur 2 3 10 126 5

Boden

Gällivare 3,5 3 20 249 11

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Pajala

Piteå 3 3 22 286 7

Älvsbyn 1 2 8 116 3

Överkalix 1,5 2 11 150 4

Övertorneå

Summa 2002 12 14 83 1052 39

TOT ALT FÖ R  HE LA  PR OJE KTTIDE N :

Dagar Skolor Arbetspass Elever Lärare

Alla kommuner 162 176* 889 13221 1184

* Uppgifter om antal besökta skolor saknas för hösten 1999.
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Bilaga 4: Kommentar av enkätundersökningen.

BAK GR UN D

En ambition med projektet var att skapa mer positiva attityder till teknik. För att undersöka hur ett

deltagande påverkade dessa attityder, genomfördes en enkätundersökning i projektets startskede i

Älvsbyns och Pajala kommun.

Samma enkät genomfördes i dessa kommuner under den sista nätverksträffen våren 2002. Syftet

med enkäten var att undersöka om medverkan i projektet resulterade i en positiv attitydförändring

till teknik. (Att endast Älvsbyn och Pajala har varit med i undersökningen berodde på att vi i de

andra kommunerna kom igång alltför sent för att motivera en jämförelse mellan ”före och efter”.)

Enkäterna var anonyma, men hade identifikationskoder för att göra en jämförelse mellan

deltagarnas svar från första och andra tillfället möjlig.

R E S ULTAT

Förändrade värden mellan enkät 1 och 2
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Bild 1: Visar förändring mellan enkät 1 och två för de sju som svarat på båda enkäterna.

Bland de totalt 24 som genomförde enkät 1 och de 22 som genomförde enkät 2 har endast sju

genomfört båda enkäterna. Det är ett alltför litet underlag för att se om det skett en förändring av

attityderna till teknik på grund av deltagande i projektet.

Resultatet av enkäten kan därför inte ligga till grund för någon bedömning huruvida

attitydförändring skett.

KOM ME N TAR

I och med att innehållet i de lokala nätverken fortlöpande utformats av deltagarna gick det inte att

förutsäga vilken riktning det skulle ta. Enkätens utformning gjordes före träffarna kommit igång och

frågornas utformning har därför inte riktigt speglat innehållet.

Vi valde att låta deltagarna genomföra en gemensam utvärdering vid sista träffen under våren 2002.

Resultatet av denna utvärdering redovisas i rapporten.

Ett alternativt sätt att mäta attitydförändringar hade varit att genomföra intervjuer med några av

deltagarna.
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Bilaga 5: Enkäten

Enkät 2, Kontaktnät i teknik

Kommun:_______________________ Namn:______________________

Hej!
Som en del i projektet ”Kontaktnät i teknik” genomförde Du en enkätundersökning i projektets
startskede. Nu vill vi att Du på nytt fyller i, en i stort sett likadan, enkät.

För att möjliggöra en jämförelse med de svar du gav vid det första enkättillfället vill vi att du skriver
ditt namn. Du kommer dock att förbli anonym och ditt namn används endast för att para ihop
enkät 1 och 2.

Du som inte genomförde enkäten vid det första tillfället genomför denna enkät ändå. Dina svar
ligger till god grund för vår utvärdering.

Observera att det är viktigt att du svarar på alla frågor och påståenden eftersom vi annars inte kan
använda dina svar i sammanställningen av enkäten.

Del 1: Allmänna uppgifter

A �  Kvinna �  Man

B Jag har arbetat i skolan i:

�  0-5 år �  6-10 år �  11- 15år �  16 ‡  år

C Jag arbetar i år (du kan kryssa flera alternativ):

� år F-3 � år 4-6 � år 7-9

Del 2: Påståenden om teknik

INSTRUKTIONER

Till varje påstående finns en skala som sträcker sig från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer

helt”Markeramed ett kryss någonstans på skalan i hur stor utsträckning du håller med om

påståendet.Under varje påstående finns dessutom möjlighet att skriva in en egen kommentar.

OBS Du ska alltså ta ställning till påståenden, inte svara på frågor!

Exempel:

Sommaren är bättre än vintern.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Påståenden:

1 Flickor är svårare än pojkar att få intresserade av teknik.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:



Sida 19 av 20

2 Det är viktigt att redan i förskola och grundskolans tidigare del skapa förståelse hos barn om
teknikens roll i dagens och framtidens samhälle.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

3 Det bästa sättet att bedriva teknikundervisning är genom att genomföra, i förväg iordningställda och
planerade, experiment.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

4 Om barn själva skall söka kunskap inom det tekniska området, måste de i stor utsträckning själva få
upptäcka och experimentera.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

5 Teknikområdet är för komplicerat för att integrera med andra ämnesområden.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

6 Teknik är kul och spännande.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

7 Man bör utgå från praktiska övningar för att sedan kunna göra teoretiska resonemang om teknik.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

8 Barns förkunskaper i teknik är oftast så felaktiga att det inte går att basera teknikundervisningen på
dem.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

9 Det är viktigt att teknikundervisningen handlar om en, för barnen, känd verklighet.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:
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10 För att barn ska kunna utveckla nya tankar inom teknikområdet, måste man utgå från de kunskaper
barnen redan har i teknik.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

11 Teknikundervisning kräver ett väl utvecklat och väl beprövat material.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

12 Mer tid bör avsättas till teknikämnet i dagens skola.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

Del 3: Påståenden om projektet ”Kontaktnät i teknik”

13 Lokala kontaktnät är en arbetsform vi ska fortsätta använda oss av för att utveckla kompetensen i teknik
bland pedagoger i vår kommun.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

14 Jag har haft ingen eller mycket liten chans att påverka innehållet i det lokala kontaktnätet.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

Kommentar:

Del 4: Öppna frågor
Om radutrymmet inte räcker, kan du skriva på papprets baksida.

15 Hur skulle du vilja ha hjälp att utveckla teknikundervisningen ytterligare?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

16 Vilka övriga tankar har du rörande teknik eller enkätundersökningen?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Kontrollera gärna dina svar och att du svarat på alla påståenden/frågor!
Tack för din medverkan!

Mikael Fors, Teknikens Hus i Luleå
Tel: 0920-49 22 09
E-post: mikael.fors@teknikens-hus.se


