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Bakgrund 
 

PROJEKTET I  KORTHET 

Teknikens Hus vill stimulera och hjälpa fler lärare till aktivt arbete med teknik i sina klasser och 

dessutom ge en positiv och lustfylld bild av teknik. För att åstadkomma detta har Teknikens Hus 

byggt upp lokala kontaktnät i teknik i åtta kommuner i länet genom att stötta eldsjälar som kan 

fungera som motorer och inspiratörer i kommunerna.  

 

Projektet består av tre delar: 

- Uppbyggnad av lokala kontaktnät i teknik för grundskolans personal i åtta av Norrbottens 

kommuner. 

- Rekrytera, utbilda och stötta kontaktpersoner i de deltagande kommunerna i nätverket. 

- Bygga upp en fungerande gemensam digital mötesplats/erfarenhetsbank inom teknikområdet för 

de medverkande kommunerna. 

 

MÅL OCH INRIKTNING 

Målen för projektet har varit: 

 
- Att etablera lokala, ekonomiskt självgående, nätverk i teknik i åtta av länets kommuner. 

- Att arbeta fram en strategi för hur nätverken ska fortleva efter projekttidens slut. 

- Att under projekttiden skapa en attitydförändring i positiv riktning, avseende synen på 

teknikämnet, hos deltagarna i de lokala kontaktnäten. 

- Att sprida och delge deltagarnas erfarenheter till övriga landet tex. i form av samarbete med KK- 

stiftelsens webbplats Kollegiet. 
 

För att nå dessa projektmål har vi riktat in oss på att: 

 
- fortsätta utvecklingen av de befintliga lokala kontaktnäten ( sex stycken vid projektets start) 

- bidra med inspiration och fortbildning till pedagogerna  
- fortsätta utbilda befintliga kontaktpersoner 
- rekrytera och utbilda kontaktpersoner i ytterligare två kommuner 
- skapa självgående lokala nätverk i teknik i ytterligare två kommuner 

- skapa en fungerande gemensam Internetbaserad erfarenhetsbank i samarbete med KK-stiftelsen, 
där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter  

- utöka kommunernas delaktighet i de lokala kontaktnäten 
- undersöka hur eleverna i grundskolan påverkas av att kontaktnät i teknik finns 

- undersöka hur lärarna som deltar i kontaktnätsarbetet upplever att de utvecklats 
- arbeta fram strategier för hur nätverket kan utöka samarbetet med det lokala näringslivet 

 

MÅLGRUPP 

Intresserade pedagoger i för- och grundskolan i åtta av Norrbottens kommuner. 

 

PROJEKTETS LÖPTID 

Projektet har drivits under skolläsåren 02/03, 03/04 och 05/06.  Projektet är en fortsättning och 

vidareutveckling av projektet Kontaktnät i teknik som pågick 99/00, 00/01, 01/02. 
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EKONOMI 

För att driva projektet har Teknikens Hus fått medel från Länsstyrelsen, Längmanska företagarfonden  

Norrbottens läns arbetsstugor samt KK stiftelsen. Projektet har under de tre åren haft en total budget 

på ca 2,3 mkr. Se bilaga 1. 

 

ORGANISATION 

Styrgruppen för projektet har varit ledningsgruppen på Teknikens Hus med Lena Embertsén, 

verksamhetsledare för Teknikens Hus, som ytterst ansvarig.   

Projektledare har varit David Broström och projektmedarbetare 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. 

Delta i kontaktpersonsträffar och utbildningar 

Bidra till gemensam digital erfarenhetsbank i teknik 

 

Teknikens Hus Nav mellan de lokala nätverken. 

Genomföra utbildningar, träffar och inspiration, för kontaktpersonerna. 

Stöd och resurs för kompetensutveckling för deltagarna i nätverken. 

Ansvara för digital erfarenhetsbank i teknik. 

 

 
DELTAGANDE KOMMUNER 

Deltagande kommuner i Kontaktnät i Teknik II har varit; Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, 

Piteå, Pajala och Älvsbyn. 
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Genomförande 
 

Sammanfattningen av alla aktiviteter genomförda i projektet, redovisade i tidsordning fr.o.m. hösten 

2002- tom våren 2005, finns att läsa i bilaga 2. Aktiviteterna har sedan grupperats och beskrivs var för 

sig i följande rubriker. Till varje rubrik/aktivitet finns respektive detaljer att läsa i motsvarande bilaga. 

Hänvisning till bilagorna finns under respektive rubrik. 

 

PROJEKTSTART 

Del två av projektet kontaktnät i teknik har i grova drag handlat om att jobba utifrån två 

utgångspunkter. Dels att ta vara på de erfarenheter som funnits från del ett och driva vidare de redan 

etablerade nätverken i fem kommuner, dels att starta upp nya nätverk i ytterligare tre kommuner i 

Norrbotten.    

 

Uppstart och rekrytering 

Under hösten 2002 erbjöd Teknikens Hus verksamhetschef Lena Embertsén deltagande kommuner 

en fortsättning av projektet Kontaktnät i teknik. Kontakten togs med berörda skolchefer och 

resultatet blev att alla kommuner, förutom Arvidsjaurs kommun, valde att fortsätta sitt arbete för 

kontaktnätet. Under början av våren 2003 gick erbjudande om deltagande i kontaktnätet ut till länets 

övriga kommuner. Det faktum att Arvidsjaurs kommun inte valde att fortsätta gav möjlighet att 

erbjuda tre nya kommuner ett deltagande, i stället för två som från början tänkt. De nytillkomna 

kommunerna till kontaktnätet blev Boden, Gällivare och Haparanda kommun. Rekrytering av 

kontaktpersoner för vardera kommun påbörjades i februari och var klar den 1 april 2003.   

 

Avtal och rollbeskrivningar för deltagande kommuner och kontaktpersonerna uppdaterades och 

omformulerats då fortsättningen av projektet krävde ett större ansvar av respektive kommun vad det 

gäller finansiering och verkande för projektets fortlevnad. Alla parters rollbeskrivningar bifogas i 

bilaga 3. 

 

Kontaktpersoner 

En viktig framgångsfaktor för att nätverket ska kunna drivas och fungera lokalt är att det finns en 

eldsjäl, en regional samordnare, som ansvarar för det lokala kontaktnätet i kommunen. Denna 

kontaktperson måste också tilldelas resurser fram för allt i arbetstid för att kunna genomföra arbetet 

väl. Kontaktpersonerna har i detta projekt kontrakterats med en nedsättning i tjänst motsvarande 

10% av en heltidstjänst. I de fall man delat ansvaret på två personer har även nedsättningen i arbetstid 

fördelats på dessa, såvida man inte lokalt förhandlat om annat i sin respektive kommun. Kostnaden 

för kontaktpersonens nedsättning i tjänst ansvarade varje kommun för förutom de tre nyrekryterade 

kommunerna där nedsättningen bekostades av projektmedel. 

  

Kontaktpersoner för respektiver kommun har varit; 

 

Jokkmokk: Solbritt Segerström, speciallärare 1-7 

 Ann-Charlotte Wimyr, grundskollärare 1-7 

 

Älvsbyn:  Therese Jonsson, fritidspedagog 

 Pia Åhman, fritidspedagog 
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Kiruna: Teis Christiansen, grundskollärare 1-7 (tom hösten 2003) 

 Siv-Britt Mella, gymnasielärare. (tom hösten 2003) 

 Carina Johansson, grundskollärare 4-9 

 Hilding  Mella, Slöjd och tekniklärare 

 

Piteå:  Lisbeth Lindmark, mellanstadielärare 

 

Pajala:  Christer Holma, mellanstadielärare  

 

Boden Anette Kyräs, grundskollärare 4-9 

 

Gällivare Pia Hirvonen, grundskollärare 1-7 

 

Haparanda Mona Lundström, ämneslärare 4-9 

 

Under hösten 2003 slutade båda ansvariga kontaktpersoner i Kiruna kommun.  En av dessa flyttade 

till annan ort utanför Norrbotten på grund av nytt arbete, den andra slutade på grund av 

tjänstledighet från sitt ordinarie jobb som lärare.  Då det blev klart att detta var på gång startade 

genast rekryteringen av nya kontaktpersoner. Arbetet fortskred under hela hösten och var klart i 

november 2003.  På grund av detta så har frekvensen av träffar förklarligt varit lägre i Kiruna under 

denna period.  

 

Den spridning som kontaktpersonerna har både i utbildning och erfarenhet anser vi varit mycket 

värdefull för hur nätverken har utvecklats.  

 

KONTAKTPERSONSUTBILDNING 

Då kontaktpersonen i kommunen fyller en viktig roll i hur nätverken drivs och utvecklas har vi också 

lagt stor vikt i att satsa resurser på att utbilda och entusiasmera dessa. Då de ska fungera som länken 

mellan Teknikens Hus och kommunen är det också viktigt att de känner till Teknikens Hus 

verksamhet och pedagogik. En viktig del i nätverksbyggandet är också att kontaktpersonerna kan 

träffas för att utbyta tips, idéer och erfarenheter av varandra. Då nätverksbyggande är en process så 

kommer man eftersom att se och tydliggöra de behov av fortbildning som finns. I samråd med 

kontaktpersonerna har så resurser under tiden riktats mot de behov som uppkommit. Sammantaget 

kan man dela upp kontaktpersonsutbildningen i tre delar, praktik, utbildningsdagar/konferenser, 

och kontaktpersonsträffar. 

Sammanställning av all genomförd kontaktpersonsutbildning redovisas i bilaga 4.  

 

Praktik 

Varje kontaktperson har under projektets gång genomfört en veckas praktik på Teknikens Hus. 

Sammanlagt har i denna del av projektet, del två, sex kontaktpersoner genomfört var sin vecka på 

Teknikens Hus. Tre av dessa var från de tre nya nätverkskommunerna, och de övriga tre var 

nyrekryterade kontaktpersoner i sedan tidigare deltagande nätverkskommuner. 

   Praktikveckan har ett flertal syften, exempelvis; 

- Ge kontaktpersonen en översiktlig bild av Teknikens Hus verksamhet och pedagogiska upplägg 

- Medverka vid handledningar (arbetspass) med skolelever, utbildningsdagar, föreläsningar etc. 
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- Skaffa sig nya erfarenheter och personliga kontakter genom att träffa och diskutera med olika 

medarbetare på Teknikens Hus. 

- Information och inblick i andra av Teknikens Hus drivna projekt för att på så vi få en bild av 

möjliga tillfällen för samarbete. 

- Möjlighet att tillsammans med projektgruppen gemensamt planera arbetet i den aktuella 

kommunen. 

Uppföljningen av praktikveckorna visar att kontaktpersonerna anser att de gett dem mycket, både 

personligen och för projektets del. 

 

Utbildningsdagar/konferenser 

För att kontaktpersonerna på bästa sätt ska kunna uppfylla sitt uppdrag så är det viktigt att lyssna på 

dem och utifrån projektets mål och syften erbjuda relevant utbildning. I vissa fall har det handlat om 

externa utbildare, i vissa fall pedagoger från Teknikens Hus. Exempel på sådana utbildningsdagar kan 

nämnas kurs i pedagogisk dokumentation (tre dagar), arbete med läroplaner/kursplaner i Teknik, 

medverkan vid konferensen Tekniken i skolan ( vid tre tillfällen a två dagar), utbildningsdag 

samverkan näringsliv-skola Helene Jangen från Kreativ skola, medverkan vid Skolforum etc. 

Deltagandet vid konferenserna  i teknik har två syften. Dels att fungera som egen fortbildning i 

teknik, dels en väg att sprida våra egna erfarenheter från tekniknätverket. Nämnas bör att vid de 

nationella och lokala konferenserna Teknikens i skolan (anordnat av centrum för teknik i skolan, 

CETIS) har tekniknätverket varje gång medverkat med eget seminarium och/eller idéutställning. 

  

Kontaktpersonsträffar 

Kontaktpersonsträffarna är en av de viktigaste delarna i själva nätverksbyggandet för 

kontaktpersonerna. Här har kontaktpersonerna delgett varandra erfarenheter från de lokala 

nätverken och de lokala träffarna. Man har fått tillfälle att gemensamt diskutera och utarbeta idéer 

och strategier för det fortsatta arbetet i kommunen med bra exempel från andra kommuner som 

utgångspunkt. Förväntningar, roller och behov har också ständigt diskuterats. 

Totalt har åtta tvådagarsträffar genomförts med kontaktpersonerna, minst en per termin. Vissa av 

dessa har samordnats med utbildningsdagar, vissa har helt handlat om nätverksarbete. Förutom dessa 

tillfällen har alla kontaktpersoner träffats vid gemensamma konferenser vid minst tre andra tillfällen. 

Detta gör att frekvensen på antalet träffar under en treårsperiod, 11 gånger, är relativt hög och 

möjliggör ett bra erfarenhetsutbyte och nätverksbygganda. Strategin har varit att lägga varannan träff 

på Teknikens Hus i Luleå och varannan träff ute i någon nätverkskommun. Syftet med det har varit 

dels att de geografiska avstånden ska varierar för alla personer och dels utifrån att det varit gett 

gyllene tillfälle att visa på lokala bra exempel. Varje kontaktpersonsträff har också kombinerats med 

ett studiebesök vid något företag eller industri som varit intressant ur skol- och teknikperspektiv. 

 

KONTAKTNÄTSTRÄFFAR 

Med kontaktnätsträffar menar vi de träffar som lokalt anordnats i vardera kommun för verksamma 

pedagoger i förskolan, grundskolan och även i vissa fall gymnasiet. Ur projektets synpunkt har 

grundskolan varit huvudmålgruppen men de lokala träffarna har även lockat intresserade från andra 

stadier. Det har lett till ett bra erfarenhetsutbyte från olika verksamhetsområden i skolan. Olika 

innehåll på träffarna har också givetvis lockat olika målgruppen.  

Kontaktnätsträffarna är ju själva grunden och syftet med hela projektet/nätverket. En gemensam 

mötesplats för alla teknikintresserade pedagoger där erfarenhetsutbyte, nätverkande och inspiration 

kan äga rum.  
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Kontaktpersonen är den sammanhållande länken för det lokala nätverket och ansvarar för att 

anordna dessa nätverksträffar. Totalt har 77  nätverksträffar genomförts, i snitt tre träffar per år och 

kommun. Varje träff har i medeltal lockat 15-20 deltagare. Totalt har träffarna under treårsperioden 

lockat 1434 deltagande lärare!   

Teknikens Hus har erbjudit vardera kommun att vid två tillfällen per år medverka vid 

kontaktnätsträffarna för att inspirera kring ett visst område eller erbjuda en viss fortbildning. De 

träffar som Teknikens hus ansvarat för har vi valt att kalla inspirationsträffar, bara för att skilja från 

de övriga kontaktnätsträffarna där kontaktpersonen ansvara för innehållet. Givetvis gäller samma 

förutsättningar för inspirationsträffarna som för övriga nätverksträffarna, dvs. att det är deltagarna 

som efterfrågar och bestämmer temat på innehållet. 

 Sammanställning av alla kontaktnätsträffarna redovisas i bilaga 5.  

 

DIGITAL MÖTESPLATS OCH ERFARENHETSBANK 

Kontaktnätet hade sedan tidigare haft en hemsida, där deltagare och kontaktpersoner kunde lägga till 

information om vad som händer i respektive kommun samt dela med sig av teknikidéer och tips. För 

att sköta all kommunikation mellan träffarna användes en gemensam e-post lista. Att få igång ett 

löpande arbete som alla deltagande kommuner kände som värdefullt var dock inte helt lätt. 

 Nya förslag och idéer om utformandet av digital mötesplats utarbetades i samarbete med KK-

stiftelsen under våren 2002. Under hösten 2003 gick kontaktnätet över till att uteslutande använda 

webbplatsen Kollegiet (www.kollegiet.com ) som digital mötesplats. Att mötas digitalt var en av 

förutsättning att bedriva kontaktnätet med tanke på de geografiska avstånd som är mellan deltagande 

kontaktkommuner. Kollegiet möjliggjorde exempelvis att alla medverkande på ett enkelt sätt kan 

skicka meddelande, föra diskussioner, göra anslag, ladda upp filer/dokument för snabb spridning till 

alla deltagare, söka information etc. Det speciella ”rum” som tilldelades kontaktnätet, som bara 

registrerad medlem fick tillträde till, fungerade också som en digital erfarenhetsbank där 

kontaktpersonerna kunde lägga upp bra exempel på tekniklaborationer, experiment, förklaringar etc. 

I och med att den är webbaserad så kan alla deltagare nå mötesplatsen från vilken dator som helst 

förutsatt att den är uppkopplad mot Internet. I användandet av Kollegiet så låg också ett uppdrag att 

gemensamt utvärdera och föreslå förbättringar av tjänsten. Kontaktnätets förslag rapporteras vid ett 

antal gånger in till ansvarig på KK-stiftelsen. 

 

”ÖVRIGA” AKTIVITETER I  NÄTVERKEN- NÅGRA EXEMPEL 

Förutom ovan nämnda aktiviteter så har de lokala kontaktnäten möjliggjort andra, från början inte 

planerade, aktiviteter kopplade till teknik. Här nämns exempel på aktiviteter som på ett eller annat 

sätt möjliggjorts på grund av att de lokala nätverken funnits och som också speciellt erbjudits till 

dessa.    

 

Bland annat har Teknikens Hus erbjudit nätverkskommunerna att låna klassuppsättningar av 

Legomaterialet Lego Dacta. I korthet kan man med det materialet bygga och programmera egna 

legorobotar.  Efter genomgången snabbkurs har lärare fått möjligheten att låna materialet till den 

egna skolan och jobba med sina elever. Vid projekttidens slut har materialet ”turnerat” runt i fem 

nätverkskommuner. Någon statistik på hur många skolor som använt sig av materialet har vi inte 

men totalt har ca 70 lärare gått kursen som berättigar till användandet av materialet. Det innebär att 

det under dessa två år är ett stort antal skolor och elever som jobbat med detta teknikmaterial! 

 

 

 
Sida 7 av 15 



 

Under hösten 2003 kunde Teknikens Hus erbjuda orterna Luleå, Kiruna och Haparanda en speciell 

föreläsningsserie kring ämnet Bioteknik. Samordnat av Teknikens Hus genomförde föreläsaren 

Henrik Bränden föreläsningar på de tre olika orterna. Denna satsning erbjöds och möjliggjordes som 

en direkt effekt av att de lokala nätverken fanns. Föreläsningen i Luleå ställdes in på grund av för få 

anmälda men sammanlagt deltog 46 lärare från Kiruna och Haparanda i denna föreläsningsserie. 

 

I samarbete med ett annat av Teknikens Hus drivna projekt Klimatgreppet, med fokus på 

klimatförändringarna i världen, kunde vi under hösten 2004 erbjuda två föreläsningsserier i de lokala 

nätverken. En föreläsningsserie handlade om vinkraft, hölls av Mikael Henriksson och erbjöds i Piteå 

och Älvsbyn. Totalt deltog 28 lärare från de båda nätverken. 

Samma höst, hösten 2004, erbjöds Älvsbyn och Gällivare en föreläsning av meteorologen Martin 

Hedberg. Drygt 50 lärare och drygt 300 elever ( år7-9 samt gymnasiet) deltog vid de båda orterna. 

 

Efter förfrågan från kontaktnätet i Älvsbyn genomförde Teknikens Hus en heldags lärarfortbildning 

kring temat klimat och miljö. På denna deltog 34 lärare från Älvsbyn kommun. Denna fortbildning 

ligger också ute som ett erbjudande till alla övriga nätverkskommuner. 

 

PROJEKTLEDARUTBILDNING  

Under hösten 2003 gick projektledaren en av Centek i Luleå arrangerad projektledarutbildning.  

Utbildningen gav en del viktiga kunskaper och erfarenheter till nytta för projektet och dess ledning.  

 

LÖPANDE UTVÄRDERING 

Viktigt för projektet och för spridandet av våra erfarenheter är en bra utvärdering av arbetet. I 

samarbete med KK- stiftelsen togs under hösten 2003 kontakter med Luleå tekniska universitet för att 

gemensamt arbeta fram en bra utvärderingsmodell. Projektledaren och ansvarig utvärderare från 

Luleå tekniska universitet, Kjell Johansson, har regelbundet träffats för diskussion och upplägg av 

utvärderingsarbetet. Varje typ av träff/verksamhet har utvärderats, de lokala kontaktnätsträffarna, 

utbildningsdagarna, kontaktpersonsträffarna, inspirationsträffarna etc. Till detta lades också 

kompletterande material som ex. personliga intervjuer med kontaktpersonerna. Kjell Johansson 

ansvarade för allt kring utvärderingen och sammanställandet av allt material.  
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Uppföljning 
 

Den viktigaste kanalen för att fortlöpande under projektets gång kunnat följa arbetet, utvecklingen och 
attityderna i de lokala nätverken är kontaktpersonerna. Genom bland annat kontinuerlig feedback och 
diskussioner med dessa anser vi att projektledningen kunna få en bra bild av läget i de olika kommunerna. 
  Genom den externa utvärderingen, genomför av Kjell Johansson från Luleå tekniska universitet, har vi inte 

bara fått en professionell bedömning av insatserna utan också en utomståendes syn på nätverksarbetet 
kopplat till projektmålen. 
  I de följande rubrikerna, Effekter och Måluppföljning, kommer vi först att resonera kring dessa utifrån 
projektledningens perspektiv efter gemensam uppföljning och diskussion med kontaktpersonerna.  Den 

externa utvärderingen och dess resultat presenterar vi därefter under rubriken Utvärdering.   

 

EFFEKTER 
Utifrån de aktivitetsplaner samt den kontinuerliga uppföljningen från de lokala nätverken kan vi bland 
annat se följande konkreta effekter av projektet: 
 

- Teknikarbetet i skolorna har generellt ökat och även ändrat innehåll mot det positiva hållet. Fler elever  
( i grundskolan) i nätverkskommunerna har återkommande teknik i sin undervisning.  

- Nytt  teknikmaterial har köpts in och använts i de lokala nätverken. 
- Utbudet och genomförandet av inspiration och kompetensutbildning inom teknikområdet för 

pedagogerna i nätverkskommunerna har ökat markant.  
- Diskussioner kring teknikämnets roll och innehåll har tagit fart och lett till en positiv utveckling av 

ämnet. 
- Kommunens ansvar för de lokala nätverken har utökats och uppbackningen har från deras sida har 

förbättrats. 
-  Samarbetet med det lokala näringslivet har på många ställen utökats och blivit bättre. 
- Genom nya digitala hjälpmedel har kommunikationen inom och mellan nätverken samt spridandet av 

erfarenheter förbättrats. 

- Ett stort intresse, nationellt och internationellt, har visats för vår modell av nätverksbyggande. 

 

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

Att etablera lokala, ekonomiskt självgående, nätverk i teknik i åtta av länets kommuner. 
Med de från tidigare fem etablerade kommunerna samt nyrekryteringen av ytterligare tre så har vi lyckat 

etablera, och bidra till att driva, lokala nätverk i åtta av Norrbottens kommuner. 

  
Att under projekttiden skapa en attitydförändring i positiv riktning, avseende synen på teknikämnet, hos 
deltagarna i de lokala kontaktnäten. 
Genom egna erfarenheter, uppföljning med kontaktpersonerna och med utvärderingen som grund anser vi 
att vi bidragit till att skapa en mera positiv bild av teknikämnet och dess innehåll. 
 

Att sprida och delge deltagarnas erfarenheter till övriga landet tex. i form av samarbete med KK- 
stiftelsens webbplats Kollegiet. 
Erfarenheterna från de lokala nätverken har vid många olika sammanhang lyfts fram och spridits. Exempel 
som kan nämnas är personliga kontakter inom ”science centre” branschen och utbildningsväsendet, 

medverkan vid lokala och nationella teknikkonferenser, publikationer i form av artiklar ( tex. på Kollegiets 
webplats, Cetis, centrum för tekniken i skolan, i deras nyhetsbrev samt webbplats) medverkan vid 
lärarkonferensen Skolforum etc.   
Vidare har de lokala kontaktpersonerna ansvarat för att gemensamt bygga upp en digital Idébank med bra 

resurser för teknikundervisningen. KK stiftelsen och webbplatsen Kollegiet blev den digitala resurs som 
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möjliggjorde detta.  Målet var att öppna upp denna bank, nu har kontaktpersonerna tillgång till denna men 
den är ej öppen för alla pedagoger inom och utom Norrbottens kommuner. Så långt lyckades vi inom 
projekttiden aldrig komma dock. Trots detta anser vi att den varit till stor hjälp för att, då i detta fall genom 
kontaktpersonerna, sprida och delge deltagarnas erfarenheter vidare. Vi anser därför att vi uppfyllt detta 

mål. 

 
Att arbeta fram en strategi för hur nätverken ska fortleva efter projekttidens slut. 
Under projektets gång har alla parter hela tiden jobbat för att nätverken ska fortleva efter projektets slut. 
Den avgörande insatsen var att projektledningen tillsammans med ansvarig chef för skola och lärande under 
projektets sista del besökte alla berörda skolchefer för diskussion kring fortsättning. Resultatet av detta blev 

att sju av åtta medverkande kommuner och Teknikens hus skrivit på ett avtal för en treårig fortsättning av 
nätverksarbetet. (Alla kommuner förutom Boden) Så här har vi inte bara nått upp till målet om strategi 
utan faktiskt ett resultat där nätverken blivit en del av den ordinarie verksamheten! 
 

UTVÄRDERING 
Utvärderingen i sin helhet presenteras i bilaga 6. Här redogör Kjell Johanssons för sitt arbete och de 
slutsatser som han drar av utvärderingen. För att få en bild av resultatet väljer vi att under denna rubrik 
presentera rubrikerna Abstrakt och Diskussion direkt plockat från den rapporten 
 

Abstrakt 
Följande undersökning är utvärdering gjord på uppdrag av Teknikens hus. Under de senaste åren har 
projektet Kontaktnät i Teknik bedrivits vars övergripande syfte varit att stärka teknikundervisningen i länets 

skolor genom att utbilda kontaktpersoner som har sin dagliga gärning ute i verksamheten. Utvärderingen 
gjordes med hjälp av enkäter till såväl verksamma lärare som kontaktlärarna och intervjuer med 
kontaktlärarna. Slutsatserna av undersökningen är att deltagarna varit mycket positiva till projektet som och 
att de anser att teknikundervisningen i skolorna ökat och utvecklats positivt som ett resultat ett av projektet. 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande utvärdering var förutom målbeskrivningarna på första sidan att undersöka 
deltagarnas uppfattningar om projektet hur de olika delarna i projektet fungerat, projektet som helhet, vad 

kontaktlärarna lärt sig av projektet samt vilka effekter projektet haft på verksamheten.  
 

Projektet som helhet 
Lärarnas uppfattningar om nätverksträffarna tycks vara så gott som enbart positiva. En överväldigande 
majoritet ansåg att uppläggningen på nätverksträffarna var bra, se figur 2, bilaga 7. Svarsbilden på detta 

påstående är den mest positiva av alla svar i enkäten. Likaså ansåg de flesta att innehållet på 
nätverksträffarna var bra och relevant. På dessa båda påståenden är svaren också tämligen homogena, även 
om Pajala ligger lågt i båda påståendena, se tabell 3. 
 

Kontaktlärarna är också mycket nöjda med nätverksträffarna. Några upplevde det lite trögt och framför allt 
spännande och nervöst till en början, men mot slutet av projektet har kontaktlärarna bara positivt att säga 
om nätverksträffarna. Framför allt lyfte lärarnas engagemang fram av kontaktlärarna. Det är till stor del 
lärarnas engagemang som gjort att projektet blivit så lyckat menar vissa kontaktlärare. 

 
Kontaktlärarträffarna har helt klart upplevts som mycket viktiga och positiva inslag i projektet. De har varit 
nödvändiga primärt för att kontaktlärarna skulle kunna genomföra nätverksträffarna, men har även haft 
andra effekter hos deltagarna, såsom ett nödvändigt och positivt avbrott i den dagliga verksamheten. 

 
Vad är det så deltagarna har lärt sig? Med deltagare menas företrädesvis kontaktlärarna och för dem handlar 
det mycket om det tekniska kunnandet, eller kanske snarare att kunna undervisa i och om teknik i skolan. 
De har självfallet lärt sig mer om själva teknikbegreppet, vad som är teknik och hur man ska närma sig 
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teknik tillsammans med barnen i skolan. Utöver det som har med tekniken att göra säger många att det 
också lärt sig andra färdigheter, som att organisera nätverksträffarna, sköta kontakter med skolledning kring 
övergripande frågor och att undervisa andra vuxna.  
Av intervjuerna framgår också att kontaktlärarna varit mycket nöjda med Teknikens hus agerande i 

projektet. Dels har uppläggningen på kontaktlärarträffarna varit ändamålsenlig men framför allt är det den 
informella kontakten de lyfter fram. Kontaktlärarna uttrycker att de har känt sig välkomna till Teknikens 
hus de gånger de har behövt ta kontakt mellan de redan inplanerade träffarna. De känner att de verkligen 
fått uppbackning av personalen vid Teknikens hus. 

 

Projektets effekter på verksamheten 
Beträffande projektets eventuella effekter på verksamheten så är det helt uppenbart att deltagarna i projektet 
anser att det skett förändringar i verksamheten som tydligt kan kopplas till projektet, såväl kontaktlärarna 
som lärarna i de ingående kommunerna. Att undervisningen förändrats är en mycket tydlig uppfattning hos 

lärarna, se figur 4 och det är faktiskt så att det är ännu tydligare att undervisningen förbättrats än att den 
förändrats.  
 
Avseende huruvida lektionerna i teknik ökat i omfattning till följd av projektet så tycks det som att det är en 

utbredd uppfattning bland lärarna, se figur 3. Dock finns kraftiga variationer mellan kommunerna, störst är 
skillnaden mellan Älvsbyn och Kiruna, se tabell 4. Ännu tydligare, och mer enhetligt, är att lärarna anser att 
deras kunskaper att undervisa i teknik ökat till följd av projektet. En överväldigande majoritet av lärarna 
instämmer mycket starkt i detta påstående. Särskilt tydligt är i Älvsbyn som har ett extremt högt medelvärde 

på skattningarna till detta påstående, hela 6,6. 
 

Metoddiskussion 
De valda underökningsmetoderna i utvärdering är intervjuer med kontaktlärarna och enkätundersökningar 
till lärarna i verksamheten samt i viss mån observationer och enkäter i samband med kontaktlärarträffarna, 
men de senare har en underordnad roll och tas inte med i resultatredovisningen.  
 

Att göra intervjuer med kontaktlärarna var helt naturligt eftersom syftet med utvärderingen till stor del var 
att utröna kontaktlärarnas uppfattningar om projektet och de olika delarna i projektet, som 
nätverksträffarna och kontaktlärarträffarna.  
 

Beträffande enkäterna till lärarna i verksamheten blev det ett bra utfall med hela 113 inkomna enkäter. Det 
finns dock en brist i enkätundersökningen eftersom två av de ingående kommunerna helt uteblev, beroende 
på praktiska orsaker i samband med distributionen av enkäterna. Det är självfallet en nackdel att två hela 
kommuner faller bort och frågan är vad som skulle hänt med svarsbilden om dessa varit med. Den frågan är 

svår att svara på men svarsbilden är i de allra flesta frågor mycket enhetlig med små variationer mellan 
kommunerna.  
 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är mycket samstämmiga uppfattningar mellan de olika 
grupperna som ingår i undersökningen. Lärarnas uppfattningar som de ger uttryck för i enkätsvaren 
kompletteras i de allra flesta fall med likartade uppfattning i intervjusvaren från kontaktlärarna. Inte i något 

fall finns det motstridiga uppgifter däremot är det i vissa av enkätsvaren något varierande svar mellan de 
olika kommunerna. Största differenserna mellan kommunerna är i svaren på frågan om de anser att antalet 
lektioner ökat beroende på projektet där lärarna från Kiruna ger en tydligt lägre svarsbild än övriga 
kommuner.  

Däremot är uppfattningarna samstämmiga i svaren på frågorna om projektet haft någon effekt på 
undervisningen. Dels är uppgifterna samstämmiga och dels är svaren positiva och enkätsvaren kompletteras 
med likartade uppfattningar i intervjuerna.  
 

(Kontaktnät i Teknik- en utvärdering. Kjell Johansson LTU juni 2005) 
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Erfarenheter 
 
Vår egen erfarenhet, kontaktpersonernas och deltagarnas tillbakaanmälningar och inte minst utvärderingen 

visar på att projektet i det stora hela lyckats väldigt bra. Vi har i dag en väl uppbyggd struktur, lokala nätverk 
som nästan uteslutande är självgående, och en väl uppbyggd kompetens i dessa nätverk. Att nå fram till ett 
sådant resultat är förstås inte alltid lätt och det är en mängd olika faktorer som är viktiga att tänka på. Några 
av dessa ska vi försöka belysa här. 

 

ORGANISATIONEN 
Ett bra resultat är helt beroende av en satsning och engagemang från alla parter. Eldsjälar kan inte verka och 
”brinna” utan uppbackning från exempelvis kommunen vad det gäller ekonomiska resurser och för arbetet 
avsatt tid.  I projektet Kontaktnät i teknik har stor vikt lagts vid proceduren kring hur de lokala nätverken 
startats och organiserats.  

Vid uppstarten har det första erbjudandet om medverkan gått till ansvariga inom kommunen. Kommunen 
har en viktig roll i nätverksarbetet för att backa upp den ansvariga kontaktpersonen. Erbjudandena har 
också varit så att säga frivilliga, dvs. vi har valt att arbeta med de kommuner som verkligen ”nappat” på 
idén. Efter klartecken från den nivån har vi då sedan gått vidare med rekryteringen av kontaktperson för 

kommunen.  
Det har visat sig att det varit viktigt med en ”motor” som har överblicken och kan samordna och driva de 
lokala nätverken. I detta fall har Teknikens Hus varit den motorn på länsnivå och på detta sätt varit navet 
mellan de olika kommunerna. På kommunnivå har detta ”motor” representerats av kontaktpersonen som i 

sin tur varit navet mellan deltagarna, andra nätverkskommuner och Teknikens Hus.  
 

GENOMFÖRANDET 
Utgångspunkten i hela projektet har varit att kunna tillgodose de behov som uppkommit allt eftersom i de 
olika nivåerna i nätverket. Det är deltagarnas behov och önskemål som styrt innehållet i de lokala 

nätverksträffarna och behovet för kontaktpersonerna/samordnarna som styrt innehållet på 
kontaktpersonsträffarna och kontaktpersonsutbildningarna. Att medvetet verka för att anpassa insatserna 
efter behoven och att göra alla medvetna om detta har visat sig ge ett väldigt bra resultat. Det har däremot 
visat sig att det inte alltid är lätt att se sina egna behov, samtidigt som det också finns en ovana att få ”välja 

själva” och i så stor utsträckning själv få påverka innehållet. Men här, som i många andra sammanhang, tar 
utveckling tid och gemensamt har nätverken under tiden lärt sig kontinuerligt. I detta fall gällde det att från 
projektledningen kunna och våga ge de lokala nätverken eget ansvar för sin egen utveckling. Flexibilitet är 
viktigt och förmågan att i samråd med alla parter kunna revidera sina ursprungliga planer under gång. 

    
Fungerande kommunikation och kanaler för detta är en förutsättning för att ett sådant här nätverk ska 
överleva och utvecklas. Ett viktigt hjälpmedel, inte minst då de geografiska avstånden i projektet är stora, 
har varit det digitala forum som vi använt oss av. Att kunna ”mötas” på en gemensam digital mötesplats där 

information och erfarenheter lätt kan delas med andra har betytt mycket för nätverket och dess utveckling.  
  
 I ett nätverk som i detta fall där det på kommunal- och personnivå varierat mycket hur länge man deltagit 
och hur långt man kommit i sin utveckling har det varit viktigt med ett tillåtande klimat. Det har inte ställts 

några ”formella krav” (förutom då vid rekryteringen av kontaktpersonerna) för deltagandet utan det som 
hela tiden har styrt är just intresset för och viljan att utveckla teknikundervisningen i skolan. Olika 
förutsättningar i kompetens, förutsättningar och erfarenhet har snarare bidragit till utvecklingen av 
nätverket snarare än att begränsa detta.  

   
Grunden för hela projektet handlar ju om att få ett aktivt teknikarbetet ute i kommunernas skolor. Att 
nätverksträffarna varit utlokaliserade i ”skolans verklighet” och den inspiration/fortbildning vi kunnat ge 
har skett i den egna kommunen har också betytt mycket för utvecklingen. Deltagarna har känt sig viktiga 

och utvalda och det är på hemmaplan som aktiviteterna kunnat ske.  
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Sist men inte minst, utveckling tar tid! Även om det bitvis kan kännas som att arbetet på vissa håll under 
vissa perioder stagnerat måste man ge den tiden. Utveckling handlar också om mognad och den kan man 
inte skynda på. Det bästa man kan göra är att i dessa lägen ge stöttning för att så småningom få dubbelt upp 
tillbaka.  
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Swot analys (Styrka, svagheter, möjligheter och hot) 
 

STYRKA 

Genom att redan från början förankra projektet på kommunal nivå och noggrant arbete vid 

rekrytering av kontaktpersoner har projektet redan från start haft en stadig grund att stå på. De lokala 

aktiviteterna i kommunerna har varit lyckade och fått ett positivt mottagande av deltagande 

pedagoger. De snabba kanalerna ut i deltagande kommuner och den stora spridningen av innehållet 

till de lokala nätverken har också varit en stor styrka i projektet. Arbetet MED de deltagande 

kommunerna har också varit en styrka, vi utvecklar tillsammans. Projektet har i dag en god spridning 

i länet och lärare är väl medvetna om att ”vi finns”. Fler och fler efterfrågar insatser och 

kompetenshöjande inspirationer/utbildningar i de deltagande kommunerna.  

Kontaktnätet har i dag en väl fungerande digital mötesplats. En styrka i sammanhanget där de 

geografiska avstånden annars gör det svårt med täta kontakter mellan kommunerna. 

   

SVAGHETER 

En svaghet i projektet kan i vissa fall ha varit att kontaktpersonen är beroende av en välvilligt inställd 

rektor. Detsamma gäller förstås hela nätverket, men om kontaktpersonen inte har stöd hos sin chef 

blir det väldigt tungarbetat. Det är också svårt att skapa trovärdighet bland sina kollegor om KP inte 

har stöd lokalt.  

En annan svaghet har varit att trots en väl fungerande digital mötesplats har projektdeltagarna haft 

svårt utnyttja detta på bästa sätt. Här påverkar förstås många faktorer som datorvana, tillgång till 

utrustning och tid, samt kanske inte minst vanan att använda den digitala tekniken som ett redskap 

på detta sätt.   

  

MÖJLIGHETER  

Samtidigt som det varit en svaghet så har de nya elektroniska vägar varit en möjlighet för att öka 

engagemanget och möjligheterna för alla deltagare att ta del av varandras erfarenheter på ett vettigt 

sätt.  

Vi ser att den ökande efterfrågan av teknikfortbildning i flera av de deltagande kommunerna har gett 

en möjlighet att genomföra ”större” insatser tillsamman med kommunen. Exempel på gemensamma 

teknikstudiedagar för alla kommunernas lärare har diskuterat och i enstaka fall genomförts. Vidare 

kan man utveckla den möjligheten till ett samarbete mellan kontaktnätet och kommunen på ett helt 

annat plan än tidigare. Både vad det gäller personella och ekonomiska resurser.  

Vidare är ett utökat samarbete med näringslivet, och mellan kommunerna, fler  möjlighet för 

nätverken att utvecklas.  

 

HOT   

Ett av hoten mot projektet har varit brist på tid och engagemang hos projektdeltagarna i 

kommunerna.  Ett annat hot har hela tiden varit den svåra ekonomiska situation som många 

kommuner stått inför som i sin tur kan påverkat möjligheterna för pedagogernas nätverksarbete. Då 

känslan är att den ekonomiska situationen blivit allt mer pressad i de flesta deltagande kommunerna 

upplever vi det som ett av de största hoten under projektets gång samt inför framtiden. 
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Framtiden 
 

Stor vikt lades tidigt på att arbeta för strategin om nätverkets fortlevnad efter projektslutet. Kontinuerligt 
har resonemang förts med kontaktpersonerna för att få deras kommentarer och deras förväntningar om det 
framtida arbetet.  Efter att ha fört en diskussion med alla berörda skolchefer lade projektledningen ett 
förslag på hur framtida arbete kunde se ut. Utgångspunkten var att kommunerna lokalt ansvarar för 

resursbehoven för kontaktpersonerna och Teknikens Hus ansvarar för motsvarande behov vad det gäller 
samordning på länsnivå. På så sätt skulle nätverken bli en del av båda parternas ordinarie verksamhet. 
Ledningsgruppen för Teknikens Hus antog förslaget och från kommunhåll antog alla kommuner, förutom 
Bodens kommun, också förslaget och kontrakt för ytterligare tre år kunde skrivas. Innehåll och 

rollfördelningar kommer till stor del att se ut som tidigare, presenterade i bilaga 3. 
 
I dagsläget finns planer för två prioriterade satsningen inom snar framtid. Det första är att vidareutveckla 
den digitala mötesplatsen och dessa informationskanaler. Ett led i detta är att börja använda 

videokonferenssystemet Marratech som möjliggör fler ”virtuella träffar” gemensamt eller mellan delar av 
nätverket. Inte minst viktigt när de ekonomiska ramarna krymper och möjligheten till fysiska träffar kanske 
blir mindre. 
  En annan prioriterad plan är att verka för utökat samarbete mellan nätverket, skolan och det lokala 

näringslivet. Detta arbete har redan påbörjats och kommer under hösten 2005 vidare satsas på. 
  
Så, i dagsläget vet vi alltså att Kontaktnät i Teknik KOMMER att fortleva i sju av åtta. Det är med stor glädje 
som vi ser att arbetet givit frukt och att det också synliggjorts att nätverken ÄR viktiga för kommunerna och 

för teknikundervisningens utveckling på skolorna.    

 

 

 

 

   

David Broström    

   Projektledare Kontaktnät i Teknik 
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Bilaga 2 
 

 1

Aktivitetsplan hösten 2002-våren 2005 
 
ht 2002 

 

September Projektstart med överlämnande till ny projektledare.  

 Kontakt med kommunerna inleds.  

 Kontaktnätsträff  i Piteå 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna   

 
Oktober Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 Information på rektorskonferens och för skolchef i Pajala.  

 
November Kontaktnätsträff  i Älvsbyn.   

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 

December Kontaktnätsträff  i Kiruna. 

 Kontaktpersonträff  i Jokkmokk 

 Kontakter med Luleå tekniska universitet tas för samarbeta 

kring utvärdering 
vt 2003 
  

Januari Rekryteringsarbetet av nya kommuner inleds 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 Kontaktnätsträff  i Pajala 

 Inspirationsträff i Pajala 

  

Februari  Skriftligt erbjudande till nya kommuner skickas ut. 

 Deltagande i Tekniken i skolan konferens i Luleå 

 Medverkan vid rektorskonferens i de nyrekryterade 

kommunerna 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 Kontaktnätsträff  i Jokkmokk 

 Kontaktnätsträff  i Piteå  

 Inspirationsträff i Piteå 

 

Mars  Kontaktnätsträff  i Älvsbyn 

 Inspirationsträff i Älvsbyn 

 Test av digital mötesplats inleds 

 

April Rekrytering av nya kontaktpersoner klar 

 Kurs i pedagogisk dokumentation för  

 alla kontaktpersoner 

 Kontaktpersonsträff  i Luleå 
 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 Kontaktnätsträff  i Piteå  
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Maj Kontaktpersonsträff  i Luleå 

Fortsättning på kurs i pedagogisk  

dokumentation för alla kontaktpersoner 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

Kontaktnätsträff  Pajala 

Förslag på struktur för utvärderingen  

av projektet klart 

 

Juni Delrapport 1 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 
ht 2003 
 

Juli Planering och rapportering 

 

Augusti Kontakt med respektive kommun för gemensamt upplägg av 

terminens arbete.  

 Kontakt med Luleå Tekniska universitet för planerande av 

utvärderingen. 

 Kontakt med externa föreläsare.   

 

September Inspirationsträff  i Kiruna 

 Inspirationsträff  i Haparanda  

 Praktikvecka på Teknikens Hus för kontaktperson Haparanda  

 Praktikvecka på Teknikens Hus för Kontaktperson Gällivare 

 Projektledarutbildning startar  

 

Oktober Kontaktpersonsträff 1 i Pajala 

 Inspirationsträff  i Piteå 

 Inspirationsträff  i Haparanda 

 Kontaktnätsträff  i Haparanda 

 Kontaktnätsträff  i Jokkmokk 

 Konferensen Skolforum i Stockholm 
 

November Inspirationsträff  i Pajala 

 Kontaktnätsträff  i Pajala 

 Inspirationsträff  i Haparanda 

 Inspirationsträff  i Älvsbyn 

 Kontaktnätsträff  i Älvsbyn 

 Kontaktnätsträff  i Piteå 

 Inspirationsträff  Gällivare 

 Kontaktnätsträff  Gällivare 

 Praktikvecka på Teknikens Hus för kontaktperson Jokkmokk 

 Praktikvecka på Teknikens Hus för kontaktperson Boden 

 Rekrytering nya kontaktpersoner Kiruna   

 

December Inspirationsträff  i Boden 

 Kontaktnätsträff  i Boden 
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 Kontaktnätsträff  i Jokkmokk 

 Projektledarutbildning avslutas 

 Terminsavslut och rapportering 

 
vt 2004 
 

Januari Kontakt med respektive kommun för gemensamt upplägg av 

terminens arbete.  

 Kontakt med Luleå Tekniska universitet för planerande av 

utvärderingen. 

 Kontakt med externa föreläsare.   

 Kontaktpersonsträff  i Luleå 

  

Februari Praktikvecka på Teknikens Hus för kontaktpersoner Kiruna. 

 Kontaktnätsträff  i Boden 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

  

Mars Deltagande vid konferensen Tekniken i skolan, Norrköping. 

 Kontaktnätsträff  i Älvsbyn 

 Inspirationsträff  i Älvsbyn 

 Kontaktnätsträff  i Boden  

 Kontaktnätsträff  i Gällivare 

 Inspirationsträff  i Gällivare  

 Kontaktnätsträff  i Piteå 

 Inspirationsträff  i Piteå 

 Kontaktnätsträff  i Pajala  

 Inspirationsträff  i Pajala 

 

April Inspirationsträff  i Haparanda 

 Kontaktnätsträff  i Haparanda 

 Kontaktnätsträff  i Jokkmokk 

 Inspirationsträff  i Jokkmokk 

 Kontaktnätsträff  i Älvsbyn 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 Inspirationsträff   Kiruna 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 
Maj Kontaktnätsträff  i Gällivare 

    

 

Juni Inspirationsträff  i Piteå 

 Kontaktnätsträff  i Piteå 

 Kontaktnätsträff  i Jokkmokk 

 Terminsavslut och rapportering 
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ht 2004 
 

Juli Planering och rapportering 

 

Augusti Kontakt med respektive kommun för gemensamt upplägg av 

terminens arbete.  

 Kontakt med Luleå Tekniska universitet för planerande av 

utvärderingen. 

 Kontakt med externa föreläsare.   

 

September Inspirationsträff  Älvsbyn 

 Kontaktnätsträff Gällivare  

 Kontaktpersonsträff i Piteå 

  

Oktober Inspirationsträff i Boden 

 Inspirationsträff 1 i Piteå 

 Konferens Nätverksbyggande i Stockholm 

  
 

November Inspirationsträff  i Kiruna 

 Kontaktnätsträff  i Kiruna 

 Inspirationsträff  i Älvsbyn 

 Inspirationsträff i Jokkmokk 

 Inspirationsträff i Pajala 

 Inspirationsträff i Gällivare 

 Träff med skolchef i Kiruna 

 Träff med skolchef i Jokkmokk 

 Träff med skolchef i Pajala 

   

 

December Inspirationsträff i Jokkmokk 

 Inspirationsträff i Haparanda 

 Inspirationsträff i Piteå 

 Inspirationsträff i Älvsbyn 

 Träff med skolchef Gällivare 

 

 
vt 2005 
 

Januari Kontakt med resterande skolchefer 

 Inspirationsträff i Älvsbyn 

 Kontaktnätsträff i Pajala 

 Kontaktpersonsträff i Luleå, 2 dagar 

 

Februari Kontaktnätsträff  Gällivare 

 Konferensen Tekniken i skolan. 2 dagar i Luleå 

 Träff med Skolchef i Boden 
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Mars Kontaktnätsträff i Boden 

 Kontaktnätsträff Kiruna 

 Inspirationsträff Kiruna 

 Kontaktnätsträff Älvsbyn  

  

April Kontaktnätsträff i Boden 

 Kontaktnätsträff i Pajala 

 Inspirationsträff i Jokkmokk 

 Kontaktnätsträff i Jokkmokk 

 Inspirationsträff i Jokkmokk 

 Kontaktnätsträff i Haparanda 

 Kontaktnätsträff i Piteå 

 
Maj Kontaktnätsträff i Gällivare 

 Kontaktnätsträff i Kiruna 

 Inspirationsträff i Kiruna 

 Kontaktnätsträff i Älvsbyn 

 Kontaktpersonsträff i Älvsbyn, 2 dagar    

 

Juni Avslutning och rapportering 
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Rollbeskrivningar Kontaktnät i Teknik II 

 

Kommunens roll 

Kommunen ansvarar för;  

• Att på bästa sätt stödja och underlätta kontaktpersonens arbete. 

• Kostnader;  

o för kontaktpersonens/personernas  arvodering motsvarande ….% av en 
heltidstjänst/person (Gäller ej nyrekryterad kommun där projektmedel täcker denna 
kostnad) 

o för eventuella resor, boende och vikariekostnader vid kontaktpersonsträffar 
och utbildningar.  

o i samband med för de lokala kontaktnätsträffarna ( ca 2 ggr/termin) för tex. 
fika, material. 

 
 

• Verka för nätverkets långsiktiga fortlevnad. 
 

Kontaktpersonens roll 

Som kontaktperson ska jag;  

• Vara länken mellan Teknikens Hus- det lokala kontaktnätet och kommunen. 

• Delta i kontaktpersonsträffar och utbildningar anordnat av Teknikens Hus. 

• Arrangera lokala kontaktnätsträffar. Målet är minst två träffar per termin.  

• Dokumentera de lokala träffarna så att erfarenheter kan spridas till andra. 

• En gång per termin, eller om annat överenskommet, rapportera till ansvariga i 
kommunen och till Teknikens Hus. 

• Samarbeta med de övriga nätverken. 

 
• Verka för nätverkets långsiktiga fortlevnad 
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Teknikens Hus roll  

Teknikens Hus ansvarar för att; 

• Erbjuda kontaktpersonerna lämplig kompetensutveckling och utbildning efter 
behov och efterfrågan i dialog med dessa.  

• Arrangera Kontaktpersonsträffar 2 ggr per år.  

• Vara en resurs för kontaktpersonerna, både i form av kompetens och utlåning 
av material. 

• Erbjuda inspiration till de lokala nätverken, max 2 ggr per år.  
 

• Samordna på länsnivå 
 
 

• Omvärldsbevaka. Informera om nya trender samt ge tips på idéer till aktiviteter 
etc. 

 
• Stå för vissa kostnader för Kontaktpersonsträffar och utbildningar däremot inte 

omkostnader som tex. resor, boende, och vikariekostnad.  
 

• Verka för nätverkets långsiktiga fortlevnad. 
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Kontaktpersonsutbildningar hösten 2002 tom. våren 2005- 
sammanställning 
 
För mer beskrivande information om respektive utbildning hänvisas till respektive periods delrapporter. 
 

2002 

• Kontaktpersonsutbildning.  Kreativitetsövningar och utbyte mellan kommunerna. Planering av 

workshop till konferens i Norrköping. Fundering kring utvärdering och fortsättning. 2 dagar 

Teknikens Hus. 

• Deltagande vid den nationella konferensen Teknikens i skolan, Norrköping. 2 dagar.  

• Kontaktpersonsutbildning. Rollfördelningar och uppdrag. Utbyte mellan kommuner. Första 

diskussion om elektronisk mötesplats. 2 dagar i Jokkmokk. 

 

2003 

• Praktik för ny kontaktperson på teknikens Hus. 1 vecka per person.   

• Deltagande vid den regionala konferensen Teknikens i skolan, Luleå. 2 dagar.  

• Utbildning i Pedagogisk dokumentation träff 1. 2 dagar Luleå 

• Utbildning i Pedagogisk dokumentation träff 2. 2 dagar Luleå 

 

2004 

• Kontaktpersonsutbildning. Gemensam mall för dokumentation. Utbyte mellan kommunerna. 

Utbildning av användandet av gemensam digital erfarenhetsbank/mötesplats. 2 dagar i Pajala. 

• Deltagande vid den nationella konferensen Teknikens i skolan, Norrköping. 2 dagar.  

• Kontaktpersonsutbildning. Teknikbegreppet och kursplanen. 2 dagar Teknikens Hus. 

• Kontaktpersonsutbildning. Utbyte mellan kommunerna, strategier för framtiden. Studiebesök på 

Akva i Piteå. 2 dagar Piteå. 

 

2005 

• Kontaktpersonsutbildning. Uppföljning av arbetet. Utbyte ock diskussion mellan kommunerna. 

Planering av medverkan vid konferensen Tekniken i skolan konferensen, Luleå 

• Deltagande vid den regionala konferensen Teknikens i skolan, Luleå. 2 dagar.  

• Utbildningsdag samverkan skola-näringsliv/företal. Helene Jangen från Kreativ skola. 

• Kontaktpersonsutbildning och avslutning. Summering och tillbakablick samt planer och strategier 

inför framtidens arbete. 2 dagar i Älvsbyn. 
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Kontaktnätsträffar hösten 2002-våren 2005 
 

Projektår 1 

Ht 2002- vt 2003 

 

Kommun Antal lärare Inriktning   Samarbetspartner 

Jokkmokk 16 st Teknikhistoria, drakbygge. 

 15 st Bioteknik  Teknikens Hus 

 

Kiruna 31 st Geologi    

 32 st Kreativitetsövningar 

 34 st Skolprogram  Laboteket Kiruna 

 32 st Terminsavslutning 

 33 st Stenar och mineraler 

 34 st Uppfinnaruppdrag 

 33 st Exkursion 

 33 st Geologi 

 30 st Terminsavsluting 

 

Pajala 10 st Bioteknik  Teknikens Hus 

   7 st Ellära  Kiruna kontaktperson 

 

Piteå 20 st Teknikarbete 

 14 st Astronomi 

 17 st Mekanismer   Jokkmokks kontaktperson  

 

Älvsbyn 15 st Snilleblixtar   INAB  

 20 st Bioteknik  Teknikens Hus 

 15 st Teknik kring Cykeln 

 

Projektår 2 

Ht 2003- vt 2004 

 

Kommun Antal lärare Inriktning   Samarbetspartner 

 

Boden 12 st Workshop teknikmaterial Teknikens Hus 

 10 st Praktisk el och astronomi 

 10 st Workshop teknikmaterial 

 

Gällivare 27 st Workshop teknikmaterial Kontaktperson Älvsbyn 

 21 st Enkel el  Teknikens Hus 

 21 st Drakbygge 

 

Haparanda 22 st Workshop teknikmaterial Kontaktperson Älvsbyn 

 12 st Bioteknik  Teknikens H/ Henrik B 

 12 st Bioteknik  Teknikens H/ Henrik B 

 5 st (+ 20 elever)* Teknik för tjejer  Teknikens Hus 

 20 st Teknikexperiment  
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Jokkmokk 23 st Vattenkraft del 1  Vattenfall, energiprog. gy. 

  21 st Vattenkraft del2  Vattenfall, energiprog. gy. 

 20 st Lego Dacta  Teknikens Hus 

 20 st Geologi  Studiebesök dagbrott 

  

Kiruna 12 st Bioteknik  Teknikens H/ Henrik B 

 10 st Bioteknik  Teknikens H/ Henrik B 

 19 st Teknikworkshop 

 24 st Robolab  Teknikens Hus 

 15 st Snilleblixtar/ Finn upp Innovation Norrbotten AB 

 

Pajala 13 st ”Bra vibrationer” (Ljud) Teknikens Hus 

 15 st Lego Dacta  Teknikens Hus 

  

Piteå 13st Bioteknik  Teknikens Hus 

 13 st ”Hur vattenkraft blir el” Kontaktperson Jokkmokk  

 7 st Innovationer och kreativitet Innovation Norrbotten AB 

 15 st Drakbygge  Teknikens Hus  

 

Älvsbyn 14 st Teknik/design   Teknikens Hus/ Cecilia  H 

 16 st Enkel el, Teknikexperiment 

 9 st Robolab  Älvåkraskolan 7-9 Älvsbyn 

 7 st ”Pedagogiskt Cafe”  Älvsby kommun 

 17 st Inspiration om Robottävling Teknikens Hus  

 

 

* Vid träffen deltog 20 tjejer från år 7-9 från olika skolor i Haparanda. 

 

 

Projektår 3 

Ht 2004- vt 2005 

 

Kommun Antal lärare Inriktning   Samarbetspartner 

 

Boden 10 st Teknikexperiment  Teknikens Hus 

 10 st Praktisk elektronik 

 11 st Teknikexperiment 

 

Gällivare 24 st Mekanismer  

 25 st Klimat och teknik  Teknikens Hus 

 44 st Teknikspanarna  Teknikföretagen 

 20 st Reakraft och pneumatik LKAB 

  

Haparanda 18 st Mekanismer  Teknikens Hus 

 17 st Workshop/läromedel  

 

Jokkmokk 21 st Snilleblixtar och finn upp Teknikens Hus/ INAB 

 18 st Teknikjulpussel  Teknikens Hus 

 18 st Mekanismer + ljud  Teknikens HUs 
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Kiruna 26 st Lego Dacta  Teknikens Hus 

 13 st Vindkraft  Teknikens Hus/Mikael H 

 20 st Mekanismer del1  Teknikens Hus 

 16 st Mekanismer del2  Teknikens Hus  

 

Pajala 11 st Hållfasthet och broar Teknikens Hus 

 14 st Teknikexperiment 

 15 st Vardagsteknik  Teknikens Hus 

  

Piteå 18st Flygande farkoster+ studiebesök F 21 Luleå 

 15 st Vindkraft  Teknikens Hus/Mikael H 

 25 st Teknikspanarna  Teknikföretagen   

 

Älvsbyn 19 st Lego Dacta   Teknikens Hus 

 32 st Klimat och teknik del 1 Teknikens Hus 

 25 st Klimat och teknik del 2 Teknikens H/ Marti H 

 24 st Teknikspanarna  Teknikföretagen 

 21 st Klimat och Teknik del 3 Teknikens Hus 
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Abstrakt 
 
Följande undersökning är utvärdering gjord på uppdrag av Teknikens hus. Under de 
senaste åren har projektet Kontaktnät i Teknik bedrivits vars övergripande syfte varit 
att stärka teknikundervisningen i länets skolor genom att utbilda kontaktpersoner som 
har sin dagliga gärning ute i verksamheten. Utvärderingen gjordes med hjälp av enkäter 
till såväl verksamma lärare som kontaktlärarna och intervjuer med kontaktlärarna. 
Slutsatserna av undersökningen är att deltagarna varit mycket positiva till projektet 
som och att de anser att teknikundervisningen i skolorna ökat och utvecklats positivt 
som ett resultat ett av projektet. 
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Bakgrund 
 
Projektet kontaktnät i teknik II har pågått från höstterminen 2002 till och med 
vårterminen 2005. Projektets idé var att bygga vidare på tidigare projekt och 
fortsätta arbetet med de lokala kontaktnät som byggts upp i länets kommuner. I 
projektbeskrivningen för Kontaktnät i teknik II 2002-09-16 skrivs om de lokala 
kontaktnäten: 
 

”Genom att starta lokala kontaktnät i kommunerna där pedagoger träffas för att prata, 
utveckla och prova teknik utifrån de behov som finns ute på skolorna, har teknikens hus 
i det befintliga projektet lyckats initiera en förändring av attityder till teknikämnet. Tack 
vare Teknikens hus roll som spindeln i nätet har vi lyckats knyta kontakter med 
intresserade pedagoger i de medverkande kommunerna.” (s. 1) 

 
De upprättade kontaktnäten består av kontaktpersoner som arbetar som har sin 
dagliga gärning i de åtta medverkande kommunerna, Kiruna, Pajala, Gällivare, 
Haparanda, Jokkmokk, Älvsbyn och Piteå. Kontaktpersonerna har varit två 
Kiruna, Jokkmokk och Älvsbyn, i övriga kommuner var kontaktpersonerna 
ensamma.  
 
Under projekttiden har kontaktpersonerna anordnat nätverksträffar med lärare1 i 
sina hemkommuner. Innehållet i nätverksträffarna har varit inriktat på att 
använda teknik i den dagliga verksamheten. Antalet varierar något men har i de 
flesta kommuner varit en eller två gånger per termin. Kontaktpersonerna har 
också en gång per termin träffats under teknikens hus försorg, vanligen en 
tvådagarssammankomst, varannan gång har träffen förlagts till Luleå och 
varannan till någon av kommunerna.  
 
Målbeskrivningar 
 
I projektbeskrivningen 2002-09-16 finns följande målbeskrivningar för det 
fortsatta arbetet i projektet: 
 
- Fortsätta med utvecklingen av de befintliga kontaktnäten. 
- Bidra med inspiration och fortbildning till pedagogerna. 
- Fortsätta utbilda befintliga kontaktpersoner. 
- Rekrytera och utbilda kontaktpersoner i ytterligare två kommuner. 
- Skapa självgående lokala nätverk i teknik i ytterligare två kommuner. 
- Skapa en fungerande gemensam internetbaserad erfarenhetsbank i samarbete 
med KK-stiftelsen, där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter. 
- Utöka kommunernas delaktighet i de lokala kontaktnäten. 
- Undersöka hur eleverna i grundskolan påverkas av att projektet kontaktnät i 
teknik finns.  
- Undersöka hur lärarna som deltar i kontaktnätsarbetet upplever att de utvecklas. 
- Arbeta fram strategier för hur nätverket kan utöka samarbetet med det lokala 
näringslivet. 
- Sprida kunskaper och erfarenheter från nätverket till övriga landet. 
(s. 2-3) 

                                                 
1 Med lärare avses den personal som i kommunerna arbetar med barn och ungdomar, grundskollärare, 
gymnasielärare, förskollärare och fritidspedagoger. Lärare är det begrepp som i nationella styrdokument 
används för dessa yrkeskategorier. 
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Syfte 
 
Syftet med undervärderingen är att undersöka måluppfyllelsen i de ovan nämnda 
målbeskrivningarna samt att beskriva deltagarnas uppfattningar om själva 
projektet avseende vad som varit positivt och negativt, vad deltagarna lärt sig av 
projektet, hur de olika delarna i projektet fungerat samt vilka effekter projektet 
haft på verksamheten. 
 
 
Metod 
 
Försökspersoner 
 
Totalt ingick cirka 125 personer i utvärderingen. Av dessa var 113 lärare ute i 
kommunerna och tolv kontaktpersoner, en till två från vardera av de i projektet 
åtta ingående kommunerna. De 113 lärarna ute i kommunerna bestod av 19 män 
och 94 kvinnor. Bland kontaktpersonerna var fördelningen två män och tio 
kvinnor. Fördelningen kommunvis bland lärarna var 26 från Kiruna, 11 från 
Pajala, 29 från Gällivare, 28 från Jokkmokk, 8 från Haparanda och 11 från 
Älvsbyn.  
 
Instrument 
 
De instrument som användes i undersökningen var en frågeenkät innehållande 
totalt 18 frågor fördelade på följande frågeområden: (1) bakgrundsfaktorer, (2) 
nätverksträffar, (3) projektets betydelse i min skola samt (4) kunskap om 
projektet som helhet. Enkäten finns i bilaga 1. Frågorna i område två och tre hade 
fasta svarsalternativ med en sjugradig skala av likerttyp med extrempunkterna 
”avvisar helt” och ”instämmer helt”. I område ett och fyra hade frågorna öppen 
karaktär. 
 
Vidare har använts ett frågeformulär i samband med kontaktlärarträffarna, 
bandspelare för intervjuerna samt i förväg skriftligt upprättade intervjufrågor, se 
bilaga 2 och 3. 
 
Procedur 
 
Utvärderingen kom igång under hösten 2003 i och med närvaro vid 
kontaktlärarträffen i Pajala. Totalt har jag medverkat vid tre kontaktlärarträffar, 
hösten 2003 i Pajala våren 2004 i Luleå och hösten 2004 i Piteå. Vid dessa 
kontaktlärarträffar har utvärderaren ombesörjt att en utvärdering av själva 
kontaktlärarträffen gjorts i form av ett frågeformulär som delades ut i slutet av 
träffarna. Frågeformuläret framgår av bilaga 2. 
 
Enkäterna till lärarna i kommunerna delades ut hösten 2004 genom att de 
skickades ut till kontaktlärarna som delade ut och samlade in enkäterna i 
samband med en nätverksträff. Kontaktlärarna har även i vissa fall delat ut 
enkäterna utanför nätverksträffarna till dem som ej kunde närvara. 
 
Under våren 2005 utfördes intervjuer med kontaktlärarna i form av 
telefonintervjuer. Intervjuerna tog cirka en halv timme per styck och spelades in 
på ljudband. I efterhand gjordes ordagranna utskrifter av intervjuerna. Det är 
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sedan dessa utskrifter som har bearbetats och analyserats för att kunna 
presenteras i föreliggande rapport 
 
Resultat 
 
Resultaten presenterar i det som följer i två delar. Först presenteras enkätsvaren 
och därefter intervjuerna 
 
Enkätsvaren 
 
Nedan presenteras resultaten från enkätsvaren i tabell- och diagramform med 
kommentarer i anslutning till respektive tabell eller diagram. Beträffande 
diagrammen så innehåller de flesta svar från två frågor, vilket betyder att dessa 
diagram innehåller två olikfärgade staplar. Urvalsprincipen för vilka svar som 
redovisas i samma stapeldiagram har varit att sorterar ihop likartade frågor med 
varandra. 
 
Bakgrundsfaktorer 
 
Tabell 1 visar fördelningen av kön och skolform bland de lärare som besvarade 
enkäten. Totalt besvarade 113 personer enkäten, 94 kvinnor och 19 män. De två 
dominerande lärarkategorierna var grundskolans lägre stadier, det vill säga år 1 
till 6, vilka tillsammans var hela 78 personer. 
 

Tabell 1. Fördelningen av kön och skolform bland dem som besvarade enkäten. 
 Kön Förskola Gr 1-3 Gr 4-6 Gr 7-9 Gymn. 
 Kvinna 10 34 33 15  
 Man 0 1 10 4 4 
 Totalt 10 35 43 19 4 
 
Nätverksträffarna 
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Figur 1. Deltagarnas uppfattningar om det fanns möjligheter att påverka innehållet i 
nätverksträffarna. 
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I figur 1 redovisas svaren från nätverksträffsdeltagarna om vad de anser om 
huruvida det varit möjligt att påverka innehållet i nätverksträffarna. Svarsbilden 
visar på en nära nog normalfördelningskurva, med mittersta alternativet som den 
högsta stapeln, det vill det neutrala alternativet som 26 personer kryssat. Det finns 
dock en liten förskjutning till de positiva svarsalternativen, de till höger. De två 
staplarna längst till höger består av tillsammans 26 svar och de två till vänster av 
16 svar. Medelvärdet är 4,3 och standardavvikelsen 1,7. Totalt besvarade 98 
personer frågan. 
 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser på svaren huruvida det fanns möjligheter 
att påverka innehållet vid nätverksträffarna. 

 Kommuner M SD 

 Gällivare (n=21) 4,0 1,7 

 Haparanda (n=8) 3,9 1,1 

 Jokkmokk (n=25 4,2 1,5 

 Kiruna (n=23) 4,7 2,2 

 Pajala (n=11) 4,4 1,5 

 Älvsbyn (n=11) 4,9 1,9 

 
Tabell 2 visar svaren från lärarna beträffande deras uppfattningar huruvida det 
fanns möjligheter att påverka innehållet vid nätverksträffarna. Tabellen visar att 
lärarna i Älvsbyn har skattat högsta värden, medelvärde 4,9 och 
standardavvikelsen 1,9. Lägsta värdet har Haparanda med 3,9 i medelvärde, de 
har också den lägsta spridningen med 1,1 i standardavvikelse. 
 
De ljusare staplarna i figur 2 visar svaren var deltagarna ansåg om uppläggningen 
av nätverksträffarna. Av staplarna att döma råder ingen som helst tvekan om att 
de ansåg att nätverksträffarnas uppläggning varit bra. Hela 64 personer har svarat 
instämmer helt till påståendet. Endast en person har svarat avvisande på frågan. 
Medelvärdet är 6,5 och standardavvikelsen 0,8. 
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Figur 2. Deltagarnas uppfattningar om uppläggningen och innehållet i nätverksträffarna. 
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De mörka staplarna i figur 2 visar svaren på frågan om de ansåg att innehållet vid 
nätverksträffarna varit relevant för deras undervisning. Även de mörka staplarna 
visar en tydlig slagsida åt det positiva hållet. Det vanligaste svaret är 
skattningsvärde 7, det vill säga instämmer helt, som 46 personer skattat. Totalt 
innehåller de två staplarna till höger 80 svar. Medelvärdet är 5,9 och 
standardavvikelsen 1,3. 
 
Tabell 3 visar att på vissa skillnader mellan kommunerna avseende vad lärarna 
tyckte om huruvida uppläggningen varit bra samt om det varit relevant innehåll 
vid nätverksträffarna. Högsta medelvärdet beträffande om uppläggningen varit 
bra har Älvsbyns kommun med 6,8 i medelvärde tätt följd av Jokkmokk med 6,7, 
dessa kommuner hade också väldigt låg spridning, endast 0,6 respektive 0,4 i 
standardavvikelse. Beräkning med ANOVA ger följande värden [F(5)=2,0; 
p=0,088], vilket betyder att det inte föreligger några signifikanta differenser 
mellan kommunernas medelvärden. 
 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser på svaren huruvida deltagarna ansåg att 
det varit bra uppläggning och relevant innehåll på nätverksträffarna fördelat kommunvis. 

  
Kommuner 

Upplägg 
M 

Upplägg 
SD 

Innehåll 
M 

Innehåll 
SD 

 Gällivare (n=24) 6,4 1,1 6,1 1,3 

 Haparanda (n=8) 6,3 1,1 5,6 1,8 

 Jokkmokk (n=27) 6,7 0,4 5,9 1,2 

 Kiruna (n=25) 6,5 0,7 6,1 1,3 

 Pajala (n=11) 5,8 1,0 5,7 1,0 

 Älvsbyn (n=11) 6,8 0,6 6,0 1,3 

 
De högra spalterna i tabell 3 visar kommunernas medelvärden och 
standardavvikelser avseende vad de tyckte om innehållet i nätverksträffarna. 
Högsta medelvärdet hade Gällivare och Kiruna med 6,1 och standardavvikelsen 
1,3 för båda. Lägst medelvärde hade Haparanda med 5,6. Beräkning av 
medelvärdesdifferensen med ANOVA ger inga signifikanta differenser mellan 
kommunerna. 
 
Projektets betydelse i verksamheten 
 
Figur 3 visar svaren på frågorna om deltagarna ansåg att tekniklektionerna ökat i 
antal vid skolorna, samt om de ansåg att kunskaperna i teknik ökat. De ljusa 
staplarna visar att deltagarna ansåg att tekniklektionerna i viss mån ökat i antal. 
Visserligen har de flesta svarat det neutrala alternativet, men svarsbilden är ändå 
tydligt positiv, totalt har 37 deltagare svarat alternativ 6 eller 7, att jämföras med 
totalt sex deltagare som svarat alternativ 1 eller 2. Medelvärdet är 4,9 och 
standardavvikelsen 1,5. 
  
De mörka staplarna i figur 3 visar deltagarnas svar på frågan om de anser att 
lärarnas egna kunskaper att undervisa i teknik ökat under den tid som projektet 
pågått. Det vanligaste svaret på den frågan är skattningsalternativ 7 med 38 svar, 
tätt följd av alternativ 6 som har 37 svar. Totalt svarade endast fem personer 
något av de tre vänstra alternativen. Medelvärdet är 5,9 och standardavvikelsen 
1,1. 
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Figur 3. Deltagarnas uppfattningar om tekniklektionerna ökat samt huruvida de anser att 
lärarnas kunskaper att undervisa i teknik ökat. 
 

Av de vänstra spalterna i tabell 4 framgår att lärarna i Älvsby kommun skattat 
högsta medelvärde beträffande om de ansåg att antalet lektioner i teknik hade 
ökat tack vare projektet med 6,0 i medelvärde och 1,2 i standardavvikelse. Lägsta 
medelvärde har Kiruna med 3,9. Låga spridningsvärden har även Pajala och 
Jokkmokk med 1,2. Medelvärdesanalys med ANOVA ger signifikant differens: 
[F(5)=5,0; p=0,0004]. Parvisa medelvärdesanalyser med Fischers PLSD ger 
signifikanta differenser vid jämförelser mellan Älvsbyn och Jokkmokk, samt 
samtliga jämförelser mellan Kiruna och övriga kommuner. 
 

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser huruvida deltagarna ansåg att teknik-
lektionerna ökat i antal samt om de ansåg att lärarnas kunskaper i teknik ökat fördelat 
kommunvis. 

  
Kommuner 

Lektioner 
M 

Lektioner 
SD 

Kunskap 
M 

Kunskap 
SD 

 Gällivare (n=23 5,4 1,4 5,9 1,3 
 Haparanda (n=8) 5,1 1,6 5,3 1,3 
 Jokkmokk (n=25) 4,8 1,2 6,1 0,6 
 Kiruna (n=26) 3,9 1,5 5,7 1,5 
 Pajala (n=11) 5,4 1,2 5,7 0,8 
 Älvsbyn (n=11) 6,0 1,2 6,6 1,0 
 
De högra spalterna visar att Älvsbyn hade det klart högsta medelvärdet avseende 
om de ansåg att lärarnas kunskaper att undervisa i teknik ökat tack vare projektet, 
hela 6,6 i medelvärde hade Älvsbyn och det lägsta medelvärdet hade Haparanda 
med 5,3. Lägsta spridningen däremot har Jokkmokk med endast 0,6 i 
standardavvikelse. Medelvärdesanalyser med hjälp av ANOVA ger ej signifikant 
differens mellan kommunerna. 

 
Beträffande huruvida undervisningen i teknik förändrats eller ej beroende på 
projektet redovisas med de ljusa staplarna i figur 4. Det vanligaste svaret är 
alternativ 5 som 33 personer svarade, det vill säga de instämmer till viss del i 
påståendet att undervisningen har förändrats. Svarsbilden är tydligt positiv med 
endast 11 svar i de tre alternativen till vänster om det mittersta alternativet och 
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totalt 73 svar i de tre alternativen till höger. Medelvärdet är 5,1 och 
standardavvikelsen 1,4. 
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Figur 4. Deltagarnas uppfattningar huruvida undervisningen i teknik förändrats samt 
förbättrats. 

 
De mörka staplarna i figur 4 visar deltagarnas svar på frågan huruvida de ansåg att 
undervisningen i teknik förbättrats eller ej. Staplarna visar på en tydlig ökning ju 
längre till höger man kommer i diagrammet. Vanligaste svaret är 
skattningsalternativ som 28 personer svarat. Totalt har 52 personer svarat 
antingen alternativ 6 eller 7, att jämföras med totalt åtta personer som svarat 
alternativ 1 eller 2.. Medelvärdet är 5,3 och standardavvikelsen 1,6. 
 
Av de vänstra spalterna i tabell 5 framgår att lärarna i Älvsbyn skattat högsta 
värdet beträffande om de ansåg att undervisningen förändrats beroende på 
projektet. Älvsbyn hade 5,8 i medelvärde och 1,3 i standardavvikelse. Lägsta 
medelvärde hade Haparanda med 4,6 men Haparanda hade också den lägsta 
spridningen med 1,0 i standardavvikelse. Medelvärdesanalys med ANOVA ger 
ingen signifikant differens. 
 

Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser på deltagarnas uppfattningar om 
undervisningen i teknik förändrats respektive förbättrats fördelat kommunvis. 

  
Kommuner 

Förändrats 
M 

Förändrats 
SD 

Förbättrats 
M 

Förbättrats 
SD 

 Gällivare (n=22) 5,1 1,3 5,3 1,6 
 Haparanda (n=8) 4,6 1,0 5,1 1,3 
 Jokkmokk (n=23) 4,9 1,5 5,3 1,4 
 Kiruna (n=26) 5,2 1,8 5,2 2,0 
 Pajala (n=11) 5,0 1,1 5,4 1,1 
 Älvsbyn (n=11) 5,8 1,3 6,2 1,0 
 
De högra spalterna i tabell 5 visar att Älvsbyn hade det klart högsta medelvärdet 
avseende om de ansåg att undervisningen i teknik hade förbättrats tack vare 
projektet med hela 6, 2 i medelvärde och endast 1,0 i standardavvikelse. Lägsta 
medelvärdet hade Haparanda med 5,1 och 1,3 i standardavvikelse. 
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Medelvärdesanalys med hjälp av ANOVA ger ingen signifikant differens mellan 
kommunerna. 
 
 
Intervjuerna  
 
Intervjuerna nedan redovisas i fem olika aspekter som också utgör underrubriker. 
Aspekterna är: ”nätverksträffar”, ”effekter i verksamheten”, ”vad de har lärt sig av 
projektet”, ”kontaktlärarträffar” samt ”projektet som helhet”. 
 
Nätverksträffar 
 
Gemensamt i intervjuerna är att de som intervjuades så gott som samstämmigt 
säger att nätverksträffarna fungerar allt bättre ju längre tiden gått. Till en början 
var det lite trögt och långsamt men nu när de hållit på i ett antal år fungerar det 
mesta väldigt bra. Kontaktlärarna har under åren byggt upp ett förtroende hos 
lärarna som ser dem som en resurs. Lärarnas inflytande över nätverksträffarna har 
också ökat all mer ju längre tiden gått. De flesta kontaktlärare säger att de får in 
många önskemål om specifikt innehåll vid nätverksträffarna. Likaså har 
uppslutningen vid träffarna ökat allt eftersom tiden gått och engagemanget hos 
lärarna.   
 

”Vi har ju en bra rutin i det här, utskicken kommer ut och folk vet att det är träffar. Vi 
har ju en bra uppslutning på dem också och jag tycker hela konceptet har blivit mer 
framgångsrikt allt eftersom. Nu efter de här åren är vi varma i kläderna.” (Kontaktlärare 
D) 

 
Det framgår egentligen inget negativt med nätverksträffarna som sådana. 
Däremot är det många som nämner som negativt att det inte är önskvärd 
spridning bland deltagarna avseende lärarkategorier. Det är mest lärare för de 
yngre barnen som kommer. Lärarna från de högre årskurserna lyser nästan helt 
med sin frånvaro.  
 

”Ibland kanske jag kan tycka att man inte får med högstadielärarna så mycket. Det är 
egentligen bara en därifrån som är med och han jobbar ju med samma saker som vi gör i 
tekniken. De äldre tekniklärarna har ju den där gamla inställningen att teknik det är att 
jobba med plåt och sådant där, mycket verkstadsteknik. Dem har jag inte lyckats 
engagera så bra och jag har väl heller inte ägnat så mycket krut till att få med dem.” 
(Kontaktlärare B) 

 
Effekter i verksamheten 
 
I de flesta kommuner har det blivit positiva effekter som direkt kan kopplas till 
projektet. Teknikundervisningen har enligt samtliga ökat tydligt i antal och enligt 
många har den också blivit bättre beroende på att lärarna blivit alltmer säkra på 
vad teknikundervisningen ska innehålla och hur den ska läggas upp. 
Kontaktlärarna säger sig uppleva en tydlig attitydförändring hos lärarna, de blir 
allt mindre för teknik, framför allt lärarna för de yngre barnen som kanske varit 
mest rädda. 
 

”Med de yngre barnen jobbas det mycket med teknik och det är ju där man har fått de 
hör ’kitten’ och man känner att man kan bedriva teknikundervisning med de yngre. ” 
(Kontaktlärare C) 

 
”De har helt klart mer lektioner än förr i tiden, bara en sådan här sak som att det nu 
finns teknik på schemat, det fanns inte förut. Det är inte så som det var förr att det är 
först i sjuan som man ska jobba med teknik.” (Kontaktlärare B) 
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Helt klart anser kontaktlärarna att många fler lärare nu jämfört med tidigare har 
blivit säkrare i sin lärarroll och vågar jobba mer med teknik. Det som de tidigare 
har skjutit undan för att de känt en osäkerhet vågar de ta tag i på ett helt annat 
sätt än tidigare. Det har blivit en slags ringar på vattnet effekt. Allt fler deltagare 
närvara vid nätverksträffarna där de tar del av innehållet och det leder till att de 
prövar det i sin ordinarie verksamhet. 
 

”De här lådorna har varit otroligt uppskattade, bland annat så finns det en ellåda och det 
tror jag alla elever under hösten har jobbat med. När vi har jobbat med drakbygge så har 
alla skolor haft Drakflygardagar.” (Kontaktlärare C) 

 
Vad har du lärt dig av projektet 
 
Det de flesta tycker att de lärt sig är dels innehållsorienterad och dels utförande-
orienterat. Många av kontaktlärarna säger sig själva ha varit osäkra inför att 
undervisa i teknik i sina klasser och barngrupper. Projektet har inneburit att de 
blivit mycket säkrare på att undervisa själva i teknik. De anser att de lärt sig 
väldigt om teknik och att undervisa i teknik så den eventuella tveksamheten kring 
teknik som fanns innan är definitivt bortblåst. Några av deltagarna säger att de 
innan projektet kände stor osäkerhet att medverka just på grund av sin ringa 
erfarenhet av undervisning i teknik men att de under projektets gång successivt 
arbetat bort den rädslan. 
 
En annan aspekt på vad de säger sig har lärt sig är att de blivit säkrare på att 
undervisa inför andra vuxna. Trots att deltagarna är verksamma lärare på olika 
nivåer så hade de flesta nästan ingen alls erfarenhet av att undervisa och att 
överhuvudtaget tala inför andra vuxna.  
 

”Förutom det här med att jobbar med tekniken med eleverna och att rädslan för det har 
försvunnit så känner jag mycket annat också. Bara det här med att anordna de här 
träffarna, ta kontakt med de personer som är berörda, ha den här intensiva kontakten 
med skolchefen som faktiskt behövs och med politiker för att få pengar till att kunna 
fortsätta med projektet. Det är så många olika nivåer. Det här är det bästa jag har gjort. 
Jag är så himla glad att inte ballade ur och att jag faktiskt vågade prova, det är något jag 
aldrig kommer att ångra det har varit oerhört roligt.” (Kontaktlärare A) 

 
”Jag har blivit säkrare som person i att handleda andra vuxna i och med 
nätverksträffarna. Det är ju en sak att jobba med elever i ett klassrum och en helt annan 
att jobba med vuxna. Det känns tydligt att man blivit säkrare på det.” (Kontaktlärare B) 

 
Kontaktlärarträffar 
 
Samtliga anser att kontaktlärarträffarna varit mycket positiva inslag i projektet 
och även viktiga inslag. De har varit bra avseende innehåll och uppläggning. 
Innehållet har ofta starkt fokuserats till kommande nätverksträffar, vilket lett till 
att kontaktlärarna har känt sig säkrare på att genomföra nätverksträffarna. De har 
på kontaktlärarträffarna diskuterat dels innehåll i nätverksträffarna men även 
uppläggning av nätverksträffarna. I många fall har det också varit välkomna 
avbrott i den dagliga verksamheten att kunna åka iväg och under ett par dagar 
lämna den ordinarie verksamheten och göra något helt annat.  
 

”Ja jag känner att jag fått mycket idéer som man kan överföra till de här träffarna man 
har på hemmaplan, t ex att bygga drakar, det var ju en sådan spridningseffekt så alla 
skolor i kommunen byggde drakar.” (Kontaktlärare A) 
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”Det har varit trevliga tillställningar och man känner att man får lite tips och idéer och 
man får höra hur det är i andra delar av Norrbotten. Man kan väl känna att det inte finns 
så mycket pengar i kommunen till utbildning, då är det ju här en chans att få lite 
utbildning.” 
 (Kontaktlärare B) 

 
Det enda de egentligen säger sig ha saknat, dock inte helt, är att det kanske skulle 
varit mer diskussioner kring teori och metodik. Även diskussioner om 
läroplanerna och vad som står i de olika styrdokument som finns. Det saknas som 
sagt inte helt men några säger sig ha velat haft mer av den typen av resonemang. 
Det handlar alltså om att de velat ha mer teoretiska resonemang kring 
undervisning i teknik.  
 
Projektet som helhet 
 
Beträffande synpunkter på projektet som helhet handlar det dels om vad som 
hänt ute i verksamheten, projektets nytta i verksamheten, och dels om innehållet i 
själva projektet. Positivt är att det blivit ett uppsving i teknikundervisningen som 
helhet ute i verksamheten, att de tydligt ser effekter som direkt kan kopplas till 
projektet.  
 
Beträffande vad som upplevs som negativt är det mest fråga om sådant som inte 
direkt har med själva projektet utan mer är fråga om sidoeffekter. Exempelvis att 
kontaktlärarna i vissa kommuner upplever sig ha litet stöd från ledningen, 
framför allt ekonomiskt. Det ekonomiska stödet variera mellan kommunerna, i 
vissa säger sig kontaktlärarna vara nöjda medan det i andra finns starkt missnöje 
hur ledningen stöder projektet. Med ledningen avses i samtliga fall den närmaste 
arbetsledningen. Beträffande ledningen på högre kommunal nivå säger sig 
samtliga känna stöd men det tycks inte komma ner i organisationen. 
 

”Den ekonomiska sidan är ju jobbig. Det är ju jobbigt att vi aldrig, för vi började oroa oss 
för ett år sedan. Ska vi verkligen få fortsätta nu? (…)Det här med ekonomin är ju jobbigt 
att alltid känna att det hänger över en.” (Kontaktlärare C) 

 
Arbetsbördan upplevs också som negativ och den känns ju ännu mer negativ om 
de känner att de inte får tillräcklig ekonomisk ersättning för det arbete de lägger 
ner. Särskilt för dem som arbetar ensamma i sin kommun kan ibland arbetsbörja 
kännas tung. Framför allt när det gäller praktiska frågor som exempelvis att ställa 
i ordning fika inför en nätverksträff. De flesta menar dock att det positiva gensvar 
de känner från lärarna upphäver de negativa aspekterna.  
 
Teknikens hus insats i projektet strör samtliga lovord över. De säger sig ha känt 
otroligt stort stöd av teknikens hus, dels naturligtvis på kontaktlärarträffarna när 
de behandlat nätverksträffarnas innehåll och uppläggning men också mellan 
kontaktlärarträffarna känner kontaktlärarna att teknikens hus har engagerat sig i 
deras arbete ute i verksamheten. 
 

”Det har fungerat jättebra med teknikens hus. De har stöttat mig på ett mycket bra vis. 
Det var ju också att bra att vara på praktik på teknikens hus, det var ett lyft att prova på 
ett helt annat jobb. De har stöttat mig mycket bra inför nätverksträffarna, med uppslag 
och man kan alltid ringa till teknikens hus om man behöver råd och dylikt. Det är en 
enorm trygghet. Mycket bra stöttning är det från teknikens hus.” (Kontaktlärare D) 
 

Diskussion 
 
 



 14

Resultatdiskussion 
 
Syftet med föreliggande utvärdering var förutom målbeskrivningarna på första 
sidan att undersöka deltagarnas uppfattningar om projektet hur de olika delarna i 
projektet fungerat, projektet som helhet, vad kontaktlärarna lärt sig av projektet 
samt vilka effekter projektet haft på verksamheten.  
 
Projektet som helhet 
 
Lärarnas uppfattningar om nätverksträffarna tycks vara så gott som enbart 
positiva. En överväldigande majoritet ansåg att uppläggningen på 
nätverksträffarna var bra, se figur 2. Svarsbilden på detta påstående är den mest 
positiva av alla svar i enkäten. Likaså ansåg de flesta att innehållet på 
nätverksträffarna var bra och relevant. På dessa båda påståenden är svaren också 
tämligen homogena, även om Pajala ligger lågt i båda påståendena, se tabell 3. 
 
Kontaktlärarna är också mycket nöjda med nätverksträffarna. Några upplevde det 
lite trögt och framför allt spännande och nervöst till en början, men mot slutet av 
projektet har kontaktlärarna bara positivt att säga om nätverksträffarna. Framför 
allt lyfte lärarnas engagemang fram av kontaktlärarna. Det är till stor del lärarnas 
engagemang som gjort att projektet blivit så lyckat menar vissa kontaktlärare. 
 
Kontaktlärarträffarna har helt klart upplevts som mycket viktiga och positiva 
inslag i projektet. De har varit nödvändiga primärt för att kontaktlärarna skulle 
kunna genomföra nätverksträffarna, men har även haft andra effekter hos 
deltagarna, såsom ett nödvändigt och positivt avbrott i den dagliga verksamheten. 
 
Vad är det så deltagarna har lärt sig? Med deltagare menas företrädesvis 
kontaktlärarna och för dem handlar det mycket om det tekniska kunnandet, eller 
kanske snarare att kunna undervisa i och om teknik i skolan. De har självfallet lärt 
sig mer om själva teknikbegreppet, vad som är teknik och hur man ska närma sig 
teknik tillsammans med barnen i skolan. Utöver det som har med tekniken att 
göra säger många att det också lärt sig andra färdigheter, som att organisera 
nätverksträffarna, sköta kontakter med skolledning kring övergripande frågor och 
att undervisa andra vuxna.  
 
Av intervjuerna framgår också att kontaktlärarna varit mycket nöjda med 
Teknikens hus agerande i projektet. Dels har uppläggningen på 
kontaktlärarträffarna varit ändamålsenlig men framför allt är det den informella 
kontakten de lyfter fram. Kontaktlärarna uttrycker att de har känt sig välkomna 
till Teknikens hus de gånger de har behövt ta kontakt mellan de redan 
inplanerade träffarna. De känner att de verkligen fått uppbackning av personalen 
vid Teknikens hus. 
 
Projektets effekter på verksamheten 
 
Beträffande projektets eventuella effekter på verksamheten så är det helt 
uppenbart att deltagarna i projektet anser att det skett förändringar i 
verksamheten som tydligt kan kopplas till projektet, såväl kontaktlärarna som 
lärarna i de ingående kommunerna. Att undervisningen förändrats är en mycket 
tydlig uppfattning hos lärarna, se figur 4 och det är faktiskt så att det är ännu 
tydligare att undervisningen förbättrats än att den förändrats.  
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Avseende huruvida lektionerna i teknik ökat i omfattning till följd av projektet så 
tycks det som att det är en utbredd uppfattning bland lärarna, se figur 3. Dock 
finns kraftiga variationer mellan kommunerna, störst är skillnaden mellan 
Älvsbyn och Kiruna, se tabell 4. Ännu tydligare, och mer enhetligt, är att lärarna 
anser att deras kunskaper att undervisa i teknik ökat till följd av projektet. En 
överväldigande majoritet av lärarna instämmer mycket starkt i detta påstående. 
Särskilt tydligt är i Älvsbyn som har ett extremt högt medelvärde på skattningarna 
till detta påstående, hela 6,6. 
 
 
Metoddiskussion 
 
De valda underökningsmetoderna i utvärdering är intervjuer med kontaktlärarna 
och enkätundersökningar till lärarna i verksamheten samt i viss mån 
observationer och enkäter i samband med kontaktlärarträffarna, men de senare 
har en underordnad roll och tas inte med i resultatredovisningen.  
 
Att göra intervjuer med kontaktlärarna var helt naturligt eftersom syftet med 
utvärderingen till stor del var att utröna kontaktlärarnas uppfattningar om 
projektet och de olika delarna i projektet, som nätverksträffarna och 
kontaktlärarträffarna.  
 
Beträffande enkäterna till lärarna i verksamheten blev det ett bra utfall med hela 
113 inkomna enkäter. Det finns dock en brist i enkätundersökningen eftersom två 
av de ingående kommunerna helt uteblev, beroende på praktiska orsaker i 
samband med distributionen av enkäterna. Det är självfallet en nackdel att två 
hela kommuner faller bort och frågan är vad som skulle hänt med svarsbilden om 
dessa varit med. Den frågan är svår att svara på men svarsbilden är i de allra flesta 
frågor mycket enhetlig med små variationer mellan kommunerna.  
 
 
Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är mycket samstämmiga 
uppfattningar mellan de olika grupperna som ingår i undersökningen. Lärarnas 
uppfattningar som de ger uttryck för i enkätsvaren kompletteras i de allra flesta 
fall med likartade uppfattning i intervjusvaren från kontaktlärarna. Inte i något 
fall finns det motstridiga uppgifter däremot är det i vissa av enkätsvaren något 
varierande svar mellan de olika kommunerna. Största differenserna mellan 
kommunerna är i svaren på frågan om de anser att antalet lektioner ökat 
beroende på projektet där lärarna från Kiruna ger en tydligt lägre svarsbild än 
övriga kommuner.  
 
Däremot är uppfattningarna samstämmiga i svaren på frågorna om projektet haft 
någon effekt på undervisningen. Dels är uppgifterna samstämmiga och dels är 
svaren positiva och enkätsvaren kompletteras med likartade uppfattningar i 
intervjuerna. 
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Luleå tekniska universitet   
Institutionen för utbildningsvetenskap 

 Bilaga 1:1

 
 
Enkät om projektet Kontaktnät i teknik 
 
Bakgrundsfaktorer 
 
1. Vilken kommun arbetar du i? ……………..……………......... 
 
2. Hur länge har du arbetat i projektet, antal år? ……………….. 
 
3. Uppskatta hur måna nätverksträffar du deltagit i……………. 
 
4. Kön:  (   ) Man 
 (   ) Kvinna 
 
5. Vilken skolform arbetar du i? 
(   ) Förskola 
(   ) Grundskola 1-3 
(   ) Grundskola 4-6 
(   ) Grundskolan 7-9 
(   ) Gymnasieskola 
(   ) Annat. Ange vilken: ………………………………….…. 
 
 
Nätverksträffarna 
 
6. Jag anser att jag har kunnat påverka innehållet på nätverksträffarna. 

Avvisar helt               Instämmer helt 
 
7. Jag tycker att uppläggningen på nätverksträffarna varit bra. 

Avvisar helt               Instämmer helt 
 
8. Jag tycker att innehållet i nätverksträffarna varit relevanta för min 
undervisning. 

Avvisar helt               Instämmer helt 
 
 
Eventuella kommentarer till svaren ovan: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
Projektets betydelse i min skola 
 
9. Under projektets gång har antalet tekniklektioner vid min skola ökat. 

Avvisar helt               Instämmer helt 
 
10. Jag anser att min undervisning i teknik har blivit bättre tack vare projektet. 

Avvisar helt               Instämmer helt 
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 Bilaga 1:2

11. Jag anser att jag ökat min kunskap om undervisning i teknik under projektets 
gång. 

Avvisar helt               Instämmer helt 
 
12. Jag tycker att innehållet i min undervisning i teknik har förändrats under 
projektet. 

Avvisar helt               Instämmer helt 
 
 
Ge några exempel på vad du anser att projektet inneburit för din undervisning. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
 
Kunskap om projektet som helhet 
 
13. Vad känner du till om kommunens delaktighet i projektet? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
14. Vilken kunskap om projektet tror du det finns på din skola? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
15. Vad anser du har fungerat bra i teknikundervisningen? Ge några exempel. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
16. Vad anser du har fungerat dåligt i teknikundervisningen? Ge några exempel. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
17. Har du något ytterligare att tillägga som inte framkommit ovan? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
 



Luleå tekniska universitet   
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 Bilaga 1:3

 
Tack för din medverkan! 



  Bilaga 2  

 
 

Institutionen för utbildningsvetenskap 
 

Utvärdering kontaktpersonsträff 26, 27 januari. 
 

 
 

1. Vad har jag lärt mig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hur kan jag använda det jag lärt mig i min dagliga verksamhet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Det här upplevde jag som positivt. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Det här upplevde jag som negativt. 
 
 



  Bilaga 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Det här saknade jag i innehållet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Övrigt som ej framkommit ovan 

 
 



Bilaga 3 

` 
Institutionen för utbildningsvetenskap 

 
Intervjufrågor Kontaktnät i teknik 
 
Bakgrund 
 
Skolform 
Kommun 
Hur många år har du deltagit i projektet? 
Hur många nätverksträffar har du anordnat? 
Hur många kontaktlärarträffar har deltagit i? 
 
Nätverksträffarna 
 
Vad upplever du fungerat bra i samband med nätverksträffarna? 
Vad har fungerat dåligt, mindre bra? 
Vad anser du varit det mest positiva med nätverksträffarna? 
Vad har varit det mest negativa? 
Har du dragit erfarenheter av kontaktträffarna som inneburit att du gjort förändringar 
i de kommande träffarna? Ange exempel. 
 
 
Projektet betydelse vid skolorna 
 
Har du någon uppfattning om vad som hänt på skolorna som ett resultat av projektet? 
Hur har projektet påverkat lärarna? 
Hur har projektet påverkat eleverna? 
Hur har projektet påverkat undervisningens innehåll och uppläggning? 
Har du några exempel på positiva effekter som beror på projektet? 
Har du några exempel på negativa effekter? 
 
 
Projektet som helhet 
 
Vad tycker du att du lärt dig under projektets gång? 
Vad har varit mest negativt med projektet? 
Vad har varit mest positivt med projektet? 
Är det något du saknat? 
Har du några förslag på förändringar? 
 
 




