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Revisionsinformation 
Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. 
 
Projektbeskrivningen bygger vidare på föregående projektbeskrivning, för perioden 2009-
2014.  

 
Datum Kommentar 

2014-10-06 Styrgruppen, beslut enligt anteckningar 

2015-03-24 Styrgruppen, beslut enligt anteckningar 

  

  

  

  

 
 

Bilagor 
- Översikt projektorganisation 
- Nätverksorganisation  
- Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016 

 

Projektplaner 
Under projekttiden upprättas projektplaner som beskriver vilka aktiviteter som ska 
genomföras i linje med att uppnå projektbeskrivningens mål samt de kortsiktiga mål som 
ställs. Aktivitetsplanerna i dessa dokument revideras inför varje läsår. Totalt kommer tre 
projektplaner att upprättas under projektet, för läsåren: 

- 14/15 och 15/16 
- 16/17 och 17/18 
- 18/19 
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Bakgrund 
Vår region behöver öka andelen unga som väljer tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningar. Inom utbildningssystemet och näringslivet finns ett engagemang för dessa 
frågor för att säkra kompetensförsörjningen och den framtida tillväxten i Luleå och 
Norrbotten.  
 
Behoven är liknande både på nationell och europeisk nivå och många satsningar pågår eller 
är på gång, då det gäller att öka ungas intresse och kunskaper i teknik och naturvetenskap. I 
detta arbete är lärarna nyckelpersoner och möjligheterna att lyckas hänger samman med 
lärares möjligheter och förmåga att stimulera elevernas intresse och kunskapsbyggande. 
 
I Luleå är vi tre parter som bestämt oss för att tillsammans skapa och utveckla LuTek, ett 
nätverk i teknik och naturvetenskap, för lärare i förskola, grundskola och grundsärskola. 
 

Luleå kommun 
I Luleå kommuns visionsarbete (Vision 2050 och Plattform Hållbar utveckling) samt i 
verksamhetsplanen identifieras arbetet med teknik och naturvetenskap som viktiga 
framgångsfaktorer för tillväxt och utveckling. Olika satsningar ska stimulera barns och 
elevers intresse och intressera fler för tekniska och naturvetenskapliga ämnen och 
utbildningar.  
  

Teknikens Hus 
Teknikens Hus är ett science center med övergripande uppgift att öka intresset för teknik och 
naturvetenskap. Teknikens Hus har sedan 1999 bedrivit lokala lärarnätverk i teknik i sju 
kommuner i länet. Dessa erfarenheter samt resurser som idag finns tillgängliga i form av 
material och personal, kommer att nyttjas i uppbyggandet, utvecklandet och genomförandet 
av LuTek.  
 

Luleå tekniska universitet 
Luleå tekniska universitet har profiler i sin lärarutbildning mot naturvetenskap och teknik. 
Detta är en tydlig satsning som för med sig att vi i Luleå inom ett antal år kommer att ha 
vetenskaplig förankring i och om lärande inom området. Luleå tekniska universitetet  
besitter såväl ämnes- som didaktisk kompetens gällande naturvetenskap, teknik och hållbar 
utveckling.  

Syfte 
Projektets övergripande syfte är att stärka regionens konkurrenskraft som förstärker Luleås 
tekniska profil, förser det lokala näringslivet med kompetent arbetskraft och ökar den lokala 
rekryteringen till Luleå Tekniska universitet.  

Allt arbete inom LuTek ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jämställdhet 
ska genomsyra arbetet och eleverna ska få möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor 
och intressen oberoende av könstillhörighet. 

Syftet med LuTek är att  

 bidra till att utveckla lärares undervisning i teknik och naturvetenskap 

 öka elevers intresse och kunskaper i teknik och naturvetenskap  

 främja entreprenöriellt lärande 
.  
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Mål 
LuTek skall bidra till att  

- alla förskolor och skolor utvecklar och förbättrar sitt arbete med teknik och 
naturvetenskap 

- öka elevernas måluppfyllelse i teknik och naturvetenskap 

- öka antalet elever på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet samt 
till högre utbildning  

- bygga hållbara kommunala lärarnätverk inom teknik och naturvetenskap i Luleå 

- öka antal lärare som genomgår formell/akademisk utbildning i teknik och 
naturvetenskap 

- utveckla och förbättra samverkan mellan förskola/skola, näringsliv och det omgivande 
samhället 

 

Målgrupp 
Lärare inom förskola, grundskola och grundsärskola. 
 
 

Tidsramar 
Satsningen pågår under en femårsperiod med start ht 2014 och avslut vt 2019.  
 
 

Organisation 
Se även bilaga 1, Översikt projektorganisation. 
 

Projektägare  
Luleå kommun i samverkan med Teknikens Hus och Luleå tekniska universitet (LTU).  
 

Styrgrupp 
Övergripande beslut fattas av en styrgrupp bestående av de ingående parterna 
Luleå kommun, Teknikens Hus och Luleå tekniska universitet. Styrgruppen är 
projektansvarig, ansvarig för projektbeskrivningen och fördelar resurser. 
 

 Luleå kommun representeras av verksamhetschef F-6 

 LTU representeras av person som prefekt för institutionen Konst, kommunikation och 
lärande (KKL) utser. 

 Teknikens Hus representeras av chef för skola och utbildning  
 
Projektgruppen är sammankallande samt föredragande i styrgruppen. 
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Projektgrupp 
I projektgruppen ingår en representant från vardera Luleå kommun, Teknikens Hus och LTU. 
I projektgruppens uppgifter ingår operativ partsamverkan, verkställande av 
projektbeskrivning och projektplaner, föredragande inför styrgrupp samt ett övergripande 
ansvar för dokumentation vilket innefattar att upprätta projektplan för varje läsår samt 
dokumentation och uppföljningar för att följa arbetets effekter. 

- Luleå kommun representeras av verksamhetsutvecklare. Adjungerad är NT-
utvecklare för grundskolan 

- LTU representeras av lektor vid KKL 
- Teknikens Hus representeras av projektledare/utbildare med särskilt ansvar för 

LuTek 
 

Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper för respektive målgrupp omfattar representanter från berörda verksamheter 
enligt nedan. Arbetsgrupperna styr och leder, kvalitetssäkrar, ställer upp mål för läsåret samt 
följer upp dessa. Sammankallande utses för varje grupp. Dokumentation sker i form av 
minnesanteckningar från respektive möte. 
 
Representanter arbetsgrupp förskolan 

 Luleå kommun representeras av verksamhetsutvecklare förskola, en förskolechef, en 
förskollärare samt ledaren för Pedagogiska nätverket 

 Teknikens Hus representeras av en projektledare/utbildare 
 
Representanter arbetsgrupp grundskola F-6 (inkl grundsärskolan) 

 Luleå kommun representeras av verksamhetsutvecklare F-6, en rektor, en lärare och 
NT-utvecklare för grundskola 

 Teknikens Hus representeras av en projektledare/utbildare 
 
Representanter arbetsgrupp grundskola 7-9 

 Luleå kommun representeras av verksamhetsutvecklare 7-9, en rektor, en lärare och 
NT-utvecklare grundskola 

 Teknikens Hus representeras av en projektledare/utbildare 
 

Referensgrupper 
Vid behov kan referensgrupper bildas.  
 

Nätverk 
LuTek ska fortsätta driva och utveckla nätverket av kontaktförskollärare samt nätverket av 
kontaktlärare F-åk 6 i grund- och grundsärskola. Dessa två nätverk består vardera av 30 
kontaktlärare/-förskollärare. LuTek ska också starta, driva och utveckla ett nätverk av 10 -20 
kontaktlärare i åk 7-9.  Dessa nätverk binder samman verksamma lärare, för att stödja 
utveckling av arbetet med teknik och naturvetenskap i för-, grund- och grundsärskolan. 
Nätverk skapas utifrån behov och önskemål.  
Se även bilaga 2, Nätverksorganisation 
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Rollbeskrivningar nätverk inom LuTek  

Rektors/förskolechefs roll  
Rektor/förskolechef ansvarar för att;  

 stödja kontaktlärarnas/förskollärarnas arbete 
 skapa förutsättningar för kontaktlärarna/förskollärarna att 

o delta i tre utbildningsdagar/läsår, i Teknikens Hus.  
o driva lokalt utvecklingsarbete i det egna området/på den egna 

förskolan/skolan  
o köpa in material etc till de lokala träffarna 
o delta i öppna föreläsningar och workshops som erbjuds inom ramen för LuTek 

under läsåret, eftermiddag/kväll  
o bygga upp en lokal bank av material, verktyg och litteratur  

 dokumentera och följa upp effekter och erfarenheter genom enhetens systematiska 
kvalitetsarbete i Stratsys 

 verka för LuTeks långsiktiga fortlevnad 
 

Kontaktförskollärarens roll  
Kontaktförskolläraren ansvarar för att;  

 vara länken mellan Teknikens Hus och det lokala nätverket i sitt område 
 delta i kontaktlärarutbildning anordnad av Teknikens Hus, totalt tre dagar/läsår  
 bjuda in till minst två lokala träffar per läsår, ca 3h/träff, i det egna området/på den 

egna förskolan och där verka för lokalt utvecklingsarbete med fokus på kollegial 
samverkan, tematiskt arbetssätt och att synliggöra barnens lärandeprocesser i den 
pedagogiska dokumentationen.  

 dokumentera och följa upp effekter och erfarenheter genom enhetens systematiska 
kvalitetsarbete  

 samverka med övriga kontaktförskollärare/-lärare i området för att följa utvecklingen i 
ett röda tråden perspektiv, dvs barn/elev i ett 1-16 års perspektiv 

 samarbeta med övriga kontaktförskollärare i kommunen  
 verka för LuTeks långsiktiga fortlevnad  

 

Kontaktlärarens roll  
Kontaktläraren i F-6 respektive åk 7-9 ansvarar för att;  

 vara länken mellan Teknikens Hus och det lokala nätverket i sitt område 
 delta i kontaktlärarutbildning anordnad av Teknikens Hus i samverkan med NT-

utvecklaren, totalt tre dagar/läsår  
 bjuda in till minst en lokal träff per termin, ca 3 h/träff, i det egna området på den egna 

skolan och där verka för lokalt utvecklingsarbete med fokus på kollegial samverkan, 
varierad undervisning och formativ bedömning 

 dokumentera och följa upp effekter och erfarenheter genom enhetens systematiska 
kvalitetsarbete 

 samverka med övriga kontaktlärare/-förskollärare i området för att följa utvecklingen i 
ett röda tråden perspektiv, d v s barn/elev i ett 1-16 års perspektiv 

 samarbeta med övriga kontaktlärare i kommunen  
 verka för LuTeks långsiktiga fortlevnad  
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NT-utvecklarens roll 
NT-utvecklarens roll är att 

 driva och utveckla LuTeks befintliga nätverk av kontaktlärare i F- åk 6 
 starta, driva och utveckla ett LuTek nätverk av kontaktlärare i åk 7-9 
 samverka med Teknikens Hus i detta arbete 
 delta i samverkans- och utvecklingsarbetet av LuTek med Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Teknikens Hus och Luleå tekniska universitet 
 delta i Skolverkets NT-utvecklarutbildning samt nätverk 
 utveckla handledning för i första hand kontaktlärare i LuTek i syfte att stärka 

kontaktlärarna i sitt uppdrag att utveckla undervisningen på respektive enhet 
 verka för LuTeks långsiktiga fortlevnad  

Se även bilaga 3 
 

Teknikens Hus roll 
Teknikens Hus ansvarar för att;  

 driva och utveckla LuTeks befintliga nätverk av kontaktförskollärare i förskolan 
 samverka med NT-utvecklaren i arbetet med att driva och utveckla LuTeks befintliga 

nätverk av kontaktlärare i F-åk 6  
 samverka med NT-utvecklaren i arbetet med att starta, driva och utveckla ett nätverk 

av kontaktlärare i åk 7-9 
 arrangera 3 utbildningsdagar/läsår för ovan beskrivna nätverk samt däremellan vara 

möjlig att kontakta via dator, telefon eller besök  
 erbjuda kontaktlärarna/förskollärarna lämplig kompetensutveckling och utbildning, 

dels efter behov och efterfrågan 
 vara en resurs för kontaktlärarna/förskollärarna bland annat genom att:  

o omvärldsbevaka, informera om nya trender och aktuell forskning  
o ge tips och idéer till undervisningsinnehåll  
o bistå vid planering av lokala teman  
o föra diskussioner kring pedagogik, lärande och styrdokument  

 samordna alla kontaktlärare i LuTek  
 dokumentera utbildningsinsatserna och följa upp gentemot 

kontaktlärarna/förskollärarna  
 tillsammans med kontaktlärarna/förskollärarna följa upp aktiviteter i det lokala 

nätverket  
 verka för LuTeks långsiktiga fortlevnad  

 

Luleå tekniska universitets roll 
LTU ansvarar för att 

 verka för vetenskaplig underbyggnad 
 samverka med Teknikens Hus i utveckling gällande LuTek 
 samverka med NT-utvecklare i arbetet med att driva och utveckla LuTeks befintliga 

nätverk av kontaktlärare i F-åk 6  
 samverka med NT-utvecklaren i arbetet med att starta, driva och utveckla ett nätverk 

av kontaktlärare i åk 7-9 
 arrangera en seminariedag i samverkan med Teknikens Hus 
 sprida information och därmed bli en resurs för vetenskaplig förankring och 

utgångspunkt 
 sprida information om och erbjuda poänggivande kurser inom relevanta områden  
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Resurser 
Utvecklingsarbetet utgår från befintliga resurser;  

 Luleå kommun: personal såsom verksamhetsutvecklare, NT-utvecklare för 
grundskolan 20%, förskolechef/rektorer och lärare/förskollärare,  

 Teknikens Hus: personal, lokaler, undervisningsmaterial som krävs för det innehåll 
som Teknikens Hus ansvarar för vid utbildningsdagar, undervisningsmaterial för 
utlåning till lärare samt underhåll av detta, webbsida med information om LuTek 

 LTU: personal, fortbildningstillfällen, utvecklingsarbete 
 
De tre ingående parterna, Luleå kommun, Teknikens Hus samt LTU, ansvarar var för sig för 
de resurser man väljer att bidra med till LuTek. Eventuella utökade resurser utreds under 
arbetets gång, hos respektive part för sig.  Gemensamma frågor för LuTek utifrån eventuellt 
tillkommande resursbehov behandlas i styrgruppen. 
 
LTU deltar i de arbetsgrupper som bildas under arbetets gång, där LTU är berörda. LTU kan 
finnas med i olika sammanhang, som rådgivande, i arbetsgrupper eller som genomförare av 
olika aktiviteter såsom seminarier, föreläsningar, handledning, kurser etc. 
 

Dokumentation och utvärdering 
Luleå kommun, Teknikens Hus och LTU ansvarar var och en för den dokumentation som är 
nödvändig för respektive part i samverkansarbetet.  
 
Teknikens Hus – ansvarar för att dokumentera de aktiviteter som genomförs inom ramen för 
Teknikens Hus. Dokumentationen kan vara i form av minnesanteckningar, 
sammanställningar, inbjudningar, statistik mm 
 
Varje deltagande förskola/skola följer upp det lokala arbetet med att utveckla teknik och NO-
undervisningen i förskolans/skolans systematiska kvalitetsarbete. Det lokala arbetet 
dokumenteras av respektive kontaktförskollärare/lärare avseende mål och resultat, deltagare 
(antal, kvinnor/män, enhetsrepresentation) samt innehåll.  
 
NT-utvecklaren dokumenterar processer, aktiviteter och effekter i sitt uppdrag som NT-
utvecklare och som part i LuTek. 
 
Luleå kommun – ansvarar för att sammanställa dokumentationen på verksamhetsnivå 
(förskola, F – åk 6, åk 7 – 9) i samverkan med Teknikens Hus. 
 
Arbetsgruppen för förskolan utformar en webbenkät vilken förskolecheferna besvarar under 
april/maj månad årligen. Verksamhetsteamet för förskolan omhändertar resultatet. 

 
Kontaktlärare/förskollärare utvärderar via webbenkät i samband med läsårets sista 
utbildningsdag/ i slutet av varje läsår. Ansvar: Teknikens Hus i samverkan med respektive 
arbetsgrupp samt NT-utvecklaren för grundskolan. 
  
Luleå tekniska universitet – ansvarar för att processdokumentera utifrån LTUs del i LuTek. 
 
Gemensam dokumentation som krävs är: 

 Styrgruppsmöten 

 Projektgruppsmöten  

 Arbetsgruppsmöten för förskola, F-6 samt 7-9 
Ansvarig för dokumentationen utses i inledningen av varje möte.  
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Översikt projektorganisation 
 

 
  

Bilaga 1 
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Nätverksorganisation 
 

  

Översikt projektorganisation 

2015-02-16 

Nätverk förskolor 
Kontaktförskollärare 

30 personer 

Nätverk F-6 skolor 
Kontaktlärare  
30 personer 

Nätverk 7-9 skolor 
Kontaktlärare  
10-20 personer 

Röda 
tråden 

  

 

 

 

Arbetsgrupp FÖRSKOLAN 

Arbetsgrupp  F-6 

Arbetsgrupp  7-9 

Projektledare & utbildare, Teknikens Hus 
Verksamhetsutvecklare, Luleå kommun 
Förskolechef, Luleå kommun 
Förskollärare, Luleå kommun 
Pedagogiska Nätverket, Luleå kommun 

Projektgrupp 

Projektledare & 
utbildare,  
Teknikens Hus 
Verksamhetsutvecklare 
Luleå kommun 
Lektor, KKL 
Luleå tekniska 
universitet 
Adjungerad: 
NT-utvecklare 
grundskolan 
Luleå kommun 
Uppdrag 

• Operativ 
partsamverkan 

• Verkställande av 
projektbeskrivnin
g och 
projektplaner  

• Föredragande 
inför styrgrupp 

• Övergripande 
ansvar för 
dokumentation 

Styrgrupp 

Prefekt KKL,  
Luleå tekniska 
universitet 
Chef skola & 
utbildning, 
Teknikens Hus 
Verksamhetschef 
F-6,  
Luleå kommun 
Uppdrag 

• Projektans
varig 

• Ansvarig 
för projekt- 
beskrivning 

• Fördelar 
resurser 

Föredragande 
Projektgruppen 

Projektledare & utbildare, Teknikens Hus 
Verksamhetsutvecklare, Luleå kommun 
Rektor, Luleå kommun 
Lärare, Luleå kommun 
NT-utvecklaren, Luleå kommun 

Projektledare & utbildare, Teknikens Hus 
Verksamhetsutvecklare, Luleå kommun 
Rektor, Luleå kommun 
Lärare, Luleå kommun 
NT-utvecklaren, Luleå kommun 

Arbetsgruppernas uppdrag 
• Styr och leder - form 
• Kvalitetssäkrar 
• Ställer upp mål för läsåret 
• Följer upp  

Bilaga 2 
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Skolverket 

 

Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016 

 

Bakgrund 
Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att ansvara för utvecklingsinsatser inom 

naturvetenskap och teknik mellan år 2012-2016, den så kallade Naturvetenskaps- och 

tekniksatsningen. Syftet är att genomföra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och 

teknik med elevernas måluppfyllelse i fokus. Insatserna syftar också till att öka elevernas 

intresse för vidare studier inom dessa ämnesområden. Inom ramen för uppdraget 

erbjuder Skolverket 200 lärare att med start hösten 2014 delta i ett nationellt nätverk för 

erfarenhetsutbyte och utbildning, NT-utvecklarutbildningen. Utbildningen pågår under 

två och ett halvt år, både på distans och genom fysiska träffar, med en omfattning om 

minst en dag i veckan. NT-utvecklarna kommer kontinuerligt att utbildas, genomföra 

handledning och utbyta erfarenheter verksamheter emellan. 

 

I Luleå är teknik och naturvetenskap prioriterade områden i många sammanhang. Luleå 

kommuns förvaltningsövergripande visionsarbete, Luleå 2050 www.lulea.se/2050, är ett 

exempel. Luleås näringsliv har också identifierat betydelsen av fler unga som är kunniga 

och väljer yrken inom ämnesområdena teknik och naturvetenskap för att trygga hela 

regionens framtid. Samverkan mellan regionens olika aktörer, innefattande Luleå 

tekniska universitet och science centret Teknikens Hus, är en nyckelfaktor. Lärare inom 

förskola och grundskola är en identifierad målgrupp. Under de senaste fem åren har 

samverkan mellan Luleå kommuns Barn- och utbildningsförvaltning, Luleå tekniska 

universitet och Teknikens Hus ägt rum för att stärka undervisningen i teknik och 

naturvetenskap i Luleås alla skolor. Att även engagera en NT utvecklare i detta 

sammanhang stärker det fortsatta arbetet. 

 

Mål och delmål  

Luleå kommun fortsätter under 2014 - 2016 det påbörjade samverkansprojektet LuTek - 

Lulelärare i teknik och naturvetenskap. Samverkans parter är Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Luleå tekniska universitet samt Teknikens Hus.  

Verksamhetens mål är att ytterligare öka barns och elevers intresse för och kunskaper 

inom teknik och naturvetenskap, att öka likvärdigheten mellan skolorna och att utveckla 

undervisningen i teknik och naturvetenskap. Arbetet följs upp i det systematiska 

kvalitetsarbetet för deltagande enheter samt för verksamheten som helhet.  

 

I LuTeks projektbeskrivning, med projektplaner för varje läsår, definieras mål och 

delmål. För kommande fem läsår formuleras projektbeskrivningen gemensamt av de 

ingående parterna; Luleå kommuns Barn- och utbildningsförvaltning, Luleå tekniska 

universitet samt Teknikens Hus. Projektbeskrivningen utgår från föregående 

projektbeskrivning och färdigställs under ht 14. 
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Organisation och genomförande 
För att NT-utvecklarutbildningen ska bli framgångsrik och ge effekt i förskolans och 

skolans verksamhet är det avgörande att både NT-utvecklare och lärare ges utrymme att 

arbeta med utvecklingsfrågor där relevant kunskap efterfrågas, används och utvecklas. 

För att stödja detta ansvarar Skolverket för utbildning, resor, uppehälle och litteratur för 

NT-utvecklare. Huvudmannen ansvarar för att ge tid till NT-utvecklarens utbildning 

och utvecklingsarbete, vilket inkluderar tid för handledning av kollegor.  

 

NT utvecklarens roll är att: 

 driva och utveckla LuTeks befintliga nätverk av kontaktlärare i F- åk 6 

 starta, driva och utveckla ett LuTek nätverk av kontaktlärare i åk 7-9 

 samverka med Teknikens Hus i detta arbete 

 delta i samverkans- och utvecklingsarbetet av LuTek med Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Teknikens Hus och Luleå tekniska universitet 

 delta i Skolverkets NT-utvecklarutbildning samt nätverk 

 utveckla handledning för i första hand kontaktlärare i LuTek i syfte att stärka 

kontaktlärarna i sitt uppdrag att utveckla undervisningen på respektive enhet 

 

NT-utvecklaren arbetar med uppdraget i en omfattning av 20 % av en heltidstjänst. 

Uppdraget och omfattning följs kontinuerligt upp tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Arbetet innefattar bland annat deltagande i Skolverkets NT-

utvecklarutbildning samt planering och genomförande av utbildningsdagar för 

kontaktlärarutbildning i LuTek. NT-utvecklaren ingår i projektgruppen för LuTek och 

deltar i utvecklingsarbetet av LuTek. NT-utvecklaren har visst dokumentationsansvar i 

syfte att följa utvecklingen i det systematiska kvalitetsarbetet över tid. 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

Luleå 2014-08-11   Luleå 2014-08-11 

 

_____________________                        _____________________ 

Verksamhetsutvecklare F-6  NT-utvecklare 

Barn- och utbildningsförvaltningen  Luleå kommun 

Luleå kommun    
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