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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. 

Mål 2016/2017 och 2017/2018 

- Alla förskolor och skolor identifierar och prioriterar utvecklingsområden inom teknik 
och naturvetenskap samt formulerar utvärderingsbara mål i relation till måluppfyllelse. 

- Utveckla utbytet mellan förskolor samt mellan förskolor och Teknikens Hus.  

- Nätverken för förskolan och grundskolan/grundsärskolan arbetar i ett röda tråden 
perspektiv där första steget handlar om hela grundskolan/grundsärskolan.  

- Arbetet inom LuTek sker i samklang med skolans pågående digitalisering. 

Målgrupper 

- Kontaktförskollärare, 30 st 

- Kontaktlärare i Förskoleklass – åk 6 inkl grundsärskolan, 30 st 

- Kontaktlärare i åk 7-9, 10-20 st 

Dessutom: 

- Förskollärare/barnskötare i förskolan 

- Lärare i Förskoleklass – åk 6 samt grundsärskolan 

- Lärare i åk 7-9 
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Metoder, arbetssätt och aktiviteter 
Allt arbete inom LuTek samordnas med implementeringen av skollag, Lpfö 98 (2016) och 
Lgr11 samt skolans digitalisering. Möjlighet att på olika sätt informera om och föra en dialog 
om aktuella frågor med verksamhetsteam inom förskola, F-åk 6 och åk 7-9. 
 

Förskola 

Nätverksarbete 
Kontaktförskollärarna fortsätter sitt arbete, se http://www.teknikenshus.se/skola/lutek/. 
Kontaktförskollärarnas (KFL) nätverk byggs hållbart, så att nätverksarbetet kan fortgå 
även om KFL slutar/börjar och förskolechefer byts. Alla skolområden ska vara 
representerade bland KFL, gärna minst två kontaktförskollärare per skolområde. 
 
Nätverket fortsätter att verka på två nivåer; dels en kommunal nivå där alla KFL utgör 
en grupp samt på lokal nivå, där KFL kan samla lärare på den egna enheten och/eller i 
det egna området. Genom lokala nätverksträffar sprids kunskaper och erfarenhet inom 
teknik/naturvetenskap och innehållet kopplas till förskolans styrdokument. KFL 
arrangerar minst två träffar/läsår i sitt område.  
 
LuTek förskola samverkar även med det Pedagogiska nätverket. 
 

Kontaktförskollärarutbildning 
Teknikens Hus samordnar kontaktförskollärarna (KFL) och anordnar tre 
utbildningsdagar per läsår. Däremellan ska Teknikens Hus vara en resurs för 
kontaktförskollärarna genom att t ex ge tips och idéer samt informera om aktuell 
forskning. Innehållet i utbildningsdagarna utgår från behov som identifieras i 
samverkan med KFL. 
 
Utveckla utbytet mellan förskolor samt mellan förskolor och Teknikens Hus genom att 
skapa en blogg där samtliga KFL kan ställa frågor och sprida idéer. Bloggen ska inte 
vara offentlig till en början. 
 

Förutsättningar 
Respektive förskolechef samt Barn- och utbildningsförvaltningen skapar förutsättningar 
för kontaktförskollärarna att kunna driva arbetet lokalt samt möjligheter för 
kontaktförskollärarna att kunna närvara vid de tre utbildningsdagar som Teknikens Hus 
anordnar. 
 
 

Förskoleklass – åk 6  

Nätverksarbete  
Kontaktlärarna i F-åk 6 fortsätter sitt arbete: se http://www.teknikenshus.se/skola/lutek/  
Kontaktlärarnas (KL) nätverk byggs hållbart, så att nätverksarbetet kan fortgå även om 
KL slutar/börjar och rektorer byts. Nätverket fortsätter att verka på två nivåer; dels en 
kommunal nivå där alla KL utgör en grupp samt på lokal nivå, där kontaktlärarna kan 
samla lärare på den egna enheten och/eller i det egna området. 

http://www.teknikenshus.se/skola/lutek/
http://www.teknikenshus.se/skola/lutek/
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Kontaktlärarutbildning 
Teknikens Hus och NT-utvecklaren samordnar och utbildar kontaktlärarna under tre 
dagar per läsår (två heldagar samt två halvdagar). Innehållet i utbildningsdagarna utgår 
från behov som identifieras i samverkan med KL.  
 
Teknikens Hus tillhandahåller och utbildar KL på undervisningsmaterial enligt 
http://www.teknikenshus.se/skola/undervisningsmaterial/ 
Kontaktlärarna utbildar sedan sina kollegor i de lokala nätverken, som efter genomförd 
utbildning lånar materialen kostnadsfritt.  

 
Progression inom teknik och naturvetenskap möjliggörs när kontaktlärarna i F-6 
respektive 7-9 har gemensamma utbildningsdagar där fokus kommer att ligga på röda 
tråden-arbetet. 
 

Förutsättningar 
Respektive rektor samt Barn- och utbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för 
kontaktlärarna att kunna driva arbetet lokalt samt möjligheter för kontaktlärarna att 
kunna närvara vid de  utbildningsdagar som Teknikens Hus/NT-utvecklaren anordnar.  
 

 

Åk 7-9  

Nätverksarbete  
Kontaktlärarna i 7-9 fortsätter sitt arbete, se http://www.teknikenshus.se/skola/lutek/ 
Kontaktlärarnas (KL) nätverk byggs hållbart, så att nätverksarbetet kan fortgå även om 
KL slutar/börjar och rektorer byts. Nätverket fortsätter att verka på två nivåer; dels en 
kommunal nivå där alla kontaktlärare utgör en grupp samt på lokal nivå, där 
kontaktlärarna kan samla lärare på den egna enheten och/eller i det egna området. 
 

Kontaktlärarutbildning 
Teknikens Hus, NT-utvecklaren samt LTU samordnar och utbildar kontaktlärarna under 
tre dagar per läsår (två heldagar samt två halvdagar).Innehållet i utbildningsdagarna 
utgår från behov som identifieras i samverkan med KL.  
 
Teknikens Hus tillhandahåller och utbildar KL på undervisningsmaterial enligt 
http://www.teknikenshus.se/skola/undervisningsmaterial/  
Kontaktlärarna utbildar sedan sina kollegor i de lokala nätverken, som efter genomförd 
utbildning lånar materialen kostnadsfritt.  
 
Progression inom teknik och naturvetenskap möjliggörs när kontaktlärarna i F-6 
respektive 7-9 har gemensamma utbildningsdagar där fokus kommer att ligga på röda 
tråden-arbetet. 
 

Förutsättningar 
Respektive rektor samt Barn- och utbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för 
kontaktlärarna att kunna driva arbetet lokalt samt möjligheter för kontaktlärarna att 
kunna närvara vid de  utbildningsdagar som Teknikens Hus/NT-utvecklaren anordnar.  
 

 
 
 

http://www.teknikenshus.se/skola/undervisningsmaterial/
http://www.teknikenshus.se/skola/lutek/
http://www.teknikenshus.se/skola/undervisningsmaterial/
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Resurser 
Personal  

 Verksamhetsutvecklare; planering, information mm 

 NT-utvecklare 

 Kontaktförskollärare; deltagande i utbildningsdagar, se särskild bilaga 

 Vikariekostnader för kontaktförskollärare som deltar i utbildningsdagar 

 Kontaktlärare; deltagande i utbildningsdagar, se särskild bilaga 

 Projektledare/utbildare Teknikens Hus; 25 % bekostas av Teknikens Hus samt 
ytterligare 50 % bekostas av Luleå kommun, BUF  

 Koordinator och ansvarig för undervisningsmaterialen Teknikens Hus.  

Informationsinsatser 
Information om arbetet inom LuTek ska fortlöpande ges till berörda lärare, rektorer, 
förskolechefer, skolchefens ledningsgrupp samt Barn- och utbildningsnämnd. Teknikens Hus 
administrerar en webbsida för LuTek www.teknikenshus.se/skola där aktuell information om 
projektet presenteras. 

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 i samverkan med Teknikens Hus. 
 
En webbaserad uppföljningsenkät  besvaras årligen av kontaktlärare/-förskollärare samt 
förskolechefer/rektorer.  Ansvar: Teknikens Hus. Respektive verksamhetsteam omhändertar 
resultatet.  
 
Luleå tekniska universitet – ansvarar för att processdokumentera utifrån LTUs del i LuTek. 
 
Gemensam dokumentation som krävs är: 

 Styrgruppsmöten 

 Projektgruppsmöten  

 Arbetsgruppsmöten för förskola och F-9  
Ansvarig för dokumentationen utses i inledningen av varje möte.  
 
Tidplan och aktiviteter för projektplanens period redovisas inför varje läsår i särskild bilaga. 
 

http://www.teknikenshus.se/skola

