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BILAGA 1. 





The worthwhile problems are the ones you can really solve or help solve, the ones 
you can really contribute something to. ... No problem is too small or too trivial if 
we can really do something about it. (Richard Feynman, 3:e februari 1966) 

I vårt samhälle är tekniken en förutsättning för välfärden och finns överallt i 
vår omgivning. För att individer ska kunna bli delaktiga i demokratiska beslut 
som ger framtida välstånd behövs grundkunskaper i teknik. Teknikutveckling 
styrs av individers eller samhällens behov och intressen samt tillgängliga 
resurser. Denna utveckling påverkar oundvikligen naturen och vår omgivande 
miljö. Kopplingen mellan teknik och hållbar utveckling gäller med andra ord 
ekonomiska aspekter, miljöaspekter och sociala aspekter. Tanken om att 
teknikutvecklingen och miljöns bevarande ska samexistera är god, men kräver 
att individers kunskap om hur teknikutveckling förhåller sig till konsekvenser 
för vår omvärld utvecklas. Att utveckla en förmåga att lösa mångfacetterade 
problem blir allt viktigare i dagens samhälle med den teknikutveckling som 
ständigt sker. 

En väg att utveckla individers kunskaper och medvetenhet är att gå via 
utbildningen av vår framtids beslutsfattare – våra barn. I pågående diskussioner 
om utbildningen av våra barn framkommer bland annat att kompetensen hos 
pedagogisk personal ifrågasätts. Ett sätt att precisera och styra utbildnings-
behoven är att förändra läroplaner, vilket också har skett. Detta har medfört 
ökade krav på kompetens. Pedagogisk personal inom förskola och skola 
efterfrågar reella möjligheter till kompetensutveckling inom en mängd 
områden för att möta utvecklingen i samhället. I och med att styrdokumenten 
reviderats har frågan om kompetensutveckling aktualiserats ytterligare. 

Luleå Tekniska universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete 
med näringsliv och samhälle. År 2011 var 17000 studenter antagna till ett brett 
utbud av utbildningar inom bland annat teknikvetenskap, samhällsvetenskap, 
estetiska uttrycksformer och lärande. Vid lärarutbildningarna var 900 (2011) 
studenter antagna till både förskollärar- och grundlärarutbildningarna. 
Lärarutbildningarna genomför även uppdragsutbildningar och fristående kurser 
riktade till specifika behov, ibland även med särskilda antagningskrav såsom 
lärar- eller förskollärarexamen. Ett sådant behov är kompetensutveckling och 
därigenom skolutveckling i teknik och hållbar utveckling.  

Teknikens Hus är ett av de 19 science centers som finns i Sverige. Det 
öppnade 1988 och har sedan dess haft mer än 3,3 miljoner (2011) besökare. 
Science centers kan ha olika inriktning, storlek och verksamhet men deras mål 
är detsamma: att väcka, utveckla och bibehålla intresset för naturvetenskap, 



teknik och entreprenörskap hos främst barn och unga. De används flitigt både 
i skolundervisning och i lärarutbildningar, Teknikens Hus är inget undantag. 
Till exempel deltar varje år omkring 15000 elever i organiserad pedagogisk 
verksamhet. Elever och lärare från skolor, förskolor och fritidshem använder 
utställningar som komplement till egen pedagogisk verksamhet och Teknikens 
Hus åker på turnéer i Norrbottens län. Samarbete sker även med 
lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet. I interaktiva, tekniska 
utställningsmiljöer som byggts upp speglas viktiga delar i Norrbottens 
näringsliv – gruvbrytning, vattenkraft, stålverk, skogsindustri, mekanisk 
industri och moderna kommunikationer. Sammantaget kan Teknikens Hus 
betraktas som en välkänd resurs för skola, förskola och fritidshem i 
Norrbotten. 

Under arbetet med denna sammanfattande rapport har kollegor på Luleå 
Tekniska universitet, personal på Teknikens Hus och kursdeltagare varit 
betydelsefulla genom givande samtal, möten och bidrag till innehåll. Jag vill 
särskilt tacka Gunnar Jonsson för kritisk granskning och förslag till 
förtydliganden. 

Per Högström 

Luleå 
oktober 2012 
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Under 2010 - 2011 diskuterar företrädare för Luleå tekniska universitet 
(LTU), Teknikens Hus (TH) och Luleå kommun (LK) möjligheter att 
kompetensutveckla pedagogisk personal inom barnomsorg och skola i teknik 
och hållbar utveckling. Det diskuterade utvecklingsarbetet blev planerat att 
genomföras som en poänggivande universitetsutbildning under hösten 2011 
till våren 2012, med möjlighet till förlängning. 

Samarbete ska i utvecklingsarbetet ske mellan LTU, Institutionen för konst, 
kommunikation och lärande, TH, gymnasieskolor, grundskolor och förskolor 
i Luleå och Piteå kommuner. Projektet ska finansieras med den studentpeng 
som erhålls då kursdeltagarna genomfört kursen.  

Karaktärerna av projektets syften är varierande. Eftersom syftena är riktade 
både mot lärares och förskollärares lärande och handlingar och mot barnens 
dito kan de ses som kompletterande och integrerade. Variationen syftar också 
till att möjliggöra utveckling som kan differentieras utifrån behov på de olika 
utbildningsnivåerna, från förskola till gymnasium. 

Ett syfte är att utveckla lärares och förskollärares medvetenhet om den egna 
synen på kunskap om omvärlden utifrån perspektiven teknik och hållbar 
utveckling. Många företeelser och fenomen i omvärlden kan beskrivas genom 
förklaringsmodeller som omfattas av teknik och hållbar utveckling. För att det 
ska vara möjligt behöver dessa först identifieras, därefter analyseras och 
problematiseras. Detta medför att en stark didaktisk prägel satts för att 
vidareutveckla lärares och förskollärares insikter och erfarenheter i hur denna 
kunskap kan tillämpas i den egna pedagogiska verksamheten. 

Ett annat syfte är att erfarenheter från det skolprojekt som genomförs ska få 
uttryck den pedagogiska verksamheten på längre sikt. Att föra in utvecklade 
perspektiv på teknik och hållbar utveckling redan i förskola ger barn 
erfarenheter som kan utvecklas ytterligare i senare skolgång. För grundskola 
och gymnasium ger införandet utvecklade ämnes- eller kursövergripande 
möjligheter. 

Ett tredje syfte är att genom projektet möjliggöra utökad tillgänglighet till och 
kännedom om resurser som vanligtvis ligger utanför den pedagogiska 
verksamheten. För det ändamålet sammanförs expertkompetens från 
forskningsområden vid LTU med anknytning till teknik, hållbar utveckling 
och lärande. 
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I pedagogisk verksamhet sammanförs och integreras olika teoretiska grund-
antaganden då det handlar om skilda perspektiv på lärande. Projektet är 
uppbyggt med medvetenhet om denna komplexitet då de perspektiv som 
berörs är lärares och förskollärares lärande, barns och elevers lärande samt de 
involverades specifika lärande om teknik och hållbar utveckling. Inriktningen 
mot lärares och förskollärares lärande är orienterad så att beskrivningar av den 
egna praktiken, dvs. planering och agerande, blir föremål för observationer 
och självkritiska reflektioner. Även om detta inte leder till en förändrad 
praktik som ger de lärande, barnen och eleverna, andra förutsättningar och nya 
möjligheter så är metareflektionen viktig för att pedagogerna ska bli medvetna 
om varför de gör som de gör (Sträng & Dimenäs, 2000).  

I denna rapport presenteras projektets uppläggning och genomförande samt 
utvärderingar från deltagare. Ur detta lyfts intressanta delar som framkommer i 
den analys som varit möjlig att genomföra. 

Kapitel ett ger en kortfattad bakgrund till de begrepp som ligger till grund för 
projektet. Teknik och hållbar utveckling beskrivs såväl ur ett internationellt 
perspektiv som ett nationellt perspektiv genom att presentera Sveriges strategi. 

Rapportens andra kapitel utgör den del som innefattar direktiv gällande hållbar 
utveckling och teknik i styrdokument för skola och förskola, samt exempel 
från vetenskapliga studier som rör barns lärande i teknik. Det andra kapitlet 
ger också en bild av olika teorier om lärande som är relevanta för projektet. 

I kapitel tre presenteras projektets organisation, uppläggning och 
genomförande. En beskrivning av den 7,5 hp kurs som genomfördes i 
projektet visas. Här återfinns även en presentation av den expertis som kom att 
medverka och på vilket sätt deltagarna hade möjlighet att utnyttja denna. 

Det fjärde kapitlet omfattar en sammanställning av de två skilda utvärderingar 
som genomfördes av deltagarna. Data till dessa utvärderingar finns både från 
individer och från fokusgrupper. Sammanställningen kompletteras med inblick 
i reflektioner från samverkansgruppens medlemmar. 

Avslutningsvis diskuteras projektets syften med hjälp av de framkomna 
erfarenheterna samt hur dessa kan användas då fortbildning läggs upp. 



 
3 

Den så kallade Brundtlandskommissionen tillsattes av Förenta Nationerna 
1983 och fick i uppdrag att analysera aktuella kritiska miljö- och 
utvecklingsfrågor. Kommissionen gav hållbar utveckling ett internationellt 
genomslag med hjälp av Brundtlandsrapporten - Vår gemensamma framtid – där 
generationsperspektivet betonades (WCED, 1987). I rapporten definieras 
hållbar utveckling som ”en utveckling som möter behovet hos nuvarande 
generation utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer 
att tillgodose sina behov” (Ibid. s.43). Hållbar utveckling är alltså ett komplext 
ämne med både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter, vilka är 
beroende av och ibland i motsättning till varandra. 

Globaliseringen har fört med sig stora fördelar för många företag och 
människor, inte minst när det gäller tillgänglighet, konkurrens och effektivitet. 
Ibland spekuleras det i att globaliseringen gör att klyftor mellan världens fattiga 
och rika, ökade utsläpp av miljögifter och växthusgaser som påskyndar en 
global klimatkatastrof samt ett utbredande av den rika världens konsumtions-
mönster, som är allt annat än hållbart (de Vylder, 2007). Produktion och 
råvaruutvinning i fattiga länder där arbetskraften är billig innebär också etiska 
dilemman för företag som verkar i länder där korruption och sociala orättvisor 
samt bristande mänskliga rättigheter är allmänt förekommande (Ibid.). Under 
ett toppmöte i Johannesburg 2002 fastslogs att all utveckling ska vara hållbar, 
vilket innebär att de tre aspekterna ekonomin, miljön och det sociala måste tas 
hänsyn till och integreras när man arbetar med hållbar utveckling. Ingen av de 
tre aspekterna skulle fungera utan den andra, eftersom ett lands ekonomiska 
tillväxt påverkas av miljösituationen och de sociala förhållandena inom landet. 

Den tekniska utvecklingen kan inte vridas tillbaka men måste ses över på alla 
områden, från råvaruutvinning till avfallshantering, för att kunna bli långsiktigt 
hållbar. Såväl den enskilde individen som det lokala och globala samhället 
behöver därför inse vikten av hållbar utveckling och ändra sitt sätt att tänka. 
Detta kan till exempel ske genom att se avfall som en användbar resurs i 
naturens kretslopp, genom ändrad livsstil från slit-och-släng-tänkande till 
återanvändning eller genom investering i hållbara alternativ i olika situationer. 
En utmaning består i att sprida teknik som behövs när folkrika nationer går in 
i ett utökat tillverknings- och konsumtionssamhälle. I spetsen för detta står 
övergripande organ såsom världshandelsorganisationen, världsbanken och FN. 
Filho, Manolas och Pace (2009) lyfter fram tre perspektiv i arbete för hållbar 
utveckling. Det långsiktiga innebär att det är en kontinuerlig process i 
samhället, det dynamiska innebär att det är beroende av individers 
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engagemang och ansträngningar och det globala innebär – åter igen – att det 
kontinuerliga engagemanget angår hela jordens befolkning. 

I Sverige framhålls en tydlig strategi för hållbar utveckling i linje med de 
diskussioner som förs och de åtgärder som genomförs internationellt. För att 
nå hållbar utveckling utifrån de huvudindikatorer som tagits fram framhålls 
teknikutveckling, utbildning och ett brett samhälleligt engagemang (Skr. 
2005/06:126). När det gäller utbildning har kommittén Utbildning för hållbar 
utveckling bland annat lämnat slutbetänkandet Att lära för hållbar utveckling (SOU 
2004:104) som till exempel gett avtryck i efterkommande styrdokument för 
utbildning på alla nivåer. Det är tydligt att utbildning är viktigt, kanske det 
viktigaste verktyget för att förändra samhället.  
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Skollagens portalparagraf poängterar vikten av att visa aktning för vår 
gemensamma miljö och i läroplanernas beskrivning av skolans uppdrag ska ett 
övergripande miljöperspektiv genomsyra all undervisning (Skolverket, 2011). 
Lärande för hållbar utveckling ingår i varje lärares uppdrag, oavsett skolform. 
Eleverna ska genom miljöperspektivet få möjligheter att ta ansvar för sin lokala 
miljö men också ta ställning och förhålla sig till globala miljöfrågor (Skolverket, 
2011). Vidare säger läroplanen att undervisningen ska ”belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling” (Ibid. s. 9). Skolans mål är alltså att eleverna ska få kunskap och 
förståelse om olika miljöfrågor, insikt om den egna livsstilens betydelse för 
miljön och därigenom i respekt för andras åsikter utveckla handlingskraft för 
en hållbar utveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2004). En god 
undervisning om hållbar utveckling bör alltså belysa ett ämne utifrån 
ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att ge eleverna möjlighet att 
bilda sig en uppfattning och en förmåga att handla utifrån ett kritiskt och 
komplext tänkande. För att skapa motivation och känsla av meningsfullhet är 
det också viktigt att välja ämnen som ligger nära elevernas verklighet. Även i 
läroplanen för förskolan finns uppdrag och målsättningar med den pedagogiska 
verksamheten som innebär att perspektiv miljön ska bearbetas. Till exempel är 
miljö- och naturvårdsfrågor, förhållningssätt till natur och miljö samt 
framtidsperspektiv beskrivna (Skolverket, 2010). 

När det gäller teknikämnet lyfter grundskolans kursplaner fram ett centralt 
innehåll som är ordnat under tre rubriker gemensamma för alla åldrar: (1) 
tekniska lösningar, (2) arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar samt (3) teknik, 
människa, samhälle och miljö (Skolverket, 2011). Undervisningen ska utgå från 
teknikämnets syfte och det centrala innehållet är skrivet utifrån en progression 
av komponenter som ska leda till utveckling av ett sammansatt innehåll. 
Människans tekniska verksamhet och förändringar och förbättringar av 
livsvillkoren styr riktningen. Genom att erbjuda barn i förskoleverksamhet 
förutsättningar att utforska och analysera tekniska lösningar samt bygga, skapa 
och konstruera kan det medföra en begynnande förståelse för tekniken i 
vardagen, vilket också poängteras i läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). 
Att ta tillvara på och utveckla barns kreativitet och intresse för tekniska 
företeelser skapar möjligheter att förvärva nya kunskaper. Detta gagnar även 
barns förståelse för teknik och förmåga till problemlösning i vardagen. Det är 
därför en viktig uppgift för yrkesverksamma i förskolan att ta till vara och 
utveckla barnens intresse och engagemang när det gäller teknik som de möter 
i sin omgivning (Utbildningsdepartementet, 2010).  
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I teknikundervisning är teknikutvecklingsarbete ett exempel där elever kan 
utveckla kreativitet, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Kimbell 
(2004) har i en studie om teknikundervisning i skolåren 4-9 visat att elever 
växlar mellan olika faser under teknikutvecklingsarbeten. Elever växlar mellan 
idéer, problemidentifiering, konstruktion, utprövning och modifiering på ett 
icke-linjärt sätt. Med detta i åtanke följer att den undervisning som ska 
bedrivas behöver beakta vad som ska behandlas och hur det ska behandlas i 
relation till eleverna. Läraren måste således anta ett teknikdidaktiskt perspektiv 
som inte alltid är linjärt, utan fokusera på att ge elever möjligheter att 
långsiktigt utveckla sammanhang och helhet (Bjurulf, 2011). Den teknik som 
är synlig och som behövs i det vardagliga livet lär vi oss ofta att använda 
utanför skolmiljön. Barn och elever kommer därmed till skolans 
teknikundervisning med erfarenheter av och kunskap om teknik (Svensson, 
2009). Detta kan även vara gällande i förskolan. Barnens erfarenheter och 
förkunskaper ska fungera som utgångspunkt och komma till användning för 
arbetet med teknik i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Den 
pedagogiska verksamheten ska gynna utforskande, nyfikenhet och lust att lära 
för att utveckla förståelse för sig själva och sin omvärld. För att frambringa ett 
mångfacetterat lärande ska barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter 
tillvaratas. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) anger även att barnens 
förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 
ska utvecklas. 

Inom ramen för projektet och den framtagna kursen fanns medvetenhet om 
komplexiteten i att skilda teorier om lärande kan underbygga de deltagandes 
olika skolutvecklingsprojekt. Teorierna som delvis präglat planering av och 
handledning i kursen har hämtats från fenomenografisk forskning (Marton & 
Booth, 2000) och pedagogisk/didaktisk forskning om lärande och 
kunskapsutveckling (eg. Bjurulf, 2008; 2011; Holmqvist, 2006; Jonsson, 2007; 
Pramling, 1994; Sjøberg, 2005; Svensson, 2009; Vikström, 2005).  

Kunskap innebär enligt en fenomenografisk ansats att en individ relaterar sig 
till omvärlden på ett (eller flera möjliga) sätt (Marton & Booth, 2000). 
Tillägnandet av kunskap sker inte i isolering från denna omvärld. Tillsammans 
med andra skapas mening eller sätt att erfara i olika situationer. Det innebär att 
individen samtidigt såväl tolkar som är del av den miljö (social och kulturell) 
som på samma gång ger erfarenheter och påverkas (Marton & Booth, 2000). 
Vidare betyder det att individer kan betrakta och uppleva sin omvärld på olika 
sätt och att olika individers beskrivningar av en och samma situation eller 
företeelse skapar en större helhetsbild. Det är genom erfarenhet av variationer 
som individer kan förberedas för förståelse och handling i okända och nya 
situationer (Bowden & Marton, 1998).  
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Variationsteorin är (kortfattat) en utveckling av fenomenografin och grundas 
på att allt lärande kräver variation av olika slag (Marton & Booth, 2000). Med 
variation avses inte exempelvis variation i metod, således finns det inget 
intresse att hitta en metod (eller en variation av olika metoder) för 
undervisning som är optimal för ett visst innehåll. Det huvudsakliga syftet är 
att finna vilken form av variation som är nödvändig för att möjliggöra lärande 
för en elev eller ett barn i en genomtänkt situation. I sådana situationer 
förändras de lärandes förståelse av omvärlden och där sker inlärningen. Enligt 
variationsteorin är tre olika faktorer av särskild betydelse för att en 
lärandeprocess ska ske, nämligen urskiljning, variation och simultanitet. Att 
lära betyder att perspektiven på något sätt skiftar. Till exempel kan det som 
tidigare varit bakgrund framträda tydligare och att det som individen först 
riktade sin uppmärksamhet mot bli en ny bakgrund. Lärande innebär således 
att erfara omvärlden på nya sätt (Holmqvist, 2006). Däremot kan för stor 
variation, exempelvis för många olikheter eller avvikelser, motverka syftet att 
skapa lärande möjligheter. Det innebär att det som ska varieras ska hjälpa den 
lärande att urskilja ett visst innehåll så att det kan sättas in i ett sammanhang. 

I ett vidgat lärandeteoretiskt perspektiv kan en lärande- och utvecklingsprocess 
beskrivas på andra grunder, till exempel med att kommunikation mellan 
individer är centralt (Vygotskij, 2001). För att barn ska bli delaktiga i de 
sociala sammanhang som omger dem behöver de, tillsammans med andra 
individer, samtala om företeelser och fenomen i sin omgivning. Enligt 
Vygotskij (2001) kan en individ inte undgå att lära i samspelet med sin 
omvärld. Kunskap innebär inom ramen för ett socialt perspektiv att relationen 
mellan individer, eller mellan den lärande och dess omvärld, är en 
förutsättning för utveckling. Kunskapen utvecklas därmed genom 
kommunikation (samtal och/eller handling) i en social interaktion. 
Tillsammans med andra, med delade erfarenheter av vardagen och med delade 
upplevelser utvecklas gemensamma frågor och förklaringsmodeller (Sträng & 
Dimenäs, 2000). 
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En övergripande målsättning var att höja lärares och förskollärares kompetens 
att genomföra undervisning och pedagogiska aktiviteter för att utveckla barns 
och elevers kunskaper i och om teknik och hållbar utveckling. Den i projektet 
utformade kursen Skolprojekt för teknik och hållbar utveckling skulle genomföras i 
samverkan mellan expertkompetens inom forskning och lärandeforskning vid 
LTU samt pedagoger från Teknikens Hus. 

Ansvarig för kursutformningen, tillika examinator och kursledare, var Gunnar 
Jonsson vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. I 
samverkansgruppen ingick även Per Högström från samma institution samt 
pedagogerna Maria Adlerborn, David Broström och Susann Johansson från 
Teknikens Hus. Samtliga även handledare inom kursen ute på de olika skol- 
och förskolenheterna. Under våren 2011 till våren 2012 samlades denna grupp 
regelbundet för att planera, kontinuerligt följa upp och utvärdera 
genomförandet samt för att utbyta erfarenheter och information. 

Det centrala innehållet i kursen skulle innefatta såväl relevanta ämnes-
kunskaper som ämnesdidaktiska kunskaper relaterade till de utvecklingsprojekt 
som deltagarna skulle välja att arbeta med. Därutöver skulle kursen behandla 
hur perspektivet hållbar utveckling kan genomsyra all pedagogisk verksamhet, 
teorier om lärande relevanta för kunskapsområdet och metoder för att 
utvärdera pedagogiska aktiviteter. Ytterligare innehåll skulle omfatta 
drivkrafter för teknikutveckling samt hur teknik och teknikutveckling kan 
användas som ett verktyg för att nå hållbar utveckling. Dessutom skulle ett 
resonemang föras om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika 
konsekvenser för individ, samhälle och miljö (se kursplan, Bilaga 1).  

Kursens examinationer delades in i två moment, projektarbete samt muntlig 
redovisning och skriftlig rapport. Dessa var beroende av varandra, då rapport 
och redovisning skulle innefatta planering, genomförande och resultat från 
projektarbetet. Kursen var uppdelad i fyra träffar, var och en med ett specifikt 
innehåll. Genomförandet skedde i form av storföreläsningar, riktade 
ämnesföreläsningar, workshops, litteraturläsning och uppgifter relaterade till 
både den teoretiska/didaktiska ämnesfördjupningen och till deltagarnas egen 
verksamhet. 
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Efter varje träff fick kursdeltagarna lämna in deluppgifter för examination samt 
för att kursens handledare skulle kunna följa och stötta kursdeltagarna under 
projektarbetet. Upplägget med deluppgifter var såväl fristående som kopplade 
till en tydlig progression och kontinuitet. Färdigställandet av den slutgiltiga 
rapporten skulle gå att göra med hjälp av att sätta samman deluppgifterna med 
en resultatbeskrivning och slutdiskussion. Nedan följer en kortfattad 
beskrivning av de olika träffarnas innehåll. 

Första träffen var inriktad på att forma en bred plattform för kursens 
fortsättning – ett fokus på VAD. Tanken var att introducera såväl kursen som 
den expertis som finns vid LTU. Förutom kursens samverkansgrupp var de 
inbjudna experterna deltagande under olika skeden av den första träffen. Tre 
storföreläsningar genomfördes: 

• Gunnar Jonsson & Maria Adlerborn – Teknik och hållbar utveckling 
• Gunnar Jonsson – Lärande och hållbar utveckling 
• Sverker Jagers, Professor i statsvetenskap – Hållbar utveckling och 

teknologi   

Dessutom fick kursdeltagarna korta föreläsningar av expertis representerande 
olika kunskapsområden. Korta presentationer (10-15 minuter vardera) 
genomfördes av Prof. Lena Abrahamsson (genus), Prof. Bo Björkman 
(material), Dr. Roine Wiklund (teknikhistoria), Doc. Kristina Söderholm 
(teknikhistoria), Prof. Bo Nordell (klimatfrågor), Doc. Carina Lundmark 
(miljöetik) samt Dr. Annelie Hedström (avlopp och vatten). 

Under träffen skulle arbete i mindre grupper ske för att forma arbetsgrupper 
samt för att diskutera kunskapsinnehåll i de utvecklingsprojekt som 
kursdeltagarna själva skulle arbeta vidare med på sina respektive skolor. 
Huvudfokus i diskussionerna skulle vara på de kunskaper pedagogerna själva 
behövde utveckla och vad barnen/eleverna skulle erbjudas att förstå. Under 
detta grupparbete medverkade såväl experter från LTU som TH för att agera 
som bollplank gentemot arbetsgrupperna. Passet skulle resultera i att 
arbetsgrupper bildades och att dessa lämnade in ett skriftligt (preliminärt) 
utkast som skulle beskriva det kunskapsområde som gruppen skulle arbeta 
vidare med. 

Med bakgrund i de olika projektarbeten som startats av kursdeltagarna delades 
dessa in för att få riktade specialföreläsningar. Samverkansgruppen satte 
samman fyra parallella gruppföreläsningar som genomfördes av experter inom 
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de områden som utvecklingsprojekten relaterade till. Till detta tillfälle 
kopplades även en extern expert från Norrbottens energikontor (NENET) 
med anknytning till LTU och TH in. De olika föreläsarna och deras 
inriktning var: 

• Silva Herrmann (NENET). Klimat-Energi. Vad handlar energi- och 
klimatfrågan om idag? Utmaningar och lösningar för en hållbar 
utveckling. 

• Doc. Kristina Söderholm. Teknikhistoria. Ett historiskt perspektiv på 
teknikanvändning samt dess effekter på vatten och luft. 

• Prof. Bo Björkman. Material och återvinning. 
• Dr. Annelie Hedström. Vatten och vattenteknik. 

Under denna andra träff lades ett extra stort fokus på ämnesdidaktiska 
perspektiv och på att åstadkomma möjligheter till lärande. De studerande 
erbjöds därmed två storföreläsningar samt en workshop riktad mot HUR 
ämnesinnehåll i projekten skulle kunna bearbetas och iscensättas tillsammans 
med elever och barn.  

Föreläsningar: 

• Dr. Anna Vikström. Se och åstadkomma skillnader – variationsteori och 
learning studies som verktyg för kvalitetsutveckling. 

• Dr. Gunnar Jonsson & Maria Adlerborn. Progression av kunskaps-
innehållet. Kvalitativa skillnader av kunskap. 

Hur kan lärandeobjekten iscensättas? Olika workshops ledda av pedagoger från 
LTU/KKL samt TH: 

• Energi – vem ger vem tar? Vad är energi? 
• Vatten, luft och molekyler. 
• Energi och förnybar energi, arbete med materiallådor. 
• Kretslopp och återvinning. 

För att utvärdera pedagogiska aktiviteter, undervisning och elevers lärande 
behöver en plan för hur detta ska ske iscensättas och det kan göras med hjälp 
av en mängd olika metoder. Under den tredje träffen förevisades 
kursdeltagarna en variation av metoder för insamling av både kvantitativ och 
kvalitativ empiri, hur sådan empiri kan bearbetas och hur empiri kan användas 
i resultat och diskussioner. Samtliga föreläsningar var kopplade till aktuell 
forskning inom respektive expertområden: 
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• Dr. Per Högström. Verktyg för att undersöka kunskaper och lärande 
med exempel från laborativt arbete i förskola och skola. 

• Dr. Gunnar Jonsson. Hur lärarstudenter iscensätter undervisning om 
vattenförsörjningsfrågor. 

• Tekn Dr. Kjell Skogsberg (NENET). Energianvändning, energi-
scenarier och förnybara energiresurser i norra Sverige. 

Norrbottens energikontor (NENET) har i ett pågående projekt kartlagt 
aktuell energianvändning, möjlig framtida förändring av energianvändningen 
till 2025 samt hur mycket ytterligare förnybara energiresurser som finns i 
tjugotal norrbottniska och västerbottniska kommuner. På föreläsningen 
presenterades både projektets metodik och delar av resultatet och en metod att 
själv göra scenarier för framtida energianvändning. Metoden som 
presenterades är mycket flexibel och kan användas för allt från mycket enkla 
till mycket komplicerade scenarier.  

I en efterföljande workshop fick deltagarna själva prova använda ett 
observationsprotokoll som grund för en enklare analys av ett videofilmat 
material. Kursdeltagarna fick i uppgift att identifiera och/eller analysera 
lärandeobjekt, variation, metaforer, förenklingar, handlingar, kommunikation, 
etc. Det videofilmade materialet skulle de själva skapa gruppvis genom att 
filma med mobiltelefon när en person i gruppen undervisade de andra om ett 
utvalt lärandeobjekt. Miljön på TH erbjöd en stor valmöjlighet för grupperna. 
Filmen skulle analyseras i gruppen med hjälp av observationsprotokollet. 
Därefter skulle de gemensamt föreslå utveckling av den genomförda och 
filmade undervisningen med hjälp av argument de funnit i sin analys. 

I undervisning om teknik och hållbar utveckling är det etiska perspektivet 
alltid närvarande. Ett par föreläsningar behandlade detta: 

• Doc. Carina Lundmark. Etik, teknik och gröna värderingar.  
• Prof. Lena Abrahamsson. Genus och teknik. 

Redovisningen på kursens projektarbeten skedde genom en posterutställning 
på utställningsytor i Teknikens Hus och parallella seminarier. Posters 
monterades så att deltagare och allmän publik kunde få möjlighet att gå runt 
och titta på alla posters för att få inblick i vilka redovisningar som var mest 
intressanta att besöka. Alla projektarbeten indelades i tre parallella seminarier 
där varje projekt redovisades utifrån respektive poster (vardera ca 15 minuter). 
Seminarierna leddes av samverkansgruppen och var öppna för besökare. Efter 
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seminariet återmonterades posters i utställningen. Figur 1-3 visar exempel på 
posters från redovisningen. 

 

 

Enligt planen skulle handledning vara knuten till lärarnas och förskollärarnas 
egen dagliga verksamhet. Ett didaktiskt fokus riktat mot såväl lärarnas och 
förskollärarnas lärande i och om sin egen pedagogiska verksamhet som till 
barnens och elevernas lärande i skolmiljön vägledde handledningen. Kursens 
deltagare genomförde skolutvecklingsprojekt enskilt eller i grupp och varje 
projekt fick en handledare från styrgruppen tilldelad. I några grupper ingick 
även expertis från LTU som handledare. De ansvariga för projektarbetena, dvs. 
enskilda kursdeltagare eller grupper, fick ange specifika behov för uppläggning 
och genomförande av handledning. Alla grupper erbjöds personligt besök i 
respektive verksamhet och det visade sig att nästan alla tog emot detta besök. 

Ett syfte med handledningen var att kursdeltagarna skulle öka sin medvetenhet 
om innehållet i den egna verksamheten i förhållande till sitt projekt. Det 
innebar att de skulle kunna analysera, problematisera och identifiera 
omvärldsrelaterade företeelser rörande teknik och hållbar utveckling. Utifrån 
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detta skulle de därefter skapa ett projekt för att utveckla den egna 
verksamheten mot en tydligare och utvärderingsbar kunskapsutveckling för 
barn och elever. 

Efter den första träffen (se 3.2.1) skulle projektarbetets syfte och målsättningar 
formuleras och kopplas till respektive verksamhets läroplan. Varje handledare 
godkände genom handledningen detta första steg. Därefter följde deluppgifter 
för de deltagande grupperna som var kopplade till innehållet i de olika 
träffarna. Hur projektet skulle genomföras för att nå målsättningarna (se 3.2.2) 
samt på vilket sätt barnens och elevernas lärande skulle utvärderas (se 3.2.3). 
Det kom att visa sig att denna handledning inte var linjär, då alla 
projektarbeten var kopplade till den egna verksamheten vilket styrgruppen var 
medveten om anpassade sin handledning utefter. 

Styrgruppens sammansättning av personer från både LTU och TH samt deras 
aktiva medverkan som handledare i de olika projekten möjliggjorde en 
kontinuerlig uppföljning av kursen. Under genomförandet av kursen skedde 
smärre justeringar, framförallt gällande vilka riktade föreläsningar som skulle 
väljas och vilka externa experter som skulle tillfrågas för specifika projekt och 
önskemål. Styrgruppen uppmanande också de studerande att söka expertis på 
egen hand. Till exempel kommun, landsting eller företag som kunde vara 
relevanta i det enskilda skolutvecklingsprojektets genomförande och 
utveckling. Det ska däremot förtydligas att det huvudsakliga och presenterade 
upplägget följdes. 

I denna kurs har vi i hög grad försökt fokusera på hur barns och elevers 
kunskaper om teknik och hållbar utveckling kan utvecklas och utvärderas. 
Som avslutning riktades uppmärksamheten mot vilka möjligheter till lärande 
som kursen ”Skolprojekt för teknik och hållbar utveckling” gett 
kursdeltagarna. Dessa fick inledningsvis och individuellt fylla i universitetets 
standardiserade utvärderingsformulär (LTU-kursvärderingsmall, 2012). 
Därefter fick kurs-deltagarna genomföra utvärderingsrelaterade samtal i 
fokusgrupper. Det är visat att fokusgruppsmetodik är användbart för att till 
exempel utvärdera vad som har möjliggjort eller inte möjliggjort lärande 
(Barbour, 2007). Metoden används och kan användas i många olika 
sammanhang. Till kursdeltagarna gavs en förklaring och exemplifiering som 
beskrev att det inte skulle finnas någon intervjuledare utan att fokusgruppens 
deltagare själva skulle på eget initiativ uttrycka vad de själva tänker, men också 
ta del av och bemöta andras tankar. Vidare skulle gruppens sammansättning 
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representera en gemensam bakgrund, till exempel förskollärare eller lärare F-3. 
De fick sedan i grupper om 8-12 personer tillämpa metodiken för att diskutera 
lärarfortbildning i allmänhet och denna kurs i synnerhet. Ett tredje steg i 
utvärderingsprocessen omfattade samverkansgruppens samlade bild. Samtliga 
fick individuellt beskriva vad som fungerade eller inte fungerade, vilken roll 
eller funktion de upplevde att de hade i förhållande till kurs och kursdeltagare, 
generella intryck samt lärdomar inför en eventuell upprepning av samma kurs 
eller inför en fortbildningskurs med liknande målgrupp. 
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Av 107 registrerade kursdeltagare slutförde 95 kursen. Vid slutredovisningen 
av projekten (se 3.2.4) deltog 87 kursdeltagare och i samband med detta 
tillfälle genomfördes utvärderingarna. Samverkansgruppens reflektioner 
samlades in efter avslutad kurs. 

Ett standardiserat formulär framställt av LTU (LTU-kursvärderingsmall, 2012) 
har använts för den individuella utvärderingen där svarsfrekvensen var 83,2%. 
I resultaten från den individuella utvärderingen har de frågor som är relevanta 
för kursens syften lyfts ut (Tabell 1a och 1b). De statistiska resultaten beskrivs i 
figur 4. Individuella kommentarer som illustrerar synpunkter har använts för 
att förtydliga tolkningar. 
 

 

Deltagarnas individuella utvärdering kompletterades med en undersökning i 
fokusgrupper (se 3.5) med fokus på omständigheter som möjliggjort eller 
omöjliggjort lärande i kursen. Varje fokusgrupp fick i uppgift att diskutera och 
beskriva faktorer som påverkar lärares och förskollärares möjligheter att 
genomföra kursen. Sådana faktorer benämns ofta ramfaktorer och i skol- och 
förskolemiljö kan dessa till exempel omfatta tid, lokaler, läromedel, kollegor, 
föräldrastöd, rektorsstöd och respons från barn och elever. Dessutom fick 
fokusgrupperna diskutera, beskriva och ge förslag på hur LTU/TH hade 
kunnat ge bättre möjligheter till lärande och hur rektorer hade kunnat verka 
för att de som studerande skulle fått bättre möjligheter till lärande. 
Fokusgruppernas anteckningar ligger till grund för resultaten som presenteras. 
Resultat från samverkansgruppens individuella utvärderingar baseras på deras 
reflektioner och speglar helhetsintrycket utifrån ett kursledningsperspektiv. 

Utvärderingen ger intrycket att kursdeltagarna är nöjda med sina insatser och 
kursen som helhet (a och b, Tabell 1a). En person skriver: ”Det har varit 
väldigt lärorikt med t.ex. variationsteorin, ett analytiskt arbetssätt mm som har 
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förhöjt kvalitén på min undervisning”. Flera andra kursdeltagare har gett 
kommentarer med samma innebörd.  

a. Jag är nöjd med mina insatser under kursen. 

 
b. Mitt helhetsintryck är att kursen varit bra. 

 
När det gäller kursens mål (c-e, Tabell 1b) är tendensen fortfarande positiv, 
även om medelvärdet är lägre och ett fåtal kursdeltagare anger att de inte anser 
att målen varit tydliga. Enskilda kommentarer beskriver att: ”Ibland lite svårt 
att förstå uppgifterna och vad som krävs”, ”förutsättningar ändrats under 
gång” och ”mer material riktat till förskolan hade varit bra”. I motsats till dessa 
finns kommentarer som: ”Bra upplägg och organisation” och ”Tydlig 
struktur. Utmärkt kursledning”. Sammantaget visar det att kursens mål har 
fungerat, även om inte alla kursdeltagare håller med. Examinationen i form av 
posterredo-visning och rapport har fått ett mycket positivt gensvar, särskilt 
redovisningen vilket syns i flera kommentarer. Till exempel: ”Positivt att få tal 
del av andra gruppers arbeten, det medför inspiration till fler arbeten på vår 
skola”. 

Lärarnas insatser (i vilket även externa föreläsare tolkats in i denna utvärdering) 
och undervisningen under kursen har sammanfattningsvis värderats positivt (f-
h, Tabell 1b). Flera kursdeltagare nämner specifika lärare som goda föreläsare 
eller handledare, andra ger en mer allmän beskrivning: ”Bra, inspirerande 
föreläsare. Kanonbra handledare som gett svar och feed-back väldigt snabbt. 
Många goda tips och idéer”. Det förekommer även kommentarer om brister i 
handledning, eller att föreläsningar var på en nivå som inte passade den egna 
verksamheten. 

Kursens studiematerial har i denna sammanställning värderats lägst i jämförelse 
med andra urval (i, Tabell 1b). Enskilda och helt olika kommentarer illustrerar 
detta: ”Didaktikboken var mycket bra, knyter an till läroplanen” eller 
”Teknikdidaktikboken var inte till en fördel för oss på förskolan”. 
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c. Kursens mål har varit tydliga. 

 
d. Kursens innehåll har bidragit till att uppnå kursplanens mål. 

e. Examinationen har motsvarat kursens mål. 

 
f. Lärarnas insatser har varit ett stöd i mitt lärande. 

g. Kursens undervisningstillfällen med teoretisk karaktär har varit givande. 

h. Kursens undervisningstillfällen av laborativ, skapande eller 
verksamhetsförankrad karaktär har varit givande. 

i. Det anvisade kursmaterialet har varit ett stöd i mitt lärande. 
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Fokusgruppernas genomförda samtal var inriktade mot omständigheter som 
möjliggjort eller omöjliggjort lärande i kursen. Anteckningar från de sju 
fokusgrupperna innehåller beskrivningar av faktorer som påverkat deras eget 
lärande i kursen, förslag till LTU och TH och förslag till rektorer. Materialet 
från fokusgruppssamtalen har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys 
(Patton, 1990). Samtliga anteckningar har genomlästs ett flertal gånger för att 
erhålla ett helhetsintryck. Därefter har meningsbärande enheter, såsom skrivna 
meningar eller fraser, innehållande information som är relevant för 
frågeställningarna plockats ut. För att motivera detta urval har antalet grupper 
där dessa enheter förekommer noterats, utan att väga in (dvs. kvantifiera) hur 
mycket respektive grupp har beskrivit det. Med hjälp av identifierade enheter 
och helhetsintrycket har en tolkning genomförts där de underliggande 
(latenta) budskapen gett upphov till tre teman. De teman som analysen 
resulterade i var kursrelaterade, individrelaterade och organisationsrelaterade 
och benämns i denna rapport med Kursinnehåll och relevans för skol- och 
förskoleverksamhet, Individ och fortbildning samt Förskola/skola och fortbildning.  

Temat Kursinnehåll och relevans för skol- och förskoleverksamhet inramar de 
synpunkter deltagarna i fokusgrupperna uttryckte om möjligheter till eget 
lärande som erhållits genom kursen, om innehållet och på vilket sätt detta är 
relevant till respektive verksamhet. Två grupper beskriver att kursen har ett 
bra upplägg och att flexibiliteten varit en bra förutsättning. Om upplägget 
skriver en grupp att: ”ett analytiskt arbetssätt har höjt kvaliteten på 
undervisningen och vårt sätt att se på elevernas lärande”. På olika sätt lyfter 
samtliga grupper fram att de fått mer kunskaper i teknik och hållbar 
utveckling, till exempel genom kunniga föreläsare, genom praktiska uppgifter, 
genom självstudier kopplade till egen uppgift och genom slutredovisningen av 
projektarbetena. Att kursen har varit relevant för skolverksamhet beskrivs till 
exempel genom återkopplingar till LGR11: ”den nya läroplanen har ju ställt 
högre krav på oss pedagoger, bland annat i detta ämne – det har ju också gjort 
oss motiverade”. I tre av fokusgruppernas anteckningar återfinns förslag om att 
LTU/TH hade kunnat ge tydligare information under kursens gång, till 
exempel gällande kursuppgifter och inlämningsdatum. Andra förslag gäller 
snabbare respons i handledning (tre grupper) samt mer litteratur, länktips och 
”lektionstips” (två grupper).  

Individ och fortbildning är ett tema som framträtt genom synpunkter i 
fokusgruppernas anteckningar som beskrivs ur ett personligt och individuellt 
perspektiv, exempelvis: ”jag har fått lära mig saker med eleverna”. Fem 
grupper beskriver, på olika sätt, att stöd från föräldrar varit till deras hjälp i 
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projektarbetena, att elevernas och barnens engagemang varit uppskattat samt 
att de haft stöttande kollegor. Fem grupper beskriver att de genom deltagande 
i kursen haft givande möten med andra pedagoger på andra skolor och mellan 
olika nivåer. I samtliga grupper framgår att den personliga inställningen, en 
vilja att fortbilda sig, är viktig. Det personliga engagemanget är beroende av 
tid och tre grupper anger att rektorer ska introduceras i och förstå vilka 
arbetsinsatser som deltagande i kursen innebär.  

Temat Förskola/skola och fortbildning omfattar synpunkter om den verksamhet 
som bedrivs i förskola och skola parallellt med fortbildningskursen, hur 
förutsättningar i de respektive verksamheternas organisation gett möjligheter 
till fortbildning och till utvecklingsprojekt. Fokusgruppernas beskrivningar 
kunde handla om hur mycket tid en kurs tar från övrig verksamhet och, i 
anknytning till det, om hur olika mycket tid för inläsning eller planeringstid 
deltagarna fått tilldelat. Till exempel: ”Vi tycker att vi fått strida för att få TID 
till arbetet”. Samtliga grupper föreslår att rektorerna ska erbjuda tid för 
självstudier och planering. Tre grupper föreslår att detta ska vara klart före 
kursstart, för samtliga deltagare, så att de studerande kan ta ställning om de vill 
gå kursen. Två grupper anger att arbetet med LGR11 pågått samtidigt som 
kursen och att det varit problematiskt att bedriva två utvecklingsområden 
samtidigt. En grupp ifrågasätter hur rektorer värdesatt kursdeltagandet. Ett 
konkret exempel gäller vikarier, där tre grupper anger att bristen på eller ej till 
delade sådana försämrat deras förutsättningar att genomföra kursen. 

De individuella utvärderingarna behandlade vad som fungerade eller inte 
fungerade, vilken roll eller funktion samverkansgruppens deltagare upplevde 
att de hade i förhållande till kurs och kursdeltagare, deras generella intryck 
samt lärdomar inför en eventuell upprepning av samma kurs eller inför en 
fortbildningskurs med liknande målgrupp. Materialet är analyserat på liknande 
sätt som fokusgruppernas utvärderingar, genom kvalitativ innehållsanalys 
(Patton, 1990). Genom analysen av utvärderingarna har enskilda uttalanden 
kunnat sammanföras och ge uttryck för de budskap som levererats. Eftersom 
samverkansgruppens har haft en kursledande, undervisande och handledande 
roll innehåller utvärderingarna beskrivningar ur de perspektiven.  

Vad gäller kursledning och organisation upplever samtliga att de bidragit med 
sina kompetenser på olika sätt och att de utnyttjat varandras kompetenser vid 
till exempel handledning. Samverkansgruppens ansvar har både varit uppdelat 
och integrerat. Frågor rörande ekonomi (t.ex. budget, avtal och debitering) 
beskrivs som ett område där det finns mycket att utveckla. Ett problem som 
beskrivs är osäkerhet hur kursledning kan medverka till att knyta forskande 
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LTU-personal till enskilda skolutvecklingsprojekt, vilket ligger i linje med ett 
av syftena med hela projektet. Tydliga ramar beskrivs som nödvändiga. 

Kursträffarna med inslag av olika föreläsningar och workshops beskrivs som 
funktionella utifrån sina respektive målsättningar (se 3.2.1-4) där 
samverkansgruppens deltagare haft olika roller. Information till kursdeltagare 
har varit en viktig del inför, under och efter dessa tillfällen och det finns 
synpunkter på att sådan hade kunnat utvecklas ytterligare. Samverkan med 
LTU-forskare och andra experter beskrivs som positivt och något som bidragit 
till inslag på en högre nivå i kursen med stor behållning för deltagarna.  

Handledning i de olika skolprojekten beskrivs utförligt av samtliga och visar 
att det varit en av de största enskilda insatserna i kursen. De individuella 
synpunkterna beskriver att handledning skett på flera olika sätt, via besök i 
verksamheten, via e-postkontakt och via inlämnade kursuppgifter. Dessa var 
de former av handledning som initialt erbjöds deltagarna. Vissa problem 
gällande tillgänglighet beskrivs, exempelvis att handledning varit svår att få till 
stånd då deltagare i projektgrupper haft svårigheter att skapa utrymme i sin 
verksamhet för handledning vilket medfört att denna inte kunnat utnyttjas fullt 
ut. När det gäller arbetsprocessen i de olika projekten beskrivs att resurser i 
form av experter på olika områden endast utnyttjats i ett fåtal projekt. Ett 
annat exempel som beskrivs är att vissa projektarbeten drivits med annat fokus 
än den i kursen beskrivna uppgiften, vilket medfört en styrande snarande än 
vägledande form av handledning. Samtliga utvärderingar från samverkans-
gruppens medlemmar lyfter fram värdet av handledning i olika skeden i 
processen och att de, framförallt i samband med besök i verksamheter, fått 
positiv återkoppling på kursen. 

De generella intryck som beskrivs omfattar kursledning, organisation, 
handledning vilket behandlats tidigare. Helhetsintrycket av kursen beskrivs i 
positiva ordalag i samverkansgruppens utvärderingar. Dock förtydligas två 
ytterligare aspekter. För det första exemplifieras i utvärderingarna att deltagares 
deltagande i kursen har försvårats av deras egen brist på tid. Det innebär att 
kursdeltagarnas möjlighet till lärande kan ha begränsats. På sikt kan det också 
påverka möjligheter till skolutveckling. En möjlig orsak till tidsbrist som lyfts 
fram är olika förskole- och skolledningars roll; dessa har uppmanat till eller 
godkänt deltagande och därefter gett eller inte gett erforderliga förutsättningar. 
En annan aspekt är på vilken grund deltagarna valt att anmäla sig till kursen. 
Motivation är viktigt och utvärderingar antyder att avhopp från kursen även 
kan ha att göra med brist på motivation – eller brist på vilja att se 
kursinnehållet i större perspektiv än den egna verksamheten. 
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De individuella utvärderingarna från kursdeltagarna visar att de är nöjda med 
sina insatser och med kursen som helhet (Tabell 1a). Vidare kan utläsas att 
kursens målsättningar har uppfyllts, att deltagare är nöjda med föreläsare och 
handledare samt att examinationsformerna posterredovisning och rapport har 
uppskattats och gett inspiration (Tabell 1b). Kurslitteraturen har däremot inte 
passat alla. Resultaten från kursdeltagarnas individuella utvärderingar kan 
sammanföras med det faktum att 95 av 107 registrerade kursdeltagare från 
förskola till gymnasium slutförde kursen. En slutsats är att projektets grundidé, 
att kompetensutveckla pedagogisk personal inom barnomsorg och skola i 
teknik och hållbar utveckling, har infriats genom kursen och i en omfattning 
som kan inramas i projekt-beskrivningen. 

Analysen av fokusgruppernas utvärderingar resulterade i tre teman. Temat 
Kursinnehåll och relevans för skol- och förskoleverksamhet innefattade 
kursdeltagarnas synpunkter på möjligheter till eget lärande. Samtliga grupper 
angav att de, genom att ha tagit del av kursens innehåll och metoder, fått mer 
kunskaper i teknik och hållbar utveckling samt att detta har kunnat kopplas till 
utveckling i den egna verksamheten. I temat Individ och fortbildning lyfts det 
personliga perspektivet fram. Det innefattade relationer till elever, föräldrar 
nära kollegor och andra pedagoger. Kursdeltagarna lyfte även fram att den 
personliga inställningen, viljan att fortbilda sig, är viktig. Temat Förskola/skola 
och fortbildning innefattade synpunkter som behandlade förutsättningar för 
fortbildning. Kursdeltagarna angav att tid till studier, rektorer och en 
fungerande ordinarie verksamhet var viktiga. 

I jämförelser mellan kursdeltagares utvärderingar och den inblick i kursledning 
som getts via samverkansgruppens utvärderingar återfinns, oberoende av 
varandra, liknande synpunkter. Frågor rörande ekonomi återfinns enbart i 
samverkansgruppen, vilket visar att kursbudget är viktig ur ett kursledande 
perspektiv. Både kursdeltagare och kursledning har framfört ett positivt 
helhetsintryck, vilket stärker slutsatsen om att kursen har gett resultat i fråga 
om projektets grundidé. Båda grupperingarna uttrycker att tid måste avsättas 
för genomförande av förskole- och skolutvecklingsprojekten. I utvärder-
ingarna återfinns ett flertal exempel som visar att oklarheter och olikheter 
gällande tid till förfogande påverkat deltagande. En slutsats är att detta måste 
klargöras innan kurs. Ett annat exempel belyser tillgången till vikarier under 
kursdagar. För att kursdeltagare ska ha så goda möjligheter som möjligt att nå 
målen behöver även förskole- och skolledning vara införstådda i 
fortbildningens betydelse för den enskilde individen och för den egna 
verksamheten. 
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I denna rapport återges framförallt det genomförda projektet, den givna kursen 
skolprojekt för teknik och hållbar utveckling och de erfarenheter detta gett. Varje 
berörd part (LTU, TH, LK, Piteå kommun, samverkansgrupp, kursdeltagare, 
förskole- och skolledning) finner, utifrån sitt perspektiv, slutsatser som är 
värdefulla att förhålla sig till i framtida projekt med flera parter involverade. 
Att utvärdera och beskriva lärande och utveckling är komplicerat då flera och 
ofta sammanvävda faktorer påverkar utfallet. Dessutom är de former som 
använts för utvärdering begränsade gällande den direkta inblicken i de olika 
verksamheterna. Resultaten medverkar på det viset till att utveckla kunskap 
om, i första hand, kompetensutveckling i form av poänggivande kurs och i 
andra hand om det faktiska utfallet.

I slutfasen av den givna kursen prövades en utvärderingsmetod som vanligtvis 
inte används i samband med kursavslut för att ta reda på vad som möjliggjort 
eller inte möjliggjort lärande. Resultaten visar att utvärdering med hjälp av 
frågor till fokusgrupper (Barbour, 2007) är möjlig att genomföra i liknande 
sammanhang för kurser med deltagare från fältet. På så vis är metoden 
replikerbar. Insamlingstillfällets tidpunkt och organisation medför en 
begränsning i den insamlade fokusgruppsinformationen. Det kan vara svårt att 
få ut tillräckligt utförliga svar eller kommentarer i samband med ett 
redovisningstillfälle då deltagarna först är fokuserade på sin redovisnings-
uppgift, sedan inriktade på att avsluta en dag med många intryck. Det kan i sin 
tur påverka hur mycket positiva kommentarer som nedtecknas, då det i den 
sammantagna tolkningen av materialet visat sig att flera fokusgrupper tagit 
tillfället i akt att med tydlighet påpeka sådant som inte fungerat. Å andra sidan 
går det, med utgångspunkt i insamlingstillfällets tidpunkt och organisation, att 
anta att de meningsbärande enheter som tagits fram är representativt för 
gruppernas vilja att informera om det de anser är viktigt att lyfta fram. 

Ett av syftena med projektet var att utveckla lärares och förskollärares 
medvetenhet om den egna synen på kunskap. Utifrån de utvärderingar som 
kursdeltagarna genomfört framgår att såväl kunskaper om teknik och hållbar 
utveckling som sätt att bearbeta dessa kunskaper i pedagogisk verksamhet och 
undervisning erhållits. Samverkansgruppens utvärderingar lyfter fram 
handledningen, vilken kan ha stor betydelse i fortbildningssammanhang. Om 
handledare och kursdeltagande projektgrupper hittar gemensamma utgångs-
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punkter i både tid och rum, är konsekvent gällande målsättningarna och 
bearbetar svårigheter som dyker upp så kan handledningen bidra till att 
utveckla såväl kursdeltagare som handledare. Att, som i kursen skolprojekt för 
teknik och hållbar utveckling, införa skriftliga deluppgifter på väg mot den färdiga 
rapporten innebär en form av dokumentation av skolutvecklingsprojektens 
processer. För att bibehålla kontinuitet och struktur genom kursen har denna 
dokumentation varit en bra grund, då det underlättat för såväl kursdeltagare 
som handledare att hålla fokus. I en innehållsrik vardag och verksamhet som är 
mycket mer än kursdeltagande hjälper dokumentationen till att ha kontroll 
över målsättningarna. 

Att kursdeltagare skulle lära och utvecklas med hjälp av resurser utanför den 
pedagogiska verksamheten speglas i ett annat syfte, där tillgänglighet till och 
kännedom om resurser som vanligtvis ligger utanför den pedagogiska 
verksamheten skulle möjliggöras. I kursen har föreläsare från olika områden 
använts i inledningen för att inspirera och för att möta den expertis som 
bearbetar frågor som rör teknik och hållbar utveckling på en högre nivå. 
Under senare delar av kursen har expertkompetens handplockats för att 
förstärka de områden som bearbetas då projektarbetena kommit igång. En 
högre nivå har däremot inte passat alla deltagare eller deras projektarbeten. 
Men med en variation av olika perspektiv följer att deltagare dels ges 
möjlighet att få en övergripande bild av ett komplext område och dels kan 
finna guldkorn som berikar deras egen verksamhet. I ett fåtal projektarbeten 
har utökad kontakt tagits med experter, vilket i dessa fall lett till hög kvalitet. 
Denna möjlighet skulle kunna utvecklas ytterligare, men i en annan form med 
exempelvis längre kurs och mindre deltagarantal. Detta är en fråga som faller 
tillbaka på kursledning och på de ekonomiska ramar som ger förutsättningar. 

Genom projektet skulle erfarenheter från genomförda projekt få uttryck i den 
pedagogiska verksamheten på längre sikt. Det är möjligt att kursdeltagare, 
genom att ha ett begränsat fokus i mötet med barn och elever, även ser på den 
övriga verksamheten på liknande sätt. Med det menas att även om 
fortbildningen i huvudsak haft teknik och hållbar utveckling i fokus finns 
aspekter i kursinnehållet som kan ha betydelse i större sammanhang. I 
utvärderingarna talar kursdeltagare till exempel om hur samtal och andra 
utbyten med barn, föräldrar och kollegor är betydelsefulla – och något att 
eftersträva i hela verksamheten. Däremot kan det inte utifrån detta fastslås 
något om projektens eller kursdeltagandets inverkan på förskole- och 
skolverksamheten. 
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Det går att argumentera för att det i skol- och förskolepersonals arbete ingår 
att de ska planera sin undervisning eller pedagogiska verksamhet, att de 
kontinuerligt ska utvärdera elevers och barns lärande och att de ska ha ett 
ämnesinnehåll i denna verksamhet som bland annat berör teknik och hållbar 
utveckling. Liknande uppdrag gäller för övrigt ämnesinnehåll i de olika 
verksamheterna på olika nivåer (Skolverket, 2011). För att formerna för detta 
uppdrag ska kunna utvecklas kontinuerligt kräver det att rektorer och 
skolledare arbetar stödjande. Om det är så att den ordinarie verksamheten inte 
ger möjlighet till detta är det något som måste ses över i de olika 
organisationerna. 

I kursen bearbetades projektarbetenas olika steg i en tydlig process, med 
generell karaktär och med ett inte på något sätt unikt lärandeperspektiv. 
Genom kursupplägget har vikt lagts på alla steg med förhoppningen om att det 
ska ge erfarenheter för förskole- och skolverksamheten på längre sikt, utveckla 
kursdeltagares syn på sin egen verksamhet, ge kursdeltagare erfarenheter som 
blir verktyg i den egna verksamheten. Genom deltagande i kursen erbjöds och 
prövades utvecklade perspektiv på hur den egna verksamheten skulle kunna 
professionaliseras. Även om kursen förutom ämnesmässiga kunskaper bidragit 
till utvecklade perspektiv på undervisning och lärande i deltagande gruppers 
respektive verksamheter, måste det påpekas att kursdeltagande inte är det enda 
sättet att utveckla en verksamhet. En möjlighet är att olika förskole- och 
skolverksamheter kan knyta till sig experter inom olika områden på egen 
hand, något som sker regelbundet på LTU och TH. 

Sammanfattningsvis har kursen gett ett positivt resultat i fråga om projektets 
grundidé. Andra slutsatser och erfarenheter från projektet kan användas i 
planering och genomförande av samma eller nya projekt rörande 
kompetensutveckling av pedagogisk personal i skola och förskola. Med 
bakgrund i analys och tolkningar av de genomförda utvärderingarna 
framträder att följande är särskilt betydelsefullt: 

• Kursgivande institution måste säkerställa en kursbudget. 
• God, målinriktad handledning och väl valda föreläsningar höjer kvalitén. 
• Tid måste avsättas för- och tydliggöras inför genomförande. 
• Förskole- och skolledning måste tydliggöra förutsättningar för- och 

betydelse av deltagande. 
• Förskole- och skolledning måste tillse att ordinarie verksamhet fungerar 

då deltagare är på kurs. 
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• Kontinuerlig kommunikation mellan kursdeltagare och förskole- och 
skolledning gällande utvecklingen i den egna verksamheten. 

Eftersom huvudlitteraturen (Teknikdidaktik av Veronica Bjurulf) riktar sig till 
grundskolan var skilda åsikter om kurslitteraturen förväntat då kursdeltagarna 
kommit från alla nivåer i skolan samt från förskolan. Då en kurs anordnas och 
en kursplan fastställs en första gång görs väl avvägda beslut om den 
kurslitteratur som ska gälla. Eftersom det vid kursplanens fastställande fanns ett 
begränsat utbud av relevant och övergripande litteratur valdes en linje med 
inriktning på grundskola. I samband med handledning av utvecklingsprojekten 
kunde handledare hjälpa grupper med litteratur som var specifik. Det låg även 
i kursens utformning att kursdeltagarna skulle söka litteratur självständigt. Att 
inte låsa fast en kurs vid en specifik litteratur ger både möjligheter till 
individuell anpassning och svårigheter att vägleda kursdeltagare generellt. 

I all kompetensutveckling för personal i förskola och skola är respektive 
ledning betydelsefull. Utgångspunkten är att denna ska stötta, bistå och 
underlätta de insatser som görs. Till exempel kan det handla om att finna 
möjligheter att kompensera för den tid som används för 
kompetensutvecklingen, att ordna vikarier och att bistå med resurser till 
nödvändiga material, litteratur eller transporter. I detta projekt intensifieras 
vikariefrågan då det är ett hundratal pedagoger på kurs samtidigt, vilket 
givetvis påverkat tillgången avsevärt. Det kan vara av värde att utverka 
alternativa lösningar inom den egna verksamheten. Ekonomin är ofta 
ansträngd och även om pedagoger själva har ett ansvar så behöver de stöd från 
ledningen. Ett sätt är att se kompetensutvecklingen som en investering istället 
för en utgift och därmed något som ska komma hela verksamheten tillgodo. 
Erfarenheter från detta projekt pekar på vikten av samarbete och i de fall där 
hela arbetslag deltagit har detta varit särskilt tydligt. Det kan vara betydelsefullt 
att hela arbetslag finns med i kompetensutvecklingsprojekt för att känna 
delaktighet, fördela bördor och hjälpas åt att genomföra enligt målsättningar. 
Det är också viktigt att kompetensutveckling genomförs med deltagarnas 
önskemål och behov som grund. 
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G2F 

 

Betygskala 
U G# 

 

Ämnesgrupp 
Utbildningsvetenskap 

teoretiska ämnen 

Behörighet 
Grundläggande behörighet, grundnivå 

Särskild behörighet 
Lärarexamen 

 

Mål/Förväntat studieresultat 
Studenterna skall efter genomgången kurs: 
-i en pedagogisk verksamhet och med utgångspunkt i styrdokument och 
lärandeteori kunna planera, genomföra och utvärdera ett fördjupat tematiskt 
projektarbete som syftar till att åstadkomma lärande om teknik och/eller hållbar 
utveckling 
-visa förmåga att självständigt inhämta samt skriftligt och muntligt använda 
kunskaper relevanta för temaområdet och därvid beakta begreppet hållbar 
utveckling ur såväl ekologiska, ekonomiska, tekniska som sociala perspektiv 
-visa en handlingsorienterad förmåga att identifiera möjligheter i mötet med 
framtidens utmaningar. 

Kursinnehåll 
Studenterna väljer själva vilken pedagogisk verksamhet de vill rikta sig emot. 
Begreppet hållbar utveckling och teorier om lärande studeras sedan med 
utgångspunkt i verksamheten och med fokus på det valda temaområdet. Förslag till 
teman för projektarbetena kommer att presenteras vid kursstart men studenterna kan 
också utforma egna förslag. Närmare beskrivning ges i studiehandledningen.  

 



Genomförande 
Föreläsningar. Självständiga litteraturstudier och informationssökning med relevans 
för det valda temat och verksamheten. Projektarbetet planeras, genomförs och 
utvärderas under handledning av kursens lärare. Med utgångspunkt ur de valda 
temaområdena tillsätts lärare/ handledare från universitetets olika institutioner samt 
från Teknikens Hus.    

Examination 
Kursen examineras individuellt och i grupp genom muntlig redovisning och en 
skriftlig rapport. Närmare beskrivning av kraven på redovisningens och rapportens 
utformning samt betygskriterier anges i studiehandledningen.  

Övrigt 
Kursen får inte ingå i examen tillsammans med L0036K.  
Den som inte är personligen närvarande och ej heller kontaktat examinator eller 
ansvarig lärare vid det första kurstillfället, kommer att förlora sin plats till eventuell 
reserv på antagningslistan.  

Examinator 
Gunnar Jonsson – Universitetslektor 

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till tre 
veckor innan studiestart) 
Miller, G. T., 2009. Living in the environment. Principles, Connections, and 

Solutions. Förlag Cengage  

Bjurulf, V. 2011 Teknikdidaktik. Norsdedts förlag. 

Övrig kurslitteratur väljs i samråd med handledande lärare 

Referenslitteratur: Jonsson, Gunnar (2007). Mångsynthet och mångfald-om 

lärarstudenters förståelse och undervisning om hållbar utveckling. 

Kursgivare 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

 

Prov 
Provnr Typ Hp Betyg 

0001 Projektarbete 3.0 U G# 

0002 Muntlig redovisning och skriftlig rapport 4.5 U G# 

 
Vill du veta mer om utbildningens innehåll? 
Gunnar Jonsson, gunnar.jonsson@ltu.se, 0920-49 15 32 

  



  



 


