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Förord
Det finns i Sverige i dag femton teknik- och naturvetenskapscentrum, så kallade Science
Centers, som får årligt statsbidrag. Statsbidraget styrs av förordning och föreskrifter och
är utformat som ett generellt verksamhetsstöd. Verksamheter som finansieras med stöd
av statsbidraget ska regelbundet följas upp och utvärderas av Skolverket, vilket nu skett
för första gången. Utvärderingen ska vara till stöd för myndighetens fortsatta uppdrag
samt till nytta för teknik- och naturvetenskapscentrums arbete med verksamhetsuppföljning och utvärdering.
Utvärderingens syfte har därför varit att få en samlad bild av Science Centers olika
inriktningar inom naturvetenskap och teknik samt vilken betydelse de grundvillkor
och kriterier som reglerar statsbidraget har för verksamhetens utveckling. I enkäter och
intervjuer har chefer och personal beskrivit vad som påverkar verksamhetens prioriteringar och vilka utvecklingsbehov som identifieras.
Rapporten vänder sig till teknik- och naturvetenskapscentrum och deras huvudmän, till skolans huvudmän och andra intressenter engagerade i naturvetenskaplig
och teknisk utbildning och allmänbildning. I rapportens bilagor finns bland annat en
beskrivning av statsbidragets bakgrund och hur myndigheterna har hanterat bidraget
sedan det infördes 1997.
I projektgruppen har följande personer ingått: Ia Envall (projektledare), Hanako
Sato och Paula Starbäck. Vi vill rikta ett varmt tack till Ann-Marie Pendrill, Göteborgs
universitet, och Jesús Piqueras, Stockholms universitet, som har varit till stöd i arbetet.

Camilla Asp
T.f. avdelningschef

Ia Envall
Undervisningsråd
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Sammanfattning
Teknik- och naturvetenskapscentrum, i denna PM kallade Science Centers eller
centrum, ska stimulera intresse och lärande inom naturvetenskap och teknik med i
huvudsak interaktiva metoder. Skolverket fördelade 2013 statsbidrag till femton centrum. Verksamheterna finns från Luleå i norr till Karlshamn i söder och deras storlek
varierar – från de minsta som årligen omsätter fyra miljoner kronor till de största med
en omsättning på över hundra miljoner.1
Allt mer etablerade

Science Centers har blivit alltmer regionalt etablerade och verksamma. Samarbete med
skolhuvudmän, högskolor och universitet samt näringsliv och organisationer har efter
hand ökat och nätverk för lärare utvecklats. Samtidigt har samarbetet mellan centrum
ökat och en svensk branschorganisation byggts upp.
Fler satsningar på förskola och grundskolan

Sedan 2007 har besöken från grundskolan ökat med 34 400 elever till 180 300 (2012).
Från förskolan har det skett en ökning med 19 200 barn till 33 200 (2012). Däremot
har antalet besökande elever från gymnasieskolan inte ökat under perioden och är nu
drygt 28 800. Totalt har skolbesöken ökat med 36 procent under de sex åren.
Prioritering av insatser

Prioriteringen av insatser styrs av uppdrag från skolor och av lärares önskemål. Någon
analys görs i allmänhet inte av de behov skolorna i närmiljön har, utifrån lärares kompetens, resultat vid nationella prov, betygsättning eller elevers övergång till gymnasiet.
Ett fåtal Science Centers arbetar med utgångspunkt från lokala eller regionala skolresultat i sina satsningar mot skolan. Några centrum har uppdrag att stimulera barns och
ungas intresse för utbildning i ett regionalt tillväxtperspektiv.
Teman är viktigare än ämnen

Intresset för att både visa upp och själva arbeta mer med modern teknik och aktuell
forskning är stort. Här pekar centrum bland annat på allmänhetens intressen inom
sjukvård, arbetsmiljö och miljövård.
Stöd till skolutveckling

Science Centers engagemang i skolutveckling har intensifierats med anledning av den
pågående nationella implementeringen av skolans nya styrdokument. Statliga satsningar inom matematik, naturvetenskap och teknik har också lett till en ökad efterfrågan
av anpassade program för både elever och lärare.
Uppföljning

Betydelsen för elevers intresse för och lärande av ett besök på Science Centers följs ofta
upp genom att läraren besvarar en enkät direkt efter genomfört besök. Hur uppföljningen är utformad beror på hur väl utvecklat samarbetet är mellan centrum och
skolan. Frågorna har ofta en övergripande karaktär för att ge en bild av hur nöjda man
1

Utvärderingen påbörjades hösten 2011 och genomfördes under 2012. Utvärdeingens slutsatser omfattar de fjorton centrum som erhöll statsbidrag 2011.
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är med besöket. Uppföljningar av elevers ökade intresse och förbättrade kunskaper på
lite längre sikt är sällsynta.
Statsbidragets betydelse

Sedan 1997 har statsbidrag lämnats till Science Centers i form av generellt verksamhetsstöd. Bidraget regleras av förordningen om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum och Skolverkets föreskrifter för statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum. För branschen som helhet utgör statsbidraget knappt tio procent av de
totala intäkterna, vilket väl motsvarar förordningens krav på att teknik- och naturvetenskapscentrum som får statsbidrag i huvudsak ska finansieras på annat sätt.
Statsbidraget ger ett viktigt ekonomiskt stöd och modellen med ett generellt verksamhetsstöd som tar hänsyn till både centrums storlek och kvalitet fungerar väl. Regelverkens villkor och fördelningskriterier motsvarar det som är karaktäristiskt för ett
Science Centers och statsbidraget innebär ett erkännande och en kvalitetsstämpel som
är till stöd i samarbetet med uppdragsgivare och i externa kontakter. Kriterierna är till
stöd i verksamhetens planering och används i många fall vid utformning och genomförande av satsningar. Men i intervjuerna beskrivs också att kriterierna inte används i
uppföljning och redovisning av resultat till huvudmän.
Trots att vissa kriterier ger utrymme för flera tolkningar anser man inte att något
kriterium bör tas bort eller att de ska viktas på något annat sätt än i dag.

Utvecklingsområden för Science Centers
Skolverket konstaterar att Science Centers samlade skolinsatser har utvecklats under
åren 2007–2011 i både omfattning och bredd. Det finns dock vissa områden där en
fortsatt utveckling är önskvärd. Dessa är följande.
– Bredda och fördjupa kompetensen inom naturvetenskap och teknik för att kunna
möta allmänhetens intresse och skolans behov.
– Attrahera nya målgrupper.
– Satsa på de äldre eleverna inom naturvetenskap och naturkunskap.
– Samarbete mellan centrum för ökad kompetens bör vidareutvecklas.
– Stöd lokal skolutveckling
– Utveckla det tematiska arbetssättet på ett mer systematiskt sätt.
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1. Inledning
Skolverket fördelar statsbidrag som årligt verksamhetsstöd till teknik- och naturvetenskapscentrum, så kallade Science Centers. Bidraget regleras i förordning (1997:153) om
statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum och Skolverkets föreskrifter (2010:8)
om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum, i denna text kallade förordningen
respektive föreskrifterna. I dessa anges villkor för bidrag och de kriterier Skolverket ska
ta hänsyn till vid fördelningen av bidraget. Dessa redovisas i sin helhet under rubriken
Kriterier för fördelning av statsbidrag.
För 2012 fick följande Science Centers bidrag: Balthazar i Skövde, Dalénium i
Stenstorp, Fenomenalen i Visby, Fenomenmagasinet i Linköping, Framtidsmuseet i
Borlänge, Innovatum i Trollhättan, Kreativum i Karlshamn, Molekylverkstan i Stenungsund, Navet i Borås, Technichus i Härnösand, Teknikens hus i Luleå, Tom Tits
Experiment i Södertälje, Universeum i Göteborg, Upptech i Jönköping och Visualiseringscenter i Norrköping.
Varje teknik- och naturvetenskapscentrum redovisar sin verksamhet i en årlig ansökan till Skolverket. Till stöd för bedömningen av ansökan besöker Skolverket regelbundet varje centrum och statsbidraget är utformat som ett generellt verksamhetsstöd.

Syfte med utvärderingen
Enligt förordningen ska Skolverket kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhet
som bedrivs med stöd av statsbidraget, men någon samlad utvärdering på nationell nivå
har inte tidigare gjorts. I den här utvärderingen ingår de fjorton centrum som beviljats
statsbidrag under åren 2007–2011.
Utvärderingen syftar till att vara till stöd för myndighetens fortsatta uppdrag samt
till nytta för teknik- och naturvetenskapscentrums arbete med verksamhetsuppföljning
och utvärdering. Utvärderingen ska därför ge en samlad bild av Science Centers olika
inriktningar inom naturvetenskap och teknik samt synliggöra vilken betydelse de kriterier som reglerar statsbidraget har för verksamhetens utveckling. I enkäter och intervjuer har chefer och personal beskrivit vad som påverkar verksamhetens prioriteringar och
vilka utvecklingsbehov som identifieras.
Frågor i fokus i utvärderingen har varit följande.
• Hur ser varje centrum på den egna inriktningen inom naturvetenskap och teknik?
• I vilken utsträckning påverkar kriterierna för statsbidragets fördelning verksamheternas prioriteringar?
• Hur beskriver Science Centers sin utveckling och sitt uppdrag?
• Hur följer Science Centers upp och utvärderar sin verksamhet?
• Hur styr bidragets grundvillkor? Finns det andra faktorer som styr?

Kriterier för fördelning av statsbidraget
Bidraget regleras, som tidigare angivits, genom förordning (1997:153) om statsbidrag
till teknik- och naturvetenskapscentrum (se bilaga 1) och Skolverkets föreskrifter (2010:8)
om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum (se bilaga 2). Samtliga villkor ska
vara uppfyllda för att ett Science Center ska vara berättigat till statsbidrag. Bidraget
fördelas med stöd av följande kriterier.
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Enligt 5 § i förordningen ska Skolverket vid fördelningen ta hänsyn till om ett centrum
• lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,
• anlägger genusperspektiv,
• kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer och
• bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och
material.
Enligt 4 § i föreskrifterna ska Skolverket vid fördelningen även ta hänsyn till om ett
centrum
• samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv,
samhälle och andra Science Centers,
• skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap,
• kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn och
• stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.
Verksamhetsbesök och de årliga ansökningarna, där nyckeltal finns angivna, ger
Skolverket underlag för beräkning av statsbidragets fördelning. Nyckeltalen är centrums
ekonomiska omsättning, antal allmänhetsbesökare och skolelever, anordnad fortbildning för lärare samt utställningslokalernas storlek. I ansökningarna finns också en kvalitativ beskrivning av föregående års verksamhet. Skolverket gör en nationell jämförelse
mellan centrum enligt de åtta kriterier som finns i förordning och föreskrifter.
Nyckeltalen och kvalitetsbedömningen fastställs på en femgradig skala och statsbidraget fördelas proportionellt. Nyckeltalen är intervallindelade och har ett tak som
innebär att de största verksamheternas del av statsbidraget begränsas. Även relativt
små verksamheter stimuleras i sin utveckling. Konsekvensen av beräkningsmodellens
utveckling är att kvalitetsutveckling får en större betydelse för bidragets storlek.
Statsbidraget är utformat som ett generellt verksamhetsstöd och fördelas i konkurrens mellan Science Centers. Det fördelas inte efter behov eller med en strävan om
jämn geografisk fördelning i landet. Det ges heller inte till särskilda projekt eller satsningar. Jämförelsen dem emellan ligger till grund för beräkningen av statsbidraget vid
den årliga fördelningen. Förändringar i centrums organisation och inriktning måste
bevakas enligt förordningens och föreskrifternas krav. Ett arbetssätt har därför utvecklats med regelbundna besök från Skolverket i verksamheterna för att få så god inblick
som möjligt i hur arbetet bedrivs.

Metod
Utvärderingen består av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Underlaget utgörs
av en enkätundersökning, intervjuer av chefer och personal (se bilaga 3) samt uppgifter från ansökningar om statsbidrag för 2007–2011. Utvärderingen har genomförts
av Skolverket med stöd av experter som ingår i beredningsgruppen för statsbidragets
fördelning.
Kunskaper och erfarenheter från myndighetens arbete med den årliga fördelningen av statsbidraget har tagits tillvara. Det finns dock risk att intervjuade chefer och
personal inte uttrycker kritiska ståndpunkter, då dessa upplevs kunna få konsekvenser
för framtida statsbidrag. För att motverka detta har Skolverket strävat efter att tydligt informera om att utvärderingen ska ge en samlad bild av verksamheterna och att
enskilda centrum inte värderas.
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Enkät och intervjuer

Utvärderingen har genomförts med hjälp av en webbenkät. Från cheferna inkom 12
enkätsvar och från personalen 119 (79 procent av de tillfrågade). Enkäten utformades
utifrån de pågående satsningar som de beskrevs av verksamheterna själva i den senaste
ansökan om statsbidrag. I enkäten värderar chefer och personal verksamhetens naturvetenskapliga och tekniska innehåll utifrån ämnena biologi, fysik, kemi och teknik
samt betydelsen av de kriterier som styr statsbidrag.
Chefer och personal gör en personlig värdering av
• varje kriteriums betydelse för utformningen av verksamheten,
• om kriteriernas betydelse förändrats,
• kriteriernas användning vid uppföljning och utvärdering och
• vilket inflytande kriterierna förväntas få i framtiden.
De svarande skulle ta ställning till kriterierna var för sig utan att rangordna dem.
Enkätundersökningen följdes av intervjuer vid samtliga centrum. Enkätresultatet
var till stöd för intervjuernas utformning. Individuella intervjuer genomfördes med
tolv chefer, medan två intervjuer genomfördes med chefen och ytterligare en person
ur ledningsgruppen. Fjorton fokusgruppsintervjuer genomfördes med personalen, där
sammanlagt 61 personer deltog. Av de intervjuade var 41 personer kvinnor och 20
män. Av dessa hade 7 personer arbetat vid centrum två år eller kortare, 25 personer
3–10 år och resten, 29 personer, längre än tio år.
Intervjuerna fokuserade på det naturvetenskapliga och tekniska innehållet och de
kriterier som Skolverket tar hänsyn till vid fördelningen av statsbidraget. Vid intervjuer
med verksamhetscheferna tillkom övergripande frågor av ledningskaraktär.2
2

Se bilaga 3, Genomförande av undersökningen.
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Verksamhetsredovisningar och nyckeltal

Uppgifter i ansökningar om statsbidrag för 2008–2012, vilka redovisar verksamheten
under 2007–2011, har sammanställts och analyserats. Nyckeltal för omsättning,
betalande besökare, elever och kompetensutveckling för lärare ingår i underlaget. Även
årsredovisningar och verksamhetsberättelser ingår.
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2. Beskrivning av verksamheterna
Ett villkor för statsbidraget enligt föreskrifterna är att verksamheten är stabil och
självständig avseende ekonomi och personal. En genomgång av organisationsform och
huvudmannaskap görs därför regelbundet. Uppgifterna lämnas i ansökan och Skolverket prövar dem särskilt noga när det gäller nya verksamheter som söker bidrag.

Organisationsform
Fem av de Science Centers som nu får bidrag är inomkommunala resultatenheter, sex
är aktiebolag, ett är del av ett kommunalförbund och tre centrum är stiftelser eller
föreningar.

Målgrupp
Andelen elever i olika åldrar varierar från centrum till centrum men generellt visar
nyckeltalen att förskolan och grundskolans tidigare år prioriteras. Verksamhetens utformning påverkas av hur ett centrum prioriterar mellan elever och lärare samt mellan
åldrar och skolform.
Flertalet centrum satsar på förskolan, där förskollärarna i sin grundutbildning oftast
helt saknar ämneskompetens inom naturvetenskap och teknik.
Under 2012 genomfördes drygt 41 000 kompetensutvecklingsdagar för lärare, vilket
är en ökning med 36 600 sedan 2007. Ökningen gäller framför allt lärare och annan
pedagogisk personal i förskolan och grundskolans tidigare år.

Regional etablering
Science Centers har blivit alltmer regionalt etablerade och verksamma. Externt samarbete med skolhuvudmän, högskolor och universitet samt näringsliv och organisationer
har ökat. Nätverk för lärare har utvecklats. Samtidigt har samarbetet både nationellt
och internationellt ökat, bland annat genom att den svenska branschorganisation som
byggts upp. Centrum är ofta en regional resurs. Kontakter utvecklas, samarbete växer
fram, nätverk och olika former för regelbunden samverkan etableras. Även det ekonomiska stödet från regionala intressenter avspeglar utvecklingen.

Externt stöd
Många Science Centers strävar efter att utveckla ett mervärde i verksamheten med stöd
av ett rådgivande och stödjande organ som inrättats. Det kan vara en referensgrupp av
personer som representerar olika samhällsintressen eller utbildningsanordnare och som
kontinuerligt eller under en begränsad tid är engagerade i en specifik satsning. Det
externa stödet kan även bestå av ett mer etablerat vetenskapligt råd med förankring i
forskning vid universitet och högskolor eller specialområden i näringslivet och samhället.
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Finansiering
Statsbidragets betydelse för verksamheten varierar beroende på bidragets storlek och
hur stort stödet är från andra. Total omsättning för samtliga Science Centers var för
2011 drygt 292 mnkr. Av detta var drygt 100 mnkr bidrag från staten eller andra bidragsgivare. Statsbidraget var närmare 28 procent av det totala bidraget. I genomsnitt
är statsbidraget knappt 10 procent av ett centrums omsättning men det varierar mellan
5 och 17 procent för olika centrum.
Följande organisationer och företag gav bidrag till Science Centers för 2012. Siffran
inom parentes anger hur många centrum som får bidrag från respektive bidragsgivare:
Kommuner (14), landsting (2), energibolag (2), fonder (2), Statens kulturråd (1), universitet (2), högskolor (3), regionförbund (7), kommunalförbund (2), kemiföretag (1),
privata stiftelser (3), Volvo (1), Gotlandsbolaget (1), andra privata företag (4), banker
(1).
Statsbidraget till Science Centers har varierat mellan åren 2009–2012. Grundbidraget höjdes 2009 från 23,2 till 25, 5 miljoner och regeringen anslog extra medel om 3
miljoner årligen 2009–2011 som del av utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik3. Under 2012 har Skolverket tre miljoner mindre att fördela, vilket
är den främsta orsaken till minskat bidrag per centrum. Siffran inom parentes vid
bidraget för 2012 i tabellen motsvarar minskningen i tusental kronor från 2011.
Tabell 1

Statsbidragets fördelning (tusental kronor)
2012

2011

2010

2009

2008

Balthazar

710 (–50)

760

800

800

450

Dalénium

950 (–60)

1 010

900

800

550

450 (–50)

500

450

450

550

Fenomenmagasinet

Fenomenalen

1 150 (–100)

1 250

1 150

950

550

Framtidsmuseet

1 300 (–100)

1 400

1 500

1 700

1 500

Innovatum

2 200 (–400)

2 600

2 700

2 900

2 700

Kreativum

2 300 (–200)

2 500

2 500

2 450

1 900

640 (–60)

700

750

800

600

NAVET

2 450 (–400)

2 850

2 700

2 650

1 900

Technichus

1 350 (–250)

1 600

1 750

1 850

1 400

Teknikens hus

3 150 (–350)

3 500

3 600

3 800

3 200

Tom Tits experiment

3 900 (–740)

4 640

4 500

4 300

3 700

Universeum

3 800 (–440)

4 240

4 150

3 900

3 200

850 (–100)

950

1 050

1 150

1 000

Molekylverkstan

Upptech
Visualiseringscenter
Summa

300

–

–

–

–

25 500

28 500

28 500

28 500

23 200

Förändringar i bidragets storlek över åren för enskilda centrum beror också på förändringar i nyckeltal samt resultat av kvalitetsbedömningen. Ett nytt teknik- och naturvetenskapscentrum tillkom 2012, Visualiseringscenter i Norrköping. Konkurrensen
om statsbidraget har ökat när verksamheter växer i omsättning och till antal och den
beräknas öka ytterligare 2013.

3

(U2009/914/G).
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Personal
Varje chef vid ett Science Centers har ett övergripande ansvar för organisation och
ekonomi. Deras roll i verksamheten är att vara mer eller mindre tydlig som verksamhetsutvecklare och administrativ chef. Ett centrums ledningsorganisation och interna
ansvarsfördelning varierar beroende på verksamhetens storlek. Cheferna deltagande i
verksamhetens utformning och genomförande varierar också med hur länge man varit
chef. Yrkesbakgrund och kompetens inom det naturvetenskapliga och tekniska området är olika. Sedan respektive centrums bildande har tio av de 14 centrum som ingår i
utvärderingen fått ny chef och av dessa tio har åtta tillträtt efter 2007.
Varje verksamhet har sin profil beroende på verksamhetens inriktning, uppdrag och
resurser. Vid intervjuer med personal framkom att många har flera ansvarsområden,
vilket matchas med icketraditionella utbildningar och ett mångsidigt tidigare yrkesliv
som är en tillgång i verksamheten. Det är vanligt att personalen under sin anställningstid fortbildar sig inom teknik och naturvetenskap.
Grundskolelärarutbildning är den vanligaste pedagogiska kompetensen inom personalen i den publika verksamheten vid ett Science Center och är jämnt fördelade mellan
lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Många lärare och annan pedagogiskt utbildad
personal har fördjupat sina kunskaper i naturvetenskap och teknik för att matcha verksamhetens behov. Lärare med gymnasiekompetens är däremot ovanliga.
Vanliga kompetenser vid sidan av grundskolelärare är naturvetare, tekniker, ingenjörer, formgivare och arkitekter. I den fast anställda personal finns en bred och varierande representation av andra yrkeskompetenser.
Det framgår av de årliga ansökningarna om statsbidrag att personalen ökar nume-
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rärt, andelen lärare blir större och att nya specialkompetenser knyts till verksamheterna. Många medarbetare arbetar deltid eller tidsbegränsat inom särskilda satsningar.
Från 2009 till 2011 har antalet anställda lärare ökat från 69 till 85 personer. En stor
ökning har även skett av antalet tekniker. Science Centers strävar efter att komplettera sin egen kompetens genom samarbete med universitet, högskolor, organisationer,
näringsliv och centrum.
Behov av fortbildning

Både chefer och personal vid de flesta centrum är i stort nöjda med den egna personalens kompetens. Men i intervjuer med cheferna pekas ofta på behovet av att förstärka
specifik ämneskompetens inom det naturvetenskapliga området medan personalen
generellt sett önskar fler pedagoger med lärarutbildning och man har svårt att peka på
specifika naturvetenskapliga områden där fördjupad kunskap skulle behövas.

Ökad omsättning och ﬂer besökare
Science Centers sammanlagda ekonomiska omsättning har sedan 2007 ökat med 22
procent och är för 2011 drygt 292 mnkr kronor. Ungefär en tredjedel av omsättningen
motsvaras av bidrag och Skolverkets statsbidrag står för en fjärdedel. Under 2011 besöktes Science Centers av drygt 1 400 000 personer. Sedan 2007 har antalet betalande
besökare ökat med nästan 100 000.
Satsningarna på skolan ökar. Sedan 2007 har besöken från grundskolan ökat med
34 400 elever till 180 300 (2012). Från förskolan har det skett en ökning med närmare
19 200 barn till 33 200 (2012). Däremot har antalet besökande elever från gymnasieskolan inte ökat och är nu 28 800. Totalt har skolbesöken ökat med 36 procent under
de fem åren.
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3. Uppdrag styr val av inriktning
Alla Science Centers har ett uttalat uppdrag från sina huvudmän att prioritera barns
och ungas intresse och lärande inom naturvetenskap och teknik. Inriktningen på skolinsatserna har betydelse för ett centrums kontakt med allmänheten och den bild man
väljer att visa upp på webben och andra externa sammanhang. Ett stort Science Center
har kraft nog att både möta en bred allmänhet och samtidigt ha en stor variation i
insatserna för skolan.
Bilden är entydig och framgår av både de årliga ansökningarna, Skolverkets enkät
och intervjuer med chefer och personal. Prioriteringen av insatser styrs av uppdrag från
skolor och lärares önskemål. Någon analys görs i allmänhet inte av de behov skolorna i
närmiljön har, utifrån lärares kompetens, resultat vid nationella prov, betygsättning eller elevers övergång till gymnasiet. Den nationella bilden av elevers måluppfyllelse och
val till gymnasieskolan och högre utbildningar är däremot väl kända. Ett fåtal Science
Centers arbetar med utgångspunkt från lokala eller regionala skolresultat i sina satsningar mot skolan. Några centrum ha ett uppdrag, som också följs upp, att stimulera
barns och ungas intresse för utbildning i ett regionalt tillväxtperspektiv.
En dominerande del av Science Centers arbete är att möta skolans efterfrågan av en
naturvetenskaplig och teknisk lärmiljö. Alla centrum har väl utvecklade program för
skolan och några säger att de har nått taket för sin kapacitet när det gäller att ta emot
elevgrupper. Samarbetet med skolan regleras vanligen genom avtal med huvudman
som därigenom etablerat centrum som en resurs för utveckling av elevprogram och
kompetensutveckling för lärare.
Orsaker till satsningar på yngre elever

Den starka inriktningen på de yngre eleverna i skolan har funnits i många år, vilket
kommer fram redan i utvärderingen av det så kallade NOT-projektet.4 Inriktningen
på grundskolan tidigare år förstärks ytterligare när satsningar på kompetensutveckling
för lärarna ökar och man prioriterar förskolans barn och förskollärare. Det finns flera
orsaker till utvecklingen:
• Efterfrågan har minskat från grundskolans senare år och gymnasieskolan.
• Science Centers marknadsföring riktar sig främst mot förskola och grundskolans
tidigare år.
• Skolhuvudmännen styr uppdragen mot de yngre eftersom man bedömer att där
finns det största behovet hos pedagoger och lärare och man anser att prioritering av
tidiga satsningar på barn och elever leder till goda resultat på längre sikt.
• Prioriteringen passar personalens kompetens och ger stimulerande arbetsuppgifter.
Samarbetet med skolan fungerar väl.

4

Se bilaga 4, Bakgrund till statsbidraget.
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4. Inriktning och arbetssätt
I villkoren för statsbidraget gäller att teknik- och naturvetenskapscentrum ska visa
bredd och mångfald av naturvetenskap och teknik. I enkäten har personal och chefer
bedömt sitt centrums inriktning inom ämnena biologi, fysik, kemi och teknik och
svaren ger en samlad bild av ämnenas betydelse.
Tabell 2
Hur exakt inriktad tycker du att verksamheten på ditt science center är inom följande ämnen?
Markera på en skala från 0 till 5, där 5 innebär att inriktningen är mycket tydlig

Biologi

15,9%

19,6%

Fysik

11,4%

34,3%

Kemi

11,4%

30,5%

Teknik

9,5%

0

19,6%

40,2%

51,4%

21,0%

21,0%

33,3%

68,6%
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Hur starkt inriktad tycker du att verksamheten på ditt centrum är inom följande ämnen?
Personalens svar.
Närmare 90 procent ansåg att inriktningen på teknik är stark eller mycket stark, värdet
för fysik var något lägre (86 procent). Ämnena biologi och kemi har en svagare ställning, där 40 respektive 45 procent av de svarande markerat de lägre värdena för dessa.
Målen för grundskolans teknikämne är tydligare i den nya kursplanen. Den ger Science Centers bra stöd för insatser riktade till grundskolans lärare. Bland annat betonas
i kursplanen betydelsen av att öka elevernas förmåga att identifiera tekniska lösningar
och förstå drivkraften bakom teknikutveckling. Flera centrum har dokumenterat framgångsrika satsningar i teknik för lärare och pedagoger i grundskola och förskola.
I efterföljande intervjuer framkom att teknik och fysik dessutom anses vara tätt
sammanlänkade, beroende av varandra och svåra att särskilja i den interaktiva utställningsmiljön. Kemi är det ämne som många i personalen upplever som svårast
att gestalta, men det finns bra kemimaterial för de lägre åldrarna som flera centrum
använder. Personalen beskriver att många lärare för de yngre åldrarna känner sig osäkra
i kemi och gärna använder sig av Science Centers när det finns möjlighet och ämnet
görs synligt i kompetensutveckling som anordnas.
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Ett tematiskt arbetssätt
Det tematiska arbetssättet som till stor del kännetecknar Science Centers är ett uttryck för en helhetssyn på hur naturvetenskap och teknik kan ses i verkligheten. Ett
motiv är att locka målgrupper som har olika kunskaper och intressen, att ett tema kan
tillgodose besökare med varierande sätt att lära och att det erbjuder ingångar till naturvetenskap och teknik från nya ämnesområden. Inom Science Centers tror man att den
tematiska presentationen på ett lustfyllt sätt kan öka intresset för naturvetenskap. I ett
tema finns naturvetenskapliga och tekniska fenomen i ett sammanhang så att de blir
lättare att begripa, vilket också anses öka motivationen för fortsatt lärande.
Arbetssättet uppskattas också för att avgränsningen inom ett ämnesområde på
förhand inte är givet, vilket ger stora möjligheter för personalens eget lärande under
arbetets gång. Ett entreprenöriellt, utforskande av ett område stimuleras med stöd av
aktuell forskning och samhällsdebatt. Den avgränsning som görs ställer krav på både
helhetstänkande, specifika ämneskunskaper och förmågan att bedöma vad som kan bli
publikt framgångsrikt.
Det tematiska arbetssättet innebär att utforska ett sammansatt område, så att det
under arbetsprocessen blir begripligt och utvecklande för dem som arbetar i verksamheten. Personalen beskriver entusiastiskt hur stimulerande det är för det egna lärandet när en ny utställning ska presenteras och målgruppsanpassas för olika besökare.
Personalen ser sin betydelse som ett värdefullt komplement till skolans undervisning.
Insatserna för skolan utformas med stöd av de nationella styrdokumenten men Science
Centers erbjuder en annan lärmiljö än klassrummet med interaktiva installationer,
verkstäder för byggnad och konstruktion, labbmiljöer för experiment och utforskande.
Personalen beskriver hur elever vågar utforska och pröva – ofta under stor glädje och
tillsammans med kamrater. Men skillnaderna är stora i personalens engagemang och
förutsättningar både mellan centrum och inom de personalgrupper som intervjuats
under utvärderingen. Chefer beskriver i intervjuer hur personalens engagemang och
lärande stimuleras.
Gemensamt för Science Centers är således att man ofta gestaltar naturvetenskap och
teknik i teman. Följande uppräkning illustrerar att satsningarna vid tidpunkten för
utvärderingens inledning omfattade både teman och många specifika ämnesområden:
arktiskt klimat, energiförbrukning, energiproduktion, genetik, geologi, hjärna och nervsystem, hållbar utveckling, industridesign, krimlab, livet i havet, brandsläckning, mat
och hälsa, material och hållfasthet, medicinsk forskning, miljö och naturvård, livets förutsättningar, kretslopp, vatten och teknik, NO och teknik ute, ljus och strålning, energi
och hållbar utveckling, vardagens kemi, människans sinnen, mörker och ljus, nanoteknik, optik, polymerer, robotteknik, resa i rymden, rymdens planeter, rymdteknik,
sopsortering, laserteknik, teknikutveckling, textil materialutveckling, trafik och droger,
miljö och stadsplanering, transporter och samhällsplanering, trä och papper, kvinnliga
uppfinnare, vattnets väg, vind och vatten, sjöfart, biomimetik – att lära av djuren.
Problem med att arbeta tematiskt

Ett tema kan dock bli stort och kräva mer faktasamling och samarbete med extern
expertis än man klarar att hantera vid ett centrum. Är den egna kompetensen inom det
aktuella området liten hamnar temat, till exempel under exponeringen av en inhyrd
utställning, på en ytlig nivå utan kompletterande fördjupningar och kritiska aspekter.
För att resultatet ska få avsedd effekt, måste det finnas förutsättningar så att ämnets
innehåll och komplexitet både samspelar med uppdrag och målgrupp samt ämneskunskap och andra kompetenser på ett centrum.
Både chefer och personal vid Science Centers betonar betydelsen av det tematiska
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arbetssättet för den tvärvetenskapliga kunskapssynen, att det bär fram utvecklingsarbetet men att det också kräver omfattande ekonomiska investeringar. Skillnaderna är
dock stora mellan centrum när det gäller både finansiellt stöd och engagemang i verksamheten från intressenter utifrån. Sett över tid är vissa centrum mer framgångsrika
än andra i att förankra och få stöd för sin verksamhetsutveckling och lyckas genom det
tematiska arbetssättet engagera utanförstående aktörer.
Betydelsen av helhet även i utformningen

De olika temana är ofta inte just det ena eller andra ämnet utan
mer ”helheter”. Gör vi experiment med ljus så kommer självklart
ögat upp och gör vi experiment med hörselsinnet kommer ljud
upp ur en fysikalisk synvinkel.
Det finns ett stort engagemang i lokalernas utformning och i hur utställningar exponeras i rummet. Man betonar vikten av att gestaltningen ska vara både stimulerande
för lärandet och estetiskt tilltalande. Centrum med industriteknisk och industrihistorisk profil beskriver hur de strävar efter att skapa teman utifrån sina unika förutsättningar. Miljöer byggs till exempel upp där besökarna kan följa och interagera med
olika delar av en produktionskedja från utvinning av råvaror eller naturresurser till
slutprodukt. Man beskriver kopplingen mellan konst och vetenskap, till exempel att
man låter konstnärer och scenografer utforma utställningar. Att besökarna trivs och
tycker utställningarna är vackra är mycket viktigt. Man resonerar i kommentarerna till
enkätsvaren om hur betydelsefullt det är att besökarna är aktiva. Många betonar att
upptäckten av en teknisk konstruktion i ett experiment ska ske utan instruktioner från
skyltar, som ett uttryck för handens lärande. Mycket möda läggs ner på att besökare
med olika förutsättningar – stora, små, starka och svaga – ska kunna utforska utställningen på ett lustfyllt sätt.
Experimenten är formgivna så att även de minsta vet hur man
ska göra.
På ett Science Center bygger man och delar in sitt hus efter teman och ämnesområden och det är inte alltid lätt att särskilja till exempel biologi från kemi eller teknik
från fysik. Många centrum möter sin besökare med någon form av dramatisering för
att integrera ett ämnesområde med till exempel konst, historia eller samhällskunskap.
Personalen beskriver hur ett centrums profil kan avspegla regionens historia, näringar
och naturresurser för att visa ”hur allt hänger ihop”.
Eget material

Många centrum har producerat material som skolan kan låna eller köpa och webbaserat material är vanligt. Beroende på efterfrågan och personalens pedagogiska och
ämnesdidaktiska kompetens och intresse utvecklas satsningar för lärare med olika
inriktning och nivå. Material produceras ibland tillsammans med samarbetspartners
utanför centrum, som en del av en tematisk utställning. Några Science Centers har
personal som medverkar i pedagogisk grundutbildning eller fortbildning för lärare i
högskolans regi.
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Biologi och kemi
Personalen beskriver hur biologi och kemi har fått en starkare ställning i utveckling av
teman. Strävan efter att visa naturvetenskap i ett sammanhang, aktuellt i till exempel forskning och samhällsutveckling, anses också driva på utvecklingen av centrums
tematiska arbete. När utvecklingen av en utställning eller program beskrivs framhålls
ofta att en idé om ett tema leder till faktasamling som innebär att olika delar inom
området identifieras, fördjupas och utforskas. En avgränsning görs och satsningen
börjar planeras, vilket i sin tur kan leda till att man finner kopplingar till angränsande kunskapsområden som man måste utforska och ta ställning till. Slutresultatet kan
innebära en vidgning eller begränsning med fördjupning av den ursprungliga temaidén
som slutligen exponeras i en utställning. På detta sätt ökar efterhand den naturvetenskapliga och tekniska bredden.

Matematik prioriteras
Utställningar som lyfter fram matematiken med ett historiskt perspektiv och med
inriktning mot spel och problemlösning förekommer vid flera centrum och är enligt
chefer och personal mycket uppskattade av publiken. Både personal och chefer betonar
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matematikens betydelse för förståelse av naturvetenskap och teknik men man har
olika syn på hur matematiken bör finnas med och i vilken utsträckning matematik ska
uppmärksammas. Vanligast är att man ser ämnet som naturligt integrerat inom det
naturvetenskapliga och tekniska området och att matematiken ska användas och lyftas
fram vid behov och beroende på sammanhang. Mindre vanligt är att man särskiljer
matematiken från naturvetenskap och teknik och fokuserar dess unika roll i lärandet
mer generellt. Vid några centrum framhåller personalen att prioriteringar av matematik har sammanfallit med nationella skolsatsningar och den därmed sammanhängande
efterfrågan från skolan. Personalen ger konkreta exempel på matematikens betydelse
för förståelsen av naturvetenskap och teknik.
Vi hade en sådan storhetstid en gång när vi jobbade mycket med
matte. Nu måste vi lämna det litegrann. Nu behöver vi göra
andra grejer.
Den vanligaste bilden av matematikämnet, som både chefer och personal ger, är att
den tillämpade matematiken nästan alltid finns med. Matematiken betraktas som naturligt integrerad i tekniska konstruktioner och fysiska experiment och uppfattas som
intressant, inte minst i ett historiskt perspektiv. Ämnet är dessutom efterfrågat från
skolan och populärt bland besökare.
Jag ser matematiken som en plattform, den måste finnas för
lärandet på ett Science Center. Men jag är rädd för om man gör
den för ämnesexplicit. Jag är nöjd med att vi använder matematiken som kopplingar i tillämpningar. Alltså, att man hittar matematiken i verkligheten. Inte hittar verkligheten i matematiken.
Andra menar att matematiken ska särskiljas, att dess skönhet ska lyftas fram, att det
lustfyllda i att lära sig matematik handlar om skapande och om starka upplevelser
av att växa i sitt tänkande, vilket mycket framgångsrikt kan ske i en interaktiv miljö.
Matematikens historia levandegörs också ibland med hjälp av rollspel. Syftet är att stimulera besökarens systematiska tänkande, kreativitet och analytiska förmåga. Matematiken anses utveckla och göra oss mer medvetande om hur vi använder våra sinnen och
att detta kan kopplas till olika pedagogiska metoder och inlärningssituationer.
… klart att vi ska integrera matematik med de andra ämnena.
Men efter mina kontakter med matematiker, blev det så att vi
bestämde att renodla matematiken eftersom det saknas så många
som ser på matematik som matematik. … man behöver definiera
det för människor som inte har kunskap och är vana med det. Är
man jättebra på matematik och har den i ryggmärgen är det väldigt lätt att hitta matematiken överallt. Att se den och integrera
den. Så det var ett aktivt val att vi ska jobba med matematik,
det var ett medvetet val.
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5. Kompetensutveckling för lärare och
förskollärare
Ett av villkoren i förordningen är att Science Centers syftar till att öka intresset för och
insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder. Detta
är en viktig komponent i kompetensutvecklingen som erbjuds lärare. Konkreta metoder och material används och laborativa arbetssätt tränas. Kompetensutvecklingsinsatser för lärare syftar till förbättrad ämnesundervisning genom utveckling av undervisningsmetoder och material samt ökade kunskaper inom naturvetenskap och teknik. En
majoritet av centrum har samarbetsavtal med skolhuvudmän i sin region.
Science Centers har stor frihet att utforma kompetensutveckling och skräddarsy
program för skolans lärare. Både chefer och personal betonar de nationella kursplanernas betydelse för arbetet. Förskolans läroplan lyfter fram teknik, matematisk förmåga
samt intresse och förståelse för naturvetenskap. Kunskaperna om förskolans läroplan
och grundskolans kursplaner har ökat vid samtliga centrum och man ser som sitt
uppdrag att stödja de nationella målen för undervisningen i de naturvetenskapliga
ämnena och teknik. Det är också vanligt med särskilda kompetensutvecklingsprogram
för förskolans pedagoger.
Några har också utvecklat samarbete med grundutbildningen för lärare, vilket
till exempel innebär att delar av en kurs genomförs på ett Science Center. Syftet är
självklart att tidigt skapa ett intresse för interaktiva metoder och ett undersökande
arbetssätt hos de blivande lärarna. Enskilda centrum ser sig som en del i en etablerad
verksamhet och man vill att lärare ska inse vilken resurs ett Science Center är, varhelst
de nu kommer att arbeta i landet.

SCIENCE CENTERS

23

6. Statsbidragets betydelse
för verksamhetens inriktning
I den årliga ansökan om statsbidrag görs en kvalitativ redovisning av det föregående
årets verksamhet med stöd av de kriterier som finns i förordningen och föreskrifterna.
Enligt 5 § i förordningen ska Skolverket vid fördelningen ta hänsyn till om ett centrum
• lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,
• anlägger genusperspektiv,
• kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer och
• bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och
material
Enligt 4 § i föreskrifterna ska Skolverket vid fördelningen även ta hänsyn till om ett
centrum
• samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner,
näringsliv, samhälle och andra Science Centers,
• skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap,
• kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn och
• stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och
naturvetenskapliga området.
Samtliga ovanstående kriterier har samma värde vid Skolverkets bedömning inför
beslut om fördelning av statsbidraget. Det är därför angeläget att i utvärderingen
fånga upp hur chefer och personal ser på kriteriernas betydelse. Enkätsvar och intervjuer visar att kriterierna är välkända och till stöd i verksamhetens planering och att
de i många fall används vid utformning och genomförande av satsningar. Kriterierna används ibland som ett varumärke i externa kontakter, när man ska beskriva sin
verksamhets karaktär. Men i intervjuerna beskrivs också att kriterierna inte används i
uppföljning och redovisning av resultat till huvudmän. Personal och chefer har dock
olika bild av kriteriernas relevans och användning vid uppföljning och utvärdering. Se
tabell 3 och 4.
Betydelsen för elevers intresse för och lärande av ett besök på Science Centers följs
ofta upp genom att läraren besvarar en enkät direkt efter genomfört besök. Hur uppföljningen är utformad beror på hur väl utvecklat samarbetet är mellan centrum och
skolan. Frågorna har ofta en övergripande karaktär för att ge en bild av hur nöjda man
är med besöket. Uppföljningar av elevers ökade intresse och förbättrade kunskaper
på lite längre sikt är sällsynta. Men undantag finns där centrum utvärdrat också med
extern resurs insatsers betydelse för lärares undervisning på längre sikt.
Som stöd för Skolverkets fortsatta uppdrag ville myndigheten undersöka hur väl
förankrade kriterierna är i Science Centers verksamhet. Möjligheten att se hur kriterierna har påverkat förändringar i verksamheten beror naturligtvis på hur länge man har
arbetat på ett centrum och vilket ansvar man har för verksamhetens utformning och
genomförande.
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Tabell 3
Används kriterierna vid uppföljning och utvärdering av verksamheten? Markera de kriterier som kommer till användning!

Lägger vikt vid att barns och
elevers lärande stimuleras

100,0%

Anlägger genusperspektiv

66,7%

Känntecknas av mångfald i
gestaltning och uttrycksformer

33,3%

Bidrar till pedagogisk förnyelse
i fråga om användning av
interaktiva metoder och material

83,3%

Samarbetar med skolor, högskolor,
folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv,
samhälle och andra science centers

50,0%

Skapar förståelse för samspelet
mellan människor, samhälle, teknik och
naturvetenskap

58,3%

Kännetecknas av en
tvärvetenskaplig kunskapssyn

41,7%

Stimulerar till nytänkande och
entreprenörskap inom det tekniska
och naturvetenskapligaområdet

91,7%

0

20

40

60

80

100

Används kriterierna vid uppföljning och utvärdering? Chefernas svar.
Tabellen visar chefernas bild av vilka kriterier som används vid uppföljning och utvärdering. Samtliga kriterier kunde markeras och ingen rangordning skulle göras. Diagrammet visar en stor skillnad mellan kriteriernas användning, där samtliga chefer har
markerat lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras. Andra starka kriterier
är stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området samt bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva
metoder och material. De kriterier cheferna anser har minst betydelse vid uppföljning
och utvärdering är kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn samt kännetecknas
av mångfald i gestaltning och uttrycksformer.
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Tabell 4
Används kriterierna vid uppföljning och utvärdering av verksamheten; t.ex. vid bedömning av hur framgångsrika enskilda satsningar är eller av arbetet under ett verksamhetsår? Markera de kriterier som
kommer till användning!

Lägger vikt vid att barns och
elevers lärande stimuleras

83,3%

Anlägger genusperspektiv

51,1%

Känntecknas av mångfald i
gestaltning och uttrycksformer

63,3%

Bidrar till pedagogisk förnyelse
i fråga om användning av
interaktiva metoder och material

72,2%

Samarbetar med skolor, högskolor,
folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv,
samhälle och andra science centers

71,1%

Skapar förståelse för samspelet
mellan människor, samhälle, teknik och
naturvetenskap

58,9%

Kännetecknas av en
tvärvetenskaplig kunskapssyn

51,1%

Stimulerar till nytänkande och
entreprenörskap inom det tekniska
och naturvetenskapligaområdet

68,9%

Jag deltar inte i verksamhetsuppföljning
eller utvärdering

20,0%
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Används kriterierna vid uppföljning och utvärdering? Personalens svar.
Även personalen ombads att markera vilka kriterier som används vid uppföljning och
utvärdering. Samtliga kriterier kunde markeras och ingen rangordning skulle göras.
En tilläggsfråga är om man deltar i verksamhetsuppföljning eller utvärdering, vilket 80
procent av de svarande markerade att de gör. Diagrammet ger bilden av att samtliga
kriterier används i stor utsträckning. Genusperspektivet och entreprenörskap tillmäts
något mindre betydelse än vad cheferna gett uttryck för. Mångfald i gestaltning, externt
samarbete och en tvärvetenskaplig kunskapssyn används däremot i större utsträckning
menar personalen.
Personalens syn på kriterierna

Tabellen nedan visar att en stor del av personalen ansåg att samtliga kriterier har fått en
ökad betydelse, framför allt kriterierna samarbete med skolor, högskolor, folkbildningen,
kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och science centers och stimulerar till nytänkande
och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.
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Tabell 5
Har det skett en förändring av hur kriterierna påverkar verksamheten under den tid du arbetat? Tänk
några år tillbaka i tiden och värdera respektive kriterium. Har dess betydelse ökat, är oförändrad eller
minskat i betydelse?

Lägger vikt vid att barns och
elevers lärande stimuleras

38,0%

Anlägger genusperspektiv

60,8%

44,4%

Känntecknas av mångfald i
gestaltning och uttrycksformer

53,1%

46,8%

Bidrar till pedagogisk förnyelse
i fråga om användning av
interaktiva metoder och material

65,0%

Samarbetar med skolor, högskolor,
folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv,
samhälle och andra science centers

35,0%

74,1%

Skapar förståelse för samspelet
mellan människor, samhälle, teknik och
naturvetenskap

25,9%

43,0%

Kännetecknas av en
tvärvetenskaplig kunskapssyn

57,0%

45,6%

Stimulerar till nytänkande och
entreprenörskap inom det tekniska
och naturvetenskapligaområdet

51,9%

83,8%
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Minskad betydelse

Har det skett en förändring av hur kriteriernas påverkar verksamheten, under den tid du
arbetat? Personalens svar.
Personalen anser att kriterierna är relevanta och viktiga. De beskriver kriterierna som
en utgångspunkt för planering och utveckling av utställningar och skolprogram. De
utgör ett generellt stöd. Personalen menar att kriterierna används med olika tyngd
beroende på sammanhang, samt att de har fått ökad betydelse med tiden. Personalen
uttrycker sig under intervjuerna med olika säkerhet och engagemang beroende på ansvar, delaktighet i verksamhetsutvecklingen och hur länge man arbetat vid ett centrum.
Chefernas syn på kriterierna

Intervjuer med cheferna visade betydelsen av statsbidragets villkor. De ser överlag de
kriterier som styr statsbidragets fördelning som en helhet och ett stöd för verksamheten. Samtliga fördelningskriterier anses viktiga men hur de konkret används varierar
med hur de aktualiseras i planering av nya eller i uppföljningen av genomförda satsningar, vid kontakter med externa samarbetspartner eller med styrelsen för verksamheten. Cheferna anser att kriterierna är stimulerande för den interna diskussionen om
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verksamhetens utveckling och beskriver hur de ibland används när man planerar eller
följer upp arbeten. Kriterierna upplevs som självklara och i högsta grad relevanta och
särskilt nytillträdda chefer beskriver att den årliga ansökan till Skolverket ger en tillfredställande möjlighet, för dem som chefer, till avstämning av verksamhetens kvalitet.
Förordningens bestämmelser om att verksamheten ska nå allmänheten samt visa
bredd och mångfald inom naturvetenskap och teknik är olika mycket i fokus i chefernas ledarskap. Intervjuerna med chefer visar att villkoret att verksamheten i väsentlig
utsträckning ska vända sig till allmänheten för stora centrum är ekonomiskt avgörande
kopplat till tydliga verksamhetsmål. För många mindre Science Centers är antalet
allmänhetsbesökare inte lika avgörande för verksamhetens resultat och det prioriteras
inte heller lika högt från uppdragsgivarens sida. Ett fåtal Science Centers gör systematiska målgruppsanalyser som ger ett kvalificerat stöd för prioriteringar i den publika
verksamheten. Många styrs av efterfrågan och menar att de saknar resurser för ett mer
systematiskt kvalitetsarbete och för offensiva satsningar för att nå nya målgrupper.
Tvärvetenskaplig kunskapssyn

Kriteriet kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn lyfts fram som problematiskt
eftersom det kan rymma flera tolkningar. De flesta, både chefer och personal, ser det
som ett självklart uttryck för det som är typiskt för ett Science Center men av intervjuerna framgick också att man ser kriteriet som ämnesmässigt olika brett. Några menar
att det tvärvetenskapliga rör sig inom det naturvetenskapliga och tekniska området
medan andra menar att det också kan inkludera samhällsvetenskapliga ämnen (till
exempel historia) och beteendevetenskap (till exempel psykologi). Cheferna menade
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att den tvärvetenskapliga kunskapssynen handlar om att utveckla kopplingarna till
humaniora och samhällsvetenskap.
De skillnader som finns mellan olika Science Centers i hur man använder sig av det
tvärvetenskapliga perspektivet sammanfaller med villkoren för ett tematiskt arbetssätt.
Den kompetens som finns inom naturvetenskapliga och andra områden vid ett enskilt
centrum styr ambitionsnivån och vad som är möjligt. Den breda kompetens som redovisas i de årliga ansökningarna om statsbidrag har under perioden 2007–2011 ökat
och avspeglar de möjligheter som finns till tvärvetenskapligt perspektiv. Skolverket
uppfattar att Science Centers i olika utsträckning arbetar med att utveckla perspektivet
och inser att det också är resurser och uppdrag från huvudmannen som styr.
Mångfald i gestaltning och uttrycksformer

Kriteriet kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer uppfattas av de intervjuade som svårast, samtidigt som det ofta ger upphov till bra diskussioner. Mångfaldsbegreppet omfattar både utformningen av utställningar som stimulerar olika sinnen
och att besökare med olika lärstilar får möta sådant som är utmanande och intressant.
Det kan till exempel innebära dramatiseringar av teman eller träffar där man bjuder in
en expert inom ett område för ett möte med allmänheten. Begreppet rymmer också
variationer i lokalerna, att man regelbundet ändrar placeringen av föremål eller bygger
om i utställningarna eller gör förändringar med hjälp av färg och ljus.
Mångfald innebär för många att förnya både innehåll och tilltal. Ytterligare en
innebörd är att man kopplar utställningar och program till folkbildning och kulturell
mångfald. Då kan syftet vara att göra sitt centrum tillgängligt och attraktivt för nya
målgrupper.
Det framgår av intervjuerna att man på de flesta Science Centers inte har haft en gemensam diskussion i personalen, vilket förklarar de skiftande tolkningarna av kriteriet.
Ett fåtal centrum kopplar mångfald till ett verksamhetsmål att nå nya målgrupper som
i dag inte besöker verksamheten.
Genusperspektiv

Genusperspektivet är ett kriterium som väcker livlig diskussion. Ingen anser att
kriteriet anlägger genusperspektiv är oviktigt men det hanteras på många olika sätt och
olika intensivt. En del av genusperspektivet kan vara att ha en jämn könsfördelning i
personalen, en annan att man utformar program för skolans elever som uppfattas som
könsneutrala, som ska passa alla. Ibland väljer Science Centers att utmana könstypiska
attityder och arbeta med värderingsövningar. Genusperspektivet kan innebära att man
arbetar med förebilder, att kvinnliga forskare som arbetar inom ett ur genusperspektiv ovanligt område bjuds in för att möta besökarna. Genusperspektiv kan vara att
uppfinningar gjorda av kvinnor exponeras eller att man uppmärksammar betydelsen av
naturvetenskap och teknik i arbetslivet, sett utifrån olika typiskt kvinnliga och manliga
yrken. En mer passiv hållning är att man låter flickors och pojkars intresse och önskemål styra även om det kan leda till att könstypiska beteenden förstärks.
Uppföljningarna visar att skolsatsningarna vid de flesta centrum prioriterar barn i
förskolan och yngre elever i grundskolan. Det satsas mindre på äldre elever i grundskolan och gymnasieskolan vilket innebär att de stora skillnaderna som finns mellan
pojkars och flickor val av utbildning och yrke inte uppmärksammas. Självklart är man
medveten om att gymnasieskolan, högre utbildningar och arbetslivet är könssegregerat
men arbetar inte med frågan. Vid många centrum konfronteras personalen sällan med
den energi och otålighet som är typisk för en könsblandad grupp tonåringar eller de
krav som ungdomar ställer. Skolverket bedömer att det ursprungliga motivet till att
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genusperspektivet finns i statsbidragets förordning i realiteten har fått minskad betydelse, vilket också syns i svaret på enkätfrågan om förändring i kriteriernas vikt.
Cheferna menar att genusperspektivet alltid är med men att man inte längre pratar
om det som man gjorde förr, utan att det nu är självklart integrerat.
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7. Kriteriernas betydelse för hur
verksamheten utvecklas
Generellt är Science Centers positiva till statsbidragets utformning. Cheferna anser att
transparensen och tydligheten under perioden 2007–2011 har ökat i myndighetens
hantering och vid motiveringen till beslut om bidragets fördelning. Modellen med ett
generellt verksamhetsstöd som både tar hänsyn till Science Centers tillväxt och kvalitet
är väl accepterad. Statsbidraget ger ett viktigt ekonomiskt stöd.
Konkurrensen om statsbidraget ökar när verksamheten utvecklas nationellt och fler
centrum lever upp till statsbidragets villkor. Både chefer och personal anger i utvärderingens enkätundersökning och intervjuer att önskvärda utvecklingsprojekt inte kan
genomföras på grund av begränsade ekonomiska resurser. Andra orsaker sägs vara egen
bristande kompetens inom området eller ett svagt stöd och lågt ställda förväntningar
från centrums uppdragsgivare.

Ska kriterierna ändras?
Skolverket ville få en bild av hur man från Science Centers ser på kriteriernas betydelse
för verksamheten i framtiden och frågade därför vilka kriterier man eventuellt tycker
bör få en ökad eller minskad betydelse. En majoritet av personalen värderar samtliga
åtta kriterier högt för verksamheten fortsatta utveckling. Cheferna pekar däremot ut
några kriterier mycket tydligt, nämligen att lägga vikt vid att barns och elevers lärande
stimuleras, bidrag till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder
och material samt att stimulera till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och
naturvetenskapliga området.
Cheferna menar generellt att kriterierna väl täcker verksamhetens uppdrag och möjlighet till utveckling, men vid ett par intervjuer nämns att kriteriet hållbar utveckling
saknas. Många centrum prioriterar att arbeta med hållbar utveckling, som man menar
ger en bra koppling till teknik och teknikutveckling.
Likaså anser cheferna att kriterierna som styr statsbidraget till vissa delar skulle
kunna skärpas och förtydligas. Man menade till exempel att bedömningen av Science Centers roll som regional och lokal aktör kan förtydligas. Några anser att kriteriet
samarbete med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle
och andra Science Centers är alltför omfattande och att dess delar bör särskiljas vid
bedömningen. Skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap menar man har sin grund i folkbildning, demokrati och naturvetenskaplig
allmänbildning. Detta perspektiv vill man ska uppmärksammas mer.
Trots att vissa kriterier ger utrymme för flera tolkningar anser varken chefer eller
personal att något kriterium bör tas bort eller att de ska viktas på något annat sätt än i
dag. Man menar att kriterierna tvingar till eftertanke när den årliga ansökan till Skolverket ska skrivas och de ses som en helhet som bekräftar verksamhetens kvalitet och
utveckling. De används i olika utsträckning vid planering och uppföljning av enskilda
satsningar.
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8. Utvecklingsområden för Science
Centers
Ett Science Centers satsningar påverkas av aktuella samhällsfrågor och forskning samt
lokala och regionala intressen. Deras möjligheter att tillgodose behov och efterfrågan
styrs av organisationens uppdrag och kompetens samt ekonomiska resurser. Intervjuerna med chefer och personal vittnar om ett ständigt pågående utvecklingsarbete i
externa kontakter och samarbeten.
Lokala förväntningar och regionala traditioner påverkar hur ett centrum utformar
sin verksamhet. Samtidigt finns en stark vilja att lyfta den naturvetenskapliga och
tekniska nivån samt att möta internationell teknisk och naturvetenskaplig utveckling.
Samtliga chefer betonar i intervjuerna betydelsen av ett framtidsperspektiv, att våga
synliggöra och gestalta teknik och avancerade tekniska system och funktioner.
Det finns en samstämmighet i vad man ser som utvecklingsområden. Behovet av att
både visa upp och själv arbeta mer med modern teknik och aktuell forskning är stort.
Science centers ser allmänintressen inom samhällssektorer där möjliga samarbetspartners finns. Exempel är sjukvård, arbetsmiljö och miljövård. Av utvärderingen framgår
att man anser att de egna anläggningarnas inne- och utemiljöerna behöver utvecklas,
större utrymmen skapas för laborationer, fler experiment och interaktiva stationer konstrueras. Man vill åskådliggöra mer om teknik i vardagen, från både hem och arbetsliv.
Matematiken prioriteras av många fortsättningsvis och den naturvetenskapliga inriktningen förstärks inom kemi och biologi.
Det finns idéer om att knyta kontakter med innovativa nytänkande företag och
högskola i samarbetsprojekt, så att en större publik lättare får insyn i forskning och
industriell produktion. Många centrum vill utvecklas som mötesplats mellan forskare
och allmänhet. Man önskar sig fler tvärvetenskapliga kopplingar, mer samarbete med
externa regionala intressenter inom områden som hållbar utveckling, energi och miljö.
Flera chefer lyfter behovet av att utveckla en mångfald i gestaltning genom att i större
utsträckning använda drama, konst och foto för att gestalta naturvetenskapliga fenomen. Att utställningar ska var estetiskt tilltalande betonas.
Orsakerna till att vissa prioriterade satsningar inte görs är flera och hinder som både
chefer och personal anger är ekonomi och brist på lokaler. Man säger att verksamheten
går på högvarv och på grund av tidsbrist omvandlas inte idéer till utställningar och
program. Personalen menar också att brist på kompetens kan var en begränsande orsak,
men man har svårt att närmare beskriva vilken kompetens som behöver förstärkas. En
annan anledning är att kortsiktig efterfrågan från besökare och skola styr.
Intervjuerna ger många exempel på hur vägen ser ut från idéer, engagemang och
egna kunskaper till att ett projekt realiseras. Satsningarna kräver uthållighet, gott
externt samarbete samt egna resurser i form av tid, pengar och personal.
Skolverket anser att Science Centers har goda förutsättningar att fortsätta sitt arbete
med utvecklingen av miljöer för lärande, med en variation av experiment som kan
genomföras på många sätt, som ställer krav på fysisk interaktion och är stimulerande
för olika målgrupper. Skolverket uppmärksammar följande utvecklingsområde.
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Bredda och fördjupa kompetensen
Många Science Centers behöver bredda och fördjupas sin kompetens inom naturvetenskap och teknik för att möta allmänhetens intresse och skolans behov. Skicklighet
och framgång i samarbetet med regionala och nationella aktörer och finansiärer uppvisar stora skillnader. Centrum som starkt domineras av satsningar på skolan tenderar
att se behov av fler personal med skolpedagogisk utbildning. Andra centrum som i
större utsträckning vänder sig till allmänheten önskar mer specialistkunskap inom nya
ämnesområden. Generellt sett behövs ett mer långsiktigt samarbete utvecklas med
externa experter inom naturvetenskap och teknik för att matcha förordningens och
föreskrifternas intentioner.

Attrahera nya målgrupper
Det är stora skillnaderna mellan olika centrums prioriteringar av målgrupper och hur
väl man når ut till allmänheten. Ett fåtal står för det stora antalet besökare från allmänheten i den samlade statistiken. Några Science Centers ser betydelsen av att arbeta
med mångfald i gestaltning och uttrycksformer så att besökare känner sig välkomna
oberoende av kultur, språk och ekonomi. Skolverket anser att Science Centers bör
vidareutveckla sitt arbete riktat mot allmänheten generellt och satsa på att attrahera
målgrupper som idag inte utnyttjar Science Centers i någon högre utsträckning.
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Satsa på de äldre eleverna
Skolverket konstaterar i utvärderingen att gymnasieskolans elever och lärare inte prioriteras inom skolsatsningarna vid Science Centers generellt. Man ser sig heller inte som
en resurs för gymnasieskolans lärare. Arbetet med gymnasieskolan är ett utvecklingsområde som bland annat kräver mer kunskaper om gymnasieskolan ämnesplaner och
om tekniken ställning i olika undervisningsämnen. Man skulle då finna att där finns
kunskapsområden som handlar om teknikutveckling och tillämpningen av avancerade
tekniska system.
Skolverket anser att naturvetenskap och ämnet naturkunskap för gymnasieskolan
i större utsträckning borde uppmärksammas av Science Centers. Naturkunskap finns
i alla gymnasieutbildningar, har en tvärvetenskaplig karaktär med en grund i biologi,
fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas frågor om hälsa, energi och hållbar
utveckling. Undervisningen ska enligt ämnesplanen bland annat ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor,
både övergripande samt i yrkesliv och vardagsnära situationer.
Skolverket bedömer att insatserna bör utvecklas så att man når fler elever och lärare
i de senare åren i grundskolan samt gymnasieskolan.

Samarbeta för ökad kompetens
Utvärderingen ger en bild av stora skillnader mellan Science Centers i förmågan att
ta fram nya teman, i skickligheten att producera och bygga utställningar och utveckla
skolprogram och i ambitionen att nå olika målgrupper. Bredden på egna kunskaper underlättar samarbetet med experter och intressenter både lokalt, regionalt och
nationellt. Genom det ökade samarbetet mellan Science Centers i olika delar av landet
kommer kompetensen vid enskilda centrum andra tillgodo. Till stöd för samarbetet är
branschföreningen FSSC.5 Det är vanligt att nya teman och program tas fram i samarbete mellan centrum inom Sverige eller i projekt internationellt.6 Skolverket rekommenderar därför Science Centers till ökat samarbete.

Stöd lokal skolutveckling
Arbetet med insatser för skolan är starkt etablerat och väl utvecklat. Science Centers
ser sig som ett komplement till skolan. De erbjuder lärare en miljö för ett kollegialt
lärande och utformar kompetensutveckling utifrån sin inriktning och de pedagogiska
resurser man har. Program utformas med stöd av de nationella kursplanerna. Science
Centers erbjuder en miljö som skolan saknar.
En miljö med möjligheter till interaktion med fysiska objekt, välutrustade lokaler
för laborationer och konstruktionsarbete samt demonstrationer och förevisningar av
naturvetenskapliga fenomen av kunnig personal. Sett över tid har material tillgängligt
på webben ökat och kommunikationen med lärare systematiserats genom bland annat
nätverk. Många centrum tillhandahåller undervisningsmaterial för lärare.
Science Centers har efter hand anställt alltfler pedagoger med lärarutbildning för att
bättre kunna möta besökande elever och erbjuda kompetensutveckling för lärare. Elev-

5

Föreningen svenska science centers (FSSC) bildades år 2004.

6

Se ett flertal samarbetsprojekt inom FP7/SIS (Science in society) och det europeiska branschnätverket
Ecsite.
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ernas erfarenheter finns dokumenterade i många enkäter vid uppföljningar av besök.
Man förklarar det positiva resultat enkäterna visar med att eleverna är i en miljö som
upplevs som lustfylld, utan prestationskrav och utan risken att misslyckas.
Science Centers arbetar olika mycket med att förbereda lärare inför ett besök med
elever, genom att till exempel tillhandahålla pedagogiskt material i detta syfte. Man
aktiverar också den medföljande läraren i olika utsträckning under besökets genomförande. Förväntningarna på läraren och kravet på att läraren ska medverka i arbetet
är mycket skiftande. Slutligen ger man lärare mer eller mindre stöd för den fortsatt
undervisningen i skolan.
Skolverket saknar emellertid vid de flesta centrum en genomtänkt plan för hur
insatserna ska utformas, både med elevbesök och kompetensutveckling för lärare, så
att lärares fortsatta undervisning i naturvetenskap och teknik utvecklas mer bestående.
Skolverket saknar också systematiskt utvärderingar av skolsatsningarna. Ett fåtal centrum avviker från den allmänna bilden genom ett ambitiöst och framgångsrikt arbete
inom området.

Utveckla det tematiska arbetssättet
Det finns en samstämmighet hos Science Centers i syftet med det tematiska arbetssättet. Men den nu genomförda utvärderingen granskar inte hur det tematiska arbetets
innehåll och utformning faktiskt speglar aktuella samhällsfrågor och forskning eller
vilka områden inom naturvetenskap och teknik som eventuellt borde uppmärksammas
mer. Skolverket konstaterar att det finns en mångfald och bredd i utbudet inom naturvetenskap och teknik vid Science Centers, att det är ett pågående utvecklingsarbete
och att arbetssättet ger obegränsade möjligheter till fortsatt utveckling.7
Skolverket konstaterade under utvärdering att det ibland är oklart om ett Science
Center i sin verksamhet har de kunskaper som de ämnesområden man arbetar med
kräver, eller om den finns genom välutvecklat samarbete med extern expertis. Det var
inte möjligt att inom ramen för denna utvärdering få inblick i hur urval och avgränsning sker inom olika kunskapsområden, vilka kritiska aspekter man definierar i arbetsprocessen eller hur dessa hanteras.
Det är även svårt att bedöma en tematisk utställnings kvalitet. Personalen efterlyser
under intervjuerna stöd för att utforma kriterier för bedömning ur ett brukarperspektiv. Vad avgör om en tematisk utställning är framgångsrik? Vilka målgrupper vill man
särskilt nå? Det är oklart i vilken utsträckning dessa frågor diskuteras i verksamheterna.
Skolverket saknar verksamhetsplaner samt uppföljningar och utvärdering av de tematiska satsningarna. Myndigheten rekommenderar därför Science Centers att se över
sitt systematiska kvalitetsarbete.

7

Se kapitel 4, Inriktning och arbetssätt; Ett tematiskt arbetssätt.
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Bilaga 1 Förordning (1997:153)
om statsbidrag till teknik- och
naturvetenskapscentrum
Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag får lämnas till teknik- och naturvetenskapscentrum enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel
anslagna för ändamålet.
2 § Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där verksamheten
– i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
– uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik,
– syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till
största delen interaktiva metoder och
– har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än
genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola,
museum, kommun, landsting eller näringsliv.
Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven enligt första stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om ytterligare krav för att bidrag ska få lämnas.
(Förordning (2008:624).
Ansökan

3 § Statsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan ska ges in till Statens skolverk.
Skolverket får meddela närmare föreskrifter om tid för ansökan och om de uppgifter
som ansökan ska innehålla. (Förordning (2008:624).
Fördelning av statsbidraget
4 § Statens skolverk ska besluta om fördelning av statsbidrag efter samråd med Statens
kulturråd. (Förordning (2008:624).
5 § Vid fördelning av statsbidrag ska Statens skolverk bland annat ta hänsyn till om
ett centrum i sin verksamhet
– lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,
– anlägger genusperspektiv,
– kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer och
– bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och
material.
Skolverket får meddela närmare föreskrifter om fördelningen av statsbidraget. (Förordning (2008:624).
Överklagande

6 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. (Förordning
(2008:624).
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Uppföljning och utvärdering

7 § Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhet som
bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2008:624).
Särskilda föreskrifter

8 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2008:624).
Övergångsbestämmelser

2005:744
1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005 och tillämpas första gången i
fråga om statsbidrag för bidragsåret 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari
2006.
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Bilaga 2 Skolverkets föreskrifter
(SKOLFS 2010:8) om statsbidrag till
teknik- och naturvetenskapscentrum
Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 § andra stycket, 3 § andra stycket,
5 § andra stycket och 8 § i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och
naturvetenskapscentrum.
Inledande bestämmelse

1 § Bestämmelser om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum finns i
förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.
Förutsättningar för bidrag

2 § Av 2 § första stycket i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och
naturvetenskapscentrum framgår i vilka fall statsbidrag får lämnas till ett teknik- och
naturvetenskapscentrum. För att statsbidrag ska kunna lämnas krävs dessutom att ett
centrum
– utgör en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet och
– genomför årliga uppföljningar som tas till vara i verksamheten.
Ansökan

3 § Ansökan ska innehålla de uppgifter som framgår av en särskild ansökningsblankett som Skolverket tillhandahåller. Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast den
15 februari det år statsbidraget avser.
Fördelning av statsbidraget

4 § Av 5 § första stycket i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och
naturvetenskapscentrum framgår de kriterier Skolverket bland annat ska ta hänsyn
till vid fördelning av statsbidrag. Skolverket tar vid fördelningen av statsbidraget även
hänsyn till om ett centrum i sin verksamhet
− samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv,
samhälle och andra Science Centers,
− skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap,
− kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn och
− stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.
Utbetalning

5 § Utbetalning av bidrag sker en gång per år till centrum som beviljats medel. En
förutsättning för utbetalning är att en ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för senast avslutade räkenskapsår inkommit till Skolverket. Dessa ska styrka uppgifter som lämnats i ansökan.
På Skolverkets vägnar
PER THULLBERG
Ia Envall
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Bilaga 3 Genomförande
av undersökningen
Enkätundersökning
Utvärderingen inleddes med en webbenkät som genomfördes i oktober 2011. Från
cheferna inkom 12 enkätsvar (av 14) och från personalen 119 svar (av 151). Inför
utformningen av enkäten gjordes en inventering av pågående satsningar, beskrivna av
verksamheterna själva i den senaste ansökan om statsbidrag till Skolverket.
Det var inte möjligt att i utformningen av enkäten utgå ifrån bredden och mångfalden i det aktuella utbudet i verksamheten. I stället ombads respondenterna att värdera
verksamhetens naturvetenskapliga och tekniska innehåll utifrån ämnena teknik, fysik,
kemi, biologi och teknik. Matematik nämns i kommentarerna till enkätfrågan, som ett
viktigt och för många prioriterat ämne. Skolverket återkom till frågan om matematikens betydelse under intervjuerna med chefer och personal.

Intervjuguide
Fjorton teknik- och naturvetenskapscentrum besöktes och intervjuer genomfördes
med verksamhetschefer och med personal i fokusgrupper under perioden november
2011 till och med januari 2012. Vid personalintervjuerna deltog sammanlagt 61
personer, varav 42 kvinnor och 19 män. Av de intervjuade var 30 personer anställda
som pedagoger och 10 som tekniker. Andra ansvarsområden representerad i personalen var ekonomi/marknad, administration, IT, information/bibliotek, djurskötsel,
formgivning/design och vaktmästeri. Samma person ansvarar ofta för flera områden.
Den genomsnittliga anställningstiden i verksamheten var sex år. Intervjuernas längd
var ungefär 1,5 timme. Transkriberingen av intervjuerna gjordes efter hand av extern
resursperson.
I analysen av enkätresultatet letade vi efter uppfattningar som kunde omformuleras
till frågeställningar för intervjuerna som kunde fördjupa bedömningar och värderingar.
Under intervjuerna visade Skolverket delar av enkätresultatet, som var gav en samlad
bild från alla centrum. Detta utgjorde underlag för resonemang om den egna verksamhetens inriktning och utveckling.
Fokusgruppsintervju

Inledning
– Hur många av de intervjuade är bekanta med enkäten?
– Vilka ansvarsområden har de intervjuade personerna?
– Anställningstid i verksamheten?
– Kön dokumenterades
Information om utvärderingens syfte. En samlad bild av SC.
Intervjuerna ger en fördjupning av enkätsvaren.
Utvärderingen görs enligt förordningen; är ingen prövning av statsbidragets fördelning.
Hanteringen av det inspelade materialet. Anonymiteten.
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Del 1. De naturvetenskapliga och tekniska ämnena
Visar den samlade nationella personalenkätbilden. NT- ämnena och SC.
• Hur ser ni på den egna verksamhetens inriktning?
• Vad styr? Har det förändrats? Tror ni på en kommande förändring?
• Vilken tolkning gör ni av respektive ämnen? Vad innebär ”bredd” och ”mångfald”?
• Saknas ämnen i statsbidragets grundvillkor?
• Eventuella satsningar på matematik – hur kopplas matematik till NT?
Följdfrågor
Vilken kunskap/kompetens har ni i verksamheten inom ämnesområdena?
Om ni fick rekrytera 2 nya medarbetare, vilken kompetens skulle ni söka efter?
Ämnesinnehållets betydelse för olika målgrupper
Satsningar ni skulle vilka göra?
Vilken kompetensutveckling önskar ni själva?
Del 2. Statsbidragets fördelningskriterier
Visa den nationella personalenkätbilden – kriterierna och SC
• Används kriterierna i verksamhets planering, genomförande och uppföljning?
• Har kriterierna lika stor betydelse? Anser ni att det har skett någon förändring i hur
de används i verksamheten? Vilka andra kriterier har betydelse?
• Stämmer kriterierna med ert uppdrag?
• Satsningar på skolan – nu och på sikt?
• Hur ser ni på det tvärvetenskapliga? Utmaningar? Lätt eller svårt att avgränsa?
• Hur viktig är allmänheten? Nu och på sikt? Prioriteringar?
• Arbetar ni aktivt i regionen? Vilka är viktiga samarbetspartners?
• Stimulerar kriterierna verksamhetsutveckling och förnyelse?
Följdfrågor
Hur engagerade är ni i användningen av kriterierna?
Tycker ni att kriterierna ska ha olika betydelse för beräkning av statsbidraget?
Saknas kriterier?
Vart är ert SC på väg?
Chefsintervjuer

Inledning
Information om utvärderingens syfte. En samlad bild av SC.
Intervjuerna ger en fördjupning av enkätsvaren.
Utvärderingen görs enligt förordningen; är ingen prövning av statsbidragets fördelning.
Hanteringen av det inspelade materialet. Anonymiteten.
Del 1. De naturvetenskapliga och tekniska ämnena
Visar den samlade chefsenkätbilden. NT- ämnena och SC.
• Hur ser ni på den egna verksamhetens inriktning?
• Skillnader likheter med den nationella bilden?
• Vad styr? Har det förändrats? Tror ni på en kommande förändring?
• Vilken tolkning gör ni av respektive ämne?
• Identifierar ni NT-ämnen när ni t ex satsar på en tematisk utställning?
• Saknas ämnen i statsbidragets grundvillkor?
• Eventuella satsningar på matematik – hur kopplas matematik till NT?
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Följdfrågor angående
Organisation och ekonomi
Personalens kompetensprofil och kompetensutvecklingsbehov
Rekrytering – vad behöver förstärkas inom NT
Personalens engagemang i den egna NT-profilen
Betydelsen av lokaler och utemiljö – utvecklingsmöjligheter
Mobil verksamhet – ”ämnesinnehåll”
Huvudmannens intresse och aktivt stöd
Del 2. Statsbidragets fördelningskriterier
Visar den nationella chefsenkätbilden. Fördelningskriterierna och SC
• Hur används kriterierna i verksamhets planering, genomförande och uppföljning?
• Har kriterierna lika stor betydelse? Har det skett någon förändring i hur de används
i verksamheten? Vilka andra kriterier har betydelse?
• Stämmer kriterierna med ert uppdrag?
• Satsningar på skolan – nu och på sikt?
• Hur ser ni på det tvärvetenskapliga? Möjligheter och begränsningar?
• Hur viktig är allmänheten? Nu och på sikt? Prioriteringar?
• Har ni ett regionalt uppdrag? Hur arbetar ni för det? Vilka är viktiga samarbetspartners?
• Stimulerar kriterierna verksamhetsutveckling och förnyelse?
Följdfrågor
Hur delaktig är personalen i användningen av kriterierna?
Bör kriterierna ha olika betydelse för beräkning av statsbidraget?
Saknas kriterier?
Vart är branschen på väg?
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Bilaga 4 Bakgrund till statsbidraget
Statsbidraget till teknik- och naturvetenskapscentrum (Science Centers) har en bakgrund i de statliga satsningarna under 1990-talet på skolans undervisning i naturvetenskap och teknik.

NOT-projekt 1993–1998
1993 fick Skolverket och dåvarande Verket för högskoleservice ett gemensamt regeringsuppdrag som kom att kallas NOT-projektet. Myndigheternas uppdrag var … att
under en period av fem år räknat från och med den 1 juli 1993, gemensamt ansvara för
att initiera åtgärder inom skolans och den högre utbildningens område som syftar till att
öka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap (Utbildningsdepartementet 1993,
regeringsbeslut dnr U93/1742/GV).
Bakgrunden till åtgärderna var enligt regeringsuppdraget att svensk industri behövde välutbildade tekniker och naturvetare beroende på den hårda internationella konkurrensen samt att rekryteringsunderlaget till de högre tekniska och naturvetenskapliga
utbildningarna borde öka väsentligt. Man menade också att intresset för gymnasial
utbildning inom området behövde stärkas.
Man aviserar redan i uppdraget att regeringen kommer senare att aktualisera frågan
om åtgärder med anledning av förslag från den arbetsgrupp som har till uppgift att utreda
Science Centerverksamheternas roll i arbetet med att stimulera intresset för teknik- och
naturvetenskap. Ett resultat av arbetsgruppens arbete var beslutet om statsbidrag till
teknik- och naturvetenskapscentrum, reglerat i förordningen SFS 1997:153.
NOT-projektet, som inleddes 1993, skulle spänna över hela utbildningsfältet,
samverka med forskning och omfatta attitydpåverkan, utveckling av strategier för
metodutveckling i skola och högskola. Man skulle ha en kontinuerlig uppföljning
av basåret, ge stöd till teknik- och naturvetenskapscentrum samt följa upp nationella
resurscentrum i kemi, fysik respektive teknik.
Nationella resurscentrum (NRC) hade ett nationellt uppdrag att stödja skolans
undervisning i de naturvetenskapliga ämnena och i teknik. NRC hade sitt säte vid
olika universitet, men skulle verka nationellt. Kemi vid Stockholms universitet, fysik
vid Lunds universitet och teknik vid Linköpings universitet. Resurscentrum för biologi
och bioteknik fanns inte vid denna tidpunkt utan invigdes i mars 2003, med säte vid
Uppsala universitet.
Uppdrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

I regeringsuppdraget om den femåriga satsningen ingick kunskapsspridning till näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer, massmedier och allmänhet. En viktig
målgrupp är lärarna, konstaterar Skolverket och Högskoleverket tillsammans i NOTskriften hösten 1997.
Ett särskilt tilläggsuppdrag om lärarfortbildning gavs, med koppling till teknikoch naturvetenskapscentrum. Ett stimulansbidrag på drygt 4 miljoner fördelades till
centrumen för fortbildning av lärare under 1993/94–1997. De fjorton centrum som
ingick i satsningen var Molekylverkstan, Framtidsmuseet, Tom Tits experiment, Fenomenalen, Fenomenmagasinet, Teknikens hus, Levande Lego, Teknologen, Rymdobservatoriet i Omsala, Svalövs vetenskapscenter, Umeå energi-Science Centers, Experimentum, Teknorama och Naturens hus.
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Bidraget utvärderades 1998 med syftet att klargöra de effekter teknik- och naturvetenskapscenters/Science Centers kan åstadkomma inom skolans ram. Lärare som deltagit i
fortbildningen utvärderade insatserna i enkäter och intervjuer. Fortbildningens kvalitet
och relevans värderades högt av de som deltagit och man kunde avläsa att lusten
att undervisa inom området hade ökat. I utvärderingen konstaterades att bidraget i
kombination med målstyrningen i Lpo 94 hade stimulerat samverkan mellan skolan
och Science Centers i positiv riktning. Science Centers’ fortbildningserbjudanden synes ha
fyllt ett stort kompetensutvecklingsbehov hos grundskolans låg- och mellanstadielärare. Även
högstadie- och gymnasielärare har nåtts, men i lägre grad. Vi tror att teknik- och naturvetenskapscenters borde inrikta en del utvecklingskraft på att bättre nå högstadiets lärare och
elever” (NOT-häfte nr 15/1998).
Teknik- och naturvetenskapscentrum i utvärderingen av NOT 1

I den samlade utvärderingen av NOT-projektet 1993–1998 betonades teknik- och
naturvetenskapscentrumens betydelse. …sådana centers har utan tvivel ett stort värde.
Det är också viktigt att de speciellt inriktas mot skolan, lärare och fortbildning. Det extraordinära ekonomiska stöd som inrättats till teknik- och naturvetenskapscenters kommer självklart att stärka deras möjlighet att vara NOT-resurser ... Men det är viktigt att
centers samlas för att lära av varandras erfarenheter. Utvärderaren anser att en naturlig
konsekvens av den helhetssyn som präglat uppdraget bör leda till att matematikämnet
inkluderas i den kommande nationella satsningen, som kom att kallas NOT 2. Han
skriver att de problem som naturvetenskap och teknik står inför har klara paralleller med
matematikämnet och att många elever undviker naturvetenskapen helt enkelt på grund av
sina kunskaper om och attityder till matematik. (Utvärderingen NOT-projektet – sett
utenfra av Svein Sjöberg, 1999. Översatt från norska.)
Det förordningsreglerade statsbidraget som infördes 1997 kom enligt Svein Sjöberg
till stånd efter de positiva erfarenheterna av teknik- och naturvetenskapscentrums
verksamhet och det engagemang som fanns för naturvetenskap i skolan ur både ett
rekryterings- och bildningsperspektiv. Utvärderingen av NOT 1 pekar på sambandet
mellan naturvetenskaplig allmänbildning och välfärd och menar att förordningen är ett
uttryck för den helhetssyn som präglade första NOT-projektet.

NOT-projekt 1998–2003
NOT-projektet 1993–1998 kom att få en fortsättning i andra NOT-projektet 1998–
2003. Regeringen beskriver i sitt uppdrag om den fortsatta satsningen hur genomförda
insatser har lett till att intresset har ökat hos studerande på alla nivåer i utbildningssystemet inom naturvetenskap och teknik och att en betydande utbyggnad av högskolan
med tyngdpunkt på utbildningar inom naturvetenskap och teknik kommer att ske
under 1997–2000. Men man anser att antalet studerande i dessa ämnen ändå är otillräckligt och att ett fortsatt behov finns av satsningar inom området. Bland annat skall
intresset för den tekniska och naturvetenskapliga gymnasieutbildningen främjas och särskilda insatser göras för att stärka flickornas intresse för naturvetenskap (prop. 1998/99:1).
1997 infördes statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum, när det första projektet NOT 1 fortfarande pågick. Skolverket och Högskoleverket begärde i en gemensam skrivelse den 2 juni 1998 om en fortsättning och förnyelse av projektet. I det nya
NOT-projektet ska enligt myndigheterna barns intresse och naturliga nyfikenhet tas till
vara redan i förskolan och en viktig målgrupp bör vara elever i de lägre åldrarna./…/ De nationella resurscenters i fysik, kemi och teknik samt befintliga teknik- och naturvetenskapscenters (Science Centers) bör ses som betydelsefulla resurser i arbetet med ett nytt NOT-projekt.
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Teknik- och naturvetenskapscentrum i utvärderingen av NOT 2

Det andra NOT-projektet utvärderades av Kjell Gisselberg och medförfattare vid
Umeå universitet (Umeå center for Evaluation research, 2004). Projektet genomgick
stora organisationsförändringar med bland annat fyra olika projektledare vid myndigheterna Skolverket och Högskoleverket.
Utvärderarna har därför svårt att beskriva projektets programteori och om en
medveten modell för stöd till metodutveckling av skolans arbete med naturvetenskap
och teknik tillämpats projektet igenom. Man finner ingen tydlig beskrivning i något
dokument och har i stället genom att koppla samman regeringsuppdraget med de olika
aktiviteter som genomfördes försökt rekonstruera en programteori.
När det gäller teknik- och naturvetenskapscentrums roll i NOT 2 så nämns i utvärderingen att pedagoger därifrån deltagit vid nationella konferenser. Man lyfter i den
avslutade diskussionen fram elevbesök på teknik- och naturvetenskapscentrum som
exempel på aktiviteter som kan stimulera elevers intresse och konstaterar att centrumen är viktiga samarbetspartner. Någon ytterligare beskrivning av genomförda aktiviteter som involverar teknik- och naturvetenskapscentrum finns inte och det saknas en
analys av deras betydelse i NOT 2, trots att de i planeringen av projektet beskrivs som
betydelsefulla.
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Riksrevisionsverkets översyn
Regeringen gav Riksrevisionsverket 2000 i uppdrag att göra en översyn av statsbidraget
till teknik- och naturvetenskapscenters. Verksamheten vid teknik- och naturvetenskapscentrum hade inte någon direkt koppling till högskolesektorn och fler centrum
hade tillkommit, vilket minskat bidragsutrymmet för varje teknik- och naturvetenskapscentrum. Utredningen skulle föreslå hur stödet, inom ramen för dåvarande
anslagstilldelning, skulle kunna utformas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.
Utgångspunken för översynen var centrums speciella karaktär och man gör i rapporten
följande beskrivning.
I Sverige finns ett växande antal teknik- och naturvetenskapscentrum av varierande storlek och med delvis olika inriktning. Några växte upp på initiativ av högskolor i samband
med naturvetarkrisen under 1980-talet. Andra har utvecklats ur museer och hembygdsgårdar. En tredje grupp har bildats genom lokala initiativ från kommunen, en förening, det
regionala näringslivet och enskilda personer.
Teknik- och naturvetenskapscenters bedrivs i olika associationsformer. De har varierande
relationer till sina huvudmän och mycket olika finansiella förutsättningar. Även om Science
Centers i Sverige har en grundläggande verksamhetsidé, utgör de ingen enhetlig grupp utan
är en heterogen skara … Genomgående gäller dock att centers har svag lönsamhet och i
förhållande till omsättningen ett litet eget kapital. (Effektivitetsrevisionen RRV 2001:8)
Utredningen redogör för svårigheter som förordningen leder till när det gäller stöd
och styrning med verksamhetsbidraget så som det är utformat. Man ger tre alternativa
lösningar för en bättre hantering av bidraget.
Det första och andra alternativet innebar att bidraget skulle vara helt prestationsrelaterat antingen till antalet besökande elever eller till antalet betalande besökare. Till
stöd för det första, menar man att statsbidraget hårdare borde styras av samarbetet med
skolan. Det andra innebar att man tillmäter folkbildningsmålet en större betydelse.
Ett tredje alternativ skulle vara utvecklingen av en modell för kvalitetsbedömning.
Kvalitetsbedömningen skulle kombineras med nyckeltal, vilka utredningen kallar för
faktorer som är ”mätbara storheter”. Centrum skulle därefter delas in i tre olika storleksklasser vilket skulle styra bidragsfördelningen.
Utredningen menade att inget av alternativen entydigt skulle leda till enklare hantering samt vara till stöd för de övergripande rekryterings- och folkbildningsmålen.
Utredningen förordar emellertid det första alternativet med en förhoppning om att
den utformningen av statsbidraget skulle stimulera kommunerna att anslå medel till
skolorna.
Riksrevisionen skulle inte ta ställning till eller analysera vilken utformning av
statsbidraget som på längre sikt skulle ge bäst resultat ur rekryterings- och folkbildningsperspektiv. Inte heller var uppdraget att bedöma vilken utformning som skulle
gynna likvärdighet och tillgänglighet i landet för skolor och allmänhet. I uppdraget
ingick inte heller att ge förslag till hur statsbidragets effekter i fortsättningen skulle
kunna utvärderas.
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Det finns i Sverige i dag femton teknik- och naturvetenskapscentrum, så kallade Science Centers, som får årligt
statsbidrag. Statsbidraget styrs av förordning och föreskrifter och är utformat som ett generellt verksamhetsstöd.
Verksamheter som finansieras med stöd av statsbidraget
ska regelbundet följas upp och utvärderas av Skolverket,
vilket nu skett för första gången.
Utvärderingens syfte har varit att få en samlad bild av
Science Centers olika inriktningar inom naturvetenskap
och teknik samt vilken betydelse de grundvillkor och
kriterier som reglerar statsbidraget har för verksamhetens
utveckling.
Rapporten vänder sig till teknik- och naturvetenskapscentrum och deras huvudmän, till skolans huvudmän och
andra intressenter engagerade i naturvetenskaplig och
teknisk utbildning och allmänbildning.

