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SAMMANFATTNING 
 

 
Skolverket har sedan 2013 på regeringens uppdrag genomfört utbildningsinsatser inom 
ämnesområdena naturvetenskap och teknik. Insatserna som benämns NT-satsningen, har enligt 
regeringsuppdraget syftat till att med elevernas måluppfyllelse fokus öka elevernas intresse för 
vidare studier inom dessa ämnesområden.   
 

Satsningens insatser har handlat om att utbilda NT-utvecklare, stimulera ett kollegialt lärande 

inom dessa områden, skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan NT-utvecklare och tillhandahålla 
undervisningsstöd i naturvetenskap och teknik. Satsningen har riktat sig till förskolor, skolor och 
gymnasieskolor och huvudmännen har beslutat om deltagande. 
 
Rambölls uppdrag har varit att löpande följa upp och utvärdera den delen av NT-satsningen som 
rör för- och grundskolor.  

 
Satsningen har varit uppskattad av så väl lärare, NT-utvecklare som av huvudmännen 
 
Utvärderingen visar att satsningen har varit uppskattad. De lärare som utbildats till NT-
utvecklare upplever att utbildningen varit relevant. NT-utvecklarna har i stor utsträckning deltagit 
i nätverk med andra NT-utvecklare, handlett kollegor i grupp och spridit relevant forskning bland 
sina kollegor. Lärare som fått möjlighet att i grupp diskutera sin undervisning under ledning av 

en NT-utvecklare ger också en positiv bild av satsningen.  
 
Huvudmännen har haft ett formellt och faktiskt ansvar för satsningens genomförande. 

Majoriteten av huvudmännen har haft nytta av det så kallade samverkansdokument som togs 
fram vid starten av satsningen. Samverkansdokumentet var ett villkor för deltagande, och är en 
överenskommelse om samverkan som tecknats mellan huvudmannen och NT-utvecklaren. Lokala 
mål för satsningen angavs och omfattningen av NT-utvecklarens insatser preciserades.  

 
Den flexibla utformningen har utnyttjats och i stor utsträckning anpassats lokala behov  
 
Som NT-satsningen varit utformad har det funnits stort utrymme att anpassa uppläggningen till 
lokala önskemål och behov. Vissa huvudmän har dock efterfrågat en tydligare struktur och mera 
stöd. Flera av de huvudmän som utnyttjat flexibiliteten har lyckats att genomföra NT-satsningen 

på ett sätt som har fungerat väl givet deras förutsättningar och prioriteringar. Dessa huvudmän 
har i stor grad inkorporerat uppföljningen av NT-arbetet med deras systematiska kvalitetsarbete.  
 
Genomslaget har uteblivit   
 
Under den tid som satsningen har pågått har ca 270 NT-utvecklare utbildats, medan antalet 
huvudmän som deltagit nått strax över 150. Över tid har intresset för deltagande spridit sig till 

flera huvudmän och ett stort antal skolenheter. Avtrycket av satsningen hade sannolikt blivit 

större om fler hade deltagit. Antalet utbildade NT-utvecklare är fortfarande litet sett i förhållandet 
till antalet skolor totalt och till behoven för utveckling av undervisningen inom naturvetenskap 
och teknik.   
 
Satsningen är inte långsiktigt säkrad 
 

Till följd av bristen på genomslag och det faktum att stödet från huvudmän eller skolledning i 
många fall haft brister, är NT-utvecklarna en sårbar resurs. De har ingen formell roll och saknar 
mandat att driva förändringsarbete. NT-utvecklare som saknar stöd från ledningsnivån kan inte 
ensamma axla ansvaret för att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete inom naturvetenskap och 
teknik.  
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Ta till vara lärdomarna från NT-satsningen  
 

För att säkra fortsatt utveckling av ett kollegialt lärande inom naturvetenskap och teknik, kan 

några enkla åtgärder från Skolverkets sida öka hållbarheten i denna och liknande satsningar.   
Lärdomarna berör så väl huvudmän och skolledare som myndighetens övergripande arbete med 
skolutveckling.   
 
Huvudmännen har haft möjlighet att anpassa NT-satsningen till lokala behov, men inte alla 
huvudmän har lyckats följa upp genomförandet på ett stödjande sätt. Här kan Skolverket 

underlätta genom att ta fram stöd för att skolor i sitt systematiska kvalitetsarbete ska inkludera 
uppföljningar av kompetensutvecklingsinsatser lika väl som utvecklingen av skolans resultat i 
prioriterade ämnen.  
 
Utvärderingen pekar också på skolledningens stora betydelse för förankring och genomförande 
av utbildningssatsningar. Rektorer och förskolechefer behöver involveras i större utsträckning än 

de har fått möjlighet till i NT-satsningen, både genom information innan och större ansvar under 
genomförandet. Detta kan stärka banden mellan skolledningen och NT-utvecklaren lokalt, och 
kompensera för eventuellt uteblivit stöd från huvudmannen.  
 
Modellen för kollegialt lärande, som har använts i flera nationella skolutvecklingssatsningar, har 

visat sig fungera väl och är mycket uppskattad. Skolverket kan förstärka förutsättningarna för ett 
brett genomslag av nya kompetensutvecklingsinsatser som riktar sig till lärarkollegiet som grupp, 

om också de bygger på modellen för det kollegiala lärandet. Att hålla kvar fokus på kollegialt 
lärande kan bidra till en snabb implementering men framför allt till att ett verksamhetsnära 
utvecklingsarbete kommer till stånd.   
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1. INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund för satsningen 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2012-2016 planera och genomföra 

systematiska utvecklingsinsatser inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik (NT) i 

skolväsendet.1 De två huvudsakliga syftena med uppdraget är att öka elevernas måluppfyllelse 

inom naturvetenskap och teknik samt öka elevernas intresse för vidare studier inom dessa 

ämnesområden. Bakgrunden till satsningen, som hädanefter benämns ”NT-satsningen”, är att 

områdena naturvetenskap och teknik tros vara av central betydelse för såväl svensk ekonomi och 

arbetsmarknad som för att lösa globala utmaningar. 2 Samtidigt visar internationella mätningar 

att svenska elevers resultat i naturvetenskap sjunker.  

 

I regeringsuppdraget anges att insatserna inom ramen för satsningen ska bidra till utveckling av 

undervisningen i NT i grundskolans senare årskurser och gymnasieskolan, stärka undervisningen 

i NT i grundskolans tidigare årskurser, stärka arbetet med ämnena i förskolan samt bidra till att 

underlätta övergången från gymnasieskola till högre utbildning inom NT. Teknikämnet i 

grundskolan ska särskilt uppmärksammas i satsningen.  

 

1.2 NT-satsningens utformning 
Skolverkets utformning av satsningen har tagit utgångspunkt i myndighetens egen analys och 

förslag om framtida utvecklingsområden inom NT (U2011/7370/S). Satsningen har delats in i en 

gymnasiedel och en del som handlat om utveckling i grund- och förskolor. Målen för satsningen 

skulle nås genom ett flertal olika typer av åtgärder, bland andra följande:  

 Kollegialt lärande genom etablerande av nätverk mellan lärare och förskollärare i skola och 

förskola under ledning av en NT-utvecklare,  

 Utbildning av NT-utvecklare över 5 eller 7 terminer, 

 Forum för erfarenhetsutbyte mellan NT-utvecklare, 

 Undervisningsstöd för naturvetenskap och teknik. 

 

Den delen av satsningen som riktats till gymnasieskolan handlade om att höja undervisningens 

kvalitet genom kollegialt lärande och genom att ta fram undervisningsstöd som publicerades på 

webben. Gymnasiedelen av NT-satsningen behandlas inte i denna rapport.  

 

NT-utvecklare är lärare och förskolelärare inom naturvetenskap och teknik och utses formellt av 

den egna huvudmannen. Skolverket har erbjudit utbildningar för NT-utvecklarna i två omgångar 

under åren för uppdraget. Skolverket har vidare tillhandahållit såväl fysiska som webbaserade 

forum för NT-utvecklare för att stimulera bildandet av egna nätverk utifrån behov. En av 

satsningens centrala idéer är att kunskaps- och kompetensutveckling inte bara ska ske genom de 

utbildningar Skolverket tillhandahåller utan även genom att NT-utvecklarna utifrån behov bildar 

nätverk sinsemellan där kollegialt lärande sker.  
 

Inom ramen för satsningen har även ett nytt undervisningsstöd tagits fram för samtliga 

skolformer som omfattas enligt uppdraget. Undervisningsstödet ska vara ett stöd för att planera, 

genomföra och utvärdera undervisningen. Det har även anordnats konferensserier för lärare och 

skolledare i gymnasieskolan i syfte att stimulera en utvecklad undervisning. I samarbete med 

Kungliga Vetenskapsakademien har inspirationsdagar arrangerats på ett antal orter där syftet 

varit att inspirera lärare genom att presentera nyheter från forskning. Den fortsatta 

beskrivningen av NT-satsningen fokuserar på det nationella nätverket och utbildningen inom 

denna då det är föremålet för denna utvärdering.  

 

Tillgången till nätverket och utbildningen är kostnadsfri. Skolverket ersätter dock inte deltagande 

verksamheters kostnader för den tjänstetid som läggs ner av NT-utvecklarna och de kollegor som 

deltar i NT-utvecklarnas arbete. NT-utvecklarnas arbete ska utformas utifrån de behov som 

huvudmännen har och Skolverket ställer inga krav på vilka resurser som ska avsättas för arbetet 

                                                
1 Regeringsuppdrag (U2012/4111/GV, U2011/7370/S).  
2 Ibid. 
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eller hur arbetet ska bedrivas lokalt. Skolverket har dock rekommenderat att 20 procent av NT-

utvecklarens tjänstetid avsätts för arbetet och att tidsåtgången för de kollegor som deltar i 

handledningen beräknats till cirka 10 timmar per termin.  

 

För att få en plats i satsningen ska ett samverkansdokument ha formulerats där NT-utvecklarens 

roll och tjänstetid framgår och där fortbildningens mål och delmål beskrivs. 

Samverkansdokumenten ska undertecknas av huvudmannen.  

 

Utbildningen av NT-utvecklare startade i en första omgång i september 2013, i vilken 130 lärare 

och förskollärare deltog. En andra utbildningsomgång, med 150 lärare och förskollärare, startade 

under hösten 2014. Skolverket höll i början öppet för att starta en tredje utbildningsomgång 

under hösten 2015, men det bestämdes senare att inte starta en tredje omgång. Skolverket 

valde istället att göra riktade insatser mot lärare i årskurserna 4-9 på ett antal orter utifrån olika 

parametrar, däribland utifrån orter där ingen deltar i satsningen, inte har ett Science Center, 

Naturskola, KomTek3 eller liknande.4  

 

Utbildningen för NT-utvecklarna pågår fortfarande när denna slutrapport skrivs. För NT-

utvecklarna från den andra omgången fortsätter utbildningen under hösten 2016. NT-utvecklare 

från den första omgången har erbjudits att delta i höstens träffar. Utbildningen sträcker sig 

således över tre år och ett halvt år för den första omgången NT-utvecklare och två och ett halvt 

år för den andra omgången.  

 

Utbildningens innehåll har bland annat omfattat handledarkunskap, ämnesdidaktiskt fördjupning, 

teknikdagar samt ämnesfördjupning med tematiskt innehåll så som språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, bedömning, hållbar utveckling, programmering och 

engagerande undervisning. Temaområdena har genomsyrat den ämnesdidaktiska delen såväl 

som den ämnesfördjupning som erbjudits. Utbildningen har skett både genom fysiska träffar och 

på den digitala plattformen Adobe Connect.5 Handledarutbildningen pågår i 1,5 år.  

 

1.3 Rambölls uppdrag 

Skolverket har gett Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis Ramböll) i uppdrag att 

utvärdera en del av NT-satsningen nämligen utbildning av och nätverk för NT-utvecklare. 

Rambölls utvärderingsuppdrag omfattar således t.ex. inte gymnasieskolans arbete eller effekter 

på elevnivå vad gäller betyg eller intresse för vidare studier i naturvetenskap och teknik. 

Utvärderingen har genomförts löpande under perioden 2013-2016.  

 

I denna rapport, som utgör Rambölls slutrapport, är det huvudsakliga syftet att ge en samlad 

analys av NT-satsningens måluppfyllelse. Slutrapporten koncentreras kring en bedömning av 

satsningens framgång och om de eftersträvade processerna med syfte att utveckla 

undervisningen har etablerats. Skolverket får därmed ett bättre underlag för sin återrapportering 

till regeringen om NT-satsningens genomförande.  

 

I Rambölls slutrapport sammanfattas de samlade erfarenheterna från arbetet med NT-satsningen 

enligt följande: 

 

 För vilka huvudmän, och under vilka omständigheter, har utformningen och genomförandet 

av NT-satsningen gett de efterfrågade resultaten?  

 Är satsningen långsiktigt hållbar? 

 Vad har Skolverket gjort för att stödja implementeringen av satsningen? 

 Vilken av Skolverkets aktiviteter och stöd har haft bäst effekt? 

 
I Rambölls slutrapport ligger fokus på hållbarhet och goda arbetssätt. Vad gäller hållbarheten ska 

utvärderingen belysa om skolor och huvudmän avser att fortsätta utvecklingsarbetet samt om ett 

                                                
3 KomTek startades på initiativ av NUTEK och AMS. KomTek vänder sig till barn i grundskolan och är ett komplement till den vanliga 

undervisningen. Ett KomTek center finns i flera delar av landet. 
4 Två endagskonferenser har genomförts. De har utvärderats och resultaten redovisas i rapportens kapitel 3.   
5 Adobe Connect är ett verktyg genom vilket det går att möta andra på webben via dator och där kommunikation kan ske genom chat, 

röst och video. 
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kollegialt lärande kommer fortsätta att utvecklas. Vad gäller goda arbetssätt har utvärderingen 

haft ett särskilt fokus på skolhuvudmän som har nått långt i att utveckla och implementera ett 

systematiskt utvecklingsarbete inom naturvetenskap och teknik. Genom att beskriva och värdera 

deras arbetssätt analyseras om dessa huvudmän uppvisar särskilda egenskaper eller har 

förutsättningar som ökar sannolikheten för en hög måluppfyllelse. Syftet är att identifiera 

faktorer som kan leda till mer bestående resultat efter att NT-satsningen har avslutats. Exemplen 

blir särskilt relevanta i Skolverkets återrapportering till regeringen eftersom det ger information 

som kan underbygga utformningen av framtida satsningar. 

 

1.4 Metod och avgränsningar 

Datainsamlingen som ligger till grund för slututvärderingen bygger dels på fallstudier från 

tidigare delrapporter i vilka vi har genomfört en förnyad genomgång av tidigare insamling av 

empiriskt material.6 Slututvärderingen bygger även på helt ny empiri som samlats in genom nya 

telefonintervjuer samt två enkätundersökningar riktade till NT-utvecklare och huvudmän som 

deltar i NT-satsningen. Underlaget för utvärderingens bedömning av Skolverkets insatser har 

dessutom samlats in från dokument och intervjuer med Skolverkets projektmedarbetare.  
 

1.4.1 Fallstudier i ett urval huvudmannaorganisationer 

Fallen som ligger till grund för slututvärderingen är huvudmän som studerats i Rambölls tidigare 

delrapporter. Till slututvärderingen har de specifika fall som studerats, valts ut för att lyfta fram 

och illustrera variationer av olika huvudmäns och skolenheters implementering av NT-satsningen. 

Avsikten har varit att exemplifiera huvudmän som kommit olika långt i sitt arbete. De studerade 

fallen utgör sedermera analysunderlag och används för att identifiera vilka framgångsfaktorer 

respektive hinder som har betydelse för satsningens avtryck och genomförande. 

Analysunderlaget för respektive fall bygger således både på tidigare insamlad empiri samt ny 

empiri i form av intervjuer med aktörer i hela styrkedjan, det vill säga huvudmannaföreträdare, 

skolledare samt förskolelärare- och lärarrepresentanter. Rambölls ambition har varit att fånga 

samtliga led i huvudmannaorganisationen för att få en helhetsbild av hur satsningen har 

fungerat.  

 

Figur 1: Fallstudien fångar huvudmän av varierad storlek, skolform och huvudmannaskap  

   

Fall 1 

 

Fall 2 

 

Fall 3 

 

Fall 4 

 

Fall 5 

Huvudmannaskap Fristående X  X   

Kommunal  X  X X 

Storlek7 Stor/medelstor huvudman   X X X 

Liten huvudman X X    

Särskild NT-profil  X    X 

Skolform Förskola  X X   

Grundskola X   X X 

Källa: Ramböll Management Consulting 

 

I urvalet av huvudmän har kriterier för geografisk spridning och befolkningsmängd i verksam 

eller verksamma kommuner även tagits i beaktande.8 Avsikten har varit att belysa organisationer 

med skilda förutsättningar, egenskaper och resultat. I delutvärderingarna har samma huvudmän 

ingått, men enskilda intervjupersoner inom respektive fall har inte intervjuats alla år.  

 

1.4.2 Enkätundersökningar för att fånga deltagarnas bedömning av satsningen 

Till slututvärderingen har Ramböll även genomfört två enskilda enkätundersökningar. En av 

undersökningarna har fokuserat på huvudmannens roll och aktiviteter i satsningen och endast 

skickats ut till representanter för huvudmän. Den andra enkätundersökningen har fokuserat på 

NT-utvecklarrollen och således distribuerats till samtliga NT-utvecklare runt om i landet.  

                                                
6 Ramböll: Naturvetenskap- och tekniksatsningen. Återrapportering. Rapport till Skolverket, februari 2014 samt Naturvetenskap- och 

tekniksatsningen, Återrapportering 2, Rapport till Skolverket februari 2015.  
7 Storleken på huvudmannen har kategoriserats enligt följande; Stor/medelstorhuvudman >10 skolenheter inom samma huvudman, 

Liten huvudman <10 skolenheter inom samma huvudman 
8 Statistik för befolkningsmängd har hämtats från Statistiska Centralbyrån 
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Enkäterna har tagits fram i samråd med Skolverket och SKL och skickats ut under våren 2016. 

Svarsfrekvensen för enkäten till NT-utvecklare är 58 procent (exkl. 2 procent som inte avslutat 

enkäten) och 47 procent (exkl. 3 procent som inte avslutat enkäten) i enkäten till huvudmännen. 

 

1.4.3 Avgränsningar 

Utvärderingsuppdraget omfattar inte gymnasieskolan. Utvärderingen omfattar inte heller de 

lokala utvecklingsprojekt som får medel inom ramen för satsningen. Slutligen ligger det utanför 

denna utvärdering att belysa, följa upp samt att utvärdera det utvecklingsarbete inom 

naturvetenskap och teknik som startar våren 2016 och ska pågå mellan maj 2016 och maj 2017.  

 

Ursprungligen skulle utvärderingen genom periodiska återrapporteringar öka Skolverkets 

möjlighet att skapa en välfungerande satsning. Det formativa syftet gällande NT-satsningens 

utformning har Skolverket och Ramböll kommit överens om att tona ner i slutrapporten, men 

utvärderingens generella lärdomar om hur nationella skolutvecklingssatsningar bäst kan utformas 

och analyseras, presenteras givetvis i rapportens slutsatser.  

 

1.5 Rapportens disposition 

Efter denna inledning följer kapitel 2 som presenterar Rambölls huvudsakliga iakttagelser från 

tidigare delrapporter. I kapitel 3 och 4 belyser utvärderingen genomförandet av NT-satsningen ur 

deltagarnas perspektiv och hur resultaten bedöms. I kapitel 3 redovisas Skolverkets stödjande 

insatser och hur de har uppfattas av NT-utvecklare och huvudmän. I kapitel 4 går vi närmare in 

på hur arbetet i skolor och förskolor har bedrivits och redogör för resultat och bedömning. I 

kapitel 5 behandlas vilka förutsättningar som finns för att de strukturer som byggts upp under 

den tiden som satsningen pågått ska leva kvar när Skolverkets riktade insatser kopplade till NT-

satsningen upphör. I kapitel 6 analyseras bidragen från satsningens olika komponenter till det 

övergripande resultatet hittills. I kapitel 7 sammanfattas Rambölls bedömningar och slutsatser 

och våra rekommendationer presenteras.  
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2. RAMBÖLLS TIDIGARE IAKTTAGELSER  

Under Rambölls utvärdering av NT-satsningen har två delutvärderingar lämnats till Skolverket, 

en för varje år som satsningen fortskridit dvs. 2014 och 2015. I de två tidigare delrapporterna 

fann Ramböll bland annat:  

 Att ägarskapet för satsningen axlades olika bland huvudmännen vilket också påverkade 

förutsättningarna för ett lyckat genomförande på skolorna. Bland annat identifierade Ramböll 

huvudmän som beskrev satsningen som något NT-utvecklaren driver och att genomförandet 

därmed är beroende av NT-utvecklarens personliga engagemang för arbetets framgång.  

 Att huvudmannens ansvar för satsningen även påverkade hur arbetet med kollegialt lärande 

utvecklades på skolorna och ifall kollegiet fått förutsättningar i form av tid och resurser för att 

träffas kollegialt och bedriva kollegialt lärande.   

 Att de utbildningsinsatser som Skolverket erbjudit NT-utvecklare för de allra flesta deltagare 

har lett till utvecklad kunskap i något avseende. 

 

Utvärderingarna identifierade följande tre faktorer som förklaringsfaktorer för satsningens 

önskade resultat och effekter; vilka mål som huvudmän lokalt styr mot, i vilken utsträckning 

handledning sker under ledning av NT-utvecklare samt hur mycket tid som frigjorts på skolorna 

för satsningen.  
 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av vad ovanstående iakttagelser har haft för 

betydelse för satsningens genomförande.  

 

2.1 Huvudmannens engagemang för satsningen påverkar förutsättningarna för 

genomförandet 

Huvudmannens roll i NT-satsningen är av central betydelse. Det är huvudmannen som i 

överenskommelsen med NT-utvecklaren under stor frihet sätter ramen, inriktningen och 

ambitionen för NT-satsningen i sin kommun eller verksamhet. NT-satsningen ska inte bara leda 

till en förbättrad undervisning på skolnivå utan även till ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 

med naturvetenskaps- och teknikämnena på huvudmannanivå. Ramböll identifierade tidigt i sin 

utvärdering en spännvidd i huvudmännens grad av ägarskap för satsningen. Av utvärderingen 

framgår att det finns huvudmän som tydligt axlar ägarskapet för satsningen. Detta tar sig uttryck 

i att de förstår och agerar med utgångspunkt från att de har stor frihet att utforma satsningen 

utifrån sina behov och att de har en plan för hur de ska driva satsningen lokalt. För dessa 

huvudmän utvecklar sig satsningen i större utsträckning i enlighet med Skolverkets intentioner 

med att till exempel utveckla och stödja former för kollegialt lärande samt skapa förutsättningar i 

form av tid och resurser för att lärare ska kunna träffas kollegialt. 
 

2.2 Skolverkets utbildningsinsatser bidrar till att uppnå önskade processer för deltagande 

huvudmän 

Enligt Skolverket är antagandet att om utbildningsinsatserna för NT-utvecklare bidrar till att 

stödja utvecklarna i deras uppdrag att utveckla kollegialt lärande på skolorna, är det sannolikt att 

NT-satsningen kan bidra till en utvecklad undervisning för eleverna och vice versa. Rambölls 

bedömning från tidigare genomförda utvärderingar är att Skolverkets utbildningsmoment och 

insatser visat tecken på att understödja önskade processer. Framförallt har satsningen bidragit 

till att stödja arbetet med att skapa hållbara nätverk mellan NT-utvecklare, att utveckla 

kunskaper om handledningsfrågor och att utveckla kunskaper om språkutvecklande arbetssätt i 

NT-ämnena, detta är exempel som NT-utvecklarna har uppgett i intervjuerna inför Rambölls 

delrapporter. Utvärderingarna visar också att lärare i viss utsträckning utvecklat sin förmåga att 

planera och genomföra undervisningen i NT-ämnena. Kunskaperna i bedömning uppges också ha 

ökat något. Framförallt är det Skolverkets utbildningsinsatser som riktats mot NT-utvecklare och 

det stödmaterial som tillhandahållits som bidragit till ovanstående resultat.  
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Den samlade bedömningen av Rambölls tidigare utvärderingar var att utbildningsinsatserna som 

genomförts och finansierats av Skolverket i olika utsträckning resulterat i önskade processer för 

deltagande huvudmän. 

 

2.3 Utvärderingarna identifierade i huvudsak tre förklaringsfaktorer för ett lyckat 

genomförande 

Utvärderingen identifierade tre faktorer som förklarar resultatet och förutsättningar för att 

satsningen ska bidra till önskade resultat och effekter; vilka mål som skolenheterna lokalt styr 

mot, i vilken utsträckning handledning sker under ledning av NT-utvecklare samt hur mycket tid 

som frigjorts i skolenheterna för satsningen.  

 

1. Vad gäller den första huvudsakliga observationen identifierades olika tolkningar av NT-

satsningens syfte och vilka resultat skolorna strävar efter inom ramen för satsningen. Där 

visade utvärderingen exempel på tre former av variationer; 

 Huvudmän som enbart strävar efter att nå Skolverkets uttrycka mål och resultat med 

satsningen. Här finns ofta en samstämmighet mellan samverkansdokumentets uttryckta 

mål och hur de intervjuade representanterna för de olika nivåerna i organisationen återger 

dem. 

 Huvudmän som strävar efter att nå Skolverkets uttryckta mål och resultat i kombination 

med andra, lokala mål. 

 Huvudmän som strävar efter att nå andra mål och resultat än vad Skolverket har 

formulerat för satsningen. 

 

2. Den andra huvudsakliga observationen handlade om, och i så fall i vilken utsträckning 

handledning sker på de skolor som har observerats under empiriinsamlingen. Å ena sidan 

fanns det organisationer där inte en enda enskild träff genomförts sedan NT-utvecklaren 

påbörjat sitt uppdrag. Å andra sidan fanns det organisationer där processen för det kollegiala 

lärandet snabbt kommit på plats och där NT-träffar sker regelbundet. Däremellan finns det 

också en spännvidd i vilken utsträckning och med vilken kontinuitet handledning sker. 
 

3. Den tredje huvudsakliga observationen handlar om att det finns betydande skillnader kring i 

vilken utsträckning tid har frigjorts för NT-utvecklare och lärare för att ägna sig åt NT-

satsningen inom sina respektive skolenheter. Det identifierades framför allt stor spännvidd 

gällande i vilken omfattning NT-utvecklare handleder sin eller sina grupper i genomsnitt per 

termin. Ett hinder som har uttryckts är att det för vissa NT-utvecklare varit svårt att få tid för 

handledning av lärare från sin skolledare. Rambölls samlade bedömning av utvärderingen var 

att satsningen fungerar olika väl på de skolor som undersökts och att det finns en stor 

variationsrikedom i hur NT-satsningen organiseras och genomförs lokalt. Dock kan i huvudsak 

de tre nämnda observationerna i kombination med huvudmannens centrala betydelse för att 

förverkliga satsningens mål förklara varför satsningen i olika utsträckning kan brista eller 

fungera hos respektive huvudman och på respektive skola. 
 

2.4 Rambölls samlade bild från de två presenterade delutvärderingarna 

 Huvudmannens engagemang till satsningen har betydelse. Huvudmannens stöd och ägarskap 

för satsningen påverkade i vilken utsträckning arbetet med det kollegiala lärandet utvecklats i 

deltagande skolor och förskolor.   

 Skolverkets riktade insatser till framförallt NT-utvecklare har lett till önskade processer. För 

de allra flesta deltagare har Skolverkets insatser i något avseende lett till utvecklade 

kunskaper.  

 Ramböll identifierade tre faktorer som förklarade resultatet av genomförandet; vilka mål som 

huvudmännen lokalt styr mot, i vilken utsträckning handledning sker under ledning av en NT-

utvecklare och hur mycket tid som frigjorts i skolenheten för satsningen. 
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3. SKOLVERKETS STYRNING FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN  

I denna slututvärdering görs en samlad bedömning av i vilken utsträckning Skolverkets riktade 

insatser inom ramen för satsningen har gett effekt och lett till att önskade processer inom 

deltagande skolor har börjat etableras. Med det menas om de aktiviteter som Skolverket erbjudit 

deltagare i NT-satsningen varit tillräckliga för att uppnå uppsatta mål. I detta kapitel återges 

främst vilka aktiviteter och insatser som Skolverket tillhandahållit inom ramen för satsningen och 

vad de resulterat i på deltagande skolor och för deltagande lärare och NT-utvecklare. I detta 

kapitel ämnar nedanstående frågeställningar i utvärderingen att besvaras:  

 

 Vad har Skolverket gjort för att stödja implementeringen av satsningen? 

 Vilken av Skolverkets aktiviteter och stöd har haft bäst effekt? 

 

Rambölls samlade bedömning bygger på en värdering av resultatet från datainsamlingen genom 

kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar.  

 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om vad Skolverket gjort inom ramen för NT-satsningen. Därefter 

presenteras deltagande huvudmän och NT-utvecklares erfarenheter och bedömning av 

Skolverkets insatser. 

 

3.1 Skolverkets insatser inom NT-satsningen 
I Regeringsuppdraget till Skolverket anges att: 

 

 Uppdraget ska genomföras med elevernas måluppfyllelse i fokus. 

 Syftet med satsningen är att öka elevernas intresse för vidare studier inom dessa 

ämnesområden. 

 
Skolverket har tagit fram en utbildningsplan för en sammanhållen utbildning för NT-utvecklare i 

förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola i där teknikämnet 

särskilt uppmärksammas. Skolverkets utbildningsplan för NT-utvecklare har bestått av 

handledarkunskap, ämnesdidaktiskfördjupning, teknikdagar och ämnesfördjupning med tematiskt 

innehåll. Skolverket har med utbildningsplanen som grund utvecklat NT-utvecklarutbildningens 

innehåll och progression, upphandlat lärosäten som håller i utbildningen, utvecklat ett 

webbaserat undervisningsstöd samt verktyg för kommunikation mellan handledarna (Adobe 

Connect, Fronter). Skolverkets har slutligen organiserat och administrerat huvudmän och NT-

utvecklares deltagande.  

 

Skolverket har också utvecklat olika insatser i syfte att bidra till NT-satsningens framgång. De 

aktiviteter och insatser som Skolverket i huvudsak erbjudit är:  

 

 Att utbilda NT-utvecklare och erbjuda digitala och fysiska plattformar för nationella nätverk, 

kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. 

 Att ta fram nytt undervisningsstöd för lärare och förskolelärare som undervisar i förskola, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. 

 Endagskonferenser för lärare i årskurs 4-9.  

 

Centralt i riggningen och organisation av satsningen är det samverkansdokument som tecknas 

mellan huvudmän och NT-utvecklare. Det är ett styrdokument med satsningens mål och ett 

undertecknat samverkansdokument är ett villkor för deltagande.  

 

Nedan presenteras resultatet och Rambölls samlade bedömning på frågorna om vilka av 

Skolverkets stödjande aktiviteter och insatser som har haft bäst effekt för satsningens 

måluppfyllelse.  
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3.1.1 Fysiska träffar och utbildningstillfällen har uppskattats bland NT-utvecklare 

Skolverkets utbildningssatsning på NT-utvecklare har som tidigare nämnt omfattat 

handledarkunskap, ämnesdidaktisk fördjupning, teknikdagar och ämnesfördjupning med 

tematiskt innehåll såsom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, bedömning, hållbar 

utveckling, programmering och engagerande undervisning. Detta har skett genom fysiska träffar, 

genom den av Skolverket framtagna digitala plattformen Adobe Connect samt det stödmaterial 

som publicerats på webben. 

 

Utvärderingens centrala iakttagelse är att deltagandet vid de nationella träffarna och 

ämnesdidaktiska träffarna varit hög. NT-utvecklare har även varit nöjda med upplägget och den 

kunskap de fått genom träffarna. En stor majoritet (84 procent) upplever att de i hög eller 

ganska hög utsträckning använt den kunskap de fått genom träffarna i handledningen av sina 

kollegor. Likväl har också deltagandet vid fysiska träffar för handledarutbildning varit högt och de 

som deltagit uppger att de haft stor nytta av dessa tillfällen. Som framgår av figur 2 nedan har 

närvaron vid de ämnesdidaktiska träffarna varit hög, åtminstone bland de NT-utvecklare som 

svarat på enkäten. Av de som startade sin NT-utvecklarutbildning under läsår 2014-2015 har 

deltagandet under samtliga ämnesdidaktiska träffar legat på över 85 procent.  

 

Figur 2: Deltagande vid nationella och ämnesdidaktiska träffar 

 
Källa: Ramböll Management Consulting 2016   

 

Utvärderingen visar även att deltagandet vid träffarna för handledarutbildningen har varit högt. 

Bland NT-utvecklare som påbörjade sin utbildning 2013-2014 har över 90 procent av de 

svarande angett att de deltagit vid samtliga träffar som erbjudits dem, se figur 3 som visar 

uppslutningen på handledarträffarna.  

 

Figur 3: Deltagandegrad på handledarträffar 

 
Källa: Ramböll Management Consulting 2016   

 

89% 90% 92% 91% 

0% 

76% 

0%

50%

100%

sep-14 jan-15 sep-15 jan-16 Har inte deltagit Har för avsikt
att delta i

träffen i sept
2016

Ange vilka nationella träffar och ämnesdidaktiska träffar du har 
deltagit på: Flera svar är möjliga 

(N=433) 

96% 93% 91% 

4% 
0%

50%

100%

okt-13 mar-14 okt-14 Har inte deltagit

Ange vilka handledarträffar via Adobe Connect som du har 
deltagit på: Flera svar är möjliga 

(N=216) 



11 

 

 

 

 

  

Träffarna har även visat hög relevans och nytta för deltagarna då 71 procent av de som svarat på 

enkäten angett att de använt innehållet i handledarutbildningen i sin handledning av sina 

kollegor.   

 

Rambölls bedömning är att de fysiska träffarna och utbildningsinsatserna som Skolverket 

tillhandahållit haft stor effekt och bidragit till ökad kunskap för NT-utvecklare i deras uppdrag att 

handleda kollegor vid kollegiala träffar.  

 

3.1.2 Digitala träffar genom fjärrundervisningen har varit mindre uppskattade 

Till skillnad från det höga deltagandet vid ämnesdidaktiska träffar och nationella träffar har 

deltagandet vid handledarträffarna via Adobe Connect inte varit lika konstant hög. Utvärderingen 

visar att deltagandet minskat med flera procentenheter för varje träff som erbjudits. Som minst 

var deltagandet under våren 2016 då endast 28 procent angett att de deltagit vid träffen. Även 

nyttan av deltagandet har värderats som relativt lågt, 44 procent har i undersökningen angett att 

de i hög eller ganska hög utsträckning använt det de tagit del av på Skolverkets handledarträffar 

via Adobe Connect i sin funktion som NT-utvecklare. Utvärderingen visar samma trend för 

samtliga av deltagarna, oavsett vilket år som de påbörjat satsningen.  

 

Figur 4: Nyttan av fjärrundervisningen genom Adobe Connect 

 

Källa: Ramböll Management Consulting 2016 

 

En förklaring till varför deltagandet vid träffarna genom det digitala stödverktyget varit mycket 

litet uppges vara att programmet ofta krånglat och även varit svårt att bemästra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Intervju med en NT-utvecklare kommunal huvudman, våren 2016 

 

Rambölls samlade bild är att NT-utvecklare upplever en handledarutbildning som relevant för 

deras möjlighet att fullgöra sitt uppdrag samt att fjärrundervisningen kan bidra till att utveckla 

kunskaper om handledningsfrågor för utvecklarna. Dock har deltagandet vid de digitala träffarna 

sjunkit och vid träffen under våren 2016 var det endast 28 procent som i enkäten angav att de 

deltog.  
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att träffas i verkligheten har det kanske varit lönsamt” 
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Rambölls bild är att när lärare och förskolelärare får möjlighet att samarbeta och träffas har detta 

en förstärkande effekt för nyttan av insatsen. Att samverka virtuellt kan vara kostnadseffektivt 

men har för denna satsning inte visat på hög nytta för deltagande NT-utvecklare.  

 

3.1.3 Behovet av digitala plattformar för kommunikation har varit litet 

Skolverket har även tillhandahållit webbaserade stödverktyg för att stödja NT-utvecklare i deras 

arbete, bland annat genom att underlätta erfarenhets- och idéutbyte mellan NT-utvecklare 

genom digitala plattformar för kommunikation och kunskapsstöd.  

 

Rambölls övergripande bild är att de digitala stödverktygen som tillhandahållits av Skolverket 

inte uppfattas vara ett centralt stöd för NT-utvecklare i deras uppdrag. Adobe Connect används 

sällan annat än inom ramen för fjärrundervisningen och Fronter används inte heller för att hålla 

kontakt med andra NT-utvecklare. Däremot är vår bild att nyttan av Fronter för att hämta 

information är hög. Rambölls bild är att NT-utvecklare i stor utsträckning använder Fronter för att 

hämta information och stödmaterial och att denna möjlighet bedöms vara positiv. 

 

Det samlade intrycket är att plattformarna för kommunikation och nätverkande, Adobe Connect 

och Fronter inte har använts för att ha kontakt med andra NT-utvecklare, medan träffarna som 

Skolverket tillhandahållit har varit uppskattade.  

 

Figur 5: NT-utvecklarnas användning av stödverktyget Adobe Connect

 

Källa: Ramböll Management Consulting 2016 

 

Undersökning visar att endast 45 procent av NT-utvecklarna använt Adobe Connect för att ta 

kontakt med andra NT-utvecklare under den tid som de haft sitt uppdrag som NT-utvecklare. Av 

figur 5 framgår att endast 28 procent uppger att de fortfarande använder Adobe Connect för att 

ha kontakt med andra NT-utvecklare. Utvärderingen visar även att Adobe Connect sällan används 

annat än inom ramen för fjärrundervisningen. Endast 21 procent uppger att de använder Fronter 

för kommunikation genom chat, röst eller video. Den vanligaste förklaringen till varför 

stödverktygen inte använts för kommunikation annat än vid fjärrundervisningen har varit ett 

upplevt bristande behov av ett sådant verktyg, dels eftersom NT-utvecklarna inte har 

kontinuerlig kontakt med andra NT-utvecklare, dels eftersom de i arbetet använder andra digitala 

verktyg för kommunikation och nätverkande med andra NT-utvecklare. 

 

Däremot bedömer betydligt fler nyttan av att kunna hämta information från Fronter som mycket 

eller ganska högt, som visat i figur 6. Nästan 93 procent anger att de använder verktyget för att 

hämta information och 74 procent har bedömt verktyget som mycket eller ganska nyttigt för 

ändamålet.  
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Figur 6: NT-utvecklarnas bedömning av stödverktyget Fronter för att hämta information  

 
Källa: Ramböll Management Consulting 2016 

 

Intervjuade NT-utvecklare har gett samma bild av användning och nytta av stödverktygen som 

enkätresultatet påvisat. Till exempel bekräftar en NT-utvecklare hos en kommunal huvudman 

värdet av Fronter för att hämta intressant och användbart underlag:  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Intervju med en NT-utvecklare kommunal huvudman, våren 2016 

 

Liksom i den andra delutvärderingen visar denna utvärdering att stödverktygen för 

kommunikation har haft liten betydelse för NT-utvecklarna i deras uppdrag9. Årets uppföljning av 

nyttan av verktygen bekräftar Rambölls tidigare bild av att Fronter till största del används till att 

hämta information snarare än för att kommunicera med andra NT-utvecklare.  

 

3.1.4 Samverkansdokument har varit mer användbarhet för huvudmän än för NT-utvecklare 

Utvärderingen visar att huvudmännen i större utsträckning har upplevd samverkansdokumentet 

som användbart under genomförandet av satsningen. Bland huvudmännen är det 83 procent som 

svarade att samverkansdokumentet varit mycket eller ganska användbart medan motsvarande 

utfall på samma fråga ställd till NT-utvecklare är 47 procent. Av huvudmännen var det ingen, 

dvs. 0 procent, som svarade att dokumentet inte alls varit användbart under genomförandet, 

medan totalt 14 procent av NT-utvecklarna uppgav att samverkansdokumentet inte varit 

användbart.  

 

I de enkätundersökningar som genomfördes 2016 har huvudmän respektive NT-utvecklare 

tillfrågats om hur användbart samverkansdokumentet har varit för dem. Huvudmännen fick 

frågan: Hur användbart har det samverkansdokument som ni tog fram inför deltagandet i NT-

satsningen varit under genomförandet? NT-utvecklarna tillfrågades om motsvarande: Hur 

användbart har samverkansdokumentet varit för dig i rollen som NT-utvecklare under 

genomförandet av NT-satsningen? I figur 7 nedan presenteras svaren samlat för huvudmännen 

och NT-utvecklarna.  
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Figur 7: Huvudmän och NT-utvecklares bedömning av samverkansdokumentet 

 
Källa: Ramböll Management Consulting 2016 

 

Huvudmän som har beskrivit användbarheten av samverkansdokumentet har i huvudsak nämnt 

nyttan i att ha ett styrdokument i form av en överenskommelse som tydliggjort ramarna för 

genomförandet. Samverkansdokumentet har beskrivits som ett förtydligande av satsningens 

syfte, genomförande och mål. Dokumentet har även bidragit till att tydliggöra NT-utvecklarens 

uppdrag.  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Intervju med en företrädare för en fristående huvudman, våren 2016  

 

Citaten visar exempel på hur samverkansdokumentet använts under genomförandet av 

satsningen. Dokumentet har använts som ett ramverk för att ge en helhetsbild av satsningen och 

även legat till grund för det förändringsarbete som genomförts på skolorna till följd av NT-

satsningen. Samverkansdokumentet har vidare använts vid medarbetarsamtal och uppföljande 

samtal mellan skolledare och NT-utvecklare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Intervju med en företrädare för en kommunal huvudman, våren 2016.  

 

Rambölls tidigare bild av samverkansdokumentets betydelse kvarstår. Samverkansdokumentet 

mellan huvudman och NT-utvecklare har haft stor betydelse för att tydliggöra och fastställa NT-

utvecklarens uppdrag och huvudmannens roll, men den samlade användbarheten och relevansen 

av dokumentet är betydligt lägre för NT-utvecklarna än huvudmännen.  

 

3.1.5 Endagskonferenserna har inte genererat några utvecklingsaktiviteter 

Till huvudmän som inte deltar i NT-satsningen har Skolverket erbjudit två endagskonferenser 

under hösten 2015 för lärare i årskurs 4-9. Endagskonferenserna har hållits i Ulricehamn och i 

Mariestad. Till varje konferens har lärare, skolledare och huvudman från närliggande kommuner 

också deltagit. På respektive konferens har deltagare kunnat möta NT-utvecklare och ta del av 

aktiviteter där för att praktiskt prova på vissa delar av NT-satsningen.  
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Vid uppföljande intervjuer med lärare som deltagit i Skolverkets endagskonferenser framgår att 

lärarna generellt varit nöjda och positiva till konferensdagen i sin helhet. Samtliga lärare uppgav 

att konferensdagens innehåll har varit relevant och givande, samt bidragit till inspiration. En del 

lärare har efter konferensen tillämpat övningar och material som presenterats på workshopen, 

framförallt ”Concept Cartoons” och korsord. Andra lärare som intervjuats har beskrivit att de 

planerar att använda några av övningarna framöver i sin undervisning. Gällande konferensdagens 

möjlighet till bestående avtryck i utveckling av natur-och teknikämnet har det enligt 

intervjupersonerna inte initierats något utvecklingsarbete till följd av konferensen. I flera fall har 

däremot deltagande lärare delat med sig av sina nya kunskaper till andra lärare på skolorna de 

till vardags arbetar. Det har emellertid inte funnits någon direkt uppföljning av lärarnas 

deltagande på konferensen varken på respektive skola eller hos huvudmannen. I intervju med 

deltagande huvudmän framgår att satsningen inte följts av att ett påbörjat arbete i 

huvudmannaorganisationen med NT-satsningen, främst med anledning av att andra lokala 

prioriteringar redan beslutats. 

 

Rambölls samlade bedömning är att endagskonferenserna varit givande för deltagande lärare 

men ur ett långsiktigt perspektiv endast är punktinsatser som inte genererar i något 

utvecklingsarbete inom naturvetenskap och teknik bland deltagande huvudmannaorganisationer.  

 

3.2 En flexibel utformning av satsningen har varit gynnsam på vissa skolor 

Det finns flera exempel på att NT-satsningen har upplevds som en mindre prioriterad satsning 

jämfört med framförallt Matematik- och Läslyftet. Detta eftersom att skolorna till skillnad från 

nämnda satsningar inte erhållit någon ekonomiskt ersättning för sitt deltagande i NT-satsningen. 

Ett antagande har därför varit att konkurrensen från andra satsningar har tagit mycket kraft 

lokalt och drabbat genomförandet av NT-satsningen. Bland annat har nedanstående uttryckts av 

en skolledare för en kommunal huvudman: 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Intervju med en skolledare för en kommunal grundskola, våren 2016 

 

Utvärderingen visar dock att antagandet inte har något entydigt stöd. På frågan om parallellt 

pågående satsningars betydelse för genomförandet av NT-satsningen är, som visas i nästa figur, 

majoriteten av de svarande neutrala. 45 procent svarar att deltagandet i andra satsningar 

påverkat genomförandet av NT-satsningen varken negativt eller positivt.  

 

Figur 8: Huvudmännens upplevelse av parallellt pågående satsningar 

 

Källa: Ramböll Management Consulting 2016  
 

32 procent av de som svarat uppgav visserligen att de uppfattat att andra satsningar har gett 

negativ påverkan för genomförandet, men av intervjuerna och annat insamlat material framgår 

att många har inspirerats och lärt av Matematiklyftet och även Läslyftets struktur. Det är dessa 
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satsningars utformning som gett inspiration till genomförandet av NT-satsningen. Ett uttryck för 

denna läroeffekt gavs i en intervju med en huvudman:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Intervju med en representant för en huvudman, våren 2016  

 

Vi tycker oss kunna se att parallellt pågående satsningar ökar arbetsbördan, men i viss 

utsträckning stödjer genomförandet. NT-satsningens genomslag på skolor runt om i landet 

förefaller ha begränsats av andra satsningar som erbjuder ekonomiskt stöd. Samtidigt visar 

utvärderingen att andra satsningar fungerat som inspiration och förlaga för det praktiska 

genomförandet av NT-satsningen. Detta menar vi kan förklaras av satsningens flexibilitet i 

utformningen men också av att flera pågående satsningar som Skolverket ansvarar för, 

innehåller samma ”ingredienser” och verktyg för skolornas utvecklings- och förändringsarbete. 

 

3.3 Sammanfattande slutsatser  

Sammanfattningsvis visar Rambölls utvärdering att de insatser som Skolverket har genomfört för 

att stödja implementeringen av satsningen bidragit till en ökad måluppfyllelse och i olika 

utsträckningar till önskade processer bland deltagande skolor. Rambölls slutsatser är att 

 De fysiska träffarna i form av ämnesdidaktiska träffar, nationella träffar och handledarträffar 

har visat ständig hög närvaro och på hög nytta för NT-utvecklarens arbete och uppdrag.  

 Träffarna har bidragit till kompetensutveckling och ökade möjligheter att bedriva kollegiala 

träffar för NT-utvecklare.  

 Stödverktyget Fronter har i stor utsträckning använts för att hämta information, detta har 

visat vara en funktion som varit till stor nytta för NT-utvecklare och uppskattats av 

målgruppen. 

 Samverkansdokumentet har varit till stor nytta för huvudmännen men mindre för NT-

utvecklare i genomförandet av satsningen.  

 

Rambölls bedömning är därför att: 

• Funktionen för informationshämtning via Fronter och de fysiska träffarna som erbjudits NT-

utvecklare har varit nödvändiga för måluppfyllelsen i satsningen.  

• De digitala plattformarna Adobe Connect och Fronter (för kommunikation och nätverkande) har 

haft mindre betydelse för satsningens måluppfyllelse.  

”Det intressanta var att det var NO-lärare som satt med i gruppen för läslyftet och 

diskuterade NO-texter ur ett språkligt perspektiv. Det var ett lyckokast. Det kollegiala 

lärandet, man lär av varandra, det görs i alla dessa satsningar. Det skapas ett utbyte“ 
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4. SKOLOR OCH FÖRSKOLORS GENOMFÖRANDE AV NT-

SATSNINGEN 

I slututvärderingen ingår att ge en beskrivning av satsningens genomförande på lokal nivå, det 

vill säga hur det lokala utvecklingsarbetet inom naturvetenskap och teknik med stöd av NT-

utvecklaren organiserats och fungerat i deltagande skolor och förskolor. 10 Fokus ligger på det 

praktiska genomförandet och att lyfta fram variationer i implementeringen av NT-satsningen. 

Kapitlet avser även att beskriva genomförandet av NT-satsningen på lokal nivå med 

utgångspunkt i olika perspektiv från skolors hela styrkedja, det vill säga på huvudmannanivå, 

skolledarnivå, NT-utvecklarnivå samt lärarnivå.  

 

Föreliggande kapitel baseras dels på Rambölls fallstudier som tidigare beskrivits under kapitel 1 i 

vilka intervjuer har genomförts med representanter från olika delar av styrkedjan. Ytterligare 

baseras kapitlet på två enkätundersökningar till NT-utvecklare respektive huvudmän som 

genomförts under våren 2016, samt på insamlat data från tidigare delrapporter11. 

 

4.1 NT-utvecklarna har framförallt handlett kollegor i grupp  

Utvärderingen visar att den vanligaste aktiviteten som NT-utvecklaren varit involverad i är 

handledning av kollegor i grupp. På lokal nivå har NT-utvecklaren i varierad omfattning, bedrivit 

kollegiala träffar med lärare och förskolelärare.   

 

Totalt har 82 procent av de svarande NT-utvecklarna handlett kollegor i grupp. Figur 9 nedan 

visar också att en stor andel av NT-utvecklarna har deltagit i nätverk med andra NT-utvecklare 

(74 procent) eller bevakat och spridit relevant forskning (73 procent). 37 procent av NT-

utvecklarna har även angett att de varit involverad i aktiviteter utöver de redan beskrivna. I 

enkätundersökningen gavs NT-utvecklarna möjlighet att beskriva vilka andra aktiviteter de varit 

involverade i. Av svaren framgår att NT-utvecklare exempelvis hållit i workshops, ”Startat ett 

kreativt återvinningscenter för förskolarna”, eller hållit i ”Experimentdagar på biblioteket för 

allmänheten” Endast 3 procent av NT-utvecklarna har angett att de inte varit involverad i någon 

aktivitet överhuvudtaget.  

 

Figur 9: Aktiviteter som NT-utvecklarna varit involverade i   

 

Källa: Ramböll Management Consulting 2016 

 

NT-satsningens genomförande på lokal nivå har framförallt byggt på att NT-utvecklaren i varierad 

omfattning bedrivit kollegiala träffar med lärare och förskolelärare. Samtliga NT-utvecklare som 

intervjuats har påbörjat eller arbetat med kollegiala handledningsträffar. Träffarna har för det 

                                                
10 Med hela styrkedjan avser vi alla nivåer dvs.  huvudmannanivån, skolnivån NT-utvecklarnivån och lärarnivån  
11 Rambölls delrapporter, februari 2014 samt februari 2015 
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mesta ägt rum några gånger per termin, och ofta förekommit på redan befintliga mötestider 

såsom ämneslagsträffar. Generellt sett har handledningstillfällena pågått under ett par timmar.  

 

Ungefär hälften av NT-utvecklarna i fallstudierna uppger att de i dagsläget har strukturerade och 

regelbundna träffar såsom de tidigare har haft under NT-satsningen. Andra NT-utvecklare 

beskriver att de kollegiala träffarna blivit färre, eller helt stannat av. Av de NT-utvecklare i 

enkäten som uppgett att de handlett kollegor i grupp, har 64 procent fortfarande regelbundna 

träffar där de planerar, diskuterar och utvärderar undervisningen i naturvetenskap och teknik. 

Hela 72 procent gör det minst 1 gång i månaden varav 13 procent av de svarande uppger att de 

träffas kollegialt varje vecka.  

 

Sammantaget visar Rambölls utvärdering att NT-utvecklarna i stor utsträckning har handlett 

kollegor regelbundet under NT-satsningen. Däremot finns tecken på att antalet NT-utvecklare 

som i dagsläget fortfarande har strukturerade handledningsträffar minskat.  

 

4.1.1 NT-utvecklare har styrt innehåll samt utformning av handledningsträffarna   

Det är NT-utvecklaren som i första hand styrt handledningsträffarnas innehåll samt utformning. 

NT-utvecklaren har haft en samordnande roll och varit ansvarig för att planera och genomföra 

träffarna med deltagande lärare eller förskolelärare.  

 

NT-utvecklarens handledande funktion har uppskattats av lärare respektive förskolelärare i 

fallstudierna. NT-utvecklaren beskrivs ha samordnat och drivit träffarna, vilket skapat 

förutsättningar till kollegiala samtal på en mer strukturerad nivå. Det kollegiala lärandet har 

exempelvis möjliggjorts genom att deltagare diskuterat moment i undervisningen eller 

provresultat tillsammans på handledningstillfällena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Telefonintervju med lärare som deltagit på handledningsträffaar, våren 2016  

 

Gällande innehållet på träffarna har diskussionerna framförallt utgått från ett specifikt tematiskt 

innehåll som Skolverket tagit fram för NT-satsningen, så som språk-och kunskapsutvecklande 

arbetssätt, bedömning, hållbarhetsutveckling, programmering och engagerande undervisning. 

Sammantaget har 83 procent av NT-utvecklarna angett att träffarna tagit utgångspunkt i ett 

tematiskt innehåll, och hälften av de svarande har angett att diskussionerna vid 

handledningsträffarna utgått från Skolverkets utbildningsmaterial till NT-satsningen. Däremot är 

det 15 procent som uppgett att de inte använt Skolverkets utbildningsmaterial från NT-

satsningen men i stället använt annat material under träffarna. Också i enkätens öppna 

svarsalternativ har det framgått att annat utbildningsmaterial har diskuterats på träffarna, något 

som ligger i linje med satsningens flexibla utformning.  

 

NT-utvecklaren har även fungerat som ett viktigt stöd och inspiration till lärare och 

förskolelärares egen undervisning. I intervju med en lärare som deltagit på handledningsträffar 

beskrevs till exempel att NT-utvecklaren lyckats ”Ge inspiration som ger driv i undervisningen”.  

 

Sammantaget har intervjuade lärare eller förskolelärare som deltagit i handledningsträffar med 

NT-utvecklare, gett en positiv bild av sitt deltagande. Bland annat har de bedömt att träffarna 

har varit stärkande för deras yrkesroll och ökat kunskapen om naturvetenskap och teknik. 

Framförallt har förskolelärare eller lärare i yngre årskurser i grundskolan, beskrivit hur man till 

”En och en halvtimme, ca en gång i månaden en bestämd eftermiddag. NT-

utvecklaren håller i, planerat aktiviteter till exempel diskussioner. Har nu börjat med 

programmering, ska jobba med det framöver. Ibland har vi med oss olika saker till 

träffarna till exempel om man har gjort något i en klass eller resultat från prov. Då 

kan man diskutera provresultat, till exempel hur man ska bedöma något på ett visst 

sätt. Träffarna har fungerat jättebra” 
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följd av NT-satsningen fått ökad kunskap och självförtroende i teknikämnet. En förskolelärare 

menade exempelvis att hen tidigare känt sig osäker på att använda korrekta begrepp i samtal 

med barnen, men efter sina handledningsträffar i större utsträckning vågat göra det.  

 

Rambölls bedömning är att NT-utvecklaren har genomfört strukturerade handledningsträffar som 

i stor utsträckning utgått Skolverkets material till NT-satsningen och som varit uppskattad bland 

deltagande lärare eller förskolelärare.  

 

4.2 NT-utvecklarens förutsättningar och stöd på lokal nivå i NT-satsningen  

4.2.1 NT-utvecklarna har varit beroende av en engagerad huvudman eller skolledare för tillgång till kollegor 

att handleda  

En viktig förutsättning för NT-utvecklarens arbete är tillgång till lärare respektive förskolelärare 

att handleda och bedriva kollegialt lärande med. 12 Som utvärderingen redan påvisat har 

merparten av NT-utvecklare handlett kollegor i grupp, men utvärderingen visar också att 

tillgången till kollegor samt utformningen av handledningsträffarna har varierat.  

 

I fallstudierna har det varit vanligt att NT-utvecklaren haft kollegiala träffar med grupp av lärare 

eller förskolelärare från en och samma skola respektive förskola. Det har även förekommit att 

NT-utvecklaren samlat lärare eller förskolelärare från olika verksamheter eller kommuner och 

bildat en handledningsgrupp. Ett exempel på detta är en NT-utvecklare som bildat ett nätverk 

med speciellt utvalda förskolor. I det fallet har förskolorna valts ut efter att de erhållit höga 

omdömen inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik, i verksamhetens systematiska 

kvalitetsverktyg. I ett annat mer utmärkande fall kom kommunens två NT-utvecklare från en 

kommunal teknikverksamhet och hade därför ingen hemvist inom en specifik skola eller förskola. 

Deras syfte var i stället att utgöra en extern resursför att stötta specifika skolor i kommunen. 

 

I intervjuer med NT-utvecklare har det framgått att de har olika erfarenheter av att kunna få 

tillgång till kollegor att handleda under NT-satsningen, vilket först och främst har berott på 

huvudman och skolledares engagemang och stöd. I en av fallstudierna fanns skolledare med 

bristande intresse för satsningen, vilket försvårat NT-utvecklarens möjlighet att få tillgång till 

skolenheter att handleda på. I det fallet försvårades även situationen genom att huvudmannen 

också haft ett bristande intresse för satsningen.  

 

45 procent av de svarande huvudmännen har angett att en av aktiviteterna de varit involverad i 

under NT-satsningen har varit att säkerställa att tid avsätts för övriga NT-lärare att träffas för 

kollegialt lärande under NT-utvecklarens ledning. Utvärderingen visar dock att NT-utvecklare i 

vissa fall inte upplevt att huvudmännen gett någon stöttning i denna fråga. Utvärderingen visar 

att även skolledarna har spelat en viktig roll när det gäller att frigöra tid och skapa 

förutsättningar för NT-utvecklaren att träffa kollegor inom skolenheter.  

 

Rambölls bedömning är att merparten av NT-utvecklare i vår utvärdering har fått tillgång till 

kollegor att handleda. Däremot har tillgången sett olika ut och förutsättningarna varit beroende 

av huvudman och skolledares intresse för satsningen.  

 

4.3 Utvärderingen visar på förekomsten av tre typer av huvudmän  

Inledningsvis i rapporten beskrevs att av utvärderingens fallstudier framträder huvudmän som 

kommit olika långt i sitt arbete med att implementera NT-satsningen. Tre kategorier har 

identifierats som förenklat kallas lyckade huvudmän, huvudmän på väg och passiva huvudmän. 

De lyckade huvudmännen är de som har nått eller är på god väg att uppnå sina mål med 

satsningen. De har också kommit långt i att utveckla ett kollegialt lärande och undervisningen i 

naturvetenskap och teknik. Huvudmän på väg är de som inte kommit lika långt vad gäller 

genomförande och resultat. De passiva huvudmännen har implementerat satsningen men 

genomförandet är svagt och i vissa fall har satsningen avstannat helt.  

 

                                                
12 I förskolor har också personal med annan utbildning deltagit i kollegiala träffar, till exempel barnskötare, För enkelhets skull används 

genomgående i denna rapport ”lärare och förskolelärare” när personal som tagit del av kollegialt lärande omnämns.  



20 

 

 

 

 

  

En del karakteristika är gemensamma för de så kallade lyckade huvudmän. Det är förekomsten 

av följande: 

 

 En tydlig målbild på huvudmannanivå 

 Aktivt ägarskap till satsningen 

 

Med tydlig målbild på huvudmannanivå menas att huvudmannen har ett mål med deltagandet i 

NT-satsningen och en vilja att prioritera arbetet med naturvetenskap och teknik i sina skolor och 

förskolor. Prioriteringarna måste dessutom vara tydligt kommunicerade och förmedlade till 

verksamhetsnivån. 

 

Det aktiva ägarskapet innebär att huvudmannen följer upp satsningen och uppvisar ett löpande 

engagemang. Dessa huvudmän har dessutom utsett en särskild ansvarig för satsningens 

genomförande, centralt i förvaltningen eller, om det är en fristående huvudman, i ledningen. 

Aktivt ägarskap handlar vidare om att styra enligt samverkansdokumentet och säkra 

förutsättningar för att verksamhet kan bedrivas i praktiken, i skolor eller förskolor, inom 

KomTek-verksamhet13 eller i hela koncernen. Exempel på styrning från huvudmannanivå är när 

rektorsnivån uppmuntras att avsätta tid för träffar i sina respektive organisationer. Det innebär 

också att systematiskt följa upp satsningens genomförande. 

 

Ett exempel på en lyckad huvudman är en huvudmannaorganisation där satsningen initialt hade 

tydliga målsättningar på huvudmannanivå. Naturvetenskap och teknik var två områden man såg 

ett behov av att arbeta med och huvudmannen tillsammans med NT-utvecklaren utformade tidigt 

en treårsplan för satsningens genomförande i organisationen. Det aktiva ägarskapet fanns på 

plats genom att huvudmannen förenade satsningen med skolornas ordinarie utvecklingsarbete 

och hade därmed verktyg att följa upp satsningens genomförande. Man arbetade även fram en 

tydlig form för de kollegiala träffarna samt lät andra lärare ta del av satsningen genom att 

deltagarna på de kollegiala träffarna själva höll regelbundna träffar med kollegor.  

 

När det inte funnits någon tydlig målbild på huvudmannanivå eller ett aktivt ägarskap till 

satsningen har det lett till passiva eller mindre lyckade huvudmän. Ett exempel på en passiv 

huvudman är en huvudmannaorganisation i vilken satsningen drogs igång av två engagerade NT-

utvecklare. NT-satsningen hade således ingen central förankring initialt. Satsningen 

genomförande påverkades även av externa faktorer såsom instabilitet på huvudmannanivå 

genom omorganisation inom förvaltningen, vilket ledde till att huvudmannen aldrig axlade ett 

ägarskap för satsningen. NT-satsningens genomförande hängde i stället på de två engagerade 

och drivna NT-utvecklarna och deras möjlighet att få kontakt med skolledare som var 

intresserade av att ta del av satsningen.  

 

4.4 Huvudmän och NT-utvecklare bedömer hur huvudmännen uppfyllt sina åtaganden olika  

4.4.1 Huvudmännen anser sig ha uppfyllt sina åtaganden inom ramen för NT-satsningen 

Huvudmannens huvudsakliga uppgifter i NT-satsningen är att utse NT-utvecklare, ta fram 

samverkansdokument, säkerställa att NT-utvecklare får ta del av Skolverkets utbildnings- och 

handledningsträffar, samt följa upp satsningen. Merparten av huvudmän bedömer att de uppfyllt 

sina uppgifter i NT-satsningen. Utvärderingen indikerar emellertid att NT-utvecklarna saknat stöd 

från huvudmannen inom vissa områden.  

 

En av huvudmannens främsta aktiviteter under NT-satsningen har varit att utse NT-utvecklare. 

Av de svarande huvudmännen har 88 procent uppgett att de utsett NT-utvecklare. En stor andel 

huvudmän har även angett att de har säkerställt att tid har avsatts för NT-utvecklarens 

utbildning (78 procent), samt planerat genomförandet i den egna organisationen tillsammans 

med NT-utvecklare (72 procent). Utvärderingens fallstudier och resultat från NT-

utvecklarenkäten indikerar dock att NT-utvecklarna i viss utsträckning saknat stöd från 

huvudmannen under NT-satsningen när det gäller att skapa förutsättningar för NT-utvecklarna 

                                                
13 KomTek startades på initiativ av NUTEK och AMS. KomTek vänder sig till barn i grundskolan och är ett komplement till den vanliga 

undervisningen. Ett KomTek center finns i flera delar av landet. 
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att kunna bedriva ett utvecklingsarbete. Exempelvis har vissa NT-utvecklare uttryckt att de 

saknat huvudmannens stöd i att genomföra handledning på lokal nivå bland olika skolenheter, 

samt att vissa NT-utvecklare upplevt att de inte fått tillräckligt med tid avsatt för sitt uppdrag. På 

frågan om huvudmannen följt upp hur NT-utvecklingsarbetet har organiserats inom respektive 

skola anger 78 procent att de har gjort detta, varav majoriteten har följt upp genomförandet 

inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Av de resterade har endast 19 

procent uppgett att de inte har följt upp utvecklingsarbetet. I en fallstudie bekräftade både NT-

utvecklare samt huvudman i intervju, att huvudmannen har följt upp satsningen inom ramen för 

förskoleverksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Bland andra fallstudier i utvärderingen har 

det framgått att huvudmannen inte har följt upp satsningens genomförande på något speciellt 

sätt. 

 

4.4.2 NT-utvecklarens bedömning av stöd i sin roll under NT-satsningen varierar 

I detta avsnitt berörs NT-utvecklarens bedömning av stöd i sin roll som NT-utvecklare från 

huvudmanna- och skolledarnivå. Utvärderingen visar att NT-utvecklaren till viss del har saknat 

stöd i sin roll som NT-utvecklare, framförallt av huvudmannen men även av skolledare. 

 

I enkätundersökningen till NT-utvecklare uppger 45 procent att de upplever ett behov av ökat 

stöd i sin roll som NT-utvecklare. Utvärderingen visat att NT-utvecklarna generellt saknat:   

 

 Bättre förutsättningar framförallt i form av tid och resurser till NT-utvecklaren  

 Tydligare struktur för genomförandet av satsningen  

 Intresse och engagemang från såväl skolledare som huvudman. 

 

I enkätundersökningen till NT-utvecklare bedömer de även stödet från huvudman respektive 

skolledare i NT-satsningen. Figur 11 ger en samlad bild av NT-utvecklarnas bedömning av 

skolledares samt huvudmäns stöd. I figuren framgår att NT-utvecklarnas bedömning av stödet 

från huvudmän och skolledare varierar. Sammantaget har 40 procent av de svarande angett att 

stödet från huvudman respektive skolledare varit mycket bra. Dock har sammantaget 38 procent 

bedömt att stödet varit mycket dåligt på central nivå.   

 

Figur 11: NT-utvecklarnas bedömning av stödet från huvudmän och skolledare 

 

Källa: Ramböll Mangement Consulting 2016 

 

 

4.4.3 NT-utvecklare bedömer att stödet från skolledare generellt har varit bra, men stöd har saknats på 

vissa områden  

Utvärderingen visar att NT-utvecklare i stor utsträckning bedömer att de har fått ett bra stöd från 

skolledare i sin roll. I figur 11 framgår att 50 procent av svarande NT-utvecklare bedömer att 

stödet från skolledare varit mycket bra eller bra. Det stöd som NT-utvecklare beskrivs ha fått 

från skolledare är framförallt resurser och avsatt tid på lokal nivå vid den enskilda skolan. 

Skolledare har även gett NT-utvecklaren generell stöttning, uppbackning eller mandat att styra 

genomförandet på lokal nivå. 
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I figur 11 framgår även att 28 procent av de svarande NT-utvecklare har bedömt stödet som 

mycket dåligt eller dåligt. Bland de svarande NT-utvecklarna uppger de i enkäten att stödet de 

fått från skolledare också har varierat, och att det i vissa fall blivit sämre respektive bättre när 

specifika skolledare slutat eller börjat. Det framgår även av enkätundersökningen att vissa NT-

utvecklare inte haft någon kontakt med företrädare för skolledningen gällande NT-satsningen, 

utan endast haft dialog med huvudmannen.  

 

Citaten nedan är hämtad från det fria svarsalternativet i enkätundersökningen till NT-utvecklare 

där de fått beskriva vilket stöd de upplevt från skolledare. Citaten illustrerar två NT-utvecklares 

skilda upplevelser av stöd från sin skolledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Citat från Ramböll Management Consultings enkätundersökning till NT-utvecklare våren 2016 

 

I fallstudierna varierar NT-utvecklarnas upplevelse av skolledarens stöd. I ett fall uppfattas 

skolledarna ha gett ett betydligt större stöd till NT-utvecklaren och genomförandet av NT-

satsningen, än huvudmannaföreträdaren i fråga. Skolledaren har varit den som visat intresse för 

satsningen, gett resurser och regelbundet haft återkoppling med NT-utvecklaren. Från 

huvudmannens sida har alla dessa aspekter saknats. Det finns även exempel på motsatta fall, 

där det funnits en oengagerad skolledare som inte skapat förutsättningar till satsningen eller gett 

något stöd till NT-utvecklaren. När skolledarens stöd till NT-utvecklare inte funnits på plats inom 

skolan eller förskolan, har det exempelvis resulterat i att det varit svårt att få tillgång till kollegor 

att handleda eller att NT-utvecklare behöver arbeta med NT-satsningen utöver sin ordinarie 

tjänst. 

 

4.4.4 NT-utvecklarna har framförallt upplevt bristande stöd från huvudman  

NT-utvecklarens upplevelse av vilket stöd de fått från huvudmannen varierar. Där stöd från 

huvudman har funnits och bedömts som bra, har det framförallt handlat om att NT-utvecklaren 

upplevts ha fått tillräckligt med tid och resurser i rollen som NT-utvecklare. Även stöd i form av 

visat intresse och engagemang till NT-utvecklarens arbete, bedöms ha funnits bland vissa 

huvudmän. När stöd från huvudmannen upplevts vara dåligt, har NT-utvecklarna inte fått 

tillräckligt med tid och resurser, eller inte upplevt att huvudmannen varit intresserad eller funnits 

tillgänglig för NT-utvecklaren.  

 

Figur 11 visar att 37 procent av NT-utvecklarna bedömer huvudmannens stöd som mycket bra 

eller bra. Hela 32 procent har dock bedömt stödet som mycket dåligt eller dåligt.  

 

Bland NT-utvecklare som besvarat enkäten framgår exempelvis att flertalet endast haft sporadisk 

eller ingen kontakt alls med huvudmannen, att huvudmannens stöd varierat beroende på vem 

som varit huvudman, och att få huvudmän har följt upp NT-utvecklarnas arbete. Bland de NT-

utvecklare som upplevt en mer stöttande huvudman lyfter de särskilt fram att de upplever sig ha 

haft ett mandat och förtroende från huvudmannen, samt tillräckligt med ekonomiska resurser. 

Citaten nedan visar på två skilda svar som NT-utvecklare har gett på frågan om vilket stöd de 

har erhållit från huvudmannen.  
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Källa: Citat från Ramböll Management Consultings enkätundersökning till NT-utvecklare våren 2016 

 

I en av fallstudierna har huvudmannen varit ett stort stöd för NT-utvecklaren under NT-

satsningen. Huvudman tillsammans med NT-utvecklare har planerat och säkerställt satsningens 

genomförande samt följt upp satsningen kontinuerligt. I de andra fallen som studerats har 

huvudmannens stöd inte varit lika omfattande, och vad som framförallt har saknats på central 

nivå bland dessa huvudmän är en kontinuerlig uppföljning och kontakt med NT-utvecklare under 

satsningens genomförande.  

 

4.5 Sammanfattande slutsatser 

Rambölls bedömning är att huvudmannens stöd såväl initialt som under genomförandet av NT-

satsningen är av betydelse för satsningens avtryck på lokal nivå i skolor och förskolor. 

Huvudmannen har dels en viktig roll att spela när det gäller att säkra NT-utvecklarens 

kompetensutveckling och möjlighet att praktiskt starta ett utvecklingsarbete inom 

naturvetenskap och teknik. Huvudmannen har en roll att spela även efter att dessa 

förutsättningar finns på plats. Huvudmannens engagemang för satsningen och de lokala 

förutsättningarna för att följa upp arbetet påverkar också genomförandet av satsningen. 

Utvärderingen visar att huvudmännen i stor utsträckning bedömer att de har uppfyllt sina 

åtaganden inom NT-satsningen. Samtidigt framgår det av utvärderingens resultat att NT-

utvecklarna upplevt att huvudmännen i vissa fall inte gett dem tillräckligt med stöd eller 

förutsättningar till sitt uppdrag.    

 

Sammanfattningsvis visar Rambölls utvärdering att NT-satsningen har bidragit till att merparten 

av NT-utvecklare bedrivit ett utvecklingsarbete inom naturvetenskap och teknik. Däremot har 

NT-utvecklarens arbete med NT-satsningen varierat vilket delvis berott på ett bristande stöd från 

huvudman och i viss utsträckning även från skolledare. Utvärderingens slutsatser gällande NT-

satsningens genomförande på lokal nivå är att: 

 Merparten av NT-utvecklare har fått tillgång till och handlett kollegor genom olika former av 

kollegiala träffar, men de kollegiala träffarna har minskat eller i vissa fall slutat helt. 

 Träffarna har uppskattats av deltagande lärare och förskolelärare samt bedöms ha bidragit till 

inspiration och i viss mån stärkt deras ämnesdidaktiska kompetens i naturvetenskap och 

teknik.  

 NT-utvecklarna har till viss del saknat stöd i sin roll som NT-utvecklare, när det gäller 

säkerställande av tid och resurser till arbetet som NT-utvecklare. Det är framförallt stödet 

från huvudmän som efterlyses, men i viss utsträckning även från skolledare.   

 

Rambölls bedömning är därför att  

 En tydlig målbild på huvudmannanivå samt tydligt ägarskap av satsningen är två centrala 

komponenter för satsningens genomslagskraft på lokal nivå.  

  

”Tid för uppdraget och förtroende 

att jag fixar uppdraget. 
Kontinuerliga uppföljningsmöten. 
Ett bra samverkansdokument som 

följs” 

”Obefintligt, inga förutsättningar 

för uppdraget, otydlighet i 

organisationen” 
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5. NT-SATSNINGENS HÅLLBARHET ÄR INTE LÅNGSIKTIGT 

SÄKRAD 

Centralt i slututvärderingen är att bedöma i vilken utsträckning NT-satsningen är långsiktigt 

hållbar. Med det menas om satsningens utformning och genomförande har skett på ett sätt som 

gör att deltagande huvudmän med skolor och förskolor efter att satsningen formellt sett har 

avslutats fortsätter ett pedagogiskt utvecklingsarbete i kollegiala former kring naturvetenskap 

och teknik. I detta kapitel återges hur främst huvudmannaföreträdare och NT-utvecklare har 

resonerat i frågan. Kapitlet inleds med deras bedömning av vilka resultat NT-satsningen har gett 

i respektive huvudmannaorganisation, innan de specifikt får bedöma möjligheterna för ett fortsatt 

utvecklingsarbete inom naturvetenskap och teknik. Avslutningsvis sammanfattas de samlade 

förutsättningarna för en fortsättning.  

 

5.1 Huvudmän och NT-utvecklares bedömning av satsningens resultat  
För att belysa huvudmännens intresse för att stödja arbetet inom naturvetenskap och teknik i 

skolorna undersöks i denna utvärdering dels hur de bedömer sina resultat hittills, dels i vilken 

omfattning huvudmannen i sin planering efter 2016 har avsatt resurser eller budgeterat med 

medel till fortsatt utvecklingsarbete.  

 

5.1.1 Få huvudmän anser att målen är helt uppnådda än 

Vad gäller huvudmännens bedömning av måluppfyllelsen i den egna organisationen, har de i 

enkäten våren 2016 fått svara på frågan om hur långt de nått i att uppnå de mål som fastställts 

för NT-satsningen i deras samverkansdokument. Figur 12 nedan visar att bara en liten andel, 8 

procent, anser att målen helt har uppnåtts och ungefär en tredjedel (35 procent) av 

huvudmännen uppger att målen är på god väg att uppnås.  

 

Figur 12: Huvudmännens bedömning av måluppfyllelsen enligt samverkansdokumentet 

 
Källa: Ramböll Mangement Consulting 2016 

 

Huvudmännen har vidare fått bedöma om målet med satsningen har förutsättningar att nås i 

deras skolor och förskolor. Hela 87 procent svarar ja, vilket ger en positiv utgångspunkt för ett 

fortsatt arbete med att utveckla naturvetenskaps- och teknikundervisningen inom 

huvudmannaorganisationen.  

 

5.1.2 Majoriteten av huvudmän är villiga att finansiera fortsatta insatser  

Om man dessutom väger in i vilken utsträckning huvudmännen är beredda att fortsättningsvis 

tillföra resurser till NT-arbete, som illustreras i figur 13, nyanseras bilden av huruvida huvudmän 

uppfattar satsningen som ett långsiktigt åtagande. Ungefär hälften av huvudmännen har planerat 

att avsätta medel i samma omfattning som tidigare år, en fjärdedel har budgeterat med medel i 

minskad omfattning jämfört med tidigare.  
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Figur 13: Huvudmännens planer för NT-satsningen efter 2016 

 
Källa: Ramböll Management Consulting 2016  

 

13 procent av de svarande har inte avsatt medel alls. Dock är den sammantagna bilden positiv; 

hela 76 procent av huvudmännen uppger att de planerar att avsätta medel efter att NT-

satsningen vid årets slut upphör i sin nuvarande form. 

 

5.1.3 Samband mellan resultat och finansieringsvilja 

Om man väger samman huvudmännens bedömning av måluppfyllelse hittills med viljan att 

tillföra medel framgent, indikerar svaren att det finns samband mellan huvudmännens vilja att 

avsätta medel och att arbeta för förbättrad måluppfyllelse, framför allt för de huvudmän som har 

en bit kvar till att målen i samverkansdokumentet har uppnåtts. Av figur 14 nedan framgår att 

53 procent som svarat att målen har förutsättningar att nås också angett att de avser avsätta 

medel eller budgeterat i samma omfattning som tidigare år, medan 11 procent av huvudmännen 

som bedömer att målet inte har förutsättningar att uppnås planerar att avsätta medel i samma 

omfattning som tidigare år. En stor andel av de huvudmän som bedömer att målen för 

satsningen inte har förutsättningar att uppnås, avser att fortsatt tillföra medel men i minskad 

omfattning. Hela 50 procent av huvudmännen i denna grupp planerar att minska resurserna till 

NT-utvecklingsarbete efter 2016-års slut. Ingen av dessa huvudmän planerar att öka bidragen till 

satsningen.  

 

Figur 14: Finansieringsvillighet i förhållande till förutsättningar för måluppfyllelse  

 

Källa: Ramböll Management Consulting 2016 

 

5.1.4 NT-utvecklarna bedömer chansen för måluppfyllelse som positiv 

I enkäten till NT-utvecklare uttrycker även dem en positiv bild av chanserna för att uppnå målen. 

Som framgår i nästa figur, bedömer 76 procent av dem att målet har förutsättningar att nås på 

den skola och/eller förskola där de är verksamma. 
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Figur 15: NT-utvecklares bedömning av måluppfyllelsen 

 

Källa: Ramböll Management Consulting 2016 

 

Drygt hälften av NT-utvecklarna, 55 procent tror att deras skola kommer att fortsätta att 

utveckla undervisningen i NT-ämnen på ett liknande sätt som under NT-satsningen, efter 

december 2016.  

 
Hela 72 procent av dem som svarat uppfattar att det ingår i deras roll som NT-utvecklare att se 

till att det kollegiala lärandet kring naturvetenskap och teknik fortsätter efter 2016, antingen på 

egen hand (20 procent) eller tillsammans med sin skolledare (52 procent). NT-utvecklare som 

intervjuats har bekräftat att det varit rätt vanligt att rektorer har delegerat ansvaret för 

utvecklingen av NT till NT-utvecklarna.  

 

5.1.5 NT-utvecklarna signalerar stark vilja att fortsätta  

Utvärderingen visar att NT-utvecklarna är mycket nöjda med satsningen. Hela 84 procent ger 

den betygen 3 och 4 på en 4-gradig skala. Satsningen uppges ha bidragit till att kollegor i större 

utsträckning diskuterar olika sätt att undervisa. NT-utvecklarna bedömer också att satsningen 

har bidragit till att stärka samarbetet kring undervisning och fortbildning mellan lärare och 

ledning på verksamhetsnivå. Alla intervjuade NT-utvecklare uttrycker stark vilja att tillsammans 

med sina kolleger fortsätta att diskutera och utveckla didaktik, samplanera, gemensamt bedöma 

och delge erfarenheter till varandra inom ämneslaget eller på gemensam konferenstid. Den 

positiva attityden indikerar en stark vilja att fortsätta som hittills. 

 

Flera NT-utvecklare uttrycker dock osäkerhet om hur det kommer att se ut fortsättningsvis, 21 

procent av NT-utvecklarna tror exempelvis inte att skolan kommer att fortsatta att utveckla 

undervisningen i NT-ämnen. Skälen som anges i de öppna svaren i enkätundersökningen till NT-

utvecklare är till exempel konkurrerande satsningar eller brist på resurser; tid lika väl som 

pengar. För vissa NT-utvecklare har intresset från huvudmannen eller skolledningen saknats. Två 

citat illusterar deras erfarenheter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Citat från enkätundersökning till NT-utvecklare, våren 2016. 

 

Det förekommer även att utvecklingen kommit så långt att andra ämnen behöver prioriteras 

högre. En NT-utvecklare som svarat i enkäten bedömde till exempel att utvecklingen i NT efter 

satsningen varit bra, och att tiden då i den aktuella skolan hade kommit för att prioritera 

matematik.  
 

76% 

24% 

Bedömer du att målet har förutsättningar att nås på den skola/förskola där 
du är verksam? 

(N=173) 

Ja Nej

”Det finns så många satsningar att man 

troligtvis väljer de som har någon form av 

statsbidrag, så att kommunen inte 

behöver stå med hela kostnaden” 

”Jag har försökt att driva 

utvecklingsarbetet, men skolledningen 

är inte intresserad. De vill hellre satsa 

på annat än NT” 
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5.2 Fortsatt stöd kan stärka hållbarheten  
Många NT-utvecklare utryckte i enkätens öppna svarsalternativ och intervjuer att de vill fortsätta 

att nätverka och ha tillgång till underlag som kan användas i deras lokala verksamheter, trots att 

vissa har använt sin lediga tid eller saknat stöd från sin ledning. De ger starka uppmaningar till 

Skolverket att göra detta möjligt genom att förvalta materialet på hemsidan och arrangera träffar 

eller konferenser för dem som utbildat sig till NT-utvecklare.  

 

5.2.1 Viljan att fortsätta stärks genom stöd 

Flera NT-utvecklare som intervjuats poängterade också att det är angeläget att förvalta de 

investeringar som utvecklingsarbetet representerar. De ansåg att de fått en gedigen utbildning 

som behöver tas tillvara. Ansvaret åligger främst huvudmannen, men också Skolverket 

adresserades i flera intervjuer. Till exempel föreslog en NT-utvecklare inom en kommunal 

huvudmannaorganisation följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Telefonintervju med NT-utvecklare, våren 2016 

 

5.2.2 Mer strukturerat underlag efterlysas  

Också från huvudmannahåll har ett mer strukturerat stöd efterlysts, till exempel i form av 

konkreta moduler. Matematiklyftets och Läslyftets upplägg har nämnts som bra modeller. En 

huvudman som intervjuats ansåg att frihetsgraden i NT-satsningen varit för stor och NT-

utvecklarna blivit ensamma. Denna huvudman karakteriserade NT-satsningen som en satsning 

med brist på struktur. 

 

En engagerad rektor efterfrågade strukturerat stöd i den form som använts i matematiklyftet. 

Enligt denna skolledare förstärks effekten av fortbildningssatsningen om underlaget är tillgängligt 

för alla intresserade, och inte bara för den mindre grupp lärare som har haft förmånen att ledas 

av en NT-utvecklare.  

 

NT-utvecklarens betydelse har dock skattats högt. En huvudman som lyfte fram NT-utvecklarens 

betydelse uttryckte sig såhär: ”Nyckeln i alla förändringar man gör i skolan är att någon håller i, 

nämligen NT-utvecklaren. Det kommer annars dö ut, teknikämnet är också ett ämne som har lätt 

att hämna i skymundan.” 

 

5.2.3 Nya lärare behöver introduceras till satsningens principer – uthållighet krävs från alla nivåer 

Att hålla kvar och hålla i satsningen har bekräftats vara en stor utmaning av flera av våra 

intervjupersoner. En kommunal huvudmannaföreträdare som intervjuats beskrev utmaningen i 

att hålla kvar fokus, och låta nya lärare få del av satsningens vinster. Men åter igen är det inte 

alls klart vilket ansvar som åvilar huvudmannen för att fortsatt prioritera utvecklingsarbetet, 

oaktat tydliga samverkansdokument och uttryckt vilja till fortsättning från lärarhåll.  

 

En av de huvudmän som utgjorde en av fallstudierna bekräftade nyttan av uthållighet och att 

anlägga ett långsiktigt perspektiv från start. Denna huvudman utnyttjade för det första 

satsningens flexibilitet och har anpassade dess organisation, genomförande och uppföljning fullt 

ut till deras systematiska kvalitetsarbete. Satsningen kommer här att föras vidare som en 

integrerad del av verksamheten och följas upp genom de ordinarie kvalitetsutvecklingsverktygen 

som används. För det andra betonade huvudmannaföreträdaren att möjligheten till ett långsiktigt 

arbete har varit ett starkt argument för deltagandet. För denna huvudman var satsningens 

”Skulle vara snyggt med en plan, huvudmannaplan. Vart ska vi, tydligare plan. 

Måluppfyllelse. Det känns jobbigt är att vi har gått den här kursen i tre år, alla 

människor som kommer dit varje gång, känner inte dem, men skulle vara konstigt 

om det bara slutade, vi har ett nätverk 100 människor från hela Sverige, skulle vara 

konstigt om man inte bygger vidare på det. Sen kanske upp till mig att hålla 

kontakten, men finns ett ansvar från Skolverket” 
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lånsiktiga utformning en grundförutsättning för att överhuvudtaget gå med i satsningen: ”Vår 

verksamhet är vaccinerad mot projektsjukan! Vi deltar bara i projekt som fungerar med våra mål 

och vår linje.”  

 

5.3 Sammanfattande slutsats  

Om satsningen ska fortsätta bedömer Ramböll att det behöver finnas någon på huvudmannanivå 

som ansvarar för det fortsatta arbetet. Det är huvudmännen som har ansvaret för kvalitet i 

undervisningen, utveckling och uppföljning. Det naturliga vore att huvudmännen har och tar 

ansvar för satsningens fortlevnad. Vad gäller satsningens långsiktighet visar utvärderingen att 

 

 NT-utvecklare har en stark vilja att fortsätta. 

 Huvudmännen bedömer måluppfyllelsen positivt; - nära 90 procent anser att målet har 

förutsättningar att nås.  

 

Av Rambölls utvärdering framgår tyvärr rätt tydligt att alla huvudmän inte är redo att axla 

ansvaret för att driva utvecklingsarbetet vidare. Förutsättningarna för en fortsättning behöver 

därför starkas upp.  
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6. FÖRKLARINGAR TILL SATSNINGENS RESULTAT PÅ 

AKTÖRS- OCH ORGANISATIONSNIVÅ  

I detta kapitel följer Rambölls analys av vilken påverkan satsningens olika komponenter har haft 

på aktörs- respektive organisationsnivå vad gäller resultaten hittills. Vi analyserar också om och 

under vilka omständigheter satsningens olika komponenter har bidragit till att strukturer och 

dialogformer som möjliggör ett kollegialt lärande inom naturvetenskap och teknik har etablerats 

inom de skolor som deltagit och i den delen av styrkedjan som rör kontakten mellan skolledning 

och huvudmän.  

 

6.1 Aktörerna och deras roller skapar förutsättningar för genomförandet   

I tidigare kapitel har satsningens aktörer beskrivits. Aktörerna är: 

 

 NT-utvecklare 

 Förskolepersonal och lärare inom naturvetenskap och teknik 

 Skolledningen genom rektor och förskolechefer 

 Huvudmän 

 

Huvudmannaskapet varierar mellan kommunalt och fristående och huvudmännens 

förutsättningar och särdrag påverkar genomförandet. Huvudmännen är också olika stora. Vi har 

därför valt att behandla huvudmännens roll i satsningens genomförande tillsammans med de 

organisatoriska faktorernas betydelse för resultaten.   

 

Som det har visats i kapitel 4 är skolledare och rektorer viktiga för att möjliggöra ett aktivt 

utvecklingsarbete inom naturvetenskap och teknik i deltagande skolor och förskolor. Skolledarna 

har inte haft något explicit formulerat uppdrag i satsningens styrdokument, men till följd av deras 

övergripande ansvar för kvalitet och utvecklingsarbete i skolor och förskolor har vi identifierat 

dem som centrala aktörer med avseende på satsningens genomförande och resultat.  

 

I det följande avsnittet analyserar Ramböll effekterna på satsningens genomförande utifrån 

nämnda aktörers bidrag med utgångspunkt från datainsamlingen i utvärderingen av NT-

satsningen. Vi vill här sammanfatta vår analys av de olika momentens bidrag till resultat i NT-

satsningen.  

 

6.1.1 NT-utvecklare med rätt förmågor och ledaregenskaper har utsetts  

Kriterierna för val av NT-utvecklare har fungerat som avsetts genom att lämpliga och 

välfungerande kandidater valts till uppdraget. NT-utvecklarna är nyckelaktörer för satsningens 

resultat. De har en formell roll genom att NT-utvecklaren och huvudmännen gemensamt 

undertecknar samverkansdokumentet. NT-utvecklaren får genom NT-utvecklarutbildningen 

kunskaper i ämnesdidaktik, handledning och ämnesfördjupning med tematiskt innehåll. Vidare 

ska NT-utvecklaren utveckla NT-undervisningen inom den eller de skolor som utvecklaren är 

knuten till, genom att sprida ämnesrelaterade kunskaper till lärare och förskolepersonal. NT-

utvecklaren behöver således ha vissa egenskaper, så som ämneskunskap och pedagogisk 

förmåga, samt uppvisa ett intresse för det didaktiska utvecklingsuppdraget. NT-utvecklarens 

funktion är dubbel, att sprida kunskap och att leda samtal i gruppen.  

 

6.1.2 De kollegiala träffarna för lärarna har varit nödvändiga för satsningens resultat 

NT-satsningens syfte har innefattat hela styrkedjan dvs. från huvudmannanivån till lärarnivån. 

Målen som Skolverket formulerade har handlat om att genom handledning och kollegialt lärande 

utveckla undervisningen i naturvetenskapliga ämnen och i teknikämnet. Det har därför inte varit 

tillräckligt att enskilda NT-utvecklare fått fortbilda sig och genomgått en personlig 

kompetensutveckling, om inte utbildingen också gett avtryck i klassrummen eller förskolorna. För 

detta steg har lärare och förskolepersonal behövt involveras. Bristande engagemang från lärare 

har identifierats som ett betydande hinder för att satsningen ska kunna lyckas.  

 



30 

 

 

 

 

  

Utan förskolelärare och lärare som har tagit emot handledning, inspiration och stöd från NT-

utvecklaren blir det ingen spridning av idéer och kunskap och inget praktiskt lärande. En helt 

nödvändig förutsättning för att NT-satsningens mål ska kunna uppnås har således varit att lärare 

förskolelärare eller annan personal som t ex barnskötare inom huvudmannaorganisationen har 

träffats och diskuterat undervisningen under NT-utvecklarens ledning. Detta är själva kärnan i 

hur NT-satsningen är tänkt att fungera. De kollegiala träffarna har varit nödvändiga för att 

satsningens resultat ska kunna nås. 

 

Lärare som deltagit har prövat nya sätt att undervisa. I de fall där kollegiala träffar har 

genomförts, har grunden lagts för att nästa steg i resultatkedjan har kunnat tas: att nya 

metoder, flera experiment, ökat språkmedvetenhet med mera använts i undervisningen. 

Utvärderingens datainsamling innehåller flera exempel på hur lärare och förskolepersonal har 

utvecklat undervisningen och prövat nya sätt att presentera naturvetenskap eller teknik, begrepp 

och problem i sina möten med förskolebarn och elever. Från intervjuer med deltagande lärare i 

några skolenheter har vi sett att de har testat sina nyvunna lärdomar, vi har däremot ingen 

heltäckande bild om huruvida lärarna har ändrat sitt beteende permanent. För att svara på det 

behövs lärare och förskolelärares planering av och reflektion kring undervisningen följas upp 

efter att satsningen har avslutats.  
 

6.1.3 Skolledningens aktiva engagemang har haft stor effekt på genomförandet lokalt  

Aktörsnivån skolledare har kunnat påverka satsningens genomförande i respektive skolenhet, 

genom att säkra förutsättningar för att kollegiala träffar ska kunna äga rum. Det har till exempel 

handlat om att frigöra tid för NT-utvecklaren och ge lärare tid för träffar med handledaren. 

Rektorer och förskolechefer har således både kunnat främja och styra genomförandet lokalt.  

 

Utvärderingen visar att rektors- och förskolechefsnivån är helt central för att lyckas utveckla NT-

undervisningen och skapa ett kollegialt lärarande i de enskilda skolorna och förskolorna. Bara 

skolledningen har mandat att styra resursfördelningen. Med en aktiv skolledning och engagerad 

NT-utvecklare har två av de nödvändiga komponenterna funnits på plats för att kollegiala träffar 

har kunnat äga rum. Det har också visat sig att skolledningar som använder sitt mandat att 

påverka undervisande personal genom att ställa krav på deltagande, uppnår resultat.  

 

Om däremot skolledningen varit passiv har det blivit mycket svårt att driva ett utvecklingsarbete. 

Skolledare som inte stödjer huvudmannens prioriteringar har genom brist på engagemang 

kraftigt kunnat bromsa utvecklingsarbetet. Samtidigt kan en intresserad, aktiv skolledning enligt 

Rambölls bedömning ha mycket stor påverkan på satsningens resultat.  

 

Utvärderingen visar att NT-utvecklaren och skolledningen har stor betydelse för ett lyckat 

genomförande av satsningen. Men så som satsningen har varit konstruerad, har förskolechef- 

eller rektorer inte haft någon uttalad roll. Frånvaron av information och utbildningssinsatser 

direkt riktade till skolledarnivån från Skolverkets sida är enligt vår bedömning en möjlig 

förklaring till satsningens bristande genomslag. Rektorer och förskolechefer med kunskaper om 

NT-satsningens syfte och struktur kan både vara ett aktivt stöd för NT-utvecklaren i dennes 

arbete men även utgöra en viktig kravställare i de fall det finns ett ljumt inställt lärarkollegium.  

 

6.2 Olika organisatoriska förhållanden har påverkat genomförandet 

Aktörerna som har varit involverade i NT-satsningen har alla arbetat inom en organisatorisk 

kontext. Det kan vara en skola, en förskola, ett KomTek-centrum14 eller på huvudmannanivå, 

inom kommunen eller i ledningen till en fristående huvudman. Huvudmännen har arbetat mycket 

olika med NT-satsningen, vilket även framgår av kapitel 4 i denna rapport. I detta avsnitt 

analyseras hur de olika organisatoriska faktorerna har bidragit till satsningens resultat. 

 

                                                
14 KomTek startades på initiativ av NUTEK och AMS. KomTek vänder sig till barn i grundskolan och är ett komplement till den vanliga 

undervisningen. Ett KomTek center finns i flera delar av landet. 
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6.2.1 Huvudmannen behöver prioritera NT-utvecklingsarbetet  

Tidigt i utvärderingen, i den första delrapporten, identifierade vi att huvudmannens 

organisatoriska och praktiska förutsättningar för att axla ägarskap för satsningen var viktiga 

faktorer för genomförandet. Genom utvärderingens fallstudier har vi även identifierat tre olika 

typer av huvudmän som till viss del baseras på deras axlande av ägarskap till satsningen.  

 

De huvudmän som enligt Rambölls bedömning åtog sig ägarskapet har utöver att prioritera 

satsningen också fastställt lokala mål för utvecklingsarbetet. Viljan att ge NT-satsningen 

utrymme har alltså funnits. De har vidare haft interna strukturer för bl.a. uppföljning av resultat 

som har möjliggjort en tät kontakt med deltagande skolor om utvecklingen. Uppföljningen har 

gett dessa huvudmän möjlighet till att justera, styra om eller prioritera upp om det har visat sig 

behövas. Huvudmännen som axlade ägarskap har slutligen lyckats hålla fokus på satsningen 

under den tiden den har pågått. Det förklaras bland annat med att dessa huvudmän har varit 

befriade från externa störningar, så som politiskt initierade organisationsförändringar eller snabbt 

uppkomna omvärdsrelaterade problem som krävt huvudmannens uppmärksamhet.   

 

6.2.2 Ämneslagsorganisation bland lärare underlättar för kollegiala samtal i NT 

Den lokala skolans beskaffenhet vad gäller struktur och fora för kompetensutveckling och 

didaktiska diskussioner har visat sig ha betydelse. Förskolor och skolor som innan satsningen 

tillkom, hade en organisation bestående av ämneslag eller nätverk mellan NT-lärare, har lyckats 

bättre i att få till stånd ett didaktiskt, kollegialt lärande inom naturvetenskap och teknik. 

Oberoende av hur skolan är utformad har genomförandet underlättats i de fall en struktur för 

kollegiala möten fanns på plats sedan tidigare. Förklaringen till det är att det då har funnits en 

struktur för möten och träffar, schemalagd och regelbunden, som NT-satsningen kunna docka in 

i.  

 

6.2.3 Svagt engagemang från huvudmannen kan kompenseras av en aktiv skolledning och NT-utvecklare 

Utvärderingen har visat att huvudmän med engagemang och tydlig prioritering av NT-arbetet har 

lyckats bättre vad gäller att utveckla fora och former för kollegialt lärande i naturvetenskap och 

teknik. Motsatsen har också funnits, - huvudmän som intagit en passiv roll och i liten grad följt 

upp satsningen eller erbjudit stöd under genomförandet. Två av villkoren för att vara med i 

satsningen var till exempel att ta fram ett samverkansdokument och utse NT-utvecklare, men 

mer specifikt än så var inte kraven på huvudmannen. Vissa huvudmän har av olika skäl heller 

inte gjort mer.  

 

Dessa ”passiva huvudmännen” som Ramböll har identifierat bland sina fallstudieorganisationer 

har delegerat ansvaret för genomförandet helt till NT-utvecklaren, eller i annat fall till de rektorer 

som är involverade. Huvudmännen har inte följt upp genomförandet specifikt men har kunnat 

beskriva vilka aktiviteter som pågår. Utöver det har de varit rätt frånvarande, vilket av 

intervjuade rektorer och NT-utvecklare har uttolkats som brist på engagemang.  

 

En frånvarande huvudman behöver, visar utvärderingen, inte utgöra ett avgörande hinder för 

satsningen. En passiv huvudman kan kompenseras av en aktiv skolledning och dito NT-

utvecklare. Som visat har skolledningens stöd en avgörande betydelse när det gäller att få en 

organisatorisk kontext på plats, för att genomföra träffar lokalt. Vi har intervjuat rektorer samt 

förskolechefer som alla understrukit värdet av NT-satsningen för deras skolenheter. De har 

betonat nyttan av att träffas, hålla fokus på lärandet och aktivt prioriterat utveckling av 

naturvetenskap och teknik.  Dessa skolledare har haft ett nära samarbetet med sin NT-utvecklare 

och har också signalerat vilja att låta arbetet fortsätta. De har möjlighet att skapa fortsatta 

förutsättningar för kollegiala samtal inom NT.  

 

6.3 Slutsatser i punktform 

Omständigheter som har gynnat genomförandet och bidragit till resultaten är  

 Huvudmän och skolledning har varit engagerade, skapat förutsättningar och gett stöd 

 Huvudmän som ställt krav till skolledningen om att ge resurser och prioritera NT 
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 Engagerad skolledning och engagerade NT-utvecklare som kan driva satsningen på egen 

hand i de fall där huvudmannen är passiv 

 Huvudmannen har strukturer för uppföljning och återkoppling  

 Skolan har struktur och system för kollegialt lärande, till exempel ämneslagsorgansation 

eller erfarenhet från likartade satsningar. 

 

Omständigheter som har hindrat genomförandet är  

 Bristande engagemang från lärare 

 Bristande engagemang från skolledning. 

 

Bristande engagemang från huvudmännen under genomförandet har kunnat kompenseras av att 

övriga aktörer har trappat upp sitt intresse. Huvudmännen har dock behövt vara engagerad 

initialt för att skapa förutsättningar för deltagande. 
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7. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING OCH 

REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA SATSNINGAR 

Ramböll har följt NT-satsningen under tre år, från 2013-2016, och löpande analyserat 

utformningen, satsningens olika delar och genomförandet i stort. I slututvärderingen ger vi en 

samlad bedömning av hur satsningen har riggats och genomförts. Vi bedömer också i vilken grad 

den kan sägas ge ett bestående avtryck i deltagande huvudmäns skolor och förskolor.  

Slutkapitlet presenterar först våra bedömningar av satsningens utformning och genomförande. 

Därefter sammanfattas de viktigaste lärdomarna från utvärderingen vad gäller hållbarhet och 

resultat i form av rekommendationer till Skolverket om hur framtida satsningar kan utformas.  

 

7.1 Rambölls bedömning av satsningens form och genomförande 
Delar av satsningen har inte fungerat som förutsatt. Genomslaget har uteblivit och 

samverkansdokumentet har inte fått passiva huvudmän att axla ett tillräckligt ägarskap till 

satsningen. Satsningen riktar sig huvudsakligen till två aktörsnivåer, men erfarenheterna är att 

genomförandet hade gynnats av insatser till skolledningsnivån.  

 

7.1.1 Modellen för fortbildning genom kollegialt lärande har varit lyckad  

NT-utvecklarna har erbjudits en omfattande utbildning. Utbildningen har pågått över tid och NT-

utvecklarna har omväxlande deltagit på konferenser och träffar, och kunnat använda sina 

nyvunna kunskaper inom handledning och didaktik på hemmaplan. Modellen har visat sig fungera 

och ge förutsättningar för lärande dialog mellan NT-utvecklaren och den pedagogiska personal 

som handleds. Arbetet har gett vissa avtryck på skolnivå genom att kollegialt lärande har startat 

upp och börjat internaliseras som fortbildningsform i deltagande skolor eller förskolor. 

 

7.1.2 Synergier med andra satsningar har delvis bidragit till ökad effektivet  

I det avseende drar NT-satsningen direkt nytta av andra satsningar med kollegialt lärande som 

modell, nämligen Läslyftet och Matematiklyftet. Dessa synergier mellan satsningar bör Skolverket 

ta till vara. Utvärderingen visar att det blir centralt inför framtiden att ha ett fortsatt fokus på det 

kollegiala lärandet som grundmetod för kommande kompetensutvecklingsinsatser i svensk skola. 

Så väl lärare, förskolelärare samt NT-utvecklare har varit mycket positiva till arbetsformen, vilket 

också är en huvudslutsats i utvärderingar av övriga nationella kompetensutvecklingsinsatser. 

Modellen för kollegialt lärande fungerar väl i på skolenheterna och även deltagare i andra 

satsningar uppskattar denna form att bedriva ämnesrelaterad fortbildning på. 

 

7.1.3 Satsningens fortlevnad är inte säkrad  

Vår bedömning är att satsningen inte är långsiktig hållbar. Först och främst har genomslaget 

uteblivit. Det är också osäkert vilket ekonomiskt utrymme som finns på huvudmannanivån för att 

fortsätta satsningen på att utveckla NT-undervisningen. Under den tid som satsningen har pågått 

har visserligen 265 NT-utvecklare utbildats och intresset för deltagande ökat över tid och spridit 

sig till flera huvudmän och ett stort antal skolor. Men på grund av bristfälligt stöd från huvudmän 

eller skolledning har många NT-utvecklare lämnats att driva satsningen själva. De har i många 

fall tagit ett mycket stort ansvar för genomförandet. 265 NT-utvecklare är, sett till skolor och 

förskolor som helhet, få till antalet. De är dessutom en grupp utan formell roll och har heller 

inget tydligt mandat att driva förändringsarbete. De utgör därmed en sårbar grund att basera ett 

långsiktigt utvecklingsarbete på.  

 

7.1.4 Stöd från huvudmän och skolledning spelar roll  

Utvärderingen visar att graden av engagemang från huvudmän och skolledning har betydelse för 

både genomförandet och långsiktiga resultat. Huvudmän som prioriterat satsningen, fastställt 

lokala mål och följt upp arbetet har fungerat stödjande under pågående satsning. Skolledare har 

kunnat påverka genom att säkra nödvändiga förutsättningar för arbetet lokalt, som att se till att 

lärare har fått träffats för kollegialt lärande. Utvärderingen visar att aktivt stöd till NT-

utvecklaren, från endera huvudmannanivån eller skolledningen, har gynnat genomförandet. Stöd 

från en av nivåerna har också visat sig kunna kompensera för brister i engagemang från den 

andra parten.  
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7.1.5 Skolverkets arbete med satsningen har i stora drag varit ändamålsenligt 

Skolverkets arbete med satsningen har så långt Ramböll kan bedöma, varit adekvat. Skolverket 

har format insatser riktade till huvudmän och utvecklat och genomfört utbildning av NT-

utvecklare över lång tid. Myndigheten har haft en projektgrupp med relevanta kompetenser som 

har ansvarat för satsningens genomförande och under tiden lyhört anpassat och utvecklat sina 

insatser. I utvärderingen av NT-satsningen har dock intervjuade huvudmän, skolledare och NT-

utvecklare efterfrågat tydligare struktur, fastare plan och särskilt utformat material med en 

utformning som gör det enkelt att använda. En modell som har nämnts är moduler som har 

använts i matematik- och läslyften. För att ytterligare stärka förutsättningarna för nya 

satsningars genomförande torde Skolverket kunna ha nytta av att förtydliga hur ansvaret 

fördelar sig genom styrkedjan, från huvudmännen, via skolledning till enskilda lärare. Där det är 

lämpligt skulle Skolverket även kunna erbjuda stödmaterialet i form av lättillgängligt, 

strukturerat material. 

 

7.2 Rekommendationer till Skolverket inför framtida satsningar  
För att säkra ett bestående avtryck av framtidiga utvecklingsinsatser lämnar Ramböll 
rekommendationer till Skolverket att ta med sig vidare i myndighetens arbete. 
Rekommendationerna berör så väl huvudmän och skolledare som myndighetens övergripande 

arbete med skolutveckling.   

 
7.2.1 Skolledningen behöver tydligt involveras  

Rambölls erfarenheter från andra satsningar (utvärderingarna av Matematik- respektive 

Stockholmslyftet) visar att skolledningsnivån har stor betydelse för förankring och 

genomförande. I NT-satsningen har skolledningen från Skolverkets sida inte varit tillgodosedd 

med särskilda insatser, vare sig under förberedelsefasen eller under genomförandet. Skolverkets 

insatser har bara riktats till huvudmannen och NT-utvecklarna, vilket har varit otillräckligt. Vissa 

huvudmän har varit relativt frånvarande under genomförandet och NT-utvecklaren har då varit i 

behov av mer aktivt stöd från skolledningsnivå. Rektorer och förskolechefer har i NT-satsningen 

heller inte haft någon utpekad roll under genomförandet. Skolverket behöver tydligare analysera 

vilka behov respektive nivå i styrkedjan har för information men också vilken roll de kan fylla, 

och anpassa utformningen av satsningen därefter.  

 

7.2.2 Bygg vidare på modellen för kollegialt lärande 

Det är en känslig balansgång att initiera nya projekt utan att överbelasta verksamheten. Risken 

minskar om man från nationell nivå bygger vidare på kända modeller. Modellen för kollegialt 

lärande, som har använts i NT-satsningen, Matematiklyftet och Läslyftet har visat sig fungera väl, 

framför allt om den kompletteras med ett strukturerat stödmaterial av hög kvalitet. Skolverket 

bör därför försöka säkerställa möjligheten för igenkänning genom att bygga vidare på det 

kollegiala lärandet som modell.  

 

Satsningar som stödjer huvudmännen men är tillräckligt flexibla till att huvudmännen kan 

prioritera utifrån lokala förutsättningar och behov, ser ut att ha bäst förutsättningar att nå ut. 

Om satsningar utformas med viss flexibilitet ökar möjligheten för genomslag. 

 

7.2.3 Stärk huvudmännens förmåga att identifiera lokala behov och följa upp kompetensutvecklingsinsatser 

Skollagen placerar ett stort ansvar på huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att den 

utbildning som erbjuds motsvarar kvalitetskraven. Det är då också huvudmännen som har rätt 

att fördela resurser och organisera verksamheten samt plikt att följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten, allt i syfte att nationella mål och kvalitetskrav kan uppfyllas. Skolverket kan 

underlätta huvudmännens uppdrag på flera sätt, till exempel genom att sprida information om 

hur vissa huvudmän har integrerat uppföljning av ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser 

lika väl som resultaten i prioriterade ämnen i sitt systematiska kvalitetsarbete. Erfarenheter från 

huvudmän som kommit långt vad gäller rutiner, metoder och verktyg för behovskartläggning och 

uppföljning skulle kunna samlas och spridas med Skolverkets stöd.  
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BILAGOR 

1. METODBILAGA  

Föreliggande slututvärdering baseras på data inhämtad under perioden december 2015-maj 

2016. Den baseras även på slutsatser och empirisk underlag från Rambölls delrapporter om NT-

satsningen från 2014 och 2015.  

 

Motivering av metodval 

Empiriinsamlingen till delrapporterna beslutades i dialog mellan Skolverket och Ramböll. Syftet 

att beskriva och förklara variationer i huvudmännens implementering av satsningen var styrande 

för den kvalitativa ansatsen som utvärderingen har haft. Styrkan med en kvalitativt designad 

utvärdering är möjligheten att ge en fördjupad bild av ett antal fall. Om detta ska fungera som 

avsedd behöver de enskilda studieobjekten uppvisa bredd och variation vad gäller egenskaper, 

förutsättningar, geografi med mera. En kvalitativt designad studie ger dock begränsade 

möjligheter att dra slutsatser av generell karaktär, om till exempel hur vanligt förekommande 

olika företeelser är.  

 

Genom att komplettera den kvalitativa uppläggningen med kvantitativa delar så som Ramböll 

gjort genom slututvärderingens två enkätundersökningar till samtliga deltagande huvudmän och 

NT-utvecklare, har förutsättningarna för att dra generella slutsatser om satsningen i sin helhet 

stärkts.  

 

Datainsamlingen till slutrapporten  

Datainsamlingen till utvärderingens slutrapport har bestått i kvalitativa intervjuer och 

enkätundersökningar. I tabell 1 framgår allt empiriskt underlag till slutrapporten.  

 
Tabell 1 Genomförd datainsamling inför Rambölls slutrapport om NT-satsningen 2016  

 

Intervjuundersökningens syfte och utformning 

Urval av fallstudieobjekt 

Fallstudieobjekten som ingår i slututvärderingen har alla tidigare besökts och/eller intervjuats 

inför delrapporterna. Syftet med fallstudierna har varit att i ett antal verksamheter få en 

helhetsbild av hur NT-satsningen tagits emot och implementerats samt hur Skolverkets styrning 

Inom ramen för: Antal: 

Fem fallstudier Antal intervjuade huvudmän: 5 

Antal intervjuade skolledare: 5 (varav 1 även innehar roll som huvudman) 

Antal intervjuade NT-utvecklare: 4 

Antal enskilda intervjuer med lärare: 8 

Avböjda intervjuer 16 personer från dessa fallstudieobjekt har tackat nej till att intervjuas. 

Kompletterande 

intervjuer 

Antal intervjuade huvudmän: 1 

Antal intervjuade skolledare: 1 

 

Uppföljande intervjuer 

med deltagare på 

endagskonferenser 

Antal intervjuade lärare: 6 

Antal intervjuade huvudmän:1   

Enkäter till samtliga 

deltagande huvudmän  

Distribuerade: 150  

Besvarade: 47 % 

Enkäter till samtliga NT-

utvecklare  

Distribuerade: 300 

Besvarade: 58 % 

Enkäter till deltagare på 

endagskonferenser 

Deltagare, Mariestad:  

Svarsfrekvens: 46 % 

Deltagare, Ulricehamn:  

Svarsfrekvens: 69 % 
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har fungerat. Fallstudierna är en grund för att ta fram typologier som tydliggör skillnader i NT-

satsningens organisering och genomförande. Varje enskilt fall bestod initialt av en geografisk 

kommun med en kommunal och en enskild huvudman som deltar i NT-satsningen. Till 

slutrapporten har urvalet av styrkedjor till fallstudien skett på bakgrund av tidigare års 

datainsamling. Det centrala urvalskriteriet till denna rapport har varit att fånga upp huvudmän 

som har uppvisat variation i genomförande och resultat. Fristående och kommunala huvudmän, 

som varierat i storlek och skolform, har ingått i urvalet och huvudmännen är lokaliserade i olika 

delar av Sverige.  

 

Urval av informanter 

Bland intervjuobjekten ingår personer tidigare intervjuats och nya informanter. Flest helt nya 

informanter finns bland huvudmannaföreträdarna. Alla har dock varit aktiva i skolan eller 

huvudmannaorganisationen under alla år som NT-satsningen har pågått. De kvalitativa 

intervjuerna har med två undantag täckt in informanter på alla nivåer i styrkedjan. I en 

kommunal huvudmannaorganisation saknas intervju med NT-utvecklaren. Från en annan 

kommunal huvudman har intervju med lärare inte genomförts. Denna huvudman har drivit NT-

satsningen från en Kom-Tek-enhet och en fast grupp lärare har därför inte funnits på plats.  

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade i sitt utförande vilket innebär att vi följer de 

huvudsakliga frågeområdena i intervjuguiden men att intervjupersonerna också ges stort 

utrymme att själva lyfta fram frågor som de anser vara relevanta. 

 

Som en del av uppföljningen av endagskonferenserna för lärare har totalt 54 deltagare 

kontaktats i syfte att genomföra en uppföljande telefonintervju 6 månader efter konferensen 

ägde rum. Sju personer tackade ja till att intervjuas. 

 

Slutrapportens enkätundersökningar om satsningens genomförande och resultat 

Två enkätundersökningar har utarbetats och skickats ut i syfte att få underlag för bedömning av 

satsningens genomförande och resultat. Båda har varit totalundersökningar. Ett enkätformulär 

har distribuerats till samtliga huvudmän som deltagit, ett enkätformulär med något färre frågor 

har distribuerats till samtliga NT-utvecklare.  

 

Enkätfrågorna i dessa två enkäter har varit utformade för att samla in information om upplägg 

och genomförande av fortbildningen, information och förankring inför satsningen samt 

bedömning av satsningens resultat och långsiktiga hållbarhet. 

 

Bedömning av enkätundersökningens tillförlitlighet och kvalitet 

Enkätundersökningarna har haft olika stora målgrupper och svarsfrekvenser. Enkäten till NT-

utvecklarna distribuerades till 300 respondenter (som är samtliga NT-utvecklare) och uppnådde 

efter två påminnelser en svarsfrekvens på 58 procent. Svarsfrekvensen bedöms som 

tillfredsställande och resultatet tillräckligt till att det för NT-utvecklarenkäten är möjligt att dra 

slutsatser gällande hela populationen.  

 

Enkätundersökningen till huvudmännen distribuerades till samtliga 150 huvudmän och 

svarsfrekvensen kom efter två påminnelser upp i 47 procent. Vi bedömer att det inte är säkert 

att dra slutsatser gällande alla deltagande huvudmän på detta underlag. Totalpopulationen är 

begränsad och med en svarsfrekvens lägre än 50 % bör resultaten behandlas med försiktighet. 

 

Det har inte varit praktiskt möjligt att genomföra någon bortfallsanalys av dessa enkäter. Risken 

för systematiska skevheter i resultaten antas dock vara liten.  

 

Två konferenser följdes också upp genom enkäter till deltagarna 

Två uppföljande enkäter med syfte att få konferensdeltagarnas bedömning av 

utbildningsaktiviteten endagskonferenser för lärare hösten 2015, distribuerades direkt efter 

konferenserna ägde rum hösten 2015. Ramböll sammanställde resultaten och återrapporterade 

deltagarnas bedömningar och erfarenheter till Skolverket därefter.    



37 

 

 

 

 

  

 

Också delrapporternas dataunderlag har varit kvalitativt och kvantitativt 

I Rambölls två tidigare delutvärderingar har också metoderna explorativa intervjuer, 

observationer av utbildningstillfällen (i allt sex tillfällen observerades) och omfattande 

dokumentanalys använts. Inför de två delrapporteringarna, där utvärderingens formativa syfte 

var högt prioriterat, distribuerades uppföljande enkäter till deltagare på totalt 11 

utbildningstillfällen. Dessa enkätresultat återfördes löpande till Skolverket.  

 
Tabell 2: Genomförd datainsamling inför delrapport 1 

 
De explorativa intervjuer som genomfördes inför delrapport 1 syftade till att skapa en 

förförståelse för centrala aspekter i NT-satsningen och dess bakgrund. Informanterna var alla 

nära kopplade till satsningens olika delar.  

 

Genomförd datainsamling för delrapport 2:  

Tabell 3 Antal genomförda intervjuer, gruppintervjuer och observationer 

Inom ramen för: Antal: 

Tre fallstudier Antal intervjuade huvudmän: 6 

Antal intervjuade skolledare: 6 

Antal intervjuade NT-utvecklare: 6 

Antal gruppintervjuer med lärare: 3  

Antal enskilda intervjuer med lärare: 13   

Antal observationer av handledarträffar: 3 

 

Kompletterande intervjuer Antal intervjuade huvudmän: 5 

 

Antal intervjuade skolledare: 5 

Inom ramen för: Antal: 

Tre fallstudier Antal intervjuade huvudmän: 6 (varav 2 även innehar roll som skolledare) 

Antal intervjuade skolledare: 6 (varav 2 även innehar roll som huvudman) 

Antal intervjuade NT-utvecklare: 6 

Antal gruppintervjuer med lärare: 3 

Antal enskilda intervjuer med lärare: 2 

Antal observationer av handledarträffar: 3  

 

Kompletterande 

intervjuer 

Antal intervjuade huvudmän: 5 

 

Antal intervjuade skolledare: 5 

Antal intervjuade NT-utvecklare: 5 

Antal gruppintervjuer med förskollärare/lärare: 5 

 

Övriga intervjuer och 

observationer 

Antal intervjuer med företrädare för lärosäten: 4  

 

Antal intervjuer med personer i NT-satsningens projektgrupp: 3 

Antal intervjuer med företrädare från NT-satsningens nationella 

referensgrupp: 2 

Antal intervjuer med NT-satsningens samrådsgrupp: 2 

Antal intervjuer med forskare: 1 

Antal intervjuer med kontaktperson på Utbildningsdepartementet: 1 

Antal observationer vid utbildningstillfällen: 2 
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Antal intervjuade NT-utvecklare: 5 

Antal intervjuade lärare: 5 

Antal gruppintervjuer med förskollärare/lärare: 5 

 

Övriga intervjuer och 

observationer 

Antal intervjuer med projektledare i NT-satsningens projektgrupp: 1  

 

Antal observationer vid utbildningstillfällen: 3 

 

 

Datainsamlingen inför delrapport 2 hade samma syfte och struktur som inför den första 

delrapporten, men behovet av explorativa intervjuer var betydligt mindre.   
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2. INTERVJUGUIDE, NT-SATSNINGEN VÅR 2016 

Frågor till lärare 

 
Bakgrundsfrågor om intervjupersonen:  

Din befattning/tjänst:  

Var jobbar du? Arbetsplats:  

Vad har din roll varit inom NT-arbetet på din arbetsplats? (Kort, intro-karaktär) 

Förändringar 

Nu kommer några frågor om i vilken grad NT-satsningen har påverkat dig i din yrkesroll. Har du 

förändrat din undervisning (eller om det är i förskolan: ditt agerande gentemot barngruppen) 

dvs.  
- Planerar du din undervisning annorlunda nu jämfört med innan satsningen?  

- Är genomförandet av undervisningen annorlunda nu jämfört med tidigare?  

- Reflekterar du över din uppläggning av undervisningen i högre grad nu jämfört med 

tidigare? (Själv eller också i grupp, med dina kolleger?)  

- Följs undervisningen inom NT upp av dig, din skolledare och/eller huvudmannen, på ett 

systematiskt sätt? Har detta utvecklats till följd av NT-arbetet?  

7.2.4 Resultat 

Hur bedömer du NT-satsningens bidrag till att öka elevernas måluppfyllelse i, och intresse för, 

NT-ämnena? 

Har din ämnesdidaktiska kompetens i natur-teknikämnen stärkts genom deltagandet i  NT-

satsningen? Kan du utveckla på vilket sätt, alt. Ge exempel?  

Har du till följd av NT-satsningen fått metoder och verktyg för att utveckla ditt beteende/din 

undervisning? Ge exempel, beskriv gärna också hur.  

Kommer du fortsätta att arbeta enligt NT-satsningens metoder efter avslutad satsning? 

7.2.5 Om organiseringen på din skola/förskola: 

Hur har träffarna och kontakterna med NT-utvecklaren varit organiserade på din skola/förskola? 

(Form, tid, teman) Hur har träffarna och arbetet mellan varje träff fungerat?   

7.2.6 Hållbarhet, varaktighet 

•Vilket stöd behövs enligt dig för att framöver kunna bibehålla uppnådda resultat och fortsätta 

att utveckla det didaktiska arbetet inom NT? 

 

Frågor till Nt-utvecklare 

 
Bakgrundsfrågor om intervjupersonen:  

Din befattning/tjänst:  

Var jobbar du? Arbetsplats:  

Vad har din roll varit inom NT-arbetet på din arbetsplats? (Kort, intro-karaktär) 

Satsningens genomförande 

Har du under din tid som NT-utvecklare varit med om att organisera någon av följande 

aktiviteter?  
- Samtal om hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas?  

- En learning study 

- En lesson study 

- Auskultation med återkoppling (kolleger emellan) 

- Kollegial handledning (vad är skillnaden mot auskultation?) 

- Annat?  

Har någon av de nämnda aktiviteterna genomförts flera gånger?  
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- Om ja, vilken aktivitet? 

- Minns du när den senast genomfördes?  

Läget detta läsår 

Arbetar du och dina kolleger fortfarande enligt modellen om kollegialt lärande inom nt-ämnena? 

Har du avsatt tid för att utveckla undervisningen?  
- Om ja, hur mycket? 

-  Till vad använder du främst tiden?  

Bedömning av satsningens resultat/chans till måluppfyllelse 

Hur bedömer du din skolas chans till att nå målet med NT-satsningen – att undervisningen 

utvecklas och en process för kollegialt lärande etableras?  

Hur bedömer du betydelsen av NT-lärarnas arbetssätt när det gäller påverkan på elevernas 

måluppfyllelse i NT-ämnen?  

Bedömning av Skolverkets stöd 

Den centrala komponenten i satsningen är utbildningen av NT-utvecklare i handledning, 

ämnesdidaktik och kollegialt lärande.  

Har utbildningen gett dig verktyg för att 
- leda kollegiala samtal? 

- Handleda kolleger? 

- Variera undervisningen i natur- och teknikämnen? 

- Utveckla undervisningen genom att föra in nya områden och teman? (ge exempel på 

vilka)  

- (Börja) använda ett språkutvecklande arbetssätt? 

- (Börja) använda ett kunskapsutvecklande arbetssätt? 

- Utveckla ditt sätt att bedöma elevernas prestationer (ett resultat på lång sikt är 

formulerat som att ”lärare gör bedömningar i enlighet med läroplanernas intentioner”) 

Kan intervjupersonen också beskriva hur hen har använt utbildningen i praktiken, hemmavid?  

 

Nätverken som Skolverket har tillhandahållit 

Har du varit aktiv i något av de nätverk som Skolverket har erbjudit? 

Hur har kontakterna med andra NT-utvecklare i dessa nätverk fungerat? – har de varit till nytta 

för dig i din funktion som initiativtagare till koll träffar, som den som planerat träffarna, som den 

som lett diskussionen och coachat kolleger? 

Framtida behov 

Satsningens hållbarhet 

Hur bedömer du chanserna till att det arbetssättet som ni har provat ut under den tid NT-

satsningen pågick, kommer att leva kvar?  

Vad skulle du behöva av stöd och insatser för att säkra lärdomarna och det praktiska arbetssättet 

från NT-satsningen framgent?  

Vad skulle du behöva av stöd och insatser för att utveckla arbetssättet inom natur- och teknik-

ämnen framgent?  

 

Intervjufrågor till huvudmannaföreträdare 

 
Bakgrundsfrågor om intervjupersonen:  

Din befattning/tjänst:  

Var jobbar du? Arbetsplats:  

Vilket år gick huvudmannen med i NT-satsningen?  

Beskriv arbetet med NT-satsningen inom din organisation: 

Initiering/planering 

Organisation (Viktigt!) Konkret fråga: Värdet och användningen av samverkansdokumentet.  

Genomförande (Viktigt!) 

Vilken roll har du, som företrädare för huvudmannen, haft inom NT-arbetet?  

Har du:  
- Initierat 
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- Planerat 

- ansvarat för framtagandet av samverkansdokumentet 

- skapat och säkerställt förutsättningar för ett lyckat genomförande 

- följt upp  

- eller på annat sätt varit involverad? 

Har NT-satsningen inom din verksamhet/kommun inneburit särskilda utmaningar? 

Gäller både huvudmannanivån och lokalt, vid den enskilda skola/förskola. 

Bedömningar:  

Bedömning av satsningens resultat 

Bedömning av satsningens hållbarhet 

Bedömningen av Skolverkets stöd och olika insastser 

Generellt om satsningens utformning 
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3. ENKÄT TILL HUVUDMÄN VÅREN 2016 

Är du inte rätt person att besvara enkäten, kryssa i rutan nedan och 

uppge vem inom din organisation som vi kan vända oss till för svar, 
tryck sen på nästa. Tack! 

 

Företräder du en fristående eller kommunal huvudman? 

 

Har huvudmannen under läsåret 2013-2014 deltagit i NT-satsningen? 

 

Har huvudmannen under läsåret 2014-2015 deltagit i NT-satsningen 

med nya skolenheter? 

 

Har huvudmannen under läsåret 2015-2016 deltagit i NT-satsningen 
med samtliga skolenheter? 

 

Vilken roll har du som svarar på enkäten i huvudmannens organisation? 
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Vilken roll har du som svarar på enkäten i huvudmannens organisation? 

 

Hur användbart har det samverkansdokument som ni tog fram inför 
deltagandet i NT-satsningen varit under genomförandet? 

 

Vilka aktiviteter har huvudmannen varit involverad i?  - Flera 
svarsalternativ är möjliga 

 

Har huvudmannen följt upp hur NT-utvecklingsarbetet har organiserats 

inom respektive skolorganisation? 
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Har huvudmannen följt upp hur NT-utvecklingsarbetet har genomförts 

inom respektive skolorganisation? 

 

Hur bedömer du hur långt ni nu nått i att uppnå målen i ert 

samverkansdokument? Markera på skala nedan 

 

Bedömer du att målet har förutsättningar att nås i din skolorganisation? 

 

Markera på skalan nedan i vilken omfattning du som 

huvudmannarepresentant instämmer i följande påståenden: - 
Huvudmannen har verkat för att NT-arbetet har intern förankring i den 

egna organisationen 
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Markera på skalan nedan i vilken omfattning du som 

huvudmannarepresentant instämmer i följande påståenden: - 
Huvudmannen har informerat skolledare om satsningens syfte 

 

Markera på skalan nedan i vilken omfattning du som 
huvudmannarepresentant instämmer i följande påståenden: - 

Huvudmannen har säkerställt att skolledare skapat förutsättningar för 
genomförandet 

 

Markera på skalan nedan i vilken omfattning du som 
huvudmannarepresentant instämmer i följande påståenden: - 

Huvudmannen har anpassat satsningens mål till lokala mål 
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Markera på skalan nedan i vilken omfattning du som 

huvudmannarepresentant instämmer i följande påståenden: - 
Huvudmannen har inkluderat satsningens mål i huvudmannens plan för 

det systematiska kvalitetsarbetet 

 

I vilken utsträckning bedömer du som huvudmannarepresentant att 

följande faktorer bidragit till att uppnå resultat i NT-satsningen? - 
Satsningens möjlighet att anpassa innehållet i de kollegiala träffarna till 

lokala behov 

 

I vilken utsträckning bedömer du som huvudmannarepresentant att 

följande faktorer bidragit till att uppnå resultat i NT-satsningen? - 
Skolverkets utbildningsinsatser 
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I vilken utsträckning bedömer du som huvudmannarepresentant att 

följande faktorer bidragit till att uppnå resultat i NT-satsningen? - Lokal 
prioritering av NT-ämnen 

 

I vilken utsträckning bedömer du som huvudmannarepresentant att 
följande faktorer bidragit till att uppnå resultat i NT-satsningen? - 

Samstämmighet mellan målen för satsningen och huvudmannens mål för 
NT-ämnen 

 

I vilken utsträckning bedömer du som huvudmannarepresentant att 
följande faktorer bidragit till att uppnå resultat i NT-satsningen? - Att 

handledaren fått tid avsatt för utvecklingsarbetet 
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I vilken utsträckning bedömer du som huvudmannarepresentant att 

följande faktorer bidragit till att uppnå resultat i NT-satsningen? - Att 
lärarna fått tid att träffas för kollegialt lärande 

 

I vilken utsträckning bedömer du som huvudmannarepresentant att 
följande faktorer bidragit till att uppnå resultat i NT-satsningen? - 

Lärarnas motivation 

 

I vilken utsträckning bedömer du som huvudmannarepresentant att 

följande faktorer bidragit till att uppnå resultat i NT-satsningen? - NT-
utvecklarens kunskaper, intresse, engagemang 

 

Har ni samtidigt medverkat i andra statliga satsningar? 
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: - Skolverket 

gav tydlig information om huvudmannens roll i NT-satsningen innan 
satsningen startade 

 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: - Skolverket 
har gett huvudmannen relevant stöd under genomförandet av NT-

satsningen 

 

Har ni saknat något stöd från Skolverket? 

 

Har huvudmannen i sin planering efter 2016 avsatt resurser eller 

budgeterat med medel till fortsatt utvecklingsarbete i natur och teknik? 
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Sammanlagd status 
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4. ENKÄT TILL NT-UTVECKLARE, VÅREN 2016 

Är du eller har du varit NT-utvecklare inom en eller - om du har bytt arbetsplats - flera 

skolorganisationer någon gång mellan 2013-2016? 

 

Vilken tjänst har du?  - Flera svar är möjliga 

 

Vilket läsår påbörjade du din NT-utvecklarutbildning?  

 

Vilket eller vilka läsår har du handlett dina NT-kolleger? 

 

Kan du skatta vilken omfattning av din tjänst du faktiskt har använt till NT-

utvecklaruppdraget det eller de åren du har haft det? - 2013-2014 

 

Kan du skatta vilken omfattning av din tjänst du faktiskt har använt till NT-

utvecklaruppdraget det eller de åren du har haft det? - 2014-2015 
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Kan du skatta vilken omfattning av din tjänst du faktiskt har använt till NT-

utvecklaruppdraget det eller de åren du har haft det? - 2015-2016 

 

Vilka aktiviteter har du varit involverad i som NT-utvecklare? 

Flera svar är möjliga 

 

Ange vilka nationella träffar och ämnesdidaktiska träffar du har deltagit på: 

Flera svar är möjliga 

 

Ange vilka nationella träffar och ämnesdidaktiska träffar du har deltagit på: 

Flera svar är möjliga 
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Ange vilka nationella träffar och ämnesdidaktiska träffar du har deltagit på: 

Flera svar är möjliga 

 

Ange vilka nationella träffar och ämnesdidaktiska träffar du har deltagit på: 

Flera svar är möjliga 

 

I vilken utsträckning har du använt det du har tagit del av på Skolverkets nationella 

träffar och ämnesdidaktiska träffar i handledningen av dina kollegor? 
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Ange vilka handledarträffar via Adobe Connect som du har deltagit på: 

Flera svar är möjliga  

 

Ange vilka handledarträffar via Adobe Connect som du har deltagit på: 

Flera svar är möjliga  

 

I vilken utsträckning har du använt det du har tagit del av på Skolverkets 

handledar/fjärrundervisningsträffar i din funktion som NT-utvecklare? 

 

Ange vilka handledarutbildningstillfällen/-träffar du har deltagit på: 

Flera svar är möjliga  
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Ange vilka handledarutbildningstillfällen/-träffar du har deltagit på: 

Flera svar är möjliga  

 

I vilken utsträckning har du använt innehållet i den handledarutbildning som 

Skolverket erbjudit i handledningen av dina kollegor? 

 

Hur bedömer du i efterhand nyttan av ditt deltagande i NT-satsningens aktiviteter? 

 

Har du använt Adobe Connect för kontakter med andra NT-utvecklare under den tid du 

haft ditt uppdrag som NT-utvecklare? 

 

Använder du fortfarande Adobe Connect för att ha kontakt med andra NT-utvecklare? 
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Hur bedömer du nyttan av verktyget? 

 

Använder du Fronter för att hämta information? 

 

Hur bedömer du nyttan av Fronter som verktyg för informationshämtning? 

 

Använder du Fronter för att ha kontakt med andra NT-utvecklare? 

 

Hur bedömer du nyttan av Fronter i detta avseende? 

 

Hur bedömer du stödet? 
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Hur bedömer du stödet? 

 

Hur användbart har samverkansdokumentet varit för dig i rollen som NT-utvecklare 

under genomförandet av NT-satsningen? 

 

Har du saknat stöd i din roll som NT-utvecklare? 

Flera svar är möjliga  

 

Har du och dina kolleger detta läsår regelbundna träffar där ni planerar, diskuterar och 

utvärderar undervisningen i naturvetenskap och teknik? 

 

Kan du uppge ungefär hur ofta ni träffas? 
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Utgår diskussionerna från något specifikt utbildningsmaterial som Skolverket tagit 

fram för NT-satsningen? 

 

Utgår diskussionerna från på förhand specificerade teman/ämnen? 

 

Har du läsåret 2015/2016 fått tid avsatt för att initiera, planera och/eller leda dessa 

kollegiala träffar? 

 

Tror du att din skola kommer fortsätta att utveckla undervisningen i naturvetenskap- 

och teknikämnen på ett liknande vis som hittills, efter satsningens slut i december 

2016? 

 

Uppfattar du att det ingår i din roll att se till att det kollegiala lärandet kring 

naturvetenskap- och teknikämnen fortsätter efter 2016? 
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: - NT-satsningen har bidragit 

till att mina kollegor och jag 

i större utsträckning diskuterar olika sätt att undervisa 

 

 

 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: - NT-satsningen har bidragit 

till att stärka samarbetet kring undervisning och  

fortbildning mellan lärare och rektor/förskolechef på min skola/förskola 

 

Bedömer du att målet har förutsättningar att nås på den skola/förskola där du är 

verksam? 

 

Sammanlagd status 

 

 


