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1. Undervisning i Naturvetenskap, Teknik, Ingenjörsvetenskap och 
Matematik (STEM) i Europa 
av Massimo Amato, Emanuela De Negri, Jan-Eric Mattsson, Ann Mutvei, Anna Siri  

1.1. Introduktion 

Hur naturvetenskap undervisas beror på en mängd faktorer där lärarnas utbildning, 

innehållet i läro- och kursplaner samt, de standardiserade testen representerar de 

viktigaste beståndsdelarna vilka, direkt eller indirekt, påverkar innehållet, 

förhållningssättet och organisationen av de naturvetenskapliga aktiviteterna i klasserna. 

Utvecklingen av begreppen är kopplad till de mentala bilder och modeller som tankarna 

skapar. Konstruktionen av en modell av ett begrepp betyder att succesivt omarbeta svaga 

och sviktande bilder som emellertid måste formas om till en definitiv bild, stark och stabil. 

Lektioner är oersättliga men kan ibland inte kompensera för tidigare luckor eller 

svårigheter för ett visst moment, beroende på att läraren inte alltid kan tillfredsställa 

varje individuell elevs behov, på grund av det stora antalet elever i klassrummet. 

"Do Well Science" är “till för elever med elever". Dess syfte är att öka elevernas 

problemlösningsförmåga, att förse dem med kraftfulla metoder, att ge “ad hoc”-

uppbyggda övningar, att aktualisera problem presenterade i klassrummet med videor, 

dokument, och även mer generellt med de resurser internet erbjuder. 

"Do Well Science" syftar till att utveckla en undervisningsmetod och vill förse eleverna 

med ett stort antal resurser i en för dem känd omgivning: websidor och appar för 

matematik, fysik och övrig naturvetenskap. 

"Do Well Science" ger eleverna möjlighet att: 

- lätt finna stöd och stärka deras bekräftande aktiviteter inom de olika ämnena; 

- lätt hitta laboratorieaktiviteter och experiment för att förbättra kunskaperna i ett 

enskilt ämne; 

- identifiera kopplingen mellan vardagslivet och naturfenomen i relation till de 

ämnen som diskuteras i klassrummet och som därmed berikar studierna; 

- söka, belysa och undersöka de naturvetenskapliga frågor som intresserar dem; 

- grupparbeta och skapa tillfällen till konfrontation, relationer och positiva samtal. 

Aktuella websidor och appar för paddor och telefoner för naturvetenskaplig undervisning 

är sällan användarvänliga, ofta ofullständiga och approximativa eller saknar en didaktiskt 

underbyggd struktur. 

"Do Well Science" vill vara en web-plattform och samtidigt en app som tillåter användare, 

elever och lärare, att kommentera och ge förslag till övningar och problem. Genom 

statistisk analys av de använda resurserna, blir det möjligt att ta bort de övningar som 

inte används och fördjupa de ämnen som främst efterfrågas av eleverna. Plattformen 

erbjuder en god studieaktivitet som tillåter elevers deltagande, samt ökar elevernas 

förmågor genom att stimulera till goda prestationer. Elevernas e-lärande kan delas genom 

publiceringen av de erhållna resultaten, genom uppnåendet av målen och högre nivåer i 
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ämnena som kan leda till bättre betyg. Ett mästerskap kommer att anordnas som ger 

möjlighet till deltagande i en rättvis tävling för ett lönsamt och varaktigt lärande. 

En studie av "Do Well Science"-metoden kräver en noggrann och detaljerad analys 

genomförd av erfarna personer som under många år följt undervisningsrelaterade 

områden inom gymnasieskolan och universitetsvärlden som lärare och andra 

kvalificerade medarbetare. 

1.2. Översikt över de viktigaste riktlinjerna för STEM i Europa 

Utifrån den uppmärksamhet som inom EU ägnats den ständigt ökade medvetenheten om 

utvecklingen av metoder och teknik i skolan, är syftet med detta projekt att utveckla ny 

mjukvara utformad för konstruktion av miljöer för e-lärande; LMS (Learning Management 

System) samt CMS (Content Management System), med vilka det är möjligt att träna, 

bedöma och så småningom certifiera elevers kompetenser. Detta kan ses som ett 

uppdaterat svar på den begäran om en bred beskrivning och spridning av de kunskaps- 

och innovationserfarenheter som implementerats i enskilda skolor, av lärare för elever. 

Enligt OECD-PISA-undersökningarna, har utbildningen av elever inom de naturvetenskap-

liga ämnena kontinuerligt försämrats [1]. EU:s ministerråd har satt som mål att reducera 

andelen 15-åringar med dåliga resultat i läsning, matematik och naturvetenskap med 15 

% till år 2020. 

Enligt Eurydice [2] förser naturvetenskapsämnet elever med verktyg för en bättre 

omvärldsförståelse, uppmuntrar till nyfikenhet och kritiskt tänkande, betonar relationen 

mellan människa och natur samt påminner oss om att naturresurserna är begränsade.  

#EuFactor-projektet [3] i EU stimulerar ungdomar till att studera naturvetenskap, teknik 

och informationsteknologi, utifrån de nya arbetsmöjligheter och förmågor som krävs av 

marknaden; för Europa betyder tillväxt innovationer och innovationer betyder tillväxt. 

Enligt en studie inom EU beräknades underskottet av arbetskraft i Europa inom natur-

vetenskap och teknik mellan 2013 och 2025 vara kring 2 300 000 tjänster. 

Genom sina forskningsaktiviteter stöttar INDIRE (National Institute for Educational 

Research Innovation Documentation) [4] innovationer i italienska skolor, främst vad gäller 

processerna vid förändringen av metoder och undervisningsredskap, och underlättar 

därigenom spridandet av nya undervisnings- och lärandemetoder och modeller. 

Dessutom, i enlighet med riktlinjerna i den nationella digitala skolplanen (PNSD) [5], som 

stödjer utvecklingen av digitala förmågor och elevernas lärandeaktiviteter på ett 

stimulerande och attraktivt sätt, kommer "Do Well Science"-projektet garantera att 

användandet av funktionella och effektiva resurser blir möjligt genom PNSD. 

Walter Lewin, tidigare professor vid Massachusetts Institute of Technology: "Barn bör 

älska naturvetenskap och läraren måste försäkra sig om att de lyckas. För att nå detta mål 

är det nödvändigt att vara tydlig." 
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1.3. EU STEM-koalitionen 

EU STEM-koalitionen [6] är ett brett Europeiskt nätverk av nationella STEM-plattformar. 

STEM plattformarna är organisationer (vanligvis) etablerade av regeringar för att öka 

antalet STEM-studenter och att minska missmatchen mellan förmågor och behov bl.a. 

genom ett nära samarbete mellan regeringar, utbildningsväsende och industrier, och dess 

implementering är starkt regionaliserad. 

I det långa loppet syftar EU STEM-koalitionen till att överbrygga förmåge-gapet genom 

nationella STEM-strategier i alla EUs-medlemsstater. 

Syftet med EU STEM-koalitionen är:  

- att underlätta utbytet av de bästa tillämpningarna av nationella STEM-plattformar, 

och; 

- att stödja medlemsländerna i deras utveckling av nya STEM-strategier baserade på 

trippel-helix modellen. 

Idén om en trippel-helix baserad på relationerna mellan akademi/industri/regering tog 

form under 1990-talet. Dess huvudtes är att potentialen för innovationer och ekonomisk 

utveckling i ett kunskapssamhälle ligger i ett effektivt samarbete mellan akademi, industri 

och samhällsförvaltning. Erfarenheterna har visat att metoden är effektiv för att driva på 

en nationell STEM-strategi. Den garanterar att alla deltagare är aktivt medverkande och 

engagerade och att implementeringen av de nationella STEM-strategierna är hållbara och 

helt i linje med nationella och regionala strukturer och målsättningar. 

EU STEM-koalitionen består av nationella STEM-plattformar, europeiska 

partnerorganisationer (organisationer som representerar relevanta grupper av 

intressenter) och ledande nationella partners (organisationer som har i uppdrag att, eller 

deltar i processen att etablera nationella STEM-plattformar). EU STEM-koalitionen 

samarbetar även intimt med en blandning av europeiska, nationella och regionala 

partners inklusive administrationer på nationell eller regional nivå, industrin samt 

organisationer på EU-nivå inklusive Europakommissionen och Europeiska institutet för 

utveckling och teknologi (EIT). 

Det är främst genom allmänna möten och uppgiftsfokuserade möten (taskforce meetings) 

som EU STEM-koalitionen uppnår sina mål. De allmänna mötena inbegriper samtliga 

medlemmar i EU STEM-koalitionen och fokuserar på speciella teman (t.ex. samarbeten 

kring industriell utbildning, flickor i STEM). Huvudresultaten av dessa möten är tematiska 

rapporter i vilka angreppssätt och praktiska tillämpningar i de olika länderna har kartlagts. 

De uppgiftsfokuserade mötena å andra sidan dras igång när något EU-land begär hjälp 

från EU STEM-koalitionen med utvecklandet av sin STEM-strategi. Utifrån resultaten av 

förberedande diskussioner med medlemsstaten (i vilka resultaten av de tematiska 

rapporterna används för att utveckla en strategi) sammansätts en arbetsgrupp i enlighet 

med de nationella målen och landets önskemål. Alla mötesrapporter och arbetsmaterial 

är tillgängliga via en publikationssida. 
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Lyckade exempel på bra praktik-överföring mellan medlemmar i EU STEM-koalitionen har 

lett till skapandet av Jet-Net programmet för skolsamarbete i Danmark utifrån det 

Nederländska Jet-Net programmet, till skapandet av en estnisk tekniksammanslutning 

och utvecklandet av en ungersk STEM-plattform. 

Av de deltagande länderna i detta projekt är Bulgarien och Grekland representerade i EU 

STEM-koalitionen, Bulgarien genom Departementet för utbildning och vetenskap och 

Grekland genom FORTH, the Foundation for Research and Technology-Hellas [6]. 

1.4. Slutsatser 

"Do Well Science" är i enlighet med de horisontella prioriteringar som identifierats av 

Europeiska kommissionen, särskilt: 

- förbättring av akademisk verksamhet utifrån studenters grundläggande och 

transversella förmågor, utifrån perspektivet av ett livslångt lärande; 

- tillåter utvecklingen av förmågor för lärande av naturvetenskapliga ämnen, även 

för elever som missgynnas av språk, relationer, social status, ... men som har 

möjligheten att använda informationsteknologi, ibland enbart i skolan; 

- hjälper till att utveckla alla elevers förmågor, minska ojämlikheten i resultaten av 

lärandet för elever med ofördelaktig bakgrund, eftersom det använder en 

innovativ och integrerad metod för undervisning; 

- använder en öppen och innovativ pedagogik, med ett digitaliserat innehåll, där 

lärare och elever interagerar för en allmän förbättring av utbildningens kvalitet; 

- tillåter utbildare att vara anpassade till elevers önskemål för att minska 

variationen och för tidig skolavgång, samt förstärka innovativa pedagogiker; 

- göra det möjligt att lätt identifiera klyftor och att erkänna och förstärka utvecklade 

förmågor. 

"Do Well Science" verkar i enlighet med de specifika prioriteringar som identifierats av 

Europeiska kommissionen, speciellt: 

- inom ramen för högre utbildning: 

o gynna utvecklingen av nya sätt att undervisa, utnyttjande och anpassning 

till nya lärande- och undervisningstekniker. 

- inom skolundervisning: 

o förbättra förmågorna i grundläggande matematik, fysik, kemi och 

naturvetenskap; 

o använda innovativa arbetssätt fokuserat på eleven och på aktivt lärande; 

o använda interdisciplinära metoder som gynnar elevers kritiska tänkande; 

o tar hänsyn till de kulturella och/eller miljömässiga samband vid 

naturvetenskaplig undervisning; 

o gynnar skolors nätverkande och samverkansinitiativ i undervisning, elev-

elev, lärare-lärare. 
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Projektet verkar för valideringen av innovativa metoder och för konstruktionen av en 

databas med övningar, problem och uppgifter i anslutning till matematik, fysik och 

naturvetenskap, för att öka elevernas förmågor, liksom att dela resultat med andra elever 

inom hela Europeiska unionen. Det förväntade resultatet av projektet är att lärare skall 

använda "Do Well Science" i deras egen undervisningspraktik som en hjälp att stärka och 

fördjupa disciplinerna. 

Användandet av plattformen och apparna kommer att göra det möjligt för eleverna att 

uppnå snabba positiva resultat, eftersom de på kort tid kommer att kunna lösa olika typer 

av övningar eller problem, med gradvis ökad svårighetsgrad. Användandet av plattformen 

och apparna kan också ske under lektionstid om det behövs omedelbara återkopplingar, 

annars kan eleven fastna och inte kunna följa med under resten av lektionen. 

Lärare kommer att kunna ge råd gällande övningarnas lösningar till enskilda elever, 

antingen stegvis eller med slutna eller öppna frågor. Tidsoptimering i klassrummet 

gynnas, liksom uppmärksamhet och resultat. 

1.5. Referenser 
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[4] INDIRE - Italian National Institute for Documentation, Innovation and Educational 

Research, www.indire.it 

[5] Italian National Digital School Plan – PNSD www.miur.gov.it/scuola-digitale 

[6] EU STEM Coalition, www.stemcoalition.eu 
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2. Litteraturöversikt av STEM-undervisning 
av Massimo Amato, Emanuela De Negri, Jan-Eric Mattsson, Ann Mutvei, Anna Siri 

2.1. Elevers motivation för STEM 

Konferenser som ESERA och IOSTE domineras av forskare från den akademiska världen 

och fokus i bidragen har ofta en teorirelaterad tyngdpunkt eller är fokuserade på 

undervisandet av specifika begrepp, mekanismer eller relationer och blir därmed mer 

sällan inriktade mot mer generella principer som om hur man kan öka motivationen hos 

elever med olika bakgrund. Syftet tycks därför ofta bli att direkt förmedla teorier istället 

för att skapa kreativa möten där elever kan ta eget ansvar för sitt lärande, sin förståelse 

och sitt användande av teorierna. Eftersom STEM dessutom är ett brett begrepp som 

inbegriper teorier, praktiska aktiviteter och även professioner, passar det dåligt in i den 

akademiska världens välavgränsade ämnen. 

Intresset för hur man kan motivera elevers intresse för STEM generellt finns därför oftast 

hos lärare och inom lärarutbildningen. Konferenser som lockar lärare och lärarutbildare 

erbjuder ofta forskningspresentationer med tyngdpunkten på allmänna principer 

användbara i olika ämnen eller grupper av studenter med olika bakgrund.  

Konferensbidragen från New Perspectives in Science Education, (NSPE) 2018 [1] 

inkluderade nitton bidrag under rubriken Enhancing Student’s Motivation. De flesta av 

dessa fokuserade på avgränsade teoretiska områden och kan snarare ses som 

beskrivningar av undervisningsstrategier, men några av dem var presentationer av mer 

generella idéer om hur elevers motivation generellt kan förstärkas: 

- Van Hecke [2] visade hur Fibonacci-serier förekommer inom arkitektur, i naturen 

och musiken och kan användas för att stimulera studenters entusiasm för STEM; 

- Reynolds [3] använde Creative Thinking Workshops för att utmana studenter till 

att använda naturvetenskap för att lösa sociala problem; 

- Ailabouni & Lachish-Zalait [4] använde ett mångvetenskapligt perspektiv inom 

Tema-Baserat Lärande (TBL), en utveckling av Projekt-Baserat Lärande (PBL) för 

lärare i alla ämnen i åk 7 till 9.  

För att stimulera studenters motivation att studera naturvetenskap och att implementera 

den naturvetenskapliga kunskapen i vardagslivet utvecklade, Colibaba et al. [5] aktiviteter 

och redskap för att öka studenternas kreativitet, som berättande, teaterföreställningar, 

danser, mm. 

Surrealistiska målningar användes för att stimulera lärare till att skapa kreativa 

lärandesituationer där eleverna stimulerades till att förstå verkligheten bakom ett 

föremål istället för att försöka reproducera lärarens tankar [6].  

Hanáková visade hur en betygskalibreringsmetod kunde användas för bedömning av 

elevers motivation [7].  

Genom kartpussel fick Franco-Mariscal et al [8] elever motiverade att lära sig mer om 

kemiska ämnens egenskaper. 
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2.2. Undervisningsstrategier för STEM 

Under rubriken Enhancing Student’s Motivation bland konferensbidragen från New 

Perspectives in Science Education 2018 [1] ingick även ett antal bidrag som presenterade 

undervisningsstrategier inom olika ämnen. Här presenteras ett urval av dessa. 

Ryan [9] visar på olika sätt att använda bilder för att ”skapa möjligheter för elever att mer 

aktivt engagera sig i lärandet, fördjupa sin förståelse och skapa nya insikter; det kritiska 

tänkandet förstärks och intresset ökar.” Elever behöver träning för att läsa och tolka 

bilder. Här ges ett antal strategier som utvecklar den visuella litteraciteten. Till exempel, 

kan bilder användas som startpunkter för diskussioner liksom för att sammanfatta 

lärandet.  

I Brasilien, ledde ett projekt, som syftade till att utmana studenter till att uppleva de 

svårigheter som blinda studenter har när de skall lära sig botaniska begrepp, också till 

ökad förståelse och kunskap hos de seende studenterna [10]. Utmaningen från 

synförlusten ledde till nya perspektiv på andra egenskaper än visuella, särskilt hos de 

seende studenterna. Projektet ledde även till utvecklingen a socio-emotionella 

färdigheter av empatisk karaktär vilket ledde till mer förstående lärare som bröt med 

många etablerade synsätt.  

Genom att erbjuda en miljö som ökade den egna effektiviteten hos studenterna avsåg 

Colson & Naug [11] att förstärka studenters och undervisande lärares förmågor. Genom 

att utveckla meta-kognitiva förmågor utifrån verklighetsförankrade fallstudier inom en 

fast struktur, en kombination av eget laboratorieansvar och en flexibel modell för kurs- 

och programgenomförande utbildades studenter till mycket skickliga biomedicinare. 

Tinkering (mixtrande, knåpande) är en holistisk modell för att engagera människor inom 

STEM-discipliner, genom att blanda konstnärlig verksamhet och kombinera hög-

teknologiska material med enklare, och även utnyttja återvunnet material [12]. Kunskap 

överförs inte från lärare till lärande, utan konstrueras aktivt av hjärnan. I grupper om 20 

fick barn (6–12 år) olika material som de kunde leka fritt med. Friheten i leken ledde även 

till utmaningar som de försökte lösa, ibland med viss hjälp. Vid slutet av dagen hade de 

vanligtvis klarat utmaningen och konstruerat ett avancerat föremål. I programmet 

kommer fortsättningsvis även ingå kurser för lärare. 

Eftersom det finns många lärandestilar i klassrummet borde fördelarna med multimodala 

arbetssätt vid undervisning vara uppenbara. Detta diskuterar Borzello [13] utifrån den 

allmänna kännedomen om de olika typerna av lär-stilar; visuell (V), auditiv (A), läsa/skriva 

(R) och kinestetisk (K). Slutsatsen är att VARK-modaliterna måste beaktas vid skapandet 

av läroplaner och vid undervisande över alla ålders- och undervisningsnivåer. 

2.3. IKT som verktyg för motivation för STEM 

Det finns flera bevis på att användningen av IKT i skolan främjar engagemang, motivation 

och lärandet av STEM-ämnen. Generellt så stimulerar IKT undersökningsbaserat lärande, 

förbättrar kommunikation av idéer och utbyte av mätvärden [14]. IKT ökar också intresset 
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för STEM genom att tillåta elever att studera ämnen relevanta för deras liv samtidigt som 

det ökar den egna kontrollen över lärandet [15]. Lärares tro och attityder på användandet 

av digitala verktyg i sin undervisning är avgörande för elevers lärande [16].  

Ett exempel på användandet av IKT i undervisning är beskrivet av Looi et al. [17]. Elever 

använde en digital plattform när de samlade data, utbytte sina idéer med kamrater och 

interagerade med lärarna med hjälp av ”smartphones”. Med mobiltelefonsteknik både 

inne i och utanför klassrummet blev eleverna mer engagerade och hade bättre resultat på 

sina skrivningar jämfört med elever med traditionell undervisning.  

Chiang et al. [18] utvecklade mobiltelefonstekniken vidare och skapade en miljö med 

lägesbaserad förstärkt verklighet (”Augmented Reality”, AR). AR-miljön visade 

studenterna till specifika platser, t.ex. för att lära sig om havsväxter, och för att dela 

kunskap med varandra i aktiviteter med undersökningsbaserat lärande. Dessa aktiviteter 

bestod av autentiska problem och definierade frågeställningar som undersöktes genom 

fältarbete, konstruktioner, intervjuer, experiment och andra undersökande verktyg. 

Ett annat exempel på att använda mobiltelefoner är lågstadieelevers undersökning av 

fjärilens och spenatplantans livscykler [19]. Undersökningen stöddes av olika digitala 

verktyg för att samla data, skapa filmsnuttar, fotografera och konstruera representationer 

och för att göra reflektioner före och efter aktiviteterna. Författarna visade att verktygen 

förbättrade elevernas individuella lärande. 

En lärare i Sverige beskrev sitt arbete med att göra naturvetenskap intressantare och 

lättare att lära sig för högstadieelever [20]. Ett exempel är när eleverna skapade en 

podcast till en mellanstadieklass som svarade på specifika frågor om hörseln och örat. Ett 

annat exempel är studier av nervsystemet och reflexer. Lärandeaktiviteterna 

genomfördes med hjälp av en plattform där eleverna kunde utbyta information och  

YouTube filmer om nervsystemets funktion och bilder. Nationella prov visade på bra 

resultat och läraren drog slutsatsen att uppgifterna var lättare att individualisera utifrån 

förkunskaper, intresse, önskan och förmåga, med hjälp av digitala verktyg. Dessutom 

stimulerades lärandet genom samarbete, samtidigt som elevernas digitala litteracitet 

ökade. 

Lukowicz et al. [21] visade att elever som använde Smart Glasses (bärbara datorglasögon) 

för att studera fysikaliska begrepp som tonfrekvens, förbättrade både sitt lärande och 

engagemang.  

2.4. Underpresterande i STEM  

Identifieringen av huvudorsakerna till att elever underpresterar i STEM och att till detta 

koppla beskrivningar av riskgrupper är viktiga för all STEM-undervisning. 

Som beskrivits ovan spelar intresse och motivation viktiga roller för elevers prestationer 

inom STEM [22]. Det finns få studier om orsakerna till underprestationer specifikt inom 

STEM, men fler om elevers ointresse för de ingående ämnena. Många skolelever har en 

traditionell uppfattning om naturvetenskap som något som endast finns som skolämnen 
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utan relation till deras personliga liv [23]. Ett sätt att förstärka motivation för STEM-

studier är att använda sig av ett verklighetsnära lärande, inklusive problemlösning i 

autentiska situationer, kunskapsuppbyggnad tillsammans med andra, observation av och 

reflektion över elevers lärande, lärares ledande och stödjande och genom autentiska 

bedömningar [24]. Försök att skapa autentiska övningar i anslutning till miljörelaterade 

frågor och till andra problem från det verkliga livet för att engagera elever i skolan har 

beskrivits i flera artiklar [22] [23] [25]. Denna typ av övningar kommer att förstärka 

elevers STEM-litteracitet, deras kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och för 

processer bakom beslutsfattande och ekonomisk produktivitet [25]. STEM-litterata elever 

har vanligtvis förmåga att lösa problem och kan argumentera för sina uppfattningar 

baserat på naturvetenskaplig, teknologisk och matematisk kunskap. För att skolelever ska 

uppnå STEM-litteracitet måste lärare: 

- fostra till självbestämmande,  

- odla själv-reglering,  

- stödja gemensamma sociala mål,  

- etablera en engagerande klassrumsmiljö.  

Här ingår även lösandet av verkliga problem i samarbete med andra och reflektioner över 

lärandet [26]. 

En orsak till elevers underprestationer inom STEM-ämnena i skolan kan bero på det 

generella gynnandet av verbal och skriftlig förmåga medan elever med andra för STEM 

viktiga förmågor inte kommer att få den uppmärksamhet de förtjänar [27]. Eftersom de 

flesta bedömningarna i skolan bygger på skriftliga eller muntliga förmågor kommer elever 

med de visuospatiala förmågor som är viktiga för den kreativa produktiviteten i STEM och 

utvecklandet av naturvetenskapliga teorier, att anses som lågpresterande [27]. 

Visuospatiala förmågor är värdefulla vid skapande av mentala representationer av 

komplexa idéer för att skapa nya modeller och teorier, något som är viktigt inom STEM. 

Elever med visuospatiala förmågor lär sig genom att observera helheten före delarna och 

tänker i form av bilder innan de sätter ord på sina tankar [27]. Det är följaktligen viktigt 

att det inom STEM-ämnena i skolan förekommer en variation på typerna av bedömningar 

så att andra förmågor än de traditionella språkliga bedöms och därmed ge kreativa 

studenter möjligheten att presentera sina, kanske oortodoxa, lösningar.  

En annan anledning till förekomsten av lågpresterande elever är den direkta påverkan på 

slutbetygen av deras dåliga resultat vid examinationer i skolan. Detta beror oftast på 

undervisning av låg kvalitet där eleverna aldrig får den träning de behöver för att hitta 

och pröva olika vägar för problemlösning. 

Formativ bedömning där eleverna får feedback under lärandet har visat sig vara viktig för 

utvecklingen av lågpresterande elevers förmåga eftersom de har möjligheten att 

kontinuerligt förbättra sina resultat istället för att inrikta sig på ett slutbetyg [28]. 
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2.5. Elevers interkulturella bakgrund 

En viktig faktor bakom elevers val vid högre utbildning är deras bakgrund. Inom STEM-

relaterade yrken är vissa grupper underrepresenterade, dvs. motsvarar en lägre andel än 

deras andel av hela befolkningen. Många faktorer är avgörande när studenter väljer att 

följa en viss utbildning. Till exempel kan vissa gruppers intellektuella förmåga vara 

underskattad av deras lärare vilket kan påverka elevernas intresse för STEM-ämnen i 

skolan.  

Förklaringen till vissa etniska gruppers låga representation är även avsaknaden av 

interkulturell trivsel och etnisk identitet inom STEM-yrkena beroende på skilda kulturella 

och andra associerade värden. Det finns även miljömässiga och kontextuella faktorer som 

upplevda barriärer, diskriminering stereotypiska hot och upplevelse av utanförskap [29].  

En annan underrepresenterad grupp inom STEM är kvinnorna. Både inre faktorer som 

självuppfattning och yttre faktorer som föräldrar, media, och utbildare har beskrivits 

påverka utbildningsval inom STEM [30]. Sociala och miljöfaktorer, skolklimat och 

påverkan av partiskhet är tre faktorer som medverkar till kvinnors underrepresentation 

inom STEM-karriärerna. Ytterligare orsaker kan vara att kvinnor får mindre uppmuntran 

från lärare och föräldrar, det finns för få kvinnliga förebilder, stereotypformande och 

lägre familjevänlig flexibilitet inom STEM-yrken [30, 31]. Internationella undersökningar 

har visat att kvinnor presterar sämre i matematik och naturvetenskap i skolan jämfört 

med män beroende på dåligt självförtroende i matematik. Detta påverkar kvinnors 

möjlighet till STEM-karriärer eftersom goda resultat i både matematik och 

naturvetenskap är viktiga för den professionella karriären både för kvinnor och för män 

[30]. 

Betydelsen av föräldrars och lärares uppmuntran för att studenter av båda könen skall 

fortsätta sina STEM-karriärer är väl underbyggd [30, 31]. Forskning har visat att det 

upplevda stödet under de första skolåren har olika påverkan på män och kvinnor. Mäns 

resultat i matematik ökade mer under senare skolår utifrån det upplevda stödet från 

föräldrar under tidiga skolår jämfört med kvinnors. Det kunde emellertid inte observeras 

något samband mellan det upplevda föräldrastödet i naturvetenskap i tidiga skolår och 

resultat i dessa ämnen under senare skolår, enbart under de tidiga åren och då 

oberoende av kön [30].  

En lösning för att öka de underrepresenterade grupperna inom STEM-professioner kan 

vara att skapa en stark tilltro till elevens egen förmåga i STEM-ämnen av lärare, föräldrar 

och studie- och yrkesvägledare [29, 31]. Lärare kan också skapa en atmosfär av nyfikenhet 

och undvika situationer som främjar stereotyper. Det är även viktigt att visa upp positiva 

modeller av yrkesroller [31]. Dessutom har det visats att det är viktigt att integrera de 

olika språk som förekommer bland eleverna i praktiska övningar inom naturvetenskap för 

att motivera elever med olika bakgrund till fortsatta STEM-studier [32]. Att följa CLIL, 

Content and Language Integrated Learning, har visat sig vara en bra metod för att 

förbättra lärandet i STEM. Elever som interagerar på sitt modersmål och även på 
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främmande språk fick fördjupade kunskaper inom STEM liksom en förstärkt 

språkmedvetenhet, upptäckte andra kulturer och ökade sin förståelse för migranter [32]. 

2.6. Konsekvenser för lärarutbildningen  

Här utgår vi främst från våra egna erfarenheter som lärarutbildare och presenterar i 

första hand resultat från vår egen forskning i detta sammanhang.  

Lärarutbildningen är viktigt i de flesta länder eftersom det är i skolan som de allmänna 

idéerna om samhället och om hur invånarna bör uppföra sig implementeras. Följaktligen 

är det viktigt att de blivande lärarna förstår hur läroplanen fungerar, dess (politiska) 

bakgrund, dess syften, dess regler och anvisningar osv. Ämnesinnehållet måste t.ex. alltid 

anpassas till samhällets förväntningar. Även om den utgår ifrån ett brittiskt sammanhang, 

har vi funnit att Kellys The Curriculum [33] är användbar när sambanden mellan samhället 

och dess skolsystem diskuteras. I kombination med de tydliga postmoderna perspektiven 

hos Doll [34] skapas en grund för att ge studenterna möjligheter i att bredda sina 

perspektiv på läraryrket och ta till sig perspektiv de tidigare varit främmande inför. 

Eftersom vi här koncenterar oss på STEM kommer även idéer i denna kontext att vara 

viktiga vid lärarutbildning. Därför måste alltså undervisning i naturvetenskap generellt 

[35] eller inom speciella områden som t.ex. evolution [36, 37] ingå i 

lärarutbildningsprogram.  

Här presenteras några exempel på aktiviteter som utvecklats inom 

lärarutbildningsprogram utifrån de olika samhälleliga behov som de utbildade lärarna 

förmodas motsvara, speciellt inom STEM. 

Kunskap är sällan endast en fråga om att minnas fakta utan även att tillägna sig förmågan 

att använda vad som lärts [38]. Genom bedömningar av hur elever använder praktiska 

förmågor kan lärare få en bättre uppfattning om deras kunskaper men också om 

utvecklingen av deras förståelse. Metoden kan användas av lärare på alla nivåer och 

används i lärarutbildningen [39]. Olika bedömningsmetoder måste användas tillsammans 

för att göra rättvisande bedömningar eftersom t.ex. studenters modersmål har ett 

positivt inflytande vid vissa bedömningsmetoder men ett negativt i andra [40]. De olika 

lärandestrategier studenter använder vid sitt fördjupande av kunskaper, förståelse och 

förmågor tvingar lärarutbildare att skapa varierande lärandesituationer som passar de 

flesta studenters utveckling till duktiga naturvetenskapslärare. Detta trots att studenterna 

kan sakna djupare kunskaper i de specifika ämnena något som kan kompenseras av 

överblick över ämnena och bra redskap för deras undervisning. [41]. Det är också viktigt 

att lärarutbildningen korsar, de i realiteten icke-existerande, gränserna mellan 

skolämnena och uppmuntrar studenterna att utveckla sin förmåga att undervisa 

ämnesintegrerat [42]. Dessutom bör lärarutbildningsprogram innehålla information om 

ämnesinnehållet på alla nivåer, för att undvika inbillade motsättningar mellan 

ämnesinnehåll, t.ex. i grundskolan och på gymnasiet. Målet för undervisningen skall vara 

utvecklingen av en fördjupad förståelse av processer snarare än ackumulation av fakta 

[43].  
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Enkla fältundersökningar under lärarutbildningen kan fungera som modeller för hur 

studier kan bedrivas av skolbarn. Studenter som fick utveckla och genomföra upprepade 

fältstudier under sexton månader utvecklade en fördjupad förståelse för forskning. 

Dessutom visade det sig att fältstudierna skapade starka känslor hos många studenter, 

några utifrån upplevelsen av egen utveckling, ibland genom fördjupade insikter om 

läraruppdraget men även på en mer privat eller personlig nivå. Enkla fältstudier i 

kombination med personlig reflektion och återkoppling från lärarutbildarna skapade 

tillsammans komplicerade, men för studenterna gynnsamma processer [44]. Tillägnandet 

av användbar kunskap förstärks genom täta relationer mellan lärare och studenter i 

kombination med öppna och synliga lärandeprocesser [45].  

Studenters observationsförmåga kan utvecklas för att förstärka förståelsen av teorier som 

beskriver verkligheten. Här har t.ex. begreppen Studium och Punctum hos Roland Barthes 

visat sig användbara speciellt för att beskriva relationen mellan en observatör och ett 

(konst)föremål [46]. Studium kan uppfattas som en ”studie”, en vetenskaplig metod som 

syftar till att uppmuntra en observatör att göra en (teknisk) beskrivning av det studerade 

verket men även att denne skall ha en uppfattning om konstnärens syften och 

ambitioner. Punctum, å andra sidan, har inget med konstnärens medvetna syfte att göra 

utan skall ses som en omedveten reaktion hos betraktaren på något i konstverket, som 

liksom en pil utgår från verket och träffar betraktaren och skapar ett sår eller ett ärr. 

Dessa olika typer av relationer mellan ett föremål och dess betraktare kan användas i 

undervisningen, speciellt för att göra eleven medveten om observationers olika kvalitativa 

skillnader och subjektets roll i relationerna [47]. Även i grundskolan fungerar 

användandet av konstverk för att göra dessa komplexa relationer synliga [48] och 

kommer förhoppningsvis även att stimulera till ett aktivt kreativt lärande. Det kommer 

även att skapa en känsla av ett meningsfult lärande, äganderätt till det egna lärande, 

kontroll över lärandeprocesserna och ett självständigt skapande när den nya förståelsen 

blir uppenbar [49]. 

Människor kan uppvisa olika sätt att betrakta och representera världen som kan användas 

i olika sammanhang, de har olika konceptuella profiler. Dessa kan betraktas som olika sätt 

att beskriva världen, inget mer sant eller korrekt än ett annat. Ord har oftast flera 

betydelser vilket kan skapa problem, men kan även ses som en möjlighet att skapa 

djupare eller vidare förståelse [50]. 

Teorin om konceptuella profiler kan användas för bedömning av lärande [51], av 

förmågor [52] eller för att jämföra skillnader i användandet av begrepp inom olika 

grupper av människor [53]. 

Vid bedömningar är användandet av speciella kvalitetsmarkörer användbara, speciellt när 

djupet av elevers förståelse skall bedömas, både under kurser, främst som formativa 

verktyg, men även vid kursavslutningar. Här har Dolls fyra R varit användbara (Relationer, 

Rekursion, Rikedom and Rigorösitet) [54]. Dessa kvalitetsmarkörer har använts i 

lärarutbildning när kvaliteten på studenters lärande bedömts, t.ex. förståelse av 

evolutionära begrepp [55, 56], teknologisk litteracitet [57], personlig utveckling [58], 
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djupet av perceptionsbeskrivningar [59], eller relation mellan personlig utveckling och 

examinationsresultat på kurser [60]. 

Här har vi fokuserat på ett exempel vardera av några av de olika aspekter som kan ingå i 

lärarutbildningsprogram. Eftersom lärare oftast har fler än tjugo elever med olika 

perspektiv och förmågor i sina grupper måste de ha en enorm flexibilitet i sin 

undervisning. För att tillsammans med sina elever kunna möta den utmaningen, behöver 

lärarna själva egna erfarenheter av bra utbildning. Därför måste lärarna på 

lärarutbildningsprogrammen uppträda som goda professionella exempel för sin yrkeskår 

[60]. 
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1. “Do Well Science”-Projektet 
av Massimo Amato, Nikolaos Giannakopoulos, Milena Gosheva, Nikolia Iliopoulou, Emmanouil Petrakis, 

Greta Raykovska, Georgios Theodoropoulos  

1.1. Introduktion 

Undervisandet av naturvetenskapliga ämnen är lika viktigt som det är svårt, speciellt i 

ljuset av de nya upptäckter och undervisningsmetoder som uppmuntrar lärare att 

ytterligare bjuda in eleverna till ett systematiskt och effektivt förhållande i sina dagliga 

studier. 

Undervisning genom IKT får allt större spridning något som uppskattas av eleverna. 

Ofta erbjuder förlag och specialiserade hemsidor, anpassade för naturvetenskapliga 

ämnen, övningar och tester inom områden som anpassats för elever med olika intressen, 

ibland uppdelade efter skoltyp eller -kategori. Men, lärare i klasser som behöver övningar 

som syftar till uppnåendet av vissa specifika mål, får lätt intrycket av att internet drastiskt 

minskar möjligheterna att identifiera de önskade övningarna eller testen. Dessutom, varje 

lärare utrycker förklaringar på sitt sätt, använder vissa strikta metoder, ibland utifrån 

egna preferenser, därför är det bara den som känner sina elever som också kan byta 

arbetsmetod inom ämnesområden som behandlas årligen eller under samma skolår. 

Därför uppstod spontant idén om att skapa en webportal med associerade appar för 

mobila enheter så att lärare individuellt kunde ladda övningar, problem, och tester som 

återspeglar deras behov och som samtidigt stimulerar eleverna till att "spela" för att lösa 

övningarna, problemen och testerna genom att erhålla poäng och dessutom ha ett utbyte 

av detta genom sociala medier. Dessutom har elever möjlighet att begära att nya 

övningar läggs ut. 

Erasmus + "Do Well Science" projektet [1] föddes utifrån en idé av lektor Amato Massimo 

på "Niccolò Machiavelli-gymnasiet" i Florens - Italien och inbegriper följande deltagare:  

- Liceo “Niccolò Machiavelli”, Florens, Italien (Projektansökande) 

www.liceomachiavelli-firenze.edu.it 

- Vocational High School of Electronics “John Atanasoff”, Sofia, Bulgarien 

www.spge-bg.com 

- Zinev Art Technologies, Sofia, Bulgarien 

www.zatbg.org, www.artsbg.net 

- “Arsakeio” Lyceum of Patra, Patra, Grekland 

www.arsakeio.gr/gr/patra 

- University of Peloponnese - Special Account for Research Funds, Tripolis, Grekland 

www.elke.uop.gr 

- Pixel, Florens, Italien 

http://www.liceomachiavelli-firenze.edu/
http://www.spge-bg.com/
http://www.zatbg.org/
http://www.artsbg.net/
http://www.arsakeio.gr/gr/patra
http://www.elke.uop.gr/
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www.pixel-online.net 

- Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Matematica, Genua, Italien 

www.dima.unige.it 

- Södertörns Högskola, Huddinge, Sverige 

www.sh.se 

Projektdeltagarna [2] arbetade i mindre grupper under samtliga utvecklingsmoment och 

deras enskilda bidrag var av avgörande betydelse vid förverkligande av varje projektdel. 

Samtliga deltog i valsituationerna som uppstod under projektet, alltid i relation till 

utvecklingen av projektets “intellectual output 1”; skapandet av webportalen och 

apparna. Gymnasierna "Machiavelli", "Atanasoff" och "Arsakeio" liksom Södertörns 

högskola har skapat övningarna och verifikationstesten, strukturerat produktionerna och 

validerat dem. Pixel och Peloponnesos Universitet har ansvarat för skapandet av portalen 

och apparnas anpassning och Universitetet i Genua har hittat de liguriska skolor som 

bidragit i test- och valideringsfasen. 

Utvecklingsmetodiken och skapandet av övningar av lärarna, presentationen för eleverna 

och utformandet av metoder för genomförande och erhållande av poäng är några av 

projektets styrkor som en ny resurs för lärare med inriktning på deras elever. Den lärare 

som skapar en övning har därför en avgörande betydelse för utvecklingen av viktiga 

förmågor hos sina elever. Hen behöver utveckla övningar för att förbättra sina elevers 

förmågor. 

1.2. Projektets syften 

Huvudsyftet med projektet är att åstadkomma en plattform för lärandet av 

naturvetenskapliga ämnen genom att använda de redskap som idag oftast används av 

elever, och inte bara av dem: mobiltelefoner och andra verktyg med liknande egenskaper. 

Att lära sig att utföra övningar, utföra dem, lösa problem och genomföra test i biologi, 

kemi, fysik och matematik, ibland utlagda på internet av den egna läraren och som utför 

undervisningen utifrån läroplanen, genom att använda sin egen telefon, är ett sätt att 

göra skolan mer attraktiv, samtidigt som kunskapen blir mer direkt och lättillgänglig. 

I "Do Well Science"-projektet krävs att minst en övning ingår i någon av de tillgängliga 

formerna, sökande, navigerande och forskande. Eleven använder dem för översikt, 

djupanalys och verifiering, med ett effektivt lärandesätt och en välbekant metod, som 

motsvarar hens behov och påminner om de sätt som hen dagligen inhämtar kunskap. 

För dessa ändamål har det skapats en webportal [3] och två appar, för Android [4] och för 

iOS [5], på deltagarnas språk förutom på engelska, dock inte svenska. Både webportalen 

och apparna kan användas med eller utan registrering.  

Vid registrering av elever [6], tillåter portalen sparande av poäng och delande av dessa på 

sociala medier. Möjligheten finns att efterfråga nya och omarbetade övningar och, vid 

passande förmåga, också få bli en skapare av nytt innehåll. Lärare som är intresserade av 

http://www.pixel-online.net/
http://www.dima.unige.it/
http://www.sh.se/
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att lämna in sina övningar i portalen måste registrera sig och lämna in sin första övning. 

Den blir då bedömd innan den blir tillgänglig för eleverna. Alla lärare kan lämna in sin 

övning på det språk hen vill men även en engelsk översättning är dessutom alltid att 

föredra så alla får möjlighet att använda den nya resursen.  

Övningar 

Fram till idag är det totala antalet övningar i portalen som är tillgängliga för elever 208. 

Övningarnas kategorier presenteras som öar och de enskilda ämnesområdena inom de 

olika ämnena som byar. 

 

När en by har valts, visar sig en förteckning över de planerade övningarna, vilket kan ses 

på nedanstående figur.  

 

 

Lärare har inte möjlighet att verifiera, utvärdera eller kontrollera elevernas övningar, 

vilket skapar ett känslomässigt lugn, som i sin tur ökar lösningsförmågan. Elever kan 
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engagera sig i studierna lugnt och avspänt, med en önskan att prestera bra, och dela 

resultaten med vänner i en teknologisk miljö, dynamisk och välanpassad till deras behov 

och vanor. 

Övningarna kan visas i en kombination av de tre formerna, sökande, navigerande och 

forskande som valts av den lärare som skapat övningen. Elever kan tjäna eller förlora 

poäng vid genomförandet av övningen. 

1.3. Innehållets metodologi 

"Do Well Science"-plattformen har designats för att hjälpa lärare hjälpa sina elever. 

Lärare har möjlighet, efter att ha registrerat sig, att lägga till en ny övning i minst en av de 

tre möjliga formerna: sökande, navigerande och forskande. 

 

 

Steg för steg kan läraren skapa en övning utifrån sina egna kriterier och sina elevers 

behov.  

Vid varje steg kan du lägga in ett poängtal som kommer att adderas till den poäng som 

eleven erhållit i tidigare övningar. 
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Det är läraren som för varje övning väljer hur många steg, svårighetsgrad, strategi och 

poäng som skall ingå i en övning.  

“Sökande”-modell 

I sökande-modellen skriver läraren in frågan och de olika stegen som behövs för att lösa 

den. Det finns bara en lösningsväg. Steg för steg, genom utvecklingen och förklaringar blir 

eleven guidad till den lösning som skaparen av uppgiften anser som den mest rimliga och 

effektiva. 

“Navigerande”-modell 

Den navigerande modellen tillåter övningens skapande lärare att ange fler möjliga 

lösningar. Eleven själv får göra de nödvändiga valen, alla formellt korrekta, men måste 

identifiera den bästa som ger den högsta poängen. 

“Forskande”-modell 

Vid skapandet av övningar i den forskande modellen tillåts konstruktören att även lägga 

in felaktiga alternativ, så att eleven måste vara uppmärksam och koncentrerad eftersom 

hen annars förlorar poäng. 

För att engagera och stimulera eleven till att utföra fler övningar, har 6 användarnivåer 

definierats utifrån den totala poängsumma som erhållits, så att upp till 50 poäng är 
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eleven bonde, upp till 150 poäng springare, upp till 300 poäng löpare, upp till 600 poäng 

torn, upp till 1000 poäng dam och upp till 5000 poäng kung. Till exempel: 

 

Eleven har därmed en ny metodologi till sitt förfogande för att identifiera och/eller söka 

efter ett svar på en fråga och kan genom övningen, precis som den är avsedd, tillägna sig 

de speciella förmågor som läraren bedömer behövs. 

Idén som varje skapare av övningar måste hålla sig till är att övningen, som skall utvecklas 

för en känd typ av elever och som hen genom "Do Well Science" vill dela med dem för att 

utveckla deras förmågor för problemlösning. 

Eleverna har tillgång till en plattform som kan användas tillsammans med olika 

hjälpmedel, från datorer till mobiltelefoner, när som helst under dagen. Övningarna är 

enkla att använda och det är möjligt att uppehålla sig vid förklaringarna eller att snabbt gå 

vidare, att fördjupa sig i olika former av utveckling med hjälp av samma övning och, inte 

minst, dela resultaten med vänner och på så sätt få möjlighet att skapa en grupp med 

deltagare som kan utmana varandra i sitt lärande. 

1.4. Deltagande elever i bulgariska, grekiska och italienska skolor 

Det totala antalet registrerade och deltagande elever i “Do Well Science” var 1461. 

De är många till antalet och kommer att vara utgångspunkten för en gemenskap och inte 

bara utgöra en grupp användare av portal och appar. 

Bulgarien 

De elever från SPGE “John Atanasov”, som deltog i testandet av övningarna är mellan 14–

18 år och går i 8:e till 12:e årskursen. Eleverna är slumpmässigt utvalda och kommer från 

olika gymnasieprogram. De har ett specialintresse för teknik, och användandet av den app 

som skapats som ett didaktiskt hjälpmedel upplevdes som fascinerande. Eleverna vid 

SPGE “J. Atanasov” studerar engelska och testandet av naturvetenskapliga övningar på 

engelska gav dem möjlighet till att pröva sin språkliga skicklighet och kompetens. De 

genomförde övningar skapade av både bulgariska och utländska lärare i projektet. Elever 

som deltog i testandet av övningarna upplevde detta som både intressant och 

underhållande vilket ledde till att de drog vissa viktiga slutsatser, t.ex. hur man kan 

undvika misstag vid problemlösning och hur man kan hantera olika typer av uppgifter och 

lösa specialfall. 

Grekland 
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De elever från ”Arsakeio” Lyceum i Patras, som deltog i testandet av övningarna är mellan 

14–18 år och går i 8:e till 12:e årskursen. Tre laboratorier, för fysik, kemi och biologi 

användes för elevernas experiment. De är utrustade med instrument och andra 

hjälpmedel. Alla skolklasser har tillgång till multimedia-utrustning (dator, projektor med 

duk och internetuppkoppling) som används under lektioner i enlighet med moderna 

undervisningsmetoder. Förhållandena är idealiska för att ge möjlighet till att utföra hög-

kvalitativ undervisning i enlighet med äldre traditioner i Arsakeia-skolorna. Ett resultat av 

övningstestandet blev en intressant och underhållande erfarenhet för eleverna då de 

utvecklades genom att använda sina mobiltelefoner i klassrummet. 

Laboratorieutrustningen förnyas varje år och täcker ett brett utbud av laboratorieprojekt 

förutom de som ingår i de obligatoriska från utbildningsdepartementet. Sålunda ges 

lärarna möjlighet att genomföra projekt i laboratorierna som kan bidra till bästa möjliga 

förståelse av det undervisningsmaterial som ges ut av det analytiska programmet inom 

utbildningsdepartementet. Som resultat kom elever och lärare till några viktiga slutsatser 

gällande undervisningspraktiker, lärande och bedömning, infrastruktur, läroplaner, etc. 

och hur olika uppgifter och lösandet av specialfall skall hanteras.  

Italien 

Eleverna i Italien är på gymnasienivå, oftast från naturvetenskapliga och tekniska 

gymnasier, främst från “N. Machiavelli” Lyceum i Florens, “Calasanzio” Lyceum i Empoli 

(Firenze), “A. Pacinotti” Lyceum i La Spezia, “C. Colombo” Lyceum i Genua, “E. Amaldi” 

Lyceum i Novi Ligure (Alessandria), “E. Fermi” Lyceum i Genua, “E. Montale” Institutet i 

Genua och “F. Liceti” Institutet i Rapallo (Genova). Naturvetareleverna är mellan 14 och 

19 år (åk 1 till 5) och teknikeleverna mellan 14 och 15 (åk 1 till 2). Det totala antalet 

italienska elever som registrerats på web-portalen är 772. 

1.5. Användandet av app eller internet i varje land 

Genom användandet av två frivilliga enkäter har det varit möjligt att kartlägga lärares och 

elevers användande av apparna i partnerskolorna i Bulgarien, Grekland och Italien. 

Användningen av de för ändamålet utvecklade enkäterna [7, 8] indikerade nedanstående. 

Elever 

Resultaten från den frivilliga enkäten för elever, "Use of App or Web" [7], som 215 

besvarade, presenteras nedan med frågor och svar. 
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Elevernas svar visar att bara hälften av dem använder webportaler och appar vid sina 

studier men att nästa alla tror att dessa kan hjälpa dem, åtminstone i naturvetenskapliga 

ämnen. Det fanns följaktligen goda skäl till att utveckla "Do Well Science"-projektet och 

att låta det utvecklas vidare i framtiden, så att elever får största möjliga nytta av 

detsamma. 

Lärare 

Resultaten från den frivilliga enkäten för lärare, "Use of App or Web" [8], som 13 

besvarade, kan även om den är mindre representativ än elevernas, ändå vara intressant 

att ta hänsyn till de slutsatser som kan dras. Nedan återfinns frågor och svar. 
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De lärare som besvarat enkäten säger att de aldrig eller sällan använder webapplikationer 

eller lärandeappar, men alla är övertygade om att dessa hjälpmedel kan hjälpa deras 

elever och sannolikt kommer att öka deras fritid. 

1.6. Referenser 

[1] Erasmus+ Program Call 2017–KA2, projekttitel: “Do Well Science”, projektnummer: 

2017-1-IT02-KA201-036780, www.erasmusplus.it 

[2] Projekt: www.dowellscience.eu/project/index.php 

[3] Hemsida: www.dowellscience.eu/ui 

[4] Android-app “Dowellscience”: play.google.com/store/apps/details?id=eu.dowell 

science.dowellscienceapp&gl=IT 

http://www.erasmusplus.it/
http://www.dowellscience.eu/project/index.php
http://www.dowellscience.eu/ui/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dowellscience.dowellscienceapp&gl=IT
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dowellscience.dowellscienceapp&gl=IT
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[5] iOS-app “Dowellscience”: apps.apple.com/it/app/dowellscience/id1326841702 

[6] Registrering av användare: www.dowellscience.eu/index.php 

[7] “DWS - Use of App or Web - for Student.pdf”, appendix 1 

[8] “DWS - Use of App or Web - for Teacher.pdf”, appendix 2 
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2. STEM policyer i länderna som deltar i “Do Well Science” 
av Massimo Amato, Laura Capelli, Jan-Eric Mattsson, Ann Mutvei, Anna Siri  

2.1. Översikt 

STEM används nästan aldrig som begrepp i läroplaner eller andra viktiga policydokument i 

de olika länderna men det förekommer vissa STEM-relaterade aktiviteter i alla fyra 

länderna. Det finns ett flertal internationella organisationer som främjar STEM. Som 

framgått ovan deltar Bulgarien och Grekland, till skillnad från Italien och Sverige i EU 

STEM-koalitionen.  

I en annan internationell organisation, European Schoolnet [1], är STEM ett av de 

viktigaste temaområdena. Här har Bulgarien observatörstatus medan Grekland, genom 

Departementet för Utbildning, forskning och religiösa aktiviteter [2], Italien genom 

INDIRE, National Institute for Documentation, Innovation and Educational Research [3] 

och Sverige genom Skolverket [4] är medlemmar. 

Det finns flera andra organisationer som främjar STEM men dessa har sällan några direkta 

relationer till officiella nationella utbildningsorganisationer.  

Bulgarien 

I Bulgarien finns det inte någon uttalad policy för utvecklingen av STEM-undervisning men 

landet deltar i EU STEM-koalitionen [5] genom Departementet för utbildning och 

vetenskap [6].  

Enligt departementet har “Det bulgariska utbildningssystemet” traditionellt stöttat STEM, 

genom att utanför läroplanen ge eleverna otaliga möjligheter att vidga sina erfarenheter 

inom STEM-området. För närvarande är flera icke-statliga och akademiska organisationer 

ansvariga för majoriteten av STE(A)M-initiativen i Bulgarien och de flesta av dessa arbetar 

i beslutsfattares närhet och försöker försäkra sig om hållbarheten i deras initiativ. Några 

av dessa har verkat i decennier och utvecklats till egna institutioner. 

Den äldsta formen av STEM-aktiviteter utanför läroplanerna är de olika olympiaderna − 

matematik, informatik, informationsteknik, fysik, kemi, astronomi, matematisk lingvistik 

etc. Bulgarien har varit en av grundarna till de flesta internationella olympiaderna inom 

dessa områden och förra året vid grundandet av EJOI (European Junior Olympiad in 

Informatics). Bulgarien är också ett av få länder där elever får direkt stöd och mentorskap 

av aktiva forskare. Varje olympiad omfattar tre omgångar, på skol-, regional- och nationell 

nivå där de mer populära områdena som matematik och informatik även har ytterligare 

tävlingar på nationell nivå. Skolorna uppmuntras till att ge ytterligare kurser, förutom de 

av läroplanen fastställda, och till att förbereda eleverna för olympiaderna genom olika 

finansieringsprogram som det operativa programmet “Science and Education for Smart 

Growth”. 

Gymnasial forskning är en annan väletablerad traditionell STEM-aktivitet, genom vilken 

mentorskap och resurser ställs till begåvade gymnasieelevers förfogande av 

forskningsinstitutioner. Sedan år 2000 finns gymnasieelevernas Institut för matematik och 
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informatik som ursprungligen utvecklade sin struktur och sina aktiviteter efter samma 

modell som ”the US Center for Excellence in Education” och som sedan successivt 

utökade och utvecklade sina metoder. För närvarande organiserar institutet två årliga 

gymnasiekonferenser, ett intervju-baserat stipendiesystem som möjliggör elevernas 

deltagande i internationella forskningsprogram, och en internationell sommarskola som 

samlade 45 elever från 10 länder 2017. Sommarskolan pågår under tre veckor och varje 

deltagare får en personlig mentor och ett forskningsämne inom matematikområdet, 

datorvetenskap, IKT eller astronomi. 

I det Bulgariska utbildnings- och vetenskapsdepartementet nuvarande prioriteringar 

ingår: 

- engagerande av de tre intressegrupperna för förstärkning av STEM-förmågor – 

barn/elever, föräldrar, skol-/utbildningsmyndigheter; 

- finansiering av STEM-undervisningsutveckling och interdisciplinära 

projektutvecklingar syftande till samarbete för delande och gemensamt skapande 

av ny kunskap i gymnasieskolor och/eller andra utbildningsinstitutioner; 

- bättre STEM genom bättre STEM-lärare: främjande av förändrad 

utbildningsförvaltning, och utveckling av nya strategier för utbildningsutveckling 

av varje gymnasieskola/utbildningsinstitution; 

- förbättring och digitalisering av STEM-infrastrukturen (STEM-laboratorier), 

hjälpmedel och bibliotek (digitala STEM-bibliotek på gymnasieskolor/utbildnings-

institutioner); 

- bekämpa ojämlikhet och skapa bättre integration genom lärandesamhällen och 

utvecklingen av kunskaps-kartor och -vägar inom STEM (STEM BUS Bulgaria); 

- pragmatism, transparens och synliggörande av STEM-utveckling: idéer och bidrag 

från alla intresseorganisationer skall kunna användas genom utvecklingen och 

hållbarheten hos Open Data STEM portal Bulgaria;  

- integration med det kommande EIT-samhällets hubb i Bulgarien” [5]. 

Grekland 

I Grekland finns det inte någon speciell policy för STEM-utbildning i gymnasieskolan men 

Grekland deltar också i EU STEM-koalitionen [5] och representeras av: FORTH, the 

Foundation for Research and Technology-Hellas vilket är ett av de största 

forskningscentren i Grekland. 

“The Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), som grundades 1983, är 

ett av de största forskningscentren i Grekland med välorganiserade anläggningar, högt 

kvalificerad personal och ett världsomfattande rykte om att vara en forskningsstiftelse på 

toppnivå. Forskningen och den tekniska inriktningen av FORTH är främst av 

grundläggande vetenskapligt, socialt och ekonomiskt intresse. Stiftelsen, med sitt 

högkvarter i Heraklion, har sex forskningsinstitut i olika delar av landet. FORTH 

sysselsätter för närvarande 1080 personer (forskare, tekniker och administratörer) och 

utbildar ungefär 320 studenter från Grekland och andra Europeiska länder. 
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Educational Research and Evaluation Group (ERE) verkar inom Institute of Applied and 

Computational Mathematics (IACM), vilket är en av grundarna till FORTH. Gruppens (ERE) 

forskningsintresse ligger inom områden för utbildnings- och social utveckling med 

speciellt fokus på aspekter av kön, vetenskap och forskning, IKT, vuxenutbildning och 

ledarskap inom undervisning. Främst utförs forskning kring modellering och skapandet av 

förståelse av framväxande social och pedagogisk träning och policy-trender i Europa. Det 

underliggande intresset är att identifiera metoder som kan utveckla effektiviteten i social 

sammahållning och lärande för ansvarsfullt beslutsfattande och förbättring av 

undervisning och hjälp till livslångt lärande. Detta kan uppnås genom utformande och 

implementerande av aktiviteter som utvecklar medvetenheten hos aktörerna inom 

utbildningssamhället, genomförandet av tillämpad forskning, implementeringen av 

digitalt baserade kurser samt genomförandet av programutvärderingar. EREs forsknings- 

och utvärderingsaktivitet kan ses som undersökningar av helhetsperspektiven i policys 

och samstämmigheten inom och över utbildningsområden och andra närstående 

områden utifrån ett lärandeperspektiv. 

Genom åren har ERE utvecklat konceptuella redskap för att underlätta policyutveckling 

och andra verktyg för självreflektion hos aktiva inom utbildning och träning [8]. 

Italien 

I Italien finns det delvis en policy för utvecklingen av STEM-utbildning. Den viktigaste är 

INDIRE [3], Research for innovation of the Italian school, vilken är viktig för utvecklingen 

av och implementeringen i skolan. INDIRE är också den nationella byrån för Erasmus+ 

programmen. 

INDIRE är referenspunkten för undervisningsforskning i Italien. Institutet utvecklar nya 

didaktiska modeller och experiment genom att använda nya tekniker på övningskurser, 

främjar omdefinitionen av relationen mellan tid och rum i lärande och undervisning.  

Institutet har stor erfarenhet av vidareutbildning av undervisande, administrativ, teknisk 

och extra personal liksom skolledare och har varit huvudaktören vid några av de viktigaste 

“e-learning” aktiviteterna i Europa. Tillsammans med INVALSI, (Nationella Institutet för 

Utvärdering av Utbildnings och Träningssystem) och utbildningsministeriet, är INDIRE en 

del av det Nationella Utvärderingssystemet för Utbildning och träning [10]. I detta 

sammanhang, utvecklar institutet stöd för förbättrad undervisning för att öka 

utbildningskvaliteten och skolans effektivitet. 

Genom kvantitativ och kvalitativ bevakning, databaser och forskningsrapporter, 

observerar och dokumentar INDIRE fenomen som kan relateras till förändrade läro- och 

kursplaner inom teknisk och professionell utbildning och till frågor gällande skola och 

arbete. 

Sverige 

Sverige har inte en policy för utveckling av STEM-undervisning men examensmålen 

för gymnasieskolans naturvetenskapliga program kan ses som en STEM-policy:  
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“Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från 

programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, 

matematik och teknik men även inom andra områden. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets 

villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, 

fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan 

experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om 

matematik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel 

vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och 

analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas 

nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande. 

Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det 

innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och 

systematiska iakttagelser. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att 

värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig 

respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel 

mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra 

jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen. 

Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att 

naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska 

få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge 

förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och 

påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar 

utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens 

roll i samhället. 

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. 

Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i 

avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. 

Eleverna ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande 

naturvetenskap på engelska. 

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar samt 

modellering i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka 

information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. 

Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning. 

Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera 

dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk 

handling” [11]. 
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2.2. Slutsatser 

Utifrån den varierande informationen, avseende struktur, innehåll, syfte och 

sammanhang, producerad i de olika länderna som presenteras här, kan det vara 

besvärligt att ge en rättvis och objektiv jämförelse mellan de ingående ländernas policy. Å 

andra sidan, tycks de resulterande kunskaperna och färdigheterna hos de enskilda 

eleverna vara likvärdiga. Det är följaktligen kanske inte så viktigt att jämföra innehållet av 

eller strukturen på de mål som beskrivs i olika dokument eller som hittats i andra källor 

utan att istället försöka värdera utfallet av utbildningen i respektive land. Detta är 

emellertid inte syftet med detta arbete.  

Några frågor kvarstår: Hur kommer det sig att vi får så likartade resultat av 

undervisningen trots skillnaderna i läroplanerna? Ämnesinnehållet är likartat, åtminstone 

i ett vidare perspektiv; eleverna lär sig huvudprinciperna trots att olika exempel, 

pedagogiker, etc. används.  

Men om vi koncentrerar oss på STEM finns det vissa likheter. Begreppet STEM används 

sällan direkt i ett nationellt sammanhang. Detta kan delvis bero på akronymen själv. 

Ordet science på engelska är ңayka (nauka) på bulgariska, Επιστήμη (epistimi) på grekiska, 

Scienza på italienska och vetenskap på svenska. Endast i det italienska ordet återfinns 

bokstaven “s” i början av ordet. På samma sätt är det med ingenjörskonst som är 

инженерство (inzhenerstvo), μηχανική (michaniki), och ingegneria. I detta fall börjar inte 

något av orden med bokstaven ”e”. Dessutom kan de fyra orden, liksom i svenskan, 

tillhöra olika ordklasser eller typer av ord. Vetenskap eller oftast naturvetenskap refererar 

främst till teoretiska ämnen som biologi, kemi och fysik. Teknik syftar ofta på hur man bör 

göra eller utföra något i olika situationer men också till mer tekniska aktiviteter som att 

bygga eller konstruera (teknologi). Ingenjörskonst syftar oftast på en professionell 

aktivitet som innebär att konstruera något, vilket kan användas som en synonym till 

teknik. Matematik är på svenska ett skolämne precis som biologi etc. Följaktligen 

refererar STEM på svenska till skolämnen eller teoretiska områden, praktiskt agerande i 

olika situationer och specifika yrkesområden. Eftersom STEM inkluderar alla dessa 

disparata områden och aktiviteter är det inte ett begrepp som är lätt att använda utanför 

läroplanens skolvärld. 

2.3. Referenser 

[1] European Schoolnet, www.eun.org 

[2] Greece Ministry of Education, Research and Religious Affairs, www.elidek.gr 

[3] INDIRE - Italian National Institute for Documentation, Innovation and Educational 

Research, www.indire.it 

[4] Skolverket - Swedish National Agency for Education, www.skolverket.se 

[5] EU STEM Coalition, www.stemcoalition.eu 

[6] Bulgarian Ministry of Education and Science, www.mon.bg 
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3. En jämförelse mellan de i “Do Well Science” deltagande ländernas 
läroplaner avseende STEM-ämnena 
av Laura Capelli, Emanuela De Negri, Jan-Eric Mattsson, Ann Mutvei, Anna Siri 

3.1. Allmän översikt 

Jämförelsen av läroplanerna från Bulgarien, Grekland, Italien och Sverige och deras 

beskrivningar av de olika skolämnena, föregås av några generella jämförelser mellan 

läroplanernas bakgrund och struktur. Med kännedom om de allmänna idéerna bakom 

läroplanerna och deras generella övergripande struktur är de lättare att jämföra. Därför 

presenteras de olika politiska strukturerna inom vilka läroplanerna utvecklats följt av 

beskrivningar av skillnaderna i struktur och hur målen presenteras i de fyra länderna.  

Med dessa fakta i åtanke är det lättare att följa jämförelsen mellan läroplanernas 

strukturer och innehållet i de olika ämnena. 

Bulgarien 

I Bulgarien är lärandemålen och innehållet i alla ämnen centralt fastställda av 

Departementet för utbildning och vetenskap www.mon.bg [1]. 

Å ena sidan finns det en nationell fastställd norm för vad de olika ämnena skall innehålla 

som utvecklas och fastställs av departementet. Dessa normer beskriver övergripande vad 

elever förväntas känna till och kunna uträtta i slutet av varje skolform (motsvarande den 

svenska skolans grundskola, två nivåer, och gymnasium). Å andra sidan, finns det 

kursplaner för varje ämne och för varje nivå och som anger vilka ämnesområden som skall 

ingå liksom vilka lärandemål som skall bedömas.  

Vad gäller de naturvetenskapliga ämnena och målen för STEM-undervisning (naturveten-

skap, teknik, ingenjörsvetenskap, matematik) vid avslutad gymnasieutbildning, pre-

senteras målen för färdigheter och kunskap nedan.  

Grekland  

I Grekland fastställs alla ämnens mål och innehåll av Departementet för utbildning, 

forskning och religiös verksamhet MIN.EDU https://www.minedu.gov.gr/ [2] efter 

beredning av Institutet för utbildningspolitik  I.E.P. http://www.iep.edu.gr/en/ [3]. 

Slutligen krävs även godkännande av parlamentet. 

I.E.P. är en vetenskaplig organisation som fungerar som stöd för MIN.EDU i frågor som 

gäller utbildning på de flesta nivåer, övergång från skolan till högre utbildning, 

lärarutbildning och avhopp från skolan. Samarbete med I.E.P. krävs för alla relevanta 

initiativ eller handlingar som tas av departementet eller organ som är underställda 

detsamma. 

Institutet gör uttalanden i anslutning till relevanta frågeställningar från departementet 

eller på egen hand, i relation bland annat till: 

- utformande av utbildningspolitik, modernisering och implementering i alla typer 

av skolor; 

http://www.mon.bg/
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.iep.edu.gr/en/
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- läro- och kursplaner för grund- och gymnasieskola, skolböcker och andra 

läromedel. 

Undervisningen i alla ämnen utgår ifrån ett tematiskt ämnesintegrerat ramverk (Cross-

thematic Curriculum Framework) som anger allmänna principer och kursplaner för varje 

ämne i varje skolform. 

Målen för kursplanerna i matematik, fysik, kemi och biologi presenteras nedan. 

Italien 

I Italien fastställs alla utbildningsmål och innehållet i alla ämnen centralt av 

Departementet för utbildning, universitet och forskning,  MIUR https://www.miur.gov.it/ 

[4]. Det finns tre nivåer i skolan (primär, lägre sekundär och högre sekundär eller 

gymnasium). Läroplanen för varje skolform utvecklas av MIUR. Vad gäller gymnasiet, de 

sista fem åren före universitetet, finns det nationella beskrivningar av vad lärare skall 

undervisa inom STEM. 

Kursplanen för varje nivå utvecklas av MIUR. För gymnasiet, de sista fem åren före 

universitetsstudier, har Italien nationella krav på vad lärarna måste undervisa i STEM, 

dessa beskrivs nedan. 

Sverige  

I Sverige fastställs utbildningsmål och ämnesinnehåll centralt men av regeringen efter 

anvisningar av riksdagen, skolverket.se [5]. 

Den svenska läroplanen för den obligatoriska skolan (åk 1 till 9) omfattar även 

förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen för gymnasiet omfattar såväl 

gymnasieförberedande som yrkesförberedande program och omfattar därmed i stort sett 

alla svenskar i övre tonåren.  

3.2. Jämförelse mellan läroplanerna 

Läroplanerna i de olika länderna har liknande uppbyggnad, fokuserad på allmänna 

principer även om den bulgariska läroplanen och ofta även den italienska beskriver 

innehållet mer detaljerat. 

Som exempel kan vi titta på begreppet modell/modellering i matematik eftersom detta 

begrepp ofta uppfattas som viktigt i (praktisk) tillämpning av matematik och används av 

många yrkesgrupper för att beräkna eller förutse resultatet av olika handlingar. Om man 

söker efter ordet modell/modellering i de fyra läroplanerna upptäcker man fyra olika sätt 

att beskriva likartade mål för undervisningen.  

Bulgarien 

Här anger läroplanen tydliga mål inom detta område: 

Eleven kan: 

- göra modeller med hjälp av första- eller andragradsfunktioner; 

- göra modeller med hjälp av första- eller andragradsekvationer; 

https://www.miur.gov.it/
http://www.sweden.se/society/%20education-in-sweden
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- göra modellsystem med andragradsekvationer med två okända. 

Här används begreppet modell i en begränsad strikt matematisk mening. 

Grekland 

Den grekiska läroplanen använder inte ordet modell, men refererar till modellering i mer 

allmänna termer: 

Speciellt, genom undervisningen i matematik, skall eleverna stimuleras till att kunna: 

- Formulera och besvara frågor inom och med hjälp av matematik. 

… 

I synnerhet gäller det förmågan formulera och besvara frågor inom och genom 

matematik som analyseras genom: 

o Matematiskt tänkande 

o Matematiskt resonerande 

o Problemlösning 

Begreppet modell används även här i strikt matematisk mening men med vidare 

tillämpningar. 

Italien  

Här förekommer begreppet modellering under olika rubriker: 

Resultat av lärandet i naturvetenskap på gymnasiet: 

[Eleverna] skall: 

- …  

Kunna använda beräknings- och representationsmetoder för modellering och 

problemlösning; 

- Naturvetenskapligt gymnasium med tillämpad naturvetenskap som tillval: 

[Eleven] skall kunna: 

… 

Analysera de använda logiska strukturerna modellerna som används i 

naturvetenskaplig forskning; 

Matematik: Huvuddrag och förmågor: 

- … studiernas syfte: 

… 

- begreppet matematisk modell och ha en klar uppfattning om skillnaden mellan 

den matematiska beskrivning som är karakteristisk i klassisk fysik (entydig 

överensstämmelse mellan matematik och verklighet) och modellering 

(möjligheten att låta samma grupp av fenomen representeras genom olika 

angreppssätt); 

- konstruera och analysera enkla matematiska modeller av klasser av fenomen och 

även använda digitala hjälpmedel för beskrivningar och beräkningar; 
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- Vid slutet av utbildningen skall eleven djupgående ha studerat de karakteristiska 

procedurerna i matematiskt tänkande (definitioner, demonstrationer, 

generaliseringar, formaliseringar), kunna de basala metoderna för konstruktion av 

matematiska modeller utifrån en uppsättning av fenomen, kunna tillämpa 

kunskaperna för lösandet av problem och även använda datorer för geometriska 

representationer och beräkningar. 

Under sitt sista år skall eleven fördjupa förståelsen av den axiomatiska metoden och dess 

konceptuella och metodologiska användbarhet även utifrån ett matematiskt 

modelleringsperspektiv. 

Även här finns ett tydligt matematiskt angreppssätt men som öppnar för andra och 

bredare perspektiv a modellering. 

Sverige 

I Sverige omfattas sju olika områden av matematiken i läroplanen. Ett av dessa är relevant 

vid denna jämförelse: 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga 

att: 

- tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 

Formuleringen motsvarar ungefär den italienska läroplanens synsätt men i en mer strikt 

begränsad matematisk betydelse. 

Trots de stora skillnaderna i angreppssätt och beskrivningar i de fyra läroplanerna 

kommer undervisning baserad på vilken som helst av dem sannolikt leda till samma 

lärande. Men det kan finnas skillnader.  

Den bulgariska texten refererar inte till sambandet mellan modellen och den verklighet 

den beskriver. Läsaren måste vara bekant med begreppet modell som något som avbildar 

en verklig situation i matematiska termer, inte ett sätt att t.ex. lösa ekvationer.  

I den grekiska läroplanen kan det finnas en liknande oklarhet då den inte tydligt anger 

relationen till objekt utanför det matematiska, även om uttrycket ”inom och med hjälp av 

matematik” indikerar användandet av matematik i syfte att förstå icke-matematiska 

sammanhang.  

Den italienska läroplanen, åtminstone dess idéer om modellering, har ett tydligt fokus på 

att använda matematik för att förstå verkligheten, inte på matematiken i sig. Det till 

skillnad från det svenska målet som kan tolkas som mer fokuserat på matematik än 

verklighet. 

Med detta exempel i åtanke bör det vara möjligt att förstå de generella idéerna i de fyra 

ländernas olika läroplaner och få en uppfattning om lärares och elevers olika möjliga 

tolkningar av dessa. Samtidigt som skillnader i struktur och innehåll inte med 

nödvändighet måste leda till skillnader i utformning och innehåll i skolornas kurser. 
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Skillnaderna i ämnesplanerna för de länder som ingår i projektet presenteras nedan.  

3.3. Ämnesplaner i matematik 

Strukturen på läroplanerna i matematik skiljer sig mellan länderna liksom 

ämnesinnehållet. Här, liksom för andra ämnen, följer vi främst läroplanernas text, inte de 

enskilda kursernas kursplan. Till exempel är många av de detaljerade beskrivningarna av 

förväntad kunskap och förmåga i den bulgariska läroplanen likartade med de svenska 

kursplanernas.  

Därför är det svårt att göra jämförelser enbart utifrån läroplanerna. Den allmänna 

strukturen på t.ex. de svenska målen som täcker kurser i grundläggande matematik i 

praktiska studieprogram (jordbruk, hantverk, frisör etc.) där innehållet är basalt och långt 

ifrån t.ex. målen för den italienska läroplanen som är lika målen i kursplanerna för de mer 

avancerade kurserna i Sverige. Trots detta ger presentationen av de allmänna principerna 

en möjlighet att jämföra de grundläggande matematiska idéerna i de olika läroplanerna. 

Grekland 

Den grekiska läroplanen fokuserar främst på att introducera grundläggande matematiska 

principer, matematiskt tänkande och språk, och kopplingen till den upplevda världen som 

en förberedelse för akademiska studier och vuxenlivet. Följaktligen är huvudmålen att 

uppmuntra eleverna till att: 

- kunna formulera och besvara frågor inom och genom matematik; 

- hantera ett matematiskt språk och matematiska redskap.  

Dessa förmågor bedöms främst genom: 

- matematiskt tänkande, resonerande och problemlösning; 

- utnyttjande av matematiska begrepp, processer och relationer; 

- kommunikation och användandet av matematikens formella språk och redskap.  

Bulgarien 

Den bulgariska läroplanen skiljer sig genom detaljerade kunskapskrav på förmågor och 

kunskap inom de olika matematiska områden eleverna förväntas behärska vid slutet av 

sina studier. Dessutom innehåller varje område två nivåer av kunskap och förmåga, varje 

med ett flertal matematiska mål. Matematikens huvudområden enligt läroplanen är: 

- algebra; 

- geometri och rymdgeometri; 

- funktioner och mätande; 

- logik; 

- sannolikhetslära och statistik; 

- modellering. 

Italien 

I den italienska läroplanen ingår åtta områden med begrepp och metoder: 
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- Euklidisk geometri; 

- algebraisk analys, Cartesiansk analytisk geometri, grundläggande analys och 

elementär kunskap om differential- och integralkalkyl;  

- matematiska verktyg för studier av fysikaliska fenomen; 

- elementär kunskap om sannolikhetsberäkningar och statistisk analys; 

- begreppet matematisk modell och skillnaderna mellan det entydiga sambandet 

mellan matematik och verklighet och det mångtydiga samband som används vid 

modellering;  

- konstruktion av enkla matematiska modeller;  

- kännetecknen hos moderna axiomatiska angreppssätt jämfört med de klassiska i 

Euklidisk geometri; 

- matematisk induktion.  

Under det sista året (5:e) är syftet att fördjupa elevernas förståelse av axiomatiska 

metoder med utgångspunkt i matematisk modellering. 

Sverige 

Den svenska läroplanen är mindre specifik men uppvisar olika typer av likheter med de 

andra. Här anges sju områden inom vilka undervisningen i matematik skall utveckla 

elevernas förmåga att: 

- använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 

begreppen;  

- hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg; 

- formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 

metoder och resultat; 

- tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar; 

- följa, föra och bedöma matematiska resonemang; 

- kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling; 

- relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.  

Eftersom strukturen i läroplanerna, och även beskrivningarna av innehållet, skiljer sig kan 

det vara svårt att göra korrekta jämförelser dem emellan. Var och en av de åtta områdena 

av begrepp och metoder i den italienska läroplanen har kopplingar till, eller likheter med, 

åtminstone två, ofta tre eller fler av de svenska målen. Det svenska målet om 

kommunikation (6) är det enda som inte direkt motsvarar något av de italienska 

områdena. Å andra sidan, är områdena i den italienska läroplanen process-inriktade och 

kan uppfattas som instruktioner till läraren för att öka den matematiska förståelsen hos 

eleverna medan den svenska läroplanen mer direkt beskriver undervisningens mål. På ett 

liknande sätt fokuserar de allmänna principerna i den grekiska läroplanen inte enbart på 

matematiskt tänkande och förmåga utan betonar även vikten av att eleverna skall kunna 

använda dem i sitt dagliga (vuxen)liv. Den bulgariska läroplanen, som den presenteras 

här, kan uppfattas som om den enbart behandlar matematik som en vetenskaplig 
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disciplin men de detaljerade beskrivningarna av förmågor och kunskaper som eleverna 

förväntas behärska efter avslutad utbildning är ofta kopplade till vardagslivet.  

Trots skillnaderna i läroplanernas uppbyggnad är det ofta möjligt att göra konsekventa 

tolkningar av målen vad gäller matematisk förståelse. Förmågan att använda matematik i 

vidare sammanhang tycks ha större stöd i den grekiska läroplanen jämfört med t.ex. den 

bulgariska. Detta kan leda till likheter i möjligheten att använda den matematiska 

förmågan mellan elever från olika länder men till skillnader mellan dem vad gäller deras 

förmåga att använda kunskaperna professionellt i det dagliga livet.  

3.4. Ämnesplaner i fysik 

Ländernas läroplaner i fysik skiljer sig främst i struktur men inte i så mycket vad gäller 

innehåll.  

Bulgarien 

Den bulgariska läroplanen är främst en förteckning över vad som skall ingå i 

fysikundervisningen under olika rubriker medan de andra fokuserar på mål och syften. 

Dessa länders likartade beskrivningar och syften finns främst i de olika kursplanerna. 

Undervisningen och lärandet kan vara likartat men detaljerade förteckningar kan visa på 

ett mer mekaniskt synsätt på ämnesinnehåll om det inte kombineras med brett uppsatta 

lärandemål användbara av medborgare generellt.  

Några exempel kan visa på generella likheter och skillnader. Exempelvis är de allmänna 

målen likartade i de italienska och svenska läroplanerna  

Italien 

I slutet av sin utbildning skall eleven ha lärt sig fysikens fundamentala begrepp, lagarna 

och teorierna som förklarar dem, blivit medveten om det kognitiva värdet av ämnet samt 

kopplingen mellan utvecklingen av fysikalisk kunskap och det historiska och filosofiska 

sammanhang inom vilken den utvecklats. 

Sverige 

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av 

hur dessa utvecklas.  

Grekland 

Även den grekiska läroplanen har liknande syften men ämnesinnehållet är främst 

relaterat till fysikens användning i vardagslivet.  

Huvudsyftet med läroplanen i fysik i gymnasiet är att utveckla utbildade/framtida 

samhällsmedborgare med kunskap om de principer och lagar som styr den fysiska 

världen, som förstår naturliga fenomen och de tekniska tillämpningarna av dessa principer 

och lagar men även att efter bästa förmåga använda och vidareutveckla dessa i samhället. 

Detta mål gäller alla elever och framtida medborgare. 
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Detta samband mellan ämnet och samhället förekommer även i den italienska 

läroplanen: 

Eleven skall främst ha tillägnat sig följande förmågor: förstå och värdera de vetenskapliga 

och teknologiska val som påverkar det samhälle de lever i. 

Även den svenska läroplanen har ett liknande mål: 

Undervisningen i ämnet fysik skall ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle 

Trots dessa förväntningar på en fysikundervisning inriktad på användbarheten i samhället 

fokuserar läroplanerna främst på skolfysik. Ämnesinnehållet är likartat även om det 

bulgariska (läroplanen) och det svenska (kursplanen) är mer detaljerade och specifika 

jämfört med de andra. Å andra sidan innehåller de svenska kursplanerna mer specifika 

tillämpningar som Strålning i medicin och teknik och Klimat och väderprognoser.  

Den grekiska är koncentrerad på litteracitet och utnyttjandet av fysikens idéer 

övergripande kopplingar medan den italienska tar upp icke-mekanistiska områden som 

Einsteins speciella relativitetsteori, kvantfysik, materien vågnatur etc. 

3.5. Ämnesplaner i övriga naturvetenskapliga ämnen  

I naturvetenskap ingår bl.a. två ämnen i den svenska gymnasieskolan: biologi och kemi. 

Biologi 

Biologiämnet skiljer sig både till struktur och till innehåll mellan länderna.  

Italien 

Den italienska läroplanen inbegriper geovetenskap, biologi och kemi i naturvetenskaps-

ämnet med fokus på ”observation och experimenterande”. Här är alltid de experimentella 

dimensionerna viktiga, både i laboratoriet och i fält. Denna fokusering på tillämpade 

aktiviteter gör eleverna snabbt praktiskt engagerade. Undervisningen i naturvetenskap 

syftar till att utveckla förmågor som att kunna göra logiska kopplingar och formulera 

hypoteser baserade på givna data eller dra slutsatser från erhållna resultat. De förmodas 

också kunna förmedla egna slutsatser genom att använda ett ämnesspecifikt språk och att 

tillämpa denna kunskap i vardagliga situationer. På motsvarande sätt är det viktigt att 

skapa kopplingar till andra ämnen som fysik, matematik, historia, filosofi och estetisk 

verksamhet, vilket kan göras kring olika teman och/eller vetenskapsmän med stor 

betydelse i vetenskapshistorien och att samarbeta med universitet, forskningsinstitut, 

vetenskapsmuseer och arbetslivet i övrigt. Förutom dessa allmänna syften för 

naturvetenskap har biologin speciella mål i läroplanen. Här ligger fokus främst på vissa 

relationer till kemin, speciellt de biokemiska processerna där molekylärbiologi studeras på 

djupet.  

Bulgarien 

Den bulgariska läroplanen i biologi omfattar fem olika områden: 

- Biosfären (makrosystemstruktur och processer); 
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- Cellen (mikrosystemstruktur och processer); 

- Flercelliga organismer (mesosystemstruktur och processer); 

- Biologisk evolution; 

- Observationer. 

Inom vart och ett av dessa områden förekommer flera mål som eleverna förväntas uppnå. 

Även om de är mer uttalat specificerade, är de delvis likartade och samstämmiga med de 

kunskapsmål och färdigheter som anges som mål för biologiundervisningen i Sverige. 

Sverige 

I Sverige skall undervisningen i ämnet biologi ge eleverna förutsättningar att utveckla: 

- kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt 

förståelse av hur dessa utvecklas; 

- förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att 

identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder och resultat; 

- förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och 

observationer samt förmåga att hantera material och utrustning; 

- kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle; 

- förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska 

och använda information. 

Grekland 

Den grekiska läroplanen omfattar ungefär samma områden som de övriga men, liksom för 

andra ämnen, är målen tydligt kopplade till utvecklandet av förståelsen av strukturer, 

processer och relationen mellan organismer.  

Förutom detta dynamiska perspektiv är forskningsmetodik, samarbete och 

kommunikation samt biologins användning i samhället viktiga inslag i grekiska läroplanen: 

- förståelse av nyckelbegrepp, processer och fenomen; 

- introduktion till forskningsprocesser; 

- Målet är att skapa gynnsamma förutsättningar för att skapa intresse och aktivt 

deltagande bland eleverna i undersökande lärprocesser såsom 

laboratorieexperiment, fältstudier och utförandet av små forskningsprojekt 

genom att använda forskningsmetodik; 

- kommunikation and samarbete; 

- koppling till livets villkor. 

Jämfört med de andra, har den grekiska läroplanen mer generaliserade mål. Detta gäller 

även förmågorna hos eleverna som inte specificeras i detalj utan presenteras i mer 

allmänna termer, även om dessa ofta refererar till personliga egenskaper snarare än det 

konkreta ämnesinnehållet.  

Bulgarien 

De bulgariska eleverna förväntas t.ex. att kunna: 
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- beskriva […] miljöfaktorer i omgivningen, population, vävnadsprovtagning, 

organismers relationer och beteende; 

- jämföra utvalda organeller och cellstrukturer: 

- göra modeller av strukturer och processer på cell, organism, populations- eller 

ekosystemnivå. 

Dessa förmågor är typiska för dem som beskrivs i de två eller tre första lärandemålen för 

biologiundervisningen i den svenska läroplanen. Skillnaderna i läroplanerna beror främst 

på skillnader i perspektiv. Den bulgariska läroplanen använder makro- till mikroperspektiv 

som en grundläggande struktur, komplementerade med evolutionära processer (på alla 

nivåer) samt metodik. Inom denna struktur förväntas eleverna kunna få möjlighet att 

utveckla sina förmågor inom biologiämnet.  

Sverige 

Den svenska läroplanen inleds med elevernas förväntade förmågor vid fullgjorda studier 

men specificerar kunskapsinnehållet (begreppen, modellerna, teorierna och 

arbetsmetoderna inom biologin) i de olika kursernas kursplaner. Det lärande som dessa 

olika typer av läro/kursplaner ger upphov till är likartat förutsatt att studierna syftar till 

praktiska biologiska kunskaper som eleverna kan använda i det verkliga livet. Detta är 

även ett uttalat mål för den italienska biologiundervisningen. 

Kemi 

Italien 

Liksom i biologi syftar undervisningen i kemi till att förbättra elevernas färdigheter att se 

logiska samband, att formulera hypoteser eller dra slutsatser utifrån erhållna resultat. 

Eleverna förväntas kunna kommunicera sina slutsatser och att kunna tillämpa den 

erhållna kunskapen i verkliga livet. Läroplanen poängterar vikten av att skapa kopplingar 

till undervisningen i andra ämnen som fysik, matematik, historia, filosofi och estetisk 

verksamhet, vilket kan skapas kring teman och/eller vetenskapsmän med speciell 

betydelse för vetenskapsutvecklingen men även genom att ha samarbeten med 

universitet, forskningsinstitut, vetenskapsmuseer och arbetslivet i övrigt. Under det femte 

året i gymnasiet ingår studier i organisk kemi med fokus på material med teknisk och 

tillämpad betydelse (polymerer, kompositer etc.) samt grundläggande begrepp inom de 

viktigaste materialgrupperna (metaller, keramer, halvledare, biomaterial etc.). 

Bulgarien 

Den bulgariska läroplanen beskriver ett antal färdigheter som eleven skall behärska inom 

fem olika kemiområden: 

- klassificering av ämnen och nomenklatur; 

- struktur och egenskaper hos ämnen; 

- användningen av ämnen;  

- kemiska processer; 

- experiment och forskning. 
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För att ge en idé om läroplanens konstruktion ges här ett exempel från varje enskilt 

område. Som ett resultat av kemiundervisningen kan eleven vid slutet av sin 

gymnasieutbildning: 

- tillämpa den kemiska nomenklaturen på alla grupper av kemiska föreningar; 

- tillämpa reglerna för hur lager, sublager och elektronorbitaler fylls; 

- beskriva kemiska föreningar med speciella användningsområden och metoder för 

deras syntes; 

- använda mekanismer för att förklara kemiska processer; 

- beskriva metoder för att bestämma sammansättningen av föreningar, hur de kan 

framställas och även hur de kan separeras/sönderdelas. 

Som framgår av exemplen ovan beskriver den bulgariska läroplanen elevernas förväntade 

förmågor efter avslutad utbildning. 

Grekland 

Genom de första årens kemilektioner förväntas eleverna: 

- erövra en relevant och sammanhängande mängd kemisk kunskap som, å ena sidan 

ger dem begreppsliga och metodologiska redskap för fortsatt självständigt 

lärande, å andra sidan, att förse den framtida medborgaren en kultur av 

naturvetenskapliga undersökningar av tingen som kan ge dem möjlighet till ett 

kritiskt och reflekterande hanterande av kunskap; 

- utveckla färdigheter nödvändiga för en mångsidig utveckling och ett aktivt 

deltagande i det moderna samhället såsom kritiskt tänkande, kreativitet, 

kommunikation, samarbete, excellens och välgenomtänkt användande av 

informations- och kommunikationsteknologi; 

- vårda världen, attityder och beteenden, som särskiljer den välutbildade moderna 

medborgaren, och som bidrar positivt till deras fortsatta utveckling. 

Kemiundervisningen under det sista året inom naturvetenskapen läggs större vikt och 

fördjupning inom: 

- det konceptuella området, med en minskning av motsvarande beskrivande, och en 

mer extensiv utveckling av centrala begrepp; 

- det praktiska området med utveckling av förmågor att implementera kunskap och 

problemlösning; 

- uppmuntran till vetenskapligt tänkande, initiativförmåga, kreativitet och andra 

förmågor hos eleverna; 

- utveckla förmågor som underlättar övergången till arbetsmarknaden; 

- social förståelse för rapporter om problem i samband med vetenskapliga 

tillämpningar. 

Även den grekiska läroplanen beskriver de uppnådda färdigheterna men kopplar dem till 

det omgivande samhället. Kemi är definitivt inte enbart ett skolämne i det grekiska 

samhället; det är ett ramverk användbart i det dagliga livet av den vanliga medborgaren. 
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Sverige 

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

- kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt 

förståelse av hur dessa utvecklas; 

- förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att 

identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder och resultat; 

- förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer 

samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning; 

- kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle; 

- förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska 

och använda information. 

Den svenska läroplanen är som en blandning av de övriga med tyngdpunkten på 

ämneskunskaper kombinerat med praktiska färdigheter men även med vikten av 

förståelse och användandet av ämneskunskaper i det praktiska livet. 

Det finns olikheter i struktur och innehåll i läroplanerna och även i deras uttalade mål 

men eleverna kommer troligen att nå samma nivå av kunskapsinnehåll, speciellt med 

avseende på deras möjlighet att framgångsrikt delta i högre studier. Om det förekommer 

några skillnader visar de sig förmodligen i förståelsen av vardagslivets kemi som ofta är 

dold eller svårfångad utan särskild träning.  

3.6. Organisationen av STEM-ämnena 

Det förekommer stora skillnader i skolsystemen i de fyra länder som ingår i denna studie. 

De program som förbereder eleverna för universitetsstudier kan vara treåriga som i 

Grekland och Sverige eller femåriga som i Bulgarien och Italien. Även uppdelningen i 

program skiljer sig, där program med olika längd och olika kurser kan ge behörighet till 

akademiska studier i ett ämne. Även skolårets längd varierar mellan länderna och beror 

även ibland på årskursen (33–40 veckor). 

Därför är antalet undervisningstimmar den mest relevanta uppgiften för jämförelser. 

 

 

Bulgarien (5 års program)  

Matematik  303 timmar 

Fysik   146 timmar 

Kemi  132 timmar 

Biologi  144 timmar 

 

Mathem
atics 
42% 

Physics  
20% 

Natural 
science  

38% 



Erasmus+ “Do Well Science” project n. 2017-1-IT02-KA201-036780 

 
- 62 - 

 

Grekland (3 års program) 

Matematik  550 timmar 

Fysik   250 timmar 

Kemi  220 timmar 

Biologi  280 timmar 

 

Italien (5 års gymnasium med naturvetenskaplig inriktning) 

Matematik  700 timmar 

Fysik   430 timmar 

Naturvetenskap  730 timmar 

 

 

Sverige (3 års Naturvetenskapligt program) 

Matematik  500 timmar 

Fysik   250 timmar 

Kemi  200 timmar 

Biologi  200 timmar 

 

 

Jämförelse mellan antalet undervisningstimmar i STEM mellan de olika länderna: 

 

Angående antalet deltagande elever: i Bulgarien, Grekland och Italien deltar alla 

gymnasielever i undervisningen i STEM-ämnena.  
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I Sverige går 12 000 elever på naturvetenskapliga programmet (12 %). Även det tekniska 

programmet med ca 10 000 elever (10 %) innehåller kurser som förbereder eleverna för 

akademiska studier i matematik, fysik och kemi. Ungefär en femtedel av Sveriges 

tonåringar blir behöriga att läsa STEM-ämnen på akademisk nivå.  

3.7. Kvalifikationskrav för STEM-lärare 

I samtliga av de i projektet ingående länderna måste lärarna uppfylla vissa kriterier för att 

undervisa men skillnaderna i dessa kan vara stora. 

Bulgarien 

I Bulgarien krävs en fil.kand. i undervisningsämnena och andra obligatoriska kurser i, t.ex. 

pedagogik, psykologi, IT i undervisning, och ämnesdidaktik. Här ingår undervisnings-

metodik och lärandet av ämnet liksom lektionsobservationer och kvalificerad praktik. 

Kurserna har tyngdpunkten på ämneskunskaper, pedagogiska förberedelser och praktiska 

skolerfarenheter. Några universitet ger ämnesexamina för lärare i enbart ett ämne (t.ex. 

matematik, biologi eller kemi) men de flesta erbjuder program med två ingående ämnen 

(t.ex. fysik och informatik, fysik och matematik, biologi och kemi, biologi och geografi 

samt matematik och informatik). Tvåämnesprogram avslutas med statliga examinationer i 

både ämnena (t.ex. kemi och fysik, biologi och kemi eller fysik och matematik). 

Mastersprogram är i allmänhet utformade för lärare i tjänst men de är även öppna för 

icke undervisande sökande. Det finns fem doktorandnivåer för anställda lärare i 

Bulgarien, där den första nivån är den högsta och den femte den lägsta. Dessa är inte 

obligatoriska och kan fullföljas när som helst utifrån lärarens önskemål. Kraven för varje 

nivå är nationellt reglerade och fastställs av Avdelningen för träning av aktiva lärare som 

är kopplad till tre av Bulgariens universitet.  

Grekland 

En examen efter fyra års universitetsstudier är ett tillräckligt villkor för att få undervisa. 

För nyutexaminerade lärare finns det ett introducerande träningsseminarium organiserat 

av utbildningsdepartementet. 

Italien 

I Italien omfattar de statliga kraven en akademisk examen i matematik, fysik, 

biologi/kemi/naturvetenskap eller ingenjörsvetenskap. Efter examen är det möjligt att bli 

gymnasielärare genom ett statligt konkurrenssystem eller genom två års specialisering 

med, förutom STEM-ämnena, kurser i pedagogik och sociologi. 

Sverige 

För att undervisa STEM-ämnen krävs i Sverige fem till fem och ett halvt års akademiska 

studier. Dessa innehåller ämnesstudier på tre och ett halvt år, den 

utbildningsvetenskapliga kärnan på ett år samt ett halvt års praktik på skola. De olika 

kurserna kan vara utspridda över flera terminer vilket leder till en blandning av teori, 

pedagogik, och praktiska moment under utbildningen. Ämnesstudierna omfattar normalt 

två ämnen, vanligtvis biologi/kemi, biologi/matematik, biologi/naturkunskap (kemi, fysik, 
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och geovetenskap), fysik/matematik, geografi/matematik eller kemi/matematik. Ett av 

dessa ämnen studeras under två år och den andra under ett och ett halvt. Den 

utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller skolväsendets historia, skolans nuvarande 

organisation, centrala demokratiska och mänskliga rättigheter, läroplansteori och 

didaktik, teori och forskning, utveckling, lärande och specialundervisning, sociala 

relationer, konflikthantering och ledarskap, bedömning och betygssättning samt slutligen 

utvärdering och utveckling. De praktiska kurserna är ofta utspridda under utbildningen i 

syfte att öka studentens undervisningsskicklighet och anpassa utbildningen utifrån 

studentens personliga behov. 

3.8. Slutsatser 

Som framgått redan av introduktionen av detta kapitel finns det stora skillnader i 

strukturen hos dessa läroplaner liksom i deras innehåll. Även syftena och målen tycks 

variera men detta beror främst på läroplanernas olika perspektiv. Det är ändå rimligt att 

erkänna möjligheten av att likartade resultat uppnås, speciellt vad gäller förberedelserna 

inför högre studier genom utvecklandet av den teoretiska förståelsen och de praktiska 

färdigheterna hos de deltagande eleverna. Om det finns skillnader i uppnådd förståelse 

och praktiska färdigheter i de olika ämnena uppträder dessa förmodligen främst i 

elevernas vardagsliv. Det är följaktligen viktigt att ta lärdom av den grekiska läroplanen 

och aldrig glömma att relatera ämnesinnehållet till vardagslivet så ofta detta låter sig 

göras. 

Skolvetenskap kan vara lämplig i skolsituationer men lärande måste alltid också vara ett 

lärande för livet. Tillsammans och kombinerat visar dessa läroplaner på nödvändigheten 

av att läraren använder många olika sätt för att beskriva målen, att variera 

undervisningen och att använda eleverna individualitet. För att kunna underlätta detta 

och vidga perspektiven måste varje lärare inte enbart vara bekväm med läroplanen och 

kursplanerna i sitt eget land utan även andra länders.  
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4. Utvecklingen av web-portal & app 
av Massimo Amato, Nikolaos Giannakopoulos, Milena Gosheva, Nikolia Iliopoulou, Emmanouil Petrakis, 

Greta Raykovska, Georgios Theodoropoulos  

4.1. Introduktion 

Utvecklingen av portalen och applikationerna för mobila enheter utfördes i olika faser. 

Efter implementeringen av portalen och appen och den följande avbuggningsfasen, var 

det nödvändigt att genomföra en testomgång, så att elever och lärare som inte tidigare 

deltagit i projektet fick möjlighet att hjälpa till med att optimera innehåll och 

konstruktionsmetoder för övningarna så att dessa fungerade rent praktiskt. Därför 

specialutformades enkäter så att användare kunde verifiera användandet av portal och 

appar. 

Arbetet med utvecklingen av portalens utformning delades mellan projektdeltagarna och 

genomfördes utifrån följande idéer inom spelifiering och kopplingen till de STEM-ämnen 

som nämns i del III i denna manual. 

Innehållet i portalen presenteras nedan liksom hur det planerades och utformades. 

4.2. Hur och vilka övningar är utvecklade av vilken partner 

Under det första mötet bestämde deltagarna vilken typ av övningar de skulle utveckla, i 

vilket antal, av vilka typer och för vilken typ av skola. 

Utifrån projektets idé, som delades av samtliga deltagare, skulle varje övning skapas och 

utvecklas i tre modaliteter kallade ”sökande, navigerande och forskande”. 

I sökande-modulen skulle övningen enbart ha en korrekt lösning. Lösningen skall vara 

utvecklad av läraren så att den tränar eleverna i en speciell vetenskaplig förmåga, 

beroende på övningens typ, och på kort tid.  

Vid navigerandet kan läraren infoga mer än en korrekt lösning som ger eleverna ökande 

förmåga och nyfikenhet att följa och undersöka olika möjligheter för att lösa en uppgift.  

När samma uppgift utvecklas till ”forskande” måste eleven välja det rätta svaret inom ett 

antal möjligheter för att på så sätt lära sig lösningar på djupet. 

Det totala antalet övningar som utvecklats är 208. 

Siffrorna visar antalet typer som utvecklats av respektive partner. 

“Atanasov” (BG) 

Övningarna konstruerades bland 10 lärare på följande sätt: 55 övningar i matematik, 

gjordes av 4 lärare. De täcker följande ämnesområden: andragradsekvationer, ekvationer 

av högre grad, ekvationer med bråk, irrationella ekvationer, olikheter, ekvationssystem, 

sannolikhetslära, och funktioners gränsvärden. 

Fysikövningarna är 17 till antalet, fördelade på 3 lärare. Här ingår mekanik, 

strömningsmekanik, krafter, energi, lagarna om energins bevarande och impuls, stötar 
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mellan kroppar. Undervisningen av vissa delar av de valda övningarna sker inom 

förberedelserna av eleverna inför fortsatta studier på tekniska högskolor. Valet av dessa 

övningar bygger på det faktum att många elever från våra gymnasier fortsätter med 

högre studier i teknik och fysik. 

Övningarna i naturvetenskap är 17 till antalet varav 9 är i biologi och 8 i kemi. 

Ämnesområdena är genetik och ekologi, organisk kemi, och bindningar mellan kemiska 

ämnen. Övningarna har utvecklats utifrån föreslagna och godkända övningsämnen av 

samtliga partners. Valen har gjorts av gymnasielärare från SPGE “J. Atanasov” och är i 

enlighet med elevernas grundläggande kunskaper och förmågor. De utvecklade 

övningarna gör det möjligt för eleverna att fördjupa sina kunskaper.  

Övningarna är av tre typer så att eleverna kan lära sig mer om möjliga lösningsmodeller 

av problem eller uppgifter och att göra det möjligt att välja lösningsmodell och även se 

vilka möjliga misstag de kan göra, om de misslyckas med att följa alla successiva steg när 

de utför uppgiften.  

Typ 3 av uppgifterna är av mer tränande karaktär eftersom eleverna direkt kan se var de 

kan göra misstag och kan lära sig av detta genom att undvika dem i andra uppgifter. 

“Arsakeio” (GR) 

De grekiska deltagarna utvecklade sina egna uppgifter. Under det första mötet angav 

projektkoordinatorn vilka kategorier av övningar som borde ingå liksom antalet övningar 

av respektive kategori, vilket godkändes av de övriga. De ingående övningarna som ingått 

är inom matematik, fysik och naturvetenskap.  

Totalt 21 övningar skapades av matematiklärarna på ”Arsakeio” Lyceum.  

Dessa valdes av flera olika skäl. För det första kan de anses som representativa inom 

respektive kategori eftersom liknande övningar finns i de läromedel som används i 

gymnasieskolan i Grekland. Dessutom är det möjligt att lösa dessa problem på två eller 

flera sätt vilket motsvarar den allmänna filosofin bakom projektet. Slutligen har det visat 

sig att elever har svårigheter i att förstå lösningsprocessen i flera av dessa övningar om de 

presenteras för dem på ett traditionellt sätt. Plattformen ger eleverna möjlighet att 

arbeta i sin egen takt genom att välja det mest lämpliga sättet eller den bästa metoden 

som ökar möjligheten för dem att förstå övningarna på djupet. 

Fysikövningarna har gjorts av en (1) lärare och omfattar 12 övningar. De utgår ifrån den 

ursprungliga tilldelningen av uppgifter som gjordes av program-koordinatorn. Urvalet är 

baserat på den grekiska läroplanen och de täcker en stor del av det som undervisas i 

gymnasieskolan. 

I alla föreslagna övningar ökar svårighetsgraden successivt. Slutligen har vi valt 

övningstyperna, ett och tre, eftersom vi tror att dessa typer av övningar är bättre 

accepterade av eleverna och dessutom passar bättre i det nuvarande 

undervisningssystemet. 
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Övningarna i naturvetenskap fördelades över två lärare och är totalt 11 till antalet, sju av 

dem är i kemi och fyra i biologi:  

- Kemi: Ämnesområdena är inom det periodiska systemet och undersökningar av 

kemiska egenskaper (t.ex. atomvikt), kemisk stökiometri och organisk kemi. 

Övningarna utgår ifrån de av deltagarna i projektet föreslagna och godkända 

ämnena. Dessutom gjordes en övning på grekiska för det språktest som krävdes av 

konstruktören av appen. Vid en jämförelse mellan de tre typerna av varje övning 

verkade det som att den tredje (forskande) passar kemiämnet bäst eftersom 

eleverna direkt ser när de misstar sig och kan lära sig av detta och undvika fel i 

kommande övningar. 

- Biologi: Vad gäller de biologiska övningarna, skapades totalt sex övningar, fem på 

engelska och en på grekiska. Övningarna valdes inom följande tematiska områden: 

genetik, fylogeni, ekologi och molekylärbiologi. Övningarna skapades för alla 

gymnasielever. Valet av övningar bygger på elevers kognitiva bakgrund och alla tre 

typerna konstruerades för att testa deras kunskaper på ett annorlunda sätt, långt 

från det normala lärarcentrerade undervisandet. Speciellt visade det sig att genom 

den tredje typen av övningar lyckades elevernas behålla sitt intresse under 

lektionerna i biologi. 

“Machiavelli” (IT) 

Italienarna utvecklade sina egna 44 övningar efter projektets principer, i kemi, matematik 

och fysik utifrån behov och speciella önskemål från eleverna. De i projektet medverkande 

lärarna träffades och bestämde vilka övningar som skulle konstrueras och av vilken typ de 

skulle vara. Lärarna föredrog att utvidga övningarna så att de flesta eleverna kunde göra 

dem så de skrev på engelska. Några skrevs på italienska för att lättare motsvara 

projektets mål. Därför har många övningar utformats för åk 1–3 i gymnasieskolan. 

I matematik gjordes 18 övningar, i fysik 11 och i naturvetenskap 15. 

“Södertörn” (SE) 

De svenska deltagarna utvecklade 28 övningar främst inom evolution i naturen. 

Utformande av övningarna påverkades av den typ av universitetsinstitution lärarna kom 

ifrån. Främst utvecklades forskande-modellen, eftersom den bäst passar för elevernas 

examinationer. Efter en kort tid, under vilken det blev nödvändigt att förstå hur och 

varför en övning skulle konstrueras, utvecklade lärarna övningarna skickligt och 

entusiastiskt. 

4.3. Utvecklingen av web-appen genom elevtest med enkäter 

Under projektets utveckling, försökte vi hitta indikationer på hur deltagare använde 

materialet och även om de skulle göra detta i framtiden. 

Projektet har bett de deltagande lärarna att uppmuntra sina elever till att ta till sig idén 

och metodiken i “Do Well Science”, och använda web-portalen och appen. 
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Do Well Science projektet har även gett en möjlighet att förstå elevers intresse för STEM-

begreppet. 

Elever och lärare ombads svara på enkäten för att ge information om deras förhållande 

till projektet. 

Elever 

Ifyllandet av enkäterna, på vilka nedanstående resultat bygger, var frivilligt eftersom 

projektet ville att eleverna skulle svara utan att känna sig tvingade. 

Data som insamlats med den frivilliga enkäten “DWS - Student questionnaire” visar att 

[1]: 

- 628 elever fyllde i uppgifter om vilken sorts app de använt och hur många 

övningar de testat. 

Grafiken för portal och applikationer för iOS och Android har uppfattats som positiv och 

intressant. Samma grafik ger även lärare möjlighet att göra nya övningar mer tilltalande, 

eftersom vissa ämnen kan vara svåra att introducera. 
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Genom data insamlade med “DWS – Exercise suggestion” questionnaire [2] kan man se: 

- att 12 elever, från Bulgarien, endast gav indikationer på nya övningar i fysik. 
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Lärare 

Det sammanlagda antalet lärare som prövade appen och svarade på enkäten var 37, 29 i 

online formen [3], och 8 i handskriven form [4].  

Svaren från enkäten “DWS – Teacher questionnaire.pdf” [3], gav följande resultat: 
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De handskrivna svaren gav följande resultat [4]: 

- på frågan “STEM Teaching and Learning Package” 

o allmän organisation och struktur: 8,6 % 

o enkelt att navigera: 8,6 % 

o vetenskaplig reliabilitet: 8,6 % 

o didaktisk lämplighet: 8,2 % 
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o användbarhet och överförbarhet: 8,4 % 

o attraktionskraft för elever: 8,4 % 

- på frågan “Is the Package useful for you? Why?” 

o Ja, väldigt användbar. Övningar som presenteras på detta sätt är 

intressanta, de ger tillfälle till att lösa uppgifter med annorlunda 

angreppssätt. Det är så här elever vill lära sig och få återkoppling, vilket gör 

övningarna ännu mer relevanta. 

o Jag gillar inte dataspel. 

o Ja. Övningarna presenteras på ett lättillgängligt och begripligt språk 

anpassat för varje elevs ålder. 

o Det stegvisa lösandet av problemen leder till snabbare lösningar av dem. 

Visandet av möjliga fel i övningarna är en bra taktik för bättre lärande. 

o Ja. Övningar som erbjuds på detta sätt är lätta att utföra och visar på 

möjligheter att lösa olika problem. Typ 3 passar som träning eftersom det 

ger läraren möjliget att visa de möjliga misstag som kan förekomma vid 

lösandet av en speciell uppgift. 

o Det stegvisa lösandet ger en snabbare lösning på problemet. Ett bra 

arbetssätt vid undervisning är att visa möjliga misstag.  

o Ja. Övningarna är lätta att implementera, de kan lösa specifika problem. Ett 

annorlunda, intressant och nytt sätt att lösa uppgifter. 

o Mina elever njöt av att arbeta inom projektet, precis som jag. Uppgifterna 

var av lagom svårighetsgrad och kändes inte för överväldigande. Det var 

även lätt att använda användargränssnittet. 

De flesta lärarna var nöjda med appen men tror ändå att den kan förbättras. Skapandet 

av övningarna var enkelt att utföra. 

4.4. Detaljer och slutsatser utifrån enkätdata 

Elever 

“DWS - Student questionnaire” [1], som var frivillig, visar: 

- för elever mellan 15 till 19 år:  

o att 205 av dem utfört 1–5 övningar 

o att 50 utfört 6–10 övningar, och  

o att 40 elever utfört fler än 10 övningar; 

- per ämne, att inom: 

o matematik genomfördes 120 övningar, vilket motsvarar 41 % av de svarande, 

o fysik genomfördes 75 övningar, 25 % av de svarande, 

o naturvetenskap genomfördes 100 övningar, 34 % av de svarande; 

- som svar på frågan “Which app did you use? att 

o 219 elever föredrar att använda Android, 

o 47 elever föredrar att använda webportalen, 

o 29 elever föredrar att använda IOS; 
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- som svar på frågan “The app was?” var  

o 72 % av de 295 eleverna mycket nöjda (150 elever) eller nöjda (60 elever). 

o 11 % var inte nöjda 

o 17 % gav inte några negativa svar; 

- som svar på frågan “Comments and/or questions“ 

o Elevernas kommentarer handlar oftast om övningarnas placering. Ibland har 

de haft svårt att hitta den rätta sortens övning och dess placering. De hade 

svårt att snabbt hitta intressanta övningar. Många av deltagarna har emellertid 

kommit fram till att denna typ av lärande är användbar, intressant och att 

föredra framför traditionellt lärande.  

- Några mycket intressanta kommentarer och/eller frågor var:  

o Varför använda öar när ni kan ha välorganiserade menyer?  

o Jag tror att det största problemet uppstår vid översättningen av vissa övningar; 

o Det skulle kunna vara bra med ett bättre GUI (Graphical User Interphase); 

o Väldigt trevlig, väldigt bra, snyggt arbete, fullständigt tillräckligt; 

o Appen är väldigt användbar!  

o Bra jobb. Perfekt! Vackert!  

Lärare 

“DWS - Teacher questionnaire” [3], som också var frivillig, visar: 

- Följande svar gavs på frågan “What aspects of the web portals were most useful or 

valuable?” 

o Portalen är väldigt användbar för de tre former som övningarna konstruerats i; 

o Det går inte att byta från en övning till en annan utan att ha kommit till slutet; 

o Ibland, i IOS, kan jag bli utslängd i mitten av en övning av typ 2. Även om vi väljer 

engelska när vi letar efter en speciell övning, får vi en ofullständig lista med förslag 

och ibland även på italienska. 

o Det grafiska gränssnittet fungerar mycket enkelt och intuitivt. 

o Portalen verkar mycket användbar för gemensam användning i klassrummet (i 

mitt fall används en videoprojektor). Den okonventionella situationen tillät mig att 

involvera eleverna i ett mer lekfullt, avspänt och kollektivt sätt att närma sig 

problemlösning. Behovet av att leta efter olika övningar för elever och möjligheten 

att navigera bland många teman gjorde att jag tom. friskade upp “gamla” 

ämnesområden och bedömde deras beständighet. Det är mycket tillfredsställande 

för elever att kunna lösa uppgifter inom ämnesområden de inte sett på mycket 

länge. Skillnaderna i angreppssätt och språk utifrån dem som formulerat 

problemen gör det ibland svårt att tolka svaren, men tvingar fram användbara 

övningar i anpassning och elasticitet. 

o Lättillgängligt. 

o Idén verkar bra: det skulle vara intressant att ha några övningar där eleverna kan 

öva med den "metodologi" som föreslås i DWS. 
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o Det förekommer fel i flera övningar (t.o.m. allvarliga): detta gör verktyget 

opålitligt. Bäst resultat kan uppnås om man låter elever hitta och korrigera felen i 

de föreslagna övningarna. 

o Eleverna påstår att det finns skillnader i vad appen visar i android eller iOS. 

o Övningarnas struktur är inte lätt att förstå intuitivt. 

o Ofta är även de engelska formuleringarna ifrågasatta. 

o Jag avsåg aldrig att lägga till nya övningar, men jag hittade inte något sätt för att 

göra detta. 

o I frågeformuläret som lärare skall fylla i, är frågorna som gäller skapandet av 

övningar obligatoriska, trots att det inte är obligatoriskt att skapa övningar. 

o Vid utvärderingen av portal och app, är 3 av 4 omdömen positiva (very 

good/good/not bad) medan ett av fyra är negativt (bad): detta innebär att de 

flesta har fokus på “not bad” även i de fall bedömningen inte är positiv till hela 

enkäten, något som förvanskar resultaten av enkäten. 

o Grafiken är hemsk (subjektivt omdöme som kan ifrågasättas). 

o Ämnena (namnen på öarnas byar) är oläsliga. 

o Jag har ofta en annan uppfattning "om vad som är den bästa strategin " för att 

lösa en uppgift. 

o Layouten av de matematiska formlerna hemsk (subjektivt omdöme som kan 

ifrågasättas). 

o Strukturerandet av övningarna i tre typer, framförallt den som även föreslår 

felaktiga alternativ.  

o Grafiken: öar, byar. 

- Följande svar gavs på frågan “What aspects of the App were most useful or valuable?” 

o För eleverna var appen ofta mycket intressant, med möjlighet att användas när 

som helst under dagen, med lärarens godkännande även i klassrummet. 

o Möjligheten att föreslå övningar på andra sätt än genom texter. Jag har inte gjort 

eller lagt in någon övning. 

o På öarna föreslår ibland byarna för omfattande argument och därför kan det vara 

svårt att snabbt hitta övningar som passar de ämne du vill behandla. 

o Gränssnittet påminner om ett spel, och är därför nära ungdomars metoder för 

lärande. I inledningsfasen (om det är tillåtet) skulle detta vara fruktbart att 

utveckla vägarna tillsammans med eleverna, och utnyttja projektet för att på 

djupet analysera en algoritm eller ett begrepp. Tyvärr, vid denna tid på året var 

detta inte möjligt, men idén är för eleverna mycket intressant och engagerande. 

o Redskapet användes i hög utsträckning av eleverna, det spel-lika gränssnittet 

engagerade eleverna och fångade deras uppmärksamhet. Det skulle vara 

intressant att få ytterligare tid att lära sig mer om appen tillsammans med 

eleverna. 

o Det grafiska gränssnittet är mycket enkelt och intuitivt. 

o Apparna ligger nära många elevers anda (särskilt de yngre) och idén att kunna 

använda mobiltelefoner i skolans undervisning har resulterat i engagemang och 

har skapat nyfikenhet. Jag vet inte hur mycket nyhetsvärdet kan betyda och hur 
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länge det inledande intresset varar. Emellertid har många elever använt appen 

även när de varit ensamma hemma. 

o Grafik: öar, byar 

- Följande svar gavs på frågan “How would you improve DWS web portal or apps?” 

o Gör tillägg till virtuella laborationer, användbara som ett redskap för det omvända 

(flipped) klassrummet. 

o Den är för långsam. 

o Gör svaren mer begripliga och rätta till språket. 

o Övningarnas titlar är för allmänna och tvingar användaren att öppna en övning för 

att, eventuellt, upptäcka att hen ännu inte vet hur den skall användas. Exampelvis 

i algebra – i avsnittet om algebraiska uttryck, specificeras det inte om det gäller 

heltal eller bråk. Det skulle vara bra om strukturen på “öarna” inom varje ämne 

kunde förbättras. Jag hittade många upprepningar bland ämnena (t.ex. funktioner 

och analys, mekanik och dynamik). Tydligare struktur och mindre överlappning 

mellan olika "kapitel" eller "områden" (kanske omöjligt att helt undvika) skulle 

vara till hjälp för eleverna när de söker övningar inom de områden de behöver. 

o För eleven skulle kanske en indikation på övningens svårighetsgrad kunna vara 

användbar. Den skulle kunna presenteras tillsammans med övningens ämne. 

o Jag upptäckte att appen för Android var en smula långsam. Webportalen gav en 

bättre upplevelse enligt min uppfattning. 

o Portalen skulle kunna vara mer interaktiv och mer användarvänlig. Utmaningen 

för eleverna borde utvecklas mer. 

o Ta bort sökande-alternativen i övningarna. De gör ofta eleverna förvirrade. 

o Interaktiviteten och skapandet av multipel-choice alternativ, med förklaringar till 

möjliga misstag som gjorts, eller kommentarer på korrekta val, mer eller mindre 

eleganta. 

o Möjligheter till större interaktion mellan övningar och elever. Några kommentarer 

eller förklaringar på de olika stegen. 

o Navigator-versionen är ofta mycket tråkig eftersom den uppenbarligen inte är 

interaktiv. Några övningar i de andra två versionerna saknar flera alternativsvar 

och detta roar inte eleverna som förnekas möjligheten att göra fel (lek- eller 

tävlingsmoment). 

o Alla redan planerade förändringar av plattformen bör genomföras (pålitligare 

mjukvara, översättning till fler språk, revision av övningar även med språkliga 

formuleringar, etc.). Ett större antal övningar krävs för att plattformen skall 

användas över en längre tid. Det vore intressant att veta det geografiska 

ursprunget till verksamheten (eftersom det ursprungligen presenterades på 

möten). Det skulle kunna vara intressant att erbjuda möjligheten att utnyttja en 

slumpgenerator för valet av övning (för bestämda kategorier) istället för att 

överlåta valet på användaren, för att på så sätt förstärka den emotionella 

komponenten. 

o Jag vet inte. 
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o Gör portalen tydligare och öka systemets svarshastighet: navigeringen är besvärlig 

och för långsam. Mer användbar och gör grafiken tydligare och synligare. 

o Mer användarvänligt insättande av bilder och formler. 

o Skapa sökmöjligheter av övningar utifrån lärarnamn, övningsnamn, 

övningsnummer, … 

o Gör det lättare att söka övningarna. 

o Ibland är app eller portal mycket långsamma. 

o Portalens hemsida är inte användarvänlig. 

o Typ 3 passar för träning eftersom den tillåter läraren att visa de möjliga misstag 

som är tillåtna vid lösandet av en viss uppgift. 

o Extremt användbar. 

o Både jag och mina elever uppskattade, i samma utsträckning, att arbeta med 

projektet. 

o Användargränssnittet är också lätt att använda. 

o Deduktion. 

o När jag läser vad eleverna gjort och håller i minnet att de inte var obligatoriska, 

kan jag summera ett eleverna främst arbetat med matematikövningarna, därefter 

med de naturvetenskapliga och slutligen de i fysik. Undersökningen indikerade att 

eleverna föredrar att använda mobiltelefon istället för dator och gav den 

informationen att “Do Well Science” är på rätt väg men kan förbättras. 

Kommentarerna visar att de flesta tyckte att idén var lysande och detta gäller även 

övningarna. Andra elever ber oss fixa buggar i appen gällande poängberäkning, 

vissa symboler och den engelska översättningen. De ägnade stor uppmärksamhet 

på ett system som erbjuder dem undersökningar och de vet att det kan göras 

förbättringar. Eleverna uppskattade verkligen övningarnas presentation och 

utvecklingsmetodologi. 

o Övningarna som presenterades på detta sätt var intressanta, eleverna fick 

möjlighet att lösa uppgifter med olika metoder. Detta kan vara ett sätt på vilket 

elever föredrar att lära sig och få återkoppling, vilket gör övningarna än mer 

relevanta. Övningar som erbjuds på detta sätt blir lätta att utföra och visar många 

möjligheter till lösning av olika problem. 

Genom enkätundersökningarna av lärare och elever kan det genom jämförande analys av 

allmänna trender och de mest relevanta skillnaderna som visats mellan de traditionella 

undervisningsmetoderna och lärandeprocesserna baserade på “Do Well Science” e-

plattform dras följande slutsatser: 

- trots online-utbildningars popularitet, väljer stora grupper av elever medvetet att 

avstå från dessa metoder, oftast beroende på missuppfattningar; 

- samtidigt, trots den ökande populariteten i att använda den briljanta möjligheten 

med öar som en bild av ett speciellt vetenskapligt område, slår traditionell 

(klassrum) undervisning tillbaka och försöker ta upp nyare sätt att behålla 

elevernas intresse, som laboratorieexperiment i naturvetenskapliga kurser; 
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- digital klassrumsundervisning hjälper elever och lärare att lära känna varandra på 

ett bättre sätt. Under lång tid har elevers ökade deltagande i sitt eget lärande varit 

ett mål för många utbildare, oberoende av vetenskapsområde. Detta tillåter att 

lärare kan lära känna sina elever och därmed bättre kunna bedöma deras styrkor 

och svagheter, att agera som mentorer, och leda dem utifrån deras möjligheter. 

För att summera svaren, myntet har alltid två sidor: för vissa individer passar digital 

träning bra, medan för andra kan traditionell klassrumsundervisning vara en bättre 

metod. Om lärare finner övningarna användbara och nödvändiga didaktiska redskap i ett 

interaktivt lärande, kan elever lära sig på ett annorlunda och mer användbart sätt. 

4.5. Problem och utmaningar med “content creator" 

Det tar relativt lång tid för en lärare att konstruera en övning. Dessutom kan vissa 

tekniska problem uppstå när övningen skall infogas, men de flesta brukar snabbt utveckla 

förmågan att lösa dessa genom övning. Lärare behöver koncentrera sig på att utveckla 

övningen, och ha en vision av en ny passande lösning för klassen, ibland för en enskild 

elev eller grupp av elever. Utvecklandet av övningar kräver olika, men specifika, förmågor 

hos lärarna med avseende på: identifiering av övningstyp som kan passa klassen, 

identifiering av övningens svårighetsgrad, skapande av en intressant och för eleverna 

lättföljd väg, utveckla övningen utan alltför många approximationer och utan att gå för 

långt i förklaringar, identifiera intresseområden, infogande av för eleverna "vanliga" 

svårigheter i övningen, belysa de mest passande lösningsstrategierna och stimulera 

eleverna med poänggivande. 

Eleven måste alltid vara i centrum för uppmärksamheten men läraren måste få hen att 

delta och vara intresserad genom det nya sätt som "Do Well Science" presenterar. 

Bulgarien 

För lärarna vid SPGE “J. Atanasov” var det en utmaning att utveckla de tre typerna av 

övningar. Flera av dem valde oftast bland de föreslagna övningarna de som mest påminde 

om vad de brukar göra med eleverna och där de hade möjlighet att presentera på det 

bästa sättet för att uppnå projektets mål. Implementering av övningar av typerna 1 och 2, 

där övningarna beskriver alternativ som kan leda till lösningen på ett problem eller en 

uppgift, medger en utveckling av gymnasielärares pedagogiska förmåga.  

De största svårigheterna lärarna hade vid utvecklandet av den tredje typen av övning, var 

att även felaktigheter behövde ingå. I denna typ, uppvisade våra lärare sin 

professionalism genom att analysera möjligheterna för eleverna att göra fel. Varje övning 

av denna typ är ett underbart träningsverktyg.  

Andra svårigheter vid skapandet av övningar uppstod när lärare skrev de enskilda stegen 

och skulle referera till nästa steg. Detta måste göras omsorgsfullt och exakt så att de 

utvecklade övningarna kunde laddas upp på plattformen utan några synliga felaktigheter. 

Den bulgariska gruppens arbete i detta kreativa skapande var både intressant och 

givande.  
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Erkännande av att arbetet var välgjort fick vi efter elevernas testande och genom deras 

tillfredsställelse över sitt lärande.  

Elever och lärare visade tillsammans att lärande i skolan kan vara både enkelt och 

intressant. 

Grekland 

För lärarna vid ”Arsakeio” var utvecklandet av övningarna med hjälp av "Content Creator" 

en mycket intressant process. 

Urvalet av övningar var en utmaning för lärarna. Ämnena framgick tydligt redan vid 

projektets början och lärarna behövde välja för eleverna lämpliga övningar. Övningarna 

måste vara relevanta i förhållande till läromedlen i övrigt, lätta att förstå, och 

lösningsbara på två eller flera olika sätt. Detta sista krav var inte lätt att uppnå i 

övningarna i naturvetenskap. 

För lärarna var det även en utmaning att skriva övningar på engelska. Eftersom de inte 

använder det språket i sin undervisning, var de tvungna att försöka minnas den 

vetenskapliga terminologin. Här var hjälpen från engelskläraren mycket värdefull. 

Många lärare har haft stora problem med att skriva ekvationer med matematiska 

symboler. "Content Creator"-miljön var fientlig mot detta och lärarna var tvungna att ta 

många steg och omflyttningar innan en ekvation framträdde i bild. Därför blev skrivandet 

av övningar i matematik och fysik tidskrävande.  

Skrivandet av övningar av tre olika typer var intressant och innovativ idé. De måste ge 

många olika möjliga svar och även förutse de fel eleverna skulle komma att göra och 

senare kommentera felen och ge feedback. Den tredje typen passade bra för övningar i 

kemi och biologi men var även användbara läromedel för alla lärare i syfte att öka 

intresset och kompetensen hos eleverna i klassrummet. 

Trots svårigheterna uppskattade de lärare vid Arsakeio, som medverkade i att skriva 

övningar, sitt deltagande i processen. De samarbetade med lärare från Italien och 

Bulgarien, utbytte tankar och uppfattningar om lärande i allmänhet och väntar på ett 

erkännande av sitt arbete.  

Italien 

De italienska lärarna upplevde samma svårigheter som de bulgariska och grekiska 

kollegorna eftersom implementeringen av övningarnas lösningar följde en något 

annorlunda logik än den de brukade använda i sina klassrum. Den viktigaste skillnaden var 

nödvändigheten av att transkribera innehållet till ett frågeformat och att svara på eller ta 

hänsyn till alla de aspekter som normalt behandlas i aktiva diskussioner i klassrummet. 

Sverige 

De svenska lärarna utvecklade i första hand övningar i biologi. De implementerade dem 

främst i “Navigator mode”, eftersom denna bäst passade de uppgifter de normalt 
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brukade ge eleverna och för vilka "Do Well Science" passade, vilket tillåter andra 

perspektiv som hjälper eleverna att utveckla de förmågor de behöver. 

4.6. Bulgariska och Grekiska elevers prestationer 

Som redan nämnts, uppskattade många elever Do Well Science metoden. Även om det 

inte ingick i projektet att de föreslagna övningarna skulle kunna fungera som en sorts 

bedömningsmodell för läraren, gjorde en del lärare mindre undersökningar utifrån de 

skapade övningarna. 

Bulgarien 

Eleverna visade generellt snabbt en förståelse för hur de skulle genomföra övningarna, de 

uppfattade texten och frågorna som lättförståeliga och uppfattade appen som 

användarvänlig. 

Några gav intressanta kommentarer som: "så jag börjar med att gå igenom den" eller "jag 

behöver den verkligen just nu" eller t.o.m. "det ser precis ut som det vi gör i 

klassrummet". 

Objektiva resultat kan endast analyseras genom verkliga experiment över längre tid men 

de preliminära resultaten är tillfredsställande. Se bara till appens och webportalens 

inbjudande grafik samt möjligheten att dela de uppnådda resultaten via sociala nätverk. 

Lärare som arbetade med projektet och elever från SPGE “J. Atanasov” testade 

övningarna. 320 elever från 8:e till 12:e årskursen deltog. De är mellan 14 och 18 år. 

Testandet gjordes under lektioner i matematik, fysik och naturvetenskap - biologi och 

kemi. Matematiklärarna arbetade främst i åk 11 och 12 där de föreslagna övningarna 

passade bra för revision och återanvändandet av tidigare kunskaper. Elever från åk 9 och 

10 använde övningarna i biologi och kemi. Övningarnas material täckte innehållet i 

läroplanen för dessa klasser.  

Alla elever oberoende av ålder på SPGE deltog i fysikövningarna. Övningarna gjordes först 

i åk 12 eftersom eleverna här förberedde sig för de statliga examensproven i fysik. På så 

sätt repeterade de grundläggande begrepp, lagar och formler som krävdes i 

förberedelsen inför proven. Åttondeklassarna fick sedan delta inom läroplanens innehåll i 

mekanik och strömningsmekanik. I övningarna som behandlade energi och lagarna om 

energins bevarande liksom lagen om impulsbevarandet deltog elever i 10:e och 11:e klass 

och som studerade fysik som ett obligatoriskt tillval.  

Eleverna var intresserade av testandet av appen och vi förbereder nu övningar på 

bulgariska så att de lätt kan förstås av alla. 

Grekland 

Ca 100 elever från samtliga klasser i Arsakeio Lyceum medverkade vid testandet av 

övningarna. Lärarna som medverkade i programmet informerade eleverna om hur 

applikationen fungerar och hur övningarna skall genomföras. Själva testandet skedde i 

klassrummen under lektionerna i matematik, fysik, kemi och biologi men några av 
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eleverna arbetade även enskilt hemma. Inledningsvis var eleverna tveksamma till att 

delta, beroende på några tekniska problem med web-portalen och appen samt det 

faktum att övningarna inte var skrivna på deras modersmål. Under de följande veckorna 

blev eleverna emellertid mer vana vid övningarnas filosofi. Det är mycket viktigt att 

påpeka att den tredje typen av övningar var den mest attraktiva för eleverna. Detta kan 

tillskrivas det faktum att de hade möjlighet att arbeta i grupper och att deras 

tävlingsinstinkt utmanades.  

Resultaten är speciellt uppmuntrande eftersom eleverna själva upplevde applikationen 

användbar och att den var ett annorlunda sätt att närma sig naturvetenskap och 

matematik. De argumenterade för att applikationen skulle kunna vara ytterligare ett 

verktyg i utbildningsprocessen och en kunskapskontroll av vad som lärts. Dessutom kan 

applikationen användas för en slutlig genomkörare inför examen. Ett ytterligare skäl till 

elevernas uppvisade intresse av applikationen är att den använder sig av ny teknik. 

Som slutsats kan dras att Do Well Science webportal och app gav ett flexibelt, effektivt 

och intressant läranderedskap för en majoritet av eleverna. 

4.7. Kortfattade synpunkter från deltagande partners 

Bulgarien 

Genom användning av övningarna i lärares och elevers arbete skapas en tät och 

vänskaplig atmosfär som stimulerar till att lösa problem och uppgifter tillsammans. Elever 

lär av sina misstag och får möjlighet att välja på vilket sätt de vill lösa uppgifter och 

problem.  

De deltagande lärarna uppfattade arbetsmetoden som ett underbart didaktiskt verktyg 

insatt i ett modernt teknologiskt sammanhang.  

Genom en telefon-app kan relevant och korrekt information, vid alla tidpunkter, snabbt 

samlas in. Eleverna testade övningarna både med PC och telefoner och i dessa fall var 

resultaten likvärdiga.  

Träningen ger matematisk kompetens, basala förmågor inom naturvetenskap, teknologi 

och nyckelkompetens inom det digitala området i enlighet med artikel 2, paragraf 1 i 

förordning 5 från 30.11.2015 för allmän utbildning utfärdad av Departementet för 

utbildning och vetenskap.  

Ämnen som matematik, fysik och naturvetenskap är direkt kopplade till utvecklandet av 

matematisk kompetens och grundläggande förmågor inom naturvetenskap och syftar till 

utvecklandet av matematisk och naturvetenskaplig litteracitet. Tillsammans med dessa 

förmågor utvecklar eleverna förmågor till kritiskt tänkande, problemlösning, 

beslutsfattande och egna initiativ. 

Grekland 

Implementeringen av en innovativ teknik i undervisning och lärandeprocesser är ett 

grundläggande verktyg motsvarande syftet med det grekiska utbildningssystemet. Här 
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understöds nya metoder som utvecklar experimentellt och kooperativt lärande. 

Dessutom uppmuntrar det grekiska utbildningssystemet lärare att använda de 

möjligheter som erbjuds genom den kontinuerliga utvecklingen av digital teknik för att 

underlätta och utveckla sitt arbete, www.minedu.gov.gr. 

I Grekland anses stoffet i den digitala undervisningen inom grund- och gymnasieskola vara 

grundpelaren för den nationella policyn för att införliva det konstruktiva användandet av 

informations- och kommunikationsteknologin (IKT) i skolans undervisning, 

www.dschool.edu.gr. Skapandet av öppna digitala undervisningsresurser, utvecklingen av 

digitala källor för organiserandet, sökandet och ökandet av tillgängligheten av 

undervisningsresurser i skolsamhället, liksom utvecklandet av en digital under-

visningsplattform, som kan fungera som en utbildnings- och pedagogisk struktur för 

elevers användande i lärandeprocessen, är centrala mål för det grekiska departementet 

för utbildning, forskning och religion, vad gäller digitalt undervisningsinnehåll. 

Enligt ”Do Well Science”-projektets resultat, har det inte enbart hjälpt elever att 

reflektera över processerna vid problemlösning, tillägnandet av förmågor och förbättrat 

det kritiska tänkandet utan även gett lärarna möjlighet att förvandla traditionella 

lektioner till mer moderna, skräddarsydda, efter tidens krav och behov. Slutsatsen blir att 

”Do Well Science”-projektet skapar en innovativ pedagogisk undervisningsmetod som 

stöder de grekiska undervisningsmålen. 

Italien 

I Italien pågår en progressiv revision av undervisningsmetoderna i skolorna på alla nivåer, 

för att successivt integrera de naturvetenskapliga ämnena (STEM) med andra discipliner. 

Detta syftar till att identifiera effektiva strategier, lösningar, modeller och angreppssätt 

för att hantera lärandeprocesser, med hänsynstagande till den mängd varierande bidrag 

som kommer från olika forskningsinriktningar (kognitiv psykologi, neurovetenskap, 

socialpsykologi, antropologi, pedagogik) och behovet av att synliggöra de vetenskapliga 

kompetenser som måste utvecklas och stödjas. 

Dessutom avser vi att med denna forskningsinriktning förstärka alla de aktiviteter som 

fokuserar på samarbeten mellan forskare och lärare i reella lärandesituationer och som 

därmed blir verkliga forskningslaboratorier. “Do Well Science” är ett bra exempel på 

samarbete mellan skolor på samma och skilda nivåer, och en möjlig miljö för elever att 

öka sina förmågor utifrån hur deras lärare vill undervisa. 

Do Well Science är en möjlighet att hjälpa skolsystemet att förbättra STEM-ämnena 

genom att använda IKT som är en enkel och effektiv metod, eftersom den riktar sig direkt 

till de elever läraren önskar engagera i skapandet av övningarna. 

4.8. Referenser 

[1] “DWS - Student questionnaire.pdf”, appendix 3 

[2] “DWS - Exercise suggestion.pdf”, appendix 4 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.dschool.edu.gr/
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Undervisa STEM med IKT: Varför? 
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1. Forskning på innovativa metoder vid STEM-undervisning på 
gymnasienivå och möjliga anpassningar till de speciella 
lärandeprocesser som finns på skolorna 
av Petros Karkoulias, Miglena Molhova-Vladova, Gianluca Olcese 

1.1. Introduktion 

Innehållet i detta kapitel behandlar kombinationen av både de tekniska och 

metodologiska angreppssätt på olika nivåer som illustrerar de viktigaste teoretiska 

upptäckterna som gjorts under projektets gång, liksom en praxisbaserad handledning för 

lärare utifrån de bästa sätten att använda alternativa vägar för STEM-undervisning utifrån 

problembaserad och elevcentrerad undervisning med argumenterande 

gruppdiskussioner. 

Den centrala nyckelstrategin är att engagera eller åter-engagera barn och ungdomar i 

naturvetenskap och matematik på sätt som är autentiska, intressanta och meningsfulla 

för de lärande själva. Läroplanen och dess bedömningskriterier uppfattas ofta som 

ointressanta och uppmuntrar till begränsade, lågt ställda krav – på faktabaserade prov, 

som knappast uppmuntrar till kreativitet, och stänger av de flesta eleverna. Denna modul 

berör de känsliga frågorna om hur detta kan motverkas och hur innovativt tänkande kan 

implementeras i STEM-undervisningen liksom vilka de huvudfrågor är som måste beaktas 

av skoladministratörer och lärare i gymnasieskolan. 

1.2. Innovativa metoder för STEM-undervisning 

När vi diskuterar innovativa metoder vid STEM-undervisning, måste vi först beakta några 

grundläggande faktorer som lärare måste ta hänsyn till, för att möjliggöra dessa i STEM-

undervisningen. Faktorer har beskrivits i olika studier som undersökt elevers resultat efter 

STEM-undervisning, och fokuserats inte enbart på undervisningsmetoderna utan även på 

elevernas metoder för att lära sig och minnas ämnesinnehållet. Allt fler undersökningar 

fokuserar på kognitiva modeller för elevers tänkande och förståelse; på barn-initierade 

metoder för lärande snarare än lärares. Dessutom kan vi av konstruktivistisk teori lära oss 

att barn bygger sin kunskap på tidigare erfarenheter. Det förekommer även andra teorier 

angående barns lärande generellt, och inom STEM speciellt, som alla kan koncentreras i 

tre huvudpunkter:  

- Barn konstruerar sin egen förståelse; 

- Lärandet förstärks genom ett socialt samspel; 

- Läraren spelar en central roll vid barns lärande. [1] 

Enligt Campbell och Chealuck kan barns naturvetenskapliga lärande förstärkas på olika 

sätt:  

- Avsiktligt tänkande – begreppet 'intentional teaching' har använts för att beskriva de 

avsiktliga beslut och handlingar som en lärare använder för att närma sig barns 

lärande. ”Intentional teaching” är emellertid inte en ’formell’ undervisningsmetod och 
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är inte heller tänkt att imitera en skolstruktur: den ska snarare uppfattas som 

utbildares, i ett visst syfte, förstärkande av barns lärande genom lek. 

- Naturvetenskap som utvecklande av en känsla av förståelse av omvärlden – barn 

behöver utsättas för nya erfarenheter, nya material och möjligheter till att undersöka 

nya idéer. Genom att utsättas för detta förses de med möjligheter att skapa 

meningsfullhet. 

- Processfärdighet – genom att utgå ifrån idén om processfärdighet, kan läraren hjälpa 

barnet att utveckla (sina) naturvetenskapliga förmågor. Medan barnet bygger upp sin 

naturvetenskapliga kunskap vill vi också att barn utvecklar förmågor och processer 

som gör det möjligt för dem att med säkerhet utföra egna undersökningar. En lärare, 

som inriktar sig mot processfärdighet i sitt undervisande, utgår från vissa speciella 

förmågor som observation eller kommunikation eller någon kombination av 

processfärdigheter. 

- Handlett undersökande – barn försöker förstå sin omvärld genom sina egna lekfulla 

undersökningar och, om konstruktivistiska angreppssätt på lärande accepteras, 

bygger sin förståelse på sina egna erfarenheter. Barn har emellertid begränsningar i 

hur långt deras undersökningar på egen hand kan öka deras förståelse. Samarbete 

med kamrater och vuxna ger ytterligare stimulans till ökad förståelse. 

- Interaktivt och problembaserat lärande – Det interaktiva synsättet på lärande 

erkänner att barnet har egna frågor som de vill ha svar på. Här leder barnens frågor 

till undersökningar och lärarens roll blir att ge resurser till att vägleda och stötta dessa 

undersökningar. Läraren stödjer utvecklingen av barnens idéer, ställer fokuserande 

frågor, föreslår alternativa tankegångar och hjälper till att utveckla barnets svar. 

- Problembaserat lärande – vid problembaserat lärande, förser läraren barnen med 

problem, oftast i små grupper, och ger dem tid att försöka lösa dem. Detta är ett barn-

centrerat arbetssätt. 

- Projektmodellen - i projektmodellen samarbetar barnen i ett projekt som kräver en 

problemlösning utifrån ett speciellt behov.  

Innovationer inom naturvetenskaplig undervisning och lärande har dominerats av 

teknikstödda och kreativitetsförstärkande undervisningsmetoder som stimulerar eleverna 

till att skapa nya idéer. Dessa teknikförstärkta metoder är ofta kopplade till 

spelaktiviteter, virtuella laboratorier, internationella samarbetsprojekt, omedelbara 

formativa bedömningar och bedömningar av förmågor. Dessa teknikunderstödda 

pedagogiska angreppssätt redovisades i föregående kapitel.  

Här riktas uppmärksamheten mot nödvändigheten av att förstärka elevernas kreativitet i 

samband med undervisning och lärande av naturvetenskap, där den nya trenden är att 

inkludera ett A (art) i STEM som då blir STEAM.  

Det finns fem typer av stärkande kreativa lärandeaktiviteter inom naturvetenskap: 

- upptäckandet; 

- förståelsen;  

- presentationen; 
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- tillämpningen; 

- omvandlingen av naturvetenskaplig kunskap.  

För att skapa kreativitet genom upptäckande aktiviteter kan lärare be elever göra 

oberoende forskningsaktiviteter eller delta i aktiviteter som innehåller elevers varierade 

reflektionsövningar kring olika förmågor inom naturvetenskap. Elevers utvecklande av sitt 

naturvetenskapliga tänkande är intressant att studera och ger ett brett spektrum av 

naturvetenskapliga observationer, idéer om klassificeringar, frågor om naturvetenskaplig 

forskning, formulerandet av hypoteser, planering av försök och mätmetoder, användande 

av utrustning samt hur slutsatser kan dras ur empiriska data [2].  

Genom att koppla förståelse för kreativitet med naturvetenskaplig undervisning kan 

lärare arbeta bättre tillsammans med eleverna, å ena sidan genom att förbättra eleverna 

kreativitet, å den andra genom att bedöma hur mycket av det undervisade materialet 

som verkligen har förståtts av dem. Kopplingarna mellan nivåerna på förståelsen och 

kreativiteten hjälper läraren att bedöma båda, eftersom de är ömsesidigt beroende: en 

högre kreativitetsnivå visar på en högra grad av förståelse, och vice versa; genom att 

koppla nivåerna av förståelse och kreativitet får läraren hjälp i att förstå de förkunskaper 

som eleverna har tillgång till, men även deras kulturella bakgrund och det sammanhang 

denna kunskap förekommer i. I nedanstående tabell finns en sammanställning av 

kreativitetsnivåerna.  

Genom att sammanställa kreativitetsnivåerna kan lärarna uppskatta hur mycket av 

tidigare kunskaper eleven verkligen använder och i vilken utsträckning eleven förstår de 

naturvetenskapliga begreppen eftersom högre kreativitet också ökar förståelsen av det 

material som finns bakom densamma. 

Kreativitetsnivå [3] 

Förklaring, 

Imitation, skapandet av ett identiskt fall. Detta är den basala förmågan – startpunkten för 

mer kreativa uppgifter. 

Variation, förändringar i några begränsade delar av ett arbete, resten identiskt. 

Kombination, kombinationer av två eller fler arbeten i ett nytt arbete. 

Transformation, transformation av ett existerande arbete i en form till ett arbete i en 

annan form eller annan presentation. 

Originalarbete, skapande av ett nytt originalarbete med enbart obetydliga likheter eller 

ingen koppling till det tidigare arbetet.  

Integrationen av konstnärlig verksamhet i naturvetenskaplig undervisning kan underlätta 

för eleverna att lära sig hur de kan uttrycka idéer och känslor genom att uppträda. Genom 

att lägga till drama som pedagogiskt hjälpmedel i naturvetarklasser måste eleverna 

kritiskt analysera specifika problem, reflektera över dem så att de uttrycks både 

vetenskapligt korrekt men med andra pedagogiska betydelser än de tidigare välkända.  
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Träning i konstnärlig verksamhet ger eleverna övning i komplext tänkande och 

uppmuntrar till tankesätt som ofta leder till innovativa lösningar, eller t.o.m. många olika 

lösningar, som när en skådespelare testar olika sätt att spela en rollkaraktär.  

En sammanställning av innovativa undervisningsmodeller i STEM och strategier för dessa 

att användas i klassrummet finns här: www.edsys.in/innovative-science-teaching-

methods/. Ytterligare resurser i detta ämne: [4][5][6][7][8]. 

1.3. Hur innovativa angreppssätt inom STEM-undervisning kan utvärderas med 

avseende på anpassning och överförande inom skolans undervisningssystem 

Bland det första att ta hänsyn till vid innovationsimplementering av STEM i 

undervisningen är vad begreppet “innovation” kan tänkas betyda i sammanhanget. Varje 

skola har friheten att utveckla sin egen definition och de kriterier begreppet skall bygga 

på, men måste göra det på ett sätt så att det är begripligt och accepterat av den 

akademiska kultur som finns på skolan. Det finns, givetvis, alltid möjligheten att välja en 

formell definition av erkända akademiker verksamma inom detta område eller i de 

organisationer som behandlar ämnet och som undersökt ett antal verksamhetsområden 

för detsamma.  

Här kan vi nämna en sådan definition från OECD, som specifikt försöker inrikta sig på att 

mäta innovationer i undervisning:  

“Implementeringen av en ny eller tydligt förbättrad produkt (föremål eller tjänst) eller 

process, marknadsföringsmetod, organisationsmetod inom affärsverksamhet, 

arbetsplatsorganisation eller externa relationer.”   

Utbildningsorganisationer (t.ex. skolor, universitet, träningscentra, utbildningsförlag) kan 

introducera: 

- nya produkter och tjänster, som nya kursplaner, läroböcker eller 

utbildningsresurser; 

- nya processer för leverans av deras tjänster, såsom e-lärande; 

- nya sätt att organisera sina aktiviteter, t.ex. kommunikation med elever och 

föräldrar med hjälp av digital teknik; 

- nya marknadsföringstekniker, som varierad prissättning av doktorandkurser.  

Sådana nya aktiviteter syftar till att utveckla fördelarna av undervisning på ett eller annat 

sätt och skall därför betraktas som genomtänkta “förbättringar” [9]. 

Eftersom innovationer handlar om förändring blir det viktigt hur dessa förändringar mäts i 

skolverksamheten. I denna process måste skoladministrationen först identifiera vad som 

anses som ett “traditionellt” angreppssätt i undervisningspraktiken och sedan undersöka 

vad som förändrats och hur stor denna förändring är.  

Kriterier som fastställs i detta avseende kan exempelvis vara, beroende på föremålet för 

studien:  

http://www.edsys.in/innovative-science-teaching-methods/
http://www.edsys.in/innovative-science-teaching-methods/
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- läroplanen som studieobjekt (t.ex. dess styrförmåga, struktur, storlek, 

angreppssätt, innehåll, lärandeprocesser, instruktionsmaterial, 

läroplansanpassning osv);  

- undervisandet som studieobjekt (t.ex. personalantal, kvalifikationer, vana vid 

metodologin, personalens status, kontextuella faktorer som påverkar 

undervisningen såsom finansiering etc.); 

- lärandet som studieobjekt, t.ex. elevurvalsprocess, språkbakgrund, tidigare 

utbildning, akademiska prestationer, kontextuella faktorers påverkan på lärande 

som schemaläggning osv. [10]. 

INNOVATION 

Några specifika kriterier som kan användas för att bedöma förändringar i traditionella och 

innovativa tillvägagångssätt inom undervisning kan vara:  

INNOVATIONER I KLASSRUMMET: PEDAGOGISKA PRAKTIKER 

- Möjligheter för elever att utforma sina egna experiment; 

- Omfattningen av elevernas möjligheter att förklara sina idéer; 

- Att förklara naturvetenskapens betydelse i det dagliga livet; 

- Användning av memorerande av fakta och procedurer som en pedagogisk teknik; 

- Användande av datorsimuleringar vid lärande; 

- Användande av datorer för att träna/använda förmågor och procedurer. 

INNOVATIONER I SKOLOR - YRKESPRAKTIKER OCH RESURSER  

- Lärarsamarbete i form av kollegial observation;  

- Lärarsamarbete genom undervisningsdiskussioner med kollegor;  

- Professionell utveckling för att träna elevers kritiska tänkande och 

problemlösning;  

- Tillgängligheten av laptops eller notebooks i skolor.  

INNOVATION AV EXTERNA RELATIONER  

- Föräldramedverkan i skolaktiviteter; 

- Spridning av uppnådda resultat i skolan till allmänheten. 

Nyckeln till lyckade innovationer i skolan är relationen mellan innovationen, innovatörens 

kapacitet och läggning, samt den miljö inom vilken innovation skall användas [3]. 

Zhao et al (2002) argumenterar för, att 

en skala med två axlar kan användas 

för att förstå den möjliga framgången 

för en innovation, genom 

organisationens eller individernas 

förmåga att engagera sig i 

förändringen. På den lodräta axeln 

visas avståndet mellan innovationen 

och existerande praxis. De föreslår att 
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ju mindre skillnad innovationen innebär för existerande praxis, desto enklare blir det att 

få den accepterad. Här kan praxis syfta på klassrumspraktik, pedagogik, skolkultur eller 

strukturer inom skolan beroende på typen av innovation. De som beskriver denna modell 

använder en definition av ”praxisförändringar” som är tydligt situationsbunden. Den 

vågräta axeln visar i vilken utsträckning innovationens framgång är beroende av resurser. 

Detta syftar på vilka resurser innovationen kräver och i vilken mån de skiljer sig från de 

redan existerande skolresurserna. Resurser kan vara en omfattande kategori, inklusive 

tekniska resurser som utrustning eller internettillgång, mänskliga resurser som 

extrapersonal för stöd och planering, eller fysiska resurser som klassrums. Ju lägre krav 

innovationen ställer på extra skolresurser, desto troligare är dess framgång [11]. 

Ytterligare referenser till avsnittets ämne finns i [12, 13, 14, 15]. 

1.4. Skapandet av innovativa lärandemiljöer 

Det har aldrig varit lätt att få innovationer inom undervisning accepterade – skolsystem 

hör till de mest konservativa systemen och styrs oftast offentligt, vilket leder till 

långsamma förändringar som drivs uppifrån och nedåt, vilket inte alltid är det bästa för 

genomförandet av förändringar. Uppbyggnaden av lärandemiljöer för STEM kräver en 

stegvis metod. Som ett första steg kan kanske en skolledning tänka sig att göra det gamla 

på ett nytt sätt, t.ex. använda interaktiva skärmar för att visa innehåll istället för klassiska 

svarta tavlor. Som ett andra steg, kan skolor kanske inrikta sig på nya undervisnings- och 

lärandemetoder, tillämpa nya pedagogiska modeller, strategier och verktyg. Detta kan 

givetvis inte ske samtidigt i hela skolan och med alla lärare; skolan måste först arbeta på 

att bygga upp en kritisk massa av ”lärar-innovatörer”, som kan fungera som ledare av 

förändringen för övriga kollegor. Det är också nödvändigt att uppnå steg tre i 

implementeringen av innovationen. Uppbyggandet av en innovativ lärandemiljö kräver en 

utveckling av skolinnovationsstrategier för att uppnå ett förändrat tankesätt vad gäller 

utbildning, en förändring som förespråkar en rörelse från ett lärarcentrerat klassrum till 

ett lärandecentrerat klassrum, från ett system som förlitar sig på stimulerande av ett 

enda sinnesintryck, till ett system som möjliggör användandet av multipla intelligenser, 

från en miljö med ett medium till en multimedia-miljö, från ensamarbete till samarbete, 

från isolerat artificiellt innehåll till autentiska reella erfarenheter, och från 

informationsdistribution till informationsutbyte.  

Lärandeprinciper 

För att bli mer effektiva måste skolor och andra lärandemiljöer använda alla följande 

designprinciper:  

- Lärandeprincip ett: gör lärandet centralt, uppmuntra till engagemang, och var där 

de lärande får förståelse för sig själva som lärande.  

- Lärandeprincip två: säkerställ att lärandet är socialt och oftast sker i samarbete.  

- Lärandeprincip tre: var klart anpassad till elevers syften och känslornas betydelse. 

- Lärandeprincip fyra: var ytterst känslig för individuella skillnader inklusive 

förkunskaper.  
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- Lärandeprincip fem: ställ krav på varje elev men utan överdrift.  

- Lärandeprincip sex: gör bedömningar i enlighet med dessa syften, med tydlig 

tonvikt på formativ återkoppling.  

- Lärandeprincip sju: främja horisontella kopplingar över undervisningsformer och 

ämnen, inom och utom skolan [16]. 

Ytterligare källor till avsnittets ämne finns t.ex. i [17, 18, 19, 20, 21]. 

1.5. Språk som en nyckelfaktor 

Den ryske filologen Michail Bachtin påstod att: “Exakt naturvetenskap är en monologisk 

kunskapsform: tanken betraktar ett föremål, under vilket ett talande utförs; här finns 

bara ett subjekt: den som vet (begrundar) och pratar (uttalar). Framför hen finns enbart 

det stumma föremålet” [22]. Det betyder att de mänskliga vetenskaperna är vetenskaper 

som undersöker människans säregenhet, och inte det stumma föremålet och 

naturfenomenet. Människan i sin säregenhet uttrycker alltid sig själv (talar), dvs., hen 

skapar en text (om än potentiell). 

Detta är ett fenomen av enorm betydelse, som lärare i naturvetenskapliga ämnen måste 

vara medvetna om. Det är ett faktum, å ena sidan, att det är uppenbart att det inte räcker 

med att kunna ett språk för att läsa en naturvetenskaplig uppsats på det språket; en sak 

är kunskapen om de fundamentala, grammatiska och lexikala strukturerna hos ett språk 

men helt annorlunda är det som tekniskt kallas mikrospråk (microlanguage), dvs. det 

specialiserade språket inom ett visst naturvetenskapligt ämne, vilket definitivt förutsätter 

allmänna studier av språket i fråga, men och speciella studier av detta naturvetenskapliga 

språk, av dess form och dess innehåll och därmed en teoretisk definition av dess speciella 

kod, dess strukturer, dess semantik, dess funktionella mekanismer. Men det är också 

sant, å andra sidan, att detta mikrospråk är det verktyg som används i den naturveten-

skapliga undervisningen för att stegvis leda eleverna till kunskap om naturvetenskapens 

konceptuella hörnstenar. 

Undervisningsprocessen, som den sker idag, består oftast av en-vägskommunikation som 

går från läraren till eleven, enbart avbruten av muntliga eller skriftliga prov. Istället, måste 

relationen mellan lärare och elev skapas när läraren förklarar sin lektion. Denna relation 

innebär att antingen lärare eller elev, inledningsvis måste hitta ett gemensamt språk inom 

vilket de kan mötas, eftersom det är säkert att, speciellt i början, kommunikationen är 

tydligt ojämlik. Detta betyder att de måste finna en otvetydig men svår balans mellan 

tydliga individuella kommunikationsuttrycksformer och en allmän kod att anpassa sig till.  

Symbolerna, vilka är det verkliga “skriftspråket” för kemister, är förmodligen det mest 

symboliska exemplet på ett polysyntetiskt språk, och detta förstås bättre ju bättre ett 

ämne eller en förening är känd; utifrån denna synpunkt är det grundläggande att låta 

elevernas fokusera på hur betydelsen av formlerna blir rikare och rikare ju längre lärandet 

av kemin framskrider hos dem. För kemister, är formler ett oumbärligt intellektuellt och 

operationellt verktyg, men för eleverna, oavsett om det inte redan känner till strukturen 

och den logiska och historiska utvecklingen av kemin, vad kan dessa bokstäver betyda? 
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Naturvetenskapens språk är det sektoriella språk inom vilket texterna från den 

naturvetenskapliga forskningen produceras och sedan sprids. Detta är de texter som 

uppfyller följande krav: textens subjekt är enbart den objektiva verkligheten och allt 

subjektivt intrång av författaren är förbjudet; I centrum för relationen mellan texten och 

den extra-textuella verkligheten finns principen om verifiering eller falsifiering av de 

producerade påståendena; texten måste avkodas utifrån standardiserade koder, därför 

måste starka begränsningar av tolkningarna upprätthållas. 

Från Michail Bachtin: “Den objektiva kognitionens enhet har inga begränsningar som 

något som äger positiv validitet: det är inte naturvetenskap som har en början och ett 

slut, utan vetenskaparen. Slutet, början, och ett avsevärt antal sammanfogningsmoment i 

en lärd uppsats motsvarar verksamheten hos dess författar-subjekt, dvs., de är estetiska 

ögonblick, som inte genomtränger in i den öppna, obegränsade, och begynnande 

kognitionsvärlden” [23]. 

Studieområdet (de studerade objekten själva) är, emellertid, uppdelat i två stora 

forskningsområden. Å ena sidan kan vi betrakta studier av (eller baserade på) fysisk och 

naturlig verklighet: och, förutom fysik, kemi, biologi, etc., kan vi i detta område inkludera 

samma matematik som – tom. med den maximala abstraktion som den uppnår – alltid är 

grundad och inskriven i den naturliga verklighet vi kan känna igen, med Galileo, att 

universum: “Det är skrivet i matematiskt språk, och bokstäverna är trianglar, cirklar och 

andra geometriska figurer, utan vilkas betydelse det är omöjligt för mänskligheten att 

förstå ett enda ord”. 

Å andra sidan, istället för föremål, studeras ibland de tecken som berör människan (därför 

termen humanvetenskap): dock inte människan som varelse i sig, utan som producent 

(eller mottagare) av tecken, eller bättre, av texter. 

I verkligheten kan varje objekt studeras med en vetenskaplig metod, en metod definierad 

från en tid till en annan inom de olika studieområdenas epistemologiska status, men som 

ofta antar som en modell, i så stor utsträckning som möjligt, den av en exakt och 

experimentell vetenskap, ansedd som excellensen av de vetenskapliga disciplinerna. 

Upptagande av, eller motståndet mot, den naturvetenskapliga metoden rättfärdigar för 

dessa ämnen termen humanvetenskap. 

Ytterligare källor till detta ämne finns nedan [24, 25, 26, 27, 28]. 
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2. Teknik-förstärkt STEM-undervisning 
av Petros Karkoulias, Miglena Molhova-Vladova 

2.1. Naturvetenskapliga laboratorier på distans och virtuellt. 

Under senare år har IBSE (Inquiry-Based Science Education) visat sig ha god effekt i 

undervisningen genom att utveckla “traditionella” lektioner och motivera elever till aktivt 

deltagande i naturvetenskaplig verksamhet [1]. IBSE-metoder och digitala teknologier 

stödjer nödvändiga undervisningsinnovationer och kan vara katalysatorn för förändringar 

i undervisningsmönster (med avseende på dess former, volym, funktioner, tjänster, 

verktyg, roller, procedurer) [2]. Virtuella laboratorier är väsentliga digitala redskap. 

Faktum är, att många europeiska skolor har klassrum med datorer, paddor och 

internetuppkoppling med hög hastighet och använder en stor variation av web-baserade 

lärande-applikationer, simuleringar och visualiseringar [3]. 

Beskrivning av de virtuella laboratoriemiljöerna 

Virtuella laboratoriemiljöer kan delas upp i följande kategorier [4]: 

Simuleringar  

Simuleringar är imitationer av verkliga system som fungerar över längre tid, via datorer. 

De representerar en process utifrån en modell som är billigare, snabbare, och mer 

prisvärd än den ursprungliga processen. 

Nätverk med applet  

Applet (ett datorprogram som ligger inbäddat i t.ex. en webbsida och exekveras av en 

webbläsare) är experimentella hjälpmedel i små virtuella laboratorier som är populära 

inom naturvetenskapliga ämnen. De är små, kan lätt flyttas och kan användas oavsett typ 

av operativsystem. 

Virtuella laboratorier 

Virtuella laboratorier simulerar ett virtuellt fungerande system på datorskärmen. 

Naturvetenskapliga laboratorier kan utnyttja de möjligheter som erbjuds av modern 

medieteknologis nyckelegenskaper, teknisk interaktion och direkt men trovärdig 

manipulation av föremål och parametrar. 

Laboratorier med virtuell verklighet (Virtual Reality Laboratories, VRL) 

VRL workshops är datorbaserade och mycket interaktiva. Användaren blir en deltagare i 

en “virtuell verklig” värld, i en artificiell tredimensionell optisk miljö. Dessa workshopar är 

främst gränssnitt på hög nivå med tre-dimensionella simuleringar i realtid. 

Laboratorier som sköts på distans (Remote Labs) 

Workshops som sköts på distans (remote labs, eller online laboratorier eller 

arbetsplatser) omfattar verkliga experiment som genomförs på distans med hjälp av 

telekommunikation, medan användaren utnyttjar tekniken från en annan plats. 
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För ökad snabbhet och av säkerhetsskäl består den mesta mjukvaran i det virtuella 

laboratoriet av datorapplikationer på den lokale användarens dator. De kan skötas på 

distans. Ett exempel är de som baseras på en applet eller en robotartad workshop som 

kan acceptera kommandon via internet [5]. 

Fördelar med att använda virtuella laboratorier inom undervisning och lärande i 

naturvetenskap [6] 

Virtuella laboratorier kan vara mycket användbara i naturvetenskapsundervisningen, 

särskilt i de fall där de experimentella aktiviteterna måste ske så snabbt att de gör att 

observationerna och mätningarna blir osäkra. Detsamma gäller när de experimentella 

processerna går så långsamt eller är så komplexa att de inte motsvarar den tillgängliga 

undervisningstiden, liksom när experimenten innebär en hälsorisk, hotar elevens fysiska 

integritet eller när lärandeprocessen kräver modellering. 

Virtuella laboratorier stöder IBSL vid naturvetenskapslärande: 

- Naturvetenskapens lagar formuleras utifrån detaljerade observationsprocesser, 

definitivt med större möjlighet till tydliggöranden, förståelse och accepterande om 

de betraktas i detalj; 

- De uppmuntrar till samarbete och kommunikation mellan lärare och elever. STEM-

lärare deltar aktivt i lärandeprocessen: de ställer frågor, försöker finna svar, 

organiserar aktiviteter och kommenterar dem, hjälper till att formulera slutsatser, 

förstår elevernas misstag och belyser missförstånd. 

Vilka är då skillnaderna mellan erfarenheter i verkliga livet och de som skapas genom 

representationer på en datorskärm? 

Med virtuella laboratorier får eleverna ett verktyg som kan användas i experiment och 

som saknar begränsningar i tid och rum. De är tillgängliga året runt, till skillnad från 

skollaboratorier som är begränsade till speciella platser och under en begränsad tid [7]. 

Genom användandet av virtuella miljöer får eleverna bättre förmåga att använda datorn, 

vilket kan anses som en viktig förmåga i ett livslångt lärande. Användningen av dessa 

tekniker för också samman de olika STEM-ämnena och förser eleverna med bättre 

resurser vid inkluderande workshops [8; 9]. 

2.2. Spelifiering av lärandet 

Spelifieringen av lärandet är en utbildningsmässig teknik i syfte att motivera elever till 

lärande genom att använda video-speldesign och dess spelelement i lärandemiljöer [10, 

11]. Målet är att maximera nöje och engagemang genom att fånga elevernas intresse och 

att inspirera dem att fortsätta sitt lärande [12]. Spelifiering, i vid bemärkelse, är processen 

där man definierar de element som finns i spel, som gör dessa spel roliga och motiverar 

spelare att fortsätta spela, och sedan använda samma element i en icke-spelkontext för 

att påverka ett visst beteende [13]. Med andra ord, spelifiering är introduktionen av 

spelelement i en icke-spelsituation. 
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Det förekommer två former av spelifiering, en strukturell utan att ämnets innehåll 

förändras och en där ämnets innehåll förändras [14]. Spel som används vid lärande kan 

anses som verklighetsnära då erfarenheten av lärandet är fokuserad på ett 

verklighetsnära sammanhang, en verklig historia. Denna verkliga historia måste ha en 

djupverkande kvalitet (impressive in quality) och vara en "del av en tankfull process" för 

att lärandemålen skall kunna uppnås [15]. 

I utbildningssammanhang, kan spelifiering potentiellt påverka önskade elevbeteenden 

som till exempel deltagande i klassrummet, koncentration på meningsfulla uppgifter och 

initiativtagande [16]. 

Vissa författare ställer spelifiering av lärande mot spelbaserat lärande, och hävdar att 

spelifiering endast förekommer när lärande sker i ett icke-spelsammanhang, som 

klassrum, och när en serie av spelelement arrangeras i en form eller som en spelstruktur 

som fungerar koordinerat med lärandet i det vanliga klassrummet [17]. Andra inkluderar 

spel som tillverkats för att skapa lärande [18; 19; 20]. 

Spelifierings-initiativ i lärandemiljöer ger möjligheter för många elever i skolåldern att 

spela videospel, vilket formar deras identitet som människor och som lärande [21; 22; 

23]. Tidigare dominerades spelvärlden kraftigt av manliga spelare, aktuell statistik visar 

att något fler än hälften av de som spelar videospel är män: i USA, 59 % män, 41 % 

kvinnor, och 52 % respektive 48 % i Kanada [24; 25]. Genom spel och digitala medier, 

upplever elever att de får möjlighet till självständighet, kompetens och djupare relationer 

[26], och detta är något de förväntar sig av dessa miljöer. Genom att förse eleverna med 

samma möjligheter i klassrumsmiljön erkänns både deras verklighetsuppfattning och att 

den påverkar deras lärandeidentitet [27; 28; 29; 30]. Införandet av spelelement i 

klassrummet är ett sätt att ge eleverna möjlighet att handla självständigt, uppvisa 

kompetens, och lära tillsammans med andra [26]. Spelelement ingår i de språk barn talar, 

och är ytterligare en möjlighet genom vilken lärare kan kommunicera med sina elever. 

Den kände speldesignern Jane McGonigal karakteriserar spelare av videospel som 

utpräglade optimister som är delar av ett socialt nätverk, engagerade i en lycksalig 

produktivitet, och på spaning efter storslagen meningsfullhet [31]. Om lärare lyckas 

organisera klassrums- och läroplansaktiviteter med ingående spelelement kommer detta 

att underlätta skapandet av sådant förtroende, målförståelse och känsla för uppdraget, 

att elever blir fängslade av lärandet och samarbetandet så att de aldrig vill sluta. Den 

dynamiska kombinationen av inre och yttre motiv är en stark kraft [26] som 

lärandemiljöer kan inhämta från videospel, och som kan öka elevers motivation och 

lärande. 

Bland några av de möjliga fördelarna med en lyckad spelifiering i klassrummet ingår: 

- att det ger eleverna äganderätt till sitt eget lärande [32]; 

- att ge möjligheter till identitetsskapande genom att inta olika roller [33]; 

- att ge frihet att misslyckas och prova igen utan negativa följder [32]; 

- att ge möjlighet att öka nöje och glädje i klassrummet [34]; 
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- att ge möjligheter till varierade anvisningar [34]; 

- att göra lärandet synligt [34]; 

- att erbjuda en hanterbar uppsättning av uppgifter och deluppgifter; 

- att inspirera elever att upptäcka inre motiv för lärande [35]; 

- att motivera elever med dyslexi eller dålig motivation [36]. 

Genom att referera till hur videospel skapar ökade utmaningar för spelare, har 

spelutvecklaren Amy Jo Kim föreslagit att varje utbildningssituation kan organiseras så att 

den fungerar på samma sätt [37]. Denna spelmekanik, som innefattar spårandet av 

spelares lärande i spelet och som svarar med att öka svårighetsgraden på uppgiften, vid 

exakt rätt tidpunkt, undviks både av att spelaren blir onödigt frustrerad på uppgifter som 

är för svåra, liksom att undvika att låta spelarna bli uttråkade av för lätta uppgifter. Detta 

framåtskridande fostrar till ett fortsatt engagemang och intresse vilket kan innebära att 

elever fokuserar på uppgifter som är utbildande i en pågående lärandeprocess, djupt 

uppslukade i sitt lärande [38]. 
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3. STEM-lärarutbildning 
av Petros Karkoulias, Miglena Molhova-Vladova 

3.1. Om nödvändigheten av utbildning av STEM-lärare för grund- och 

gymnasieskolan 

För att kunna åstadkomma en lyckad integrering av innovationer inom STEM-utbildning 

måste skoladministratörer se lärares professionella utveckling som en av 

nyckelfaktorerna. Trots de potentiella fördelarna med innovationerna inom STEM-

undervisning, kommer implementeringen av förändringarna att ställas inför många 

utmaningar, av vilka en av de främsta är omfattningen av den kunskap de 

naturvetenskapliga lärarna har. För att effektivt kunna implementera innovationer inom 

STEM-utbildning, måste lärarna ha djupa kunskaper om innehållet i den naturvetenskap, 

teknik, ingenjörsvetenskap och matematik som de undervisar, men även specialiserade 

kunskaper i hur undervisningen av STEM-innehållet skall ske, så att elever verkligen tar till 

sig densamma–dvs. pedagogisk kunskap [1].  

Olika studier har visat att lärare känner sig oförberedda på att använda STEM-

applikationer i klassrummen tillsammans med eleverna, och/eller att lärare saknar 

tillräcklig egen förståelse av T:et i STEM. De saknar också ofta tillräcklig egen förståelse av 

naturvetenskapens och teknikens natur, liksom samverkan mellan de två disciplinerna. 

Dessutom, lärares egen tro och synpunkter på undervisning och lärande, liksom deras 

motstånd eller brist på motiv för förändring av sina föreställningar och arbetssätt, skapar 

ytterligare utmaninger för implementerandet av innovativ STEM-utbildning. 

Till exempel har majoriteten av de STEM-lärare som undersökts av European Schoolnet 

inte deltagit i någon IKT-relaterad professionell utbildning, träning eller fortbildning i 

innovativt STEM-undervisande under de senaste två åren. När de försöker utveckla sig, 

tenderar lärare till att uppdatera sina kunskaper på egen hand och på sin egen (fri/arbets-

tid). I termer av stödjande grupper, förlitar sig de flesta lärarna på kollegor inom samma 

ämne för att uppdatera sina kunskaper. Generellt, kan det observeras en klyfta mellan 

lärarnas stora utnyttjande av samarbete i klassrummet, och deras egna professionella 

praktik (38 % av de undersökta STEM-lärarna har fått begränsat eller inget stöd, inte ens 

av sina kollegor inom samma disciplin) [2]. 

Det finns fortfarande ett behov av att utbilda lärare så att de kan undervisa på ett sätt så 

att eleverna sedan kan utföra undersökningar inom STEM-området, och så att de kan 

utforma och använda olika lärandemiljöer effektivt. Därför är lärarutbildningsprogram 

oerhört viktiga. Interaktionen mellan naturvetenskap och matematik visar att det inte är 

tillräckligt att en lärare har kunskaper för undervisning enbart inom sitt eget ämne om 

elever skall utvecklas till de yrkespersoner samhället behöver. Studier som analyserar 

lärares användning av kunskaper från andra ämnen än sitt eget huvudämne, avslöjar att 

detta fortfarande är ett problem. Till exempel har det visat sig att lärarstudenter som 

studerat fysik inte haft tillräckliga kunskaper i matematik, och att matematiklärare inte 

kan använda sina matematikkunskaper när de skall utföra naturvetenskapliga experiment. 
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De lärare som ska implementera STEM-undervisning behöver många kurser och 

workshops för att förstå hur STEM-områden kan integreras samtidigt som verkliga 

problem blir lösta genom samarbete. 

Här har Çorlu föreslagit en modell som kan användas av forskare med intresse för 

lärarutbildning. Modellen, som kallats Integrated Teaching Knowledge, bygger på hans 

doktorsavhandling och Shulman, Hill, Schilling & Ball. Enligt denna modell ska STEM-

läraren:  

- ha en professionell nivå på sin kunskap om ämnets innehåll (content knowledge); 

- ha en professionell nivå på sin kunskap om pedagogikämnets innehåll; 

- ha kunskaper i ett annat STEM-område än det egna. Denna kunskap medför 

kompetenser som STEM-praktiker i undervisning inom fältet; 

- utveckla kunskaper inom eller i anslutning till fältet genom samarbete med 

kollegor. 

Som ett resultat av detta samarbete skapas professionella undervisningssamhällen och 

samarbetet mellan lärargrupperna förbättras. Därför bör de flesta 

lärarutbildningsprogram inom området, som naturvetenskapliga, teknologiska, 

ingenjörsvetenskapliga (inkl. design) och matematik, innehålla kurser som utvecklar 

integrerad kunskapsundervisning, med professionell kommunikation och möjlighet till 

samarbete for lärare inom likartade områden. 

3.2. Utveckling av naturvetenskapliga utbildningsscenarier från verkliga livet i skolan 

och implementering av interdisciplinära metoder i STEM-undervisningen 

Kvalificerat lärande uppstår vid aktivt personligt deltagande i projekt/problem-baserade 

situationer, snarare än vid användandet av rutinundervisning eller passivt förmedlande. 

Den senare typen av undervisning förberedde eleverna för verksamhet i en industriell 

ekonomi. Den framtida modellen måste förbereda våra elever för en kunskapsekonomi, 

dvs. en ekonomi inom vilken tillväxt är beroende av kvantitet, kvalitet, och åtkomst av 

tillgänglig information, snarare än av produktionsmedel. Uppfinningar och 

problemlösande är inte enbart till för laboratorieråttor som befinner sig långt ifrån 

klassrummen. Elever på högstadiet kan tänka ut, utforma, och utveckla en verklig produkt 

som löser ett verkligt problem. STEM-lektioner, som bygger på och arrangeras utifrån 

verkliga realistiska scenarier, innehåller ett organiserat, öppet arbetssätt att undersöka 

som gynnar kreativitet. Problemlösning är verkligen det centrala i STEM-studier. Genom 

att ge eleverna i uppgift att lösa problem ur det verkliga livet ges bränsle till deras 

nyfikenhet och undersökande förmåga. Men att identifiera de verkliga problem som 

elever kan lösa är också en av de svåraste uppgifterna när STEM-lektioner skall utformas. 

Idén om att implementera en interdisciplinär inriktning av STEM-undervisning är 

utmanande, eftersom en integrering av ämnen är en större fråga än att enkelt lägga 

samman olika ämnesområden. Idén om en läroplansintegration utgår från utbildares 

medvetenhet om att verkliga problem aldrig kan föras in i de isolerade ämnen som 

undervisas i skolan. I många situationer behöver människor ha förmågor som skär över 
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ämnesgränserna. Det är därför nödvändigt att skilja mellan begrepp från mångdisciplinära 

och interdisciplinära arbetssätt. Generellt kan sägas att mångdisciplinaritet börjar och 

slutar med ämnesbaserade innehåll och förmågor, där elever förväntas kunna koppla 

innehåll och förmåga i de olika ämnen som undervisas i olika klassrum. Begreppen inom 

interdisciplinär integration är sammanflätade bortom ett tema så att de skär tvärs över 

ämnesområdena och fokuserar på det interdisciplinära innehållet och därtill kopplade 

förmågor, snarare än ett ämnesbaserat innehåll eller förmåga. Många forskare föreslår 

att en interdisciplinär läroplan är den bästa formen av läroplansintegration. 

Interdisciplinära läroplaner börjar med verklighetsnära problem eller frågor. De väsentliga 

element som måste beaktas vid skapande av en interdisciplinär läroplan är hur 

inkluderandet av sådana förmågor och kunskaper som kritiskt tänkande, 

problemlösningsförmåga, och att göra kopplingar till de erfarenheter av lärande som ger 

personlig mening. Om vi behandlar STEM-integrering som en sorts läroplansintegrering, 

visar det sig i dess uttryck; ett läroplansperspektiv som integrerar naturvetenskap, teknik, 

ingenjörsvetenskap och matematik. STEM-integrering erbjuder eleverna ett av de bästa 

tillfällena att få erfarenhet av lärande i verkligheten istället för att lära sig små-delar av en 

helhet som senare måste assimileras. Till detta har Morrison [3] formulerat kriterier för 

hur en effektiv STEM-instruktion ska utformas i klassrummet. Hon föreslår att i det STEM-

integrerade klassrummet skall elever kunna uppträda som: 

- problemlösare; 

- innovatörer; 

- uppfinnare; 

- logiska tänkare; 

- och även ha förmågan att förstå och utveckla de förmågor som krävs för självtillit; 

- och teknologisk litteracitet [1]. 

3.3. Transnationella initiativ för STEM-lärarutbildning 

Det bästa sättet att försäkra sig om att elever exponeras för naturvetenskap, teknik, 

ingenjörsvetenskap och matematik under sin utbildning är att skapa en solid STEM-grund 

genom en integrerad läroplan. Det är även viktigt att utbildarna har den uppsättning 

förmågor som gör det möjligt för dem att informera elever om möjliga STEM-karriärer, 

motivera dem och stödja dem. 

Professionell utveckling av STEM-lärare syftar till att förse dem med möjligheter att 

ytterligare utveckla sina professionella förmågor att undervisa i naturvetenskap. Aktuella 

trender i STEM-utbildning och i innovativ implementering i läroplaner är, att ha 

interdisciplinära och estetiska förhållningssätt integrerade i naturvetenskapliga ämnen, 

vilket kräver att ämnenas lärare dels, håller sig informerade om förändringar, dels 

ytterligare utvecklar sina pedagogiska förmågor. Det finns ett antal nationella och 

internationella lärarutvecklingsinitiativ som ger tillgång till beskrivningar av de strategier 

och praktiker som krävs för att förändra lärares klassrum till innovativa, engagerande 

STEM-miljöer. Nuvarande STEM-träning fokuserar på att hjälpa lärare stödja sina elever 
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eftersom de sätter naturvetenskap och matematik i verksamhet genom undersökande- 

och problembaserade läroprocesser.  

Forskning kring lärares professionella utveckling (TPD) under det senaste decenniet har 

upptäckt ett antal principer som är viktiga i lärarutbildningen. Generellt, kan TPD riktas 

mot varierade lärarbehov, men med fokus på att hjälpa lärare att förfina sina 

undervisningsmetoder och sin pedagogik, att få dem att förstå behovet av att förändra 

sina arbetssätt inom vissa områden och hjälpa dem att implementera förändringar i deras 

dagliga undervisande, vilket så småningom kommer att hjälpa deras elever att lära sig 

mer effektivt. 

STEM-lärarkurser fokuserar på att berika STEM-läroplanen genom innovativa aktiviteter 

för eleverna, som att göra lärande och undervisningsresurser tillgängliga, liksom att 

utveckla lärares förmåga att engagera och motivera sina elever. Vissa kurser undersöker 

även behovet av att involvera lokalsamhället, externa experter och vetenskapliga 

organisationer. 

De resurser som presenterats i detta avsnitt visar på några kurser som är tillgängliga för 

STEM-lärare internationellt, vissa av dem är tillgängliga via Erasmus+ program, vilket gör 

det ekonomiskt möjligt för intresserade lärare att delta.  

Information om STEM-lärarkurser finns på länkarna nedan: 

- http://dorea.org/erasmuscourses/promoting-stem-education/  

- https://www.discoveryeducation.com/solutions/professional-development/  

- https://www.theogtc.com/newsroom/news/2018/innovative-approaches-to-

inspiring-stem-in-aberdeen-primary-schools/ 

- http://www.anatolia-ec.com/erasmus-ka1-courses/21/Innovative-Math-

Applications-at-Schools  

- https://www.csinfol.it/teacher-training-on-stem-education.html  

- https://www.alleducationschools.com/resources/stem-education/ 
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Real-World STEM Problems that teachers can address in STEM classes, www.middleweb. 

com/5003/real-world-stem-problems/. 

Practical Applications of Mathematics in Everyday Life, article, 

owlcation.com/stem/Some-Practical-Applications-of-Mathematics-in-Our-Everyday-Life. 

Hands-on activity Solving Everyday Problems Using the Engineering Design Cycle,  

www.teachengineering.org/activities/view/usu-1961-everyday-problems-introduction-

engineering-design.  

How to inspire students through real-world inquiry, www.napequity.org/nape-content/ 

uploads/johnson_NAPE-Spark-101-Presentation-Deck.pdf. 

Resurser för lärare 

Solving Real World Problems in the Classroom – A Realistic Application of STEM/STEAM 

Principles, www.edisonmuckers.org/resources-for-teachers/solving-real-world-problems-

in-the-classroom-a-realistic-application-of-stemsteam-principles. 

Real-World STEM Tutorial & Software, www.kidwaresoftware.com/real-world-stem-

science-technology-engineering-math-tutorial-by-philip-conrod-lou-tylee-kidware-

software. 

Hacking STEM Lessons & Hands-On Activities: resource with free lesson plans for STEM 

teachers, www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/default.aspx. 
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4. Strategier för utveckling av STEM-undervisning 
av Petros Karkoulias, Miglena Molhova-Vladova 

4.1. Engagerade och nätverkande grupper 

Grupper spelar unika och vitala roller i utvecklandet av neutrala och hållbara 

innovationer. Ett engagemang i en grupp, och av dess medlemmar för deras egen framtid, 

ger en fruktbar grund till nya idéer, liksom möjligheten till en omfattande äganderätt till 

de idéer och planer som tas upp. Nyckelpersoner behöver inte uppträda som allmänna 

tjänstemän, affärsgiganter eller ens gruppledare. Genom att identifiera ett varierat urval 

av personer för stöd och engagemang i designprocessen, kan en grupp sannolikt skapa en 

väg för mer kraftfulla och hållbara innovationer [1]. 

Nätverkande STEM-grupper för samman utbildare, verksamhetsledare och 

yrkesverksamma inom STEM för att utveckla framgångsrika elever och ge dem möjlighet 

till STEM-karriärer. Olika ingående parter kan tjäna på denna utveckling: 

- unga människor med varierande bakgrund och med ambition, kunskap och 

förmåga att utvecklas genom STEM-relaterade karriärer; 

- arbetsgivare kan få tillgång till kunniga, begåvade människor med välutvecklade 

STEM-förmågor, som kan öka produktivitet, kompetens och diversitet inom 

företaget; 

- lärare i STEM-ämnen som kontinuerligt fördjupar sina kunskaper och erfarenheter, 

maximerar sitt inflytande och sin arbetstillfredsställelse och ger familjer och 

samhällen möjlighet att inse värdet av STEM för unga människor genom att 

uppmuntra och stödja dem i STEM-relaterade studier och karriärer. 

4.2. Platser för flexibelt och inkluderande lärande 

Verksamhet för att undersöka innovativa angreppssätt på undervisning och lärande måste 

få fysiska utrymmen. Omgivningspsykologer är medvetna om hur den fysiska miljön kan 

påverka beteende i både positiv och negativ riktning [2]. Medan elever tjänar på 

varierade lärandeerfarenheter [3], är det traditionella klassrummet, med dess fasta 

möblering och ensidiga koncentration på läraren, bäst anpassad för föreläsande. Med ett 

aktivt implementerande av alternativa undervisnings- och lärandestrategier, kommer 

traditionell undervisning att ersättas av mer effektiva elev-centrerade modeller. Lärande 

som är aktivt, deltagande, erfarenhetsbaserat och kollektivt kräver ett flexibelt utrymme. 

Därför kan det fysiska rummet ses som en faktor som ger möjlighet till förändring [4]. 

Elevcentrerat lärande kräver fysiska utrymmen anpassade till elevens behov. Genom att 

använda praktiska möbler och bättre tillgång till IKT, stöds alternativt undervisande och 

lärande. När instruktioner ersätts med gemensamt skapande av lärande, blir det 

nätverkande klassrummet en lämplig fysisk miljö. Design av flexibla lärandemiljöer stödjer 

elever och återskapar en vilja till excellens på lärandets område [5]. 

Skapandet av inkluderande miljöer innehåller systematiska förändringar som kräver ett 

strategiskt användande av mänskliga och materiella resurser. Skolor, regioner och stater 
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måste avsiktligt delta i handlingar som breddar deltagandet över längre tidsrymder. Dessa 

aktiviteter kommer att variera beroende på alla olika nivåer i utbildningssystemet. 

Förväntningar och tillfällen att lära sig STEM skapas från första tillfället ett barn träder in i 

klassrummet. Skapandet av inkluderande lärandemiljöer i klassrum är en väsentlig men 

fortfarande underutvecklad förmåga. Professionell utbildning av lärare borde blanda 

detaljer i STEM-undervisande med ett breddat deltagande. Här kan familjer och elever 

ingå för att få lärare att förstå att värdesätta familjers uppskattning av utbildning och 

förstå elevers tankar kring STEM. Genom administratörers deltagande kan även dessas 

medvetenhet om nödvändiga förändringar för att bredda deltagandet i STEM ökas [6]. 

4.3. Möjligheter med och karriärer inom STEM 

Karriärer inom olika områden av STEM inbegriper stora samhällsektorer och ger 

arbetsuppgifter till människor som avslutat formella utbildningar på olika nivåer. 

Gymnasieutbildningar kan leda till karriärer inom datortillverkning, och högskoleexamina i 

bioteknik kan leda till karriärer i framkanten av forskning inom biomedicin och bioteknik 

[7]. 

Emellertid kräver, till skillnad från icke-tekniska områden, STEM-karriärer ett fortsatt 

kunskapstillägnande från och med de sista högstadiekurserna i matematik och 

naturvetenskap [8]; kurser som är kända för att fungera som spärrar för fortsatt 

utveckling. Faktum är att elever som lämnar skolan måste vara akademiskt förberedda, 

med en känsla av egenförmåga, med motivation och engagemang, för att stå ut till sin 

examen [9]. 

Under det senaste decenniet har det funnits en allvarlig oro angående bristen på 

utbildade personer inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik 

(STEM) som kan möta arbetsmarknadens krav. Samtidigt har flera experter påvisat ett 

överskott av STEM-utbildade. En jämförande litteraturstudie, kopplad till 

anställningsstatistik, tidningsartiklar och intervjuer med företagsrekryterare, avslöjar en 

tydlig heterogenitet på STEM-arbetsmarknaden: det akademiska området är generellt 

överbefolkat, medan den offentliga sektorn och det privata näringslivet lider brist inom 

vissa områden [10]. 

Yrkesverksamma inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) 

driver på innovation och konkurrensförmåga genom att generera nya idéer, nya företag 

och industrier. Men företagare uttrycker ofta en oro över bristen på förekomst och 

tillgänglighet av STEM-arbetare. Under de senaste 10 åren, har tillväxten inom STEM-

arbeten växt tre gånger snabbare än den övriga arbetsmarknaden i USA. Sannolikheten 

för arbetslöshet är mycket lägre för STEM-arbetare än andra. Yrkesverksamma inom 

naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik spelar en viktig roll för hållbar 

tillväxt och ekonomisk stabilitet. Oavsett utbildningsnivå, är yrkesverksamhet inom STEM 

kopplad till högre inkomster och låg arbetslöshet. För gymnasieelever lönar det sig att 

fortsätta studera och ta en STEM-examen, för arbetare innebär det en ännu större vinst 

att välja en STEM-karriär [11]. 
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5. Strategier för beslutsfattare och skolledare vid implementering av 
innovativa metoder inom undervisning av naturvetenskap på 
gymnasienivå 
av Laura Capelli, Emanuela De Negri, Anna Siri 

5.1. Beslutsfattande gällande naturvetenskaplig undervisning 

Allt eftersom vårt samhälle blir mer sammanvävt och globalt konkurrenskraftigt uppstår 

nya ekonomiska möjligheter, ofta hand i hand med nya, komplexa utmaningar. Därför 

måste beslutsfattare engagera alla samhällsmedborgare i dessa utvecklingsprocesser och 

skapa utrymme för öppna, inkluderande och välunderbyggda diskussioner kring de 

forsknings- och teknikbeslut som kommer att påverka medborgarnas liv.  

Beslutsfattare behöver en bättre förståelse för, och kunna förmedla, betydelsen av den 

omdanande kopplingen mellan naturvetenskap, innovationer och samhället. Det är 

fortfarande osäkert på vilket sätt framtida marknaders och innovativa verksamheter i 

Europa skall kunna förses med arbetskraft. För de unga människor som strävar mot 

karriärer inom naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik är det nödvändigt 

att få in dessa nya tekniker och möjligheter i skolan för att stimulera deras fantasi. 

Ansvarstagande forskning och utveckling bör omfatta alla inblandade.  

Detta kapitel riktar sig främst till beslutsfattare inom naturvetenskaplig utbildning. Det 

beskriver de viktigaste frågorna kring hur samhällsinvånare skall kunna få hjälp att få 

tillgång till de naturvetenskapliga debatterna; det ger guidning i hur de skall kunna bidra 

till naturvetenskaplig utbildning; och föreslår en ny struktur för alla typer av 

naturvetenskaplig utbildning från formella, till icke-formella och informella 

tillvägagångssätt. 

5.2. Kommande problemställningar 

Det är ett ambitiöst mål att göra utbildning och karriär inom naturvetenskap till något 

attraktivt för ungdomar, eftersom det syftar till att drastiskt öka litteraciteten inom 

naturvetenskap och teknologi i vårt samhälle. Innovativ, formell och informell 

naturvetenskaplig utbildning, med dess undervisande och lärande, är viktiga för att väcka 

både pojkars och flickors medvetenhet om de olika aspekter som naturvetenskap och 

teknologi kan omfatta i dagens samhälle, och lyfta fram de utmaningar som de kommer 

att ställas inför när de genomför sina karriärer i naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst 

och matematik (STEM). 

Kvaliteten på skolundervisning inom naturvetenskap och teknik har aldrig tidigare varit så 

viktig för samhällsutvecklingen. Här finns tre viktiga, för att inte säga avgörande, faktorer. 

Den första betydande faktorn hänför sig till den traditionella roll naturvetenskap har i 

skolutbildningen, dvs. identitetsskapande, den ger motivation och tidiga förberedelser, av 

de elever som fortsätter studierna inför kommande karriärer inom alla de yrkesområden 

som direkt inbegriper naturvetenskap och teknik. Ett lagom tillskott av dessa 

yrkesgrupper är avgörande för alla staters ekonomi och medborgarnas välbefinnande. 



 Erasmus+ “Do Well Science” project n. 2017-1-IT02-KA201-036780  

 - 109 - 

Under detta århundrade betraktas de överallt som nyckelpersoner som kan säkra att den 

industriella och ekonomiska utvecklingen sker hållbart både socialt och miljömässigt. I 

många länder minskar nu tillskottet av dessa nyckelpersoner till en oroande låg nivå, 

något som snabbt måste åtgärdas. 

Den andra faktorn är att en hållbar teknikutveckling och många naturvetenskapliga 

tillämpningar i samhället kräver stöd av naturvetenskapligt och tekniskt välinformerade 

medborgare. Utan stöd och förståelse från medborgarna kan den tekniska utvecklingen 

lätt tjäna kortsiktiga särintressen. 

Hållbar utveckling, och de möjligheter som naturvetenskap och teknik erbjuder i allt ökad 

utsträckning, berör samhällen, ofta på ett kraftfullt sätt, och interagerar med traditionella 

värderingar. Därmed kommer beslut kring dessa även omfatta viktiga moraliska frågor. 

Alla elever måste vara förberedda, genom sin naturvetenskapliga och tekniska utbildning, 

på att personligt kunna delta aktivt som ansvarig medborgare i dessa väsentliga och 

spännande möjligheter. 

Den tredje orsaken kommer sig av förändringar som är resultat av att införandet av digital 

teknik är den snabbaste, den mest spridda, och förmodligen den mest genomgripande 

påverkan naturvetenskap någonsin haft på det mänskliga samhället. Alla är vi, var vi än 

bor, delar av ett globalt kommunikationssamhälle. Informationsutbyte och tillgång till 

detsamma, har hittills tillhört en värld som få haft tillgång till men som nu bokstavligen är 

i varje individs hand. Detta leder till djupgående förändringar i arbetslivet och i det som 

kallas kunskapssamhället. Skolan blir nu uppmanad att bidra till elevers utveckling av en 

aktiv repertoar av generiska och ämnes-baserade kompetenser. Utbildning i 

naturvetenskap och teknik är med nödvändighet en nyckelfaktor vid utvecklande av dessa 

kompetenser. 

5.3. Centrala rekommendationer 

Tydliggör, i läroplaner och kompetensbeskrivningar, vikten av begreppsbildning som en 

del av naturvetenskaplig litteracitet: 

- Alla delar av naturvetenskaplig litteracitet skall vara integrerad i läroplaner och 

förmedlad inom alla utbildningsnivåer och akademiska discipliner (som 

naturvetenskap, historia, medborgarskap, hälsa, media och utbildning). 

Naturvetenskaplig litteracitet innefattar möjligheten till att tänka naturvetenskapligt, 

tillämpa kunskap i praktiken, kritiskt värdera information, och aktivt engagemang i en 

välunderbyggd demokratisk dialog med användande av välunderbyggda 

naturvetenskapliga bevis och verktyg som stöd för uppfattningar. Detta är mer 

omfattande än ett strikt tillägnande av naturvetenskaplig kunskap. Denna utvidgade 

betydelse av naturvetenskaplig litteracitet har numera i stor utsträckning inkluderats i 

EU [1, 2] och nationella utbildningspolitiska strategier (EU’s recent ‘Future of Learning’ 

package).  

Bearbeta de hot som har sitt ursprung i spridandet av felaktigheter och desinformation: 
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- Beslutsfattare skall sprida naturvetenskapligt underbyggda argument i samband med 

frågor relaterade till naturvetenskapliga områden och främja effektiva redskap för att 

upptäcka, analysera och avslöja felaktigheter och desinformation [3]. En större 

uppmärksamhet måste ges för att stödja RRI (Responsible Research and Innovation) 

och förstärka den allmänna förståelsen av naturvetenskapliga upptäckter och 

förmågan att diskutera deras fördelar och konsekvenser. 

Stöd till innovationer och livslångt lärande inom utbildning för naturvetenskaplig 

litteracitet: 

- Utvecklingen av naturvetenskaplig litteracitet och kritiskt tänkande skall ses i ett 

livslångt lärandeperspektiv riktat mot både unga och vuxna elever. Resultat från en 

aktuell Eurobarometer-studie, indikerar att människor med låg utbildningsnivå 

tenderar till att vara mindre intresserade av viktiga frågor relaterade till 

naturvetenskap, som klimatförändringar, och är därmed sårbara vad gäller 

desinformation [4]; 

- Beslutsfattare måste alltid stödja allmänna och privata initiativ för att öka det 

naturvetenskapliga kunnandet bland Europas befolkning (kurser, naturvetenskapliga 

och tekniska museer, centra för naturvetenskaplig litteracitet, populärvetenskapliga 

tidskrifter, naturvetenskapsfestivaler, Fab Labs, Living Labs, nätverk) och försäkra sig 

om att dessa är tillgängliga för socioekonomiskt svaga grupper; 

- Beslutsfattare skall även uppmuntra till samarbete mellan olika intressenter genom 

Erasmus+ och Horizon 2020/Horizon Europe projekt som syftar till design, ledande 

och utbyte av nya undervisningsmetoder för att fördjupa den naturvetenskapliga 

litteraciteten bland alla medborgare. 

Utveckling av lämpliga hjälpmedel för bedömning av naturvetenskaplig litteracitet: 

- Nuvarande redskap för att mäta naturvetenskaplig litteracitet är ofta inriktade på 

nivån av elevers naturvetenskapliga kunskap och kompetenser, men inte deras 

kritiska tänkande eller aktiva engagemang. Utvecklingen av omfattande 

bedömningsinstrument skulle kunna innebära att dessa även kan innehålla 

naturvetenskaplig litteracitet utifrån ett mer holistiskt perspektiv och skapa bättre 

förståelse för vilka utbildningsformer som kan underlätta denna utveckling [5]; 

- Beslutsfattare skall även uppmuntra till användandet av existerande 

forskningsfinansieringsprogram (som Horizon 2020/Horizon Europe) för att finansiera 

projekt som undersöker vilka lämpliga bedömningsinstrument som kan användas för 

att bättre mäta naturvetenskaplig litteracitet. Dessa projekt bör vara multi-

dimensionella och involvera samarbeten mellan olika intressenter inklusive forskare, 

vetenskapsmän, utbildare och verksamheter engagerade i utvecklandet av digitala 

bedömningsredskap. 

Utveckla lärares förmåga att främja naturvetenskaplig litteracitet: 

- För att utbilda naturvetenskapligt bildade elever, behövs naturvetenskapligt utbildade 

lärare. Effektiv implementering av innovativa naturvetenskapliga undervisnings-
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övningar (t.ex. fråge-baserad naturvetenskaplig undervisning, integrerade natur-

vetenskapliga undervisningsövningar och lektioner utanför skolans väggar) är 

beroende av lärarens förmåga [6]. Lämplig träning och professionella 

utvecklingsmöjligheter för lärare bör förse dem med de nödvändiga kompetenserna 

för att utveckla naturvetenskapligt litterata elever; 

- Nationella utbildningssystems bör även utveckla skolans kapacitet att främja en 

samarbetsinriktad lärandekultur som skapar motivation hos lärare och bygger upp 

deras förmåga att anpassa sig till elevernas och samhällets förändrade behov; 

- Beslutsfattare bör använda de verktyg som står till deras förfogande, för att bidra med 

varierade professionella utvecklingsmöjligheter, och för att utveckla innovativa 

naturvetenskapliga undervisningsmetoder och läroplansövergripande tillvägagångs-

sätt. 

Ökad tillgång till och jämställdhet i naturvetenskaplig utbildning: 

- Beslutsfattare bör ta hänsyn till socio-ekonomiska, könsmässiga och kulturella 

ojämlikheter för att bredda tillgången till, och förse alla med möjligheter till ett 

förstklassigt lärande och därmed kommande resultat [7]. 

Användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i naturvetenskaplig 

utbildning:  

- Teknikunderstödd undervisning och lärande kan innebära många förändringar i skolan 

som kräver noggrann planering och beslutsfattande [8, 9, 10]. Nationella IKT-policys 

kan erbjuda flera avgörande möjligheter. De ger en grund, ett antal mål och en idé om 

hur utbildningssystem kan fungera om IKT integreras i undervisnings- och 

lärandeprocesser, och de är fördelaktiga för elever, lärare, föräldrar och resten av 

befolkningen i ett land. 

- Det har visat sig att användningen av IKT i undervisning kan öka minnesförmågan, öka 

motivationen och fördjupa förståelsen. IKT kan också användas för att stimulera till 

gemensamt lärande, genom rollspel, problemlösning i grupp och tydligt beskrivna 

projekt. IKT medger etablerandet av välutvecklade nätverk med kopplingar och 

relationer mellan individer.  

- Avsaknad av tillräcklig IKT-utrustning och internettillgång är ett av nyckelproblemen i 

skolan idag.  

- Flera studier argumenterar för att användandet av ny teknik i klassrummet är 

nödvändigt för att ge elever tillfälle att lära sig att agera i dagens 

informationssamhälle. Det är uppenbart, att traditionella undervisningsmiljöer inte 

verkar lämpliga för att förbereda elever att fungera eller vara produktiva på 

arbetsplatser i dagens samhälle. 

- Beslutsfattare bör överväga kostnaden, tillhandahållandet och underhållet av IKT över 

hela skolsystemet med avseende på de utbildningsmässiga fördelar och den rättvisa 

detta tillför skolan generellt, inklusive utbildningen inom naturvetenskap och teknik.  

Främjande av deltagande i forskning och Open Science: 
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- Främjandet av Open Science kan förbättre allmänhetens tillgång till naturvetenskaplig 

information och stimulera forskare att delta i det offentliga samtalet. Dessutom 

skapar detta starkare kopplingar mellan naturvetenskap och samhälle och ökar 

allmänhetens förtroende för naturvetenskap genom deras engagemang i 

naturvetenskapliga aktiviteter och deras forskningsdeltagande (Citizen Science). 

- Beslutsfattare bör dessutom ytterligare satsa på allmänhetens forskningsdeltagande i 

projekt grundade på principerna i Open Science för att föra naturvetenskapen 

närmare allmänheten, stimulera forskare till att ta en mer aktiv del i allmänna 

naturvetenskapsrelaterade debatter, liksom i undervisningssituationer i skolor, detta 

för att bekämpa inflytandet av desinformation och pseudo-vetenskap. 

5.4. Slutsatser 

Världen förändras snabbt [4]. Den globala konkurrensen och teknikutvecklingen har 

skapat nya mönster för social rörlighet och migration, starkare kopplingar mellan och 

inom samhällen och kulturer och förstärkt det individuella och samhälleliga inflytandet.  

De nya krav som ställs på våra institutioner, företag och civilsamhällets organisationer 

innebär att dessa måste kunna möta de förändrade behoven i samhället och i arbetslivet. 

För att möta dessa naturvetenskapliga och tekniska utmaningar, har EU ställt upp vissa 

ambitiösa mål: att främja smart, hållbar och inkluderande tillväxt, att finna vägar att 

skapa nya arbetstillfällen och att erbjuda en tydlig känsla av i vilken riktning samhället 

utvecklas. Detta kräver en omfattande förstärkning av vårt kunnande och vår 

innovationskapacitet, liksom av vår kreativa förmåga som drivkrafter för framtida tillväxt. 

Det finns stöd för att européer, unga som gamla, värdesätter betydelsen av 

naturvetenskap och vill vara bättre upplysta och att medborgarna önskar mer 

naturvetenskaplig utbildning. Över 40 % tror att naturvetenskapliga och tekniska 

innovationer kan ha ett positivt inflytande på miljö, hälsa och sjukvård och på 

grundläggande infrastruktur i framtiden. 

Detta är ett spännande tillfälle för att öka möjligheterna för naturvetenskapligt lärande, i 

formella, icke-formella och informella formella sammanhang. 
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6. Riktlinjer för skolledare i gymnasieskolan gällande naturvetenskaplig 
och teknisk utbildning 
av Laura Capelli, Emanuela De Negri, Miglena Molhova-Vladova, Anna Siri 

 

6.1. Lärarutbildning och lärares professionella utveckling 

Detta kapitel riktar sig till skolledare (huvudlärare, rektorer, gruppledare, koordinatörer, 

etc.) som vill veta vilka åtgärder som måste vidtas för att förbättra djupet av och 

kvaliteten på de kunskaper som inhämtats under den naturvetenskapliga undervisningen 

[1; 2].  

Undervisningens kvalitet är beroende av lärares utveckling, från lärarutbildning till 

fortbildning under yrkeslivet, och skall därför förbättras för att öka djupet av och 

kvaliteten på eleverna kunskaper.  

Kontinuerlig professionell utveckling bör vara ett krav och en rättighet för alla lärare 

genom hela deras karriär.  

Åtgärder krävs för att attrahera högt kvalificerade och motiverade personer till läraryrket 

och att lyfta yrkets status och anseende.  

Större tonvikt bör läggas på att minska gapet till forskningen genom att använda och 

undervisa om resultat från forskning kring naturvetenskaplig undervisning i 

lärarutbildningen, läroplansutveckling, undervisning och lärande, liksom vid bedömning 

av lärandet.  

Lämpliga metoder bör utvecklas för undervisning i forskningsetik och för skapandet en 

medvetenhet om forskningsintegritet.  

Verktyg bör utvecklas så att de kan ge stöd år skolor och lärargrupper som arbetar med 

reflekterande, evidensbaserade metoder, dvs. gruppbaserat lärande och par/kollegial 

undervisning med lärarstudenter och professionella lärare eller andra intressenter, 

blandat lärande, läroplansutveckling, lärare som ansvariga innovatörer och 

utbildningsentreprenörer. 

Naturvetenskaplig utbildning skall vara en väsentlig del i ett kontinuerligt lärande för alla, 

från förskolan till ett aktivt engagerat medborgarskap som vuxen.  

Större uppmärksamhet bör ges åt alla ämnens värde och hur ämnesöverskridandet kan 

ökas (STEAM snarare än STEM) vilket kan bidra till vår förståelse och kunskap om 

naturvetenskapliga principer och hur samhälleliga utmaningar kan mötas. 

Utbildningsinstitutioner, på alla nivåer, bör öka förståelsen av vikten av naturvetenskaplig 

utbildning som ett sätt att tillägna sig kompetenser som underlättar steget från 

”utbildning till anställning”, (education to employability) [3; 4], genom att:  

- Lära sig om naturvetenskap genom andra ämnen och lära sig om andra ämnen 

genom naturvetenskap;  
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- Stärka banden och samverkan mellan naturvetenskap, kreativitet, 

entreprenörskap och innovation.  

Med start i förskolan bör större vikt ägnas åt att försäkra sig om att alla medborgare har 

tillgång till de förmågor och kompetenser som krävs i en digitaliserad värld.  

Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt projekt och utbildningsprogram som:  

- främjar kreativitet, innovation och entreprenörskap genom hela utbildningens livs-

cykel, 

- bygger på nyfikenhet och förstärker betydelsen av naturvetenskaplig utbildning i 

elevens liv, inklusive kopplingar till samhälleliga förändringar, 

- utvecklar innovativa undervisnings- och utvärderingsmetoder för att främja 

STEAM och ämnesövergripande lärande med fokus på naturvetenskaplig 

kompetens, innovation och utbildning för anställningsbarhet. 

6.2. Användande av informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

För att underlätta och förbättra elevers lärande är det viktigt att IKT integreras i all 

utbildning. 

Allt eftersom världen blir mer sammankopplad och får fler konkurrenskraftiga aktörer, 

samtidigt som forskning och tekniskt kunnande ökar, uppstår nya möjligheter som kan 

leda till mer komplexa utmaningar i samhället. För att möta dessa utmaningar krävs att 

alla medborgare är bättre insatta i naturvetenskap och teknik, speciellt om de skall kunna 

delta aktivt och ansvarsfullt i naturvetenskapligt grundat beslutsfattande och 

kunskapsbaserad utveckling. Det är därför nödvändigt att förbättra utbildningen, så att 

framtida forskare och andra aktörer förses med nödvändiga kunskaper, motivation och 

ansvarstagande för samhällsutvecklingen, i syfte att kunna delta aktivt i denna utveckling. 

Skolor bör utvidga användandet av IKT för att berika den naturvetenskapliga utbildningen, 

för alla åldrar, i och utanför klassrummet, även genom godkända online-kurser och 

program i innovativa former, för att anpassas till elevers olika inlärnings-förmågor och -

profiler [5; 6; 7]. 

6.3. Skapa kopplingar mellan skolan och samhällsvetenskapliga organisationer 

Samarbete mellan formella, icke-formella och informella utbildare, företag och 

civilsamhället bör förstärkas för att försäkra sig om ett relevant och meningsfullt 

engagemang hos alla samhälleliga aktörer för naturvetenskap, dessutom bör intresset öka 

för naturvetenskapliga studier och naturvetenskapliga karriärer för att förbättra 

anställningsbarheten och konkurrenskraften.  

Uppmuntra till “open schooling” där: 

- skolor, i samarbete med andra intressenter, blir aktiva deltagare i utvecklingen av 

samhällets välbefinnande;  

- familjer uppmuntras att bli aktiva deltagare i skolans liv och aktiviteter;  



Erasmus+ “Do Well Science” project n. 2017-1-IT02-KA201-036780 

 
- 116 - 

- yrkesverksamma i företag, civilsamhället eller samhället i vidare bemärkelse är 

aktivt engagerade i att föra in konkreta verklighetsnära projekt i klassrummet; 

- främja partnerskap mellan lärare, elever, forskare, innovatörer, företagare och 

andra intressenter inom områden koppade till naturvetenskap, i syfte att arbeta 

med reella utmaningar och innovationer, inklusive närstående etiska, sociala och 

ekonomiska frågor; 

- formulera och dela riktlinjer för hur ansvarstagande och mottagande kan 

integreras i formell, icke-formell och informell naturvetenskaplig utbildning, enligt 

principerna i CSR (Corporate Social Responsibility, idén om att företag ska ta 

ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt) och RRI (Responsible Research and Innovation, ansvarsfull forskning och 

innovation); 

- främja partnerskap som utvecklar nätverkande, delning och tillämpning av resultat 

från naturvetenskaplig och teknisk forskning bland lärare, forskare och 

yrkesverksamma inom olika verksamhetsområden (nystartade företag, SMF, dvs. 

små och medelstora företag, storföretag). 

Kopplingen mellan vetenskapsmän, forskare, naturvetenskapliga lärare och media bör 

stärkas för att säkerställa en mer offentlig kommunikation, så att de underliggande 

frågorna och konsekvenserna blir begripliga för medborgarna. Medborgare bör vara aktivt 

och direkt medverkande i naturvetenskapliga forsknings- och innovationsprojekt. 

6.4. Slutsatser 

Sammanfattningsvis, en lyckad utveckling av naturvetenskaplig utbildning karaktäriseras 

och drivs på av: 

- samarbete mellan skollärare och utomstående som högre utbildningsinstitutioner, 

naturvetenskapliga akademier, forskningslaboratorier, företags- och 

gemenskapsgrupper, olika informella främjare av naturvetenskap, t.ex. 

naturvetenskapliga museer, företag och samhälleliga institutioner etc.; 

- samarbeten i utformandet av program för undervisning-lärande och IKT-förstärkta 

lärandemiljöer [10; 11]; 

- effektiv lärarutbildning som förbereder och utvecklar, liksom långsiktiga 

professionella utvecklingsinitiativ i yrkeslivet, ständigt med elevens lärande i 

centrum; 

- ett aktivt elev- och familjeengagemang.. 

Det finns en stor bredd av intressanta exempel på innovationer inom naturvetenskaplig 

undervisning, många av dessa har utvecklats i klassrum eller inom professionella 

utvecklingsprogram men sällan inom lärarutbildningar. 
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Bilaga 6 

Do Well Science Project 
 

Project Evaluation  

by end users 
 

This questionnaire is addressed to the three main target users of the project: School 
Directors, Secondary School teachers, Policy Makers. 

 

SECTION A: PERSONAL and PROFESSIONAL DETAILS 
 

Name: (optional)  

Country:    

School Director  Teacher Policy Maker 

Other, please specify ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Section B: Evaluation of the Do Well Science intellectual 
Output  
 

B.1 STEM Teaching and Learning Package 

Please tick one of the numbers below where 1 = Poor and 10 = Excellent 

Usability    

General organization of structure  

Easiness of navigation   

Scientific reliability   

Didactical Appropriateness   

Usefulness and Transferability   

Attractiveness for students   

 

B.2Is the Package useful for you? Why? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Teknikens betydelse inom undervisning har blivit allt viktigare under de senaste åren. När de används 

effektivt, ger IKT-redskapen elevers lärande en ökad kvalitet och lärarna ny stimulans. 

“Do Well Science”-projektet, som finansierats av Erasmus+ programmet, KA2 - Strategic Partnership in 

the field of School education, som omfattar IKT-redskap och STEM-ämnen syftar till att öka 

gymnasieelevers lärande i matematik, fysik och övrig naturvetenskap genom utvecklandet av ny 

mjukvara och undervisningspaket riktade till både lärare och elever. 

Denna guide presenterar projektets resultat och är främst utformad för att passa alla elever på 

gymnasienivå globalt och att ge applikationer passande i alla sorters utbildningsmiljöer. 

Utbildare kan använda denna text som en resurs vid utvecklandet av träningsmoment inom 

naturvetenskap, både i formella och icke-formella utbildningssammanhang. Beslutsfattare bör upptäcka 

att det kan vara värdefullt att ta hänsyn till de centrala idéerna när utbildningspolicyer eller -strategier 

skall utvecklas. Den kan även användas till att bygga vidare på existerande arbete t.ex. inom utbildning 

för ett hållbart samhälle och närstående utbildningsområden som globalt medborgarskap, 

miljövetenskap etc. 

Eftersom målgruppen har stor diversitet och genom den mångsidiga möjliga användningen av guiden, 

måste den konkreta implementeringen, naturligtvis, anpassas till nationella eller lokala sammanhang. 

 

Massimo Amato 
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