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Inledning 
I denna delrapport presenteras en del preliminära resultat från vår utvärdering av NOT-
projektet. Arbetsrapporten ger också en indikation om vilka resultat som kommer att kunna 
presenteras i slutrapporten i december. Som framgår av rapporten är det flera delar av ut-
värderingen där vi i detta skede inte har några resultat att redovisa.  

Rapporten ägnas dels åt att bedöma hur NOT-projektet fungerar i ”teorin” med hjälp av en 
så kallad programteoribedömning och analys, dels redovisas preliminära resultat från en 
enkätundersökning kring No-biennalerna och Cetis-konferenserna.  

Programteorin kommer att utvecklas, modifieras eller förfinas efter intervjuer med projekt-
ledare och med personer ur NOT-rådet.  

Resultaten från enkätundersökningarna ska också kompletteras och siffrorna kan komma 
att ändras marginellt när flera svar kommit in. 

De rubriker som finns i rapporten ska ge en uppfattning om hur den slutliga rapporten kan 
komma att se ut. Under de rubriker som ännu inte behandlats finns en kursiv beskrivning 
av vad som kan komma att ingå där. 

 
 
 

Om NOT-projektet 
 
En beskrivning av NOT-projektets historia och en beskrivning av regeringsuppdraget. 
 
 

Utvärderingsuppdraget 
 

En beskrivning av utvärderingsuppdraget utifrån PM och kontrakt. 

 

  



Programteori 
Inom NOT-projektet har en omfattande verksamhet bedrivits. Det gäller konferenser, pub-
likationer, stöd till olika skolförlagda projekt, etc. Bakom de olika aktiviteterna ligger na-
turligtvis tankar och idéer om hur dessa skall bidra till att projektets mål uppnås. Samman-
taget kan dessa tankar sägas utgöra NOT-projektets programteori, dvs hur man tänker att 
olika insatser ska bidra till att förverkliga målen. I vår rekonstruktion av programteorin 
görs ingen bedömning av vad som skett i de olika delarna av teorin, vi återkommer till det i 
ett senare avsnitt. 

Denna programteori är inte explicit uttryckt i något dokument men genom att granska mål-
dokument och de olika aktiviteterna kan man rekonstruera och göra sig en bild av hur den 
ser ut. Nedanstående diagram visar hur vi har rekonstruerat teorin. Vi har då utgått från att 
det uttryckta målet, att barn och ungdomar får en positiv attityd till naturvetenskap och 
teknik, också ska leda till att fler ungdomar väljer teknisk-naturvetenskapliga utbildningar. 
 

 

Barn och ungdomar får en positiv inställning till och  
ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik 

Föräldrar får en positiv 
inställning till naturveten-
skap och teknik 

Lärares intresse för naturvetenskap 
och teknik ökar och de utvecklar 
sina undervisningsmetoder 

Tidningar innehåller 
informativa och positiva 
artiklar om naturvetenskap 
och teknik 

Journalister utbildas i 
naturvetenskaplig-
teknisk journalistik 

Föräldrar påverkas 
genom föräldramöten 

Metoder för föräldramöten 
utvecklas och sprids till 
lärare 

Lärare får ökade 
kunskaper i och 
om naturvetenskap 
och teknik 

Elever deltar utanför skolan i 
intresseväckande aktiviteter 
med naturvetenskapligt-
tekniskt innehåll 

Lärarutbildningar  
Forsknings- och 
utvecklingsarbete  

Publikationer, t ex
NOT-bladet 
NOT-skrifter 

 

Konferenser, t ex 
No-biennaler 
Cetis-konferenser 

Lärare deltar i 
kompetenshöjande 
kurser 

Lärare deltar i 
projektarbete i 
skolan 

Verksamheter planeras, 
utvecklas och erbjuds 
T ex Häst-NOT 

Samarbete Skola – 
Kommun – Näringsliv 
t ex NOT-kommuner 

Internet, t ex 
NOT:s hemsida
Resurscentras 
hemsidor 

Internationellt 
utbyte  

Genusfrågor kring 
naturvetenskap och 
teknik 

Lärare tar del av didaktiskt 
forsknings- och utvecklings-
arbete inom det naturveten-
skapligt-tekniska området 

Fler ungdomar väljer teknisk-naturvetenskaplig utbildning 
Medborgarkunskapen ökar inom området 

 

Figur 1. NOT-projektets programteori 
 
De inrutade delarna av programteorin utgör de uttryckta målen för NOT-projektet. I vår 
rekonstruktion av teorin blir metodutvecklingen ett delmål för att uppnå det andra målet, 
att skapa positiva attityder till naturvetenskap och teknik och ett ökat intresse för dessa 
områden.  

Här ska dock påpekas att ”metodmålet” kan tolkas på två sätt. I regeringsuppdraget sägs 
att, Didaktik och metodutveckling bör ägnas stor uppmärksamhet. Detta kan betyda att 
lärare på en individuell nivå utvecklar sina undervisningsmetoder för att skapa intresse och 
positiva attityder hos eleverna. Det kan också betyda att didaktiskt forsknings- och utveck-

  



lingsarbete stöds för att nya metoder ska komma fram. I vår rekonstruktion av programteo-
rin har vi fokuserat på den första tolkningen, men vi är medvetna om att aktiviteter riktade 
mot den senare tolkningen har genomförts. 

I figuren finns två delar av programteorin som saknar pilar. Den ena är Flickor och natur-
vetenskap och teknik. I regeringsuppdraget står att ”skall … särskilda insatser göras för att 
stärka flickornas intresse för naturvetenskap”. I en delrapport från NOT-projektet skriver 
man att som en följd av KNOT-projektet (Kön och Naturvetenskap och Teknik) ska ”ett 
KNOT-raster läggas över alla NOT-aktiviteter”. Det borde alltså finnas pilar till alla verk-
samheter. Vi har dock valt att utelämna dessa då bilden skulle bli alltför svårläst.  

Den andra delen av programteorin som saknar pilar är Internationellt utbyte. Tanken här 
bör vara att detta ska stödja NOT-projektets utveckling. Genom deltagande i internationella 
konferenser, genom studiebesök och genom sammanträffande med representanter för andra 
länders motsvarighet till NOT-projektet kan personer inom projektgruppen och andra per-
soner som är starkt engagerade i NOT-aktiviteter få en god inblick i de ansträngningar som 
görs i många länder för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Detta borde då 
kunna inverka på alla verksamheter inom NOT-projektet, men i vilken mån detta har skett 
går knappast att fastslå och vi har därför valt att inte dra några pilar alls. 
 

För att ge barn och ungdomar önskvärda positiva attityder till naturvetenskap och teknik 
tänker man sig inom NOT-projektet påverka dem på flera olika sätt 

• genom en intresseväckande skolundervisning i dessa ämnen 
• genom föräldrar 
• genom samarbete mellan skola, kommun och näringsliv 

 
Den huvudsakliga vägen verkar gå genom skolundervisningen, vilket kanske är naturligt då 
det slutgiltiga målet är att få fler som väljer en naturvetenskaplig-teknisk utbildning. 
Många av aktiviteterna är således inriktade mot lärare och till en del mot blivande lärare. 
Dessa aktiviteter syftar till största delen mot att ge lärarna nya redskap för undervisningen, 
nya metoder som både ska ge förbättrad inlärning, positiva attityder och ett ökat intresse. 

För att ge lärarna dessa nya redskap för att de ska kunna utveckla sin undervisning tänker 
man sig flera olika vägar 

• Kurser inom det naturvetenskapliga och tekniska området – även med didaktisk in-
riktning 

• Vägledda projektarbeten i skolan 
• Information via relevanta hemsidor på Internet 
• Information genom särskilda publikationer, t ex NOT-bladet 
• Deltagande i konferenser som No-biennaler och Cetis-konferenser. 
 

Föräldrar påverkas genom föräldramöten där lärare har fått ta del av särskilt utvecklade 
metoder för dessa. Välskrivna tidningsartiklar med naturvetenskapligt innehåll kan också 
påverka föräldrar, men givetvis även barn och ungdomar. 

Samarbete mellan skola, kommun och näringsliv kan innebära att det inom ramen för skol-
verksamheten genomförs större arrangemang med naturvetenskapligt-tekniskt innehåll, 
men även att fritidsaktiviteter med sådant innehåll erbjuds barn och ungdomar. 

Som framgår av figuren ligger de olika NOT-verksamheterna, inklusive NOT-stödda akti-
viteter, som en krans kring den ovan utvecklade (rekonstruerade) programteorin och bidrar 
till dess olika delar. 

  



Nedan beskrivs hur olika delar av programteorin har realiserats för olika målgrupper. Vi 
har valt att dela upp programteorin i tre huvudvägar som vi benämner Lärarvägen, Kom-
munvägen och Föräldravägen. Utöver dessa tillkommer Övrigt som innefattar resterande 
delar av teorin. 

Lärarvägen 
Som nämnts ovan tycks verksamheter som riktas mot lärare utgöra tyngdpunkten i NOT-
projektet. Den del av programteorin som berör dessa verksamheter visas i figur 2 nedan. 
 

 

Konferenser, t ex 
No-biennaler 
Cetis-konferenser 

Lärarutbildningar  
Forsknings- och 
utvecklingsarbete  

Internet, t ex 
NOT:s hemsida
Resurscentras 
hemsidor 

Publikationer, t ex
NOT-bladet 
NOT-skrifter 

Lärare deltar i 
kompetenshöjande 
kurser 

Lärare deltar i 
projektarbete i 
skolan 

Lärare tar del av didaktiskt 
forsknings- och utvecklings-
arbete inom det naturveten-
skapligt-tekniska området 

Lärare får ökade 
kunskaper i och 
om naturvetenskap 
och teknik 

Lärares intresse för naturvetenskap 
och teknik ökar och de utvecklar 
sina undervisningsmetoder 

Barn och ungdomar får en positiv inställning till och  
ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik 

 
Figur 2. Lärarvägen i programteorin 
 
Dessa delar är centrala i NOT-projektet. Här ligger publiceringsverksamheten som omfat-
tar NOT-bladen och NOT-häften. Tidigare har NOT-boken och NOT-skriften givits ut, 
men det var i den förra perioden av projektet.  

NOT-bladet innehåller beskrivningar av olika NOT-aktiviteter och andra aktiviteter som 
rör undervisning i naturvetenskap och teknik. Det finns också artiklar om naturvetenskap-
liga och tekniska fenomen och företeelser. NOT-bladet kan ses som projektets huvudin-
formationskälla till skolor och lärare och ska verka inspirerande för undervisningen inom 
naturvetenskap och teknik. Det är välgjort och har en tilltalande layout. Det utökade sidan-
talet har givit utrymme för längre artiklar med intressant innehåll.  

NOT-häftena riktar sig kanske mera mot didaktik- och pedagogikforskare än mot lärare. 

Till publiceringsverksamheten kan även Internetsidorna räknas. NOT-projektet har en egen 
hemsida som tyvärr är komplicerat att hitta. Den ligger djupt inne i katalogstrukturen på 
Myndighetens för skolutveckling webbsida. Där finns en allmän beskrivning av NOT-
projektet, en förteckning över samarbetspartners och en kortfattad beskrivning av aktivite-
ter.   

Från NOT-projektets hemsida kan man komma vidare till en speciell hemsida, NOT-navet, 
som projektet driver tillsammans med de nationella resurscentra som finns inom naturve-
tenskap och teknik. Den innehåller ett omfattande material kring undervisningen inom des-
sa områden som lärresurser, kalendarium, aktuell kompetensutveckling, länkar och styrdo-
kument. 

  



De nationella resurscentra i biologi och bioteknik, fysik, kemi, matematik samt teknik, som 
är viktiga samarbetspartners för NOT, har omfattande hemsidor där mycket information 
kan hämtas och där kurser, konferenser mm annonseras. 

Konferensverksamheten är också en viktig del för att sprida information. No-biennalerna 
och Cetiskonferenserna upplevs som viktiga sådana verksamheter. Även andra konferenser 
har genomförts, t ex en kring undervisningen i naturkunskap för icke naturvetare i gymna-
sieskolan, en kring förskolan inom projektet ”FörskoleNOT” och en annan kring kön, na-
turvetenskap och teknik (KNOT). 

Lärarutbildningarna har fått en viktig roll i NOT-projektet. En seminarieserie för lärarut-
bildare från samtliga lärarutbildningar i landet har genomförts. Innehållet i seminarieserien 
har bestått i föreläsningar av nationella och internationella forskare inom det didaktiska 
området. Deltagarna har även genomfört ett projektarbete vid den egna högskolan. Avsik-
ten med serien tycks dels ha varit att engagera lärarutbildare i didaktisk forskning, dels att 
skapa kontakter mellan de olika högskolornas lärarutbildningar. Deltagarnas erfarenheter 
från serien kan föras vidare till blivande lärare, men även till verksamma lärare genom 
kompetensutveckling både vad gäller ämneskunskaper och metodik. 

På ”teoriplanet” kan ”lärarvägen” bedömas logiskt sammanhängande och ha sin tyngd-
punkt på metodutveckling, medan insatser för attitydpåverkan innehåller flera steg och 
därmed ligger relativt långt från eleverna. I vilken utsträckning ovannämnda verksamheter 
når ut till lärare och hur de påverkar klassrumsundervisningen undersöks genom enkäter 
och telefonintervjuer. Resultaten av undersökningen redovisas i kommande avsnitt. 

Kommunvägen 
Den del av programteorin som benämns Kommunvägen visas i figur 3 nedan. 
 

 

Samarbete Skola – 
Kommun – Näringsliv 
t ex NOT-kommuner 

Elever deltar utanför skolan i 
intresseväckande aktiviteter 
med naturvetenskapligt-
tekniskt innehåll 

Verksamheter planeras, 
utvecklas och erbjuds 
T ex Häst-NOT 

Barn och ungdomar får en positiv inställning till och  
ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik 

 
Figur 3.  Kommunvägen 
 
I denna del har vi samlat de försök att påverka barns och ungdomars intressen och attityder 
genom aktiviteter som ligger utanför den traditionella skolundervisningen. Projektet med 
NOT-kommuner är en sådan verksamhet. Tanken är att genom att skapa nätverk mellan 
kommunernas representanter ska dessa inspireras av varandra och goda idéer ska spridas 
mellan kommunerna. Förhoppningen är att det ska leda till att regionala NOT-konferenser 
genomförs. 

Andra aktiviteter som kan föras till denna del är ”Häst-NOT”. Detta är ett försök att nå 
flickor med hästintresse och försöka utvidga detta intresse till att omfatta större delar av 
naturvetenskapen och tekniken. Ett material utarbetades i samarbete med SLU och en kor-

  



tare kurs genomfördes för ridinstruktörer. De resurser som krävdes för ett långsiktigt och 
framgångsrikt samarbete mellan skola och ridsportorganisationer bedömdes bli alltför stora 
för att kunna rymmas inom NOT-projektet. 

NOT-projektet stöder även tävlingen ”Teknikåttan” , som genomförs i ett samarbete mel-
lan lärare i skola och högskola. Likaså har stöd givits till ”Snilleblixtmässan”, som är en 
utställning där unga får presentera sina uppfinningar. 

På ”teoriplanet” kan ”kommunvägen” likaså bedömas logiskt sammanhängande och ha sin 
tyngdpunkt på attitydpåverkan. NOT-insatserna ligger både långt från (övergripande NOT-
kommunsamarbete) och nära eleverna (direkta intresseväckande insatser). 

Vad deltagandet i projektet NOT-kommuner har betytt undersöks genom ett antal telefon-
intervjuer med kommunrepresentanter. Resultatet redovisas under egen rubrik i ett senare 
avsnitt. 
 

Föräldravägen 
 
Ett sätt att påverka barnens intresse och attityder till naturvetenskap och teknik har varit att 
försöka göra det via deras föräldrar – och kanske även via andra vuxna i deras närhet. Den 
delen av programteorin som visar på detta presenteras i figur 4 
 

 

Föräldrar får en positiv 
inställning till naturveten-
skap och teknik 

Tidningar innehåller 
informativa och positiva 
artiklar om naturvetenskap 
och teknik 

Journalister utbildas i 
naturvetenskaplig-
teknisk journalistik 

Föräldrar påverkas 
genom föräldramöten

Metoder för föräldramöten 
utvecklas och sprids till 
lärare 

Barn och ungdomar får en positiv inställning till och  
ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik 

 
Figur 4. Föräldravägen. 
 
Den här vägen har två startpunkter. Den ena är ett metodutvecklingsarbete som utförts vid 
Navet, Borås’ teknik och naturvetenskapscenter. Arbetet har inneburit att ta fram metoder 
för föräldrasamtal där läraren kan påverka föräldrars attityder mot naturvetenskap och tek-
nik. Genom dokumentation ska så metoderna spridas till andra lärare. Föräldrarnas attity-
der förväntas sedan föras vidare till barnen. 
Den andra utgångspunkten är att genom utbildning av journalister inspirera dem att skriva 
flera och bättre artiklar som behandlar naturvetenskap och teknik. Läsarna – föräldrar och 
barn – kan på så vis få ett ökat intresse och mera positiva attityder till dessa områden. 
  
På ”teoriplanet” kan också ”föräldravägen” bedömas logiskt sammanhängande och ha sin 
tyngdpunkt på attitydpåverkan. De tilltänkta NOT-satsningarna ligger relativt långt från 

  



eleverna. ”Föräldravägen” bygger på antagandet att föräldrar och media har en nyckelroll i 
påverkan på ungdomars attityder (till naturvetenskap och teknik). 

 

Sammanfattande synpunkter 
De flesta av NOT-projektets aktiviteter låter sig relativt enkelt inordnas i det mönster som 
utgör programteorin som den beskrivits ovan. De har således en logisk koppling till projek-
tets båda mål. De två delarna av teorin som saknar pilar ingår i projektet för att de är speci-
ellt nämnda i regeringsuppdraget, men också för att även de har en koppling till projektets 
mål. Att se till att undervisningen är intressant och tilltalande för både flickor och pojkar är 
viktigt. Det är också naturligt att söka samarbete och information om vad som händer på 
andra håll i världen. 

Att alla aktiviteter logiskt hör samman med NOT-projektets målsättningar betyder emeller-
tid inte att de är de enda vägarna att nå dit. Det finns med andra ord andra flera programte-
orier.  Det utmärkande för NOT-projektet (1998-2003) är att merparten av insatser för me-
todutveckling i NOT-ämnen riktas direkt mot lärarna medan insatser för attitydpåverkan är 
tänkta att uppnås i flera steg och därmed ligger en bit ifrån eleverna. 

I utvärderingen av NOT-projektets förra fas framhåller Svein Sjöberg att även om barn och 
ungdomar är NOT-projektets viktigaste målgrupp så har de flesta insatserna varit riktade 
mot vuxna. Detta är väl ganska naturligt, åtminstone när det gäller yngre barn. Sjöberg 
skriver också att det är en riktig väg att gå via vuxna om man vill uppnå bestående resultat. 
Vi håller med om det, men vill ändå peka på andra möjliga vägar (programteorier) att arbe-
ta mera direkt mot barn och ungdomar. Intressanta TV-program kring naturvetenskap och 
teknik skulle kunna vara en väg. TV-program som ”Hjärnkontoret” eller det lite äldre pro-
grammet ”Sant och Sånt” med Staffan och Bengt lockar och lockade många unga tittare. 
Ett ”NOVA” med inriktning mot barn och ungdomar skulle kunna vara intresseveckande 
och inspirerande. En tidskrift som ”Illustrerad vetenskap” men skriven för yngre är en an-
nan idé. Ett annat exempel på aktiviteter riktade direkt till eleverna är besök på s.k. Science 
Centers, som ju är viktiga samarbetspartners för NOT-projektet.  Sådana typer av verk-
samhet vänder sig ju direkt till barn och ungdomar, men om man kunde utveckla metoder 
för att uppmärksamma och eventuellt utnyttja dem i skolarbetet fick man ju också vuxnas 
hjälp att förstärka effekterna. 

Det ligger utanför vårt utvärderingsuppdrag att jämföra olika program i teori och praktik, 
men det kan ända vara en poäng att framhålla NOT-projektets inriktning och kännetecken i 
relation till andra möjliga vägar att uppnå samma mål. 

(Om det visar sig möjligt kan här även diskuteras hur medel har fördelats på olika projekt 
och verksamheter). 

 
 

  



Lärarenkäter 

No-biennaler och Cetis-konferenser 
En förfrågan om att besvara en elektronisk enkät har skickats ut till 399 lärare som har del-
tagit i NO-biennaler arrangerade i Göteborg, Luleå, Malmö och Stockholm. (Enkäten finns 
för påseende på följande web-adress; http://www.ucer.umu.se/scripts/no-0309/index.pl ). 
En liknande enkät har skickats ut till 377 deltagare på CETIS-konferenserna arrangerade i 
Göteborg, Kristiansstad, Linköping, Luleå och Uppsala. (Länk till CETIS-enkäten; 
http://www.ucer.umu.se/scripts/cetis-0309/index.pl ). Vid avläsning av enkäterna den 24 
oktober 2003 har två påminnelser gått ut till deltagarna och svarsfrekvensen för både NO-
biennal och CETIS-konferens var närmare 50 % . En tredje påminnelse har gått ut den 30 
oktober 2003. Den slutgiltiga avläsningen av den elektroniska enkäten kommer att läsas av 
fredag den 7 november. De resultat som presenteras nedan är således preliminära och kan 
komma att förändras något. I detta skede har vi också hållit enkätanalyserna separerade för 
NO- respektive CETIS-konferensen även om enkäterna är jämförbara.    

I figur 1 presenteras en sammanställningen över vilka lärarkategorier som åker på NO-
biennalen. Den största andelen deltagare arbetar som lärare i grundskolans senare år. En 
liknande fördelning kan ses för CETIS-besökarna, förutom att där är det färre lärare från 
grundskolans tidiga år. Istället arbetar drygt 15 % av besökarna på gymnasieskolor. Intres-
set för att delta i konferensen var mycket litet bland förskolelärare och fritidspedagoger. 
Majoriteten av deltagarna var kvinnor med relativt lång erfarenhet av att arbeta som lärare. 
Närmare 50% av CETIS-besökarna och drygt 60% av NO-deltagarna har arbetat mer än 10 
år som lärare.  

utvecklingsledare

skolledare

lärarutbildare

lärare gymnasium

lärare år 1-5

lärare år 6-9

lärare förskoleklass

fritidspedagog

annat

ej angivet

 
Figur 1. Fördelning av NO-biennal deltagarnas arbetsuppgifter (n = 193). Det som i figuren 
anges som annat är; lärare i år 4-6, pedagog på science centers, studievägledare och speci-
allärare av olika slag.   
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De flesta lärare som deltar på konferenserna anser att de har stort eller mycket stort intresse 
av naturvetenskap och teknik. Deltagarna har i de flesta fall tagit egna initiativ till att få 
delta i konferensen. En tredjedel anger att arbetslaget tagit initiativ till att delta i konferen-
sen.  

En av frågorna på enkäten gällde vilken spridning erfarenheter och intryck från ett delta-
gande i en regional konferens har till övriga medarbetare på skolan. Erfarenheterna från 
konferensbesöket redovisades i de flesta fall genom informella samtal med enstaka perso-
ner i arbetslaget. En fjärdedel anger att de redovisade erfarenheterna inför en större grupp 
av arbetslaget. 

I enkäten tillfrågades lärarna vilket kompetensutvecklingsbehov de anser att de har för att 
kunna utveckla sin undervisning i naturvetenskap och teknik. De tillfrågades om sitt behov 
av inspiration, fördjupade ämneskunskaper, kunskap om arbetsmetoder och tips på var-
dagsexempel. Några av alternativen behandlade även om lärarna ansåg att de har behov av 
anvisningar för lämpliga temaområden eller mer kunskap om hur man kan skapa positiva 
attityder till naturvetenskapliga ämnen. Lärarna skulle ange om de ansåg sig ha obetydligt 
till mycket stort behov i en graderad skala från 1 till 5. Lärarna anser det viktigast med tips 
på bra vardagsexempel samt inspiration och stimulans för att kunna utveckla undervisning-
en i naturvetenskap (av de faktorer enkäten tog upp). I figur två redovisas både lärarnas 
behov av kompetensutveckling samt hur mycket de anser att biennalbesöket gav på mot-
svarande faktorer.  
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Figur 2. Redovisar medelvärdet för sammanställningen av hur stort behov deltagarna i NO-
biennalen anser att de har för att kunna utveckla sin undervisning i naturvetenskap (ljusblå 
stapel). Den lila stapeln redovisar medelvärdet för i vilken mån de anser att NO-biennalen 
motsvarade de olika behoven. Svarsfrekvensen på enkätens fråga 9 och 10 var mellan 55 
och 60%.  
 
Som framgår av figur 2 upplevs det som att den preliminära utvärderingen av NO-
biennalen gett deltagarna relativt stort utbyte av de tillfrågade faktorerna. Den låga svars-

  



frekvensen på de två frågorna ger oss dock anledning att fundera vidare på hur och varför 
de svarat som de gjorde. När fler svar kommit in kommer vi att undersöka om det finns 
behovsskillnader mellan olika grupper av besökare. (Vi kommer även att analysera bienna-
lernas program för att se om de motsvarar de kompetensutvecklingsbehov lärarna anser sig 
ha.) 

Även frågan om deltagarna har förändrat sin undervisning i naturvetenskapliga ämnen som 
en följd av biennalbesöket besvarades av mindre än hälften av dem som svarat på enkäten. 
Cirka 25 % av deltagarna uppger att de har förändrat innehåll, arbetssätt och experimente-
rat mer efter biennalbesöket. Även andra faktorer har inspirerat lärarna till denna föränd-
ring (öppen fråga som ej analyserats färdigt). 

 

NOT-information till lärarna 
Av de naturvetenskapliga resurscentren är det kemi och fysik som är mest välkända och till 
störst nytta för lärarna som deltagit i konferenserna (Tabell 1). För ett flertal av lärarna är 
de olika naturvetenskapliga resurscentrens hemsidor okända. Som framgår av tab 1 är det 
mellan 20 och 75% av alla lärare som känner till olika resurscentra.  Beräknat på alla lärare 
som besökt biennalerna har lärarna haft mest nytta av Resurscentrum för fysik (53% av 
NO-besökarna resp 29% av CETIS besökarna har haft viss eller stor nytta av dessa), Kemi-
lärarnas resurscentrum (36% av NO-besökarna resp 23 % av CETIS besökarna har haft 
viss eller stor nytta av dessa) och Centrum för teknik i skolan (22% av NO besökarna och 
34% av CETIS besökarna har haft viss eller stor nytta av dessa). Beräknas nyttan på de 
som känner till olika centra ökar den upplevda nyttan väsentligt. Projektet Nord-lab är 
minst känt och har även haft minst inflytande på lärarnas verksamhet.   
 
Tabell 1. Sammanställning av om deltagarna på CETIS-konferenser och NO-biennaler 
känner till och utnyttjar de naturvetenskapliga resurscentrens hemsidor.   

Resurscentrum Känner inte 
till 

Obetydlig 
nytta 

Viss nytta Stor nytta 

 Cetis NO Cetis NO Cetis NO Cetis NO 
NOT-navet 65 44 8 21 16 26  1 
Resurscentrum för fysik 51 23 11 17 24 36 5 17 
Kemilärarnas resurscentrum 58 35 10 22 18 25 5 11 
Resurscentrum för biologi och biotek-
nik 

69 54 8 22 9 15 4 1 

Centrum för tekniken i skolan 43 55 16 19 31 19 3 3 
NTA-projektet 71 72 12 13 8 8 1 2 
Nord-lab 80 72 13 9 2 6  1,5 
 
 
 
Enligt missiv Dnr 2001:1804 är NOT-bladet ett av NOT-projektets främsta verktyg för att 
förändra attityder till naturvetenskap och teknik samt att stimulera användandet av nya 
metoder. Upplagan är på ca 20 000 exemplar och de sprids på framförallt grund- och gym-
nasieskolor. I enkäten till deltagare på NO-biennaler och CETIS-konferenser tillfrågades 
lärarna om deras kännedom om NOT-bladet och hur stor användning de haft av det. Kän-
nedom om NOT-bladet visar sig relativt god bland biennalbesökarna. Cirka 80 % har hört 
talas om NOT-bladet men nästan en femtedel av dessa har inte läst det. Hälften av de som 
läst NOT-bladet tycker att det gett personlig stimulans, 20 % anger att NOT-bladet ökat 
intresset för naturvetenskap och 15 % anger att det har påverkat deras undervisning i na-
turvetenskap. En del av deltagarnas kommentarer på lärarenkäten pekar på att informatio-

  



nen om hemsidor och NOT-blad inte nått fram till lärarna. Kommentarer som ”Jag har an-
tecknat adresserna från punkt 16” och ”Synd att man är anonym. Jag skulle vilja veta mer 
om NOT-bladet.”, redovisas i enkäten. 
 
Tabell 2. NOT-bladets betydelse för lärare som har deltagit i NO-biennal och CETIS-
konferens och säger sig känna till publikationen. 
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Att NOT-bladet har stimulerat många lärare och även i vissa fall påverkat deras undervis-
ning kan tolkas som ett positivt resultat av publikationen. En analys av vilka av de olika 
deltagargrupperna som känner till NOT-bladet kommer att genomföras då resterande da-
tamaterial samlats in. Även andra målgrupper ska tillfrågas om hur de upplever värdet av 
NOT-bladet för att bedöma skriftens samlade värde. Lärarutbildarna som deltog i LUN-
seminarieserien tillfrågades om de känner till och har haft nytta av NOT-blad och NOT-
häfte. Av de hittills 10 intervjuade lärarutbildare var det hälften som kände till och hade 
haft nytta av dessa publikationer. I de flesta fall var enstaka artiklar de använt i diskussio-
ner med lärarstudenter. Av de övriga var det en som inte hade hört talas om det och fyra 
som hade bläddrat i enstaka publikationer. 
(Vi har även skickat ut en mindre enkät till fem skolor som ej haft deltagare på NO-biennal 
eller Cetis-konferens och som inte är i NOT-kommuner för att se om de är lika informera-
de om NOT-blad och hemsidor. ) 
 
 

LUN seminarieserien 
Intervjuer med lärarutbildare som deltagit i LUN-seminarieserien. 
Av de hittills genomförda intervjuerna med lärarutbildare (10st) och prefekter (3 st) på 
lärarutbildningen framgår det att satsningen med en två år lång nationell seminarieserie har 
var varit mycket uppskattad.    
Mera resultat kommer 
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Slutsatser och sammanfattande diskussion 
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