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Utvärdering av 
projektet Hållbara Kliv

Mattias Wikner och Elin Törner, Juni 2008
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Utvärderingens genomförande

1. Inledande del
Startmöte
Inledande orientering

2. Kartläggande del
Dokumentstudier
Explorativa intervjuer
Framtagande av förändringsteori

3. Värderande del
Enkät till samtliga lärare
Intervjuer med urval av referensgrupp

Fallstudier på två skolor

4. Avrapportering
Skriftlig rapport
Muntlig redovisning
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Förändringsteori för Hållbara Kliv

Fler lärare (icke NT) får 
ett ökat intresse om 
naturvetenskap och 
teknik

Omställningen till 
ett hållbart 
samhälle 
påskyndas

Lärare på olika skolor 
byter erfarenheter

Lärarna får uppdaterad 
kunskap om NT

Lärare från olika ämnen 
utvecklar ett tematiskt 
arbetssätt tillsammans, 
som en naturlig del av 
undervisningen (skapar 
sammanhang och ser 
helheter)

NT-undervisningen utgår 
från elevernas intressen

Lärarna får ökad 
kompetens att bedöma 
elevers kunskap vid 
temarbeten

Lärare och elever 
analyserar styrkor och 
svagheter i större 
utsträckning, gällande 
såväl undervisning som 
elevers kunnande

Temaarbetenas koppling 
till program- och 
kursplanemål synliggörs

Elevernas kunskap 
om/intresse för NT ökar

Skolledare stimulerar 
utvecklingen

Gemensamma 
studiebesök

Gemensamma 
föreläsningar

Temaarbeten (på
hemmaplan)

Introduktion av 
skolledarna i 
projektet

Gruppdiskussioner 
kring temaarbete

NT-undervisningen är 
meningsfull utifrån ett 
”hållbar-utvecklings-
perspektiv”

Lärarna får kunskap om 
elevernas intressen inom 
NT

Lärarna får ökad 
medvetenhet kring 
konsekvenser av det egna 
handlandet
(hållbara kliv)

Lärarna får ökad 
kompetens att inkludera 
elever i utvecklingen av 
undervisningen

Aktiviteter                          Utfall Resultat Effekter
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Enkätundersökning

Skola Antal svarande Andel av svaren 

Ellen Key skolan 6 18 % 
Västerviks gymnasium 4 12 % 
Kristinebergsskolan 6 18 % 
Oscarsgymnasiet 6 18 % 
Slottsskolan 3 9 % 
Jenny Nyströmskolan 8 24 % 

Totalt 33 100 % 
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Intervjuer och fallstudier

Intervjuer 4 (8)

Siv Frisell

Kerstin Eriksson

Astrid Petersson

Anders Jidesjö

Fallstudier (skolledare, lärare, elever)

Ellen Key

Oscarsgymnasiet



2

Slide

Förändringsteori för Hållbara Kliv

Fler lärare (icke NT) får 
ett ökat intresse om 
naturvetenskap och 
teknik

Omställningen till 
ett hållbart 
samhälle 
påskyndas

Lärare på olika skolor 
byter erfarenheter

Lärarna får uppdaterad 
kunskap om NT

Lärare från olika ämnen 
utvecklar ett tematiskt 
arbetssätt tillsammans, 
som en naturlig del av 
undervisningen (skapar 
sammanhang och ser 
helheter)

NT-undervisningen utgår 
från elevernas intressen

Lärarna får ökad 
kompetens att bedöma 
elevers kunskap vid 
temarbeten

Lärare och elever 
analyserar styrkor och 
svagheter i större 
utsträckning, gällande 
såväl undervisning som 
elevers kunnande

Temaarbetenas koppling 
till program- och 
kursplanemål synliggörs

Elevernas kunskap 
om/intresse för NT ökar

Skolledare stimulerar 
utvecklingen

Gemensamma 
studiebesök

Gemensamma 
föreläsningar

Temaarbeten (på
hemmaplan)

Introduktion av 
skolledarna i 
projektet

Gruppdiskussioner 
kring temaarbete

NT-undervisningen är 
meningsfull utifrån ett 
”hållbar-utvecklings-
perspektiv”

Lärarna får kunskap om 
elevernas intressen inom 
NT

Lärarna får ökad 
medvetenhet kring 
konsekvenser av det egna 
handlandet
(hållbara kliv)

Lärarna får ökad 
kompetens att inkludera 
elever i utvecklingen av 
undervisningen

Aktiviteter                          Utfall Resultat Effekter

Slide

En mer meningsfull NT-undervisning

Utfall:
Många lärare har fått uppdaterad kunskap

Många lärare har fått ökad medvetenhet

Resultat:
Flertalet lärare upplever att de ändrat innehållet i undervisningen

Eleverna håller med men upplever inte en lika tydlig förändring

Analys:
Projektet har gett lärarna tillfälle att diskutera tillsammans och 
skaffa sig gemensamma utgångspunkter
Uppdaterad kunskap och ökad medvetenhet hos lärarna är 
antagligen inte tillräckligt för att förändra undervisningen
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Ett tematiskt arbetssätt för lärare från olika 
ämnen

Utfall:

Intresset för naturvetenskap och teknik har ökat bland icke-NT-lärare

Samtliga lärare har genomfört gemensamma temaarbeten i någon form

Projektets temaplaneringsaktiviteter har varit betydelsefulla

Resultat

Skiftande bild; flertalet lärare har utvecklat ett tematiskt arbetssätt, vissa 
har inte gjort detta alls

Analys

Vissa lärare har upplevt föreläsningarna som teoretiska

Skolledarnas intresse är en viktig förutsättning; lärarna önskar mer tid 
alternativt mer spridning/förankring
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NT-undervisningen utgår från elevernas intressen

Utfall
Samtliga lärare upplever att projektet bidragit till en bättre 
kunskap om elevernas intressen

Resultat
Lärarna och eleverna har olika bilder – eleverna upplever inte i lika 
hög grad att NT-undervisningen utgår från deras intressen

Analys
Eleverna uppfattar inte att projektet har haft något större 
genomslag

Att låta eleverna välja inriktning inom ramen för ”hållbar 
utveckling” ger bäst resultat
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Lärare och elever analyserar styrkor och 
svagheter

Utfall
En majoritet av lärarna upplever att de lättare kan bedöma elevernas 
kunskap vid temaarbeten
Majoriteten av lärarna har blivit bättre på att inkludera eleverna i 
bedömningen
Lärarna upplever att de blivit bättre på att koppla ihop temaarbete med 
programmål och mål i kursplaner

Resultat
Ett fortsatt användande av konventionella kursutvärderingar och 
individuella utvecklingssamtal
Elevernas synpunkter har ingen större inverkan på pågående kurs

Analys
Lärarna har fått ökade teoretiska kunskaper om bedömningssätt och 
inkludering men saknar tid och stöd för att tillämpa detta i praktiken
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Förutsättningar

Utfall

Lärarna upplever ett svagt stöd från skolledare

Utbytet mellan lärare har varit inskränkt till de gemensamma 
utbildningstillfällena

Resultat

Viktiga förutsättningar har saknats

Analys

Lärarna önskar såväl mer stöd i form av intresse och uppmuntran, 
som bättre förutsättningar i form av tid
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Ökad elevkunskap och -intresse för NT

Effekt:

Såväl lärare som elever vittnar om ett ökat intresse för hållbar
utveckling

Det ökade intresset för naturvetenskap och teknik är inte lika
tydligt

Analys

Goda förutsättningar för långsiktig måluppfyllelse då vissa resultat 
redan kan ses

Lärare och elever upplever utfall och resultat som relevanta –
särskilt att utgå från elevernas egna intressen
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Lärarnas bedömning av resultatmålens relevans 
för att kunna uppnå det långsiktiga effektmålet
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Slutsatser och rekommendationer

Projektet stärks av hög grad av integration i ordinarie verksamhet

Ökad kunskap och medvetenhet bland lärarna är antagligen inte tillräckligt för att 
förändra undervisningen

Föreläsningarna skulle kunna anpassas mer efter lärarnas förkunskaper – särskilt 
tydligt gällande temaarbete

Två huvudteman förhindrar projektet från att bli än mer effektivt:
Skolledarnas stöd och intresse är ett förbättringsområde
Lärarna behöver stöd att omsätta nyvunnen kunskap i praktik

Framgångsfaktorer har varit att aktiviteterna har varit spridda under en längre 
period samt att lärarna har fått uppgifter att genomföra i sin egenverksamhet

Goda förutsättningar för hållbarhet - att arbetssätten är väl integrerade i den 
ordinarie verksamheten betyder att resultaten inte är helt beroende av nya 
projektpengar


