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Abstract 

I Sverige och utomlands har man på senare tid sett framväxten av ett 

nätverk av s.k. Science Centers (SC). Dessa SC har som viktigaste syfte 

att öka besökarnas naturvetenskapliga intresse. När det gäller elever från 

högstadiets senare år kan detta ökade intresse för naturvetenskap t ex 

visa sig i form av en ökad benägenhet hos eleverna att söka sig till ett 

naturvetenskapligt inriktat gymnasieprogram. 

Vi har utvecklat och använt en enkät-baserad metod för att undersöka den 

påverkan på elevers intresse för naturvetenskap som ett besök på SC har. 

Enkäten är lämplig att användas för elever från grundskolans senare 

årskurser. Metoden är avsedd att användas för att utvärdera hur väl SC 

uppfyller sitt mål; att öka elevernas intresse för naturvetenskap. 

I en blygsam pilot-studie har vi visat att metoden fungerar. Vi redovisar 

även några resultat från studien. Vi diskuterar också metodens svagheter 

och visar på möjligheter till förbättringar. 
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1 Inledning 

Det finns en medial debatt i Sverige som till stor del handlar om bristen 

på, eller en befarad framtida brist på, naturvetare och tekniker. I 

samhällsdebatten betonas nästan uteslutande ekonomiska argument för 

naturvetenskaplig utbildning. Debatten utgår ifrån att Sveriges 

ekonomiska välstånd kommer att vara beroende av tillgången på 

naturvetenskapligt och tekniskt välutbildad arbetskraft. Man diskuterar 

hur man ska kunna stimulera ungdomar till att välja naturvetenskapliga 

utbildningsvägar av ekonomiska skäl; såväl privatekonomiska som 

samhällsekonomiska. 

Från den pedagogiska forskningen har man kunnat höra även andra 

argument för naturvetenskapernas plats på skolschemat. Man har här till 

exempel poängterat nyttan av naturvetenskapliga kunskaper i 

vardagslivet och även betonat naturvetenskapernas betydelse som 

kulturell aktivitet. 

Britt Lindahl redogör i sin doktorsavhandling för många av argumenten 

kring naturvetenskapernas plats i dagens utbildningssystem (Lindahl, 

2003). Lindahl konstaterar sammanfattningsvis att naturvetenskap i 

allmänhet anses viktigt, men att argumenten för naturvetenskap varierar 

mellan olika intressenter. 

I Sverige har man kunnat observera ett sjunkande intresse för 

naturvetenskap och naturvetenskapliga studier under lång tid. Figur 1 

nedan visar några års antagningsstatistik för de tre mest 

naturvetenskapliga programmen i den svenska gymnasieskolan; 

Naturvetenskapliga programmet (Nv), Tekniska programmet (Te) och 

International Baccalaureate (IB). Man kan se att intresset för Nv sjunkit 

från c:a 12% till 9% av de sökande till gymnasieprogrammen sedan 

2002. IB och Te har samtidigt klarat sig något bättre. 
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Diagram 1.1 visar utvecklingen av andelen sökande till de naturvetenskapliga gymnasieprogrammen 

från 2002 till 2009 (SCB, 2010). Vid 2009 års ansökningsomgång kunde man skönja en liten ökning. 

Var det ett trendbrott? Svaret får vi under våren 2011, när årets ansökningsstatistik blir offentlig. 

När det gäller ansökan till högre utbildning, vid högskolan, kan man 

också konstatera en liten nedgång, parallell med den nedgång man 

kunnat se för naturvetenskapliga gymnasieutbildningar. I figur 2 framgår 

tydligt att ”Teknik och tillverkning” tappat mark, från att ha varit c:a 

19% av alla ansökningar till högskolan år 2001, till att bara motsvara c:a 

16% år 2010. När det gäller ”Naturvetenskap, matematik och data” är 

trenden först vikande (2001-2006), men man kan kanske våga hoppas på 

ett stigande intresse från 2007 och framåt? 

Diagram 1.2  visar att andelen sökande till de högskoleprogram. SCB fördelar sökande  till  

”Naturvetenskap, matematik och data” respektive ”Teknik och tillverkning” efter utbildningsinriktning 
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enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) (SCB, 2000). 

Politiker och samhällsdebattörer har sett det vikande intresset för 

naturvetenskapliga och tekniska studier som ett problem. För att råda bot 

på detta sjunkande intresse har myndigheter och andra intressenter, i 

Sverige och internationellt, skyndat på framväxten av så kallade ”Science 

Centers” (SC). SC är ett slags experimentverkstäder där lärare, elever 

och ofta även allmänheten kan hämta inspiration för vidare 

naturvetenskapliga studier. Intressenter i SC är ofta kommuner, landsting 

och även olika lokala aktörer så som t ex arbetsgivare inom tekniska och 

naturvetenskapliga verksamheter.  

Ett sjunkande intresse för naturvetenskapliga studier skulle naturligtvis 

kunna bero på många faktorer, vid sidan av bristande intresse för 

naturvetenskap per se. Sådana faktorer kan vara konkurrens med andra 

studievägar, att den framtida ekonomiska avkastningen på 

naturvetenskapliga studier bedöms som för liten, att de 

naturvetenskapliga eller tekniska yrkesrollerna inte lockar, etc. 

Även kunskapsnivåerna i skolan har i olika utvärderingar konstaterats 

vara på nedåtgående (Skolverket, 2004; OECD, 2009), och denna trend 

kan ju knappast bero på de ovan nämnda faktorerna - en grundskoleelevs 

uppfattning om t ex en fysikers framtida yrkesroll kan knappast påverka 

grundskoleelevers studieresultat. Vi anser att de försämrade 

naturvetenskapliga studieresultaten, i den svenska skolan såväl som 

internationellt, åtminstone delvis beror på ett minskat intresse för 

naturvetenskap hos eleverna. 

Det har satsats en hel del pengar och resurser på att bygga upp Science 

Centers, oftast med det uttalade syftet att lyfta intresset för 

naturvetenskapliga studier hos ungdomar. En fråga som genast infinner 

sig är varför man inte gör liknande satsningar på t ex kultur, hantverk, 

media, administration osv. Inom medieyrkena har antalet anställda ökat 

lavinartat de senaste åren, medan antalet sysselsatta inom 
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naturvetenskapliga yrken inte växt tillnärmelsevis lika mycket. Man kan i 

det perspektivet ställa frågan varför statsmakten anser att det 

naturvetenskapliga intresset bland ungdomar är så viktigt att stimulera? 

Det är tydligt att naturvetenskaplig utbildning anses på något sätt 

viktigare än annan utbildning, trots att arbetsmarknaden alltså inte ser 

speciellt ljus ut för naturvetare. 

Diagram 1.3  visar SCB's prognos för tillgång och efterfrågan på arbetskraft år 2030. Antal personer 

och fördelning efter utbildningsinriktning. SCB's prognos är alltså att vi kommer att ha ett litet 

underskott på arbetskraft inom ”Teknik och tillverkning”, medan  det inom ”Naturvetenskap, 

matematik, data” förväntas finnas ett procentuellt större överskott. Var kan statsmakterna ha fått sin idé 

om att naturvetenskapligt utbildad arbetskraft kommer att vara en kritisk bristvara i framtiden? 

I en nyligen framlagd statlig utredning konstaterar Teknikdelegationen 

(SOU 2010:28) att intresset för studier i matematik, naturvetenskap och 

teknik, samt informations- och kommunikationsteknik (IKT) har ökat 

under de senaste åren. Vidare skriver Statistiska centralbyrån (SCB), på 

tal om trender vad gäller utbildningsinriktningar, i sin rapport 

Utbildningsstatistisk årsbok 2008 att ”Inom teknik och tillverkning är det 
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ingen större skillnad mellan åldersgrupperna, medan det är vanligare 

bland yngre med en utbildning inom naturvetenskap, data och 

matematik.”
1
 (SCB, 2008, s. 18). 

Vi konstaterar att intresset för naturvetenskapliga och tekniska 

utbildningar faktiskt verkar ha varit konstant, eller till och med något 

ökande under senare år. Kan detta något ökande intresse bero på de 

satsningar, t ex att skapa SC's, som gjort för att stimulera ungdomar till 

att söka naturvetenskapliga utbildningar? 

Problemet med ungdomars förment svala intresse för naturvetenskapliga 

studier och med tomt gapande studieplatser, som uppmärksammats av 

statsmakterna och i media på senare tid, kanske speglar det ökande 

utbudet av tekniska utbildningar snarare än ett vikande intresse från 

studenternas sida. Lindahl konstaterar att ”Sökbilden till högskolor och 

universitet visar också på ett stort intresse men intresset överensstämmer 

inte med erbjudna platser.”
2
 (Lindahl, 2003). 

Tidvis har den offentliga debatten om problemet med det svala 

naturvetenskapliga intresset hos ungdomar haft ett ganska högt tonläge. I 

en artikel i Dagen Nyheter den 27 Maj 2004 uttryckte professor Ingrid 

Carlgren, tillsammans med sin doktorand Magnus Hultén, farhågor för 

att Skolverket avsiktligt sprider lögner om ungdomars låga intresse. 

Carlgren och Hultén hävdar att Skolverket strukit ett av dem författat 

avsnitt i en rapport, för att avsnittet inte bekräftade Skolverkets allmänna 

uppfattning, den att eleverna tycker att naturvetenskapliga ämnen är 

tråkiga (Carlgren och Hultén, 2004). 

                                                 

1  Statistiska Centralbyrån, SCB (2008), Utbildningsstatistisk 

årsbok 2008 (USÅ), s. 18 

2  Lindahl (2003), Lust att lära naturvetenskap och teknik? En 

longitudinell studie om vägen till gymnasiet, s. 34 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskare och politiker verkar 

ha olika uppfattning om det naturvetenskapliga intresset hos ungdomar 

idag. Å ena sidan visar forskning och antagningsstatistik för att intresset 

för naturvetenskap verkar vara mer eller mindre konstant över tiden. Å 

andra sidan uppvisar politiker och myndigheter oro för det låga intresset 

bland ungdomar för naturvetenskapliga studier och för att välja 

yrkesbana inom naturvetenskap. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Ett av SC’s viktigaste mål är att öka ungdomars allmänna intresse för 

teknik och naturvetenskap, och därmed i förlängningen, att öka 

ungdomarnas intresse för att välja en studieväg som leder till en 

yrkesbana inom tekniska eller naturvetenskapliga verksamheter. Vårt 

arbetes syfte är att undersöka SC's måluppfyllnad, med avseende på detta 

mål. Vi anser att det är angeläget att ta reda på hur ett besök på SC 

påverkar besökarna/eleverna, d v s om det verkligen ökar elevernas 

intresse för naturvetenskap såsom avsetts.  Vi vill också undersöka vilka 

kategorier av elever som påverkas starkast av ett besök på SC. 

Det är av intresse för lärare som planerar att besöka SC tillsammans med 

sina elever att veta hur besöket kan förväntas påverka eleverna och vilka 

elever som kan komma att påverkas mest. Vi tror att ett ökat intresse för 

naturvetenskap hos eleverna bland annat visar sig som en större 

benägenhet att söka sig till naturvetenskapliga program på gymnasiet. 

För att ta reda på om det verkligen förhåller sig så behöver mer 

omfattande och långsiktiga undersökningar göras. 

Av alla olika kategorier av besökare har vi därför valt att begränsa oss till 

elever från grundskolans senare år. Alltså till elever som precis har valt, 

eller precis står i begrepp att välja, studieprogram inför gymnasiet. 

Vi har fokuserat på två tydliga frågeställningar: 

1. Vi vill undersöka om ett besök på SC påverkar elevernas intresse 

för naturvetenskap, dvs. om SC's huvudsakliga syfte uppfylls.  

2. Vi vill också undersöka om SC fångar upp “rätt målgrupp”. Vi 

vill alltså undersöka vilken kategori av elever som påverkats mest 

av besöket. D v s är det elever med en redan positiv syn på 

besöket som får en mest positiv påverkan, eller är det kanske de 

elever som tidigare har ett svagt intresse? 
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Vår avsikt har alltså varit att mäta SC's påverkan på ungdomars intresse 

för naturvetenskap. För detta ändamål har vi skapat ett verktyg, en enkät. 

Vi har sedan använt enkäten för att göra en mindre undersökning. 

Enkäten vi utformat är avsedd att vara generellt användbar vid många 

olika SC av mycket varierande karaktär. Vi har därför valt att inte 

fokusera på, eller ställa frågor i enkäten, om enskilda experiment eller 

utställningsföremål.  
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3 Bakgrund 

Det finns i dagens samhälle många tillfällen till naturvetenskapligt 

lärande. Redan de tidigaste naturhistoriska museerna hade ett tydligt 

syfte att lära ut naturvetenskap och även att inspirera till 

naturvetenskapliga studier. Det svenska naturhistoriska riksmuseet 

(NRM) startade sin verksamhet i Stockholm på 1700-talet. På sin 

webbplats skriver NRM: ”Vår vision är att öka alla människors kunskap 

om naturen och dess mångfald”. Idén att inspirera allmänheten till studier 

och ge kunskaper i naturvetenskap är alltså varken originell eller ny. Vad 

som däremot är ett nytt fenomen är att många kommuner och lokala 

företag har gått samman och startat Science Centers på många orter i 

Sverige. Fenomenet är också internationellt. Verksamheterna har ofta ett 

antal pedagoger kopplade till sig och de flesta tar emot besök från 

allmänhet och skolor. 

Science Centers i norden har en samarbetsorganisation, NSCF, Nordisk 

Science Center Forbund. NSCF definierar sina medlemmars verksamhet 

så här på sin hemsida:  

Med science center avses här utställnings- och aktivitetscentra med syfte att 

popularisera vetenskap, och som strävar till inlärning genom interaktiva objekt och 

demonstrationer. 

NSCF har till dags dato (december 2010) 21 medlemmar (se bilaga 

10.3). 

Många besökare på Science Centers är mest ute efter förströelse, på 

samma sätt som besökare på museum. Förströelse kan ofta, i varje fall 

för vuxna privatpersoner, vara den viktigaste orsaken till ett besök på ett 

Science Center (se t ex Falk & Storksdieck, 2010). Det blir då viktigt för 

Science Centret att kunna förmedla naturvetenskapliga kunskaper 

samtidigt som man underhåller sina besökare. När det gäller besökande 

skolklasser är förhållandet kanske det motsatta, det gäller då för Science 
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Centret att kunna förmedla kunskaper på underhållande sätt, detta i 

kontrast till skolans egen undervisning, som alltså av någon anledning 

inte anses vara tillräckligt underhållande, stimulerande eller 

intresseväckande. 

En stor skillnad mellan SC och ”den vanliga skolan” är att ett SC är 

specialiserat, att det kan ta emot besökare ur allmänheten och elever från 

flera olika skolor. Det innebär att man kan ha specialiserade, större och 

dyrare experiment och utställningar än vad en skola kan. Det skulle 

naturligtvis bli mycket dyrt att vid varje skola bygga upp t ex  ett eget 

planetarium. 

Många tidigare studier har fokuserat på inlärning, d v s man har försökt 

mäta hur väl SC har lärt ut naturvetenskap. Forskare har gjort 

observationer för att se hur besökare interagerar med 

experiment/utställningar och med andra besökare och/eller lärare, i syfte 

att kunna optimera lärandemiljön, med avseende på just lärandet (se t ex 

van Schijndel m fl, 2010, Gunnarsson, G, 2008). Vi har i vår studie 

fokuserat på besökarnas intresse för naturvetenskap. De flesta SC säger 

att de vill väcka besökarnas intresse. Målet med SC’s verksamhet är 

alltså inte enbart lärande, utan även att inspirera och att påverka 

besökarnas attityd till och intresse för naturvetenskap. 

Internationellt har problem i den naturvetenskapliga undervisningen 

diskuterats under lång tid. Forskare har påpekat att undervisningen ofta 

varit ”boring, irrelevant, and outdated; designed only to educate a 

minority of future scientists, rather than equipping the majority with the 

scientific understanding, reasoning, and literacy they require to engage as 
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citizens in the twenty-first century”
3
 (Braud och Reiss, 2006; Hackling m 

fl., 2001; Millar och Osborne, 1998). Tillkomsten av SC kan sägas vara 

ett försök till popularisering av naturvetenskap för att nå fler elever och 

intressera så många elever som möjligt för naturvetenskapliga studier. 

                                                 

3  Braud och Reiss, Towards a More Authentic Science Curriculum: 

The contribution of out-of-school learning (2006), Int J Sci Edu, (28)12, 

s. 1373 
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4 Teori 

En av idéerna bakom skapandet av SC är alltså att stimulera intresset för 

naturvetenskap och teknik hos framförallt ungdomar. Detta ökade 

intresse hos ungdomar förväntas sedan öka ungdomarnas motivation för 

naturvetenskapliga studier. Det allmänna antagandet är att motivation för 

studier, i sin tur, leder till bättre studieresultat och även till att fler elever 

väljer en naturvetenskaplig utbildningsväg. Det finns dock de forskare 

som pekat på att elevernas attityd till och intresse för naturvetenskap 

verkar ha ganska liten korrelation med deras studieresultat (Fraser, 1982, 

Schibeci, 1984). Vår undersökning fokuserar i första hand på elevernas 

intresse, inte på studieprestationer. 

Grundtanken till SC's pedagogik kan man härleda till början av 1900-

talet och utbildningsfilosofen John Dewey. Konceptet ”learning-by-

doing” kommer från hans tankar kring den progressiva undervisningen. I 

denna ska eleven sättas i centrum och den ska då ske genom att eleven 

ska få möjligheter att anskaffa sig nya erfarenheter utifrån de 

erfarenheter de har med sig. Tanken är att genom att styra de nya 

erfarenheterna hos eleven skapa ett naturligt intresse hos eleven till att 

vilja hitta nästa erfarenhet på egen hand. Pedagogen är tänkt att vara en 

vägledare för eleven som stöder eleven i dennes utbildning. Som 

pedagog innebär detta att undervisningen sker på ett mycket lyhört sätt 

med elevernas behov i centrum. Deweys målsättning med sin 

utbildningsfilosofi var att skapa individer med en kritisk samhällssyn och 

med modet och erfarenheten att påtala och att försöka förändra ett icke 

fungerande samhällssystem. Och på detta sätt anpassa samhället efter 

individerna. Det finns många likheter med de tankar som Vygotsky 

senare skulle presentera kring undervisning. Men Deweys grundtanke 

skiljer sig från Vygotskys grundtanke, som är att utbildningen ska forma 

individen till att passa in i samhället. För en utförligare beskrivning av 

Deweys och Vygotskys tankar, se t ex Glassman, 2001. 
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Vårt arbete handlar om naturvetenskapligt intresse, och i förlängningen 

även om valet av studieväg, hos elever i grundskolans årskurs 9, samt hur 

detta intresse påverkas av ett besök på SC. Begreppet ”intresse” kan 

naturligtvis tolkas på många olika sätt. Det är inte alls säkert att 

begreppet tolkas på samma sätt av oss som utformar 

enkätundersökningen, som av dem som utsätts för undersökningen. 

Motivation handlar om vad som utövar inflytande över vårt beteende; 

vad som riktar och bestämmer intensiteten i vårt handlande. SC's idé är 

alltså att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos framför 

allt ungdomar. Syftet är alltså oftast inte primärt att ge besökarna nya 

naturvetenskapliga kunskaper, utan just att stimulera deras nyfikenhet 

och väcka intresse. Detta ökade intresse antas stimulera ungdomar till 

naturvetenskapliga studier. Detta intresse, eller inre motivation, antas i 

sin tur leda till bättre studieresultat och också till att fler elever väljer en 

naturvetenskaplig utbildningsväg på gymnasiet.  

Begreppen intresse, attityd, motivation, behov och mål är intimt 

förknippade med varandra. Inom forskningsområdet kring faktorer som 

påverkar intresse och attityder verkar det finnas två grupperingar: en som 

använder begreppet ”attityd” och en som använder ”intresse” (Lindahl, 

2008; Helldén, Lindahl och Redfors, 2005). Vi använder här begreppen 

synonymt. Eftersom forskningen har svårt att skilja begreppen åt, 

förväntar vi oss inte att våra respondenter i enkätundersökningen skiljer 

på begreppen när de besvarar enkäten. I enkäten har vi därför, med 

avsikt, undvikit att fråga direkt efter ”naturvetenskapligt intresse”, just av 

anledningen att vi inte vet vad respondenterna läser in i detta begrepp. 

Istället har vi frågat efter konkreta saker som ”Är du intresserad är av hur 

en TV fungerar?” (se t ex fråga 11 i elevenkäten, bilaga 1). Avsikten är 

alltså att enkäten själv ska kunna besvara hur intresserad respondenten 

egentligen är, oberoende av hur intresserad han eller hon anser sig vara. 

Därigenom definierar enkäten till viss del vad det innebär att ha ett 
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”naturvetenskapligt intresse”. Huruvida detta är en korrekt eller ens en 

bra definition av intresset låter vi vara en öppen fråga. 

När det gäller begreppet ”motivation” brukar man tala om ”inre” och 

”yttre” motivation. Med ”inre motivation” menas upplevelsen av att 

saker ”har ett värde i sig själv”, t ex tillfredsställelsen i att förstå ett 

fenomen eller ett sammanhang, eller i att t ex slutföra ett intressant 

examensarbete. Med ”yttre motivation” menar man strävan mot ”yttre” 

mål, t ex hög status, högre lön, berömmelse etc. (t ex den examen och det 

arbete som slutförandet av ett examensarbete kan medföra). Vi tror inte 

att yttre motivation är eller bör vara den starkaste drivkraften för 

ungdomar när de väljer yrkes- eller studievägar. Den norske didaktikern 

Svein Sjøberg uttrycker i sin bok ”Naturvetenskap som allmänbildning: 

en kritisk ämnesdidaktik” (Sjøberg, 2010) tvivel på att de så vanliga 

nyttoargumenten, som man ofta hör i debatten, skulle vara tillräckliga för att 

motivera ungdomar till att läsa naturvetenskap. Att man kan få ett 

statusjobb, en trygg anställning eller en hög lön, är nog bra, men vi anser, 

tillsammans med Sjøberg och andra, att den viktigaste motivationen bör 

komma inifrån. Vi anser att motivationen för studier bör komma från ett 

genuint intresse för ämnet som ska studeras eller av ett intresse för det 

yrkesarbete som studierna eventuellt leder till. 

I detta arbete har vi utarbetat en enkät för att mäta den eventuellt 

intresse-höjande effekt som ett besök på ett SC kan ha. Vi har framförallt 

två skäl till att vi vill kunna mäta denna effekt: 

1. För att kunna ställa den intresse-höjande effekten i relation till t 

ex kostnaden för att bygga upp ett SC, till kostnaden för att 

besöka ett SC, eller för att kunna jämföra effekten med andra 

intresse-väckande aktiviteter. 

2. För att en besökande lärare ska kunna ha någon uppfattning om 

vilka elever som kommer att påverkas och hur de kommer att 

påverkas av ett besök på SC. 
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5 Metod 

5.1 Allmänt om enkätundersökningar 

I vår enkät ställer vi frågor om lärares och elevers förväntningar före ett 

besök och deras intryck efter besöket och om hur elevernas intresse för 

naturvetenskap påverkats av besöket. Vår tanke var ursprungligen att 

genomföra enkäten på ett par olika SC, men olyckliga omständigheter 

gjorde att vi bara kunnat samla in svar från Vattenhallen i Lund. Eftersom 

frågeställningen gäller individers ”intresse” eller ”attityd” har vi valt att 

utföra undersökningen i form av en enkätundersökning. Huvudskälen till 

att vi valt just en enkätundersökning som vår metod är att den är ett 

enkelt, billigt och är mindre tidskrävande sätt att samla in ett stort 

material från många respondenter (Ejvegård, 2009). Professor Ejvegård 

hävdar vidare att intervjun lämpar sig bäst för att fråga ut experter, 

medan enkäten passar ”bäst när vanligt folk skall utfrågas och då det 

gäller att få fram attityder, smak och åsikter”
4
. Ansatsen kan sägas vara 

deduktivt kvantitativ, i det att vi som undersökare formulerat frågorna 

och givit mer eller mindre fasta svarsalternativ åt respondenterna. Vi kan 

alltså inte förvänta oss att få svar som faller utanför våra förut bestämda 

kategorier och alternativ. Enkäten är en på så vis också ett exempel på 

hypotes-driven forskning. (Men vilken forskning är inte det? T.o.m. den 

store upptäckaren Columbus hade ju ett slags hypotes, när han ”råkade” 

upptäcka Amerika i förbifarten). Vår hypotes kan sägas vara att vi tror att 

eleverna påverkas av ett besök på SC och att denna påverkan är mätbar 

med vår enkät. 

Vi har naturligtvis försökt formulera frågor som är enkla, tydliga och 

relevanta. Frågorna behandlar de aspekter av SC-besöket som vi söker 

svar kring, utan att för den skull vara ledande. Vid frågekonstruktionen 

                                                 
4  Ejvegård, (2009), s. 55 
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har vi haft visst stöd från Göran Ejlertssons bok ”Enkäten i praktiken” 

(Ejlertsson, 2005). 

Ett problem med enkätundersökningar är att de inte alltid är tillförlitliga, 

man kan t ex inte alltid veta om respondenterna tolkat 

frågorna/svarsalternativen på det sätt som undersökaren avsett. Man kan 

heller inte alltid vara säker på att respondenterna svarat ärligt. Vid 

överföring av resultat på en större grupp, är det naturligtvis viktigt att 

man gör ett tillräckligt stort urval (stickprov) och att detta urval är 

representativt för den större population som man vill generalisera 

resultatet till. Vidare kan det finnas problem med undersökningens 

validitet, t.ex. med avseende på urvalet och antalet tillgängliga 

respondenter. Bortfallet kan vara externt, d.v.s. då det av något skäl 

saknas svar från en del av respondenterna i urvalet, eller internt, då det 

fallit bort svar på vissa frågor. 

Vi har valt att fråga eleverna om deras intresse för naturvetenskap ökat 

som en följd av deras besök på SC. Vi har inriktat oss på elever från 

grundskolans högstadium av flera skäl, bl.a. för att de kan förväntas ha 

en viss medvetandegrad vad gäller begreppet ”naturvetenskap”, samt för 

att de kan förväntas klara av att besvara en enkät självständigt. Lite äldre 

eleverna behöver inte heller intervjuas individuellt, så som man kanske 

skulle behövt göra med yngre individer. Högstadieelever har även nått en 

ålder då de troligen börjat fundera över sitt framtida yrkesval. 

I vårt arbete har vi inte haft någon referensgrupp, där vi t.ex. frågat 

elever som inte varit på besök på SC om deras naturvetenskapliga 

intresse. Vi är medvetna om att vi därigenom fått ett ganska skevt urval 

av elever; nämligen de elever vars lärare har haft en positiv syn på vad 

ett besök på SC innebär (om vi antar att lärare som besöker SC med sina 

elever har en mer positiv syn på SC-besök än lärare som inte besöker 

SC). Vi har även tagit fram en enkät för lärarna, men vi kan alltså 

knappast förvänta oss att se några direkt negativa attityder bland lärarna. 
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I varje fall inte före besöken. Våra resultat kan alltså inte generaliseras 

till att gälla elever som inte besöker SC. 

5.2 Vår enkätundersökning 

Vår undersökning bygger på två enkäter, en till läraren som medföljer 

respektive klass till SC och en till de elever, ”respondenter”, som deltagit 

vid respektive besök (enkäterna återfinns i bilaga 1). 

Respondenterna blev informerade om vad enkäten innebar och vad den 

skulle användas till i samband med att enkäten delades ut. De blev även 

informerade om att det är helt frivilligt att delta. Utdelningen skedde i 

samband med ankomsten till SC, då respondenterna också besvarade den 

del av enkäten som innehåller frågor inför besöket. Respondenterna 

behöll sedan enkäten under hela besöket. Andra delen av enkäten 

besvarades i samband med att respondenterna lämnade SC. De främsta 

anledningarna till att respondenterna behåller enkäten är att man ska 

kunna koppla före och efter resultatet till en elev, samt undvika extra 

administrativt arbete för de som genomför enkäten. En annan fördel med 

detta förfarande är att respondenterna blir anonymiserade redan innan 

analysen, detta då det inte finns risk att någon som registrerar vilken elev 

som har lämnat in en specifik enkät. Eftersom ingen känslig information 

om respondenterna samlats in, anser vi att medföljande lärares samtycke 

varit tillräckligt för att uppfylla de etiska krav som kan ställas på ett 

examensarbete (Vetenskapsrådet, 1990). 

Vår avsikt var ursprungligen att fokusera på elever från årskurs 9, men 

det visade sig ganska svårt att få tillgång till just årskurs 9 under den 

aktuella tiden på året. Under november och december månad var 

niondeklassarna upptagna av besök på gymnasieskolor inför sina val av 

studieprogram. Det visade sig alltså vara ont om lämpliga respondenter 

under den aktuella perioden. Olyckliga omständigheter, i form av en 

ansvarig lärare som inte längre arbetade kvar på skolan, orsakade ett stort 

externt bortfall. Det enskilda bortfallet var uppskattningsvis 90 elever. Vi 
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har ingen anledning att anta att dessa elever på något sätt skiljer sig från 

de som faktiskt har besvarat enkäten, men ett så stort bortfall orsakar 

naturligtvis statistiska problem vid analysen av resultaten. Det finns även 

ett relativt litet internt bortfall genom att en del respondenter lämnat 

någon/några frågor obesvarade. Att det interna bortfallet är litet ser vi 

som en indikation på att våra frågor upplevts som lättförståeliga och 

relevanta av respondenterna och att man gärna svarat på alla frågor. Det 

låga interna bortfall kan alltså ses som mycket positivt om man vill 

använda vår enkät för en framtida större undersökning. 

Vår enkätundersökning omfattar trettiofyra (34) elever och tre (3) lärare, 

som var villiga att delta i vår undersökning. Samtliga respondenter har 

besökt Vattenhallen i Lund
5
. Övriga tillfrågade SC (vi kontaktade 

ytterligare tre SC) var positiva och visade stort intresse för vår 

undersökning, men hade alltså inga eller mycket få besök från 

högstadieelever inbokade under den aktuella tidsperioden. 

Det stora bortfallet i kombination med den blygsamma omfattningen av 

vår enkätundersökning har gjort att vi valt att behandla en del av våra 

data på ett mera kvalitativt sätt. Vi har av nöden tvingats modifiera vår 

ansats något. Vi har fokuserat mera på enkätens utformning, d v s på 

formulering av frågor, genomförande av enkäten och analysmetod, 

snarare än på analys av våra resultat. Enkätens utformning och metoden 

kan sägas vara en stor del av vårt resultat. 

                                                 

5  Vattenhallen Science Center i Lund drivs av Lunds Tekniska 

Högskola i samarbete med flera lokala sponsorer. 
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6 Resultat 

Resultaten baserar sig på en enkätundersökning som gjordes på 

Vattenhallen Science Center LTH, Lund, under första hälften av 

december 2010. Av de 42 enkäter som fylldes i var 6 enkäter inte 

tillräckligt ifyllda för att kunna användas till studien. Detta innebär att 

alla resultat som redovisas nedan baseras på 36 enkäter. Antalet 

lärarenkäter var endast 3st. Den huvudsakliga skillnaden mellan lärarnas 

svar var att en lärare (för tre av eleverna) markerat sina elever som 

ointresserade av No. De andra två lärarna hade elever som var mycket 

eller ganska mycket intresserade av No. Inga tydliga skillnader har gått 

att finna mellan de klasser som skulle tyda på att läraren skapar en 

skillnad. Med ett större statistiskt underlag skulle skillnader naturligtvis 

kunna visa sig. 

Vi anser att enkäten skulle kunna bidra med mycket viktiga kunskaper, 

om en fullskalig enkätundersökning genomfördes. 

Enkäten har bemötts på ett mycket positivt sätt på alla SC vi presenterat 

den för. Det låga interna bortfallet (nästan alla som svarat på enkäten har 

svarat på samtliga frågor) kan ses som en indikation på att vi formulerat 

frågorna på ett optimalt sätt. Vår enkät är klar att användas för en 

fullskalig undersökning. 

6.1 Beräkningar 

Betygssnitt uträknas genom att ge betygen följande värde IG 0, G 10, VG 

15 samt MVG 20, (i enlighet med de värden som betygsstegen tilldelas 

vid antagningsförfarande till t.ex. gymnasiet) och därefter avrunda 

medelvärdet mot närmaste betygssteg. Fysik, kemi biologi och 

matematik har slagits samman till Nv/Ma Svenska och engelska har 

slagits ihop till Sv/En 

Respondenterna fick ta ställning till fem olika påstående om deras 

intresse för naturvetenskap. Intresset beräknas sedan genom att ge svars 
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alternativ följande värde ”Inte alls” 1, ”Lite” 2, ”Ganska” 3 samt 

”Mycket” 4 och därefter avrunda medelvärdet mot närmaste steg. Har 

inget svar getts på någon fråga har värdet 0 använts. 

Övriga frågor har respondenternas svar använts direkt i analysen av 

resultatet. 

 

6.2 Upplevelse och förväntningar av ett besök 

på ett SC 

 

 

Diagram 6.1 visar förväntningarna mot 

respondenternas förväntade snittbetyg i Nv/Ma 

 

Diagram 6.2  visar förväntningarna mot 

respondenternas förväntade snittbetyg i Sv/En 

Diagram 6.1 och 6.2 visar respondenternas förväntade ämnesbetyg i 

skolan, samt de förväntningar man har inför besöket på SC. Ganska 

naturligt är att elever med förväntningar på höga ämnesbetyg också har 

höga förväntningar på SC-besöket. Man kan se att elever med en positiv 

syn på skolan och som tror sig om höga betyg, också har en positivare 

syn på det förestående SC-besöket. Men, intressant nog, ur diagrammen 

kan man också utläsa att elever som förväntar sig höga betyg i ämnena 

svenska och engelska också har högre förväntningar på SC-besöket än t 
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ex elever som förväntar sig höga betyg i matematik och 

naturvetenskapliga ämnen. 

Diagram 6.3 visar respondenternas upplevelse mot 

deras snittbetyg i Nv/Ma 

Diagram 6.4 visar respondenternas upplevelse mot 

deras snittbetyg i Sv/En 

Diagram 6.3 och 6.4 visar respondenternas förväntade betyg i relation till 

hur de har upplevt sitt SC-besök. Det man kan notera är att de 

respondenter som förväntar sig MVG i Nv/Ma inte tillhör den grupp som 

känner att de har haft den största upplevelsen, utan det är de respondenter 

som förväntar sig MVG i Sv/En och de respondenter som förväntar sig 

VG i Nv/Ma. 
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6.3 Vad har man lärt sig 

Diagram 6.5 visar respondenternas upplevelse av hur 

lärorikt besöket var med deras förväntade snittbetyg i 

Nv/Ma. 

Diagram 6.6 visar respondenternas upplevelse av hur 

lärorikt besöket var med deras förväntade snittbetyg i 

Sv/En. 

Diagram 6.5 och 6.6 visar på hur mycket respondenterna upplever att de 

har lärt sig under sitt SC-besök i relation till de betyg de förväntar sig att 

få. Återigen kan vi notera att det är inte de elever med förväntningar att 

nå MVG i Nv/Ma som upplevt besöket mest lärorikt. Den slutsats man 

kan dra är att de respondenter med höga betygsförväntningar redan är 

kunniga inom ämnet och kanske därför inte uppfattar besöket som lika 

lärorikt som andra respondenter. 
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7 Diskussion 

7.1 Enkäten 

Vi har fått in få enkätsvar, därför har vi varit mycket sparsamma i vår 

redovisning av svarsresultaten. Vi har t ex inte alls resonerat kring den 

statistiska signifikansen av de olika svarsfrekvenserna. Vi har inte gjort 

någon ansats till hypotesprövning. Vi anser att respondenternas svar inte 

är det enda viktiga resultatet av undersökningen och vi har även lyft fram 

konstruktion av ett enkätverktyg som ett viktigt resultat. Vi har 

konstruerat ett verktyg som kan användas, i framtida undersökningar, för 

att mäta effekten av SC-besök hos högstadieelever. Vi har konstruerat en 

enkät som är färdig att användas för utvärderingar på SC i stor skala och 

på många olika typer av SC i olika sammanhang. 

Vi anser att vår enkät har hög validitet, d v s att vi har ställt de rätta 

frågorna i enkäten. Detta innebär dock inte att vi är helt okritiska till våra 

frågeställningar. Om man ser på fråga 11 på elevenkäten undrar vi om vi 

ställer rätt frågor. Detta då vi hade förväntat oss ett större Nv-intresse än 

det som visade sig i undersökningen. 

 

11. Vad passar in på dig? Inte alls Lite Ganska Mycket 

Är du intresserad är av hur en TV 
fungerar? 

□ □ □ □ 

Tittar du på naturprogram på TV? □ □ □ □ 

Är du intresserad av att veta hur vi får 
elektricitet? 

□ □ □ □ 

Är du intresserad av att veta hur 
kroppen fungerar? 

□ □ □ □ 

Är du intresserad av miljöfrågor? □ □ □ □ 
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Diagram 7.1 visar antalet elever och deras Nv-intresse enligt vår mätmetod. 

Om man väljer att gå vidare med att göra en större undersökning 

rekommenderar vi att man kontrollerar enkätens validitet med en 

kompletterande metod. Man kan t ex genomföra ett antal djupare 

intervjuer och därigenom säkerställa att respondenterna har förstått 

frågan/frågorna som avsetts. 

7.2 Resultatet 

Det låga antalet respondenter begränsar tyvärr undersökningens 

reliabilitet och generaliserbarhet. Reliabiliteten borde prövas genom att 

undersökningen utökats till att omfatta ytterligare respondenter, samt ett 

eller ett par SC till, innan enkäten tillämpas på större material. 

I motsats till situationen vid en intervju, kan man vid en 

enkätundersökning inte ställa följdfrågor, och därmed inte heller få 

fördjupad information om saker man kanske inte frågat efter i enkäten. 

Detta är ett generellt problem med enkätundersökningar. En lösning kan 

vara att genomföra intervjuer med ett mindre urval av respondenter, tolka 

och analysera intervjusvar och att man sedan omformulerar 

enkätfrågorna inför nya undersökningar. 

7.3  Observationer 

Vi tycker att det är intressant att det verkar som om ett besök till ett SC 

ökar Nv-intresset hos de med förväntningar på MVG i Sv/En. Om det är 

sant så innebär det att SC lyckas öka intresset inom vissa kategorier. 
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Däremot ser vi inget som tyder på att de som är ointresserade av 

naturvetenskap skulle ha ändrat sin inställning till ämnet eller att de fått 

ett ökat intresse för naturvetenskap. 
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8 Slutsats och rekommendationer 

SC's uttalade syfte och mål är att öka intresset för naturvetenskapliga och 

tekniska studier. Att driva SC är kostsamt. Vi anser därför att det är 

viktigt att man tar fram tillförlitliga metoder för att mäta detta eventuellt 

ökade intresse, så att man kan ställa SC's måluppfyllelse i relation till 

dess kostnader. 

Den eventuella effekt som ett SC-besök kan ha på en elev behöver kunna 

mätas, för att man ska kunna ställa kostnaden i relation till nyttan. SC's 

intressenter behöver ställa sig frågan om pengarna är väl investerade, 

eller helt enkelt ställa sig frågan: ”Vad får ett naturvetenskapligt intresse 

kosta?”. Det kanske finns billigare och effektivare sätt att höja 

ungdomars intresse för naturvetenskapliga studier? Någonstans bör man 

kanske också reflektera över att de ungdomar som väljer en 

naturvetenskaplig utbildningsväg väljer bort annan utbildning. Detta 

”bortfall” från andra utbildningar är också, i viss bemärkelse, en kostnad 

för deras ökade intresse för naturvetenskap. 

Vi har genom vår undersökning utarbetat en användbar metod för att 

mäta effekten av SC-besök på ungdomars intresse för naturvetenskapliga 

studier. Därigenom kan vår studie vara en utgångspunkt för framtida mer 

omfattande undersökningar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mest intresse-höjande effekt 

verkar ett besök på SC ha för relativt studiemotiverade elever, även för 

de elever som inte förut anser sig ha ett stort naturvetenskapligt intresse. 

Vår rekommendation blir alltså att SC bör inriktas mot, och besökas av, 

elever som redan tidigare är motiverade för studier, men kanske inte 

nödvändigtvis för naturvetenskapliga studier. 
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10 Bilagor 

10.1 Förkortningar 

 

IKT Informations- och kommunikationsteknik 

NRM Naturhistoriska Riksmuseet 

NSCF Nordisk Science Center Forbund 

SC Science Center 

SCB Statistiska Centralbyrån 

 

10.2 Enkäterna 

Vi har valt att utforma frågorna så att de kan besvaras på flergradiga 

skalor. Detta har vi gjort för att svaren ska kunna användas för en 

kvantitativ korrelationsanalys av de variabler vi valt att studera. 

Storleken på vår undersökning har begränsat oss i användningen av 

statistiska analysmetoder. 
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10.2.1.1 Enkät till lärare 

Frågor till läraren inför besöket 

Först ett tack för din tid och din medverkan!  

 

Över hela Sverige (och även utomlands) har man startat verksamheter för att 
stimulera barns och ungdomars intresse för naturvetenskap, så kallade ”Science 
Centers”. Vi vill undersöka effekten av ett besök på ett sådant Science Center på 
elevers intresse för naturvetenskap. 

 

Vi som genomför undersökningen är två studenter på lärarutbildningen vid 
Högskolan i Halmstad.  

 

Ni som deltar i undersökningen är elever från grundskola eller gymnasium som 
besökt ett Science Center (Innovatum i Trollhättan eller Vattenhallen i Lund). 

 

Dina elever har fått en enkät med 17 frågor (12 bakgrundsfrågor och 5 frågor om 
detta besök). För att få en referensram skulle vi vara tacksamma om du skulle 
kunna svara på följande fem frågor. Lägg gärna till en kort kommentar till era 
svar. 

 

Alla svar kommer att hanteras så att det inte kommer att gå att identifiera enskilda 
personer. 

 

 Har du besökt science centers med en klass förut? 

□ Ja, mer än 5 gånger 

□ Ja, 3-4 gånger 

□ Ja, 2 gånger 

□ Ja, 1 gång 

□ Nej 

 

 Hur mycket har ni förberett er i skolan inför 
besöket? 

□ Mycket (mer än en lektion) 

□ Ganska mycket (c:a en lektion) 

□ Ganska lite (del av lektion) 

□ Lite (på vägen hit) 

□ Inte alls 

 

 

På vilket sätt har ni förberett er? 

□ Laborationer 

□ Övningar 

□ Undervisning 
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 Hur mycket kommer eleverna att arbeta med besöket i skolan efteråt? 

□ Mycket (mer än en lektion) 

□ Ganska mycket (c:a en lektion) 

□ Ganska lite (del av lektion) 

□ Lite (på vägen hem) 

□ Inte alls 

 

 Bedömer du din klass som naturvetenskapligt intresserad? 

□ Mycket intresserad 

□ Rätt så intresserad 

□ Ganska ointresserad 

□ Ointresserad 

□ Vet ej 

 

 Vilka kontakter har du haft med Vattenhallen? 

□ Är med i Vattenhallens nätverk för teknikintresserade lärare 

□ Har varit i kontakt angående ärende som ligger utanför besöket 

□ Har gjort uppföljning för att planera besöket lite noggrannare 

□ Endast för att göra bokningen 

□ Ingen alls 
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10.2.1.2 Enkät till elever 

Först ett tack för din tid och din medverkan!  

 

Över hela Sverige (och även utomlands) har man startat verksamheter för att stimulera 
barns och ungdomars intresse för naturvetenskap, så kallade ”Science Centers”. Vi vill 
undersöka effekten av ett besök på ett sådant Science Center på elevers intresse för 
naturvetenskap. 

 

Vi som genomför undersökningen är två studenter på lärarutbildningen vid Högskolan i 
Halmstad.  

 

Ni som deltar i undersökningen är elever från grundskola eller gymnasium som besökt 
ett Science Center (Innovatum i Trollhättan eller Vattenhallen i Lund). 

 

 

 

Instruktioner: 

 

 Skriv inte ditt namn på denna enkät 

 Du som fyller i enkäten kommer att vara helt anonym 

 Besvara frågorna i tur och ordning 

 Om det är en linje som denna (______) betyder det att du själv skall fylla i ett svar 

 Markera dina svar med ett kryss om inget annat anges, i rutan □ 

 Om du vill ändra ditt svar, täck över hela rutan och kryssa i rätt ruta 

 Var noga när du fyller i enkäten så att svaret syns tydligt 
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Frågor inför besöket på Vattenhallen 

1. Jag är 

 □ kille 

 □ tjej 

2. Jag går i 

 □ årskurs 9 

 □ årskurs 8 

 □ årskurs 7 

 

3. Har du besökt Vattenhallen förut? 

 □ Ja, mer än 5 gånger 

 □ Ja, 3-4 gånger 

 □ Ja, 2 gånger 

 □ Ja, 1 gång 

 □ Nej 

 

4. Vilket ämne undervisar läraren i? 

(den/de lärare som är med er idag) 

 

  

 

5. Hur upplever du lärarens intresse för ämnet 
som han eller hon undervisar i? 

□ Vet allt om ämnet och är lite nördig 

□ Kan nästan allt om ämnet 

□ Kan boken och lite till 

□ Vet vad som står i boken, men inte mer 

 

 

  

6. Hur intresserad är du själv av ämnet som 
läraren undervisar i? 

□ Det finns inget roligare 

□ Det är oftast intressant 

□ Det kan vara intressant, ibland 

□ Borde strykas från schemat 

 

 

  

7. Tycker du att din lärare undervisar bra?  Sätt betyg! 

 □ IG □ G  □ VG □ MVG 

 

8. Hur mycket (tror du) att ni kommer att arbeta med besöket i skolan efteråt? 

□ Mycket (mer än en lektion) 

□ Ganska mycket (c:a en lektion) 

□ Ganska lite (del av lektion) 

□ Lite (på vägen hem) 

□ Inte alls 

□ Ingen aning 
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9. Hur är dina förväntningar på besöket? 

□ Mycket höga, jag ser fram emot besöket 

□ Höga, att experimentera är något jag tycker är skoj 

□ Ganska höga, det kan bli kul 

□ Låga, jag lär mig nog inget 

□ Inga förväntningar alls, jag är inte intresserad av besöket 

 

10. Vad passar in på dig? 

 Inte alls Lite Ganska Mycket 

Är du intresserad är av hur en TV 
fungerar? 

□ □ □ □ 

Tittar du på naturprogram på TV? □ □ □ □ 

Är du intresserad av att veta hur vi får 
elektricitet? 

□ □ □ □ 

Är du intresserad av att veta hur 
kroppen fungerar? 

□ □ □ □ 

Är du intresserad av miljöfrågor? □ □ □ □ 

 

11. Vilket betyg tror du att du får i ämnena nedan? 

 IG G VG MVG 

Matematik □ □ □ □ 

Fysik □ □ □ □ 

Kemi □ □ □ □ 

Biologi □ □ □ □ 

Svenska □ □ □ □ 

Engelska □ □ □ □ 
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Frågor efter besöket på Vattenhallen 

 

1. Har besöket motsvarat dina förväntningar? 

□ Över mina förväntningar 

□ Ungefär vad jag förväntade mig 

□ Det var inte så bra som jag förväntade mig 

□ Trist, det var inte alls intressant 

 

2. Vad var de TVÅ bästa sakerna med ditt besök hos Vattenhallen 

□ Presentationen: ”Vad gör en ingenjör” 

□ Experimenten 

□ Byggsatsen 

□ Handledaren 

□ Slippa en dag i skolan 

 

3. Har du lärt dig något under ditt besök? 

□ Mycket 

□ Ganska mycket 

□ Varken mycket eller lite 

□ Ganska lite 

□ Lite/Inget alls 

 

4. Vill du göra fler besök till Vattenhallen med klassen? 

□ Absolut 

□ Gärna 

□ Kanske 

□ Helst inte 

□ Nej 

 

5. Vad har du för planer efter nian? 

□ Studera på teoretisktprogram Har du bestämt dig för vilket program, 

□ Studera på yrkesprogram vilket? __________________________ 

□ Söka jobb direkt efter grundskolan 

□ Annat. Vad? __________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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10.3 Medlemmar i Nordisk Science Center 

Forbund  

 

NSCF har medlemmar från de nordiska länderna, samt Estland. Samtliga 

medlemmar kan nås via NCSF's webbsida: http://www.nordicscience.org/ . 

Följande medlemmar finns i Sverige (per 2010-12-09): 

Balthazar, Sinnenas verkstad 

 Paula Backman 

 Skövde 

 +46 500 49 87 30 

Dalénium 

 Annica Hansson Walldén 

 Stenstorp 

 +46 500 45 70 50 

eXperimentLabbet 

 Bernth Norén 

 Kalmar 

 +46 480 44 67 71 

Faktotum 

 Graziella Belloni 

Eskilstuna 

 016-710 13 68 

Fenomenalen 

 Lisa Johansson 

 Visby 

 +46 498 29 27 17 

Fenomenmagasinet 

 Jan Engqvist 

 Linköping 

 +46 13 14 52 30 

Flygvapenmuseum Patricia 

Kastberg 

 Linköping  

 013-28 35 64 

Framtidsmuseet 

 Elisabet Erron 

 Borlänge 

 +46 243 79 39 02 

Innovatum Science Center 

 Margareta Hallin 

 Trollhättan 

 +46 520 48 84 56 

Kreativum 

 Tina Ivarsson 

 Karlshamn 

 +46 454 30 33 72 

Kunskapstivoli 

 Eva Björklund 

 Malmö 

 +46 40 34 45 16 

Molekylverksta’n 

 Eva Lind Johansson 

 Stenungsund 

 +46 303 680 31 

Naturhistoriska Riksmuseet 

 Staffan Thorman 

 Stockholm 

 +46 8 519 540 21 

Navet 

 Lotta Johansson 

 Borås 

 +46 33 41 00 09 

Technichus 

 Stefan Olofsson 

 Härnösand 

 +46 611 34 96 31 

Teknik Verksta'n 

 Anita Johansson 

 Falun 

 +46 23 868 53 

Teknikens Hus 

 Olle Nordberg 

 Luleå 

 +46 920 49 22 12 

TeknoramaTekniska museet 

 Mariana Back 

 Stockholm 

 +46 8 450 57 49 

Tom Tits Experiment 

 Lena Engelmark-Embertsén 

 Södertälje 

 +46 8 522 525 25 

Universeum 

 Lars Rehnman 

 Göteborg 

 +46 31 335 64 50 

UPPTECH 

 Folke Dahlqvist 

 Jönköping 

 +46 36 10 81 05 

 

http://www.nordicscience.org/

