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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

 
 

     

      
 

Nämnden för skolsamverkan, Tekniska fakulteten 

Tid: Måndag den 2021-09-27 kl. 13:15-17:00 

Lokal: Via mötesverktyget Zoom 

 

 

Kallade: Kallade ledamöter:  

 Lasse Alfredsson Ordförande, ISY, LiU 

 Agneta Johansson IFM, LiU 

 Anders Berg Holavedsgymnasiet, Tranås 

 Anna Welin Norrköpings kommun 

 Erik Berglund IDA, LiU 

 Erik Lundell LinTek, student, LiU 

 Fredrik Berntsson MAI, LiU 

 Gunilla Niklasson IFM, LiU 

 Gunnar Höst ITN, LiU 

 Gunnel Alm Lämnade 14:30 Ebersteinska gymnasiet, Norrköping 

 Hanna Jonasson IMT, LiU 

 Jesper Svartz Berzeliusskolan, Linköping 

 Jonathan Strömgren 

Lämnade 15:50 

Toyota Material Handling, Mjölby 

 Karin Stolpe  

Lämnade 15:00 

Utbildningsvetenskap, LiU 

 Karin Berggren Nya Munken, Linköping 

 Magnus Johansson Linköpings kommun 

 Mikael Segersäll IEI, LiU 

 Richard Olofsson Ödeshögs kommun 

 Roger Magnusson  

 Viktor Larsson Anslöt 14:00 LinTek, student, LiU 

   

 Övriga: IFM/Fysik, LiU 

 Anna Klippinger Studievägledare, TFK 

 Mia Gårdenstål Kommunikatör, TFK 

 Madelene Töpfer Administratör/sekreterare 

   

   

Ej närvarande:   Ledamöter:  

   Roger Magnusson   IFM/Fysik, LiU 

   Magnus Johansson   Linköpings kommun 

   Agneta Johansson   IFM, LiU 

   Mikael Segersäll   IEI, LiU 

   Karin Berggren   Nya Munken, Linköping 
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   Övriga:  

   Lejla Kronbäck   Kommunikatör, TFK 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

     

Madelene Töpfer  Lasse Alfredsson  Hanna Johansson 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 

  

 

1. Utseende av justeringsperson 

Utses Hanna Johansson till justerare 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag utan tillägg 

3. Meddelanden 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Ny NSS-ledamot  
• Vi hälsar Viktor Larsson från LinTek välkommen i NSS. Viktor 

ersätter Johannes Knutas. 

 

 

Mötesplats Framtidens vägledning 

• Lasse presenterade NSS på konferensen Mötesplats Framtidens 

vägledning den 7 september. 200 personer som lyssnade. 

Studievägledare, lärare, rektorer, andra externa aktörer 

medverkade.  

 

TeknikCollege Östergötland 

• Lasse ska presentera NSS för styrgruppen för TeknikCollege 

Östergötland den 1 oktober. Det är en samverkan mellan industri 

och gymnasieskolor. Lasse sitter med i styrgruppen. Lasse 

kommer att särskilt fokusera på att lyfta fram våra aktuella 

projekt MellanstadieMatte, MellanstadieTeknik och Förebild.  
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Äskanden  

• Fortfarande inga inkomna hittills i år. Förväntas komma senare i 

höst. 

 

Artikel om NSS skolsamverkanspris  

• Kort nyhetsartikel i Universitetsläraren Nr. 5 om NSS 

Skolsamverkanspris, som vi i våras delade ut till Per Jensen.  

 

 
Fenomenmagasinet  

• Status med nytt samverkansavtal. Oklart hur framtiden kommer 
att se ut. Alla detaljer i det nya samverkansavtalet för 
Fenomenmagasinet, mellan Linköpings kommun, LiU och 
Region Östergötland, är inte klara än. Arbetet med det nya 
avtalet har pågått i mer än ett år. Oklart hur mycket pengar 
parterna ska lägga in, fördelningen, vilket fokus ska 
verksamheten ha. Hur kommer framtiden att se ut, vad vill 
kommunen? Lasse återkommer med mer info nästa möte. 

 
 
Ökade övergångstal i Östergötland 

• Det är ett samverkansprojekt mellan LiU och alla kommuner i 
Östergötland. Lasse är med i styrgruppen på LiU. Fokus i 
projektet på vad man gör och inte gör i de olika kommunerna för 
att inspirera och påverka elever att studera vidare efter 
gymnasiet, samt hur LiU kan vara stöd. Lasse har bland annat 
presenterat NSS verksamhet för kommunerna.  
 

 
Projekt MellanstadieTeknik  

• Projektgruppen (Jonathan, Magnus, Gunnel och Lasse) har ännu 
inte kunnat träffas efter sommaren. Gunnel och Jonathan är 
gärna kvar i gruppen. Hanna Johansson är intresserad av att 
vara med i mån av tid. 
 
 

NSS-aktiviteter 

• Två mässor i höst: Kunskap och Framtid i Göteborg är inställd, 

SACO-mässan blir digital. Mia startar upp Hemmissioneringen – 

fokus på digitala genomföranden. Till våren kan det bli både 

digitalt och stöd för att låta studenter åka hem och presentera för 

skolor på plats. Studenterna verkar ha tyckt att den digitala 

varianten har var smidigare. Man nådde totalt runt 3300 

gymnasieelever.  
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Quinteks framtid  

• Jan Boman & Lejla Kronbäck (KOM) föreslår en förändring:  
De upplever att det är ett gammalt synsätt att rikta sig enbart till 
tjejer. Är effekten densamma efter 40 år? De föreslår att vi 
öppnar upp för alla tjejer och killar, men behåll 
målgruppsinriktad information. Ändra då namn från Quintek 
till LiUTek? Fortsätt med kvinnligt fokus – minst lika många 
tjejer som idag. Håll eventuellt eventet flera gånger per år och 
fånga elever tidigare i gymnasiet och ev. även högstadiet? Lyft 
fram studentsektionernas aktiviteter för målgrupperna. 
”ParentTek” – event för föräldrar till ungdomar 14–17 år? 
Informera och inspirera dem.  
 

• Lasse har fått återkoppling från MatNat-studenter, via Karin 
Enander, ordf. KB (Kemi och biologi)-nämnden: Hon har haft 
kontakt med studenter från MatNat och frågat om deras syn på 
detta. De upplever inte alls mossigt. Killar tyckte att 
motsvarande arrangemang för killar var inte skulle vara lika 
populärt. Karin återkommer med reflektioner från TB-
studenter. 

 

• Några reflektioner från olika ledamöter:  
På Kemi finns ingen brist på tjejer, snarare tvärtom. Killar 
behövs till de naturvetenskapliga programmen. Dumt att göra 
ändringar innan man kollar av vad tjejer tycker.  Det finns 
erfarenheter att många tjejer varit med i Quintek som senare 
studerat till ingenjör. Fyller ett syfte och behov, lika aktuellt nu 
som för 40 år sedan. Quintek blir inte omodernt förrän det 
råder jämställdhet. Reflektioner över lämplighet eller ej att 
öppna upp för att i Quintek även vända oss till icke-binära. 

4. 

Information 

 

Informationspunkt: Aktivitetsredovisningar 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Genomgång av de aktiviteter som genomförts under våren och 

sommaren 2021. Utförligare information och material finns i den delade 

NSS-mappen.  

 

aHead 

• Lasse upplever att det inte går så bra för aHead under 

pandemin, bl.a. p.g.a. svårigheter att rekrytera coacher – 

speciellt i Norrköping. Det är en övervägande andel flickar som 

har tagit del av coachningsverksamheten.  
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aHead Ind 

• Extra coachning inför nationella prov. Endast 6 elever i år. För 

10 år sedan hade de över 100 deltagare. Kan bl.a. bero på 

pandemin, att elever fått nog av digitala inslag? Ingen IND i 

Norrköping p.g.a. coachbrist.  

 

Hemmissionering 

• Jämn könsfördelning för de studenter som åker ut. 3310 

gymnasielever har lyssnat på en 20–30 minuter lång 

presentationer. LiU höjer nu arvodet för dem som åker ut/håller 

digital presentation. Kommer ej ha maxgräns för hur många 

som kan åka ut. Det digitala har fungerat mycket bra. Detta 

läsår ska de köra både och.  

 

Matematik Specialisering 

• Mattekurs i Norrköping. Ges på Campus Norrköping.  I år lägsta 

deltagarantalet hittills, tydlig majoritet killar.  

 

Sommarveckan 

• Genomfördes i år i form av Sommarmaskinen, vilken 

presenteras under punkt 5. 

 

Teknikåttan 

• Genomfördes digitalt. Det tar då lite mer tid att planera det hela. 

Inte lika många klasser som tidigare år. Det brukar vara en jämn 

fördelning pojkar/flickor. Regionala tävlingar via Zoom. 

Rikstävlingen är ett livestreamat event. 

 

Code Summer Camp 2021  

• Är inte en ordinarie NSS-aktivitet, men NSS bekostar löner för 5 

studentcoacher. 378 deltagare mellan 7–17 år. 

Programmeringsläger i månadsskiftet juni/juli. Viktigt läger 

som stimulerar intressen för programmering. Lasse visar inslag 

om lägret från SVT och Corren.  

 

Lasse uppmuntrar att medlemmarna i NSS går in och läser igenom de 

detaljerade aktivitetsrapporterna.  
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5. 

Information 

 

Informationspunkt: Sommarmaskinen 

 

Föredragande: Susanne Engborg och Peter Andersson 

 

Peter arbetar som fysiklärare IFM. Susanne arbetar som controller på 

IDA. Sommarveckan är en aktivitet på Campus för åk 7–8 under 

midsommarveckan. Anmälningar sker individuellt, ej för hela 

skolklasser. 

Utmaningen för i år var hur man, i pandemiläget, distansanpassar en 

sådan aktivitet. Vad kan de göra hemma? Tidigare aktiviteter 

utvärderades och man kom fram till att Makalösa Manicken fick bra 

utvärderingar. Det gick ut på att bygga en Rube Goldberg-maskin (en 

kedjereaktionsmaskin). Krävs kunskap och uthållighet för att kunna 

skapa en sådan maskin. Går att göra på distans. Kräver ingen särskild 

utrustning, övar ingenjörskonst, kreativitet, problemlösningsförmåga, 

planering och uthållighet.  

Fyra temadagar, inledande föreläsning, handledning av studenter i 

mindre gruppen,  

 

Coacherna märkte att det fanns press från föräldrar. Poängterade att det 

inte är resultatet som är det viktigaste, vägen dit är viktigare.  

Marknadsföring: De skickade ut vykort om Sommarmaskinen till åk 7+8  

i hela Östergötland. Totalt 46 ungdomar deltog, varav 10 tjejer och 36 

killar. 6 coacher.  

Aktiviteten tog över LiU students Instagram-konto. Deltagarna berättade 

vad de gjorde och visade bilder. 

Utvärdering: 4,5 av 5. Det deltagarna tyckte var roligast var att bygga 

själva maskinen, samtala i grupper, föreläsningen på morgonen, att 

möta personer med liknande intressen, när man byggt något och det 

fungerade. 

Utvecklingsförslag från utvärderingen: 

Fördjupade föreläsningar, göra aktiviteten live, ha aktiviteten under en 

längre period, även under andra lov.  

 

6. 

Information 

 

Informationspunkt: Vetenskapsdagen 2021 

 

Föredragande: Mia Gårdenstål och Lasse Alfredsson 

 

Lasse uppmuntrar ledamöterna att anmäla sig på Vetenskapsdagen.se – 

sista anmälningsdag 3 oktober. 
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Lasse ska inleda dagen med info om NSS-aktiviteter (fokusera mest på 

MellanstadieMatte, MellanstadieTeknik & Förebild.org). Därutöver 

presenterar en medarbetare från Fenomenmagsinet deras verksamhet & 

syfte. Vetenskapsdagen avslutas med ett spännande avslutande 

gemensamt föredrag med Lena Klasén (adjungerad professor på LiTH 

och forskningsdirektör på Polisen) och Jan Staaf (kommissarie vid 

Grova Brott, Polisen), som berättar om digitala metoder för forensik.  

Få anmälda i år jämfört med tidigare år, antagligen mycket beroende på 

att Visualiseringscenter har en aktivitet samtidigt.   

Det blir ett Zoom-event med breakout-rum, ett per session.  

Sessionsvärdar efterlyses:  Jesper och Gunnar anmäler sig.  

Vi har även virtuella mötesrum i olika breakout-rum i Zoom-mötet 

under dagens olika pauser –för att deltagare och föredragshållare ska 

kunna mötas och samtala.  

 

7. 

Information 

 

Informationspunkt: MellanstadieMatte – projektstatus 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson och Fredrik Berntsson 

 

Arbetsgruppen består av Fredrik Berntsson, Erik Berglund, Jesper 

Svartz och Lasse Alfredsson.  

Detaljerad info om status presenterades under majmötet – se protokoll 

på NSS-webben. Fokus blir att ta fram en problemsamling för 

mellanstadiet som ska implementeras i Matteboken.se. Ett råd har 

bildats under sommaren bestående av: 

• Två mellanstadielärare (Ödeshög & Norrköping) 

• LiU-representanter (två mattedidaktiker, Fredrik & Lasse) 

• Tre personer från Mattecentrum 

• En person från NCM (Nationellt Centrum för 

Matematikundervisning) 

• Två skolhuvudmannarepresentanter, matteutvecklare 

(Linköpings & Norrköpings kommun) 

Ett första möte hölls 9 sept. Nästa möte den 19 oktober. 
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8. 

Information 

 

Informationspunkt: Förebild.org – projektstatus 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Lasse uppmuntrar till att gå in på Förebild.org och ta del av den aktuella 

funktionalitet. Inte så mycket har hänt med utvecklingsarbetet under 

våren. Målet är att förebilder ska kunna läggas in i databasen fr.o.m. 

någon gång i oktober och att lärare sen ska kunna kontaktaförebilder 

från någon gång i vår. 

 

9. 

 

Beslut 

Beslutspunkt: Val av arbetsgrupp, NSS verksamhetsplan & 

budget 2022 

Dnr LiU-2021-03952 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Beslutas utse följande till arbetsgruppen: 

Richard Olofsson, Gunnar Höst, Anna Welin och Lasse Alfredsson. 

10.  

Information 

Informationspunkt: NSS-internat i mars 2022 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Vi planerar för att ses fysiskt vid det traditionsenliga marsinternatet. 

Lasse föreslår Josefine Arenius från WeAreMountain, 

(wearemountain.se) som talare. Josefine fokuserar på dagens och 

morgondagens barn och speciellt ungdomar. Lasse ska kontakta Josefin 

för att se om hon har möjlighet att komma. 

Anna Welin tipsar om Värdeskapande lärande, som också kan vara 

intressant som tema under ett internat: 

vardeskapande.se/vardeskapande-larande/  

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

https://förebild.org/
https://vardeskapande.se/vardeskapande-larande/

