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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

 
 

     

      
 

Nämnden för skolsamverkan, Tekniska fakulteten 

Tid: Torsdag 2022-05-19 kl. 13:15-17:00 

Lokal: Stora konferensrummet i Visionen, B-Huset, Campus Valla 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Lasse Alfredsson Ordförande, ISY, LiU 

 Anders Jidesjö TEMA, LiU 

 Anna Welin Norrköpings kommun 

 Erik Berglund IDA, LiU 

 Amanda Forslund LinTek, student, LiU 

 Fredrik Berntsson MAI, LiU 

 Gunilla Niklasson IFM, LiU 

 Gunnar Höst ITN, LiU 

 Jesper Svartz Klara gymnasium, Linköping 

 Jonathan Strömgren Toyota Material Handling, Mjölby 

 Richard Olofsson Ödeshögs kommun 

 Roger Magnusson IFM, LiU 

 Viktor Larsson LinTek, student, LiU 

   

 Övriga:  

 Anna Klippinger Lämnade 

16:30 

Studievägledare, TFK 

 Madelene Töpfer Administratör/sekreterare, IEI 

 

Ej närvarande:   Ledamöter:  

   Agneta Johansson   IFM, LiU 

   Anders Berg   Holavedsgymnasiet, Tranås 

   Gunnel Alm   Ebersteinska gymnasiet, Norrköping 

   Hanna Jonasson   IMT, LiU 

   Karin Berggren   Nya Munken, Linköping 

   Magnus Johansson   Linköpings kommun  

   Mikael Segersäll    IEI, LiU 

 

   Övriga:  

   Mia Gårdenstål   Kommunikatör, TFK 

   Lejla Kronbäck   Kommunikatör, TFK 

 

Justeras datum: __________________ 

 

     

Madelene Töpfer  Lasse Alfredsson  Amanda Forslund 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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1. Utseende av justeringsperson 

Utses Amanda Forslund till justerare 

 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag utan tillägg. 

 

3. 

Information 

Meddelanden 

Kemiolympiaden 

• Lasse önskar grattis till Jesper Svartz och hans kemielever som gått 

vidare i Kemiolympiaden! Lasse tipsar om artikel i Corren. De tre 

eleverna utgör tre av fyra tävlande i svenska landslaget i kemi.  

 

Fenomenmagasinet 

• Lasse är vald till ordförande i Insynsrådet. Rådet har sitt första 

möte den 5 maj. Ombyggnationen av Galaxen beräknas ta ca 1 år. 

Lasse går igenom de två förslag som finns på planritning. Planen är 

att börja bygga i sommar.  

 

 

Rikskonferens SSA 2022  

• Skolkonferensen SSA står för Samverkan Skola–Arbetsliv. 

Konferensen anordnades i Norrköping 6–7 april. Anna Welin var en 

av de ansvariga/arrangörerna för konferensen. Runt 200 personer 

runt hela Sverige deltog. 

Temat var ”Gör det osynliga synligt” – fokus låg på visualisering, 

digitalisering och innovation.  

Konferensen syfte är att belysa samverkan mellan 

utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola upp till högskola. 

Anders Ynnerman höll en föreläsning som var mycket uppskattad. 

Lasse presenterade NSS, och lyfte särskilt fram Förebild.org. 

 

 

Teknikåttan & Sommarveckan 

• Projektledaren Susanne Engborg har bytt tjänst och kan därför inte 

fortsätta som projektledare fr.o.m. januari 2023. Madelene Töpfer 

tar eventuell över som ny projektledare. 
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Status – NSS aktuella aktiviteter 

 

Teknikåttan 

• Regionsfinalen anordnades den 7 april. Vinnare, Berzeliusskolans 

klass 8S från Linköping gick vidare till riksfinal. Riksfinalen går på 

Linnéuniversitetet i Växjö den 19 maj. Finalen streamas live. 

 

 

Sommarveckan 

• Anmälan öppen t.o.m. 31 maj, just nu är det 155 anmälda. 

Förhoppningen är att runt 200 ungdomar anmäler sig. 

Sommarveckan anordnas under midsommarveckan. Tillsammans 

med Code Summer Camp hyr man in Visualiseringscentrets 

uppblåsbara Geodom. Där kan man se samma föreställning som i 

Visualiseringscenter.  

 

 

MellanstadieMatte 

• Två studenter är nu anställda. Studenternas uppgift går ut på att 

leta efter lämpliga ”kluringar” i matematik för mellanstadiet. Deras 

främsta källa blir NCM, Nationellt Centrum för 

Matematikundervisning. För LiUs del är det Lasse och Fredrik som 

främst är involverade i detta projekt. 

 

 

Förebild 

• Två nya studenter har precis anställts som webbredaktörer och 

ersätter den student som hittills jobbat i projektet. De kommer att 

slutföra arbetet som återstår med webbplatsens funktionalitet samt 

ansvara för webbplatsens löpande funktion. Lasse vill marknadsföra 

och sprida information till olika företag. Lasse frågar om bland 

annat Jonathan vill hjälpa till med spridningen. Tanken är att man 

ska kunna beställa förebilder från senare delen av hösten. 
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4. 

Information 

 

Informationspunkt: Vilka söker till gymnasiet? 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Lasse visar statistik över grundskolebetyg för elever på riksnivå läsåret 

2020/2021, se bilaga 4.1 i den delade mappen. Hur betygsfördelningen ser 

ut i de olika kurserna är av intresse för NSS, särskilt för Matematik, Teknik 

och Naturkunskap. Lasse vill visa detta då det är bra att ha den 

bakgrundsinformationen när nämnden tar beslut om aktiviteter.  

Matematiken sticker ut mot andra ämnen, flest andel elever (ca 31%) har 

slutbetyg i E i Matematik. Nämnden diskuterar att det kan bero på att 

ämnet matematik är mer individuellt än andra ämnen, i matematik sker 

inga grupparbeten osv. I matematiken är det Nationella provet styrande i 

många fall.  

 

Lasse visar även statistik på skillnaden i betyg mellan barn med 

högutbildade respektive lågutbildade föräldrar. Varför skiljer sig betygen så 

mellan elever med högutbildade och lågutbildade? Nämnden diskuterar att 

kan vara så att matematiken kräver mer stöd hemma.  

Nämnden diskuterar även betydelsen av läxor. Det är viktigt att involvera 

föräldrar. Läxor ger även barnen en bra studieteknik.  

 

Lasse går igenom bilaga 4.2: Skolverkets rapport från 2022 ”Uppföljning av 

gymnasieskolan 2022”. I rapporten finns programstatistik över de sex 

senaste läsåren, bland annat med hänseende på kön, svensk/utländsk 

bakgrund, föräldrars utbildningsbakgrund. Rapporten visar att fler söker 

högskoleförberedandeprogram. Ekonomiprogrammet har ökat i 

popularitet, speciellt bland killar. Fler tjejer söker till Naturprogrammet än 

för 20 år sedan.  

 

Lasse går även igenom antagningsstatistik för NA- och TE-programmen 

2022 i Östergötland, se bilaga 4.3. 

 

Lasse uppmanar nämnden att titta vidare i dokumentet. Ser man något 

anmärkningsvärt så kontakta gärna Lasse. 
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5. 

Information 

 

Informationspunkt: Vilka söker till universitetet? 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

UKÄ har tagit fram en rapport om breddad rekrytering: ”Breddad 

rekrytering, resultat från tematisk utvärdering”. Rapporten finns att läsa i 

den delade mappen, se bilagorna 5.1 och 5.2.  

I rapporten finns rekommendationer till svenska lärosäten, bland annat:  

• Öka aktiviteter för att motverka könsbundna studieval. 

• Samverka mer med olika parter/aktörer. 

• Använda databasen Bak- och framgrund för att följa upp arbetet. 

 

Rapporten innehåller även rekommendationer till regeringen, bland annat: 

• Införa stimulansmedel för samarbeten mellan lärosäten och 

skolhuvudmän. 

• Utveckla en handbok med uppföljningsbara mål som lärosätena kan 

använda.  

• Ta fram förslag på indikatorer och nyckeltal så man kan mäta att 

utvecklingen går åt rätt håll. 

 

Rapporten visar på att män, personer med svenska bakgrund, barn till 

föräldrar med lägre utbildning samt personer från landsbygden är 

underrepresenterade bland studenterna.  

 

UKÄ har tagit fram rekommendation till varje enskilt lärosäte. 

Rekommendationer till LiU angående Breddad rekrytering är: 

• Utveckla, på ett systematiskt och långsiktigt tydligt sätt, riktade 

aktiviteter, när konkreta mål och målgrupper har identifierats. 

• Säkerställ att uppföljning görs på ett systematiskt sätt. 

• Följa upp fler breddningsaspekter än kön. 

• (Arbeta mer systematiskt med genomströmning, uppföljning och 

söktryck. Ej NSS-relaterat). 
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6. 

Information 

 

Informationspunkt: NSS Skolsamverkanspris 2021 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Vi välkomnar Anders Ynnerman från ITN och Visualiseringscenter C.  

NSS och Tekniska högskolan delar sedan 2020 ut ett pris för insatser inom 

skolsamverkan som stimulerar intresset i samhället för naturvetenskap, 

teknik, matematik och datavetenskap – i synnerhet hos grundskole- och 

gymnasieelever. 

 

NSS Skolsamverkanspris 2021 tilldelas Anders Ynnerman, professor i 

vetenskaplig visualisering på ITN för hans arbete med Visualiseringscenter. 

Anders grundade Norrköpings visualiserings-och interaktionsstudio (NVIS) 

år 2000, vilket sedan resulterade i öppnandet av Visualiseringscenter C år 

2010.   

Ambitionen var att samla och stärka universitetets forskning och utbildning 

inom visualiserings och datorgrafik, och samtidigt erbjuda en plats för 

visuell vetenskapskommunikation för allmänheten. Många elever kommer 

på besök för att uppleva modern visualiseringsteknik och inspireras av 

möjligheterna som en utbildning inom teknik och naturvetenskap ger. 

Anders har varit oumbärlig, både när det gäller att skapa centret, och 

genom sin passion för ungas möjligheter till en god utbildning. Det är till 

stor del tack vare Anders som Visualiseringscenter C i dag är ett etablerat 

science center med en väl utbyggd samverkan med skolorna i regionen. 

 

Nämnden för skolsamverkan tackar därför Anders Ynnerman för hans 

betydelsefulla initiativ och engagemang genom att tilldela honom NSS 

Skolsamverkanspris 2021.  

 

7. 

Information 

 

Informationspunkt: Visualisering och skolsamverkan 

 

Föredragande: Anders Ynnerman 

 

Anders håller en presentation kallad ”Att göra det osynliga synligt”. 

Han går igenom Visualiseringscenter historia, om hur grundtanken var att 

man ville göra något med visualisering men även visa upp forskning.  

 

Domteatern som finns på museet är huvudnumret, där visas flera filmer 

med olika teman. Ett av målen är att barn som besöker museet ska få veta 

vad som ligger bakom de olika installationerna: Matematik, programmering 
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och teknik. Barn behöver inte förstå uträkningarna, men viktigt att de får se 

vad man kan göra med matematik och teknik. 

 

Det populära Visualiseringsbordet har spridit sig, användas på 

läkarprogram i flera länder samt på flera museer runt om i världen.  

 

I framtiden vill man utvidga och bygga liknande miljöer i andra städer runt 

om i Sverige. Det har eller kommer öppna liknande museer i bland annat 

Malmö och Umeå. 

 

8.  

Information 

 

Informationspunkt: Bak- och framgrund  

 

Föredragande: Tor Fridell 

 

Tor arbetar som Ladokansvarig på LiU.  Han informerar om ett system som 

heter Bak-och framgrund. Det är ett statistiksystem som hämtar data ur 

flera olika register på SCB samt Ladok. Alla lärosäten i Sverige finns med. 

Ladok har all information om studenterna, SCB har info om vad som hände 

före och efter högskolan. Mycket information går därför att hitta, t.ex. om 

studiebakgrund, studieprestationer, föräldrars utbildningsbakgrund m.m.   

Detta kan vara ett bra verktyg för bland annat NSS, för att se hur elevers 

bakgrund påverkar deras framtida studieval. 

 

 

9.  

Information 

 

Informationspunkt: Vetenskapsdagen 2022 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Lasse visar bilaga 9, ett dokument med olika de förslagen på sessioner inför 

Vetenskapsdagen som äger rum den 6 oktober. Lasse uppmuntrar nämnden 

att vara med på föredragen om man har möjlighet och gärna även att vara 

sessionsvärd. Meddela i så fall Lasse detta. 

 

10. 

 

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

 


