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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Gunilla Niklasson verksamheten 
Jenny Stenström studentkåren 
Johanna Kindvall studentkåren 
Eva Holm yrkeslivet 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Anders Berg yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
 

 Övriga 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Mattias Björkman Kommunikatör 
 

 Frånvarande: 
Fredrik Heintz verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Anna Klippinger studievägledare 
Elisabeth Fridsäll-Emilsson yrkeslivet  
 
 

 
 
  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Johanna Kindvall att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 
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3. Meddelanden 
 

 Utlysning av medel för ”spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande av 
relevanta kunskapstillgångar vid LiU” 

 NSS-aktiviteter våren 2017: 
o Regionfinal Teknikåttan 27 april. Berzeliusskolan klass 8S vann och 

tävlar i Riksfinalen tisdag 23 maj i Eskilstuna. Nämndledamoten 
Elisabet Bloms dotter med i laget. 

o Studiebesök, flera avklarade, något till återstår i vår. De flesta 
kommer från närområdet. 

o Planering inför Quintek startat. Vecka 45. 3 studenter anställda. 
o Hemmissionering. Färre än tidigare år har genomförts. Sämre 

engagemang generellt bland studenterna på hela LiU. 

 Ny nationell samordnare för Teknikåttan, Sami Vihriälä, Uppsala universitet. 
Eventuellt blir Anna Sundin och Peter Andersson nationella samordnare. 

 Lasse och Charlotta på seminarium: Naturvetarna, ingenjörerna och 
valfrihetens samhälle. Daniel Lövheims bok finns som pdf: ”Positiv 
maktutövning”. 

 Status Vetenskapsdagen 2017. Arbetet löper på, dock är den tänkta 
avslutningstalaren Bosse Larsson inte bokad än. 

 Lasse, Agneta, Fredrik och Sara varit på LiU-intern eftermiddag om 
skolsamverkan den 5 april. Vilka aktiviteter finns? För dekaner, prefekter, 
avdelningschefer, studierektorer etc. Tre huvudfokusområden: Aktiviteter 
för enskilda målgrupper, forskningskommunikation samt 
uppdragsutbildning.  

 Påminnelse kommande NSS-möten. Datum: 
o Måndag 25 september 13:15-17 
o Onsdag 29 november 13:15-17 

 
 
4. Populärvetenskapliga veckan – 15-årsjubileum 2017 

 Föredragande: Therese Lindkvist 
 

Therese, civilekonom, arbetar med forskningsadministration på IFM. 
Presentation av budget m.m. Stort engagemang i arbetsgruppen och bland 
föreläsare m.fl. men varierar mellan fakulteterna. Något bristfällig dokumentation 
från tidigare år, lite svårt att följa arbetet. 
Framöver: 

o Inbjudan – nå så brett som möjligt 
o Anställa student 
o Mässan – alla tre dagarna i år 
o Pop 15 år – vad kan vi lägga extra fokus på? 
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Förslag: Titta på programmet första året – ta fram något föredrag och se vad har 
hänt sen dess? Agneta berättar om bakgrunden – Pop-dagen startades och 
arrangerades av Per Jensen och Kerstin Johansson. Student som berättar om vilken 
betydelse Popveckan haft.  
Jämför med liknande aktivitet på Chalmers och KTH – föreläsare från näringslivet 
deltar. Poängteras att gymnasieeleverna troligen inte är så intresserade av att det är 
15-årsjubileum – däremot kan det vara viktigt internt. 
 

5. CETIS – Centrum för tekniken i skolan 
Föredragande: Claes Klasander 
 

CETIS bildades 1992-94. 1996: utses till nationellt centrum av regeringen.  
Nyhetsbrev 4 ggr/år. Konferens årligen (nationell/regional). Nationellt nätverk av 
tekniklärarutbildare. ”Rockelstadgruppen” – för svensk teknikdidaktisk forskning. 

 Forskningsbevakning 

 Uppdragsverksamhet (ej kurser längre) 

 Undervisningsmaterial: Från ved till www 

 Lyftis – Lyft tekniken i skolan 
Totalt 200 timmar Teknik i alla skolår på grundskolan. Beslut juni 2017, införs läsåret 
2018/19. Teknikdidaktiska perspektiv på ”adekvat digital kompetens”. 
 

6. Breddad rekrytering 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Diskussion om hur vi kan öka rekrytering från mindre kommuner som kanske inte 
har samma förutsättningar och traditioner. Varifrån kommer intresset för natur-
vetenskap och vad kan man göra för att stimulera det? Hur kan vi arbeta med 
riktade insatser – och behövs de? T.ex. har KTH satsat på att öka intresset för 
elektroteknik, eventuellt har Liu liknande antagningsstatistik utan särskilt riktade 
insatser. 

 
7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
 
 
Vid protokollet 
 

  Sara Sethson 

 
Justeras 
 

  Lasse Alfredsson                                      Johanna Kindvall 


