
VÄLKOMMEN TILL

Nämnden för skolsamverkan (NSS)
vid Tekniska fakulteten @ LiU

Att, i samverkan med skolan, stimulera intresse i samhället (hos skolelever) för 
teknik, matematik, naturvetenskap och datavetenskap
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Vårt huvuduppdrag:

• Allmänt syfte: 
– Bidra till att skolelever får större (spec. grundskolan: bibehållet!) intresse och 

förståelse för ämnena

– Bra för samhällets allmänna utveckling – oavsett om man studerar vidare eller ej

• Ger fler elever allmänt bättre förutsättningar för att studera vidare 
inom områdena

⟹ Ökad och breddad rekrytering till LiU:s tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar
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Aktiviteter
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Studenter

(deltar eller 
organiserar)

Elever, 
högstadiet

Elever, 
gymnasiet

Studiebesök

Quintek

Besöksdagar på LiU

Teknikåttan

Sommarveckan

Hemmissionering

Allmänheten

LiU

(organiserar, 
deltar eller 

stöder 
ekonomiskt)

Skugga en student

Matematik specialisering

aHead

Mattecoach på nätet

Teknikutmaningen



Särskilt fokus för NSS i höst

Det finns ett flertal existerande aktörer att samverka med, t.ex:

• aHead mattecoaching  – aheadcoachning.se

• Mattecoach på nätet  – mattecoach.se

• Mattecentrum  – mattecentrum.se (med matteboken.se&  pluggakuten.se) 

• LuMiNk – läxhjälpsprojekt i Norrköping

• AfterSchool – student.liu.se/godagrannar/laxlasning-after-school

• YouTubekanaler med mattehjälp  – Björn Runow, Daniel Barker, 
3Blue1Brown, Khan Academy m.fl., m.fl.
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Vilken/vilka matematikrelaterade aktiviteter ska vi satsa på?
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Vad tycker du?      Varför det? ➜ Lasse.Alfredsson@liu.se

Aktiviteter
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Studenter

(deltar eller 
organiserar)

Elever, 
högstadiet

Elever, 
gymnasiet

Studiebesök Allmänheten

LiU

(organiserar, 
deltar eller 

stöder 
ekonomiskt)

Oftast enklare studiebesök: 
Guidad rundvandring på våra 
campus, info om våra utbildningar 
samt träffa studenter.

Gymnasieklasser: 
Pop-veckan rekommenderas!

Grundskoleklasser:  
Andra möjligheter.

Skolbesök: Studenter kommer gärna till din skola!   Kontakta ambassador@liu.se

Framtida skolbesök: Projekt ”Rollemodell” @ LiU     (liknande rollemodell.no)



Aktiviteter
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Studenter

(deltar eller 
organiserar)

Elever, 
gymnasiet

Quintek

LiU

(organiserar, 
deltar eller 

stöder 
ekonomiskt)



Quintek 2019
• 6–7 november

• 60 gymnasieelever

• Helt kostnadsfritt

• Nytt för i år: Gemensam sovsal

3 OCTOBER 2019Sophie Antonsson 9

Intresserade elever

3 OCTOBER 2019 10Sophie Antonsson

• Eleverna anmäler sitt intresse via sina 
studievägledare senast 10 oktober

• Frågor?        Quintek@liu.se

• Instagram: quintek_liu
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Quintek – Tjejer i Na3 & Te3 följer kvinnliga teknologer i 3 dagar

FRÅGOR?

liu.se/artikel/quintek



Aktiviteter
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Elever, 
högstadiet

LiU

(organiserar, 
deltar eller 

stöder 
ekonomiskt)

Teknikutmaningen

Nytt:   Teknikutmaningen
• En teknikrelaterad tävling för de åttondeklasser som deltagit i Teknikåttans

kvaltävling i Linköpingsregionen men inte gått vidare till regionfinalen.

• Pågår under mars–maj

• Klassen arbetar med en teknikuppgift som motsvarar klassuppgiften i 
Teknikåttan, men här är den relaterad till något av de nämnda företagen.

• Arbetet redovisas löpande i en blogg och klassen presenterar resultatet 
på företaget eller i skolan

• Deltagande företag 2020:
– Ericsson i Linköping
– Väderstad AB i Väderstad
– Toyota Material Handling i Mjölby
– Saab Dynamics i Linköping

• Kan bli stort – alla intresserade östgötska företag får vara med!
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liu.se/artikel/teknikutmaningen



Övrigt på G
• Öppet Hus

– 5 februari i Linköping
– 3 mars i Linköping (kvällstid)

– 19 mars i Norrköping 

• Mässor
– Göteborg 21–23/11
– Stockholm 27–29/11

– Malmö 5/12

• Skugga en student
– november – april

– Kontakt: skugga@liu.se

15

Lasse Alfredsson, Nämnden för skolsamverkan (NSS)Vetenskapsdagen 2019

Aktiviteter

16Nämnden för skolsamverkan  /  Lasse Alfredsson

Externa 

aktörer

LiU

(centralt eller på 
institutioner: 

deltar, 
organiserar 
eller stöder)

Elever,

grundskolan

Allmänheten

& skolelever

Lärare, 

grundskolan

Elever, 

gymnasiet

Lärare, 

gymnasiet

Studenter, 

ämneslärarpgm

Visualiseringscenter C

CETIS & NATDID

Didaktiskt nätverk 

i naturvetenskap

Vetenskapsdagen

Matteljén                       
(matteverkstad för mattelärare)

Institutionsaktiviteter & enskilda 

medarbetares engagemang, t.ex.

studiebesök, ForskarFredag, besök 

skolor, CoderDojo, RoboCup Jr, …

Fenomenmagasinet

Unga Forskares utställning

Populärvetenskapliga veckan



Aktiviteter
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LiU

(centralt eller på 
institutioner: 

deltar, 
organiserar 
eller stöder)

Lärare, 
grundskolan

Lärare, 
gymnasiet

Studenter, 
ämneslärarpgm

Vetenskapsdagen

Vetenskapsdagen
• Vi vill inspirera dig och bidra till ökade/bredare kunskaper i dina ämnen!

… som förhoppningsvis även kan användas i din undervisning!

• Mötesplats mellan skolans lärare och LiU-forskare & -lärare.

• Återkoppla gärna till NSS med dina synpunkter och erfarenheter!  
Viktigt för oss när vi prioriterar och satsar på aktiviteter för elever och dig.

• Innehåll:
– Föredrag: Sessioner med 2 st. a’ 50 min eller 3 st. a’ 30 min
– Ett studiebesök
– Mötesplats, träffa lärare och forskare inom olika ämnesområden på TekFak

• Kontakter för kommande studiebesök med klassen − eller annat utbyte?
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LUNCH kl. 12–13

I/utanför C4: FIKA kl. 15 & gemensam session kl. 15:30

Session 2: Fysikhuset, ingång 55
Sal Brahe E328

Föredragssessioner, 
sal Ux

Vetenskapsdagen 2019

Session 10,
sal C1

Session 1: U2
(fullsatt)

Session 2: E328
(10 pl. kvar)

Session 3: U3
(10 pl. kvar)

Session 4: U4
(16 pl. kvar)

Session 5: U1
(fullsatt)

Session 6: U1
(10 pl. kvar)

Session 7: U3
(12 pl. kvar)

Session 8: U4
(20 pl. kvar)

Session 9: U6
(20 pl. kvar)

Session 10: C1
(ev. fullsatt)



C-huset, sessionssalar

Session 1, 3–9: Ux

Session 10: C1

Hoppas att du får en 
givande och inspirerande 

Vetenskapsdag! 

Lasse Alfredsson

Lasse.Alfredsson@liu.se
Nämnden för skolsamverkan (NSS)


