
VÄLKOMMEN TILL Fram till 9:30 
uppmuntrar vi 
till mingel i våra 
olika breakout-
rum med namn 
”Mingelrum X”

Om du är ovan med 
Zoom, så testa gärna 
att ansluta till ett 
mingelrum och 
sedan gå tillbaka till 
huvudrummet, så du 
vet hur du gör när 
sessionerna startar 
kl. 10:10

Vi börjar kl. 9:30!

Nämnden för skolsamverkan (NSS) vid Tekniska högskolan, LiU

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

Allmänt syfte: 

§ Vi vill bidra till att skolelever får större intresse och bättre förutsättningar för studier 
inom såväl relaterade yrkesutbildningar som högskoleutbildningar.
⟹ På lång sikt en ökad och breddad rekrytering till LiU:s tekniska &  

naturvetenskapliga grundutbildningar. 
Särskild vikt fästs vid att motverka könsbundna studieval.

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

Lasse Alfredsson, Nämnden för skolsamverkan (NSS)
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Aktiviteter

Studenter

(deltar eller 
organiserar)

Elever, 
högstadiet

Elever, 
gymnasiet

Quintek

Öppet Hus @ LiU

Sommarveckan

Hemmissionering

Allmänheten

LiU

(organiserar, 
deltar eller 

stöder 
ekonomiskt)

Skugga/fråga en student

Matte specialisering

aHead Mattecoachning

Mattecoach på nätet

Studiebesök

Teknikåttan

Teknikutmaningen
Näringslivet
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Aktiviteter

Externa
aktörer

LiU

(centralt eller på 
institutioner:

deltar, 
organiserar 
eller stöder)

Elever,
grundskolan

Allmänheten
& elever

Lärare,
grundskolan

Elever,
gymnasiet

Lärare, 
gymnasiet

Studenter,
ämneslärarpgm.

Visualiseringscenter C

Nationella centra: CETIS & NATDID

Vetenskapsdagen

Matteljén 
(matteverkstad för mattelärare)

• Fler institutionsaktiviteter & enskilda 
medarbetares engagemang, t.ex.
ForskarFredag, skolbesök m.fl.

• Samverkan med externa aktörer –
t.ex. Code Summer Camp, Girls in STEM

• Man kan äska medel från NSS!

Fenomenmagasinet

(Unga Forskares utställning)

Populärvetenskapliga Veckan
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Vetenskapsdagen – En årlig inspirationsdag under Länsstudiedagen,
för högstadielärare & gymnasielärare i fysik, kemi, biologi, 

matematik, teknik och datavetenskap

6Lasse Alfredsson – Nämndordförande, NSS

Aktuellt – tre nya projekt
1)  MellanstadieMatte

• Hur kan vi stimulera intresset för matematik i mellanstadiet?
• Vi ska ta fram en problemsamling med ”kluringar” – implementera i Matteboken.se
• Preliminär plan: Kan börja användas av mellanstadielärare & -elever från hösten 2022

2)  MellanstadieTeknik
• Hur kan vi stimulera intresset för teknik i mellanstadiet?
• Projektet är i en inledande fas – inget konkret upplägg än. Några idéer:

• Ett tekniskt klassprojekt under minst en termin?
• Samverkan med Science Centra – bl.a. Fenomenmagasinet i Linköping
• Samverkan med företag – förebilder som besöker klassen?
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Aktuellt – tre nya projekt
3)  Förebild.org
• Vi bygger nu en databas med förebilder från yrkeslivet – i företag, organisationer och på 

Tekniska högskolan – och dess studenter.   (Övriga fakulteter kommer nog att haka på…)

• Lärare i grundskolan eller på gymnasiet kan kontakta dessa personer/förebilder
för ett fysiskt eller digitalt besök på skolan eller i en klass.

• Syfte/förhoppning: Förebilderna kan motivera & inspirera eleverna i skolarbetet 
och i deras framtida studie- och yrkesval

• Gratis för klassen/skolan

Lasse Alfredsson – Nämndordförande, NSS 8

Förebild.org

Vi jobbar med detta just nu:
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Motsvarande nationell satsning i Norge — Rollemodell.no

Lasse Alfredsson – Nämndordförande, NSS 10



Målgrupper för NSS- och Tekfak-relaterade aktiviteter

Sommarveckan

Teknikåttan

Teknikutmaningen

Vetenskapsdagen

Visualiseringscenter C

Fenomenmagasinet

Quintek

Hemmissionering

Skugga en student

Matte specialisering

aHead Mattecoachning

(  Mattecoach på nätet  )

Studiebesök

Förebild (kommande)

Populärvetenskapliga 
veckan

Elever, högstadiet Elever, gymnasiet LärareElever, mellanstadiet

Mellanstadiematte
(kommande)

Mellanstadieteknik
(kommande)

⤎ och lägre åldrar!

12Lasse Alfredsson – Nämndordförande, NSS

Länkar till aktiviteternas webbsidor
Info & länkar läggs till allteftersom under liu.se/samverkan/skolsamverkan:

• aHead − aheadcoachning.se

• Besöksdagar på LiU − liu.se/artikel/besoksdagar

• Campusveckan − liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.447547

• CETIS − cetis.se

• Fenomenmagasinet − Fenomenmagasinet.se

• Fråga en forskare – liu.se/artikel/fraga-en-forskare---start

• Förbundet Unga Forskares utställning − ungaforskare.org/utstallningen

• Förebild – Förebild.org eller Forebild.org

• Hemmissionering − lith.liu.se/samverkan/hemmissionering

• Mattecoach på nätet − liu.se/artikel/mattecoach-pa-natet,    mattecoach.se
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Länkar till aktiviteternas webbsidor
• Matteljén − liu.se/artikel/matteljen,    linkoping.se/matteljen

• NSS & NSS-aktiviteter − liu.se/nss,    liu.se/artikel/nss-aktiviteter

• Populärvetenskapliga veckan − liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan

• Skugga en student − liu.se/artikel/skugga-en-student

• Sommarveckan − liu.se/artikel/sommarveckan

• Sommarmaskinen – liu.se/artikel/sommarmaskinen

• Studiebesök − lith.liu.se/samverkan/studiebesok

• Quintek − liu.se/artikel/quintek

• Teknikåttan − liu.se/artikel/teknikattan,    teknikattan.se

• Vetenskapsdagen − Vetenskapsdagen.se

• Visualiseringscenter C − visualiseringscenter.se

STUDENTREKRYTERING
Nationellt

Sara Råsberg
Kommunikations- och 
marknadsavdelningen
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SACO-mässa 
Öppet hus

LKPG
Öppet hus 

NKPG

AKTIVITETER

POP-veckan
Digitalt

Antagning
Vårtermin 2022

Antagning
Hösttermin 2022

Katalogutskick

Skolbesök:

Hemmissionering :
Skugga en student:

Öppet hus 
kväll

DI
GT
IA
LT SACO-mässa 

liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan

POP-veckan  26–29 oktober



www.saco.se/saco-studentmassor/

Uppföljande mässa 15–16 mars

SACO-mässan 1–3 december

liu.se/artikel/oppet-hus

Linköping – 9 februari (v. 6)
Kväll – 2 mars (v. 9)
Norrköping – 17 mars (v. 11)

Öppet hus – kommer



ambassador@liu.se

Skolbesök – digitalt

Utbildningsinformation

Webben  – liu.se/utbildning

Katalogen – liu.se/artikel/bestall-katalog
Webbinarier – liu.se/artikel/webinars



@linkopings_universitet
fraga@liu.se

Fråga en student

Anmäl dig här: 
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_
X0yoFnhP6aWO3eEjM6EmsnlNigC5Gwpi_v9UQ1dENEQ
5SE9OV0hMWDA5MFJOSEQ5Wkc2NS4u

Vill du få vårt nyhetsbrev?
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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 Lasse Alfredsson eller Mia Gårdenstål med dina synpunkter!  
Värdefullt för oss när vi prioriterar och satsar på aktiviteter för elever och dig.

Dagens program:
• Parallella sessioner:   kl. 10:10–12 &  kl. 13:10–15  i respektive breakout-rum

• Varje session består av två föredrag a’ 50 min, inklusive dina frågor
• Mingla i pauserna!

• Gemensamt avslutande föredrag kl. 15:30–16:30
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Sessionsstart kl. 10:10

Sessionsstart kl. 13:10



Lasse Alfredsson

liu.se/NSS

Lasse.Alfredsson@liu.se


