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Förord
Utbildningsutskottet kallade den 9 juni 2016 till en öppen utfrågning i riksdagen om bristen på utbildade inom naturvetenskap och teknik. Till utfrågningen
inbjöds myndigheter, organisationer m.fl. för att ge sin syn på dessa frågor. I
det följande redovisas programmet och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i augusti 2016

Lena Hallengren (S)
Utbildningsutskottets ordförande

Cecilia Nordling
Kanslichef
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Program för öppen utfrågning om brist på
utbildade inom naturvetenskap och teknik
Datum: torsdagen den 9 juni 2016
Tidpunkt: kl. 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagen
10.00

Inledning av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S)

10.05

Skolans NT-utbildning och Skolverkets främjande arbete
Skolverket, undervisningsråden Karin Darin och Anna-Karin
Mäntylä

10.15

Tillgången på NT-utbildade från högskolan och deras arbetsmarknad
Universitetskanslersämbetet, utredaren Håkan Andersson

10.25

Vad säger forskningen om elevers attityder till naturvetenskap och
teknik?
Linköpings universitet, universitetsläraren Anders Jidesjö

10.35

Vad påverkar ungdomars gymnasieval och Teknikcollege
Teknikföretagen, chefen för industriell utveckling och verksamhetsansvarige för kompetensförsörjning Amelie von Zweigbergk

10.45

Tekniksprånget
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, verksamhetsansvarige
Alexandra Ridderstad

10.50

4

Elevers intresse för naturvetenskap och teknik i Sveriges kommuner
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), chefen för avdelningen
för utbildning och arbetsmarknad, Per-Arne Andersson

PROGRAM FÖR ÖPPEN UTFRÅGNING OM BRIST PÅ UTBILDADE INOM NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

10.55

Hur arbetar kommunerna med skolans naturvetenskaps- och teknikprogram? (10 minuter per talare)
– Värnamo kommun, Campus Värnamo, kompetensakademiansvarige Lars-Uno Åkesson
– Järfälla kommun, verksamhetschefen Margareta Odstam

11.15

Sfinx – Svenska för ingenjörer, ett samarbete mellan Kungl. Tekniska högskolan och två kommuner
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Yvonne Bång Wahlbäck, avdelningschef, KTH, och Roswitha
Rieder, rektor, Stockholms intensivsvenska för akademiker (Sifa)
11.25

Korta inlägg (5 minuter per talare)
– Sveriges Ingenjörer, sakkunnige Olle Dahlberg
– Naturvetarna, strategen för naturvetenskaplig kompetens & arbetsmarknad Marita Teräs

11.35

Frågor från ledamöterna

11.55

Avslutning av utbildningsutskottets vice ordförande Christer
Nylander (L)

Övriga inbjudna att svara på ledamöternas frågor: Friskolornas riksförbund,
Idéburna skolors riksförbund, Kungl. Vetenskapsakademien, LO, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Saco, Skolinspektionen, Svenskt Näringsliv,
Sveriges Elevkårer, Sveriges elevråd – Svea, TCO, Sveriges förenade studentkårer, Utbildningsdepartementet.
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Stenografisk utskrift från den öppna
utfrågningen
Ordföranden: Välkomna, ledamöter i utbildningsutskottet! Välkomna alla inbjudna föreläsare! Välkomna alla ni som är inbjudna för att svara på frågor
och också av eget intresse! Detta är en angelägen och viktig fråga. Vår tid i
dag är begränsad – jag noterar att min egen talartid redan nästan är slut trots
att jag knappt har börjat, och detta säger jag för att understryka hur viktigt det
är att vi försöker hålla de uppsatta tiderna i dag.
Vi är hemskt glada över att ni alla är här. För ett par veckor sedan ordnade
utskottet en öppen utfrågning om lärarbrist. Där kom inte minst frågan om
natur-, teknik- och matematiklärare upp. I dag är inte temat specifikt lärarutbildningen eller skolan, utan vi har ett bredare perspektiv. Bristen på utbildade
inom naturvetenskap och teknik får ju konsekvenser, vilket syns i föredragen
här i dag. Det handlar om olika sätt att bidra till en lösning, för det är klart att
det inte finns en ensam lösning på denna utmaning.
Utskottet ser mycket fram emot att få lyssna till er. Det finns också en frågestund i programmet, där utskottets ledamöter har möjlighet att ställa frågor,
inte bara till dem som har haft ordet tidigare utan också till ytterligare inbjudna. Där har bland andra Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, tillkommit sedan det första utskicket.
Vi är alla här engagerade i något som det är viktigt att få en förändring av.
Vi vet att naturvetenskap och teknik är avgörande för att bygga Sverige fortsatt
starkt. En förutsättning för det är att det finns människor som har utbildat sig.
De är också viktiga föredömen för unga som funderar på sitt framtida yrkesval.
Med detta vill jag hälsa alla välkomna till denna utfrågning. För dem som
eventuellt inte känner till det vill jag berätta att det som sägs skrivs ned ord för
ord. Det är intressant att kunna ta del av det i efterhand, både för er själva och
för utskottet, som kan hänvisa till det som har sagts och ha med det i kommande betänkanden. Därmed spelar det mycket stor roll vilka inspel ni gör här
i dag.
Jag välkomnar nu undervisningsråden Karin Darin och Anna-Karin Mäntylä från Skolverket, som ska tala om skolans NT-utbildning och Skolverkets
främjande arbete. Var så goda!
Karin Darin, Skolverket: Jag kommer att presentera statistik om eleverna på
naturvetenskaps- och teknikprogrammen i gymnasieskolan. Jag ska börja med
att tala om eleverna på naturvetenskapsprogrammet.
På den här bilden ser ni antalet behöriga sökande till naturvetenskapsprogrammet som har sökt detta program i första hand. De olika färgerna i figuren
visar fördelningen mellan kvinnor och män. Siffrorna före och efter gymnasie-
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reformen läsåret 2011–2012 är inte jämförbara, och det är också markerat här
i figuren.
De senaste åren har det varit omkring 14 000 sökande till naturvetenskapsprogrammet som har sökt programmet i första hand. Runt 96 procent av de
förstahandssökande blir antagna.
Här ser ni andelen registrerade elever på naturvetenskapsprogrammet av
alla elever som läser på de nationella programmen i gymnasieskolan. Den 15
oktober är mättillfället för uppgiften om registrering. De senaste åren har andelen elever legat på runt 14 procent, vilket i dag motsvarar cirka 40 000 elever. Naturvetenskapsprogrammet är det näst största nationella programmet i
gymnasieskolan. Antalet elever på programmet har minskat något, men det har
det gjort generellt på de nationella programmen som en följd av minskade
elevkullar.
Här ser vi andelen elever som efter tre års studier avslutar sina studier med
en gymnasieexamen. Det gäller från läsåret 2013/14, då de första eleverna gick
ut enligt det nya betygssystemet. Tidigare hade man möjlighet att få ett slutbetyg i stället. De två senaste läsåren är det strax över 70 procent som har
avslutat sina studier med en gymnasieexamen.
Den här figuren visar andelen elever som inom ett år efter det att de avslutat
sina studier på programmet går vidare till studier på högskolan. För tillfället
har vi enbart uppgifter på programnivå för vårterminen 2014, så detta gäller
alltså avgångseleverna vårterminen 2014. Totalt är det runt hälften, 52 procent,
som går vidare till högskolan inom ett år.
Nu går jag över till att tala om eleverna på teknikprogrammet. Den här figuren visar antalet behöriga sökande till teknikprogrammet som har sökt programmet i första hand. De senaste åren är det runt 9 000 sökande till programmet. Runt 94 procent av de förstahandssökande blir antagna.
Här ser ni andelen registrerade elever på teknikprogrammet av alla elever
på de nationella programmen. Teknikprogrammet är det fjärde största nationella programmet i gymnasieskolan. Andelen elever på teknikprogrammet har
ökat, och det har även antalet elever gjort. I dag är det 9 procent som läser på
programmet, vilket motsvarar cirka 25 000 elever.
Här är antalet elever som läser ett fjärde tekniskt år, till gymnasieingenjörsexamen. Det fjärde tekniska året har ju varit en försöksverksamhet fram
till läsåret 2014–15, men nu ingår det permanent i den ordinarie gymnasieskolan. Läsåret 2011–12 var det 166 elever som läste det fjärde tekniska året. I
dag är det 471 elever som gör det.
Här ser vi andelen elever på teknikprogrammet som efter tre år avslutar sina
studier med gymnasieexamen eller, som det var tidigare, med slutbetyg. I
dagsläget är det strax under 70 procent som avslutar studierna efter tre år med
en examen.
Den här figuren visar övergången till högskolan bland avgångseleverna från
teknikprogrammet vårterminen 2014. Det är 44 procent som läser vidare på
högskolan inom ett år.
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Anna-Karin Mäntylä, Skolverket: Naturvetenskaps- och tekniksatsningen är
ett regeringsuppdrag, där Skolverket ska genomföra insatser där elevernas
måluppfyllelse ska vara i fokus och intresset för vidare studier inom ämnesområdet ska öka. Slutrapporten kommer att presenteras under hösten 2016,
med beskrivning och resultat av projektet samt förslag på fortsatt arbete för att
stödja ämnesområdena när det gäller hur de kan utformas.
Inom projektet har vi skapat ett nätverk med natur- och teknikutvecklare,
NT-utvecklare. Vi har genomfört konferensserier för gymnasielärare och tagit
fram undervisningsstöd som presenteras på webben. Vi har samverkat med
Kungliga Vetenskapsakademien för inspirationsdagar för lärare och gett bidrag till teknikcollege och nationella och regionala konferenser. Från och med
våren 2016 tar vi fram material till Lärportalen för naturvetenskap och teknik
och ger en handledarutbildning som är kopplad till Lärportalen.
Nätverket omfattar ungefär 265 NT-utvecklare, som i sin tur handleder lärare hos sin skolhuvudman. Det har varit svårt att nå lärare. Många huvudmän
har valt att satsa på Matematiklyftet och Läslyftet i stället för på naturvetenskap och teknik. Förskolan har visat ett stort intresse.
När vi startade satsningen hade gymnasieskolan inte mottagarkapacitet.
Därför deltar de inte i den här delen av NT-satsningen.
Satsningen på NT-utvecklare syftar till att utveckla undervisningens kvalitet inom grundskolan och att stärka arbetet med naturvetenskap och teknik i
förskolan. Genom att barn och elever möter undervisning med högre kvalitet
skapas förutsättningar för att fler ska bli intresserade av ämnesområdet och att
fler blir behöriga att söka till gymnasiets program inom NT. För uppdraget har
Skolverket gett NT-utvecklarna en treårig utbildning med det här innehållet.
NT-utvecklaren har ett uppdrag att hos sin skolhuvudman organisera och leda
träffar för kollegialt lärande med olika lärargrupper. De ska också bidra till att
stärka lärares ämnesdidaktiska kompetens inom planering, genomförande och
bedömning. De ska stödja ett praktiknära lärande genom att utmana lärares
vardagspraktik och tidigare föreställningar om undervisning för att nå kvalitetsutveckling och på sikt nå högre måluppfyllelse för våra elever.
För gymnasielärarna har vi genomfört en serie gymnasiekonferenser. Vi har
varit på sex orter och genomfört tre konferenser på varje ort. Utvärderingen
visar att lärare har varit nöjda och blivit inspirerade att utveckla sin undervisning. Stödmaterialet på skolverket.se har varit mycket uppskattat. Konferensserien har dock gett ett svagt kollegialt lärande. Vår slutsats är att det troligen
hade varit bättre att erbjuda NT-utvecklare även för gymnasiet.
Inom uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram tar nu Skolverket
fram Lärportalen för naturvetenskap och teknik samt handledarutbildning med
samma struktur som Matematiklyftet och Läslyftet, dock utan statsbidrag.
Målgruppen är grundskolan och gymnasiet. Förskolan och vuxenutbildningen
finns inte med som målgrupp inom det här uppdraget.
Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att lärare med hjälp av en handledare och det material som presenteras på Lärportalen diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor med sina kollegor. Därefter planeras
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och prövas aktiviteter i den egna verksamheten. Modellen har starkt stöd i
forskning om skolutveckling och kompetensutveckling för yrkesverksamma.
Målet är att utveckla undervisningskulturen hos lärare och kulturen för kompetensutveckling i skolorganisationen.
Detta är de moduler som är beslutade i dag. Utifrån de behov som identifieras kommer nya moduler – alltså material som presenteras på Lärportalen –
att tas fram. Förutom de insatser som nu är planerade för att utveckla undervisningens kvalitet visar våra samråd att det finns behov av bättre samarbete
vid alla övergångar, från förskola till högre utbildning. Barn och elever behöver få bättre vägledning om vilka yrken som finns inom naturvetenskap och
teknik och om hur vägarna in i dessa yrken ser ut.
Långsiktigt och systematiskt arbete är viktigt för att nå framgång. Skolverket avser att fortsätta arbeta för att utveckla undervisningens kvalitet inom ämnesområdena.
Ordföranden: Tack så mycket! Nu ska vi gå vidare till Universitetskanslersämbetets utredare Håkan Andersson, som ska ge oss en bild av tillgången på
NT-utbildade från högskolor och hur deras arbetsmarknad ser ut. Var så god!
Håkan Andersson, Universitetskanslersämbetet: Jag ska alltså tala om tillgången på NT-utbildade från högskolan och deras arbetsmarknad. Jag kommer
att ta upp tre saker: antalet examinerade, som beskriver nytillskottet av NTutbildade på arbetsmarknaden, deras etablering på arbetsmarknaden och prognoser för tillgång och efterfrågan.
Detta är en bild av antalet examinerade. Det är en lång tidsserie för civilingenjörer och högskoleingenjörer. Ni kan se att det är ganska stor variation över
tid när det gäller hur många som examineras. Hur många som examineras beror naturligtvis på hur många som börjar på de olika programmen, men det
styrs också av sådant som examensfrekvens, som beskriver hur många av dem
som går ut utbildningen som tar ut en examen. Examensfrekvensen är i sin tur
beroende av konjunkturen. Är det en bra konjunktur kan flera välja att avbryta
studierna tidigare och gå ut och arbeta i stället.
Som exempel kan jag nämna att av nybörjarkohorten 1997–98 var det 62
procent på civilingenjörsutbildningen som tog ut en examen, men för nybörjarkohorten 2007–08 var det 50 procent som tog ut en examen. För högskoleingenjörer ligger examensfrekvensen runt 43 procent.
En kortare tidsserie ser vi här för naturvetenskap och matematik- och datorutbildningar. Det infördes ju en ny examensordning 2007, så därför blir serien kortare. Det vi kan se är att antalet examinerade på kandidatprogram och
program på grundnivå har ökat ganska ordentligt. Däremot har de examinerade
på avancerad nivå som masters- eller magisterexamen legat någorlunda stabilt
eller till och med minskat något. Ni ser att examensfrekvensen från både kandidat- och mastersexamen är tämligen låg.
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Jag kommer nu att presentera tre sätt att visa på matchning mellan utbildning och arbetsmarknad. Det första sättet är att titta på etableringsgrad, som
på ett enkelt sätt beskriver hur många som får jobb. Här följer vi den kohort
som examinerades 2011–12 och ser om de har arbete ett år senare. Det är ett
ganska strängt mått på etableringsgrad här – man ska inte ha varit arbetslös
eller bedrivit studier under perioden.
Det vi kan se är att det är ganska stor skillnad i etableringsgrad. Civilingenjörsprogrammet har en etableringsgrad på drygt 90 procent medan de som har
mastersexamen i naturvetenskap ligger på drygt 50 procent. Man ska ha i minnet att särskilt de med mastersexamen i naturvetenskap tar ett tag på sig att
etablera sig. Skulle vi göra uppföljningen något år senare skulle etableringsgraden för dem vara högre.
Hamnar då de etablerade på rätt nivå i yrkeslivet utifrån deras utbildning?
Man kan dela upp olika yrken efter exempelvis vilka krav på utbildning som
yrket ställer. Här har vi tre nivåer: 1) gymnasieutbildning eller inga utbildningskrav alls, 2) kortare högskoleutbildning, 3) längre högskoleutbildning.
Tittar vi på civilingenjörerna kan vi se att det ser ut ungefär som förväntat,
det vill säga att de flesta ett år efter examen har ett arbete som är i nivå med
längden på deras utbildning. Det som sticker ut är att av dem med mastersexamen i naturvetenskap är det drygt 50 procent som har ett arbete som motsvarar längden på deras utbildning.
Nu går vi över till att beskriva balansläget. Det handlar alltså om balansen
mellan tillgången på utexaminerade och efterfrågan på arbetsmarknaden. Den
första bilden här visar balansen mellan det beräknade antalet examinerade och
rekryteringsbehovet för utbildningsgrupperna. Modellen utgår från att inga
förändringar ska ske. Vilken arbetsmarknad kommer nybörjarkohorten 2015–
16 att möta? Vi jämför här med lärarna, så att ni får en referens. 100 beskriver
att det är perfekt balans. Det vi kallar balans ligger i spannet 80–120 procent.
Ligger man över 100 betyder det att det är fler som examineras än vad rekryteringsbehovet är. Ligger man under 100 är det färre som examineras än vad
rekryteringsbehovet är. 150 skulle då betyda att det examineras 50 procent fler
än vad rekryteringsbehovet är.
För datautbildade och civilingenjörer kan vi se att det är relativ balans. De
som började 2015–16 kan dock räkna med att för högskoleingenjörer och naturvetare finns det ett visst överskott.
Detta var ett snapshot för nybörjarkohorten 2015–16. Den bild som följer
nu visar ett mer långsiktigt prognostiserat behov fram till 2035. Det lila är tillgång, och gul linje är efterfrågan. Modellen bygger på att allt är som det var
för nybörjarkohorten 2013–14, alltså att det fortsatt kommer att vara lika
många nybörjare, att examensfrekvensen kommer att vara likadan och sedan
tar man hänsyn till pensionsavgångar, nettoimmigration och så vidare.
Om vi börjar med högskoleingenjörer kan vi se att tillgång och efterfrågan
förväntas utvecklas ungefär i samma takt. Det kommer att vara ökad efterfrågan på framför allt byggnadsingenjörer och maskiningenjörer. Det är också

10

STENOGRAFISK UTSKRIFT FRÅN DEN ÖPPNA UTFRÅGNINGEN

2015/16:RFR24

ganska många unga inom den branschen, så vi kan inte förvänta oss så många
pensionsavgångar.
För civilingenjörer är det något lägre rekryteringsbehov än tillskottet i början av perioden, men det förväntas öka, särskilt när det gäller maskin- och
tekniska konsulter, och på sikt även för dataspecialister. Ni ser att det kommer
att vara relativ balans för båda dessa grupper.
Avslutningsvis kan vi titta på naturvetare och datautbildade. Naturvetare är
en mycket stor grupp – den innehåller folk som studerat biologi, fysik, kemi,
geovetenskap och så vidare. Det prognosen säger är att tillgången på biologer
förväntas öka under perioden medan tillgången på fysiker och kemister faktiskt väntas minska under perioden. Prognosen visar alltså på ett överskott totalt sett men att det kan bli en brist på fysiker och kemister på sikt.
Gruppen datautbildade innehåller både dem som har gått en yrkeshögskoleutbildning på minst ett år och dem som är högskoleutbildade. Cirka 50 procent av gruppen har högskoleutbildning. Här ser vi en framtida brist på bland
annat programvaruproducenter och datakonsulter. Detta är dock en grupp som
är ganska svårprognostiserad eftersom den har visat sig vara väldigt konjunkturkänslig.
Ordföranden: Tack för det! Då vill jag välkomna universitetslärare Anders
Jidesjö från Linköpings universitet, som ska ge en bild utifrån forskningen:
Vad säger elevers attityder till naturvetenskap och teknik?
Anders Jidesjö, Linköpings universitet: Min forskning handlar om elevers intresse och attityder till naturvetenskap och teknik. Jag har jobbat med internationella studier av dessa frågor sedan början av 2000-talet.
Vi genomförde en studie i Sverige som hette Rose. Där ville vi uppmärksamma allmänbildningen. Vi talar om skolans dubbla uppdrag och om att alla
elever måste få en god allmänbildning inom naturvetenskap och teknik för att
kunna delta i samhällslivet. Jag har också jobbat med en studie som heter Iris,
som handlar om övergången från gymnasiet till universitetsnivån och om vad
som påverkar utbildningsval. Sedan har jag också genom åren försökt bygga
upp en plattform för dessa frågor och för att sätta skolan i förbindelse med
samhällsliv. Det har vi kallat för Kunskapslänken.
Just nu håller vi på och försöker rigga en Rose 2.0 ihop med Oslo universitet. Det är redan 40 länder som har anmält intresse, och dessa frågor står högt
på dagordningen i väldigt många länder. Sverige är inte ensamt om problematiken, utan det finns en internationell systematik.
Jag har tagit med mig lite nyckelreferenser för att visa vad forskningen pekar på i de här sammanhangen. Det finns också många rapporter från EU som
pekar på att vi har alltför få. EU vill behålla sin konkurrensställning. Det saknas särskilt kvinnor. Vi tappar bort flickorna på vägen upp genom skolsystemet, och det största tappet sker vid övergången mellan gymnasie- och universitetsnivån.
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Frågan har lyfts i OECD-rapporter. Den hade stor betydelse för fördelningen av forskningsmedel inom EU:s ramprogram.
Här finns några reviewstudier där man sammanfattar forskning från många
länder. Här har man undersökt vad eleverna tycker och känner inför undervisningen när de rör sig upp genom skolsystemet. Vi kan se att eleverna tappar
intresset, och man upplever att graden av mening och relevans minskar. Detta
är dokumenterat i ett antal olika studier.
Här är samma resultat: Någonstans i övergången mellan mellanstadium och
högstadium med svenska mått mätt, slår den här problematiken till. När elever
går ut den svenska grundskolan och blickar tillbaka på sin skoltid och rankar
skolämnen tycker de att naturvetenskap och teknik var i princip obegripligt,
och man förstår inte vad man ska ha det till. Många elever tycker så, men inte
alla. I den internationella studierna slår dock detta igenom eftersom det är
många elever som tycker så. Det görs jättemycket bra undervisning också, och
den kanske vi skulle fokusera mer på i stället för att prata om problemen hela
tiden. Var finns framgångarna? Det är en viktig aspekt på den här diskussionen, tycker jag.
Vi vet att det också finns skillnader mellan pojkar och flickor. Särskilt
flickor är drabbade av denna problematik, och den är väldokumenterad. Jag
brukar roa mig med att visa den här bilden, som visar det vi i dag kallar Timss,
fast det hette inte så på den tiden. Det här är data från Sverige på 1960- och
1970-talet. Problematiken var dokumenterad redan då.
Den här frågan har vi alltså diskuterat i decennier, men det verkar som om
de åtgärder vi försöker sätta in inte riktigt biter. Detta behöver vi lägga lite
tankemöda på: Vad är det som blir fel, och varför biter inte åtgärderna?
Det här är den senaste reviewstudien, Important, but not for me, där man
har sammanfattat elevers perspektiv. Problemet är inte att de inte förstår att de
här ämnesområdena har relevans och mening. De ser att det är viktigt, men det
de möter i skolsystemet träffar inte målet. Följemeningen ”but not for me”
visar själva kärnproblematiken.
Vad kan då vara orsaken till denna förvirring? I Australien har man gjort
en studie där man har identifierat tre teman som eleverna lyfter fram: Undervisningen är alltför transmissiv, den saknar kontexter och den förmedlas så att
man upplever svårigheter. Det signaleras hela tiden att man måste ha ett särskilt intellekt eller vara särskilt intelligent för att hänge sig åt dessa studieområden.
Här är den senaste europeiska studien. Tio länder deltog. Sverige var med.
Där kan man fram till exakt samma resultat som SIMS-studierna rapporterade
på 1980-talet. Man kan nästan tycka att det är märkligt att man får en studie
publicerad när det är precis samma bilder som målas upp.
Då kom diskussionen upp om att de länder som har varit framgångsrika och
haft stark ekonomisk utveckling har haft en stor andel av sin population engagerad inom naturvetenskap och teknik. Det finns alltså en koppling till ekonomisk utveckling, modernisering och industrialisering. Det är det som ofta
väcker den politiska oron.

12

STENOGRAFISK UTSKRIFT FRÅN DEN ÖPPNA UTFRÅGNINGEN

2015/16:RFR24

Sveriges ekonomi är också starkt baserad inom dessa kunskapsområden.
Att vi tappar bort intresset väcker därför en oro. Många andra länder försöker
också satsa på dessa områden.
Detta var argument för varför man skulle bry sig, och det har jag i princip
dragit.
Här kommer data som ni precis har fått se. Därför behöver jag inte ta upp
dem. Men det finns inom forskningslitteraturen dokumenterat även längre tidsserier när det gäller vad som har hänt under 1900-talet inom dessa områden
och hur vi har utbildat individer genom våra utbildningssystem. På bilden kan
ni se data från Tyskland inom STEM-området – science, technology, engineering, mathematics. I den internationella litteraturen brukar man tala om
STEM-problematiken.
Då kan man fråga följande: Har vi några bra modeller? Har vi något bra sätt
att tänka kring detta? Det behövs en kunskapsutbyggnad för att vi ska kunna
ta oss an dessa frågor, så att vi förstår kausaliteten och vidtar rätt åtgärder för
att faktiskt hantera denna problematik. Där någonstans finns forskningen.
I detta sammanhang har jag tagit med lite statistik i fråga om antal elever
till gymnasieskolan. Men det har ni redan fått höra.
Men jag ska lyfta fram något som jag tycker är viktigt. Det som vi på 90talet kallade högskolesatsningen har i princip lett till att vi har dubblerat antalet
studenter i högskolan i Sverige inom samhällsvetenskap, juridik, handel och
administration. Det har inte skett någon volymökning inom naturvetenskap
och teknik.
Går man tillbaka och läser programmen för högskolesatsningen hade de ett
mycket starkt anslag om att högskolan skulle expandera inom naturvetenskap
och teknik. Men det verkar alltså segt att få fler att välja dem. Det ligger ganska
stabilt när det gäller gymnasieskolan, och vi ser ingen volymökning i högskolan. Vi massutbildar i stället studenter inom samhällsvetenskap, juridik, handel
och administration just nu.
På bilden visas ett resultat från Rose-studien. Den visar att elevers intressen
och attityder är starkt kopplade till samhällsutveckling. De länder som genomgår modernisering tappar på ett systematiskt sätt elevernas intresse för detta.
Detta väckte enorma diskussioner. PISA och OECD ändrade till och med sitt
framework och försökte undersöka detta 2006. Men de fick samma resultat.
De nordiska länderna låg i toppen här och hade de bästa ungdomarna i världen, men intresset är kört i botten. Det är det som är vår huvudproblematik och
vår stora utmaning.
Jag ska ta upp lite grann om hur debatten blev och bilder och motbilder och
visa några resultat som jag tycker är viktiga. Jag deltar i PISA- och Timssdiskussioner också.
Budskapet är att det mellan 2000 och 2012 har gått nedåt. I december får vi
se resultat från PISA för 2015. Det kommer också TIMSS-resultat.
En del saker lyfts inte fram. Till exempel Finland presterar på en mycket
hög nivå när vi rankar länder. Men man talar sällan om att när man tittar på
intresset – mening, relevans och motivation – är Finland sämst i världen. Och
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det är till Finland vi åker och gör statsbesök för att titta på hur vi ska utveckla
våra utbildningssystem. Det är alltså viktigt att man lyfter fram fler bilder från
dessa studier.
På denna bild visas evidens för vilka elever det är som påverkar resultaten
åt olika håll. På nästa bild visas svenska data som visar att det är framför allt
de lågpresterande eleverna som drar ned resultaten. Dem som vi kallar högpresterande elever i Sverige ligger i princip kvar på samma nivå som de alltid
har gjort. Detta är sorglig evidens. Det är alltså i fråga om de svagaste eleverna
som vi tappar mest i Sverige. Samma sak gäller i fråga om matematik och i
fråga om läsa och skriva.
Det är fler pojkar än flickor i de lågpresterande grupperna. Mellanskolvariansen ökar under hela denna tidsperiod. Det betyder att vi får fler skolor i
kommunerna där man har lågpresterande elever och fler skolor där man har
högpresterande elever. Dessa skolor glider alltså isär från varandra.
Det senaste som kom från PISA handlar om att vi har många fler skolor i
Sverige med lågpresterande elever och att vi också tappar de högpresterande.
Det var därför som dessa resultat senast väckte kraftiga reaktioner.
Jag brukar lägga 1900-talet som en tidslinje och fundera över utbildningens
funktion. Den varierar över tid. FN:s bud i denna utveckling är att vi ska gå
från utveckling till hållbar utveckling. Vi talar mycket om att vi ska ställa om
utbildningen från utveckling till hållbar utveckling, men vi vet inte riktigt vad
det innebär.
Jag menar att Sverige har en potential som vi skulle kunna engagera om vi
jobbade mer systematiskt och lite mer initierat med dessa frågor. Vi har otroligt många resurser på agendan. Frågan är hur lärarna står i förbindelse med
dessa resurser och använder resurserna i det dagliga mötet med elever. Det är
det som jag kallar att det behövs länkar och att man jobbar mer systematiskt
och initierat och att vi har en berättelse som involverar människor i dessa frågor.
Jag brukar avsluta med målsättningen: Vi ska inte ha en utbildning som
bidrar till utanförskap och segregation. Vi ska jobba för social inkludering och
bygga ett samhälle med självtillit. Dessa frågor har aldrig varit viktigare än nu.
Ordföranden: Nästa talare är Amelie von Zweigbergk. Vi ska få lyssna till vad
som faktiskt påverkar ungdomars gymnasieval och höra lite grann om teknikcollege. Amelie ledde utredningen om yrkesprogrammen, och i dag är hon här
i egenskap av chef för industriell utveckling och verksamhetsansvarig för
kompetensförsörjning på Teknikföretagen.
Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen: För alla er som inte hänger med i
det som jag kommer att säga finns det en broschyr som sammanfattar detta.
Den heter Att få fler att välja teknik. Det är spännande.
Vet ni vem personen på bilden är? Jag gissar att ni som vet vem det är har
döttrar i åldern 10–17 år eller att ni är överdrivet teknikintresserade.
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Detta är i alla fall Therese Lindgren. Hon är Sveriges största Youtubestjärna. Hon har hjälpt oss att ta fram program som handlar om teknik. Dessa
program, som ligger på Youtube, har visats 1 258 000 gånger. Detta handlar
inte bara om någonting som bara har svischat förbi, utan detta handlar om tjejer
som medvetet har gått in på internet och klickat in hennes adress och öppnat
just detta program. Det är alltså ingen annons eller någonting annat. Det är
stort. Det var faktiskt så stort att vi till och med vann det stora reklampriset för
bästa innehåll för någon vecka sedan. Det tycker vi är mycket stort.
Vi säger generellt att tjejer inte är teknikintresserade och att det är ett stort
problem. Det är verkligen någonting som man kan diskutera – vad det är och
vad det inte är.
Det är alltså över hälften av alla tjejer i detta åldersspann som har tittat på
dessa filmer där Therese testar teknik. Det visar att det finns ett intresse. Det
handlar om hur man paketerar det och vem det är som säger det. Therese är
”hot” bland tjejer i rätt ålder.
Vi har talat med massor av personalchefer om deras rekryteringsbekymmer.
Ericssons personalchef säger följande: I Kina och Indien, där vi har de största
rekryteringarna, är det faktiskt lättare att hitta starka kvinnliga kandidater än i
flera av de västerländska länderna.
När man tittar på siffror när det gäller de som pluggar på ingenjörsutbildningarna kan man se att det för Kina inte står någonting, men det är ungefär
hälften som är kvinnor. I Indien är det ungefär 36 procent, i Mongoliet 38
procent, i Polen 36 procent, i Oman 55 procent och i Sverige 30 procent.
Det som är riktigt tråkigt med siffran 30 procent är att om man tänker att
det vore en EKG-kurva skulle patienten vara död. Det har inte hänt någonting
på ungefär 20 år. Det är sorgligt.
Vidare säger man från Ericsson: Det är ett förbannat slöseri med kompetens
och talang om vi sätter fel person på fel plats. Om vi lyckas rekrytera fler kvinnor kommer vi att ha bättre och mer kompetent personal. Vi kommer att ha ett
större urval av duktiga personer som kan hjälpa till att skapa morgondagens
teknik. För att Ericsson ska nå de mål vi vill behöver vi skarpa personer. Dem
hittar vi inte bara bland manliga studenter.
När vi talar om jämställdhet handlar det på näringslivssidan inte bara om så
att säga det rent politiskt korrekta, att vi ska ha en jämställd arbetsmarknad,
utan det handlar om att hitta de dugligaste och duktigaste ingenjörerna. Det är
både killar och tjejer.
Vi har gjort vår undersökning bland 10 000 ungdomar. Det som är intressant med den är att vi har tittat mycket på inte bara hur man väljer utan vilka
de individer som har valt detta är.
Ni vet att många uppfinningar beror på fel, brister och kraschade experiment. Detta är också någonting sådant. Vi gjorde en stor undersökning bland
dessa 10 000 elever. Vi sa till undersökningsföretaget att de skulle se till att
det fanns några kvalitativa frågor, alltså sådana där folk får bre ut sig och
skriva långa svar, och inte bara kryssfrågor. Vi orkade inte ta emot mer än 200
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öppna sådana svar. På något sätt blev det fel, och vi fick tiotusentals uppsatser
från tjejer och killar om hur de tänkte kring teknik.
Skandaler och katastrofer är uppfinningarnas moder. Vi gick därför med
denna enorma datamängd till den sociologiska institutionen på Stockholms
universitet och sa att de kunde få detta fantastiska underlag från oss, inklusive
bakgrundsmaterialet med kryssfrågorna, om de hjälpte oss att analysera det.
Detta är nu i full gång, och det är mängder av mastersstudenter som sitter
och tar sig an detta. Detta ska presenteras i Almedalen. Jag kan därför bara ge
er några smakprov på resultatet. Framför allt kan jag ge er de kvantitativa uppgifterna.
Detta är en uppmuntrande bild. Den visar nämligen att potentialen för att
läsa teknik är oändligt mycket större än det faktiska utfallet.
Om man frågar elever vilka olika intressen de har säger 44 procent att de
inte kommer att läsa teknik om de så har en pistol mot pannan – never ever.
32 procent säger att det är osannolikt att de skulle göra det. Men sedan finns
det ändå 24 procent som på olika sätt indikerar att de har någon sorts teknikintresse. 14 procent är potentiella – teknik och data. Det finns fler områden,
men detta är ett område som de skulle kunna tänka sig. Sedan har vi de 10 procenten som redan är vunna, och dem behöver vi inte tala om. Det är de som
antagligen har en, två eller tre föräldrar som håller på med teknik. Dem behöver vi inte satsa mer krut på.
Jag kan börja med det trista. Vi vinner väldigt få i gruppen potentiella, men
gruppen på 14 procent finns. Vi har bland annat de ambitiösa naturarna. Vi har
från Skolverket här fått lite grann beskrivet hur denna grupp ser ut. Här finns
det mycket tjejer. Det är fifty-fifty med killar och tjejer. Det som är utmärkande för denna grupp är att de är oerhört ambitiösa. Detta är elever som har
väldigt höga betyg. Detta är elever som ser den framtida karriären som någonting väldigt viktigt.
I denna broschyr kan man se exakt vad de har svarat på när det gäller framtidsplanerna, vilka Facebookgrupper de är intresserade av och vilka filmer tittar de på på tv. Man får en mycket individualiserad bild av vilka de är och
därmed hur man skulle kunna få tag i dem. 80 procent i denna grupp säger att
de anstränger sig stenhårt i skolan.
Sedan har vi de teknikkreativa. Det är de som ger mig lite hopp, eftersom
jag är en sådan. Det känns jobbigt att prata om teknik om man inte kan identifiera sig själv i detta. Men detta är de som gillar att använda teknik på ett kreativt sätt. Bland dem hittar vi många som säger: Teknik är intressant, men jag
skulle vilja bli modedesigner, jobba på reklambyrå, bli arkitekt eller kanske
hålla på med it. Detta är en spännande grupp, eftersom man kan säga att de har
en annorlunda profil.
Här finns de ambitiösa naturarna. Det är fifty-fifty killar och tjejer. Vill man
få tag på fler tjejer som kan läsa på teknikutbildningar är det bland dessa personer man kan hitta de framtida eleverna.
De är mycket karriärintresserade. 53 av dem är mycket intresserade av miljöfrågor. Detta är alltså samhällsintresserade och duktiga människor som vill
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förändra världen, och det kan man göra på olika sätt. Man kan jobba för Greenpeace, men man skulle också kunna jobba på ABB. Det finns olika sätt att
kanalisera sitt intresse.
På bilden ser ni alltså de teknikkreativa, och ni kan på listan se vilka program som de går på i dag. 25 procent går på teknikprogrammet, 17 procent går
på samhällsprogrammet och det estetiska programmet och 14 procent går på
ekonomiprogrammet. Dessa teknikkreativa är alltså vitt spridda på olika program. Här har vi också ganska många tjejer. Det är nästan 40 procent. 34 procent av dem påstår till exempel att de är intresserade av att gå på museer och
konstutställningar. 30 procent av dem är gamers. Vi blev inte jätteförvånade
över att de flesta av dem är killar, i alla fall inte jag som har söner hemma.
Jag ska visa en sista positiv bild. Man har frågat elever som inte går på
teknikprogrammet utan på något annat program vilka program som har de
mest intressanta ämnena, och sedan jämför man dem. Om man frågar naturvetare får de inte säga att naturprogrammet är bäst, och de som går på samhällsprogrammet får inte säga att samhällsprogrammet är bäst utan de får bara bedöma andra program. Då hamnar teknikprogrammet högst. Eleverna tycker
alltså att teknikprogrammet verkar ha de mest intressanta kurserna och ämnena. Detta är mycket intressant. Här finns ändå en enorm potential. Vi har
väldigt många som tycker att detta är intressant, men av någon anledning är
det bara 16 procent av tjejerna som till sist väljer teknikprogrammet. På det
industritekniska programmet är det 12 procent tjejer.
Det är alltså få tjejer totalt sett som väljer teknik, trots att det är många tjejer
som säger att de är jätteintresserade av det.
Stockholms universitets analys av alla dessa kvalitativa svar visar att det
finns någon sorts mattekomplex och att detta mattekomplex är specifikt för
tjejer. Tjejer har dåligt självförtroende när det gäller matte, och det spelar
mycket stor roll när de väljer vidare både till gymnasium och till universitet.
Men det verkar inte stämma när det gäller killar. Killar glider vidare, trots att
de har dåliga betyg i matte. Det stör inte dem, de väljer teknikprogrammet i
alla fall. Killar har dåliga betyg även på teknikprogrammet. Det stör dem inte
heller, utan de söker vidare till civilingenjörsutbildningar.
Jag menar att man får ha detta i grunden när det gäller vad man ska göra för
att få fler tjejer att välja teknik. Man måste uppenbarligen börja ganska tidigt
för att påverka detta.
Vi gör en massa olika saker på Teknikföretagen där jag jobbar. Vi håller på
med teknikspanarna, problemlösarna, ingenjörsvägen och inte minst teknikcollege för att på olika sätt uppmuntra elever att skapa vidare och odla sitt
teknikintresse.
Ordföranden: Jag hälsar Alexandra Ridderstad välkommen. Hon är verksamhetsansvarig på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och ska beskriva Tekniksprånget lite extra för oss.
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Alexandra Ridderstad, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien: Jag tackar för
att jag har fått komma hit i dag. Jag är verksamhetsansvarig för Tekniksprånget
på IVA.
Ola Wong skrev en uppmärksammad artikel om att Sverige behöver ingenjörer och inte melloartister. För er som inte har läst den rekommenderar jag er
att göra det. Artikeln handlar om hur arbetsgivare ute i landet upplever situationen när de ska rekrytera personer med högre teknisk kompetens och vilka
svårigheter som de stöter på. Det är någonting som vi också märker i Tekniksprånget.
Den snabba tekniska utvecklingen har kraftigt förändrat förutsättningarna
för arbetsmarknaden, och behovet av teknisk kompetens har nog egentligen
aldrig varit större. Vi har anledning att tro att detta kanske bara är början. Konkurrensen om ingenjörerna är bitvis stenhård. Majoriteten av de svenska arbetsgivarna säger att de har problem vid rekrytering av personer med högre
teknisk kompetens. Dessutom står vi mitt uppe i ett generationsskifte, främst i
offentlig sektor. Det innebär utmaningar för många branscher. Det finns alltså
ett behov av att fler ungdomar väljer att läsa högre tekniska utbildningar om
vi ska klara våra rekryteringsbehov.
Därför finns Tekniksprånget. Vi ger ungdomar som har gått naturprogrammen och de tekniska programmen på gymnasiet och är 19–20 år möjlighet att
komma ut till en arbetsgivare och praktisera. Arbetsgivarna betalar lönen och
får å sin sida träffa sina framtida medarbetare och ta del av deras nytänkande,
idéer och kompetens. Vi låter alltså ungdomarna övningsköra som ingenjörer
i fyra månader. Syftet är att inspirera dem till att gå vidare till högre tekniska
studier. Det fungerar.
Amelie von Zweigbergk beskrev här mycket ingående profilerna. Men jag
ska lyfta fram några av dem som har sökt till oss.
Victoria från Helsingborg är praktikant. Hon, liksom många andra ungdomar, visste inte riktigt vad hon ville göra efter gymnasiet. Hon hade ett svagt
teknikintresse. Men när hon gick på Sacomässan blev hon förvirrad, eftersom
hon inte förstod vad en ingenjörsutbildning leder till. Hon ville inte investera
i en lång utbildning utan att veta vad den leder till.
Hon fick kontakt med Tekniksprånget via en kompis och sökte till NCC i
Helsingborg där hon praktiserade. Där väcktes också hennes nyfikenhet kring
att man faktiskt är problemlösare om man är ingenjör. I dag läser hon på KTH,
och hon säger att det passar henne som handen i labbhandsken. Hon menar att
möjligheten att komma ut på praktik öppnade hennes ögon för vad en ingenjör
egentligen gör.
Hedy gick på Tumba gymnasium. Precis som Victoria visste han inte vad
han ville göra efter gymnasiet. Han fick ett hemutskick om Tekniksprånget,
och det gjorde att han sökte dit. Han sökte till IVA där han fick vara en del i
ett energiprojekt, och det väckte hans intresse. Han läser i dag till ingenjör med
inriktning på energi och miljö. Hedy känner att han nu har hittat rätt.
Detta visar att det som dessa ungdomar har gemensamt är att de är osäkra
inför vad ingenjörsutbildningarna leder till. 60 procent av dem som söker till
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oss uppger det. Men efter fyra månaders praktik ser vi helt andra siffror. Sju
av tio uppger att praktiken påverkade deras val av högre utbildning. Handledarna gör ett fantastiskt jobb och inspirerar ungdomarna. Åtta av tio uppger att
de vill bli ingenjörer efter avslutad praktik.
Det senaste som vi har sett är att vi inte bara inspirerar ungdomarna utan att
vi motiverar dem under deras studier på högskolorna. Nio av tio av våra alumner uppger att de tycker att Tekniksprånget minskar avhoppen. Vi har tidigare
sett höga siffror när det gäller att många inte tar ut sin examen.
Jag ska kortfattat säga någonting om våra siffror. Sedan programmet startade 2012 har totalt 11 000 ungdomar sökt, 2 400 har fått praktik. 50 procent
av dem som får praktik är kvinnor. Vi har lyckats attrahera kvinnorna. Det är
också roligt att 50 procent av dem som går vidare av våra alumner är kvinnor.
Vi behåller alltså deras intresse.
Vi har 250 medverkande arbetsgivare på 120 orter. 60 procent av arbetsgivarna finns utanför de tre stora städerna. Det är alltså ett nationellt projekt.
Tekniksprånget startade, som sagt, 2012. Vi har gått från att vara ett okänt
initiativ till att bli ett välrenommerat praktikprogram. Ungdomarna är stolta
och kallar sig själva för tekniksprångare. Numera har vi SYV-are som hör av
sig till oss och efterfrågar informationsmaterial för avgångseleverna. Vi har
gått från att vara lokala till att nu vara ett nationellt projekt på 120 orter. Från
början hade vi en handfull lite större arbetsgivare, men i dag speglar vi hela
den arbetsmarknad som väntar ungdomarna som ingenjörer. Vi har små och
stora arbetsgivare, och vi har privat och offentlig sektor. Vi har med över hälften av alla landsting och över 30 kommuner.
Arbetsgivarna står i dag för 75 procent av kostnaderna. Men det krävs en
offentlig motpart som står för drift, matchning och kvalitetssäkring av Tekniksprånget. Därför hoppas vi att vi får fortsatt finansiering även efter nästa år.
Ordföranden: Man kan säga att en av huvudmännen i detta fall är SKL. PerArne Andersson, som är chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL, ska nu ge en bild av elevernas intresse för naturvetenskap och
teknik i Sveriges kommuner.
Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting: Jag tackar för inbjudan. Ett av skälen till att vi har engagerat oss lite extra i denna fråga sedan ett
antal år tillbaka handlar om att vi behöver fler som vill bli lärare i dessa ämnen,
framför allt i grundskolan. Vi är engagerade i Tekniksprånget också, och vi
ser att det finns potential att göra det. I dag ska jag visa några bilder som visar
att det finns potential, även om vi inte har något svar på hur man ska komma
vidare.
Vi har engagerat oss i detta och krokat arm med både IVA och Sveriges
Ingenjörer. Vi har följt den statistik som visas på bilden under ett antal år. Som
vi har förstått av de andra presentatörerna här ser det ganska lika ut. Men det
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ser väldigt olika ut i Sveriges kommuner när det gäller hur många elever som
väljer naturvetenskapligt och tekniskt program.
I den ena tabellen ser ni de kommuner där man har den största andelen som
väljer naturvetenskapligt eller tekniskt program. Det är ända upp till över 30
procent. I den andra tabellen ser ni de kommuner som har färre än 6,8 procent
som väljer dessa program. Det har genom åren varit relativt likartat. Som någon sa har andelen på teknikprogrammet ökat lite grann, men på det naturvetenskapliga programmet har det varit relativt stabilt. Detta visar att det finns
en potential.
När man gör en jämförelse bara när det gäller det naturvetenskapliga programmet kan man se vilka kommuner som har störst andel elever som väljer
det naturvetenskapliga programmet och vilka kommuner som har minst andel
som väljer det. Ni ser att det finns en rätt tydlig socioekonomisk profil i båda
tabellerna där detta visas.
Men det finns undantag. Efter mig kommer en talare från en kommun där
den socioekonomiska profilen inte slår igenom så hårt.
Det som vi har kommit fram till stämmer med det som andra presentatörer
har sagt, nämligen att elever väljer naturvetenskapligt program kanske inte huvudsakligen för att de är intresserade av ämnet utan för att de då har alla vägar
öppna. De som har ett naturvetenskapligt intresse kanske väljer andra program.
Jag tycker att Amelie von Zweigbergk visade på potentialen när det gäller
detta.
Det är från 2,5–2,6 procent och upp till 30 procent som väljer detta program.
Det visar att det finns en potential att göra någonting. Även om vi inte har
svaret på vad vi ska göra ska vi få goda exempel på det senare.
På teknikprogrammet är det också ganska stora skillnader mellan kommunerna. Det finns kanske inte riktigt samma socioekonomiska profil här. Men
som vi såg tidigare är det rätt så stor skillnad när det gäller hur många pojkar
och hur många flickor som väljer programmen. Det är en större andel pojkar
som väljer teknikprogrammet. På det naturvetenskapliga programmet är det
däremot relativt jämnt.
Vi har dessutom följt detta länsvis och sett att det faktiskt även är ganska
stor skillnad mellan länen. Detta gör att vi ytterligare stärks i synen att det
finns en stor potential att göra någonting. Jag tror att det var Anders Jidesjö
som visade att det finns en lång rad projekt i Sverige. När vi vill stärka denna
fråga och ta initiativ känner vi att vi inte bara vill bli ett projekt bland alla
projekt. Det finns jättemånga jättebra projekt. Om vi inte hade haft dem hade
situationen kanske sett ännu sämre ut. Men vi tror att vi behöver ta ett större
gemensamt grepp om detta. Här handlar det om att göra undervisningen attraktiv, så att elever som är intresserade av naturvetenskap och teknik tidigt
fortsätter att ha ett intresse. Detta intresse skulle kunna leda till att de vill bli
lärare och undervisa andra ungdomar i dessa ämnen.
Det var detta som jag ville ta upp i dag. När man jämför olika kommuner
visar det sig att det finns en stor potential att förändra saker. En del exempel
på sådana som har lyckats tas upp i dag.
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Ordföranden: Tack så mycket. Precis som Per-Arne Andersson här sa kommer
vi att få ett par exempel. Vi börjar med Värnamo kommun där Campus Värnamo kompetensakademiansvarige Lars-Uno Åkesson ska ge en bild av hur
man i Värnamo kommun arbetar med skolans naturvetenskaps- och teknikprogram. Varsågod.
Lars-Uno Åkesson, Värnamo kommun: Vi tackar så mycket för att vi fått
komma hit. Det är jätteroligt. Vi tänkte lite snabbt dra några fakta om kommunen. Det inte är alla som har full koll på var Värnamo ligger. Det ligger i fantastiska Småland i Gnosjöregionen. Vi zoomar in på kartan och konstaterar att
det är en kommun med 33 600 invånare, och till och med lite över.
Vi kommer i dag att ha fokus på gymnasieskolan, som heter Finnvedens
Gymnasium. Det är en kommunal skola med runt 1 300 elever. Jag ska tala
om den fantastiska vidaresatsning som vi nu gör i Värnamo i en gummifabrik
som byggs om till en kreativ mötesplats där jag jobbar i dag. Vi har Campus,
näringslivet och intill en annan gymnasieskola som jobbar med just industriutbildningen.
Vår vision är den mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare år
2035. Just det mänskliga mötet vill vi alltid trycka hårt på. Vi tror väldigt
mycket på det.
Jag ska fatta mig kort om näringslivet. Det har varit mycket möbelindustri
i alla tider. Tillverkningsindustrin står i dag för 35 procent, men även privata
tjänster växer snabbt. Vi ligger ungefär på samma andel där. De dominerande
branscherna är gummi-, plast-, metall-, pappers- och maskinindustri.
Att vi är här beror på att vi blev uppmärksammade eftersom vi sticker ut
med att vi rekryterar uppemot 25 procent till natur och teknik. Det är inte riktigt den typiska kommunen som man annars ser i listan.
Jag ska dra det snabbt och hålla er lite på halster. Ni ser här att andelen som
går på natur och teknik har ökat efter hand. Jag avslöjar inte hur det ser ut i år,
för det kommer sedan.
Elevantalet har gått nedåt totalt sett på grund av kullarna. Ni ser att på natur
har det gått lite upp och ned. Men på teknik tycker vi att det är kul. Här ser ni
att det går åt rätt håll hela tiden. Totalsumman just nu är att vi ligger på 26
procent inför kommande läsår, vilket är jätteroligt.
Man kan undra: Vad är det som har gjorts under åren för att kunna lyckas
med detta? Vi tycker att det är svårt att veta vad det beror på, och vi försöker
att undersöka det.
De som går på gymnasiet säger att den kommunala skolan har ett väldigt
gott rykte. Den har engagerad personal som stannar länge och en kontinuitet i
personalen. På grundskolan finns mycket engagerade lärare inom framför allt
matematik och naturvetenskap som dessutom har drivit ett visst antal projekt.
Den har skolledare som har haft och än i dag har en tillåtande kultur där man
låter lärare blomma ut. Lärare är kreativa människor som vill göra olika saker,
och man måste ha en tillåtande kultur.
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Vad har då gjorts? Sedan början av 2000-talet har det drivits ett projekt som
kallas för Credit. Det handlade väldigt enkelt om att elever på mellanstadiet
och högstadiet fick komma ut till företaget – återigen det mänskliga mötet –
och träffa företagsrepresentanter. De fick ett enkelt projekt med sig hem. De
jobbade med det, kom fram till en lösning och redovisade det för företaget.
Detta redovisade vi för Skolverket för några år sedan. De sa att det är alldeles för komplext. Vi säger att det var tur att eleverna inte förstod det, för det
funkade alldeles utmärkt.
Vi har sett att det har fått flera goda avknoppningar, som till exempel att vi
var tidigt ute med Lego Education Center. Vi var lika tidiga som Tekniska
museet här i Stockholm. Där fick elever möjlighet att lära sig att programmera
robotar och jobba i projekt. Detta har även utvärderats. Man konstaterar att det
är ett bra sätt för elever att börja jobba i grupp, ta eget ansvar och pröva entreprenörskap.
Det avknoppade ytterligare något projekt som hette Barn och teknik, där
man satsade än mer på just förskolan. Vi tror att man måste vara ute tidigt. På
högstadiet finns det en risk att eleverna redan bestämt sig för att de vill jobba
med medier och bli kändis. Vi måste börja mycket tidigare med att de får se
att teknik är kul.
Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, var vi också tidiga med. Det är
ganska känt i dag, och det fortsätter även i Värnamo. På högstadiet har man
Elevens val. Där hade vi ett speciellt val som hette Natura där eleverna läser
matematik och naturvetenskap på Elevens val.
Vi tar också upp detta med att tjejer är svåra att rekrytera till utbildningarna.
Vi hade kvällar där enbart tjejer fick vara med på aktiviteterna. Där får tjejer
en möjlighet att blomma ut och inte få konkurrens från oss killar som annars
kanske syns lite för mycket.
Det är inte slut med det. Eleverna har även varit med i flera internationella
och nationella tävlingar. De har ytterligare en morot för att komma vidare.
Detta är vad som har gjorts. Då kan man undra: Vad är det vi tänker göra
framöver i de nya satsningarna? Teknikcollege har vi även i vår region. Det
har redan blivit nämnt här, så jag säger inte så mycket om det.
Man talar lite slarvigt om Gnosjöandan och tror att det handlar om småföretagande. Det är det visserligen. Men det viktiga i Gnosjöandan är samarbete.
När jag som företagare får in en order som jag känner att jag inte hinner eller
kan leverera säger jag inte nej utan: Ring grannen, han kan. Nästa gång kommer han att säga likadant. Därför är detta ett samarbete mellan kommunerna.
Vi lever våra värderingar.
Detta är en viktig mening som vi säger: Allt som skapas finns först i någons
fantasi. Det tilltalar ungdomarna.
Det är inte bara att vi hittar på nytt. Vissa saker vill vi hålla fast vid. Återigen handlar det om mötet mellan två människor. Vi håller fast vid praon. Vi
har inte gått ifrån det och säger att vi går på studiebesök i stället. Det personliga
mötet mellan elev och företag tror vi fortfarande är viktigt.
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Smålands Tekniska College är den andra skolan i kommunen som bedriver
industriteknisk utbildning. Det är likadant där. Alla som kommer därifrån får
jobb. Företagen är väldigt engagerade i det. Det är även en förening som stöttat
detta. Det är just de företag som ligger bakom. En representant för en av dem
sitter här, Jörgen Johansson från IKV Tools, som ni sedan kan ställa frågor till.
Slutligen har vi för att än mer väcka ungdomars intresse startat något som
heter Teknikcenter. Visionen är att vi ska vara ett nationellt känt center år
2020. Vår uppgift är just detta att stödja kompetensförsörjning inom teknikyrken i regionen.
Ni kan titta på #teknikärkul. Det finns många bilder från deras aktiviteter.
Vad gör vi där? Jo, vi sysslar med just teknikaktiviteter för barn ända från
förskoleåldern och upp till gymnasiet. Det får verkningar. Vi har konstaterat
att förskollärarna efter en aktivitet har kommenterat att barnen plötsligt pratar
om kugghjul. Det är kanske inte så vanligt. Det är ett bra sätt att få igång ett
tekniksnack. Och inte nog med det. De kan även vara med och göra enkla
konstruktioner. På kvällstid har vi haft vissa kurser där de konstruerar sin pryl.
De kan sedan skriva ut det i en 3D-skrivare och få den med sig hem. De ser att
tekniken fungerar på riktigt. Vill de stanna kvar finns det även en tvåårig högskoleutbildning på Campus Värnamo där de blir 3D-tekniker.
Fritidskurserna som vi har är komtekcertifierade. Komtek är som kommunal musikskola fast för teknik i stället. Där erbjuder vi lödkurser, programmering och så vidare. Ett sätt att få tjejer att komma dit är att vi är att vi har kallat
vissa av lödkurserna för smyckestillverkning. Då kommer de och ser plötsligt:
Det är teknik vi sysslar med här också. Vi har ett exempel på en förälder som
sa att efter detta ville en av tjejerna ha en lödkolv i födelsedagspresent. Det
kanske inte är så vanligt annars. Det får verkningar, och vi påverkar.
Det handlar återigen om viss programmering. Vi har Legorobotarna. Vi kan
visa på att det även finns en fortsättning. Man kan bli webbutvecklare i Värnamo via yrkeshögskolan.
Ska det få riktigt genomslag måste man se till att lärarna ser att de också
kan lära sig detta. Lärarna ska kunna se att de får hjälp så att de kan ha sådana
aktiviteter själva. Det är väldigt kostnadseffektivt om vi kan få fler lärare att
komma till oss så att vi inte bygger en massa olika ställen i kommunen, utan
här har vi bra prylar. Man kan också komma dit med företagsevent och genomföra en aktivitet.
År 2017 är ombyggnaden av gummifabriken klar. Då kan vi ta emot tre
gånger så många som i dag. Detta är en konceptbild på hur det kommer att se
ut.
Vi var först i Sverige med något som kallas för 3D-kafé. Vi hade ett gäng
studenter från KTH som sa: Det är märkligt att man ska vara i Värnamo för att
få vara med om en världsnyhet. Så var det faktiskt. Vi hade ett kafé med runt
hundra personer där företagare var och visade upp sina 3D-printrar, och man
fick testa själv.
Slutligen en till världsnyhet från Värnamo som var med i Ny Teknik. De
två killarna på bilden som ser yngst ut gick på 3D-programmet och kommer
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från regionen. De råkade i gummifabriken träffa på en företagare, och det kreativa mötet inträffade som vi vill ska hända när studenter träffar också företagare. De skapade ett företag och har nu skapat en 3D-printer som kan skriva
ut rakt upp och ned från pelleterad plast. Kort sammanfattat innebär det att om
man köper tråd till en 3D-skrivare kostar det ungefär 1 000 kronor kilot. Här
ligger vi på 20 kronor kilot. Den tror vi blir väldigt stor.
Vi har även en projektansökan inne där vi kommer att jobba än mer med
partnerskap med företagen, hjälpa företagen med kompetensförsörjning och
återigen kunna utveckla ännu mer teknikaktiviteter från förskola upp till gymnasiet.
Med mig har jag även Jörgen Johansson från IKV Tools. Han är väldigt
engagerad i våra utbildningar och ser att man måste ha god kontakt med skolan
för att rekrytera människor. Från politiskt håll måste man också ha god stöttning. Det har vi haft i alla tider från Hans-Göran Johansson. Han anser också
att det inte finns någon annan möjlighet än att vi måste ha hög utbildningsnivå.
Tack för mig.
Ordföranden: Tack så jättemycket. Vi ska också få lyssna till Margareta Odstam som är verksamhetschef i Järfälla kommun som talar på samma tema.
Välkommen.
Margareta Odstam, Järfälla kommun: Vi behöver verkligen bredda vårt perspektiv. Jag tror att det är bland förskolebarn och grundskolebarn som vi måste
sätta in den första aktiviteten. Det är där vi kan grundlägga intresset för naturvetenskap och teknik.
Jag kommer från Järfälla. Det är en kraftigt expanderande kommun med
hög befolkningsökningstakt. Det ställer krav på planering av nya förskolor och
nya skolor. Det ställer också krav på att vi säkrar tillgången på behöriga förskollärare och lärare för att få en hög måluppfyllelse. Vi har också goda rutiner
för att vi ska hålla kvar vid en likvärdig skola inom kommunen.
Jag vill beskriva lite grann av NT-satsningen som Skolverket har gett oss
möjlighet att komma in i. Vi har haft en lång tradition i Järfälla kommun av
att ha en kompetensutveckling via kollegialt lärande med metoden nätverk.
När Skolverkets satsning kom 2013 var det väldigt lätt för oss att organisera
det arbetet hos oss.
Vi började med skolan och utsåg en NT-utvecklare, en trygg, duktig och
mycket kunnig lärare. Tre nätverk bildades väldigt snabbt. Nätverken bestod
av lärare, behöriga men också icke behöriga men ändå eldsjälar. Alla hade de
det gemensamt att de undervisade inom ämnesområdena naturvetenskap och
teknik.
För att också få rätt fokus på nätverken delade vi upp dem i årskursgrupper.
Vi hade också grundsär med. Jag tror att vi är den enda kommun i landet som
har arbetat med grundsär inom NT-satsningen. Efter ett år tog vi också möjligheten att gå in i NT-satsningen för förskolans del och gjorde nya nätverk.
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Arbetet för NT-utvecklarna har sedan inneburit träffar inom nätverken,
handledning, deltagande i de utbildningar som har tillhandahållits av Skolverket och också träffar centralt där NT-utvecklarna och jag som ett centralt förvaltningsstöd har diskuterat och gjort erfarenhetsutbyten fast på ett annat plan.
Den bild som ni ser nu visar en tvååring som har programmerat en robot.
Det är där vi börjar. Det är det intresset som vi ska bygga vidare på som ska
behållas upp genom åldersgrupperna.
I satsningen har alla våra kommunala enheter varit med och deltagit. Det
har varit en av våra framgångsfaktorer. Ett kommunalt fokus ger en tyngd och
en möjlighet att uppmärksamma på olika sätt. Andra plus som kommer med
det är igenkänningsfaktorn, det kollegiala lärandet, möjligheten till spridning
och ett växande av en delakultur.
Det handlar om arbetsprocesserna för att utveckla kollegialt lärande som
till exempel träffar på de olika skolorna och förskolorna och olika typer av
forum, nätverk och samtal mellan NT-ansvariga i olika kommundelar. Allt det
tycker vi stöder ett arbete för en likvärdig förskola och skola.
Det har också varit väldigt angeläget för oss att ha regelbundet återkommande informationsmöten med rektorer och förskolechefer för att synliggöra
det arbete som deras personal utför men också för att bygga koncernkultur.
Det har varit en viktig insats för att se till att de som arbetar på enheterna får
de verktyg som behövs. Det är viktigt att kunna skapa en systematisk, långsiktig och självgående utveckling på enheterna.
Samtidigt är flera av våra förskolor och skolor engagerade i NTA-arbetet.
Det intresset har ökat under den tid vi har varit med i satsningen. Jag ser det
som att det kan vara en indikator för att man själv ser det ökade behovet av
kunskap.
I Järfälla har vi också arbetat med komtek, den kommunala teknik- och
entreprenörsskolan. Det är också ett viktigt samarbete att fortsätta.
Vad har vi då sett för effekter bland barn och elever under satsningen? Det
är en liten parallell till de frågeställningar som ni tidigare har tagit upp i dag.
Intresset för NT är väldigt stort bland eleverna, och det har klart blivit större
under satsningen. Vi kan se att arbetssättet är helt avgörande. Läraren måste
vara aktiv. Eleverna behöver stöd och hjälp. Att hålla på med boken gör att
intresset minskar. Vi måste titta på: Hur förbättrar vi undervisningen?
Vad har vi för effekter bland lärare och förskollärare? Vi har gjort en utvärdering varje år utifrån våra mål och delmål. Vi kan se att förskollärarna på
förskolan är medundersökande. Men de måste ha en större kompetens inom
IKT.
En lärare säger så här: Jag har fått en ny inspiration för att kunna diskutera
och inspirera vidare med mina kollegor. Någon annan säger: Jag har försökt
öka delaktigheten för mina elever på lektionerna. En tredje säger: Jag har blivit
bättre på formativa bedömningar, och kanske också att min teknikundervisning har blivit mer läroplansanpassad.
Hur ser det då ut med ämneskompetensen? När det gäller förskolan har vi i
dag sett att man själv känner att man har ett ökat behov av kompetens. Jag blev
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väldigt glad när 20 förskollärare anmälde sig till Förskolelyftets kurs i naturvetenskap och teknik.
Våra mätpunkter är från maj 2014 till maj 2016. När det gäller åldersgruppen årskurs 4 har man konstant haft ungefär 60 procents behörighet hos lärarna
på NT-området. För årskurs 9 är det en svag ökningstrend från ca 40 till 50
procent. Det kan vi naturligtvis inte nöja oss med. Vi måste fortsätta att öka
andelen utbildade och behöriga förskollärare och lärare.
Medan vi väntar måste vi fortsätta att se till att väcka intresse. Vi måste
fortsätta med mötesplatser för NT-samtal och fortsätta att hålla ett centralt fokus.
(Paus)
Ordföranden: Efter vår korta paus återgår vi till det program som ni alla har
framför er. I tur står Yvonne Bång Wahlbäck som är avdelningschef på KTH
och Roswitha Rieder som är rektor på Stockholms intensivsvenska för akademiker. Ni ska få ge oss en bild av Sfinx, Svenska för ingenjörer, som är ett
samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan och två kommuner. Ordet är
ert, välkomna.
Yvonne Bång Wahlbäck (Kungliga Tekniska Högskolan): Vi ska alltså tala om
Sfinx Svenska för ingenjörer. Vad är det för någonting, och varför har vi det?
Dagens rubrik är Brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik. Sfinx kan
vara en av lösningarna på det. Det kommer ingenjörer och arkitekter med examen från ett annat land till Sverige. Sfinx är ett snabbspår för att lära sig det
svenska språket och komma ut på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis bra
både för individen och för Sverige.
Målet med Sfinx är att öka de utländska ingenjörernas och arkitekternas
möjlighet till en anställning inom sitt yrke och att det ska gå så snabbt som
möjligt. Vi tillvaratar den kompetens som de har när de kommer. Vi samordnar
de befintliga utbildningsresurser som finns. Vi ger de utländska ingenjörerna
och arkitekterna kunskaper i svenska, engelska, nya teknikkunskaper och kunskaper om svenskt arbetsliv och yrkesrollen i Sverige.
Vi når resultat. Närmare 60 procent av Sfinxstudenterna får ett arbete i nivå
med den utbildning de har. Det får de ett till två år efter att de har påbörjat
Sfinx. Då ska man veta att Sfinx är upp till 18 månader. Sfinxarna, som vi
kallar dem, är också attraktiva i näringslivet. Det är många företag som kontaktar dem som arbetar med Sfinx för att komma i kontakt med sfinxare. Det
beror på att man under Sfinxprogrammet bygger nätverk och knyter många
kontakter.
Det är ungefär 120 studenter varje år som deltar i Sfinx. Totalt är det ungefär 800 studenter som har deltagit. Sfinx är ett samarbete mellan olika aktörer.
Det är Järfälla kommun, Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län,
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Sveriges Ingenjörer och KTH som samarbetar om detta. Det startade som ett
projekt 2008 mellan parterna men är sedan 2011 permanent verksamhet.
Vem är då en sfinxare? De som deltar har en ingenjörs- eller arkitektexamen från ett annat land. De har varit i Sverige i max tre år. De har uppehållstillstånd i Sverige, de har kunskaper i svenska från nybörjarnivå upp till
Svenska A grund, och de har betyg i Engelska 6 eller motsvarande.
Innehållet i Sfinx består av parallella processer. De läser intensiv svenska,
svenska med ingenjörstema, kurser på KTH och får studie- och karriärvägledning med bland annat cv-skrivning och matchning mot näringslivet. De går i
mentorprogram som vi har tillsammans med Sveriges Ingenjörer. De gör studiebesök med mera.
Programmet tar upp till 18 månader. Om det är så att de får ett arbete medan
de går det ska de naturligtvis börja arbeta och avsluta. Studievägledning är
väldigt viktig under hela perioden eftersom det är mycket flexibelt och individanpassat.
Vi kan utveckla mer. Framför allt kan vi öka antalet platser som i dag är
120 per år. Vi skulle kunna öka till 200 per år. Det finns sökande, men vi har
inte resurser. Det behöver vi.
KTH är en viktig part i verksamheten. Genom kontaktytorna mot KTH och
därmed också med arbetslivet underlättas den arbetssökandes väg mot arbete.
KTH är naturligtvis angeläget om att delta i arbetet med att försörja Sverige
med ingenjörer och arkitekter. KTH:s arbete med Sfinx bygger broar från anländandet till Sverige och till det svenska arbetslivet.
Nu ska vi få lite kommunperspektiv på Sfinx, varsågod.
Roswitha Rieder, Stockholms intensivsvenska för akademiker: Jag heter
Roswitha Rieder och arbetar som rektor på Sifa, Stockholms intensivsvenska
för akademiker där Sfinx ingår. Som ni hörde är det ett samarbete mellan
Stockholms stad och Järfälla kommun.
Vi tar till vara dem som kommer med en utbildning från ett annat land. Den
ska vara ekvivalerad genom att UHÄ har tittat på den så att vi vet att de har en
examen på just detta område. De kommer snabbt in i utbildningen i svenska.
De får inte ha varit längre än tre år i Sverige. De läser i en snabb takt och börjar
på en sfi-nivå som är den första kursen C på studieväg 3. Sedan kan de läsa
upp till Svenska som andraspråk 3, som är den sista gymnasiekursen. Allt detta
gör de på 18 månader.
De läser enbart de kurser som är relevanta. Då menar jag att om de kommer
med kunskaper i svenska går de in på den nivå där de är i sin svenskkunskap.
Är det så att de får ett arbete avbryter de sin utbildning eller kan läsa via distans. Vi ser gärna att de läser distansutbildningen i samma snabba takt eftersom det är lätt att de tappar bort det annars.
De kommer snabbt i arbete som sfinxare. Det tror vi beror på att vi har ett
samarbete med en enhet inom Stockholms stad och arbetsmarknadsförvaltningen som heter Enheten för extern arbetsgivarsamverkan. De är med vid
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upphandlingar och bevakar och ser: Vad är det för någonting som behövs? De
är ofta på Sifa och intervjuar ingenjörerna. De visar också: Här finns potentiella arbetstagare till företagen.
Vi samarbetar med Sveriges Ingenjörer och mentorskapet. Det är ett oerhört
viktigt samarbete. De får läsa KTH:s utbud och upprätthålla det som de kommer ifrån en gång. Men de får också ta till sig den svenska delen. Det kan
finnas någon kurs som de inte har läst men som är viktig för att få arbete.
Vi gör också väldigt mycket studiebesök med fokus på att de ska ha ett
arbete men också för att visa: Här är ingenjörer som ni kan anställa. Det är
flera av våra ingenjörer som har fått jobb inom till exempel Norra Djurgårdsstaden, Sweco och Naturvårdsverket. Samarbete mellan flera aktörer ger möjligheter.
Jag ska kort nämna lite om sfx som är ett kommunövergripande samarbete
i Stockholms län och startade precis i början av 2000-talet. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Det finns nu nio olika yrkesområden.
De har alltså redan en yrkesutbildning när de kommer. De ska inte ha varit
bosatta längre i landet än tre år.
Det är hemkommunen som står för kostnaden. Det är alltså inte den kommun som har utbildningen som står för kostnaden, utan har vi läkare i Stockholm säger vi: Du kan läsa det i Södertälje. Och har Södertälje ingenjörer kan
de säga: Det kan du läsa i Järfälla eller i Stockholm.
(Applåder)
Ordföranden: Då har vi två inlägg kvar. Först ut är Olle Dahlberg från Sveriges
Ingenjörer, som är sakkunnig.
Olle Dahlberg, Sveriges Ingenjörer: Hej, allesammans! Det var jättekul att
höra alla dragningar – fantastiskt effektivt program, och jag får fem minuter.
Det är jag inte van vid. Och jag gjorde fem sidor anteckningar under tiden här,
så var ska jag börja? Någonting vill jag ändå säga.
För att sammanfatta bilden som har beskrivits av många entusiastiska talare
här i dag har det hänt en hel del. Det ska man inte glömma bort.
Sveriges Ingenjörer ringde i varningsklockan någon gång 2008, då vi såg
att antalet förstahandssökande till både civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna dök jättebrant. Man kunde dra ut kurvan och konstatera att någonstans 2012 skulle det inte finnas några som sökte till en ingenjörsutbildning. Så brant dök det, och det dök i hela högskolan.
Men det har, som vi har sett här, hämtat sig en hel del. Jag tycker att man
kan fira det lite grann. Det känns som att det är roligare att säga att det är brist
och inte finns något intresse och att titta på vad vi ska göra åt saken. Men
faktum är ju att ingenjörerna blir fler hela tiden. Det glömmer man bort.
Anders visade någonting om andelen som söker, alltså volymen som går in
i högskolan. Den förändras inte särskilt mycket. Nej, men man kan å andra
sidan säga att nu kanske den är normal igen. De senaste åren är det ungefär 30
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procent av dem som antas till naturvetenskap, matematik, teknik och data som
läser på högskolan. Det var nere på 26 procent när det dippade 2006–2008.
Men det har alltså hämtat sig till någonting som man kanske skulle kunna kalla
normalt.
Man kan i och för sig alltid säga så här: Vi behöver ännu fler. Det kan ju
vem som helst säga. Men man kanske inte nödvändigtvis ska lasta ungdomar
för att de är intresserade av någonting annat. Det är ofta det som det står emellan. Jag tänker på det Amelie von Zweigbergk sa om alla begåvade, duktiga
och ambitiösa kvinnor som väljer något annat. Det är väl just det som är problemet – att de väljer att bli läkare, jurister, civilekonomer eller någonting annat i stället.
Jag tänker att vem som helst som väljer någonting i högskolan väljer det
den är intresserad av. Men det betyder inte att man har något mystiskt ointresse
av annat. Jag hade lika gärna kunnat bli arkeolog, biolog, djuphavsforskare,
konstnär, jurist – säg någonting som jag inte funderade på, och jag blir överraskad. Man kan alltså vilja ha fler, men man kanske inte har något grundläggande problem i befolkningen.
För att ta några siffror har förstahandssökande till ingenjörsutbildningar
ökat med 50 procent sedan vi ringde i varningsklockan. Vad händer med de
examinerade, då? Det tar mycket längre tid. De har ökat med 40 procent för
civilingenjörer jämfört med 2012 och för högskoleingenjörer jämfört med
2010. Det är väldigt stor skillnad, och jag tycker att det borde få synas i debatten. Det är faktiskt en framgång.
Det vi funderar mer på nu är inte antalet som börjar på en ingenjörsutbildning, utan det är hur många som faktiskt går ut. Det fick ni också se siffror på
– 50 procent på civilingenjörsprogrammet och 43 på högskoleingenjörsprogrammet. Sedan är det en 6 à 10 procentenheter till som tar en annan examen,
vilket är fullt tillåtet.
Det har aldrig varit 100 procent av dem som går ett ingenjörsprogram som
går ut. Det krävs ingen legitimation; yrket är inte reglerat. De hoppar av sista
terminen, men de flesta hoppar av så att de saknar ett år eller mer av sin utbildning. En viktig detalj i UKÄ:s siffror för hur många de blir i framtiden är
att dessa inte räknas in i prognoserna. Ska man använda SCB:s och UKÄ:s
vidareutveckling av prognoserna måste man komma ihåg det. Och det är inga
små grupper vi talar om.
Man kan fråga sig när man kan hoppa av för att fortfarande kunna ha ett
ingenjörs- eller datayrke. Enligt en rapport som SCB skrev för några år sedan
räcker det att man har läst två år eller mer. Då är man i ungefär lika stor andel
i ett ingenjörs- eller datayrke. Det är ingenting vi vill. Vi vill att man ska gå
färdigt utbildningen för sin egen skull resten av yrkeslivet. Det finns skäl att
känna oro över hur det går för de här ungdomarna när de söker sitt nästa jobb
eller ett utländskt jobb och inte har en examen. Det är alltså inget bagatellproblem, och det vet högskolorna. De jobbar också med det, men de talar inte
särskilt mycket om det.

29

2015/16:RFR24

STENOGRAFISK UTSKRIFT FRÅN DEN ÖPPNA UTFRÅGNINGEN

Vad beror det på? Beror det på bristande förkunskaper eller motivation?
Har vi intresserat dem på fel sätt? Är det för lågt söktryck, vilket är ett annat
sätt att säga att man tar in några fler än man borde göra? Jag minns den jag
talade med på KTH som drev civilingenjörsprogrammet i data som berättade
att efter it-bubblan, då det dök kraftigt, tog de in elever från gymnasiet som
hade ett meritvärde på 10,5. ”Hur gick det för dem, då?” frågade jag. ”Det gick
ju inte”, sa han. ”De var intresserade, men de klarade inte av utbildningen.”
Det kanske tjejerna skulle göra, för av tjejer är det en mycket högre andel
som går ut och tar examen. Om det var 47 procent för män på civilingenjörsprogrammet var det 59 procent för kvinnor. Om alla vore kvinnor, brukar jag
säga ibland på skoj, skulle vi inte ha några problem med genomströmningen.
Men jag tänker också så här: De kvinnorna väljer förmodligen det här med
mycket större omsorg än männen. Vi hörde ju Amelie. Killar kan ju teknik. Ja,
de är i alla fall intresserade; så mycket kan man säga. Omvänt betyder inte det
att alla kvinnor skulle vara lika bra som de som har valt så omsorgsfullt som
de som går där i dag. Men det finns definitivt fler.
Alldeles oavsett hur många vi behöver – fler än i dag, lika många som i går
– tror jag att det är väldigt viktigt att vi breddar rekryteringen. Det är ingen av
oss som har någon aning om hur många talanger som går förlorade för att de
inte ens kommer på tanken att försöka bli ingenjörer – och kommer på det
väldigt tidigt. Det räcker med att titta på utbildningsbakgrunden hos föräldrarna till dem som i dag läser till civilingenjörer – 56 procent har högutbildade
föräldrar som har läst mer än tre år i högskolan. Det borde vara 25 procent sett
till befolkningsgenomsnittet i deras åldersgrupper. Högskolan över huvud taget är sned.
Här kommer man in på en annan diskussion, nämligen var de ska komma
ifrån. Vi kan naturligtvis önska oss en 7 000–8 000 fler kvinnor som söker och
börjar, eventuellt på ett ingenjörsprogram, men de måste ju komma någonstans
ifrån. Ska de komma från vård- och lärarutbildningar? Det är en lika stor grupp
med i dag 85 procent kvinnor – mycket snedare än någonsin på ingenjörsutbildningarna. Det måste man komma ihåg; man måste ha ett perspektiv på det
här.
På samma sätt är det på gymnasiet. Fler borde läsa yrkesprogram, säger vi,
och fler borde läsa naturvetenskap och gå i högskolan. Jag bara frågar: Var
kommer de ifrån? Vi har bara en viss generation varje givet år. Man får försöka
prioritera här.
När man prioriterar är det också viktigt att de som väljer någonting faktiskt
kommer ut och möter den verklighet som de på något sätt har blivit lovade –
eller också ska vi inte lova någonting.
Vi fick se några siffror på yrkesfördelningen bland nyexaminerade ingenjörer. Högre andel blev civilingenjörer. Många har yrken som kräver högskoleutbildning men inte lång högskoleutbildning. Och vi såg hur många som inte
har examen. År 2012 hade 45 000 läst två år eller mer. Det är nästan lika
många som högskoleingenjörerna. År 2035 kommer det att vara 90 000. De
jobbar också, så vad behövs egentligen? Hur ser behovet ut i industrin?
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En lite märklig sak som jag ska säga bara för att jag är från en fackförening:
Vi märker ingenting av bristen i löneutvecklingen för ingenjörer i näringslivet.
Ingenting – snarare tvärtom. Det här kan man diskutera, men vi ser ingen bristeffekt. Vi brukar ju tro att vi lever i en marknadsekonomi. Men vill vi ha fler
får vi börja titta på varifrån vi kan få dem. Vi hörde om Sfinxprojektet; det
tycker jag är alldeles utmärkt. Det är lysande. Vi har också ett mentorprogram
för utländska ingenjörer.
Jag gjorde ett nedslag i hur ingenjörskåren i det här landet såg ut 2012. Det
är ungefär en femtedel av ingenjörerna som har utländsk bakgrund, och jag
tror att det är 17 procentenheter som är utrikes födda. Om de som är utrikes
födda, eller de som var det då, hade haft samma förvärvsfrekvens som svenska
ingenjörer hade vi haft 8 000 till där ute – en och en halv årgång. Det intressanta här är att ungefär 4 500 av dem hade en utländsk utbildning, men 3 300
hade en svensk utbildning och var ändå inte uppe i nivå med svenskutbildade
inrikes födda ingenjörer.
En annan grupp som jag tror att vi misshushållar med är internationella studenter. Om dem talar vi också gärna. De är jätteviktiga för svensk industri och
näringsliv. De fungerar som något slags ambassadörer inrikes och utrikes. Men
det är extremt få som stannar i Sverige. Vill de inte? Är det ingen som ger dem
chansen? Jag tror att vi bör bättre ta vara också på dem.
En sista grupp, om vi nu inte har två och en halv generation att leka med i
Sverige, är de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Jag brukar kalla
dem arbetskraftsbesökare. Väldigt många är inom it. Färre är ingenjörer. Men
de kommer inte hit för att stanna. Jag tror inte att de ens vill stanna här. Jag
tror inte att ens arbetsgivarna vill att de ska stanna här. Det är inte invandring;
Det är någon form av global bemanningsverksamhet. Är det rätt sätt att ta vara
på dem?
Tittar vi på det som Anders berättade om, den ganska stabila nivån, ska vi
inte heller glömma bort att om vi 1990 hade kanske 60 000 högskoleutbildade
ingenjörer och 2012 hade 170 000 kommer vi 2035 att ha 250 000. Där någonstans tror jag att man når fortvarighetstillståndet, som vi ingenjörer skulle säga.
Om vi har den här antagningen kommer vi i arbetskraften att ha någonstans
mellan 250 000 och 300 000 högskoleutbildade ingenjörer. Då har vi inte räknat in yrkeshögskolan, för den kommer inte in i den statistiken, och vi har inte
räknat in gymnasieingenjörer – hur många de nu kan tänkas bli.
Ordföranden: Jag vill egentligen inte avbryta, men nu måste jag göra det.
(Applåder)
Marita Teräs, Naturvetarna: Jag är jätteglad att vara här! Anledningen till att
jag är här och representerar Naturvetarna är att jag de senaste 20 åren har haft
förmånen att jobba för Sveriges naturvetare. Det är de som inte blir ingenjörer
och ändå går på universitet och högskolor. Det är extremt roligt.
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Fastän vi har sagt att vi inte ska fokusera på skolan och skolfrågorna vill
jag ändå lyfta fram dem, för jag kommer att lyfta fram tre utmaningar som
Naturvetarna ser är jätteviktiga och brottas med.
Den bristande tillgången på lärare i naturvetenskap är såklart ett jätteproblem. Jag blir glad när jag får samtal från ambitiösa medlemmar som känner
att de vill bli lärare. De har sett satsningarna och tycker att det verkar jättekul,
och de brinner för att undervisa.
Jag blir mindre glad när jag möter naturvetare som redan är lärare och vill
lämna yrket för att de känner att de inte får någon uppskattning eller något stöd
från ledningen för vad de gör. De vill ha möjlighet att vara kreativa. Här behövs det tydliga insatser. Vi i Naturvetarna tror på att belöna kompetens. Vi
tror på individuella löner. Vi ser ingen anledning till att det inte ska gälla även
för lärare.
Vi tror också att det måste avsättas resurser i paritet med de mål vi har.
Särskilt inom den offentliga sektorn finns det någon sorts sjuka i dag: Man
sätter väldigt högt flygande mål, men man avsätter inte resurser. Man tänker
att det ska lösa sig ändå.
Jag tror att det är en av förklaringarna till alla utbrända som vi ser i dag. Ja,
till en viss gräns löser man det även om man går på knäna. Men någonstans
brister det, och för en del brister det tidigare. Det är såklart en utveckling vi
inte kan ha.
Jag vill också beröra utbildningskvalitet. Jag är jätteglad att kunna säga att
de naturvetenskapliga utbildningarna på Sveriges universitet och högskolor
håller väldigt god kvalitet – fortfarande, trots larmrapporter. Vi ser inte detta.
När vi frågar naturvetare i Sverige vad de tycker om de naturvetenskapliga
utbildningarna är svaret att de är väldigt nöjda. De är väldigt nöjda med sin
utbildning.
Det är egentligen bara en faktor som är bekymmersam, och det är den ni
ser här. Jag blir jättebekymrad. Jag vet inte om ni blir bekymrade. Bilden visar
att naturvetare som lämnar universitetet inte känner sig förberedda för arbetslivet. De vet fortfarande inte hur de ska använda sin kompetens. Det är självklart ett jättestort problem.
De med mastersexamen, som enligt UKÄ dessutom hade svårt att etablera
sig – för dem ser det allra sämst ut. Jag jobbar även som karriärcoach, och jag
vet hur viktigt det är att veta vad man vill för att man ska få det där jobbet. Det
är klart att om man inte vet det spelar det ingen roll hur duktig man är. Då
känner man sig helt enkelt lost på arbetsmarknaden. Här måste universiteten
skärpa till sig.
Jag vet också att det är väldigt olika på olika utbildningar. Det oroar mig
att studenterna inte har någon reell möjlighet att välja de utbildningar som är
bra för att de inte vet vilka de är. Hur ska de se det? Vi behöver en möjlighet
för studenter att innan de börjar utbilda sig välja de bästa utbildningarna som
ger bäst framtidsmöjligheter – och där man jobbar. Man får en konkret bild av
hur man arbetar för att förbereda sig inför arbetsmarknaden.
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Bara för att ingen ska missförstå mig: I ”arbetsmarknaden” inkluderar jag
en forskarkarriär. Det heter ibland att: Ja, men det är akademi. Forskarkarriären är en väldigt viktig karriärmöjlighet för naturvetare. Den inkluderas självklart. Men en del vet inte ens hur de ska ta sig vidare och få en forskarkarriär.
De har inte fått någon information om det. Det är ganska skrämmande. Det
oroar mig. Här behövs det krafttag, och från Naturvetarnas sida hoppas vi
såklart att det kvalitetssäkringssystem som kommer nu kommer att vara kvalitetsdrivande. Vi hoppas på det. Vi vet inte än, men vi måste tro på det.
När det gäller det här med karriärmöjligheter för naturvetare är jag inte särskilt oroad över dem – åtminstone inte om de får god arbetslivsanknytning
under utbildningen. Om de inte får det kan det repareras. De kan bli medlemmar och få karriärrådgivning, och de brukar faktiskt kunna navigera rätt till
slut. Men det tar tid.
Bilden visar de undersökningar vi valt att göra av samma målgrupp, alltså
alla som tog examen läsåret 2010–2011, tre år senare. De tycker att de har
kvalificerade arbetsuppgifter. Väldigt få anser att de har okvalificerade arbetsuppgifter. Nidbilden är att de kör buss. Nej, de får jobb. De har kvalificerade
jobb. Nio av tio svarar också att de har antingen ett relevant jobb eller ett jobb
som de inte har någon önskan att byta utan är väldigt nöjda med. Då är ju vi
som förbund också väldigt nöjda.
Jag tycker att det finns många missuppfattningar när man pratar om det här.
Jag är rädd att man blandar ihop, att det man mäter är arbetslivsanknytning
och inte hur relevant ämnet är för samhället.
Den grupp som har det allra sämst, som det ser riktigt risigt ut för på arbetsmarknaden, är våra fysiker. Jag vet att många av dem också har riktigt kass
arbetslivsanknytning. Det är ett problem.
Det finns ett till problem. Bilden visar en alldeles ny undersökning som vi
gjort riktad mot våra medlemmars arbetsgivare, mot dem som har fler än fem
medlemmar anställda. Det ser ganska oroande ut från vår horisont att de inte
tycker på samma sätt som 2012 – att det är jätteviktigt med forskarutbildade
naturvetare. När vi frågar dem nu är det helt plötsligt inte alls lika viktigt.
Jag blev glad och överraskad när vi gjorde undersökningen 2012. Jag tyckte
att det var fantastiskt att de tyckte att det var så viktigt att ha forskarutbildade
medarbetare. Bilden är en helt annan nu. Det oroar oss. Vi behöver företag
som etablerar sin forskning och utbildningsverksamhet i Sverige. Det är jätteviktigt för naturvetare, för det är därför många av våra medlemmar har gått en
naturvetenskaplig utbildning. De vill hålla på med forskning och utveckling –
många av dem, inte alla.
(Applåder)
Ordföranden: Kära vänner! Ni noterar kanske att vi har dragit över tiden lite
grann. Jag har fyra ledamöter uppskrivna. Om det inte är någon som har en
väldigt trängande fråga kanske vi kan nöja oss med de fyra, och så finns det
möjlighet att föra samtal och diskussioner över en lunch om en liten stund.
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Caroline Helmersson Olsson (S): Tack för jätteintressanta föredragningar,
som verkligen slår an någonting i mig!
Jag är egentligen emot att politiker använder anekdotisk evidens, men jag
är själv en gammal ambitiös naturare eller vad Amelie nu kallar det. Jag finns
säkert med i Anders statistik, SIM-statistiken från 70- och 80-talet, avhoppad
efter nio månader på grund av nördiga klasskamrater – läs: killar – och obegripliga lärare. Dessutom från Vingåker, som fortfarande finns med på SKL:s
lista över lägsta andelen NA och teknik.
Det har hänt en del, säger Sveriges Ingenjörer. Det har hänt mycket. Men
när det gäller genusperspektivet på det hela – tjejer och killar, attityder – missar vi fortfarande en massa talanger. Där slutar för övrigt den anekdotiska evidensen.
Vad mer kan man göra på nationell nivå? Från politikens sida har vi ju
Skolverket som vårt verktyg, så jag skulle vilja ställa min fråga till Skolverket.
Den gäller främjandeuppdraget och mer specifikt genusperspektivet men
kanske också potentialen som har kommit fram här, verktygen som finns och
lärarnas och SYV:arnas tillgång till verktygen. Jag frågar alltså framför allt
Skolverket, men om det är någon annan som vill kommentera är jag glad.
Betty Malmberg (M): Tack för en fantastisk exposé över allt otroligt arbete
som görs runt omkring! Jag ska inte ta upp några exempel, för jag förstår att
tiden är knapp.
Precis som Olle från Sveriges Ingenjörer sa: Hur ser behovet egentligen ut?
Det odlas ju en myt hos Ericsson och alla möjliga om det som Amelie von
Zweigbergk tar upp – att vi saknar ingenjörer. Samtidigt ser vi i UKÄ:s statistik att prognoserna går ihop, och vi vet att det finns nya T4:or och andra som
kommer ut.
Därför vill jag rikta frågan till Amelie von Zweigbergk. Hur ser behovet
egentligen ut, och är man medveten om den statistik som vi fick se nu? Kanske
också, med hänvisning till det Marita från Naturvetarna sa, något om utbildningsnivån. Det har ingen berört annars. Är behovet av avancerad akademiskteknisk kompetens, eller är det på forskarutbildningsnivå det saknas?
Anna-Karin Mäntylä, Skolverket: I allt arbete som Skolverket genomför har vi
ett genusperspektiv. Inom satsningen på naturvetenskap och teknik har vi satsat på att utveckla kvaliteten i undervisningen, och det gynnar ju både flickor
och pojkar.
Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen: För att fylla i Carolines fråga hur
man får fler flickor att fortsätta med teknik tänker jag att vi måste börja med
att få flickor att inte sluta gilla teknik.
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Det finns ett intressant samband mellan när vi börjar med teknik i skolan
och hur teknikintresset minskar. Det är någonting med teknikutbildningen i
grundskolan som inte funkar, och det beror säkert på att lärarna är väldigt
osäkra. Det finns inget ämne med så få behöriga lärare som teknikämnet i
grundskolan, så där måste man göra en kraftansträngning. Man kan inte ha
lärare som bara får ungarna att bygga spagettibroar. Det är ungefär det man
gör. Det är inte så många som blir lockade av det.
Hur är det egentligen med behovet av ingenjörer? Statistik kan säga en
massa olika saker. Det är en sak att bara så att säga prolongera, att säga att en
ingenjör går i pension och då behövs det en ny ingenjör som tar vid. Om man
gör på det sättet ser det ut på ett sätt. Men om man tänker sig att det är en mer
dynamisk statistik och att det här är ett utvecklingsområde där det kommer att
finnas otroligt mycket större behov, då ser man att det till exempel finns ett
jättestort behov på it-sidan – också av dem som är på T4-nivå. Det är alltså de
som är snäppet under, som har gått en gymnasieutbildning och det fjärde året.
Inom till exempel automation finns det ett jättestort behov.
Annika Eclund (KD): Tack så mycket för fina och mycket användbara föredragningar! Jag har några frågor till Skolverket om den statistik som ni visade.
Vi är många som sitter i Gymnasieutredningen, vars syfte är att öka genomströmningen. Ni säger att på naturvetenskapsprogrammet går 70 procent ut
med examen. Har ni någon jämförelse internationellt?
Ni säger att 50 procent går vidare till högskolan inom ett år. Kan man se
vad som händer i ett längre perspektiv, om man går vidare till högskolan längre
fram i livet eller om man inte gör det? Finns det någon uppföljning av vart de
här personerna tar vägen i systemet?
Stefan Jakobsson (SD): Jag har en konkret fråga, troligtvis till KVA eller möjligtvis till Teknikföretagen beroende på vem som vill dyka på och besvara frågan.
När jag jobbade som lärare hade vi turen att använda NTA-lådorna. Problemet med NTA-lådorna var att de var förbrukningsmaterial, alltså att de hela
tiden gick åt.
När jag var i Australien och pluggade hade jag turen att komma åt någonting som hette 50-lådorna. Det var alltså 50 lådor som var extremt öppna. Ett
exempel var att man hade en liten triangel där man kunde rulla en boll, och så
skulle man i princip för er som spelar golf mäta stimpmetern. Hur långt rullar
de olika kulorna? Det var en stenkula, en golfboll och en pingisboll.
Kreativiteten hos ungarna var stor – de rullade på olika material, de fick
testa olika saker. Var det vatten i vägen? Man kunde tippa den; man kunde
knuffa på bollen. Det de inte lärde sig om kraft och motkraft och allt annat
kring det var liksom inte värt att veta.
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Det här var alltså återanvändbart material, så min fråga är om det finns någon tanke kring detta. Problemet med NTA-lådorna är att det är en ganska stor
kostnad och att de blir förbrukade.
Gerd Bergman, Kungl. Vetenskapsakademien: Jag är representant för KVA:s
skolkommitté, men jag jobbar varje dag med utveckling av NTA-programmet.
Jag vet inte om jag kan få svara på hans fråga om NTA-lådorna.
Ordföranden: Jag tycker att du har tagit ordet, så det får du.
Gerd Bergman, Kungl. Vetenskapsakademien: NTA är ju ett skolutvecklingsprogram i 125 kommuner i Sverige, där vi jobbar långsiktigt och systematiskt.
Alla de kommunerna har en strategi för att ge stöd för NTA-undervisningen,
bland annat för att teknikundervisningen ska nå många och förbättras.
Vi är kanske kändast för lådorna, men det är en liten del; det är en materialsats. Jag vill bara säga att det finns system i varenda kommun för att fylla på
lådorna hela tiden. De cirkulerar i kommunerna. I Linköpings kommun, där de
har funnits sedan -97, cirkulerar de. Det var bara en fundering kring just lådorna.
Stefan Jakobsson (SD): Just osäkerheten som Amelie tog upp är problemet i
den svenska skolan. Vi har lärare som behöver så mycket stöd som möjligt.
Ordföranden: Ursäkta, var frågan riktad till någon? Riktade du frågan till någon annan, eller var det ett ungefärligt svar?
Stefan Jakobsson (SD): Ungefär, men jag såg att Amelie också viftade. Jag
tror att hon kanske kan ha ett bra inlägg i den här frågan.
Ordföranden: Och Annika, du riktade din fråga till Skolverket.
Karin Darin, Skolverket: Gymnasieingenjörsexamen är ju något relativt nytt.
De första eleverna som hade möjlighet att ta den examen gick ut 2014, så vi
har inga internationella jämförelser på det området.
Din andra fråga var om andelen som går vidare till högskolan …
Annika Eclund (KD): Om det var ett längre perspektiv än ett år.
Karin Darin, Skolverket: De uppgifter vi har i dagsläget gäller avgångseleverna vårterminen 2014. Det är där vi kan se på programnivå vilka som går
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vidare. Det finns en viss eftersläpning i de här uppgifterna, så vi kan inte i dag
se hur många som går vidare till högskolan i ett längre perspektiv. Men det
kommer vi att kunna ta fram så småningom och även se tre år efter studierna.
Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen: När det gäller hur man får in tekniken i skolan tror jag att NTA-lådor är bra men att teknikföretag är ännu bättre.
Det är väldigt viktigt att man får till samarbetet mellan skola och omgivande
arbete och arbetsliv.
Vi på Teknikföretagen försöker dra vårt strå till stacken via teknikcollege
men också genom att man som tekniklärare – det kan vara bra för er att veta –
kan söka stipendium och få 10 000 kronor för att köpa just sådant material som
Stefan Jakobsson pratar om. Vi delar ut 50 sådana stipendier om 10 000 kronor
varje år. Det är väldigt poppis.
Vice ordföranden: Jag tackar för den information och de intressanta inlägg
som har varit här – mycket givande och intresseväckande!
Jag noterar att många har återkommit till behovet av samverkan mellan
skola och omgivande samhälle men också behovet av skickliga, behöriga, duktiga och engagerade lärare.
Jag tänkte på det som Lars-Uno Åkesson från Campus Värnamo sa tidigare
om att allting som skapas har startat i någons fantasi. Det gäller ju på många
sätt Sveriges välstånd och andra länders välstånd, både nu och historiskt, men
också de projekt och initiativ som faktiskt är lyckosamma för att lyfta fram de
här frågorna runt om i Sverige.
Vi hoppas att diskussionerna och inläggen som har varit och de samtal som
kommer under lunchen kan bidra till att nya tankar skapas och att det kan skapa
nya initiativ och därmed också framgång framöver.
Stort tack från utskottet för att ni har kommit hit! Vi hoppas att samtal kring
de här viktiga frågorna kan fortsätta på olika sätt.
(Applåder)
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