
Välkommen till inspirationsdagar i Uppsala!
Vi har glädjen att kunna meddela er om en helt ny skolaktivitet från Uppsala 
universitet
riktad till er skolas Studie- och Yrkesvägledare och ämneslärare i matematik, 
fysik, kemi, biologi och teknik på högstadiet!
Vi kallar dem för inspirationsdagar! Vi startar i höst.

Kort allmän beskrivning av inspirationsdagarna: 
Syfte: Att förmedla lärare och studie- och yrkesvägsledare förhöjd känsla och 
inspiration kring yrken inom matematik, naturvetenskap och teknik, vägar till 
dessa yrken, utbildningsmöjligheter och förutsättningar för att läsa till 
naturvetare och ingenjör.
Upplägg: En serie av dagar där man har fokus på följande skolämnen: 
Matematik, Kemi, Fysik, Biologi och Teknik.  Tid: 9.00 – 16.00 (heldag)  
Plats: Campus i Uppsala
Omfattning:  max 40 personer per dag, 1 dag per termin
Krav : Skolorna anmäler minst 2 personer ; ämneslärare och studie- 
yrkesvägsledare
Exempel på innehåll: - Prova på några naturvetenskapliga och tekniska 
laborationer och låt dig fascineras av ämnesinnehållet. - Möt våra 
alumner/doktorander från utbildningarna som berättar om sina utbildningar och 
yrkeserfarenheter.

Hur är det att komma ut i arbetslivet efter studietiden?
Vad var det som fick mig att välja denna yrkesväg? Visa på 
möjligheter inom detta yrkesområde. 
Beskriva hur är det att arbeta inom detta yrke?

- Träffa några studenter från olika utbildningsprogram.
Hur är det att studera och att vara student vid Uppsala universitet.
Vad fick dem att välja detta studiespår?

- Möta studievägledare, programansvariga och skolsamverkanspersonal på 
universitetet.

Varför behöver vi fler matematiker, naturvetare och tekniker i 
landet? Hur arbetar vi med rekrytering av nya studenter samt 
information om våra rekryterande evenemang.

Kostnad: Ingen kostnad! Fika och lunch ingår.

Första inspirationsdagen, den 10 november – tema 
matematik Datum: Måndagen den 10 november 2014
Preliminärt program 9.00-9.30 Registrering
9.30-9.55 Välkomsthälsning
10.00-10.25 Information om temadagen



Ämnesintroduktion med workshop
10.30-11.15 Föredrag
Matematisk biologi: David Sumpter
11.15-11.30: Paus
11.30-12.00 Workshop
12.00-13.45 Lunch med matematikstudenter
13.45-14.30 Föredrag
Alumnföredrag om matematik i arbetslivet
14.30-15.00 Paus
Kaffe och mingel med studievägledare för matematiktunga program, t.ex. 
kandidatprogrammet i matematik, F, ES, STS, kandidatprogrammet i fysik.
15.00-15.30 Föredrag
Alan Turing och matematikens idéhistoriska utveckling under 1900-talet
15.30-16.00 Summering av dagen
Utdelning av gåvor och utvärdering
 
 
 
Vi kommer att skicka ut inbjudningar i samband med terminsstarten i höst, men 
det är möjligt att lämna en icke bindande intresseanmälan redan nu!

Lämna intresseanmälan här: http://korta.nu/inspirationsdagar
 
Passar på att önska er en glad sommar!
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Sami Vihriälä, Projektledare
Teknat Samverkan, Teknisk naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet
Box 550, 751 22 Uppsala, Ångströmlaboratoriet
Tel: 070-167 90 41
e-post: sami.vihriala@uadm.uu.se
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