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Uppfinningar på schemat?
Inte omöjligt
LINKÖPING

Föreningen Snilleblixtar-
na har sedan starten 2006 
jobbat framgångsrikt med 
att väcka barns tekniska 
nyfikenhet och uppfinnings-
rikedom. Nu söker politiker-
na vägar att integrera ar-
betssättet i skolan, både 
kommunalt och nationellt.

Ungas intresse för na-
turvetenskap och tek-
nik är idag svalt, samti-
digt som det är kompe-
tenser dagens och framti-
dens arbetsmarknad skri-
ker efter. Den ideella or-
ganisationen Snilleblix-
tarna, som bildades 2006 
i Stockholm och har sitt 
kansli i Linköping, jobbar 
med att redan i lågstadiet 
uppmuntra barns uppfin-
ningsrika kreativitet.

Elda på
Arbetssättet bygger 

på sju steg, från att pil-
la sönder och undersöka 
hur vardagliga teknikpry-
lar är uppbyggda till att 
komma på egna uppfin-
ningar, bygga och presen-
tera dem. Från kansliet i 
Mjärdevi Center certifie-
rar Snilleblixtarnas verk-
samhetsansvariga Anna-
Karin Cardell och utbil-
daren Eva-Britt Petersson 
offentliga aktörer runt om 
i landet som i sin tur dip-
lomerar lärare i sitt om-

råde. De, i sin tur, jobbar 
med konceptet i sina klas-
ser.

– När barnen är riktigt, 
riktigt små har de en väl-
dig kreativitet. 

De äger världen. Och 
det är här vi går in. Om 
vi blåser på den här elden 
istället för att dämpa den 
får vi en levande skola, sä-
ger Eva-Britt Petersson.

Arbetet har varit fram-
gångsrikt. 2009 belönades 
Snilleblixtarna med Na-
tionalencyklopedins Kun-
skapspris. Idag finns 1760 
diplomerade Snilleblixt-
lärare, 20 av dem i Öster-
götland.

Entreprenöriell anda
 Man vill skapa en en-

treprenöriell anda hos 
barnen, men det ska en-

ligt Anna-Karin Cardell, 
inte likställas med att 
skapa små företagare.

– En entreprenör för oss 
är en påhittig person med 
en förmåga att ta hand om 
och förverkliga idéer. Och 
de behövs precis överallt i 
samhället.

I fredags kom barn- och 
ungdomsnämndens ordfö-
rande Catharina Rosen-
crantz och riksdagsleda-
moten Finn Bengtsson. 
De imponerades presenta-
tionen och är båda överty-
gade om samhällsnyttan.

– För att Sverige ska 
kunna konkurrera i fram-
tiden behövs fler innova-
törer, tekniker och tek-
niskt avancerade hantver-
kare. En svetsare idag är 
inte vad det var för 20 år 
sedan, säger Finn Bengts-

son och tycker konceptet 
passar väldigt bra in i den 
nya läroplanen.

In i skolan?
Catharina Rosencrantz 

lovade att undersöka hur 
man kan implementera 
Snilleblixtarna i Linkö-
pings skolor. 

Däremot kommer det 
att ta tid. Linköping har 
23 000 elever i grund- och 
förskola, samt 3 000 peda-
goger.

–  Problemet med 
skolan är att den är så 
stor, det finns så många 
aktörer och så många som 
vill in.

Hon nämner NTA - Na-
turkunskap och teknik för 
alla - som exempel. Linkö-
ping har jobbat i över tio 
år med projektet och det 

finns ännu inte på alla 
skolor. De två koncepten 
skulle kunna kombineras, 
menar Catharina Rosen-
crantz.

–  Det gäller att få 
en helhetssyn. Ta lite re-
jäla tag i frågor och jobba 
uthålligt, långsiktigt och 
genomtänkt.

Inte politisk fråga
Eva-Britt och Anna-

Karin är självklart glada 
över politikernas lovord, 
båda moderater. Samti-
digt vill de inte göra Snil-
leblixtarna till en partipo-
litisk fråga.

– Vilka vi än pratar 
med, inom vilket parti det 
än är, så har alla vi träffat 
varit positiva, säger Eva-
Britt.

Gustav Skogens Båld

Eva-Britt Petersson och Anna-Karin Cardell i samtal med Catha-
rina Rosencrantz och Finn Bengtsson. Foto: Gustav Skogens Båld

Eva-Britt Petersson, utbildare, och Anna-Karin Cardell, verksam-
hetsansvarig för Snilleblixtarna, har sitt kontor i Mjärdevi Center. 
Foto: Gustav Skogens Båld

Erfaren politiker om regionen
LINKÖPING

Frågan om Sveriges re-
gions indelning har svängt 
fram och tillbaka i mellan- 
och södra Sverige. Många 
medborgare funderar sä-
kert på vad som egentligen 
pågår.

Moderaten Sven Lind-
gren är en av de som fun-
derat och verkat mitt i 
mellan län- och kommun-
strukturer genom decen-
nier. 

Han föddes i Blackstad 
i närheten av Västervik 
flyttade efter en tid till 
Linköping för att bli uni-
versitetslektor i statsve-
tenskap vid Linköpings 
universitet.

Sticker ut hakan
1983 blev han moderat 

kommunalråd i Linköping 
ett antal mandatperio-
der och mellan åren 2002 
- 2011 var Sven lands-
hövding i Kalmar län där 
han vid sin sida hade sin 
maka Anna Lindgren ad-
junkt före och detta riks-
dagsledamot. 

Sven är inte rädd för 
att sticka ut hakan och 
han ger sitt förord åt regi-
onen Östra Götaland, som 
omfattar Småland, Öster-
götland och delar av Ble-
kinge.

– En förebild är Västra 
Götalandsregionen, som 

bildades 1999. 
Den omfattar 49 kom-

muner och fungerar bra, 
trots de stora skillnader-
na mellan storstaden Gö-
teborg och de små sam-
hällena i periferin, säger 
Sven Lindgren och fort-
sätter.

– Östra Götaland skulle 
likt Västra Götaland kun-
na mobilisera resurser för 
att lösa gemensamma in-
frastrukturella problem 

och med större kraft än 
någon annan konstella-
tion hävda sig i kampen 
om de centrala statliga 
utvecklingsmedlen.

Slits isär
Regionfrågan verkar ha 

gått i stå för en del län 
och nu börjar flörten att 
likna den som pågår sista 
timmen på krogen.

– Regionerna slits isär 
och det sker en stark ur-

banisering, en koncentra-
tion till storstäderna och 
en utarmning av lands-
bygden. Samtidigt har vi 
290 kommuner där 200 
av dem har problem med 
sin ekonomi och därmed 
också har svårighet att ge 
den service som lagen fö-
reskriver. 

Det skulle istället behö-
vas en rejäl kommunre-
form, menar Lindgren.

– Sjukvården eller EU s 

bidragsstruktur ska inte 
styra en framtida region-
indelning. Det är inte ra-
tionellt.

Brådskar det?
Regeringens utreda-

re Mats Sjöstrand har i 
uppdrag att ta fram en ny 
länsindelning i Sverige. 

De nya länen ska bil-
das för att tillgodose sta-
tens intressen. Staten har 
20 centrala myndigheter 
med verksamhet ut i lan-
det. Troligen kommer an-
talet län att bantas från 
21 i dag till bara tio el-
ler rentav sju län i fram-
tiden.

– Regionindelning-
en har det omvända per-
spektivet. 

Det är viktigare att se 
hur kommuner och lands-
ting ska samverka för att 
skapa bättre arbetsmark-
nader, effektivare infra-
struktur och konkurrens-
kraftigt näringsliv, 

säger Lindgren med ef-
tertryck.

– Det behövs större re-
gioner men hur Östergöt-
land ska kunna bilda en 
utvecklingsregion med 
Sörmland, Örebro och 
Västmanland det fattar 
inte jag, menar Lindgren 
och verkar nu bli sann-
spådd.

Tommy Pettersson

Sven Lindgren har vänt hem igen efter sin sejour i Kalmar. Foto: Tommy Pettersson

Årsavslutning i 
södra Linköping

Ekholmen- och Lande-
ryds socialdemokratiska 
förening har haft avslut-
ning på årets verksamhet. 
Detta skedde traditionsen-
ligt hemma hos ordföran-
den på Lövsbergsvägen.

Där kunde ett antal 
medlemmar avnjuta lite 
av julens försmak. 

Han vände sig speci-
ellt till Leif Tollén som 
under kvällen berät-
tade om Tekniska Ver-
kens verksamhet. Det 
framkom att han sedan 
många år tillbaka varit 
med i dess styrelse.

Julmat
Familjen Walan hade 

dukat upp i köket med 
lite julmat och det blev 
ett trevligt samkväm, 
som avslutning på årets 
verksamhet. 

Trots att det var en 
julfest i ordets rätta be-
märkelse så kunde inte 
vår ordförande låta bli 

utan det blev efter sam-
varon en liten form av 
mötesverksamhet.

Rapporter
Han presenterade 

en dagordning och där 
fanns det en punkt med 
rapporter. 

Johan Walan rappor-
terade från det senaste 
representanskapet med 
Linköpings arbetare-
kommun. 

Om man som socialde-
mokrat delar tankar om 
en rättvis fördelning av 
ett samhälles rikedomar 
och inte ser till plånbo-
kens storlek som skall 
styra då stämmer detta 
bra in i ett sådant sam-
manhang menade en an-
nan medlem.

Undertecknad med 
hustru tackade värdpa-
ret för den nu årliga jul-
festen och den fina mat 
och dryck som vi fått oss 
till del under kvällen.

Eskil Sjöberg

På bilden ses Leif Tollén och Iris Sjöberg. Foto: Eskil Sjöberg

Aktuell trafikövervak-
ning i Östergötland

Måndag den 19 december
Hastighetskontroll och beteendeövervakning E4, 

rv51 samt 55.
Tätortskontroll i Norrköping samt Mjölby.
Övervakning av den tunga trafiken vid Ringeby.
Tisdag den 20 december
Hastighetskontroll och beteendeövervakning E4.
Tätortskontroll i Norrköping samt Linköping.
Övervakning av den tunga trafiken vid Ringeby.
Onsdag den 21 december
Tätortskontroll i Norrköping.
Övervakning av den tunga trafiken i Norrköping 

samt Linköping.
Torsdag den 22 december
Övervakning av den tunga trafiken vid Ringeby.

Polisnytt


