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Storforskille bäst i regionen på teknik - prisades av Karlstad 
Universitet 
 
Storforskillen Samuel Törnkvist är en av regionens mest tekniska åttondeklassare. 
Under tisdagen fick han ta emot diplom av Jan Håkansson från Karlstad Universitet. 
Och den 23 april tävlar han med sin klass i regionfinalen i Teknikåttan. 
 
Varje år tävlar runt 30 000 elever över hela Sverige i tävlingen Teknikåttan, där det gäller att 
svara på kluriga frågor om teknik. För att hamna på prispallen i år gällde det bland annat att 
ha koll på varför man använder radioaktiv strålning i matindustrin, hur en låt på Spotify inte 
överförs, varför vissa djur är självlysande eller varför man sällan ser kometerna i solsystemet. 
- Jag gillar teknik och kemi, så det var ganska lätta frågor, säger Samuel, som siktar på en 
framtid inom programmering.  
Att han är stolt över utmärkelsen går inte att ta miste på. 
- Det är roligt så klart, säger han. 
Samuel hade 14 av 15 rätt. Av de 1700 elever som tävlade i Värmland, Dalsland och 
Västmanland var det bara ytterligare en elev som hade 14 rätt. 
- Du är en av de två bästa i vår region, säger Jan Håkansson som är administrativ chef för 
fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap på Karlstad Universitet. 
Samuel får ta emot diplom och en present, men Jan Håkansson har dessutom en positiv 
hälsning till hela klass 8B på Vargbroskolan i Storfors. 
- Av 72 klasser tillhör ni de sex klasser som går vidare och får tävla under en heldag på 
universitetet, säger han. 
Klassen hade en medelpoäng på 10.14. Bara Forshaga hade högre poäng och den 23 april 
tävlar alltså ett lag från Vargbroskolan i Karlstad. 
- Som lärare är jag otroligt stolt över våra duktiga elever här på skolan. Vi har försökt i många 
år i den här tävlingen, men inte lyckats förrän nu, säger NO-läraren Elisabeth Quist. 
Teknikåttan arrangeras av elva universitet och högskolor runt om i landet. Genom olika 
kunskapstest och experiment tävlar eleverna mot varandra i en uttagningstävling på de egna 
skolorna och sedan i regionfinaler på respektive högskola. Vinnande klasser i regionfinalerna 
får tävla i Riksfinalen på KTH i maj. 
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Bildtexter: 
Inger Bran och Jan Håkansson från Karlstad Universitet delade ut diplom till Samuel 
Törnkvist i klass 8B i Storfors. 
 
Den 23 april tävlar Samuel Törnkvist tillsammans med ett lag från sin klass i regionfinalen i 
Teknikåttan på Karlstad Universitet. 
 
 


