
Projekt Digitalisering 

Ett samverkansprojekt för 300 elever och 20 lärare på 3 program och 10 

inriktningar i 15 klasser inom ramen för 16 ämnen och 24 kurser med fokus på 

konsekvenser av samhällets digitalisering. 

Målgrupp: 

Lärare och elever i alla årskurser, alla program, alla inriktningar och alla ämnen inom 

Teknikcollege. Dessutom riktar sig aktiviteten till teknikintresserade elever på 

grundskolan, samverkansföretag och lokala politiker. 

Tidsomfång: 

Cirka fyra månader. Från mitten av Oktober till slutet av Februari.  

Förberedelse: 

Beskrivning av temaområden. Varje år belyser en särskild aspekt av 

digitaliseringen. Första året fokuserade vi på IT-säkerhet, andra året på robotisering 

och automation, tredje året på medier och källkritik och fjärde året på innovation och 

entreprenörskap.  Viktigt att elever, lärare och allmänhet upplever temaområdet som 

aktuellt. Tematiken är bestämd av de fyra aspekter på digitalisering som Skolverket 

framhållit.’ 

 

Bokningar. Bokning av biolokal, biografmaskinist och gemensam film. 

 

Resursrum. Skapa ett gemensamt resursrum som inblandade lärare kan nyttja. 

 

Inbjudningar. Bjuda in högstadieskolor, lokalpolitiker och samverkansföretag. 

 

Synkning av aktiviteter inför eventet. Exempelvis rubriker på olika aktiviteter, 

lämpliga lokaler för olika stationer och förberedande av en digital tipspromenad som 

tar eleverna mellan stationerna. 
 

Presskontakt. Lokal och regional media (Lokaltidningen STO, Göteborgs-Posten). 

Information i form av en pressrelease genom kommunens kommunikatör skickas ut. . 



Resurser 

Visning av film för närmare 300 elever. Cirka 10000 kronor. 

 

Mässlokal. Vi använder skolans lokaler. 

Genomförande: 

En styrgrupp förbereder och planerar en gemensam uppstart med resursrum och 

beskrivning av tematik därefter är samtliga lärare delaktiga i projektet. 

 

1. En gemensam uppstart till vilken ett resursrum med gemensamt material i 

form av artiklar, vetenskapliga rapporter, dokumentär- och dramafilmer, 

youtubeklipp har skapats. Detta sker i mitten av Oktober 

2. En gemensam biofilm på temat som inspiration. Detta sker i slutet av 

November 

3. Arbetet i ämnen och kurser planeras av lärarna utifrån när det passar in i 

respektiven kurs under en femmånadersperiod från mitten av Oktober till 

slutet av Februari. 

4. Ett avslutande event där inspirerande aktiviteter som genomförts i olika kurser 

på temat visas upp i mässform för 350 -400 besökare från teknikcollege, 

samverkansföretag, lokalpolitiker och inbjudna högstadieelever. Eventet sker i 

slutet av Februari under två timmar på förmiddagen. 

Utvärdering: 

Besökande eleverna fick rangordna (1-3) vilka stationer som varit de mest intressanta 

och motivera. Utifrån detta diskuterades kvaliteten på eventet. 

Tips 

Ett framgångsrecept är att de enskilda lärarna själva får bestämma hur och när de 

arbetar med projektet i sitt ämne. Det enda som är obligatoriskt är att alla lärare och 

ämnen ska medverka och att resultatet ska vara i en form som kan visas upp på den 

avslutande mässan. Gärna i interaktiv form. Vi har dokumenterat projektet på google 

sites. 
 

https://sites.google.com/view/projektdigitalisering/startsida 

  

https://sites.google.com/view/projektdigitalisering/startsida


Årskurs 8-dagar 

200 tjejer från Grundskolans årskurs 8 inbjuds på temat “Teknik är roligt” och 

får pröva på olika elevledda aktiviteter från Teknikcollege olika program och 

inriktningar. 

Målgrupp: 

Teknikintresserade tjejer i grundskolans årskurs 8. 200 tjejer från grundskolornas 

årskurs 8 i kommunen bjuds in. 

Tidsomfång: 

Logistik och inbjudningar. Beroende på hur många som anmält sig anpassas 

evenemanget.  

Planering för 10-15 olika interaktiva stationer som visar praktiska exempel på teknik i 

tillämpning från olika inriktningar.  

De praktiska exemplen är hämtade från utbildningen och leds av elever som agerar 

som handledare under 40-minuterspass för de yngre eleverna. Alla elever från 

grundskolans årskurs 8 får besöka tre olika aktiviteter under en halvdag.  

Förberedelse: 

En eventgrupp förbereder aktiviteten genom att undersöka lokalbehov för olika 

aktiviteter.  

Rektor bjuder in grundskolorna i kommunen genom sitt nätverk. 

Lokal processledare ansvarar för presskontakter. 

Elever förbereds av de av arbetslaget ansvariga lärarna för att vara guider för 

grundskoleeleverna. 

Resurser: 

Lokala företag kan ansvara för en aktivitet 
 

Förmiddagsfika och lunch för besökande elever 
 

Rollups och marknadsföringsmaterial 



Genomförande: 

Start i skolans aula för 200 elever med elever som presentatörer av eventet 

Eleverna från grundskolan delas på plats i aulan in i grupper som får tilldelade 

elevguider och ett schema för tre aktiviteter under dagen 

Alla elever får besöka tre av de 10-15 olika aktiviteterna under dagen 

Förmiddagsfika och lunch 

Utvärdering: 

Uppföljning sker genom samtal med de elever som valde programmet i årskurs 1 på 

gymnasiet. 

Tips 

Ronnie Johansson, projektledare för årskurs 8-dagarna 

ronnie.johansson@stenungsund.se 

Niklas Hellström, lokal processledare för TC Stenungsund 

niklas.hellstrom@stenungsund.se 
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UF som gymnasiearbete - en del av den röda 

tekniktråden från årskurs 1 till årskurs 4 

På TC Stenungsund genomförs den röda tekniktråden som en fyrstegsraket. Ett 

inledande innovationsprojekt i årskurs 1, Blixtlåset i årskurs 2 och UF som 

gymnasiearbete i årskurs 3 med gymnasieingenjörerna (det fjärde året på 

teknikprogrammet) som mentorer. 

Målgrupp: 

● Gymnasieelever på Teknikprogrammet årskurs 3 

● Gymnasieingenjörerna på det fjärde året 

Tidsomfång: 

● Utöver vanliga gymnasiearbetsförberedelser (Tid för uppstart, godkännande 

av idéskisser och handledning) krävs 

● Kick-off med UF-representanter under våren i årskurs 2, 1 halvdag 

● Medverkan på regional UF-mässa 2 heldagar 

 Förberedelse: 

● Kontakt med företag som agerar rådgivare åt UF-företagen 

● Resursbank med tidigare gymnasiearbeten som inspiration presenteras 

● Alumni, tidigare elever presenterar möjligheter med UF 

● Gymnasieingenjörerna som själva drivit UF-företag i årskurs 3 sätts in i de 

olika UF-företagens arbete för att kunna agera mentorer och handledare. 

Resurser: 

● Anmälningsavgifter till UF och UF-mässan, 800 kronor per företag. Lokalt TC-

råd och samverkansföretag sponsrar dessa avgifter i utbyte mot reklamplats i 

montrar.  

● UF-företrädare föreläser som inspiration 

● Eleverna uppmuntras att hitta externa samverkansföretag 

 

 



Genomförande: 

● Design- och innovationsprojekt i årskurs 1 

● UF Göteborg föreläser mot slutet av årskurs 2 som inspiration 

● Uppstart - förklaring av gymnasiearbetets roll på programmet vid uppstart i 

årskurs 3 och syftet med att träna de färdigheter som beskriv i examensmålen  

● Alumnielever bjuds in som föreläsare för att introducera UF och vilka 

möjligheter det ger i framtiden 

● Idéskisser formuleras och Gymnasieingenjörerna i årskurs 4 som själva drivit 

UF-företag sätts in som mentorer/handledare åt UF-företagarna i årskurs 3 

● Idéskisser godkännes  (Företagsnamn, idé och logotyp) 

● Samverkansföretag aktiveras för att medverka som inspiratörer, 

medbedömare och rådgivare 

● UF-företag deltar i lokal julmässa på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 

● Förberedelser för deltagande i regional UF-mässa  

● Deltagande i regional UF-mässa i Göteborg 

● Lokal och regional media bevakar eventet 

● Vid medaljplaceringar deltagande i nationell mässa i Stockholm 

● UF-företag hanterar regionalt TC-råds instagramkonto under två veckor 

Utvärdering: 

● Utvärdering genomförs digitalt och mäter elevernas nöjdhet med avseende på 

lärdomar vad gäller ökad innovationsförmåga, lust att lära och kunskaper vad 

gäller att driva företag (entreprenörskap)  

Tips 

Ung Företagsamhet 

https://ungforetagsamhet.se/kontakt 

Kontaktpersoner för TC Stenungsund på Nösnäsgymnasiet 

Ronnie Johansson 

ronnie.johansson@stenungsund.se  

Kenneth Franzén 

kenneth.franzen@stenungsund.se  

https://ungforetagsamhet.se/kontakt
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Internationellt svetscertifikat 

Eleverna i årskurs 3 på industritekniska programmets svetsinriktning tog 

samtliga studenten som internationella svetsare och breddade därmed sina 

möjligheter på arbetsmarknaden. 

Målgrupp: 

I samverkan med TRK Svets kvalitetsteknik AB genomförs på Industritekniska 

programmets inriktning svets- och underhållsteknik internationell svetsarprövning 

enligt ISO 1097. 

Tidsomfång: 

● Planeringen ingår i elevernas gymnasiearbete som introduceras under våren 

årskurs 2  

● Hösten i årskurs 3 genomförs en teoretisk kurs i Visuell kontroll inför 

svetsarprövning som leds av TRK Svets kvalitetsteknik AB. 

● Syntest genomförs 

● I december kommer TRK Svets kvalitetsteknik tillbaka och genomför praktisk 

svetsarprövning i olika svetstekniker. Kälsvetsprov enligt ISO 1097. 

 Förberedelse: 

● Kontakter med lämpligt företag 

● Presskontakter i samband med certifieringen 

Resurser: 

● Kontakter med lämpligt företag - TRK Svets kvalitetsteknik AB 

● Skolan tar samtliga kostnader till rabatterat pris på ca 3-4000 kronor per elev 

● Totalkostnad ca 50 000 kronor 

● Ändamålsenliga lokaler enligt svetskommissionens rekommendationer som 

överensstämmer med teknikcollege kriterier 

● Långa praktikpass är nödvändigt. Halvdagar och heldagar krävs för 

genomförandet. 

  



Genomförande: 

● Kontakt med TRK svets kvalitetsteknik AB 

● Planering av kursinnehåll i samverkan med företaget  

● Teoretisk kurs i visuell kontroll under ledning av TRK Svets kvalitetsteknik AB 

● Genomförande av syntest 

● Praktisk svetsarprövning i olika svetsmetoder enligt ISO 1097 genomförs 

under ledning av TRK svets kvalitetsteknik AB. 

● Eleverna diplomeras i en ceremoni där rektor, undervisande lärare och 

representanter för TRK svets kvalitetsteknik AB medverkar. 

Utvärdering: 

Samtliga elever i årskurs 3 blev certifierade internationella svetsare och samtliga 

dessa elever har också efter avslutad utbildning fått jobb i den lokala industrin.  

Tips 

● Det är viktigt att integrera programmets kurser med varandra. Helhetssynen är 

viktig för både lärandet och logistiken. 

● Etablera externa kontakter med de lokala företagen 

● Viktigt att skolledare ger ekonomiskt utrymme och tid i tjänstefördelning till 

detta 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samarbete på industriprogrammet med högskola 

och kemiindustrin 

På inriktning processteknik på industritekniska programmet genomförs 

samverkan mellan både det lokala näringslivet, högskolan och skolan. 

Samverkan kring Kemi 2030. Exempelvis studeras forskning av plaståtervinning 

och hur det lokala näringslivet arbetar med detta.  

Målgrupp: 

Aktiviteterna riktar sig främst till elever i gymnasieskolans årskurs 1 och 2.  

Tidsomfång: 

● Bokning av gästföreläsare från näringslivet  kräver ungefär två månaders 

framförhållning,  

● Bokning av lärosalar pch föreläsare från högskolan kräver längre 

framförhållning, ca 6 månader. 

 Förberedelse: 

● Synkning i arbetslaget.  

● Synkning med andra program på skolan som har intresse av aktiviteten, 

texempelvis naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet.  

● Synkning med yrkesvux 

● Bokning av salar för studiebesök 

● Undervisningsförberedelser. Exempelvis material kring tematiken som hur 

produkten påverkar miljön och hur miljön påverkar produkten samt det lokala 

näringslivets roll.  

Resurser: 

● Skolan betalar bussresa till besök på Chalmers och de lokala kemiindustrierna 

● De lokala industrierna i samverkan med Chalmers betalar för föreläsare inom 

ramen för projektet “Hållbar kemi 2030”. 

 



Genomförande: 

● Förberedande föreläsningar och aktiviteter för att ge grundläggande 

kunskaper kring plastindustrin innan studiebesök och gästföreläsare 

● Föreläsning av projektledaren för “Hållbar kemi 2030”, Elin Hermansson i 

skolans lokaler 

● Aktivitetsdag på Chalmers som helt organiseras av högskolan som också 

föreslår datum. Föreläsningar och laborationer kring destillationsteknik.  

● Efterarbete och anknytning till olika ämnen och kurser som exempelvis fysik, 

kemi och industritekniska processer. 

Utvärdering: 

Löpande dialog med elever, kollegor och föreläsare.  

 

Tips 

● Elin Hermansson, projektledare för “Hållbar kemi 2030” 

● IKEM:s resursbank på hemsidan 

● KRC, Kemilärarnas resurscenter       

           

     

  

  

 

 

 

 

 


