
Tips på frågor att diskutera i klassrummet 

Vad är stål för något? 

Vad betyder det att återvinna något? 

Vad gör man när man forskar? 

Vet du några företag som ingår i industri- och teknikbranschen? 

Vet du vad de arbetar med?

Uppdrag F-3

Att använda sig av gammalt material (återvinna) för att tillverka nytt vet vi är bra för miljön. 

Vad skulle du vilja tillverka för nya saker av stål som behövs i framtiden om du kunde  

smälta ner tex en gammal cykel eller en gammal gungställning? 

Skarpa uppdrag

Uddeholm AB har i 350 år varit en del av den svenska stålindustrin.  
När det gäller stål med extra hög renhet och kvalitet är Uddeholm  
världsledande. Vi använder oss bara av återvunnet skrot samt stål som  
återvinns ur vår egen produktion. Genom att smälta skrotet, vårt eget  
returstål samt legeringsämnen av olika slag framställs så kallad göt.  
Den bearbetas sedan till platta eller runda stänger i olika storlekar.  
Dessa säljer vi till verktygsmakare som tillverkar verktyg för industrin.  

Vi på Uddeholm utvecklar nya metoder och produkter hela tiden genom  
vår forskning. Vårt löfte är att alltid producera stål som är så miljövänligt  
som möjligt, det är bland annat därför vi endast använder gamla saker av  
stål som vi smälter ned. Nya metoder innebär även att en del arbetsmoment 
ersätts av robotar. Dock är det människorna med dess kompetenser som  
tillsammans utgör Uddeholm.



Läs mer om företaget  
på www.uddeholm.com

 

Uppdrag 4-6 

Industrin behöver anställa mycket personal nu och i framtiden, framför allt  

behöver vi anställa unga och tjejer för att öka mångfalden. Då är det lättare  

att skapa hållbara företag med bra arbetsmiljö. Vad tycker du att vi på  

Uddeholm skulle kunna locka med för att du ska vilja arbeta inom teknik- och 

industribranschen när du blir vuxen?

Uppdrag 7-9

Att locka fler unga och kvinnor till industri- och teknikbranschen är en utmaning. 

Vi behöver visa dem att industrin är spännande och utvecklande som arbetsplats. 

Tänk dig att du är ansvarig för att anställa personal på Uddeholm och nu behöver 

du anställa. Skapa en reklamkampanj som lockar unga och tjejer att söka arbete 

på Uddeholm.  


