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App för att låna saker av varandra vinnare
när elever tävlade i IT-utveckling
•

Gymnasieelever från Stockholm Science and Innovation School har
under våren deltagit i det fem veckor långa programmet TCS goIT
där de under sina lärares handledning har fått prova på vardagen
som IT-experter och skapa appar tillsammans.

•

Den 8 juni hölls finalen i goIT på Stockholm Science & Innovation
School i Kista där det vinnande laget var eleverna i Floom, som
presenterade en app som underlättar för folk att låna saker av
varandra.

Stockholm, 10 juni 2021: TCS genomförde under våren återigen
utbildningsinitiativet goIT för att få fler ungdomar att intressera sig för en
karriär inom teknik och IT. Initiativet, som i Sverige görs i samarbete med
Stockholm Science & Innovation School i Kista, genomfördes första gången
redan 2015. I programmet coachar och utbildar volontärer från TCS skolans
lärare vilka i sin tur handleder eleverna i sina arbeten.
- Beräkningar visar att det under de kommande två åren kommer att saknas
cirka 70 000 IT-kunniga i Sverige. TCS genomför goIT över hela världen och
vår förhoppning är att programmet, tillsammans med andra initiativ, ska bidra
till att göra ungdomar mer intresserade av ämnet och i förlängningen bidra
till att minska kompetensgapet, säger Avinash Limaye, regionchef för
Skandinavien på TCS.
Genom goIT introduceras ungdomar i åldrarna 16–18 till programmering och
IT-design. Eleverna får genom programmet lära sig att applicera ett
helhetstänk kring digitalisering. Närmare 100 elever från Stockholm Science
& Innovation School, som deltagit i årets upplaga av goIT, fick identifiera
olika samhällsproblem utifrån temaområden baserade på FN:s mål för hållbar
utveckling. Med hjälp av sina lärare och med utgångspunkt i Design Thinkingmetoden har de sedan jobbat med att utveckla kreativa digitala lösningar till
dessa problemställningar i form av appar.
I finalen den 8 juni fick eleverna pitcha sina appar inför en jury med
representanter från skolan och TCS. Det vinnande laget Floom valde att
fokusera på FN:s utvecklingsmål nummer 12 - säkra hållbar konsumtion och
produktionsmönster. Teamet utvecklade en app som underlättar för folk att
låna saker av varandra. Därmed minskar man onödig konsumtion av saker
som kanske bara skulle användas ett fåtal gånger.
- Möjligheten att integrera goIT i undervisningen ger ett stort mervärde för
både elever och lärare. Våra elever får upp ögonen för en framtid inom IT.
Samarbetet ger också en djupare och värdefull förståelse för hur ett modernt
arbetsliv kan vara, inte minst viktigt, säger Lennart Kågestam, rektor för
Stockholm Science & Innovation School.
- Det är otroligt stimulerande att ta del av elevernas engagerade arbete och
innovativa lösningar. Genom goIT får vi på TCS nya insikter och idéer. Det är
ett utbyte som gynnar både elever och mentorer, säger Avinash Limaye.

Om goIT Sverige: TCS har sedan 2013 ett samarbete tillsammans med
Stockholm Science and Innovation School (SSIS) för att främja ungas intresse
för en karriär inom teknik samt IT. Under 2015 genomförde de tillsammans
det första goIT-programmet med elever i Sverige. Tidigare har även
Rinkebyskolan och Kista grundskola deltagit, men på grund av
coronapandemin har inte grundskolorna medverkat i år. goIT är ett program
där ungdomar i åldrarna 14–18 på ett lekfullt sätt introduceras till
programmering och IT-design. Digitalisering och förståelse för
programmering blir allt viktigare i samhället och TCS vill genom goIT öka
intresset för programmering och göra IT mer tillgängligt från en tidig ålder. I
årets upplaga har 23 grupper av ungdomar från SSIS deltagit i en
workshopserie. TCS egna anställda är volontärer och agerar som coacher för
lärarna. Tillsammans med mentorerna får eleverna efter skoltid tillsammans i
lag lära sig problemlösning, programmering och kritiskt tänkande. Med goIT
hoppas vi kunna uppmuntra ungdomar till att lära sig programmering och
intressera sig för en framtida karriär inom teknik, matematik och
naturvetenskap. 89 % procent av de elever som genomgått programmet
uppger att de har blivit intresserade av en karriär inom matematik och
naturvetenskapliga ämnen.
Om goIT globalt: Utbildning är ett av de tre utvalda CSR-områden som TCS
arbetar med globalt. goIT är ett återkommande program och en del av TCS
CSR-arbete inom området utbildning. Initiativet goIT lanserades av TCS i
Nordamerika för att öka den digitala kunskapen hos ungdomar runt om på
kontinenten. Sedan starten har över 75 000 studenter i 33 länder deltagit i
goIT.

Tata Consultancy Services (TCS)
TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar
inom IT. I över 50 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag
under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster- och lösningar
TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent
Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och
har närmare 489 000 högutbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte
22,2 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2021
och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National
Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och
prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i

ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good
Emerging Index.
Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden
TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag 17 500 medarbetare som
arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste
tolv åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av ITkonsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till Europas ”Top
Employer” två år i rad.
Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på
@TCS_News
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