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II TEKCASE

GIV DINE ELEVER
EN AUTENTISK CASE
FRA EN VIRKSOMHED
Novozymes, Haldor Topsøe og Grundfos har brug for hjælp.
Hvordan sikrer vi en mere bæredygtig fremtid? Lad dine elever
udvikle løsninger på autentiske problemstillinger fra danske
virksomheder. Brug en tekcase i din undervisning.

TEKCASES
TIL GYMNASIER
En tekcase er et undervisningsforløb, som foregår i samarbejde med en
virksomhed. Forløbet tager udgangspunkt i en autentisk virksomhedscase,
som eleverne skal udvikle løsninger på.

ELEVERNE
•

møder engagerede rollemodeller, der nedbryder stereotype
forestillinger om STEM-personer

•

oplever, at det er spændende at arbejde med STEM, og hvordan STEMfagene bidrager til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

•

udvikler kompetencer til selvstændigt at udvikle innovative løsninger på
virksomhedsrelaterede problemstillinger

•

opnår en bredere viden om uddannelses- og jobmuligheder inden for
STEM

•

oplever, hvad gymnasiefagene kan bruges til i virkeligheden, og hvorfor
det er vigtigt at blive god til disse fag

•

udvikler deres kreativitet, kollaboration, kommunikation og kritisk
tænkning - kompetencer, som er efterspurgte i det 21. århundrede

EKSEMPLER PÅ TEKCASES
•

Grundfos
Bæredygtig vandpumpning

•

Haldor Topsøe
Fremtidens Energibærer

•

Hedeselskabet
Vandrensning med muslinger

•

Novozymes
Bæredygtighed med enzymer

•

Plixxent
Fremtidens plasttyper

Se alle tekcases på
nvhus.dk/undervisning/
tekcases-til-gymnasier

SÅDAN FORLØBER
SAMARBEJDET
Samarbejdet med en virksomhed omkring en Tekcase vil forløbe gennem
syv faser. Faserne er fleksible, og modellen kan tilpasses din læreplan
og dine ønsker. Antallet af undervisningstimer afhænger af, hvordan
undervisningsforløbet planlægges.

Evaluering

Udviklingsworkshop

< 1 time

2-4 timer

1
Præsentation

7

2-4 timer

2

Besøg af
medarbejder
2 timer

6

3

Projektarbejde
> 2 timer

5
4
Virksomhedsaktiviteter
2-6 timer

Idéer og problemformulering
> 2 timer

EN TEKCASE
GØR EN FORSKEL
”Det bedste var den måde, man lærte et
emne. Det er sjovere at arbejde med real-life
thing, som har nogle problemstillinger, der er
relevante. Jeg kunne også godt lide, hvordan
de var super søde og behandlede os,
som om vi var forskere”
Gymnasieelev

DET SIGER ELEVERNE
•

95 % synes, at naturvidenskab og teknologi er mere spændende,
når de ser, hvad fagene kan bruges til i virkeligheden

•

99 % synes, at det er spændende at arbejde med virkelighedsnære
problemstillinger

•

94 % har fået mere viden om, hvad naturvidenskab og teknologi
kan bruges til i virkeligheden

•

74 % har fået ny viden om uddannelses- og jobmuligheder

•

48 % har fået mere lyst til at vælge en uddannelse eller et job
inden for naturvidenskab og teknologi

Citat og tal er fra evalueringer foretaget i 2020 blandt elever, der deltog i et forløb med
en tekcase udarbejdet af Naturvidenskabernes Hus i samarbejde med en række danske
virksomheder

EN TEKCASE
GØR EN FORSKEL
”Det har været “spot on” det hele. Det var super
godt at arbejde med en autentisk case, emnet har
været svært, men formuleret og udvalgt således,
at elever på forskellige faglige niveauer har fået
rigtig meget ud af det. De dygtige er stukket helt af,
og de svagere elever har haft unik mulighed for at
forstå centralt biotek kernestof på en spændende og
anderledes måde.
Projektet og forløbet har engageret eleverne i en
grad, jeg ikke har oplevet med dem før. De følte
virkelig, at du arbejdede med noget relevant og at al
deres viden blev forankret til reelle
problemstillinger i verden”
Gymnasielærer

DET SIGER LÆRERNE
•

93 % vil gerne deltage i lignende forløb og samarbejde med
andre virksomheder

•

100 % vil anbefale kollegaer at deltage i forløbet

•

100 % har fået ny faglig viden

•

93 % mener, at eleverne har fået ny viden om uddannelsesog jobmuligheder

Citat og tal er fra evalueringer foretaget i 2020 blandt lærere, der deltog i et forløb med
en tekcase udarbejdet af Naturvidenskabernes Hus i samarbejde med en række danske
virksomheder

LÆS MERE
nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-gymnasier
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