II

II TEKCASE

GØR SOM NOVOZYMES
HALDOR TOPSØE OG
GRUNDFOS
Giv gymnasieelever succesoplevelser og tro på egne evner
med naturvidenskab og teknologi. Lad dem komme med deres
bud på fremtidens problemstillinger. Vis dem mulighederne
med en karriere hos jer. Vær med i en tekcase.

SAMARBEJDE OM
TEKCASE TIL GYMNASIER
En tekcase er et samarbejde mellem en virksomhed og et eller flere
gymnasier. Som virksomhed leverer I en autentisk case, som eleverne finder
løsninger på. Eleverne møder jeres medarbejdere og ser med egne øjne
fremtidige jobmuligheder.

SOM VIRKSOMHED OPNÅR I
•

at motivere og begejstre flere unge til at vælge en uddannelse
inden for naturvidenskab og teknologi

•

at give de unge succesoplevelser og styrke deres tro på egne evner

•

at sikre den nødvendige arbejdsstyrke i fremtiden

•

at tage et socialt ansvar for, at gymnasieelever ser, at de kan
bidrage med bæredygtige løsninger til fremtidens samfundsmæssige
udfordringer

•

at nedbryde (køns)stereotype forestillinger om personer, der
arbejder med naturvidenskab og teknologi

•

at være en del af den nationale teknologipagt, hvor forskellige aktører
arbejder sammen for, at flere unge vælger en uddannelse inden for
naturvidenskab og teknologi

•

at få positiv omtale i vores kommunikations- og presseindsats
omkring tekcases til gymnasier

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 et eller flere gymnasier omkring en Tekcase vil som
udgangspunkt forløbe gennem syv faser. Faserne er fleksible, og modellen
kan tilpasses jeres virksomhed.

Evaluering
Kun gymnasiet

Opstartsmøde
og udviklingsworkshop
1

Præsentation ***

7

2-4 timer +
forberedelse

2-4 timer

2

Besøg af
medarbejder *
2 timer

6

3

Projektarbejde
Kun gymnasiet

5
4

Idéer og problemformulering
Kun gymnasiet

Virksomhedsaktiviteter **
2-6 timer

Fase 2 En medarbejder besøger et eller flere gymnasier og præsenterer en autentisk
virksomhedscase, som eleverne kan arbejde videre med. Kan foregå virtuelt.
** Fase 4 Eleverne kommer på virksomhedsbesøg, deltager i en virtuel spørgerunde
eller arbejder med data/materialer.
*** Fase 6 Eleverne præsenterer deres løsninger for jeres medarbejdere og får feedback.
*

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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