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Big Bang-konference

Odense

SPOR 10: Gode samarbejder 

med virksomheder i gymnasiet



Side 2

TEKCASES 

EN UNDERVISNINGSVARIATION



Side 3

TOPSOE

FREMTIDENS 

ENERGIBÆRER

Hvordan kan vi sikre, at der er nok energi, 
der hvor vi skal bruge den, når vi skal 
bruge den?

Casen kan anskues i et nationalt eller 
globalt perspektiv.

https://www.nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-
gymnasier/haldor-tops%C3%B8e/

https://www.nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-gymnasier/haldor-tops%C3%B8e/


Side 4

NOVOZYMES

BÆREDYGTIGHED MED 

ENZYMER

Hvordan kan enzymer bidrage til en mere 
bæredygtig fødevareproduktion, og dermed 
skabe værdi for mennesker og vores 
samfund? 

https://www.nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-
gymnasier/novozymes/

https://www.nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-gymnasier/novozymes/


Side 5

HEDESELSKABET

VANDRENSNING MED 

MUSLINGER

Hvordan kan muslinger opdrættes med 
størst mulig muslingehøst og med mindst 
mulig visuel gene for naboerne?

https://www.nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-
gymnasier/hedeselskabet/

https://www.nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-gymnasier/hedeselskabet/


Side 6

HVORFOR TEKCASES TIL GYMNASIER?

INSPIRATION TIL NYE 
SAMARBEJDER MED 

VIRKSOMHEDER

KARRIERELÆRING 
OG VIDEN OM EN 

FREMTID MED STEM

UNDERVISNINGS-
VARIATION MED 

AUTENTISK 
PROBLEMSTILLING



Side 7

TEKCASE-
MODELLEN 
Faglige undervisningsforløb med udgangspunkt i en 

autentisk virksomhedscase.

Eleverne udarbejder et projekt med udgangspunkt i 

virksomhedscasen, hvor de samarbejder om at løse 

samfundsrelevante problemstillinger.

Fokus på: 

• Problembaseret projektarbejde (PBL) 

• Verdensmålene og bæredygtighed

• Karrierelæring, innovation og problemløsning

• Det 21. århundredes kompetencer: Kritisk 

tænkning, kreativitet, kommunikation og 

samarbejdsevner 



HVORDAN? ROLLEFORDELING

NATURVIDEN

SKABERNES 

HUS

GYMNASIUMVIRKSOMHED

Netværksfacilitator, som koordinerer 

og skaber rammerne 

Forventningsafstemning

Opsætning og didaktisk viden 

Materiale om problembaseret projektarbejde 

Markedsføring af forløbene 

Samarbejder med lærere om at 

udvikle en virksomhedscase og 

undervisningsmateriale

Præsenterer virksomhedscase for 

eleverne

Tilbyder virksomhedsbesøg eller 

materialer/data, som gymnasierne 

kan bruge

Ekspertviden og feedback på 

elevernes projekter 

Finde/udvikle relevant  

undervisningsmateriale 

Facilitator og vejleder i 

klasselokalet 

Skaber sammenhængen 

mellem gymnasiefag og 

virksomhedscase



Side 9

EVALUERING

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

• 99 % synes, 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 
indenfor naturvidenskab og teknologi (29 % ved ikke) 



Side 10

EVALUERING

”At meget af det var 

gruppearbejde hvor man i 

gruppen selv skulle finde ud af 

det. Læren hjalp ikke så 

meget. Dette gjorde at man 

blev nødt til selv at søge 

information og det lærte man 

utrolig meget af.”

”Det bedste var den måde man lært 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 behandler os, som vi 

var forsker.”

”Det bedste ved forløbet var 

muligheden for at arbejde og 

udtænke løsninger selv.”



Side 11

VISIONEN

Vi vil åbne pigers øjne for de mange 
muligheder i naturvidenskab og 
teknologi.

Nedbryde kønsstereotype 
forestillinger

Styrke pigers tiltro til egne evner 
gennem succesoplevelser  

STYRKE UNGES 

TILTRO TIL EGNE 

EVNER GENNEM 

SUCCESOPLEVELSER

BIDRAGE TIL 

FREMTIDENS 

BÆREDYGTIGE 

LØSNINGER

NEDBRYDE 

STEREOTYPE-

FORESTILLINGER

VISIONEN



Side 12

TEKCASES 

KOMMENDE TILBUD



Side 13

GRUNDFOS

BÆREDYGTIG 

VANDPUMPNING

Hvilke energikilder skal drive Grundfos-
pumper forskellige steder i verden, så 
grundvand kan pumpes op til 
jordoverfladen? 

https://www.nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-
gymnasier/grundfos-1/

https://www.nvhus.dk/undervisning/tekcases-til-gymnasier/grundfos-1/


Side 14

RUMVIRKSOMHEDER 
OG RUMFYSIK

• GOMSpace

• DHI

• Klimatorium

Kan gymnasieeleverne udtænke nye 
løsninger?

Vil du være med i udviklingen af en 
Tekcase?



Side 15

LIFE SCIENCE 

(BIOVIDENSKAB)  PÅ 

GYMNASIER

NYE LIFE SCIENCE 
VIRKSOMHEDER
• Eriksholm Research Centre

• Coloplast

• TakeAWalk VR

• Ambu Nordic

Kan gymnasieeleverne udtænke nye 
løsninger?

Vil du være med i udviklingen af en 
Tekcase?

Flere får naturvidenskabelige, tekniske og digitale 
kompetencer (regionh.dk)

https://www.regionh.dk/uddannelse/fremtidens_kompetencer/Sider/Flere%20f%C3%A5r%20naturvidenskabelige,%20tekniske%20og%20digitale%20kompetencer.aspx


Side 16

SØENS DIGITALE 

TVILLING

• Biomanipulation
• ”Fiskene klarer den!”
• Simulere udvikling i søen
• To artikler i Aktuel Naturvidenskab, 

august 2022
• Live-data i app’en ”Badested”

Kan gymnasieeleverne udtænke nye 
løsninger?

Vil du være med i udviklingen af en 
Tekcase?

ORMSTRUP SØ

– SØEN, DER SAMLER 

FORSKERNE



Side 17

SØEN SOM FOSFOR-

FABRIK

• Fra sø-fosfor til mark-fosfor
• Bedst mulig anvendelse af fosfor
• Én artikel i Aktuel 

Naturvidenskab, august 2022

Kan gymnasieeleverne udtænke 
nye løsninger?

Vil du være med i udviklingen af en 
Tekcase?ORMSTRUP SØ

– SØEN, DER SAMLER 

FORSKERNE



Side 18

DESIGN EN 

SØ-ROBOT 

• Hvordan kan vi sikre, at kun de 
øverste 30 cm suges op?

• Hvordan kan man styre 
"støvsugeren"?

• Hvordan skiller vi sedimentet og 
vandet fra hinanden?

Kan gymnasieeleverne udtænke 
nye løsninger?

Vil du være med i udviklingen af en 
Tekcase?

ORMSTRUP SØ

– SØEN, DER SAMLER 

FORSKERNE



Side 19

KONTAKT

ULLA LINDBÆK STRØM

MAIL  uls@nvhus.dk

TELEFON  53 53 75 20

mailto:uls@nvhus.dk


Side 20

OM
NATURVIDEN-
SKABERNES 
HUS

• Vi bygger bro mellem skoler og virksomheder –
og inspirerer børn og unge til en fremtid med 
naturvidenskab, teknologi, it og håndværk

• Vi udvikler, udbreder og understøtter praksisnær 
undervisning på skoler og gymnasier i hele landet

• Vi står bag Naturfagsmaraton, Girls' Day in Science, 
Kloge Hænder og Tekcases

• Non-profit organisation og videncenter for skole-
virksomhedssamarbejde

• Grundlagt i Bjerringbro, Midtjylland i 2009

• 28 medarbejdere – kontorer i Jylland og på Sjælland



Side 21

TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN

nvhus.dk


