
 

 

 

Virksomhedssamarbejde i 
undervisningen 
Det svære karrierevalg 
Jette Rygaard, Rektor 



 

Baggrund 

Unge designer deres liv og karriere

≠ 
Virksomhedernes behov for arbejdskraft 



 

    
  

    
   

     
   

     
    

    
     

  
  

Ingeniørarbejde; alene med sin 
lommeregner 
• Det er også lidt der, at jeg har en konflikt, fordi at hvis jeg 

skulle vælge fag på universitetet efter hvad der interesserer 
mig mest, så ville det være sådan et eller andet teknisk 
ingeniøragtigt. For at komme dybere ned i hvordan ting 
fungerer. Men jeg kan bare ikke se mig selv arbejde som 
ingeniør. Det ville være et håbløst kedeligt arbejde, at sidde på 
sit kontor alene med sin lommeregner. Og få tallet i den 
anden ende. Det synes jeg ikke er spændende, og jeg kan ikke 
se om man gør nogen forskel når man gør det. Der vil jeg 
hellere være læge, og interagere med mennesker, og have en 
følelse af at det man rent faktisk gør, betyder noget for nogle 
mennesker. Allan i 3.g, Lars Ulriksen m.fl 2010, IRIS 



 

 

 

 
 

Hvorfor inddrage virksomheder? 

• Autenticitet i undervisningen 
o Ekstra dimension til læring i gymnasiet 

• Karrierelæring 
o Hvordan ser der ud på en arbejdsplads? - Rollemodeller 

• Almendannelse 
o Ansvar for samfundet 

• Virksomhederne vil gerne 
o Behov for arbejdskraft med STEM-kompetencer  



 Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) 

Flere initiativer 

• Tektanken 
o Naturvidenskabernes hus  

• Åben Virksomhed 
o Dansk Arbejdergiverforening 

o 



  

 

  

Bæredygtigt byggeri gennem 
matematik 
• Matematik A-, B- og C-niveau (differentialregning, 

optimering) 
• FRI: 29 rådgivende ingeniørvirksomheder 





 

   
 

 
 

   
  

 
   

Grundstenene 

• Alle undervisningsforløb lever op til faglige mål i 
læreplanerne 

• Fokus er på STEM-kompetencer – ikke STEM
uddannelser 

• Alle undervisningsforløb vil ligge inden for: 
Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Bioteknologi og 
Geografi 

• Alle forløb bidrager til karrierelæring 



 

     
  

   

   
 

 

Grundstenene 

• Hele klasser deltager – det er fagligt – ikke vejledning 
eller påvirkning af valg 

• Alle forløb indeholder lærerguide, virksomhedsguide 
og elevmateriale 

• Alle forløb kræver forberedelse, virksomhedsforlagt 
undervisning og efterbearbejdning 

• Det er gratis og lokalt 



  Hvad skal det næste være?  
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