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CO-CREATION
HTX     VIRKSOMHEDER
OM ”pIgEVEnlIgE” uDDannElSESOpgaVER



CO-CREATION
Co-creation er en særlig tilgang til at skabe innovation*. Co-creation 
handler om aktivt at inddrage brugere og interessenter i udvikling af 
nye tiltag. Dermed får brugere og interessenter allerede i skabel-
sesprocessen indflydelse på udformning af slutproduktet, hvilket 
fører til engagement og ejerskab. 

1. HTX har udarbejdet et generelt udspil til virksomheder 
om samarbejdsmuligheder på forskellige niveauer. Sam-
menlagt har man skitseret aktiviteter med en 
motivationseffekt på piger (if. forundersøgelse**).

2. HTX har opsøgt små, mellemstore og store it- og 
medievirksomheder, enten via  personlige kontakter 
eller formelle henvendelser til ledelsen. Ved udvalg 
af virksomheder har man forsøgt at identificere et 
interessesammenfald for at tiltrække flere piger. 

3. I dialog med den enkelte virksomhed har HTX ud-
arbejdet et læringsforløb, der dels dækker konkrete 
behov i virksomheden, dels opfylder kompetence-
mål for undervisningen. Læringsforløbene er blevet 
afholdt enten på HTX, i virksomheden eller på begge 
lokationer.
4. Afprøvning og evaluering af læringsforløbene har ført til 
konklusioner og justeringer af det oprindelige udspil.

* Velafprøvet inden for produktudvikling og marketing (Kotler m.fl., 2010). 
** http://www.xx-it.dk/category/ind-i-fremtiden/pigernes-valg/
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Som ”platform” for cocreation var HTX i dialog med 
virksomhederne om følgende:
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PRAksIsfORløb

• HTX arbejder i undervisningen med en konkret it- 
opgave fra virksomheden

• En virksomhedsrepræsentant kommer på HTX og 
præsenterer virksomhedens opgaveområder, arbejds-
processer, arbejdskulturen og krav til de ansatte

• HTX elever kommer på virksomhedsbesøg og/eller 
følger produktionen

”Pigepraktik i it-virksomhed”   Et 
3-dages praktikforløb hos virksom-
heden Oracle for piger fra 1. årgang. 
Kvindelige rollemodeller instruerede 
pigerne i it-integrerede arbejdsopgaver, 
der samtidigt svarede til faglige  
læringsmål i kom/it. Arrangør: Teknisk 
Gymnasium Århus Midtby.

”Analyse af mediehusets portal”  Fra 
Herning Folkeblad og virksomhedens 
virtuelle kommunikation med brugerne, 
gennemført på HTX Herningsholm i kom/
it C. I tæt dialog med en kvindelig rolle-
model, som også gav fagligt feedback 
på elevernes afsluttende analyser og 
udvalgte elevkonklusioner til implemen-
tering.

”Tænke-højt-test for virksomhed”  En 
analyse af virksomheden Solars hjemme-
side på brugervenlighed. Testresultatet 
blev inddraget i Solars videreudvikling af 
sitet. Et tværfagligt forløb med fagene it 
A og engelsk, gennemført af HTX/HHX 
Tønder.

”Viral video til en festival” Et samarbej-
de mellem HTX Mercantec med Viborgs 
borgerhus Stationen om den lokale 
rockfestival. I kom/it A udarbejdede 
elevgrupper hver deres videoprodukt. 
Efter en vurdering fra Stationens leder 
kom de to bedste elevvideoer i drift.

Download de udførlige anvendelsesorienterede læringsforløb her: 
http://www.xx-it.dk/category/htx/i-undervisningen/ 

lOkAlE fORløb I <xx-IT>
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EffEkTER På PIgER
Forløbene har skabt en høj grad af moti-
vation hos pigerne. Især formåls-
orienteringen har vakt begejstring. It 
blev ”levende” igennem samarbejde med 
virksomheder og anvendelsesorienteret 
undervisning på HTX. Pigerne arbejdede 
med stor systematik og i grupper, hvor de 
sørgede for, at alle var med i alle proces-
ser. 

Pigernes slutresultater overbeviste fag-
ligt, med solide, reflekterede produkter 
øverst på karakterskalaen og med ros 
fra virksomhederne. Sammenlagt har 
pigerne fået øget deres it-kompetencer 
og deres it-faglige selvbevidsthed. 
Deres typiske indledningsvise tøven og 

usikkerhed begrundede pigerne med, at 
de ikke var vante til at tage initiativ og 
bare ”at kaste sig ud i det”. Underviserne 
konstaterede, at pigerne i højere grad end 
drengene havde brug for løbende tilbage-
meldinger. 

Forløbene var designet ud fra typiske 
pigeinteresser. Men uanset, om emnet 
var sundhed, brugergrænseflader, jour-
nalistik eller bæredygtighed, viste det sig, 
at stort set alle piger værdsatte at kunne 
”gøre en forskel” og ”at hjælpe andre”. 

Det er altså muligt at gøre piger it-begej-
stret og it-fagligt selvbevidst, bare man 
tilrettelægger læringsforløb ”pigevenligt”!
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Didaktisk model

Flere og bedre planlægning 
af evalueringer

Øget ejerskab 
for brobygning 

på HTX

Nye typer 
brobygnings-

forløb

Øget 
motivation hos 

pigerne

Større 
bevidsthed hos 

underviserne for 
pigers behov

Nyt samarbejde 
med (it-) 

virksomheder

Øgede 
it-kompetencer 

hos piger

gODE
EffEkTER!

Større it-faglig 
selvbevidsthed

Større og bredere 
anvendelsesori-
entering på HTX

nyt syn på mulige 
fremtids- 
og karrierevalg

”Det er godt at vide, at 
man kan finde ud af det 

selv!” 

5



”WhAT’s IN” – IDENTIfICERE INTEREssER
I lokale dialoger mellem HTX og virksomhed skitserede man fælles mål. 
Ved design af de nye læringsforløb sikrede man, at både HTX og virksomhed fik 
dækket væsentlige interesser. 

Lamscheck-Nielsen (2013), inspireret af Spanget Christensen
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Udfordrende oplæringsopgaver for 

medarbejdere?

Nytænkning fra unge med en 
anderledes tilgang?

Profilering over for unge piger som 

kommende medarbejdere?

Langsigtet samarbejde med HTX 

og progression i opgaver?

Innovation i faget?
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Scenario for tværfaglig 

undervisning?

Situeret læring?

Kompetencemål via praksis?
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Interessehjulet ”What´s in” kan hjælpe ved afklaring af 
fokus for fælles læringsforløb. Dernæst er etablering af 

samarbejdet en vigtig investering, fx via klare proce-
durer, kontaktflader og beslutningsveje, gode referater og 

skriftlige aftaler. Optimalt er at forankre ansvaret i et team 
fremfor at binde det til enkelte medarbejdere.

Virksomheden kan med fordel bidrage til kick-off af opgaven 
hos eleverne, enten personligt, via skriftlige henvendelser 

eller virtuel kontakt.

Der er gode erfaringer med mulighed for at kunne stille faglige 
spørgsmål til virksomheden undervejs. At skulle relatere til top-

professionelle rammer kan være en tilvænningsproces for unge. 
Virksomheden kan ikke nødvendigvis forvente optimal adfærd 

og bidrag fra samtlige unge. Også i virksomheden kan der opstå 
forhindringer, typisk forårsaget af virksomhedens drift. En tillids-

fuld dialog mellem HTX-team og virksomheden vil kunne afklare 
gensidige forventninger og forebygge uoverensstemmelser.

Både virksomheden og HTX bør have en interesse i at evaluere 
effekten af fælles læringsforløb og –aktiviteter. 

Evalueringen kan med fordel tænkes ind fra starten af.

Hvad angår HTX, er den lokale omsætning af et tættere skole-/
virksomhedssamspil fuldt ud i tråd med overordnede strategier*. 

Hvad angår virksomheder, bidrager man til branchernes ansvar for 
at gøre sig synlige og jobindholdene begribelige for unge. Det gælder 

også it-branchens ønske om at tiltrække flere piger!
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*Se danskeerhvervsskoler.dk

fællEs fORbEREDElsE

fællEs sTART

løbENDE DIAlOg & AfklARINg uNDERVEjs

EVAluERINgER

PERsPEkTIVER
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HTX Mercantec i Viborg

HTX EUC Syd i Aabenraa og Tønder

HTX Herningsholm i Herning

Teknisk Gymnasium Århus Midtby

MED bIDRAg fRA hTx Og VIRksOMhEDER

Virksomhederne Oracle, Solar, IBM, Monzoom, 
Mediehuset Herning Folkeblad og borgerhuset Stationen

<xx-it> er støttet af Tipsmidler og af 
Ministeriet for ligestilling og kirke

www.xx-it.dk

Forundersøgelser i projektet <XX-it> har vist, at piger generelt har brug for at 
kunne se et anvendelsesorienteret formål med it, hvis de skal være motive-
ret for at tilegne sig tekniske it-kompetencer. Desuden kan mange piger have 
fordomme om medarbejdere i it-branchen. Derfor valgte projektets tekniske 
gymnasier at samarbejde med it- og medievirksomheder  om reelle projekt-
opgaver, og kvindelige rollemodeller fra virksomhederne blev inddraget. 

Brochuren bygger på erfaringer fra en række forsøgsforløb på de fem 
tekniske gymnasier i løbet af 2013. 
 
Vi håber at kunne inspirere til nye samarbejdsrelationer!

Regina Lamscheck-Nielsen, projektkonsulent


