FREMTIDENS ENERGIBÆRER

En tekcase udarbejdet af Topsoe og Naturvidenskabernes Hus

I samarbejde med

PROBLEMBASERET PROJEKTFORLØB
Fremtidens energiproduktion skal være grøn. Men hvordan
løser vi udfordringen med at lagre energi, så vi har tilstrækkelig
energi til rådighed, der hvor vi har brug for den? Det skal du og
dine gymnasieelever undersøge i vores tekcase i samarbejde
med Topsoe.
Forløbet skydes i gang med en virtuel kickoff, hvor
medarbejdere fra Topsoe præsenterer en virksomhedscase,
som kan anskues i enten et lokalt eller globalt perspektiv.
Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres
projekter.

Forløbet afsluttes med virtuelle elevpræsentationer af deres
problemstillinger og løsninger. Inden den virtuelle præsentation
udvælger hvert gymnasium en gruppe, som skal fremlægge
deres problemstilling og løsningsforslag for de andre
deltagende gymnasieelever, lærere samt medarbejdere fra
Topsoe, som giver feedback på elevernes projekter.
God fornøjelse!

Midt i forløbet vil der være en spørgetime, hvor det er muligt
at stille spørgsmål til Topsoes medarbejdere, som kan hjælpe
eleverne videre med deres projekter.
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FORLØBETS FASER
Denne tekcase er et problembaseret
undervisningsforløb med udgangspunkt
i en autentisk case fra Topsoe. Hensigten
er, at forløbet løfter de faglige forløb
i gymnasieskolen og indfrier målet
om, at eleverne udvikler kompetencer
til at forstå, formulere og behandle
samfundsrelevante problemer med
henblik på at udvikle bæredygtige
løsninger til fremtiden.
Virksomhedssamarbejdet vil forløbe
gennem syv faser, som fremgår af denne
model. Faserne er fleksible, og modellen
kan tilpasses din læreplan og dine ønsker.
Samarbejdet vil strække sig over 15-30
undervisningstimer – afhængig af hvilke
faser I har mulighed for at deltage i.
På modellen kan du se indhold og
estimeret tidsforbrug for de forskellige
faser.

EVALUERING
LÆRERMØDE

Opsamling på forløbet
med elever, lærere og
medarbejdere

VIRTUEL
PRÆSENTATION

1

7

Formidling af løsninger
for hinanden, lærere og
medarbejdere

Lærerne møder online
medarbejderne og ser
deres præsentation af
casen. Mulighed for at
stille spørgsmål
til forløbet

2
VIRTUEL
KICKOFF

6

Introduktion til
virksomhed og case

PROJEKTARBEJDE
Problemløsning
i grupper med
vejledning fra lærer

3
IDÉER OG
PROBLEMSTILLING

5
SPØRGETIME

4

Indsamling af viden og
udvikling af problemformulering

Lærere og elever kan stille
spørgsmål til medarbejderne
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PERFECTING CHEMISTRY FOR A BETTER WORLD
Haldor Topsøe var 27 år og uddannet kemiingeniør, da han i
april 1940 stiftede firmaet, der bærer hans navn. Det var med
baggrund i hans oplevelser under 30’ernes depression med
ekstrem fattigdom og sult i København samt udbruddet af 2.
verdenskrig, der fik ham og hans kone Inger til at se fremad
og skabe et firma, der skulle gøre en forskel ikke bare for dens
medarbejderne, men for Danmark og verden omkring dem.
Det er denne arv, som vi i dag bærer videre i Topsoe
- stadig med Topsøes børn og børnebørn som
hovedaktionærer. Udfordringerne i Danmark og verden har
dog forandret sig, så i dag søger vi mod nye mål, der kan gøre
en forskel i morgen, men det er stadig baseret på vores viden
inden for kemi og specielt heterogen katalyse, som Haldor
lagde grundstenen til i 1940.
Med Topsøes dybe indsigt i kemi har vi en vigtig rolle at spille
i det globale samfund. Ledet af vores formål Perfecting
chemistry for a better world leverer vi de bedste teknologier,
som sætter kunderne i stand til at producere essentielle
kemikalier og brændstoffer på en energieffektiv måde, således
at det støtter vores overgang til vedvarende energi. Topsøe har
altid været dybt engageret i at bruge vores ”state of the art”
teknologier til at gøre en positiv forskel i verden.
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er indlejret i vores
strategier og vores dagligdag. Vi er bevidste om, at vores
adfærd kan være med til at sætte standarder for, hvordan

andre virksomheder i Danmark og globalt påtager sig ansvar
for, at vi ændrer den måde, som vi alle forbruger jordens
ressourcer.
Vores kunder er typisk virksomheder, der laver kemisk
forarbejdning og forvaltning af emissioner (f.eks. fjernelse af
lattergas, NOx og CO2). Derudover stilles tjenester til rådighed
for virksomheder, der arbejder inden for disse fagområder.
Viden forpligter, og derfor er vores ambition hos Topsoe, at vi
ved at sætte ambitiøse mål og arbejde systematisk med at nå
målene kan vise, at den grønne omstilling er mulig. Vi er beviste
om industrisektorens rolle og ansvar, såfremt vi skal leve op til
Paris-aftalens krav om reducering af drivhusgasser, så den
globale opvarmning ikke overstiger 1,5°C.
Målet for Topsoe er at blive førende på verdensplan inden for
teknologier til nedbringelse af kulstof-udledninger i år 2024.
Ved konstant at udvikle nye, forbedrede løsninger ønsker
Topsoe at sætte deres kunder i stand til at få succes med at
omstille til bæredygtige energikilder. Det kræver nytænkning og
innovative løsninger, når der skal investeres i løsninger, der giver
de mindst mulige klima- og miljømæssige fodaftryk.
Topsoe er en globalt orienteret virksomhed med hovedsæde i
Danmark med salgskontorer fordelt i hele verden.
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SAMFUNDSRELEVANTE PROBLEMSTILLINGER
Der er mange gode grunde til at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger, da det kan motivere og engagere
eleverne, når de oplever, hvad gymnasiefagene kan bruges til i
virkeligheden.

FAGOMRÅDER

Nedenstående problemstillinger er ideer til mulige
problemstillinger og fagligt indhold, som I kan arbejde med på
tværs af fag eller i specifikke fag:

•

Karrierelæring
•

Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i
videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og
interesser i forhold til deres egen personlige udvikling samt
fremtidig uddannelse og karriere.

Alle naturvidenskabelige og tekniske fag
MULIGE PROBLEMSTILLINGER
•

Hvordan kan man udvikle teknologiske løsninger til
energisikring inden for lagring og/eller transport af energi?

•

Hvilke forskellige teknologier findes der til energisikring, og
hvordan fungerer de?

•

Hvilke fordele og ulemper kan disse teknologier have
set fra et samfundsmæssigt, økonomisk og bæredygtigt
perspektiv?

•

Hvordan kan man kortlægge efterspørgslen på energi på
kort og lang sigt – hvor stort et energibehov er der i din by
om 5 minutter?

•

Forskellige fag vil bidrage til at anskue den lokale case eller
den globale case fra forskellige perspektiver.

Samfundsfag
•
•
•

Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og diskussion
af forskellige løsningsforslag.
Energisikring i forskellige samfundstyper.
Politiske og økonomiske interesser i energisikring.
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VIRKSOMHEDSCASE FREMTIDENS ENERGIBÆRER
Som en del af den grønne omstilling er der et større behov
for at omlægge vores energiforsyning markant i hele verden
– også her i Danmark. Det tidligere og nuværende forbrug af
fossile brændstoffer har medvirket til en stor udledning af CO2
og dermed skabt klimaforandringer på Jorden. Ved at erstatte
fossile brændstoffer med vedvarende energikilder såsom solog vindenergi kan vi reducere vores udledning af drivhusgasser
markant.
En stor udfordring i den grønne omstilling er udligning og
transport af energi. Udligning vil sige, at vi kan lagre energien,
når den produceres i overskudsperioder og derved gemme
energien til perioder, hvor der ikke produceres tilstrækkelig
energi. Vi kan f.eks. producere mere solenergi om sommeren,
end vi kan om vinteren. Transport af energi vil sige, at vi kan
flytte produceret energi fra områder med overskudsproduktion
til områder, der har underskud eller for at gøre energien
mobil til transportsektoren, herunder til fly, skibe, biler mm. En
udfordring er, at elektrisk energi ikke er velegnet til transport
over større afstande, da der er begrænset kapacitet i
elledninger og et relativt stort energitab undervejs.
I denne tekcase skal I undersøge, hvordan man kan løse denne
problemstilling om energisikring over tid og sted, og hvordan
katalysatorer kan medvirke til at lagre og transportere energi.
I kan f.eks. vælge et bestemt område eller land, analysere
produktionsmuligheder og kortlægge det nuværende og
fremtidige energiforbrug. Jeres løsning skal være klimavenlig

og bidrage aktivt til den grønne omstilling. I kan også vælge at
undersøge andre former for energibærere og vurdere disse ud
fra et samfundsmæssigt, økonomisk eller politisk perspektiv.
DEN LOKALE CASE
I skal rådgive den danske regering omkring fremtidens grønne,
stabile energiforsyning:
•

Hvordan skal vi lagre energi, så det kan lagres over
(længere) tid og transporteres til steder, hvor vi skal bruge
energien?

•

Hvordan sikrer vi, at transportsektoren (biler, lastbiler,
flytransport, skibe) også kan skifte til “grøn” energi?

Hvad vil I anbefale den danske regering at gøre?
DEN GLOBALE CASE
I skal rådgive den næste globale klimakonference omkring
fremtidens grønne, stabile energiforsyning:
•

Hvordan skal vi lagre energi, så vi kan transportere den fra
steder med høj produktion til steder, hvor der er underskud I
produktionen?

•

Hvordan sikrer vi en global produktion af grøn energi, så vi
kan eliminere de fossile brændstoffer?

Hvad vil I anbefale beslutningstagerne ved den næste globale
klimakonference at gøre?
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FASE 1 LÆRERMØDE
Inden forløbet starter, skal du læse denne vejledning og sætte
dig ind i virksomhedscasen, som I skal arbejde med.
LÆRERE
•

•
•

Deltag i lærermødet, hvor medarbejdere fra Topsoe vil
uddybe casen, så du på forhånd ved, hvad eleverne bliver
præsenteret for ved det virtuelle kickoff. Du får mulighed for
at stille spørgsmål til Topsoes medarbejder om det faglige
indhold og generelt om forløbets afvikling.
Undersøg, hvad Topsoe laver ved at besøge deres
hjemmeside.
Sæt dig grundigt ind i virksomhedscasen, som du finder i
dette materiale. Topsoes medarbejdere uddyber casen
ved det virtuelle kickoff.

•

Overvej, om de foreslåede materialer, der findes på
Naturvidenskabernes Hus’ hjemmeside skal inddrages i
forløbet.

•

Overvej hvilke faglige problemstillinger, der kan udspringe
fra casen.

•

Overvej om du kan samarbejde med én eller flere af
dine kollegaer f.eks. i et flerfagligt forløb. På denne måde
kan eleverne arbejde med forskellige perspektiver på
virksomhedscasen, hvilket ofte kan motivere flere i klassen.

Det kan ligeledes hjælpe dig, hvis du har en kollega, som du
kan sparre med i forløbet.
•

Afstem forventninger med din lokale skemaplanlægger, så
der er mulighed for at deltage i forløbet de planlagte datoer.

•

Reflekter over dine forventninger, og hvor mange timer du
kan afsætte til forløbet.

•

Find relevant litteratur og materialer, som kan inddrages i
forløbet.

•

Overvej om I kan lave undersøgelser, forsøg eller
eksperimenter på gymnasiet eller hjemme.

•

Tag kontakt til os, hvis du har spørgsmål til forløbet,
modellen, og hvordan du udfører problembaseret
projektarbejde.

•

Overvej, hvordan eleverne skal præsentere deres løsninger
på gymnasiet, og hvordan I vil udvælge én gruppe, som skal
præsentere for Topsoe.

Side 8 af 14

FASE 2 VIRTUEL KICKOFF
Medarbejdere fra Topsoe præsenterer sig selv, virksomheden
og en virksomhedscase, der kan løses enten i et lokalt eller
globalt perspektiv, og som eleverne kan arbejde videre med i
forløbet.
Casene kan åbne op for forskellige problemstillinger med
menneskelig, social og samfundsmæssig relevans og gerne
med fokus på bæredygtighed og verdensmålene. Hensigten
er at skabe en motiverende opstart, der fanger elevernes
interesse, fordrer elevdeltagelse og engagerer eleverne i
forløbet.
ELEVER
•

•
•
•

Får indblik i virksomheden, og hvad virksomheden laver,
f.eks. ved at besøge Topsoes hjemmeside, inden det
virtuelle kickoff.
Får indblik i medarbejderens uddannelsesbaggrund og
karriere.
Får uddybet virksomhedscasen, så de bliver klar til deres
projektarbejde.
Får mulighed for at stille spørgsmål til medarbejderen om
virksomheden, uddannelses- og jobmuligheder og det
faglige emne.

LÆRERE
•

•

•

Sørg for, at teknikken virker inden kickoff, og at alle elever
har adgang til det udsendte link, hvis der er hjemsendte
elever.
Når medarbejderne har lavet præsentationen, kan du
facilitere en idégenereringsproces. Det kan f.eks. være en
fælles brainstorm på klassen eller gruppearbejde, hvor
eleverne i mindre grupper kommer med idéer til mulige
problemstillinger.
Lav en fælles opsamling til sidst, hvor eleverne deler deres
ideer med hinanden, og hvor du fortæller, hvad næste skridt
i projektet er. Det kan f.eks. være ”Næste gang vi mødes, skal
I opdeles i grupper og skabe en problemformulering ud fra
jeres ideer.”

MATERIALER
•

•

Inden kick off kan I med fordel have fokus på karrierelæring.
En mulighed er at benytte Engineer the Futures
Karrierelæringsspil, Samtaleguide om studievalg, Fakta om
ingeniører eller film med ingeniører
I bogen af Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen (2018)
Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog
finder du alt, hvad du skal vide om projektarbejde - lige fra
gruppedannelse til slutprodukt.
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FASE 3 IDÉER OG PROBLEMSTILLING
Eleverne arbejder videre med deres idéer på gymnasiet og
opstiller en problemformulering, de vil arbejde med. Det er en
god ide at starte med at introducere eleverne til forløbet og
arbejdsformen. Hensigten med denne fase er, at eleverne skal
forstå og formulere en problemstilling, indsamle nødvendig
viden, skabe nye idéer til løsningsforslag og planlægge
projektarbejdet fremadrettet.
ELEVER
•
•
•

•

Diskuterer og videreudvikler deres ideer i grupper og
udvælger den ide, de vil arbejde videre med.
Udarbejder en problemformulering og mulige
løsningsforslag.
Indsamler nødvendig viden til at belyse deres
problemformulering f.eks. litteratursøgning, kontakte
eksperter på området eller finde informationsvideoer på
nettet.
Laver en tidsplan og planlægger næste skridt i deres
projektarbejde.

LÆRERE
•

•
•

Opsummér for eleverne, hvem virksomheden er, og hvad
de laver. Hav fokus på virksomhedscasen, og hvordan
eleverne kommer videre med deres projektarbejde.
Lav en opsamling på idégenereringsprocessen fra det
virtuelle kickoff.
Introducér eleverne til forløbet, problembaseret
projektarbejde, gruppedannelsesproces og

•

•

•

•

•

vejledningsmuligheder.
Overvej om eleverne selv må danne grupper, eller om du
vil stå for gruppedannelsen. Grupperne kan f.eks. laves ud
fra faglig interesse blandt eleverne, så alle kommer til at
arbejde med den problemstilling, de ønsker.
Fremlæg tydeligt for eleverne, hvad du forventer af dem
i forløbet. Hvor meget tid har de til det, hvad er vigtigt at
have med i deres løsning og hvilke krav er der til det faglige
indhold og slutproduktet?
Hjælp eleverne med at danne deres egen problemstilling,
indsamle nødvendig viden og planlægge deres
projektarbejde.
Forudse elevernes udfordringer i forløbet – på den måde
kan du på forhånd reflektere over, hvordan du kan hjælpe
eleverne videre i deres projektarbejde.
Giv generelt ansvar og ejerskab til eleverne, så de får
mulighed for at undersøge det, de synes er interessant og
motiverende.

MATERIALER
På vores hjemmeside finder du under fase 3 relevante
værktøjer til idégenereringsprocessen og opstart på
projektarbejdet, f.eks.
• Gruppedannelse
• Idéfase, hurtigskrivning, brainstorm
• Fra idé til problemstilling
• Den gode problemformulering
• Informationssøgning
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FASE 4 SPØRGETIME
Som en del af forløbet får I ved den virtuelle spørgetime
mulighed for at stille spørgsmål til medarbejderne.
Hensigten er, at eleverne deltager i virksomhedsrelaterede
aktiviteter, der kan danne empirisk grundlag for deres
projektarbejde. Intentionen er at skabe sammenhæng mellem
gymnasiefagenes teori og virksomhedens praksis og dermed
give eleverne en dybere forståelse for det faglige område, de
arbejder med.
ELEVER
•

•
•
•

Deltager aktivt i den virtuelle spørgerunde og formulerer på
forhånd spørgsmål, de vil have svar på. Til spørgetimen kan
de enten stille spørgsmål mundtlig eller via chatten.
Oplever sammenhængen mellem virksomhedens praksis
og gymnasiefagene.
Får ny faglig viden om virksomhedscasen, som de kan
bruge i deres projektarbejde.
Er velkomne til at sende e-mails med spørgsmål til Topsoes
medarbejdere undervejs i hele forløbet.

LÆRERE
•

•

•
•

Det er din opgave som lærer at implementere casen fra
Topsoe i forløbet. Det kan i denne forbindelse være relevant
at udføre forsøg, demonstrere teknologier eller introducere
dem til dataanalyse.
Eleverne kan skiftevis stille spørgsmål til medarbejderen.
Det kan være spørgsmål om det faglige i deres projekter
eller karrierelæringsspørgsmål om virksomheden samt
medarbejdernes uddannelse og karrieremuligheder.
Til den virtuelle spørgetime er det din opgave at sørge for, at
teknikken virker lokalt.
Inden spørgetimen modtager du et link, som du skal sende
videre til eleverne, hvis der er hjemsendte elever.
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FASE 5 PROJEKTARBEJDE
Eleverne arbejder videre med problemstillingen og udarbejder
et projekt eller produkt på gymnasiet. Hensigten er, at
de udvikler en mulig løsning på deres problemstilling og
fremsætter en veldokumenteret konklusion baseret på teori og
praksis. Undervejs skaber du et sundt læringsmiljø med plads til
fejl. Du vejleder eleverne og introducerer nødvendig viden for at
styrke fagligheden i deres projektarbejde.

MATERIALER
På vores hjemmeside finder du under fase 5 relevant litteratur
og værktøjer til projektarbejdet og vejlederrollen
•
•

Udvikling af løsning
Indhold i løsning

ELEVER
•
•
•

Redegør, analyserer og diskuterer den indsamlede viden og
observationer samt for projektarbejdets proces.
Udvikler en løsning på deres problemformulering.
Forbereder og overvejer hvordan de vil præsentere deres
løsning for virksomheden.

LÆRERE
•
•

•
•
•

Tydeliggør overfor eleverne, hvad du forventer af dem, og
hvilke krav der er til deres slutprodukt på gymnasiet.
Introducér eleverne til vejledningsprocessen, og hvordan
de kan bruge dig i deres projektarbejde. Har du faste
vejledningstider, og hvordan foregår en vejledning?
Giv feedback på elevernes ideer og metoder.
Stil udfordrende spørgsmål og vejled eleverne i den rigtige
retning.
Introducer nødvendig faglig viden for at sikre fagligheden i
elevernes projekter.
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FASE 6 VIRTUEL PRÆSENTATION
Hvert gymnasium udvælger én gruppe, som skal præsentere
deres problemstilling og løsning for de andre deltagende
gymnasieelever, lærere og medarbejdere fra Topsoe.
Hensigten er, at eleverne videreformidler deres resultater, får
konstruktiv feedback og reflekterer over deres egne løsninger.
Derudover gives eleverne en følelse af, at deres projekter og
viden er nyttig og meningsfuld for andre og for samfundet.
De udvalgte elever skal kort præsentere deres problemstilling
og pitche deres løsning i form af en PowerPoint-præsentation
på maks. 5 minutter og 3 slides. Præsentationen vil få feedback
i forhold til følgende kriterier:
•
•
•

Nytænkning i løsningsforslaget. Undgå redegørende afsnit
og hav fokus på jeres løsning.
Grafisk og mundtlig formidling af løsningen. Figurer og tekst
skal være læselige ved virtuel præsentation.
Perspektivering til FN’s Verdensmål, herunder hvorfor jeres
løsning er interessant for Topsoe.

ELEVER
•
•
•

Forbereder en PowerPoint-Præsentation indeholdende
højst 3 slides.
Taletiden er maksimalt 5 minutter.
Sørger for, at produktet er egnet til virtuel præsentation.
Tjek om figurerne kan læses af en person, der ser oplægget
virtuelt.

•

Præsenterer deres løsning for virksomheden.

•

Reflekterer og perspektiverer deres løsning til andre
problemstillinger.
Får feedback og sparring fra virksomhedens medarbejdere

•

LÆRERE
•

•
•
•

Det anbefales, at eleverne præsenterer deres løsninger for
klassen, dele af klassen eller måske for en anden klasse på
gymnasiet inden finalen. Ved præsentationen på gymnasiet
kan man vælge at lave et større og bredere oplæg end det,
som skal præsenteres ved den virtuelle præsentation med
Topsoe.
Giv konstruktiv feedback på elevernes ideer og metoder.
Stil udfordrende spørgsmål og vejled eleverne i den rigtige
retning.
Send linket til den virtuelle præsentation til eleverne, hvis der
er hjemsendte elever.

Alle andre grupper opfordres til at indsende en video af deres
pitch, da Topsoes medarbejdere gerne vil se alle elevbidrag.
PROGRAM FOR PRÆSENTATIONSDAGEN
Program, information og link udsendes ugen inden
præsentationerne finder sted.
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FASE 7 EVALUERING
Til præsentationen udfylder elever og lærere et
evalueringsspørgeskema.
LÆRERE
Hvis eleverne ikke udfylder evalueringen til præsentationen, er
det vigtigt, at du udsender evalueringen til dem efterfølgende.
Evalueringen er vigtig, når vi skal videreudvikle og forbedre
forløbet til en anden gang.
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