BÆREDYGTIGHED MED ENZYMER

En tekcase udarbejdet af Novozymes og Naturvidenskabernes Hus

I samarbejde med

PROBLEMBASERET PROJEKTFORLØB
Hvordan kan enzymer bidrage til en mere bæredygtig
fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og
samfundet? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i
vores tekcase i samarbejde med Novozymes.

Inden finalen udvælger hvert gymnasium en gruppe, som går
videre til finalen. I finalen skal grupperne præsentere deres
løsningsforslag for medarbejdere fra Novozymes, som giver
feedback på elevernes projekter.

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor
medarbejdere fra Novozymes præsenterer to
virksomhedscases, som er relevante for henholdsvis
Bioteknologi A og Kemi B/A. Herefter arbejder eleverne
selvstændigt videre med deres projekter, hvor de får mulighed
for at bruge autentisk data fra Novozymes.

Inden for hver case kårer Novozymes en vindergruppe.
God fornøjelse.

Midt i forløbet vil det være muligt at stille spørgsmål til
medarbejdere fra Novozymes, som kan hjælpe eleverne videre
med deres projekter.
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FORLØBETS FASER

EVALUERING
Opsamling på forløbet
med elever, lærere og
medarbejdere

Tekcasen er et problembaseret
undervisningsforløb med udgangspunkt i
en autentisk case fra Novozymes.
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 cirka
15-30 undervisningstimer - afhængig af
hvilke faser I har mulighed for at deltage
i. På modellen kan du se indholdet og
estimeret tidsforbrug for de forskellige
faser.
Den specifikke tidsramme aftaler du i
samarbejde med os og Novozymes.

VIRTUEL FINALE

FORBEREDELSE

1

7

BIOTEK: 26. april kl. 9-12
KEMI: 28. april kl. 9-12

Forventningsafstemning
og udvikling af forløb og
fagligt indhold

2
VIRTUELT
KICK OFF

6

8. marts 2021
kl. 10-11

PROJEKTARBEJDE
Problemløsning
i grupper med
vejledning fra lærer

3
5
SPØRGETIME
12. april 2021
kl. 10 - 11

4

IDÉGENERERING
OG PROBLEMSTILLING
Indsamling af
viden og udvikling
af problemformulering
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BÆREDYGTIGHED MED ENZYMER
Hos Novozymes producerer vi blandt andet enzymer til
industriel anvendelse, som kan hjælpe vores kunder med at
producere mere med mindre miljøbelastning. Vi er verdens
førende inden for biologiske løsninger. Sammen med vores
kunder og partnere arbejder vi med at forbedre deres industrielle ydeevne for på den måde at kunne reducere deres
CO2-udledning, som er vigtig i forhold til bæredygtighed og
klima.
Bæredygtighed er højt på vores agenda. Faktisk så højt, at
vores strategi er inspireret af FN’s Verdensmål for bæredygtig
udvikling. I de senere år er det blevet tydeligere og tydeligere, at
den måde, vi alle bruger vores planets naturlige ressourcer på,
skal ændres.
Vores ambition i Novozymes er at støtte op om Verdensmålene
og muliggøre ansvarligt forbrug og produktion samt nedbringe
anvendelsen af vand og kemikalier. Helt konkret har vi sat os
det mål at reducere CO2-udslippet med 60 millioner ton CO2
samt at reducere vandforbruget med 25 milliarder m3 inden
2030.
I Novozymes mener vi, at innovation er vejen til kommerciel
succes, og at det er vigtigt hele tiden at have de bedste
og mest effektive enzymer på markedet. Udvikling af nye
forbedrede enzymer er både komplekst og spændende. Vi
samarbejder med mange forskellige industrier, f.eks. mad- og
drikkevareindustrien, brændstofindustrien, vaskeindustrien
samt landbrug- og dyrefoderindustrien.

Enzymer kan anvendes inden for mange forskellige områder,
og kan f.eks. gøre vaskemiddel mere virksom ved lavere
temperaturer eller sikre, at brødet i supermarkedet forbliver
blødt og spiseligt i længere tid. Der er netop et større behov for
en mere bæredygtig fødevare- og foderproduktion, eftersom
vi bliver flere og flere mennesker på jorden, og dermed er der
flere munde at mætte.
Ved at tilsætte enzymer til blandt andet dyrefoder kan man
hjælpe dyret med at fordøje ellers ufordøjelige komponenter
af foderet. For landmanden vil en bedre foderudnyttelse både
betyde en kommerciel gevinst samt en øget bæredygtighed
af produktionen ved sparede ressourcer, som er til gavn for
miljøet på samme måde som elbiler, vindmøller og solceller.
Når enzymerne virker i tarmen, vil deres nedbrydningsprodukter potentielt både have direkte værdi for dyret ved
at optage mere næring, men potentielt også påvirke dyrets
mikrobiom og derigennem påvirke tarmens funktionalitet. Et
eksempel på sådan et enzym er en xylanase.
I udvikling af nye kosttilskud til dyr er det interessant at vide
noget om f.eks. enzymets stabilitet under foderbearbejdning,
hvordan enzymaktiviteten påvirker betingelser i dyretarmen
eller hvordan enzymerne reagerer på forskellige faktorer. Hvis
dyr spiser plantemateriale, der indeholder inhibitorer, så kan et
enzyms effektivitet blive sænket. Dette er eksempler på faglige
udfordringer, som eleverne kan undersøge i denne tekcase i
samarbejde med Novozymes.
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SAMFUNDSRELEVANTE PROBLEMSTILLINGER
Der er mange gode grunde til at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger. Det motiverer og engagerer
eleverne, når de oplever, hvad gymnasiefagene kan bruges til i
virkeligheden.

FAGOMRÅDER

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

•

MULIGE PROBLEMSTILLINGER
•

Hvordan kan enzymer bidrage til en mere bæredygtig
fødevare- og dyrefoderproduktion?

•

Hvordan kan enzymer bidrage til en mere effektiv
udnyttelse af landbrugsjord?

•

Hvordan kan man ved hjælp af enzymer være med til at
imødegå den stigende efterspørgsel på f.eks. mad, korn,
foder og biobrændsel?

•

Hvilke gavnlige egenskaber har enzymer på sundhed og
bæredygtighed?

•

Hvordan kan enzymer være med til at mindske madspild?

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 personlige udvikling samt
fremtidige uddannelse og karriere

Kemi
•
•
•
•
•
•
•

Enzymers opbygning og funktion
Michaelis-Menten kinetik
Reaktionshastighed og dens afhængighed af
temperaturen og pH
Reaktionsorden
Aktiveringsenergi
Turnovernumber
Inhibering

Bioteknologi
•
•
•
•
•
•
•

Reaktionshastighed og faktorer, der påvirker
reaktionshastighed
Enzymers opbygning og virkemåde
Klassificering
DNA og DNA-sekventering
Xylanase
Termostabilitet
Katalytisk effektivitet
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CASE KEMI
I er kemikere hos Novozymes, som leder forskningen i en ny
xylanase til dyrefoder. En laboratorietekniker har lige sendt jer
rådataene fra testene af de fem xylanase-kandidater.
Baseret på jeres egen analyse af data skal I udvælge
det enzym, som I mener, der vil være bedste bud på et
kommercielt produkt.
CASE
1. Beskriv kort xylanases funktion i tarmen samt udvalgte
faktorer, der har indflydelse på substratomdannelsen.
2. Diskuter hvorfor det valgte enzym er interessant for
Novozymes, og hvilken indvirkning det har på FN’s
Verdensmål.
3. Vurder og argumenter for valget af xylanase-kandidat.
Der kan findes flere gode kandidater afhængig af gruppens
problemstilling.
4. Begrund jeres enzymvalg, og giv jeres valgte xylanase et
produktnavn.
5. Kom med bud på, hvilke yderligere undersøgelser der bør
foretages for at optimere jeres valgte xylanase yderligere.

PRÆSENTATION AF LØSNING FOR NOVOZYMES
På gymnasiet præsenterer alle grupper deres løsninger for
hinanden. Hvert gymnasium udvælger én gruppe, som skal
præsentere deres løsning for de andre deltagende gymnasier,
lærere og medarbejdere fra Novozymes til finalen.
Den udvalgte gruppe pitcher deres løsning i form af en
PowerPoint-præsentation på maks. 5 minutter og tre slides.
I skal ikke redegøre for jeres svar på de opstillede punkter, men
have fokus på løsningen.
Præsentationen bliver vurderet på:
•

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 Novozymes.

DEADLINE
Jeres lærer skal senest den 20. april 2021 indsende den
udvalgte gruppes præsentation til uls@nvhus.dk, så
medarbejderne fra Novozymes har mulighed for at give
kvalificeret feedback.
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CASE BIOTEK
Som forskere i Novozymes skal I levere et nyt optimeret enzym
til brug i dyrefoder. I kan vælge mellem GH11 xylanase eller
phytase, hvor der allerede er lavet forsøg med effekten af
en række mutationer. Baseret på disse resultater, og jeres
generelle viden om enzymers opbygning og egenskaber, skal I
designe jeres bud på den optimale xylanase.

PRÆSENTATION AF LØSNING FOR NOVOZYMES

CASE

Den udvalgte gruppe pitcher deres løsning i form af en
PowerPoint-præsentation på maks. 5 minutter og tre slides.
I skal ikke redegøre for jeres svar på de opstillede punkter, men
have fokus på løsningen.

1. Forklar hvorfor Novozymes er interesseret i at optimere det
valgte enzym med inddragelse af FN’s Verdensmål.
2. Beskriv den rumlige opbygning af det valgte enzym ved
brug af et visualiseringsprogram f.eks. pdb
https://www.rcsb.org/
3. Undersøg proteinstrukturen for enzymet xylanase 3WP6
ved hjælp af f.eks. pdb.
4. Vælg en mutation fra Tabel 1 og analyser, hvordan
denne mutation kan påvirke enzymets egenskaber, f.eks.
termostabilitet og katalytisk effektivitet, som vist i Tabel 2.
5. Design jeres bud på den optimale xylanase eller phytase.
Diskuter hvordan I ved hjælp af mutationer fra Tabel 1
og/eller introduktion af nye mutationer vil optimere på
xylanasens egenskaber.
6. Giv jeres optimerede enzym et produktnavn.
7. Diskuter, hvordan I vil undersøge, om jeres enzymdesign
lever op til jeres forventninger.

På gymnasiet præsenterer alle grupper deres løsninger for
hinanden. Hvert gymnasium udvælger én gruppe, som skal
præsentere deres løsning for de andre deltagende gymnasier,
lærere og medarbejdere fra Novozymes til finalen.

Præsentationen bliver vurderet på:
•

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 Novozymes.

DEADLINE
Jeres lærer skal senest den 20. april 2021 indsende den
udvalgte gruppes præsentation til uls@nvhus.dk, så medarbejderne fra Novozymes har mulighed for at give kvalificeret
feedback.
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FASE 1 FORBEREDELSE
Inden forløbet skal du læse denne vejledning og sætte dig ind i
virksomhedscasen, som I skal arbejde med.
INDEN KICK OFF
•

Undersøg hvad Novozymes laver ved at besøge deres
hjemmeside.

•

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

•

Sæt dig grundigt ind i virksomhedscasen, som du finder i
dette materiale.

•

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

•

Overvej hvilke faglige problemstillinger der kan udspringe
fra casen.

•

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

•

Overvej om du kan samarbejde med én eller flere af
dine kollegaer f.eks. i et flerfagligt forløb. På den 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.

•

Der er lavet hhv. 5 og 6 punkter til hver case. Denne struktur
er lavet, så den enkelte lærer kan lade deres klasser starte,
der hvor de nu er fagligt i deres biotek-/kemiforløb

•

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

•

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.
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FASE 2 VIRTUELT KICKOFF
Medarbejdere fra Novozymes præsenterer virksomheden
samt én biotek-case og én kemi-case, som eleverne kan
arbejde videre med i forløbet.
Casene åbner 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.

LÆRERE
•
•

•

ELEVER
•
•
•
•

Får indblik i virksomheden, og hvad virksomheden laver
Får indblik i medarbejderens uddannelsesbaggrund og
karriere
Får ny faglig viden om virksomhedscasen, som de kan
bruge i deres projektarbejde
Får mulighed for at stille spørgsmål til medarbejderen om
virksomheden, uddannelses- og jobmuligheder og det
faglige emne

Sørg for, at teknikken virker inden kick off, og at alle elever
har adgang til det udsendte link.
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
idéer 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 IDÉGENERERING OG PROBLEMSTILLING
Eleverne arbejder videre med deres idéer på gymnasiet og
opstiller en problemformulering, de vil arbejde videre med. Det
er en god idé 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 idéer i grupper og
udvælger den idé, de vil arbejde videre med
Udarbejder en problemformulering og mulige
løsningsforslag
Indsamler nødvendig viden til at belyse deres
problemformulering, f.eks. litteratursøgning, kontakter
eksperter på området eller finder 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 kick off
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 relevant 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, som de vil have svar på. Til spørgetimen
kan de stille spørgsmål mundtligt eller via chatten.
Oplever sammenhængen mellem virksomhedens praksis
og gymnasiefagene.
Får ny faglig viden om virksomhedscasen, som de kan
bruge i deres projektarbejde.

LÆRERE
•

•

•
•

Det er din opgave som lærer at implementere data fra
Novozymes 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 og
medarbejdernes uddannelser og karrieremuligheder
Til den virtuelle spørgetime er det din opgave som lærer at
stå for praktiske aftaler, herunder at teknikken virker.
Inden spørgetimen modtager du et link, som du skal sende
videre til eleverne.

Side 11 af 15

FASE 5 PROJEKTARBEJDE
Eleverne arbejder videre med problemstillingen på gymnasiet
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 relevant litteratur og værktøjer
til projektarbejdet og vejlederrollen
•
•

Udvikling af løsning
Indhold i løsning

ELEVER
•

•

Redegør, analyserer og diskuterer den indsamlede viden,
observationer, data fra Novozymes og 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.
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
Introducér nødvendig faglig viden for at sikre fagligheden i
elevernes projekter
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FASE 6 VIRTUEL FINALE
Eleverne præsenterer deres løsninger for de andre deltagende
gymnasieelever, lærere og medarbejdere fra Novozymes.
Hensigten er, at eleverne videreformidler deres resultater, får
konstruktiv feedback og reflekterer over deres egne løsninger.
Præsentationen bliver en virtuel finale for de forskellige
deltagende gymnasier. Inden finalen udvælger hvert
gymnasium den bedste gruppe, som skal konkurrere mod
andre gymnasier om at have den bedste løsning. Hensigten
er at give eleverne en følelse af, at deres projekter og viden er
nyttig og meningsfuld for andre og for samfundet.
ELEVER
•

Forbereder en PowerPoint-Præsentation indeholdende
højst tre slides. Taletiden er maksimalt fem 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.

•
•
•

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 finale. Giv konstruktiv
feedback på elevernes idéer og metoder.
Stil udfordrende spørgsmål og vejled eleverne i den rigtige
retning.
Senest den 20. april 2021 indsendes den udvalgte gruppes
præsentation til uls@nvhus.dk, så medarbejderne fra
Novozymes har mulighed for at give kvalificeret feedback.
Inden finalen skal du dele linket til den virtuelle finale med
eleverne. Link og information udsendes før dagen.

PROGRAM FOR FINALE
09.00 - 09.10

Velkommen til Novozymes

09.10 - 09.20

Videorundvisning på Novozymes Innovation Campus i
Lyngby

09.20 - 09.40

Introduktion til Animal Health og karriereoplæg

09.40 - 09.50

Pause

09.50 - 11.30

Eleverne præsenterer deres løsninger på maks. 5 min.
pr. gruppe. Medarbejdere fra Novozymes giver feedback

LÆRERE

11.30 - 11.50

Evaluering

•

11.50 - 12.00

VInder kåres og tak for i dag

•

•
•
•

Det anbefales, at eleverne præsenterer deres løsninger for
klassen, dele af klassen eller måske for en anden klasse på
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FASE 7 EVALUERING
Til finalen udfylder elever og lærere et evalueringsspørgeskema. Udfylder eleverne ikke evalueringen til finalen, er
det vigtigt, at du udsender evalueringen til dem efterfølgende.
Evalueringen er vigtig, når vi skal videreudvikle og forbedre
forløbet til en anden gang.
Du finder evalueringerne her:
Elever: http://kortlink.dk/2933t
Lærere: http://kortlink.dk/2935f
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