BLIV DANSK
BIOTEKMESTER

2019

I januar 2019 kåres Danmarks Biotekmestre for
første gang. Det sker i Biotekbyen Kalundborg, og I
kan komme med og vinde flotte præmier til hele jeres
klasse. Er I bidt af biotek og arbejder I med det i 2. eller
3. g på STX, HTX eller lignende, så skynd jer at læse
mere her eller på biotekmester.dk
SÅDAN ER I MED:
1

Få en case
Der bliver i 2019 arbejdet med fem forskellige cases: en om fermentering, en om
destillation, en om enzymaktivitet, en om spildevandsrensning og en om kemisk
syntese. Jeres case er enzymaktivitet - se den på næste side.

2

Løs opgaven

3

Præsenter løsningen

Opgaverne er forskellige fra case til case. I kan se de øvrige caseopgaver ved at
gå ind på biotekmester.dk

I kan lave en PowerPoint præsentation med maks. 3 slides, som viser jeres forsøg,
løsning osv. eller I kan lave en film på maks. 1½ minut, som viser det samme.

4

Indsend løsningen

5

Fremlæg løsningen

For at være med skal I senest den 15. januar 2019 indsende jeres
løsningspræsentation (film eller PowerPoint) til jalh@pha.dk. Skriv også
navnene på de elever, der kommer til at lave præsentationen.

Den 23. januar 2019 skal I fremlægge jeres PowerPoint eller film for publikum
og for panelet i Biotekbyen. Jeres præsentation må gerne være kreativ og
spændende, men den må maks. vare 3 minutter alt inklusive. Den mundtlige
præsentation skal udføres af udvalgte elever. Vi anbefaler 2 til 5 elever. De
resterende klassekammerater deltager som publikum og ikke mindst moralsk
støtte og heppekor.

BIOTEKBYEN KALUNDBORG

i nabokommunen Odsherred, ligger Lundbeck med en stor

I Biotekbyen ligger Skandinaviens største biotekproduktion.

kemisk produktion af lægemidler. I Biotekbyen kan man bl.a.

Her finder man blandt andet verdens største insulinfabrik,

uddanne sig til diplomingeniør i bioteknologi, bioanalytiker

verdens største enzymproduktion, Danmarks største

og farmaoperatør - og som studerende i byen kommer man

raffinaderi, og nogle af verdens dygtigste ingeniører.

helt tæt på landets største biotekvirksomheder. En biotek-

Virksomhederne i byen inkluderer Novo Nordisk, Novozymes,

ingeniør har kompetencer indenfor udvikling og produktion,

Equinor Refining Denmark og Ørsted. Tæt på Biotekbyen,

og kan arbejde med bl.a. medicin, fødevarer, miljø og energi.

CASEOPGAVE C
ENZYMAKTIVITET

HVAD ER ENZYMER?

HVEM ARBEJDER MED
ENZYMER?

OPGAVEBESKRIVELSE

Enzymer er biomolekyler, der
katalyserer kemiske reaktioner,

Novozymes er en global markedsle-

Giv en generel videnskabelig forklaring på enzy-

og som dannes naturligt af

der indenfor biologiske løsninger, og

mers aktivitet.

levende celler. Enzymerne øger

producerer en bred vifte af industri-

reaktionshastigheden uden selv

elle enzymer og mikroorganismer.

2. Vis hvordan det fungerer

at blive forbrugt i reaktionen og

Bæredygtighed er en central egen-

Vis en aktiv enzymproces, I selv har opstillet,

uden at ændre ligevægten for

skab ved biologiske løsninger, og det

og forklar videnskabeligt, hvordan den fungerer.

reaktionen. De fleste reaktioner

er indbegrebet af, hvordan Novozy-

vil, uden enzymer og ved cellernes

mes fungerer som virksomhed.

3. Kom med et forslag

normale temperatur, forløbe me-

Novozymes beskæftiger over 6.000

Prøv at tænke som biotekingeniører og kom

get langsomt. Men da enzymerne

medarbejdere på verdensplan, hvor-

med et forslag til, hvordan man ved hjælp af

er i stand til at sænke aktivering-

af næsten 600 arbejder i Biotekbyen

enzymer enten kan (a) fremstille et

senergien for reaktionen, øges

Kalundborg.

nyt produkt, eller (b) løse et stort miljø-/

reaktionshastigheden dramatisk.

I tidsskriftet Science figurerede No-

samfundsmæssigt problem med fokus på et eller

En enzymatisk reaktion sker ved

vozymes i år på top 3 over verdens

flere af FNs 17 verdensmål.

at et substrat bindes til enzymet.

bedste arbejdspladser inden for

Det er dette substrat der skal

biotek- og farmaområdet.

1. Forklar det

Jeres fremlæggelse bliver bedømt ud fra

omsættes, og ved den katalytiske

videnskabelighed (dvs. hvor gode er jeres

virkning dannes et produkt som

videnskabelige forklaringer), engineering (dvs.

frigøres fra enzymet.

hvor god er jeres proces i punkt 2 og jeres forslag
i punkt 3) og endelig jeres fremlæggelse (hvor

Læs mere på Biotekmester.dk

Knowledge Hub Zealand
vidensmiljø i verdensklasse

gode har I været til at undervise og underholde os
på én gang).

