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Læringsudbytte
Læringsforløbet styrker eleverne på alle fire  

kompetenceområder i Fælles Mål:

• Undersøgelse: Eleverne undersøger, om de kan finde 

svampe, som laver cellulase. Eleverne undersøger også 

cellulases egenskaber.

• Modellering: Eleverne kan med modeller forklare  

svampes fordøjelse, nedbrydelse af organisk materiale 

og enzymernes funktion i processen. 

• Perspektivering: Eleverne har viden om og kan eksempli-

ficere industriens brug af naturen, herunder enzymer.  

• Kommunikation: Eleverne kan mundtligt såvel som 

skriftligt bruge de naturfaglige fagbegreber som bruges i 

undervisningsforløbet.

ENZYMJAGTEN
– Sådan finder forskere usynligt guld i naturen
Læringsforløb til 6. klasse, Natur/Teknologi

Det store perspektiv
Den mængde enzym, der kan ligge på en lillefingernegl, halverer den mængde sæbe, der skal bruges 

til én maskinvask tøj. Og tidligere brugte man pimpsten og kemiske blegemidler til at give jeans et slidt, 

afbleget look, nu kan det gøres miljøvenligt med enzymer. Det er bare to eksempler på, hvordan enzymer 

kan erstatte kemikalier i produkter og processer i industrien – og dermed mindske både ressourceforbrug 

og miljøbelastning. 

I Enzymjagten skal eleverne prøve at arbejde som forskerne og selv gå på jagt i naturen efter enzymer. 

De skal lære om enzymer, planlægge jagten, dyrke og vurdere prøverne og dele deres resultater med 

hinanden.

Eksperimenter og opgaver
• Undringsaktivitet

• Blege cowboystof

• Indsamle og forberede prøver

• Udplade og dyrke prøver

• Sortere mikroorganismer vha. mikroskoper og plancher

• Karakterisere enzymer

• Begrebskort 

• Produktopgave 

• Skriftligt arbejde  

• Begrebsludo 

Besøg life.dk  

og tilmeld dig LIFEs nyhedsbrev for at få 

nyheder og opdateringer om LIFE.

LIFE ER  ET INITIATIV AF 
NOVO NORDISK FONDEN

VISION

Visionen med LIFE er at skabe et læringslaboratorium i verdensklasse, der kan samle 

nøglespillere inden for området og bidrage afgørende til at højne den naturvidenskabelige 

dannelse og uddannelse i det danske samfund.

2018
Læringspakker 

bliver udviklet og testet

2019 
FORÅR

Digital platform åbner

EFTERÅR
De første mobile 

laboratorier er på tur

2021
LIFE-centret i Lyngby åbner 

for besøg

2023
10 mobile laboratorier 

er på tur i alle regioner

MISSION

Missionen for LIFE er, at flere børn og unge markant får styrket deres viden om og fascination af naturvidenskabens 

betydning og anvendelse. I samarbejde med aktører på uddannelsesområdet skal LIFE især bidrage til:

Besøg life.dk 

og tilmeld dig LIFEs nyhedsbrev for at 

få nyheder og opdateringer om LIFE.

• Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge – og i hele befolkningen.

• En øget interesse og motivation hos børn og unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse.

• Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til de naturvidenskabelige fag og

studieretninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
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2023
10 mobile laboratorier  

er  på tur i hele landet

2019 
Læringspakker bliver  

udviklet og testet

Det første mobile  

laboratorie testes

2020
Den digital  

læringsplatform åbner

2021
LIFE-centret i yngby åbner



Undring
Begrebskort
Forsøg med blegning
Planlægning

FORLØBSOVERSIGT
ENZYMJAGTEN

Prøvetagning
Mærkning
Dataregistrering

Dyrkning

Undersøgelse 
Identificering

Karakterisering

Hvordan gør man i 
industrien?

Faglig læsning

Begrebsludo
Dataregistrering




