Båda laborationerna finns i två versioner. I den bekräftande undersökningen står det vad eleverna ska
göra. I den guidade undersökningen får eleverna några punkter att tänka på när de själva ska planera
laborationsupplägget.

Lärarhandledning

Laborationer med jäst
Försök med jäst passar inom många arbetsområden. Jäst är billigt,
ofarligt och kan på flera olika sätt användas i laborationer för att
visa elever hur systematiska undersökningar genomförs. De yttre
faktorer som påverkar jästcellerna kan också varieras.

BEKRÄFTANDE
UNDERSÖKNING

Till den här lärarhandledningen finns två elevinstruktioner med jästförsök i två olika
utskriftsvarianter. Det är en anpassning till Skolforskningsinstitutets sammanfattning
av laborationer i naturvetenskap (se länk sist i dokumentet) där det finns en beskrivning av bekräftande, guidade och öppna undersökningar.

Vad ska undersökas?
FRÅGESTÄLLNING
Hur ska vi göra?
METOD
Vad händer och varför?
RESULTAT & DISKUSSION

?

•
•

•

I en bekräftande undersökning får eleverna i uppgift att besvara en given fråga
genom att följa en instruktion som läraren förberett.
En guidad undersökning innebär att eleverna får tar ansvar för delar av undersökningen. De kan till exempel få en given undersökningsfråga men själva bestämma
hur de ska gå till väga för att ta reda på svaret.
I en öppen undersökning ska eleverna själva ställa frågor, planera och genomföra
laborationen.

Forskningsöversikten visar att guidade undersökningar i större utsträckning än de två
andra modellerna utvecklar elevers ämneskunskaper och begreppsförståelse. Därför
finns de två elevinstruktionerna Jästförsök med ballonger och Jästförsök med degrullar
i två varianter – både som bekräftande och guidade laborationer.
För att bekanta sig med metoderna kan eleverna förslagsvis börja med att följa en
bekräftande instruktion och sedan göra en guidad undersökning vid nästa laborationstillfälle. Alternativt demonstrerar och förklarar läraren de två olika metoderna
att påvisa koldioxidutveckling (ballonger och degrullar) och låter sedan eleverna
utföra laborationen enligt en guidad metod.
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GUIDAD
UNDERSÖKNING
Vad ska undersökas?
FRÅGESTÄLLNING
Hur ska vi göra?
METOD

?

Vad händer och varför?
RESULTAT & DISKUSSION

?

Teori om jäst
• Jäst är en grupp av encelliga svampar.
• Det finns tusentals arter inom denna
grupp av mikrosvampar.
• I ett paket bagerijäst, Saccharomyces cerevisiae, finns flera miljarder jästceller.
• Jästcellen förökar sig oftast genom knoppning vilket innebär att mindre delar
bryts loss från en större modercell. Under gynnsamma förhållanden kan några
gram jästceller växa till flera hundra ton på bara en vecka.
• Jästsvampen får energi när den förbränner socker under cellandningen. Samtidigt bildas gasen koldioxid som restprodukt. Det är koldioxiden som gör att
det bildas bubblor i degen som får den att jäsa upp.
• Jäst används också vid tillverkning av alkoholhaltiga drycker. I en syrefattig
miljö bildas koldioxid och etanol, denna process kallas alkoholfermentering:
C6H12O6

2 C2H5OH + 2 CO2

Jästförsök med ballonger
Till följande försök behövs PET-flaskor (50 ml), jäst, vatten och socker. Dessutom
behövs baljor med olika temperatur på vattnet för att kunna hålla en så jämn temperatur som möjligt i flaskorna under försöket. I utskriftsversionerna av laborationen
ska eleverna undersöka hur temperaturen påverkar produktionen av koldioxid. I den
bekräftande undersökningen är de olika temperaturerna bestämda och i den guidade
undersökningen får eleverna själva bestämma vid vilka temperaturer de vill genomföra undersökningen.
Tips att tänka på inför laborationen:
• Använd runda ballonger som går lätt att blåsa upp. Dra
i ballongen eller blås upp den en gång så blir de lättare
uppblåsta under försöket.
• Resultatet börjar synas efter cirka 10 minuter och efter
cirka 20 minuter är det ännu tydligare och går att tolkas.
Förutom att variera temperaturen ger vi förslag på två andra
varianter på laborationsupplägg med instruktioner på nästa
sida. De kan användas både som bekräftande och guidande
undersökningar.
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Hur påverkar mängden socker jästens koldioxidproduktion?
1. Ta fram tre PET-flaskor. Smula ner 1/4 paket jäst i varje flaska.
2. Tillsätt 0,5 msk socker till den första flaskan, 1,5 msk till den andra och 3 msk
till den tredje. Märk flaskorna.
3. Fyll på med 1,5 dl kallt vatten i varje flaska. Se till att temperaturen är densamma.
4. Blanda noga (sätt för handen och skaka).
5. Trä en ballong över mynningen på var och en av flaskorna. Se till att det inte
blir glipor.
6. Ställ ner flaskorna i en balja med ljummet vatten, ca 37°C.
7. Vänta och se vad som händer. Hur påverkar temperaturen mängden koldioxid
som bildas?

Hur påverkar mängden jäst hur mycket koldioxid som bildas?
1. Förbered tre PET- flaskor. Smula ner 1/4 paket jäst i en flaska, 1/2 paket i den
andra och ett helt paket i den tredje. Märk flaskorna.
2. Fyll på med 1,5 dl vatten i varje flaska. Se till att temperaturen är densamma.
3. Tillsätt 3 msk socker till varje flaska.
4. Blanda noga (sätt för handen och skaka).
5. Trä en ballong över mynningen på varje flaska.
6. Ställ ner flaskorna i en balja med ljummet vatten, ca 37°C.
7. Vänta och se vad som händer, det kan ta en stund innan du ser resultat.
8. Blev det några skillnader mellan de olika flaskorna? Ge en tänkbar förklaring till
dina resultat.

Tips!
Vill man öka svårighetsgraden på detta försök för att till exempel passa äldre
elever tipsar vi om KRCs laboration: Vilket socker föredrar jästen?
Skolforskningsinstitutets sammanfattning av forskningsöversikten Laborationer
i naturvetenskapsundervisningen
www.skolfi.se/wp-content/uploads/2020/09/Sammanfattning-Laborationer-inaturvetenskapsundervisningen.pdf
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Jästförsök med degrullar
I de två andra elevinstruktionerna, jästförsök med degrullar, har vetemjöl lagts till så
att det blir små degar som jäser inuti en rulle gjord av OH-film.
Tips att tänka på inför laborationen:
•

Om undersökningen ska utföras som guidad är det en fördel om metoden har
demonstrerats i förväg.

•

Förse eleverna med olika sorters socker, till exempel strösocker, florsocker, rörsocker och någon typ av sötningsmedel (till exempel aspartam).

•

Vissa sötningsmedel kan jästceller inte använda och då bildas inte heller koldioxid.

•

Strösocker, florsocker och rörsocker består av sackaros, en disackarid bestående
av fruktos och glukos. Jästen måste därför bryta ner sackarosen vilket tar längre
tid än om den matas med ren glukos. Konsistensen hos sockret spelar också roll,
florsocker är mer finfördelat än strösocker vilket kan snabba på upptag och omsättning.

•

Sötningsmedel används i livsmedel för att få söt smak med mindre mängd tillsatt
socker. Vissa sötningsmedel är energirika, till exempel maltodextrin som innehåller en blandning av glukos och korta glukoskedjor, vilket gör att jästen kan
bryta ner maltodextrin snabbare än strösocker.
Andra sötningsmedel är konstgjorda och innehåller ingen eller en försumbar
mängd energi, till exempel sackarin och aspartam. Vid tillsatts av dem bildar
jästen därför ingen koldioxid. Läs mer på Livsmedelverkets webbplats om sötningsmedel.

•

Vid en testlaboration på Bioresurs gjordes degrullar med strösocker, rörsocker, florsocker och sötningsmedlet maltodextrin. Resultatet blev att maltodextrindegen växte snabbast, sedan degarna med florsocker, strösocker och rörsocker.

En degklick som jäser inuti en rulle
gjord av OH-film.
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