
 

  
  

1 Undervisningsopplegg - Element 

HVA PÅVIRKER GJÆRINGSPROSESSEN? 
Gjær er en type sopp vi mennesker har god nytte av. Vi bruker blant annet gjær til å bake 
brød og brygge øl. Gjær spiser sukker og stivelse og puster ut karbondioksid. Det er små 
bobler med karbondioksid som får deigen til å heve når vi baker med gjær. I dette forsøket 
skal vi se på gjæringsprosessen og hva som påvirker den. Denne aktiviteten er hentet fra 
naturfagslæreverket Element 8.  

 

BALLONGFORSØK MED GJÆR  
Du trenger  
• 0,5 l brusflaske, tom  
• 1 pakke gjær  
• 0,5 dl sukker  
• 2,5 dl vann med temperatur 30–35 °C  
• ballong  
• termometer 
 
Sikkerhet  
Ingen spesielle sikkerhetstiltak er nødvendige. 
 
Slik gjør du  
1 Mål opp vann og sjekk at temperaturen ligger 
mellom 30 og 35 °C.  
2 Hell vannet opp i flaska. 
3 Tilsett gjær og sukker. Sett på kork og rist flaska for å blande alt.          Foto: Karoline Fægri 
4 Ta av korken og fest ballongen over åpningen.  
5 La flaska stå i romtemperatur. Mål diameteren eller omkretsen til ballongen hvert tiende 
minutt den første timen. 
 
 
Dokumentasjon  
Skriv: Lag en tabell med diameteren eller omkretsen til ballongen ved de ulike 
måletidspunktene. Presenter resultatet som en graf også.  
 
Ta bilder: Ta bilde av ballongen ca. hvert tiende minutt den første timen. La gjerne flaska og 
ballongen stå på kjøkkenbenken utover dagen og ta bilde med jevne mellomrom, for 
eksempel hver halvtime. Hold øye med ballongen så den ikke sprekker eller spretter av 
flaska.  
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Til diskusjon  
Hvorfor utvider ballongen seg? I et forsøk er det flere ting som kan påvirke resultatet. Dette 
kaller vi variabler. Hvilke variabler tror du påvirker hvor fort ballongen utvider seg i dette 
forsøket? Hva tror du ville skje hvis vi endret en av variablene? Ville ballongen utvide seg 
raskere eller saktere? 
 
 
 
Gå videre  
Skriv et forslag til et forsøk der du endrer på en av variablene og undersøker hvordan det 
påvirker veksten til ballongen. Spør læreren din om du skal gjennomføre forsøkene. 
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