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KEMIKALENDERN 
 

Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs 
universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och 
en av årets månader berättar en rolig och inspirerande film om kemins roll i våra liv. 
Innehållet i filmerna följer de månadsteman Kemistsamfundet satt upp: 

 

 Januari   Konst och kultur 

 Februari   Mode 

 Mars   Energi och klimat 

 April   Industri    

 Maj   Kärlekens kemi    

 Juni   Vatten och luft    

 Juli   Hållbar utveckling    

 Augusti   Idrottens kemi    

 September   Kommunikation    

 Oktober   Hälsa    

 November   Matens kemi    

 December   Kemins historia och Nobel 

 

Filmerna finns tillgängliga på www.youtube.com/kemikalendern. Du kan även se dem på 
MoleClues (www.MoleClues.org/sv), där det finns länkar till filmer, spel, nyheter och 
intervjuer som knyter an till filmernas innehåll. 

Till var och en av filmerna hör nedladdningsbart undervisningsmaterial, med fakta och 
laborationer som kan utgöra grunden för en rolig lektion med utgångspunkt från filmen! 

  

http://www.youtube.com/kemikalendern�
http://www.moleclues.org/sv�
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NOVEMBER – MAT 

 
Matlagning är något vi alla ägnar oss åt, i större eller mindre utsträckning. Vad man 
kanske inte tänker på är att maten vi ställer på bordet är resultatet av en mängd olika 
kemiska processer, alltifrån det att råvarorna blir till, till det som sker när vi t ex hettar 
upp dem. Faktiskt är det så att likheterna mellan matlagning och arbetet i kemilabbet är 
så stora att man kan skulle kunna säga att vi alla i viss mån är kemister! I 
Kemikalenderns elfte film beger vi oss in i köket. 

I denna sammanställning på tema Mat ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen samt 
några praktiska moment med tillhörande faktablad. 
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ÄR MAT KEMI? JA! 
 

Alla har vi en relation till mat, inte minst upplevelsen av hur gott det är att äta när vi är 
riktigt, riktigt hungriga. Det kan också handla om att vi äter på ett visst sätt för att bygga 
muskler, gå upp eller ner i vikt, prestera bättre när vi sportar eller bara för att vi helt enkelt 
inte kan motstå den ljuvliga doften av nybakta kanelbullar. Däremot tänker vi kanske inte på 
att det pågår hundratals kemiska processer i maten från det att en grönsak skördas eller en 
fisk fångas till det att den tillagas och äts upp.  Väl inne i kroppen sker minst lika många 
kemiska processer då maten omformas från att vara hela livsmedel till att kunna tas upp i 
blodet i form av olika kemiska föreningar som till exempel fettsyror, aminosyror och glukos 
samt vitaminer, mineraler och andra mikronäringsämnen. Som svar på att olika 
näringsämnen hamnar i blodet sker ytterligare kemiska processer, allt ifrån 
energiproduktion, proteinsyntes och fettinlagring till frisättning av olika hormoner och 
förändringar i hur våra gener uttrycks. 
 

 
Nybakat bröd 

 

Tänk att något så vanligt som en skiva bröd är fyllt av kemi! Den luftiga och mjuka 
konsistensen i ett vanligt vetebröd har vi tillexempel gluten, jäst och lite kemiska processer 
att tacka för. Gluten är en viss typ av proteiner som finns i vete, korn och råg. Vete innehåller 
mest gluten av sädesslagen och det är därför det är vanligast med bröd gjort på vete. 
Glutenproteinerna är uppbyggda av aminosyror som har en kemisk struktur bestående av 
mycket svavel. Vid knådningen uppstår svavelbryggor mellan dessa aminosyror och ett 
proteinnätverk bildas. Under jäsningen produceras koldioxid som binds av proteinnätverket, 
vilket gör att degen ”blåses upp”. Koldioxid bildas, tillsammans med vatten, av jästceller 
genom en kemisk omvandling av glukos (socker). När brödet sedan bakas i ugnen gör 
värmen att koldioxidbubblorna växer och brödet stiger, och sedan stelnar glutennätverket 
och brödet får därmed sin fina luftiga struktur.  
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Mikroskopibild av jäst, Sacharomyces cerevisiae, som delar sig 

 

Om vi istället tittar på den härligt gyllenbruna skorpan som bildas på brödet när det bakas i 
ugnen så har även den kemi i bagaget. Det är kolhydrater i brödet som reagerar med 
aminosyran lysin som ger färgen och den aromatiska smaken i en kemisk reaktion som kallas 
maillardreaktion. När vi sedan tar en tugga av brödet fortsätter det att hända saker. Redan i 
munnen börjar kolhydraterna i brödet brytas ner till enkla sockerarter av enzymet amylas 
som finns i vårt saliv. I tarmen fortsätter olika enzymer att omvandla kolhydrater till glukos 
som då kan tas upp i blodet. När blodet fylls av glukos utsöndras hormonet insulin som 
hjälper kroppens celler att ta upp glukos. Inne i cellerna sker det en serie av reaktioner som 
bildar energi som behövs för att upprätthålla alla kroppens funktioner och för att vi ska 
kunna röra på oss.  
 
Bröd innehåller inte bara kolhydrater och en viss mängd fett och protein, utan även en del 
fibrer, vitaminer och mineraler, som till exempel mineralet järn. Järn är ett viktigt 
näringsämne som behövs i våra röda blodkroppar där det sitter knutet till molekylen 
hemoglobin. Det är hemoglobinet som ger blodet dess röda färg. Hundra gram fullkornsbröd 
(ca två stora skivor) innehåller drygt tjugo procent av vårt dagsbehov av järn. Ju större andel 
av mjölet som är gjort på fullkorn, desto mer järn och andra nyttigheter innehåller brödet. 
Dessvärre höjs även innehållet av fytinsyra i samband med att andelen fibrer och fullkorn 
höjs. Fytinsyra, eller fytat, är en ringformad molekyl med sex stycken fosfatgrupper. Denna 
molekyl komplexbinder järn från växtriket och hindrar upptaget i kroppen (järn bundet till 
hemoglobin i kött påverkas inte). Ett sätt att minska mängden fytinsyra i bröd är att använda 
en jäststam som producerar mycket av enzymet fytas, som bryter ner delar av fytinsyran. För 
att öka järnupptaget i kroppen kan man äta något C-vitaminrikt tillsammans med sitt 
fullkornsbröd, som till exempel några skivor paprika eller ett glas apelsinjuice. C-vitamin 
hindrar fytinsyran att binda till järnet, vilket gör järnet mer tillgängligt för upptag. Dessutom 
ökar C-vitamin produktionen av de proteiner som transporterar järn in i tarmcellerna, vilket 
ger ett högre järnupptag. 
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De kemiska strukturerna för vitamin C och fytinsyra 
 

Liksom i exemplet med bröd är alla livsmedel fyllda av kemi och olika kemiska processer. 
Dessa processer påverkar till exempel hållbarhet och livsmedelssäkerhet, färg, doft, smak 
och konsistens samt nyttighet och hälsa. Genom forskning och en bättre kunskap om de 
olika kemiska processerna kan vi hela tiden förbättra kvaliteten samt utveckla nya livsmedel 
och på så sätt höja värdet av maten och matupplevelsen. Livsmedel är inte bara gott – det är 
livsviktigt!  
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FINNS DET KEMI I MUNNEN? 
 

LÄRARINFORMATION 

 

För vem:  Årskurs 1 - 9 

 

 

Här får eleverna en förståelse för att kemi även finns i vår kropp. 

När vi ser mat eller godis kan man känna att det vattnas i munnen. Det är saliv som rinner 
till, en vätska som innehåller ca 99,5% vatten. En människa producerar mellan 1-1,5 liter 
saliv per dygn. Saliven innehåller förutom vatten även enzymer, slem och salter. Den bildas 
av salivkörtlarna under tungan, underkäken samt av öronspottkörteln. 

Saliven har bland annat till uppgift att smörja tänder och tandkött så att de inte torkar ut, 
hindra bakterier och virus från att tränga in i och skada kroppen, skölja bort matrester mm 
från tänderna samt påbörja nedbrytningen av maten, främst genom enzymerna amylas och 
lipas. 

Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska 
reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, 
vilka sedan omvandlas till andra molekyler, kallade produkter. 

Enzymet amylas som finns i saliven spjälkar (bryter ner) stärkelse till maltos och dextriner. 
Lipaser är enzymer som spjälkar lipider (fett). Eftersom lipider finns i alla kända organismer 
är lipaser vanligt förekommande. 

Tänder och tunga står för den mekaniska sönderdelningen av maten. Ju mer man tuggar och 
rör tungan desto större blir kontaktytan mellan enzymerna och maten. 

 

Vill man utveckla experiment för de äldre skolåren kan man hitta inspiration på 
http://school.chem.umu.se/Experiment/198 för att se hur amylas påverkar stärkelse i 
vaniljkräm 

Källa: http://www.nynashamnsnaturskola.se/pdfHtm/Gilbert.pdf 

http://school.chem.umu.se/Experiment/198 

http://school.chem.umu.se/Experiment/198�
http://school.chem.umu.se/Experiment/198�
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FINNS DET KEMI I MUNNEN? 

 

LABORATIONSINSTRUKTION 

 

Tänk på en sur gul citron. Hur känns det i munnen när du äter den? 

När vi tänker på mat, ser mat eller äter mat producerar våra spottkörtlar massa saliv. Men 
varför är det så? Vad innehåller saliven? 

 

Du behöver: 

• Marshmallow 

• Tidtagarur 

• Tabell 

• Sax 

 

Så här gör du: 

 

1. Klipp marshmallowsen i fyra lika stora bitar. 

2. Fundera över vilken av metoderna nedan som snabbast kommer att få godisbiten att 
”smälta”. Fyll i tabellens mittenkolumn! 

3. Ät upp en bit i taget enligt tabellen, samtidigt som du mäter hur lång tid det tar för 
dig att ”smälta” godisbiten. Fyll i tabellen! 
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METOD HYPOTES  
 

TID (S) 

Lägg i munnen 
Rör ej tungan, tugga ej 

  

Lägg i munnen 
Rör tungan men tugga ej 

  

Lägg i munnen 
Rör tungan och tugga 

  

Egen idé 
 
 

  

 

 

Att fundera på:  

Stämde dina antaganden? Jämför med din hypotes 

Varför tror du att den metod som fick snabbast tid lyckades bäst? 

Vad innehåller saliv? 

  



Kemikalendern: Månadstema Mat 
 

9 

 
www.moleclues.org/sv 

KAN MAN MÄTA PH MED FRUKT OCH GRÖNT? 

 

LÄRARINFORMATION 
 

För vem: Mellanstadiet och uppåt 

Många frukter och grönsaker har fina klara färger. Dessa färger är inte bara vackra att titta 
på utan molekylerna bakom färgen kan i många fall också användas på olika sätt. En del 
molekyler är så kallade antioxidanter och kan motverka oxidering och att skadliga ämnen, så 
kallade fria radikaler, bildas. Detta är en av många anledningar till att äta mycket frukt och 
grönt. I denna laboration ska färgämnena i olika livsmedel (frukter, grönsaker, te och kaffe) 
användas för att indikera pH. 

pH är ett mått för surhet. Hur surt något är beror av koncentrationen vätejoner (även kallat 
protoner) och ju högre koncentrationen är desto surare är det. Man brukar använda sig av 
en skala från 0 till 14 för att beskriva pH. Låga pH värden innebär surt och höga värden 
basiskt medan pH 7 är neutralt. Skalan är logaritmisk, vilket innebär att pH 1 är 10 gånger 
surare än pH 2 och pH 1 är 100 gånger surare än pH 3. Om man vet koncentrationen av 
vätejoner ([H+]) så kan pH kan beräknas med följande formel 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔10([𝐻+])   

pH mäter man lättast med en pH-meter men om man inte har tillgång till en sådan kan man 
använda sig av andra metoder för att indikera pH hos en lösning, till exempel pH-papper 
eller, som i den här laborationen, med hjälp av frukt och grönt.  

En del färgglada frukter och grönsaker innehåller molekyler som har förmågan att byta färg 
beroende på pH i dess närhet. Ett bra exempel på detta är rödkål som innehåller 
antocyaniner, vilket är en grupp molekyler som byter färg från röd, i sur miljö, till blå vid 
neutralt pH. Anledningen till att de byter färg är att de byter laddning vid olika pH. Vid lågt 
pH är molekylerna positivt laddade (katjonisk form) och vid neutrala och svagt basiska 
lösningar är molekylerna oladdade. För basiska lösningar är de istället negativt laddade 
(anjonisk form). För pH över 12 blir de färglösa på grund av att de bryts ner. I rödkålen finns 
även antoxantin vilken är färglös vid neutralt pH och gul vid basiskt pH. Därför kommer 
rödkålssaft att ha grön färg i svag basisk lösning (antocyaninernas blåa färg och antoxantins 
gula ger grönt) och gul färg i starkt basisk lösning (då antocyaninerna har brytits ner), se 
Tabell 1. Andra blå och röda frukter innehåller också antocyaniner, till exempel blåbär, 
hallon, vinbär, körsbär jordgubbar och tranbär. 
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Tabell 1. Färgen för rödkålssaft i olika pH 

 Starkt sur 
(pH 1-3) 

Svagt sur 
(pH4-6) 

Neutral 
(pH 7) 

Svagt basiskt 
(pH 8-11) 

Starkt basiskt 
(pH 12-14) 

Färg Röd lila blå Grön (eller 
blågrön) 

Gul 

 

Rödbetan innehåller betanin vilken också kan användas för att indikera pH. I svagt sur 
lösning (pH 4-5) är den ljust blå-röd och vid något högre pH förändras färgen till blå-violett. I 
basisk lösning är molekylen gul-brun.  

Även andra livsmedel har förmågan att ändra färg vid olika pH. Kanske har du sett att färgen 
på ditt te blir ljusare om du pressar i citron? Även kaffe kan användas för att indikera pH. 

Tabell 2. Lista över några indikatorer och dess färg i sur och basisk lösning. 

 Sur lösning Basisk lösning 
Blåbär Röd/lila Blå 
Rödkål Rosa Grön/gul 
Hallon Ljusgul Mörkbrun 
Körsbär Röd/orange Brun/grön 
Rödlök Ljusrosa/färglös Gul/grön 
Plommon Röd/lila Grön 
Rödbeta Blå-röd/Blå-lila Gul-brun 
Te Färgen ljusnar (oförändrad) 
Gurkmeja (oförändrad gul) Röd 
Timjan Organge-gul Blå 
Torkade hibiskusblad Röd Grön 
 

Välj ut olika livsmedel som eleverna ska undersöka. Rekommenderat är att ha många röda, 
blå och mörklila frukter, då de kommer ge gott resultat. Rödkål, blåbär, hallon, granatäpple, 
körsbär och plommon är bra exempel. Ta gärna även med andra saker som till exempel te, 
morot, äpple (skal av röda äpplen) och rödlök. Det är roligt att ge eleverna möjlighet att 
själva välja ett par av livsmedlen för undersökning, men det är också bra om alla sakerna i 
listan blir testade så ni kan jämföra resultaten i hela klassen. 

Som syror och baser kan man använda saker som går att köpa i vanlig butik. Se Tabell 3 
nedan, för några bra exempel av syror och baser som kan användas för denna laboration. 
Om man späder 24%-ig ättiksyra tio gånger får man cirka pH 3, för övriga syror och baser 
räcker det att lösa upp en tesked eller två i 1-2 dl vatten. Om man vill ha med en neutral 
lösning är vatten ett bra alternativ. 
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Tabell 3. Exempel på syror och baser som kan hittas i köket 

 Namn 
Syra Citronsyra 

Vinsyra 
Askorbinsyra 
Ättiksyra  

Bas Natriumbikarbonat 
Natriumbensoat 
Hjorthornssalt 

 

Titta också gärna lite närmre på ett blåbär. Om man delar på det kan man lätt se att skalet är 
blåaktigt och fruktköttet är mer rödaktigt. Detta beror på att det är olika pH och 
antocyaninerna har olika färg i olika pH. Om man mosar blåbären ser man detta röda 
fruktkött tydligt. Häll sedan på mjölk på de mosade bären. De kommer nu att få en mer lila 
färg.   

Inköpsställe: Syror, baser och testsaker kan köpas i vanlig matvarubutik. pH-papper finns hos 
wvr och www.sagitta.se.   

http://www.sagitta.se/�
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KAN MAN MÄTA PH MED FRUKT OCH GRÖNT? 

 

LABORATIONSINSTRUKTION 

 

Har du tänkt på vilka fina färger frukter och grönsaker har? De innehåller färgämnen, 
molekyler, som inte bara kan vara vackra att titta på utan också väldigt nyttiga att äta. I den 
här laborationen ska du inte äta frukt och grönt utan ta reda på om en del livsmedel kan 
användas för att mäta pH. En del molekyler kan byta färg beroende på om omgivningen är 
sur eller basisk och därför kan man undersöka om färgen ändras då man testar livsmedlet i 
lösningar med olika pH.      

Du behöver: 

• Syror 

• Baser 

• Testsaker: frukt, bär, grönsaker och andra saker som du får av din lärare  

• pH-papper  

• Vatten 

• Bägare och urglas eller engångsglas (genomskinliga)  

• Skärbräda  

• Kniv  

• Sked 

• Gaffel 

• Dopp-pipetter, t ex pasteurpipetter  
 

Så här gör du: 

Del 1 

1. Gör lösningar av syrorna och baserna. Tag cirka en tesked pulver med 1-2 dl vatten i 

en bägare eller ett engångsglas. (Om du har fått någon syra eller bas i vätskeform kan 

denna användas direkt utan att något behöver göras med den).  

2. Mät pH med hjälp av pH-papper och fyll i namn och pH för syran eller basen i tabellen 

nedan. 
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Del 2 

3. Välj 3 olika testsaker. Om du har valt någon frukt eller grönsak: använd någon metod 

för att få ut frukt- eller grönsakssaften. Till exempel genom att pressa, mosa eller riva 

med rivjärn.  

4. Blanda lite av en testsaken (till exempel fruktsaft) med någon av syrorna eller 

baserna på ett urglas eller i ett nytt engångsglas och titta på färgen. Skriv upp färgen i 

tabellen. 

5. Blanda testsaken med de andra syrorna och baserna och skriv upp vilken färg du får i 

tabellen. 

6. Ta nästa testsak och titta om den ändrar färg i syrorna och baserna. 

 
Resultattabell 
 

 Ursprungsfärg Syra 1: Syra 2: Syra 3: Bas 1: Bas 2: 

pH -      

Testsak 1: 
 

      

Testsak 2: 
 

      

Testsak 3: 
 

      

 

Att fundera över: 

Jämför med klassen: fanns det några olika testsaker som gav samma resultat (dvs. hade de 
samma färg i samma pH)? Vad kan det bero på? 

Varför byter en del molekyler färg i olika pH? 

Varför har ett blåbär blåaktigt skal medan insidan är mer rödfärgad? 
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KEMI MED EN KARTONG ÄGG 

 

LÄRARINFORMATION 

 

För vem:  Alla åldrar 

Syfte: Att lära sig mer om ägg och proteiner. 

 

Vad finns det i ett ägg? 

Ägg sägs ofta vara den ultimata maten för att de innehåller så många av de näringsämnen vi 
behöver. Att det förhåller sig på det här viset beror på att ägget är utformat för att ge 
kycklingen allt den behöver för att utvecklas från embryo till fågel, och i grunden har vi 
ungefär samma näringsbehov som en kyckling. Proteiner finns i stor mängd i både gulan 
(15%) och vitan (10%). Gulan innehåller dessutom en hög andel fett (30%).  Dessutom finns 
en rad nyttiga vitaminer och mineraler, men dessa väger inte så mycket. I vikt räknat är 
resten i princip vatten. 

I gulan finns en liten, liten disk som kallas för groddskiva, och det är från den som kycklingen 
utvecklas om ägget blir befruktat. Gulan är upphängd i den stötdämpande vitan i två 
äggsnoddar som man kan se som vita snören om man knäcker ett rått ägg.  

Vad är ett protein? 

Proteiner finns det massor av i ägg. När man hör ordet protein går tankarna ofta till 
näringsdeklarationer på livsmedel, eller på stora burkar med vitt pulver som kroppsbyggare 
äter för att bli ännu större och starkare. Men proteiner är inte bara muskler – det är hela du. 
Alla vet att vi har gener som påverkar hur vi är och ser ut. Men generna i sig är bara ritningar 
för proteiner. Det är proteiner som utför jobbet i kroppen – från att bära runt syret i blodet 
till att smälta maten och bygga upp hår och hud.  Samt miljoner andra uppgifter som 
behöver utföras. Det finns alltså otroligt många olika sorters proteiner som ser olika ut, och 
därför är de bra på olika uppgifter. Men egentligen är de uppbyggda av samma sak - 
aminosyror. Aminosyrorna fungerar lite som legobitar – det finns bara ett begränsat antal 
bitar med olika storlek och form. Men med samma bitar kan man bygga många olika saker – 
både ett hus och en båt till exempel. För att bygga upp ett protein finns det 20 stycken olika 
sorters aminosyror att välja bland. Genom att bygga ihop dem på olika sätt kan man få alla 
de hundratusentals olika proteiner som bygger upp människokroppen – eller ett kycklingägg. 
Men proteinerna är känsliga. Om något händer så att de skadas, till exempel genom att de 
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värms upp eller utsätts för något skadligt ämne, så förstörs deras form. Proteinerna kan inte 
längre göra det som var deras biologiska uppgift. De kan börja kleta samman i stora klumpar. 
Det är precis detta som händer när man kokar ett ägg. Men proteinets legobitar – 
aminosyrorna – finns fortfarande kvar och när vi äter det kokta ägget kan kroppen ta upp 
dessa och göra egna proteiner av dem. 

Som sagt finns det många olika sorters proteiner och de har olika egenskaper beroende på 
hur aminosyrorna är kombinerade i dem. En sak som kan skilja är exakt hur mycket man 
måste värma för att ett protein ska förstöras. Det är detta vi gör när vi kokar ett ägg – man 
får proteinerna att koagulera. Det klassiska är ju att koka ägg vid 100 grader, då alla 
proteiner koagulerar och hela ägget blir stelt. Men håller man sig vid lägre temperaturer kan 
man få annorlunda effekter, som att gulan blir stel medan vitan fortfarande är helt slemmig. 
Andra saker som kan förstöra proteinernas form är sura och basiska ämnen eller för mycket 
eller för lite salt. 

 

 

SCHEMATISK BILD ÖVER HUR VÄLFUNGERANDE PROTEINER (TILL VÄNSTER) MED EN VISS FORM UTSÄTTS FÖR 
NÅGOT SKADLIGT OCH ISTÄLLET KLETAR IHOP SIG TILL EN OFORMLIG RÖRA (TILL HÖGER). 

Vitan innehåller ett antal olika proteiner varav ett kallas conalbumin. Det förstörs vid en 
ganska låg temperatur och blir då vitt, därav den kokta vitans färg. Det är dock ett annat 
protein – ovalbumin – som gör att vitan blir en fast gel, och detta protein tål mycket högre 
temperaturer. Alltså får man ett vitt slem som inte håller samman när man värmer ägget till 
en temperatur kring 60-70 grader. Gulan innehåller en annan uppsättning proteiner och 
börjar stelna vid cirka 65 grader. Lägger man sig strax över denna temperatur får man alltså 
en stel gula men lös vit vita. 

Äggets skal 

Ägget omges också av ett skyddande skal. Skalet består av kalk, CaCO3. Om ägget utsätts för 
ättiksyra bildas istället lättlösligt kalciumacetat och kolsyra. Kolsyran kan i sin tur bli 
koldioxid och vatten. Med kemiska  reaktionsformler skrivs detta: 
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𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  2 𝐻𝐴𝑐  ↔ 𝐶𝑎𝑂𝐴𝑐2  +  𝐻2𝐶𝑂3 

Kalciumkarbonat + Ättiksyra ↔ Kalciumacetat + Vätekarbonat 

𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

Vätekarbonat ↔ Vatten + Koldioxid 

 

Inköpsställen: Allt finns i en vanlig livsmedelsaffär  
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KEMI MED EN KARTONG ÄGG, DEL 1: KOKA ENBART ÄGGULAN 

 

LABORATIONSINSTRUKTION 

 

Människor har olika åsikter om hur ett ägg ska vara kokt – ska gulan vara hård eller lös? Men 
vitan brukar alltid vara hård. Kan man göra tvärtom – det vill säga koka ett ägg så att bara 
gulan stelnar? 

 

Du behöver: 

• Ägg  
• Kastrull  
• Kokplatta 
• Stektermometer 
• Vatten 

 

 

Så här gör du: 

1. Värm vatten i kastrullen (lagom mycket för att täcka ett ägg) till 69-70 grader. Mät 
med termometer. 

2. Lägg i ägget. 

3. Låt ägget vara i det varma vattnet i trekvart. Håll noga koll på att temperaturen håller 
sig kring 69-70 grader!  Blir det för varmt kan du tillsätta en skvätt kallt vatten för att 
kyla av, och blir det för kallt får du öka värmen eller hälla bort lite vatten så 
temperaturen kan hålla sig uppe.  

4. Häll bort det varma vattnet och spola ägget i kallt vatten så att du inte bränner dig när 
du tar i det. 

5. Skala ägget – hur blev resultatet?  

 

Att fundera över: 

Vad består gulan och vitan av? 

Finns det annan mat som består av mycket proteiner? Vad händer med dem när de tillagas?  
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KEMI MED EN KARTONG ÄGG, DEL 2: SKALA ÄGG MED ÄTTIKSPRIT 

 

LABORATIONSINSTRUKTION 

 

Kan man skala ett ägg utan att knäcka det? Hur ser ett rått ägg ut inuti? Här ska vi testa att 
skala ett ägg med ättiksprit. 

 

Du behöver: 

• Ett rått ägg  
• Ättiksprit 12% 
• Skål 

 

 

Så här gör du: 

1. Lägg det råa ägget i skålen 
2. Täck med ättiksprit. 
3. Låt stå något dygn. Titta gärna till ägget ett par gånger under tiden och se hur det 

går. 
4. Ta försiktigt upp ägget som nu bara hålls ihop av skalhinnan. Spola det lite i vatten 

för skölja av eventuella skalrester.  
5. Nu ser du hur ägget ser ut innuti när det inte är kokt. Titta på hur gulan svävar 

runt innuti vitan. Vad händer med gulan när du vänder på ägget? 
 

Att fundera över: 

Varför kan ättikspriten lösa upp äggskalet? 

Testa gärna att lösa upp skalet i ren ättika (24%). Blir det någon skillnad? Lägg det skalade 
ägget i vatten med rikliga mängder salt. Vad händer då? 
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CHOKLAD – EN SMAK AV MATERIAL 
 

LÄRARINFORMATION 

 

För vem:  Alla åldrar 

 

I denna laboration, som säkerligen blir mycket populär bland eleverna, ska vi undersöka hur 
kakaohalten i choklad påverkar smaken. 

Mörk choklad består av kakaosmör (ca 30 %), socker (ca 47.5 %), kakaopartiklar (ca 22 %) 
och lecitin (ca 0.5 %). Den mikroskopiska strukturen hos choklad syns i Figur 1. I bilden, som 
är tagen med ett konfokalmikroskop, syns socker som oregelbundna, kantiga och mörka 
partiklar. Fettfasen är grön och kakaopartiklarna är röda. Mängden kakao varierar beroende 
på märke och kvalité. I mörk choklad innebär hög kakaohalt mer kakao och mindre socker, 
vilket påverkar smaken kraftigt.  

Choklad är smakmässigt sett ett komplext födoämne. I munnen upplevs alla de fyra 
smakkvaliteterna. Luktsinnet är också en viktig del av smakupplevelsen. Kakaobönans egen 
smak är övervägande bitter och salt, men det är sällan så vi uppfattar choklad. Det är över 
600 olika ämnen som i kombination ger upphov till den typiska chokladsmaken. Exempel på 
några av dessa ämnen är polyfenoler, alkalaoider (bitter smak), smörsyror (härsken smak), 
diketopiperaziner (bitter smak), organiska syror (sur smak) och olika aminosyror.  

Kul att veta är att mörk choklad är ett av de livsmedel som innehåller mest antioxidanter och 
om den konsumeras i rimliga mängder minskar den risken för hjärt och kärl-sjukdomar.  
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Figur 1. Choklad, avbildat i ett konfokalmikroskop. 

 

Material 

Tre mörka chokladkakor med olika kakaohalt, exempelvis Marabou Premium eller Lindt 
Excellence 

 

Förberedelser 

1. Bryt sönder de tre chokladkakorna i mindre delar och lägg på tre olika tallrikar 

2. Skriv en kodsiffra på tallrikarna så att eleverna inte vet vilken tallrik som innehåller 
vad 

3. Ställ fram glas med vatten och eventuellt gurka 

4. Förbered en lapp där eleverna kan skriva sitt svar samt motivering 

  

Kakaopartiklar

Fett

Socker
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CHOKLAD – EN SMAK AV MATERIAL 
 

LABORATIONSINSTRUKTION 

 

Choklad är gott! Det är också ett spännande material, som får olika egenskaper beroende på 
i vilka proportioner man blandar ingredienserna, och hur man framställer chokladen. 

Här ska du provsmaka tre olika chokladsorter! Din uppgift är att klura ut vilken av 
chokladsorterna som har högst kakaohalt, och vilken som har lägst. 

 

Du behöver: 

Tre olika sorters choklad, i bitar. Det ska inte synas vad det är för sorter (endast din lärare 
vet svaret). 

 

Så här gör du: 

1. Smaka på chokladbitarna, en sort i taget 

2. Bedöm utseende (färg, glans), doft (fyllighet, friskhet mm), smak (sötma, bitterhet, 
fruktighet, associationer), och eftersmak (hur länge smakar det). 

3. Drick vatten emellan varje provsmakning, ät eventuellt lite gurka 

4. Fyll i tabellen på nästa sida 

5. Gissa vilken choklad som har högst kakaoinnehåll, och vilken som har lägst 

6. Visa och diskutera svaret 
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 Utseende  
(färg, glans) 

Doft  
(fyllighet, friskhet) 
 

Smak  
(sötma, bitterhet, 
fruktighet). Vad 
tänker du på när du 
känner smaken? 

Eftersmak  
(hur länge känns 
smaken?) 

1     

2     

3 
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DEN JÄSANDE BALLONGEN 
 

LÄRARINFORMATION 

 

För vem?  Mellanstadiet 

 

Här är ett experiment som visas i månadsfilmen, och som lätt kan genomföras i 
klassrummet! 

 

 

 

Jäst är en levande svamp som vi ofta använder när vi till exempel bakar. Jästceller, liksom 
våra celler, behöver energi i form av socker, glukos, för att leva. Det finns mycket energi i en 
socker molekyl, men för att bryta ner den och få ut energin behöver jäst tillgång till syre. 
Avfallsprodukter i den här energiproducerande reaktionen är vatten och koldioxid, och det 
är just koldioxiden som får vårt bröd att växa.  

 

Socker (C6H12O6) + Syre (6st O2) -> ENERGI + vatten (6st  H2O) + koldioxid (6st CO2) 
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I den här labben undersöks hur jästcellerna är beroende av temperatur och socker för att 
överleva.  

Jästcellerna trivs bäst vid 37°C. Vid lägre temperatur bryter de ner socker mycket 
långsammare, och om temperaturen höjs mycket över 37°C kan enzymer som är viktiga i den 
här reaktionen förstöras och reaktionen går långsammare då också. Om temperaturen höjs 
väldigt mycket, som i ugnen när brödet bakas, dör jästcellerna.   

 

Inköpsställen: Vanlig mataffär 
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DEN JÄSANDE BALLONGEN 
 

LABORATIONSINSTRUKTION 

 

Jästceller är mycket användbara i matlagning. De hjälper bland annat till att ge den luftiga 
och mjuka konstistensen i bröd, genom att omvandla en energirik molekyl som glukos 
(socker) till vatten och gasen koldioxid. Nu ska du undersöka den här reaktionen lite 
närmare! 

 

Du behöver: 

 

• 2 pkt jäst 

• 4 st 0.5 L eller 1.5 L Pet-flaskor 

• 4 Ballonger 

• Markeringspenna 

• Socker 

• Tillgång till kran med varmt vatten 

 

Så här gör du: 

1. Markera pet-flaskorna med nummer 1-4 så att ni kan hålla koll på vad varje flaska 
innehåller. 

2. Smula sönder ett halvt paket jäst i varje flaska. 
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3. Häll i två skedar med socker i flaska 1-3. Flaska nummer 4 ska inte ha något socker, och 
kommer därför vara en negativ kontroll. 

4. Häll i KALLT vatten i flaska nummer 1. Fyll halva flaskan. 

5. Häll i så varmt vatten ni kan få ur kranen i flaska nummer 2. Fyll halva flaskan. 

6. Häll fingervarmt vatten (ca 37°C) i flaska nummer 3 och 4. Fyll halva flaskan. 

7. Blanda väl, och se till att all jäst löser upp sig. 

8. Sätt ballonger på alla flaskor.  

9. Skriv upp hur lång tid det tar för de olika ballongerna att blåsas upp. Mät även diametern 
på ballongerna. 

 

Att fundera över: 

Har storleken på ballongerna och tiden det tog för dem att blåsas upp något att göra med 
temperaturen? Vad tror du det beror på? 

Vad hände med flaska nr 4, den utan socker? 
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MAFFIGA MUFFINS 
 

LÄRARINFORMATION 

 

För vem?  Årskurs 4-9 

Nästan alla har bakat kakor eller bröd någon gång, och sett hur smeten eller degen växer och 
blir porös. Hur går det egentligen till?  

Fluffigheten kommer av att man har tillsatt ett jäsmedel i smeten, som reagerar med de 
andra ingredienserna och avger gaser som ”blåser upp” smeten. I vanliga muffins är detta 
jäsmedel oftast bakpulver. Det är ett så kallat kemiskt eller mineraliskt jäsmedel. Till denna 
grupp hör även bikarbonat och hjorthornssalt. Den andra gruppen man brukar tala om är 
biologiska jäsmedel, och dit hör jäst och surdeg. De mineraliska jäsmedlen brukar användas 
till mjuka och hårda kakor, medan biologiska jäsmedel är vanligast för bröd. För att hålla kvar 
gasbubblorna inne i bröddeg måste man ha ett segt nätverk som kan fånga dem och hindra 
att de bara ”bubblar bort”. Detta nätverk bildas proteinblandningen gluten, som man får 
fram ur vetemjölet när man knådar. I bakpulverkakor som t.ex. sockerkaka brukar man vispa 
fram ett liknande segt nätverk av ägg som alltid är med i sådana recept.  

Bakpulver är egentligen en blandning av av ett annat jäsmedel, bikarbonat (som även kallas 
natriumvätekarbonat eller natriumbikarbonat) och en syra. Oftast finns ett fuktbindande 
ämne också med, för att öka hållbarheten. Om man bara använder sig av bikarbonat när 
man bakar måste man se till att det finns någonting surt med bland de övriga ingredienserna 
för att kakan ska bli bra.  

Den kemiska processen bakom jäsning med bikarbonat sker i två steg. I närvaro av en syra 
och värme sönderdelas natriumvätekarbonat till natriumkarbonat och kolsyra: 

2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2CO3 

Kolsyran bildar sedan koldioxid och vatten: 

H2CO3 → CO2 + H2O 

Koldioxid är en gas som blåser upp smeten i små gasbubblor som vi sedan ser som porer när 
kakan har stelnat i ugnen. 

Hjorthornssalt är ett namn på en produkt som innehåller främst ammoniumvätekarbonat 
och andra liknande kemikalier. Jäsmedlet används till torra kakor. Den kemiska reaktionen 
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bakom jäsning med hjorthornssalt är att ammoniumvätekarbonat i kontakt med syror och 
värme faller sönder till ammoniak, koldioxid och vatten: 

NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O  

Både ammoniak och koldioxid är gaser som hjälper till att fluffa upp bakverket, men 
ammoniak smakar inte särskilt gott. Därför brukar man bara använda hjorthornssalt till 
tunna och torra kakor, så att ammoniakgasen hinner drivas ut ur kakan och inte fångas inuti 
som den skulle göra i t.ex. en sockerkaka.   

Jäst är det vanligaste jäsmedlet när man bakar bröd, 
men vad är det egentligen? Jo, jäst är faktiskt levande 
svampar. Vanlig bagerijäst har det vetenskapliga 
namnet Saccharomyces cervisiae och är en encellig 
organism som faktiskt brukar anses vara den för 
människor mest betydelsefulla svamparten av alla! 
Namnet Saccharomyces kommer från grekiska och 
betyder ”sockersvamp”. Jästsvampen äter stärkelse och 
socker, och avger koldioxid, vatten och etanol i två olika 
processer, beroende på hur mycket syre som finns 
tillgängligt. Att jäst kan omvandla socker till etanol 
använder man sig av vid framställning av alkoholhaltiga drycker, och det är faktiskt samma 
jästsort som man gör bröd och sprit av!  

Vid god tillgång på syre dominerar processen som innebär att bara koldioxid och vatten 
bildas: 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O 

Denna process kallas cellandning. Om det inte finns tillräckligt med syre för att den här 
processen ska fungera bryts socker istället ner till koldioxid och etanol, i en process som 
kallas fermentering: 

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 

I ett brödbak vill man gärna att det ska bildas lite etanol, eftersom det sedan kan reagera 
med andra komponenter i brödet och bilda goda smakämnen.  

Surdeg är en speciell och inte särskilt väldefinierad variant av jäsmedel. En surdegskultur 
består normalt av både någon typ av jästsvamp och mjölksyrabakterier som lever i symbios i 
degen. Man kan göra en surdeg genom att bara blanda råg- och/eller vetemjöl med vatten 
och låta naturligt förekommande jäst och mjölksyrabakterier börja växa. De samarbetar så 
bra att andra mikroorganismer har svårt att angripa degen, och därför har en lyckad surdeg 

FIGUR 1. JÄSTSVAMPAR I MIKROSKOP. DE SMÅ 
"KNOPPARNA" PÅ VISSA BETYDER ATT DE 
HÅLHÅLLER PÅ ATT FÖRÖKA SIG GENOM DELNING! 
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lång hållbarhet om man kommer ihåg att mata den med nytt mjöl då och då. Både jäst och 
mjölksyrabakterier producerar koldioxid, och mjöljsyrabakterierna kan dessutom producera 
mjölksyra och ättiksyra, som ger brödet en speciell smak.   
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 MAFFIGA MUFFINS 
 

LABORATIONSINSTRUKTION 

 

 

Du behöver: 

• Tillgång till mikrovågsugn 

• mjöl 

• bakpulver 

• bikarbonat  

• torrjäst 

• hjortronsalt 

• socker 

• kakao 

• vaniljsocker 

• ägg 

• margarin(flyttande) 

• mjölk 

• Stora muggar 

 

Så här gör du: 

Du skall nu baka fem muffins på samma grundrecept, där du byter ut hävningsmedlet 
bakpulver mot hävningsmedlen bikarbonat, torrjäst och hjorthornssalt. 

 

Muffin 1: enligt grundrecept se nedan. 

 

Muffin 2 byt ut bakpulver mot samma mängd bikarbonat. 

 

Muffin 3 byt ut bakpulver mot samma mängd torrjäst. 
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Muffin 4 byt ut bakpulver mot samma mängd hjorthornssalt. 

 

Muffin 5 tag bort bakpulvret. 

 

Grundrecept: 

4 msk mjöl 

1 krm bakpulver 

4 msk socker 

2 msk kakao 

2 tsk vaniljsocker 

1 ägg (3msk vispat ägg) 

3 msk margarin(flyttande) 

3 msk mjölk 

Blanda alla torra ingredienser i muggen. Tillsätt ägg, mjölk och margarin och blanda ihop allt 
till en smet in i mikrovågsugnen i 3 minuter fulleffekt. 

 

 

Att fundera över: 

Varför låter man bullar och bröd som man bakar med jäst jäsa i rumstemperatur innan man 
ställer in det i ugnen, men sådant man bakar med bakpulver ställer man in i den varma 
ugnen direkt?  

Notera hur de olika muffinsen ser ut, kan du se någon skillnad? Vad beror det på? 

Smaka, känner du någon skillnad? I så fall vad beror det på? 

Vilka förändringar skulle du göra om du fick möjlighet att göra om experimentet. 
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