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Innledning Resultater

I et området eller et økosystem lever det vanligvis mange 

populasjoner av ulike arter av planter og dyr. De påvirker 

hverandre samtidig som de selvsagt også blir påvirket av 

abiotiske faktorer på stedet. Populasjonsdynamikk er studiet av 

en arts utbredelse og antall. Fordi enhver art av levende 

organismer blir påvirket av andre arter, vil størrelsen på 

forksjellig bestander v dyr og planter vil variere i takt med 

hverandre. Forsøket mitt handler om at skal jeg lære mer 

om populasjonsdynamikk og hvordan man kan kartelegge og 

bevare det genetiske mangfoldet på jorda. Jeg skal forybe meg om 

døds og fødsels rate rundt om i verden og hvorsan man regner ut 

de periodiske svingningene med befolkningsvekst. Jeg skal koble 

det til bærekraft og teorier om hva som kommer til å skje i 

fremtiden hvis kurven fortsetter å stige. Jeg skal også utdype meg 

i evolusjon og utvikling.

Det jeg tror kommer til å skje er at disse gjærsoppcellene 

kommer til å dele og formere seg. Hver celle har et DNA i sin 

cellekjerne, som igjen inneholder arvestoffet til hver enkelt celle. 

Arvestoffet bestemmer cellens funksjoner og egenskaper. Cellene 

(morcellen) vil kopiere sitt eget DNA og danne en ny dattercelle 

med helt likt DNA (arvestoff). Disse dattercellene vil også formere 

og dele seg, slik at det vil danne mange flere nye celler. Etter hvert 

vil det bli så mange celler at formeringstiden i forhold til hvor 

mange nye celler som blir dannet er veldig kort. Jeg håper vi får 

se en sammenligning mellom sopp sin type populasjonsvekst og 

menneskets type populasjonsvekst. Jeg vil si det som er likheten 

mellom gjærsoppen sin vekst og vår populasjon vekst er at de 

begge har eksponensiell vekst. Vi har en ukontrollert vekst. Det er 

jo land som Kina som har prøvd å få denne grafen til å synke ved 

å skaffe en lov på at det er ulovlig å føde mer enn ett barn. Men 

gjærsoppen tilhører en bakteriekultur, det vil si at grafen bare blir 

brattere og brattere helt til de ikke har noe å ta næring av og 

populasjonsveksten synker fort. Jeg vil finne ut om dette kan 

være tilfelle med vår populasjonsvekst.

Framgangsmåte:

Utstyr som jeg brukte til dette forsøket var en teskje tørrgjær, 

100g med sukker og 1 liter med vann. Jeg blandet alt dette i en 

bolle fordi det ikke var plass i glasskolben. Etter jeg var ferdig 

med å blande blandingen helte jeg det opp i glasskolben. Så 

brukte jeg en pipette til å legge blandingen på et objektglass for å 

så legge dekkglasset på blandingen. Så la jeg objektglasset på 

mikroskopet og telte hvor mange gjærceller det er i mikroskopets 

synsfelt. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Dette er resultatet fra mitt forsøk.  Her skulle jeg egentlig ha litt 
fler forsøk, men mange ble mislykket. De tre som ble suksess var 
den første, etter 30 min og etter 1 time. Det var veldig vanskelig å 
telle presis men jeg prøvde å telle alle som jeg grede å se i 
synsfeltet. Vi ser cellene med en vegg med en svart flekk. Det er 
gjærcellene.

Denne grafen viser veksten i en bakteriekultur. Vi tenker oss at vi 
starter med én bakterie i en væske med oppløste næringsstoffer. 
Bakteriene deler seg hver time. De første timene er veksten 
moderat, men etter hvert blir kurven brattere og brattere. 
Veksten fortsetter til all næringen i væsken er oppbrukt, eller til 
mengden av avfallsstoffer blir så stor at den tar livet av bakteriene. 
Etter den ukontrollerte veksten ser vi derfor at populasjonen 
kollapser

Vi kan jo se på populasjonsvekst grafen at det er globale kriser 
som stopper populasjonsveksten. Vi ser at det fikk et stort hakk 
under svartedauden og en gradvis stopp under andre 
verdenskrig. Hvis populasjonsveksten fortsetter med denne 
økningen vil det få store konsekvenser. Vi kommer til å være 
grunnen til at vi får et så stort stup i populasjon veksten. Det kan 
være 2 grunner. Jo fler mennesker på kloden jo fler å forsørge. Vi 
trenger mat, klær, elektrisitet og mye annet. Jo mer produksjon, 
jo mer forurensing. Dette vil skape katastrofale naturkatastrofer. 
Eller grunn 2, vi kan sammenligne oss med bakterie kulturen. 
Som vi ser med gjærsoppen og andre bakterier trenger vi næring 
for å formere oss og overleve. Hva skjer når vi bruker opp alt av 
materialer? Vi har ikke fler enn en planet? Planeten vår er ikke 
bruk og kast!

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leks
ikon/g/gjaer.html

https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203407390/2876/371

https://ndla.no/nb/subject:21/topic:1:182640/topic:1:188174/
resource:1:7819?filters=urn:filter:410c2790-c62c-4dc1-a30c-
49ecd1063690

https://www.landbruk.no/samvirke/baerekraftig-mat-til-
fremtidens-befolkningsvekst/

www.nmbu.no

Det første resulutatet gikk ikke som forventet. Da var tanken å 

fullføre dette igjennom flere dager men, blandingen hevet veldig 

og ble mye søl. Det gjorde at jeg måtte gjøre dette på en dag. Da 

ble 3 av 5 forsøk suksessfulle. Det kan ha vært mange forskjellige 

grunner for at to av forsøkene gikk dårlig på dagsforsøket. Jeg så 

ingen gjærceller på de mislykkete forsøkene fordi jeg tror 

objektglassene var litt støvete. Men jeg synes at resultatet gikk 

bra til slutt. Jeg fikk bra oversikt over knoppskytningen til 

gjærcellene.  Vi ser at gjærcellene danner nye celler vegativt ved 

knoppskytning. Dette gjør at gjærcelle formerer seg på kortere 

tid. De deler seg helt til vegitasjonen (i dette tilfelle sukker) er 

borte. Gjær trenger vann og CO2 til å overleve og for eksempel 

sukker til å ta næring av. 

Her er den eksponensielle grafen til mitt gjærsopp forsøk. Her 

ser vi hvordan cellene hadde økt utover lenger tid helt til den 

ikke hatt noe næring å ta av. Dette viser oss rsultatet av 

bakteriekulturen der vi ser at den første halv timen at veksten er 

moderat men at de stigningen bare blir brattere. 

Kildehenvisninger

Ettersom cellene deler seg og får egne datterceller, som også 
igjen vil dele seg, vil det da bli mange celler. Ettersom det blir fer 
celler vil også det øke formeringen og det vil da ta kortere tid for 
cellene å formere seg raskt fordi det rett og slett blir mange 
celler som deler seg igjen og igjen. De vil kunne dele seg så lenge 
det er næring til stedet, som i dette tilfellet er vann og sukker.
Man kan sammenlikne dette med evolusjonen og hvordan det 
øker i antall mennesker på jorden. Jo flere mennesker som blir 
født, jo flere mennesker vil de også føde. Derfor vil 
befolkningsveksten øke med kortere tid jo flere mennesker som 
blir født. Jo flere mennesker vi er på jorden jo mer forbruk blir 
det av matvarer og klimautslipp. Selv om denne veksten er størst 
i land som U-land, viser det seg at i-land har mest ikke-
bærekraftig bruk at matvarer og klimautslipp. Dette er fordi vi 
i i- land gjerne har råd til mer mat, mens de i U- land ikke har like 
god tilgang til maten som ikke er bærekraftig.
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