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Vad är svårt för elever att förstå om 

fotosyntes och cellandning?
Fotosyntesen och cellandningen är komplicerade processer som 
är svåra att förstå för elever. Undervisningen måste med nöd-
vändighet innebära förenklade förklaringar, men risken är att 
förenklingar leder fel.

Fotosyntes             Cellandning
De kemiska summaformlerna för fotosyntes och cellandning 
ser ju likadana ut fast tvärtom. Innebär det att reaktionerna är 
omvändbara? Nej, de båda reaktionsserierna har inte någon som 
helst likhet med varandra. 

Fotosyntesen

Fotosyntesen består av två delar med vardera ett stort antal del-
reaktioner. Tidigare kallades den första reaktionsserien ljusre-
aktion eftersom den kräver solenergi, men den bör kallas foto
fosforylering. Den andra har kallats mörkerreaktion men ett 
bättre namn är Calvincykeln. Denna reaktionsserie pågår hela 
dygnet även när det är ljust och beteckningen mörkerreaktion 
är därför inte lämplig. 

Forskning pågår fortfarande för att förstå alla processer som 
ingår i fotosyntesen och hur man kan tillämpa kunskaperna 
genom att utvinna energi från cyanobakterier och alger eller 
genom artificiell fotosyntes.

Cellandning = inre andning

I biologiundervisning används ofta begreppet cellandning 
alternativt inre andning som beteckning för de tre delreak-
tionerna glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan 
(elektrontransportkedjan). Dessa processer pågår under hela 
dygnet och är oberoende av om det är ljust eller mörkt. I ve-
tenskapliga sammanhang innebär begreppet cellandning en-
dast andningskedjan.

Alla organismer, med undantag av vissa bakterier, som lever i syre-
fria miljöer, har cellandning. 

Växter: fotosyntes     cellandning
Det är bara växter, alger och cyanobakterier som 
har fotosyntes, samt några grupper av bakterier 
med en ursprunglig form av fotosyntes.

Fotosyntesen och cellandningen sker på helt 
olika ställen i växtcellen, fotosyntesen i kloro-
plasterna och cellandningen i cellplasman och 
mitokondrierna. 

För växterna och andra grupper med fotosyntes 
gäller att energin i de energirika ämnen som bil-
das under fotosyntesen måste bli tillgänglig. Or-
ganismer som inte har fotosyntes måste istället 
äta energirika ämnen. Oavsett om organismer 
har fotosyntes eller ej frigörs energin i de energi-
rika ämnena genom de tre processerna i celland-
ningen – förutsatt att syre finns tillgängligt. 

Energin behövs för att vi exempelvis ska kunna 
röra oss och för att vi ska kunna tillverka kemiska 
ämnen. Det sker genom att de energirika äm-
nena från fotosyntesen stegvis bryts ner under 
cellandningens olika reaktionssteg och överförs 
till främst ATP, som blir ett lättillgängligt ener-
giförråd. Till cellandningen behövs syre och som 
avfallsämne bildas koldioxid och vatten. 

Bilder som visar hur syrgas och koldioxid bildas 
och används i ett förenklat ekosystem visar ofta 
inte växternas cellandning. Det gör att det blir 
svårt att förstå betydelsen av de båda processerna. 

Många har säkert testat att göra ett slutet ekosystem och förundrats av att 
växterna kan klara sig så länge. Om man lyckas kan de efter hand öka enormt 

i volym. Det borde ju innebära att behållaren väger mer. Eller? Behållarens vikt är 
givetvis samma som från början, inget har ju tillkommit eller avgivits. Försöket är en 
bra utgångspunkt för diskussioner kring hur fotosyntesen och cellandningen fungerar! 
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 Fotosyntes och cell-
andning i praktiken

I artikeln Fotosyntes och cellandning. 
Hur hänger det ihop? i Bilagan nr 1 
2017 skriver vi om laborationer som 
eleverna genomförde under Sverige
finalen vid uttagningen till EUSO 
(European Union Science Olympiad). 
Laborationerna och de teoretiska upp-
gifterna är avsedda för elever som går i 
åk 9 eller åk 1 på gymnasiet. De prak-
tiska uppgifterna handlade om att 

• tillverka mikroskopiska preparat 
och titta på klyvöppningar.

• studera bildning av syrgas i små 
bitar av spenatblad. 

• visa klorofyllets fluorescens i UVljus.

• studera fotosyntes och cellandning 
i två försöksserier där provrören 
innehöll maggots och/eller gröna 
växter. Den ena serien fick stå ljust 
över natten och den andra mörkt. 

På hemsidan, i anslutning till detta 
nummer, finns laborationsbeskriv-
ningarna tillsammans med de teo-
retiska uppgifterna som eleverna 
skulle besvara. Det är många kluriga 
uppgifter med anknytning till foto-
syntes och cellandning. Testa gärna 
att kombinera praktiska och teore-
tiska prov vid bedömning av elever-
nas förmågor.
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