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Skolverkets modulkursdag 
Onsdag 2 oktober 2019

Utveckla undervisningen i Ma/NT

Livsviktigt

En workshop om fotosyntes, cellandning och påverkan av klimatförändringar. Vi visar 
exempel på praktiska försök med fotosyntes och cellandning genom att använda spe-
natblad, timjan och fluglarver. Vi gör övningar om variation i naturen och hur klimat-
förändringar kan påverka arter i vår närmiljö.

Innehåll: 

1. Fotosyntesförsök
2. Cellandning
3. Fotosyntes och cellandning
4. Odlingsförsök med smörgåskrasse
5. Kolträdet
6. Variation inom arten
7. Hur påverkas olika arter av klimatförändringar?
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1. Fotosyntesförsök

Materiel: 
Färska spenatblad
1 bägare med 100 ml Natriumvätekarbonatlösning, NaHCO3(aq)
(Gör iordning lösningen genom att hälla1 kryddmått bikarbonat  
i 100 ml vatten.) 
1 korkborr
1 underlägg (plastlock)
1 spruta (cirka 20 ml)
1 pincett
2 bägare med ca 100 ml vatten
1 slaskbägare 
Lampa
Aluminiumfolie

Preparation av små spenatblad:

1. Stansa ut cirka 30 små bladbitar ur några spenatblad. Ta inte med de största nerverna. An-
vänd plastlocket som underlägg.

2. Ta bort kolven ur sprutan. Lägg i alla utstansade blad. Sätt tillbaka kolven och sug upp 
bikarbonatlösning i sprutan. 

3. Vänd sprutan upp och ner och tryck ut luften genom att spruta ut lite av lösningen i slask-
bägaren. Håll fingret för hålet och dra i kolven så att det bildas ett undertryck i sprutan. 
Släpp ut den bildade luften. Knacka lite med fingret på sprutan. Upprepa till alla bladen 
sjunker. 

4. Tryck ut resten av vätskan i slaskbägaren.

Utförande: 

1. Lägg i cirka 15 utstansade spenatblad i vardera två bägare med 100 ml vatten.  
Plocka bort de blad som flyter. 

2. Placera den ena bägaren mörkt (täck med alumiumfolie) och belys den andra bägaren med 
en lampa. 

3. Följ försöket i cirka 10 minuter. Avläs resultatet. 

Frågor: 

Vilken skillnad blev det i resultat om bägaren stod ljust 
respektive mörkt? Förklara varför. 

Varför används en vätekarbonatlösning (NaHCO3) i sprutan?

Varför vill man åstadkomma ett undertryck i sprutan?
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Försök 1: 

• Lägg ca ½ dl gula ärtor i en  tät  glasburk
• Tillsätt ca 1 dl vatten
• Sätt på locket så att det sluter helt tätt
• Låt stå över natten. 
• Stick ner en brinnande trästicka i burken. Vad händer? 

Försök 2:

Gör samma sak som ovan men färga kranvattnet med BTB. Vad händer, förklara varför!

Försök 3: 

Jämför med att blåsa i vatten som är färgat med BTB. Vad är det som händer? Vad finns i vår 
utandningsluft? 

Till läraren:
Indikator: BTB (bromtymolblått) – är en pH-in-
dikator som är blå när det är basiskt, grön när det 
är neutralt (pH 7) och gul när det är surt. Det går 
också att använda rödkålsindikator.

Kranvatten är alltid lite basiskt (pH ligger runt 8) för 
att inte fräta på vattenledningarna. Det innehåller 
lite överskott av kalciumhydroxid.

När man blåser med sugrör i vattnet så ändras fär-
gen till grönt. I vår utandningsluft finns koldioxid. 
CO2 + H20 bildar kolsyra som gör att färgen växlar 
från blått till grönt. Fortsätter man att blåsa blir 
vattnet gult.

2. Cellandning – hur kan vi se att det är koldioxid?
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Alla provrören innehåller vatten + BTB och tre av rören även organismer (fluglarver 
och/eller spenatblad). Serie 1 (till vänster) har stått ljust och serie 2 (till höger) mörkt 
över natten. Nr 4 i båda serierna är kontroller. 

Diskutera:
Studera provrören och förklara vilken betydelse organismerna har för färgen på BTB. 

3. Fotosyntes och cellandning
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4. Odlingsförsök med smörgåskrasse

Prova att odla smörgåskrasse under olika betingelser. Påverka fotosyntesen genom att 
utsätta krassefröna för olika ljusförhållanden, olika temperaturer eller olika ämnen för 
att diskutera t ex miljögifter eller övergödning.

Försök:
• Klipp ut en bit filterpapper så att det passar till en rektangulär plastbit.
• Blötlägg filterpappret med hjälp av en pipett.
• Placera ca 4 frön en bit upp på filterpapperet.
• Stoppa plastbiten med filterpapper och frön i en zipp-påse. 

Frågor:
Hur länge räcker fröets näring? Jämför genom att placera fröna i ljus och mörker.

Vad händer om krassen placeras mörkt?
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5. Kolträdet

Ovan finns fyra bilder på Kolträdet, som hämtats från animationen på sidan carbontree.
fi/sv. Nederst på bilderna anges om kolflödet är positivt eller negativt, samt datum och 
klockslag.

Det är exempel på bilder som kan användas vid diskussioner i skolan och för att fundera 
på följande frågor:

• Jämför de båda bilderna från samma dygn.Vad beror det på att det är skillnad på 
kolflödet mellan dag och natt?

• Jämför kolflödet vid ungefär samma tid på dygnet men vid olika årstider. Vad beror
skillnaden på?

• Jämför de två negativa värdena ovan. Vad kan det bero på att nettoflödet är negativt?

• Jämför de två positiva värdena. Vad kan det bero på att det ena värdet är mycket 
högre än det andra?

• Fundera vidare. Vad händer med kolatomerna när de tas upp av trädet?
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6a. Variation inom arten - Undersök höstens löv

Att känna igen olika arter är grunden för att förstå den biologiska 
mångfalden och vad som kan hota den. När man sorterar måste 
man söka efter likheter och skillnader. Man tränar iakttagelse-
förmågan och lär sig att skilja ut detaljer liksom att se helhet och 
sammanhang. Att sortera och gruppera är centralt i naturveten-
skap och uppmärksammas även i det centrala innehållet i biologi 
för grundskolans alla årskurser. 

Uppgift:

• Undersök ett antal höstlöv. Hur skulle du välja att sortera dem? 
Hur skulle eleverna välja att sortera och gruppera löven? Vilka 
kriterier kan man utgå från för att sortera blad från olika lövträd?  
Hur fungerar det att sortera efter färg, form, eller storlek?

På hösten blir en del blad från bland andra lönn, rönn och asp vackert röda och 
gula, medan andra blad på samma träd fortfarande är gröna. Från biologisk 
synpunkt fungerar inte färgen på höstlöven för att identifiera vilken art det är. 
Bladens storlek kan variera både mellan träd av samma art och inom ett träd. 
Att storleken skiljer åt kan exempelvis bero på näringstillgång, men ibland 
kan bladen på unga trädplantor bli mycket större än hos äldre träd.  Blad kan 
även få olika skador beroende på att insekter eller andra djur ätit på bladen.

• Vilka kriterier kan man använda för att förstå vilka blad som 
tillhör samma art?

Titta i stället på många blad från samma träd och försök att tillsammans med 
eleverna identifiera karaktärer som är gemensamma. Har bladen flera flikar 
eller endast en bladskiva? Vilken form har bladskivan och hur ser kanten ut? 
Finns det hår på bladen eller är de helt släta? Jämför med en fälthandbok över 
träd och ta reda på vilka kriterier som används för att skilja ut olika trädarter.

• Fundera på vilka egenskaper som är ärftliga och vilka som be-
ror på miljöfaktorer.

Om syftet är att sortera och katalogisera organismer på ett sådant sätt att även 
andra personer ska kunna veta att man jobbar med samma organism måste 
man använda egenskaper som är ärftliga och som inte beror på miljöfaktorer.  
Genom att studera bladen, kan man med de äldre eleverna fundera på vad som 
ärftligt och vad som beror på miljön.
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6b. Variation inom arten - undersök vårens blommor

Vitsippor växer ofta i grupper, där en grupp ofta är en och samma 
individ som växer ifrån en krypande jordstam. Alla individer i en 
grupp har därför samma arvsanlag. Blåsipporna växer också från 
en jordstam men denna jordstam växer vertikalt, dessa individer 
är genetiskt olika.

Uppgift:
Studera och beskriv variationen hos vitsippor och blåsippor. Va-
riationen kan man t ex se genom att studera blommans utseende. 
Titta på antal kronblad, dess form och färg.

• Vilka skillnader ser du, vad tror du dessa beror på?
• Diskutera fördelar och nackdelar med könlig och könlös 

fortplantning.
• Fundera på vilka egenskaper som är ärftliga och vilka som 

beror på miljöfaktorer.
• Diskutera vegetativ förökning, vad är en stickling?
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I somras var det ovanligt många tistelfjärilar. Vad kan det bero 
på? Vad är det som påverkar olika arters utbredning och hur 
kan utbredningen påverkas av klimatförändringarna?

Läs mer på artfakta.se från artdatabanken.

Fakta:

• Insekter är relativt små och får större delen av sin kroppsvärme från omgivningen
• Klimatet har stor betydelse för insekternas aktivitet, överlevnad, utbredning mm. 
• Tidigare vår och senare höst innebär en längre säsong för utveckling, vilket visat sig som förändrad 

utbredning hos många fjärilar.
• En del arter kan fullborda fler generationer på en säsong. 
• Även förändringar i landskapet påverkar fjärilars utbredning
• Fjärilar som är knutna till en viss art eller till ett visst habitat, så kallad ”fragmenterad utbredning” 

har inte samma möjlighet till anpassning.
• Arter som är generalister vad gäller val av livsmiljöer och värdväxter, expanderar snabbare än andra 

arter.
• Otakt mellan arter – värdväxten och insekten påverkas olika. T ex kanske insekten flyger innan värd-

växten har hunnit utvecklas, som exemepel kan solitära bin börjar flyga innan det finns tillgång på 
nektar och pollen.

Diskutera! 
Hur kan man tänka sig att följande fjärilar påverkas av klimatförändringar?

• Nässelfjäril – Nässelfjärilens larver lever på brännässla som i sin tur gynnas av 
kväverika miljöer.

• Vinbärsfuks – trivs i mosaikartade miljöer, framförallt i gläntor. 
• Silverstreckad pärlemorfjäril - påträffas i skogsmarker med rikt fält-

skikt. 
• Sälgskimmerfjäril – Sälgskimmerfjäril trivs i lövskog, i öppnare 

gräsmarker och där det finns savande lövträd. I dagens igenväx-
ande odlingslandskap skapas många nya lämpliga biotoper vilket kan 
förklara artens sena spridning till Sverige.

• Tistelfjäril - Tistelfjäril är en immigrant som påträffas i alla slags miljöer. De 
kommer från Nordafrika och Mellanöstern. 

• Amiral - Amiral är en årlig immigrant från bergen söder om Alperna och andra 
nederbördsrika områden i Sydeuropa. Den flyger antingen hit direkt och dyker då 
upp i maj-juni, eller fortplantar sig i Mellaneuropa varefter avkomman flyger vidare 
och kommer till Sverige i juli-augusti.

7. Hur påverkas olika arter av klimatförändringar?
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Känner du igen fjärilarna?
Sälgskimmerfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, vinbärsfuks, amiral, nässelfjäril och tistelfjäril.

1. Sälgskimmerfjäril - Hanen är blåskimrande. Både hona och hane har en tagg i det vita fältet 
ovanför den orange-svarta fläcken.

2. Pärlemorfjäril - Orange med svarta teckningar.
3. Vinbärsfuks - Orange med flikiga vingkanter.
4. Amiral - Svart med röda band. Både på framvinge och bakvinge. 
5. Nässelfjäril - Orange med blå prickar längs vingkanten.
6. Tistelfjäril - Framvingar med orange, vitt och svart.

Foto, alla utom amiral: Wikimedia commons. Foto amiral: Bioresurs



11

Fåglar

Titta på utbredningskartorna på Bioresurs hemsida (utskrivna papper). Där finns exempel på 
hur antalet bofinkar respektive rödvingetrastar har ändrats mellan 1996-2008 och 2009-2017. 
Läs också den förklarande texten i Bi-lagan nr 1, mars 2018. 

• Bofinken ökar norrut och rödvingetrast minskar söderifrån. 
• Flyttfåglar anländer tidigare på våren om våren är mild och ”tidig”.
• Man har iaktagit många fågelarter och sett att t ex rödhaken anländer 9 dagar tidigare nu 

än vad de gjorde för 40 år sedan. Koltrast och trädgårdssångare kommer 6 dagar tidigare 
och svarthättan anländer 11 dagar tidigare.

• Tidpunkten för när många insekter kommer fram på våren, och hur många de blir, påver-
kas också av lufttemperaturen. 

• Det går bra för ”sydliga arter”, fåglar som trivs i sydliga klimat – Gransångare, steglits och 
svarthätta. ”Nordliga arter” missgynnas – t ex lappsparv och snösparv. 

Diskutera:
Utgå från fakta och studera utbredningskartorna. Förösk förklara förändringarna som ni ser.

Foto sjungande bofinkshane: Åke Lindström. Foto rödvingetrast: Wikimedia commons.

Foto lappsparv och snösparv: Wikimedia commons.
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Bilden visar en vanlig missuppfattning om hur syre och koldioxid omsätts i ett ekosystem. Kom-
plettera bilden med pilar oxh text så den blir fullständig. Sätt ut beteckningar på pilarna.  

Extrauppgift om du hinner.


