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Eleverna ska lära sig
• Att växter behöver koldioxid, vatten och solljus för att fotosyntetisera

• Att det i fotosyntesen bildas socker/glukos som lagrar energi

• Att växter och djur kan använda energin i glukosen genom cellandning

• Att gasutbytet hos växter sker via klyvöppningarna och hos djur via lungorna

Fotosyntes och cellandning
Lärarhandledning

Varifrån kommer molekylerna i fotosyntesen och cellandningen? Och 
vart tar de olika atomerna vägen i dessa processer? I den här övning-
en får elever använda modeller i form av kulor och äggkartongsformar 
för att lära sig mer om fotosyntes och cellandning. 

Centralt innehåll och kommentarmaterial Lgr22

Åk 4-6
Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med 
varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

(... förståelse för reaktionernas innebörd och därmed förstår att fotosyntes och cellandning är 
centrala delar i olika kretslopp. Fotosyntes och cellandning kan också illustrera 
organismernas livsvillkor och ömsesidiga beroende.)

Åk 7-9
Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga 
resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

(... kunskaper om hur den energi som kommer från solen omvandlas och ger liv åt alla organismer. 
Mängden energi som fixeras genom växternas fotosyntes sätter gränserna för ekosystemens bär-
kraft. ...  Ekosystemens energiflöden hänger ihop med innehållet materiens kretslopp. Detta syftar 
främst på kolatomens kretslopp, men det kan också handla om vattnets kretslopp ... )
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Förberedelser
Inför övningen behövs en del material införskaffas och iordningställas. 

Material som behöver införskaffas:

• Äggkartonger (kan beställas i 20-pack, då behövs ca 2,5 plattor per grupp).

• Flirtkulor, 30-40 mm är lagom (6 st svarta, 18 st röda samt 12 st vita per grupp). 
Svarta och röda (40mm) och vita (30mm). 

Material som behöver skrivas ut och klippas till:

• Elevinstruktioner.

• Utskriftsmaterial till energilappar (pdf). Skriv ut dubbelsidig A4 i färg. Till 10 
grupper behövs ca 5 ark.

• Utskriftsmaterial till kloroplast (pdf). Skrivs ut som A3. 

• Det finns också utskriftsmaterial till skyltar (pdf) märkta med: Klyvöppning, 
Stjälk/rötter och Lungor. Ett exemplar av varje behövs i övningen. 

• Till varje grupp behövs följande mallar klippas till:

6 st CO2 6 st O2 6 st H2O 1st C6H12O2 (glukos)

Varje grupp behöver följande material:

• 6 st fyllda CO2-mallar vid skylten klyvöppning.

• 24 st “energilappar” som kan hämtas vid ett fönster.

• 6 st fyllda H2O-mallar vid skylten Stjälk/rötter.

• 6 st tomma O2-mallar, en tom C6H12O2 - 
mall och en fylld H2O-mall ställs på bän-
karna, på en utskriven kloroplast. 
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Inför del 1, fotosyntes  
Berätta att klassrummet föreställer ett blad och utanför dörren finns den omgivande 
luften.Varje grupp finns i en cell och ska sköta jobbet som sker i kloroplasten. Be-
rätta/påminn vad de kemiska beteckningarna står för. (H= väte, C=kol och O= syre)

Förklara att kolatomerna i glukosmolekylen kommer från CO2-molekylerna och att 
dessa finns i luften. Hos växter kommer gaser in via klyvöppningarna. 

Berätta att väteatomerna kommer från H2O-molekylerna och att växter tar upp vat-
ten genom rötterna och transporterar det via stjälken till bladet. 

Säg också att syreatomerna i glukosen kommer från CO2-molekylerna.

Visa eleverna energilapparna. Beskriv att glukosmolekyler lagrar energi. För att visa 
detta ska eleverna lägga energilappar under varje atom i glukosmolekylen. Fråga 
eleverna var bladen får denna energi ifrån. 

Visa ena sidan av lappen, detta är ljusenergin. Förklara också att 
växten inte kan använda energin i form av ljus till alla processer 
som sker i cellerna. Vik sedan lappen till en triangel och förklara att 
den nu representerar kemisk energi som växten lagrar och sedan 
kan använda.

Lägg lapparna på ett ställe i klassrummet där eleverna kan hämta dem (till exem-
pel i ett fönster), eller låt eleverna ha en hög av energilappar på bänken. 

Inför del 2, cellandning hos växter
Eleverna har nu en fylld glukosmolekyl samt tomma molekylmallar för CO2 och 
H2O. Säg till eleverna att nästa uppdrag är slutfört när de tomma mallarna är fyllda 
och återgivna till luften som avfallsprodukter. 

Inför del 3, cellandning hos djur
Ta ner skyltarna ”Stjälk/rötter” och ”Klyvöppning”, sätt upp ”Lungor”. Be eleverna 
att fylla upp glukosmolekylen, lägga en energilapp under varje atom samt se till att 
de har 6st tomma CO2- mallar och 6st tomma H2O-mallar. Säg att klassrummet nu 
är en djurkropp och att bänken är en djurcell. Djurcellen måste också förbränna glu-
kos för att frigöra energi så att djuret till exempel kan röra sig och hålla kroppstem-
peraturen. Precis som hos växter kommer CO2 och H2O att frigöras. Fråga eleverna 
vad mer än glukos djuret behöver för denna process (syre) och var den får detta ifrån 
(genom att andas in det). 

Efter att ha genomfört hela övningen
Sammanfatta fotosyntes och cellandning för eleverna. Påpeka att cellandningspro-
cessen är densamma hos både växter och djur och att båda alltså utför denna.  

Det kan vara en bra idé att prata om skillnaden i begreppen andning/respiration och 
cellandning. Respiration/andning är inte en kemisk reaktion utan bara utbytet av ga-
ser mellan celler och den omgivande miljön. Hos växter sker detta via klyvöppningar 
och hos djur via lungorna (eller andra organ).

Cellandning är en kemisk reaktion där glukos bryts och energi frigörs. 
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Varför finns en fråga om varifrån 
syreatomerna kommer?
I den här övningen har instruktionerna 
gjorts på ett sådant sätt att det är möjligt 
att komma åt fenomenet att syret som väx-
terna bildar vid fotosyntesen inte kommer 
från koldioxiden, utan från vattenmoleky-
lerna. Det är känt att elever ofta tänker att 
gaserna bara ”byter plats”.

Men hur vet vi att syret kommer från vatt-
net? Det kunskapen växte fram med ett 
klassiskt experiment som genomfördes un-
der 1940-talet. Det man gjorde var att man 
odlade Grönalger (Chlorella) i vatten. Vid  
försökstillfället lade man grönalgerna i vat-
ten där syreatomen i vattenmolekylerna bestod av en ovanlig syreisotop (syre-18). 

Innan grönalgen placerades i det vattnet bestod all syrgas av vanliga syreisoto-
per (syre-16), men efter en stund bestod 85% av syrgasen med syre-18-atomer.  
Slutsatsen blev att syrgas bildas utav syreatomer från vattenmolekyler.

En sammanställning av kända missförstånd om fotosyntesen

Källor
Övningen har utvecklats med inspiration av Modeling Photosynthesis and Cellular  
Respiration (California Academy of Sciences): www.calacademy.org/educators/lesson-plans/
modelling-photosynthesis-and-cellular-respiration

Ruben S., Randall M., Kamen M. & Logan Hyde, J. 1941. Heavy Oxygen (O18) as a Tracer 
in the Study of Photosynthesis. Journal of American Chemistry Society. 63(3): 877-879.
https://doi.org/10.1021/ja01848a512

Parker, J. M., Anderson, C. W., Heidemann, M., Merrill, J., Merritt, B., Richmond, G., & Urban-Lurain, 
M. 2012. Exploring undergraduates’ understanding of photosynthesis using diagnostic question 
clusters. CBE Life Sciences Education, 11(1), 47-57. https://doi.org/10.1187/cbe.11-07-0054
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Svar på frågorna del 1, fotosyntes:
• Växtcellens kloroplast behövde tre saker för att utföra fotosyntes. Vilka?

 Koldioxid, vatten och ljusenergi.

• Varifrån kom atomerna som bildade glukosen?

 Från vatten- och koldioxidmolekylerna.

• Varifrån kom syreatomerna som bildade syrgasen?

 Från vattenmolekylerna. 

• Vart tog syrgasen vägen?

 Den släpptes ut via klyvöppningarna.

• Vad hände med ljusenergin?

 Den omvandlades till kemiskt bunden energi.

Svar på frågorna del 2, cellandning hos växter :
• Vad tror du händer med koldioxiden som har bildats?

 Den släpps ut till luften via växtens klyvöppningar

• Vad tror du händer med vattnet som har bildats?

 Det återanvänds i cellerna och överskottet släpps också ut via klyvöppningarna.

• Förutom glukos behövde växtcellen en sak till för att kunna utföra cellandning. Vad?

 Syre.

• Vad kan växten använda energin till? Ge flera exempel.

 Växten behöver energin till alla processer i cellerna. För att kunna växa, bilda nya   
 blad, blomma och bilda frön.

Svar på frågorna del 3, cellandning hos djur :
• Vad tror du händer med koldioxiden som har bildats? 

 Koldioxiden transporteras med blodet till lungorna och andas ut.

• Vad behöver djur göra, till skillnad från växter, för att kunna utföra cellandning?

 Djur måste äta för att få i sig energirika ämnen.

• Vad kan djur behöva använda energin till som de får från glukosen? Ge exempel.  

 Även djur behöver energin till alla processer i cellerna. För att kunna växa, tänka,   
 röra sig osv.


