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Efterarbete - De kemiska processerna i 
fotosyntesen 
 

Om ni vill ha en repetition av vad som sades under övningen De kemiska processerna i fotosyntesen 

så kan ni titta på filmen som finns under rubriken Inför besöket på hemsidan: 

https://www.vetenskapenshus.se/bokning/skolprogram/regnskogstrad-eller-okenvaxt-i-edvard-

andersons-vaxthus-gy 

Efterarbetesmaterialet är uppdelat i fyra fristående delar. En liten laboration och tre olika 

temauppgifter. 

Laborationen är en visualisering av till vilken grad växterna utför fotosyntes vid olika ljusförhållanden. 

Temauppgifterna har följande teman och riktar sig mot kurser: 

- Artificiell fotosyntes (Kemi 2 och/eller Biologi 2) 

- Fotosyntesens evolution (Främst Biologi 2) 

- Vad händer när koldioxidhalten ökar? (Kemi 2 och/eller Biologi 2) 
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Fotosynteslaboration 
Hur påverkas växten av olika ljusstyrka? Spelar det någon roll vilken växt och var den lever för dess 

fotosyntes? 

Testa detta genom att utföra en enkel laboration.  

Material: 

- 2 st höga bägare 

- 2 st glastrattar 

- Blad från växt 

- 2 st provrör eller mätglas 

- Vatten   

- Kolsyrat vatten 

Genomförande: 

Häll vatten i en bägare och tillsätt ungefär 1/6 kolsyrat vatten. Placera bladet i botten av bägaren och 

placera tratten över växten.  

Fyll provröret med vatten och placera det över tratten. Dokumentera hur mycket luft det är i 

provröret från början.  

Förbered en likadan uppställning och se till att dokumentera hur mycket luft som finns i provröret.  

Ställ den ena bägaren på en ljus plats och den andra på en mörk plats (gärna i ett skåp med så lite 

ljusinsläpp som möjligt).  

Låt dem stå i minst tre timmar och undersök gasvolymen. 

 

 

Använd gärna en växt som gillar att stå ljust eller ta olika växter som trivs i olika klimat för att se om 

det blir någon skillnad.  

Inspirationen till den här laborationen samt fler laborationer som utgår från fotosyntesen finns här: 

https://liu.se/download/coursedocument/fc768a52-6a85-4923-9070-

4571ee54da4c/botanik%202%20fotosynteslab%202017.pdf 
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Artificiell fotosyntes 
Artificiell fotosyntes är ett stort forskningsområde och mycket forskning bedrivs i Sverige. Vad är 

artificiell fotosyntes och varför är det något vi vill forska på? 

Energimyndigheten har sammanställt en rapport där de beskriver artificiell fotosyntes och dess 

koppling till solceller.    

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Test.ashx?ResourceId=2715 

Uppgift 
Skriv en kortare uppsats kring artificiell fotosyntes. Beskriv:  

- Vad artificiell fotosyntes är. 

- Vad svårigheterna är kring artificiell fotosyntes. 

- Vad man kan använda det till. 

- Vad dess koppling är till hållbar utveckling. 

Möjlig koppling centralt innehåll Kemi 2  
Organisk kemi 

- Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker 

och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner. 

Kemins karaktär och arbetssätt 

- Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av kemiska resonemang. 

- Frågor om etik och hållbar utveckling kopplade till kemins olika arbetssätt och 

verksamhetsområden. 

Möjlig koppling centralt innehåll Biologi 2 
Cell- och molekylärbiologi 

- Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, 

metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi. 

Biologins karaktär och arbetssätt 

- Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och 

verksamhetsområden. 
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Fotosyntesens evolution 
Fotosyntesen är en av världens viktigaste reaktioner. Utan den hade livet på jorden inte sett likadant 

ut. Hur kom det sig att växter började utföra fotosyntesen? Vad är fotosyntesens evolution? I den här 

artikeln går det att läsa om fotosyntesens evolutionära resa. 

https://portal.research.lu.se/portal/files/3810138/1287920.pdf 

Uppgift 
Använd artikeln för att skapa en tidslinje, med bilder och text, över fotosyntesens evolution. Avsluta 

tidslinjen med en diskussion, med välgrundade argument, kring vad som kan ske i framtiden med 

fotosyntesen, samt fundera på om det finns några kopplingar mellan uppkomsten av mitokondrier i 

eukaryota celler och kloroplaster i växtcellerna.   

Möjlig koppling till centralt innehåll i Kemi 2 
Biokemi 

- Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå. 

Möjlig koppling till centralt innehåll Biologi 2 
Organismens funktion 

- Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser. 

Cell- och molekylärbiologi 

- Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, 

metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi. 
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Vad händer när koldioxidhalten ökar? 
Man kan tycka att växterna borde gynnas av en ökad mängd koldioxid i atmosfären, och det gör de 

men bara kortsiktigt. Långsiktigt så kan det få stora konsekvenser, exempelvis: 

- Mindre proteinrika: Växterna blir mindre proteinrika eftersom de får svårare att ta upp 

kväveföreningar. 

- Svårare att ta upp näring: Vid en ökad koldioxidhalt kommer växterna inte behöva ha lika 

många klyvöppningar för att ändå kunna tillgodose sitt behov av koldioxid vilket leder till att 

vattenförlusten inte blir lika stor. Detta blir dock problematiskt eftersom näringsupptaget 

ifrån jorden är kopplat till vattentrycket i växten och om den balansen rubbas kommer 

växten inte att kunna ta upp näringen lika lätt. 

- Minskad produktion av försvarssubstanser: En ökad koldioxidhalt påverkar växtens förmåga 

att producera försvarssubstanser eftersom den måste välja mellan försvar och tillväxt. Vid en 

minskad produktion av dessa substanser så har växten svårare för att försvara sig mot 

skadedjur.  

Källan för dessa exempel är:  

https://fof.se/tidning/2012/5/artikel/okad-vaxthuseffekt-ger-samre-grodor 

Uppgift 
Eleverna delas in i mindre grupper och får varsin problematik. Låt dem söka information kring 

problematiken så att de kan beskriva hur växten bildar protein/tar upp näring/producerar och 

utsöndrar försvarssubstanser och hur denna förmåga påverkas av en ökad koldioxidhalt.  

Låt sedan tre grupper med olika problematiker berätta för varandra, med hjälp av bilder, vad de har 

kommit fram till.  

Möjlig koppling till centralt innehåll i Kemi 2 
Biokemi 

- Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer. 

Kemins karaktär och arbetssätt 

- Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av kemiska resonemang. 

- Frågor om etik och hållbar utveckling kopplade till kemins olika arbetssätt och 

verksamhetsområden. 

Möjlig koppling till centralt innehåll i Biologi 2     
Cell- och molekylärbiologi 

- Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. 

Biologins karaktär och arbetssätt 

- Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och 

verksamhetsområden. 
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