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Fotosyntes
Läromedelshelheten

Upptäckarglädje!
Heureka



Läromedelshelheten Fotosyntes bygger på programmet Fotosynteslaborato-
rium, som produceras av vetenskapscentret Heureka. Under det handledda 
laboratorieprogrammet får eleverna lära sig mer om grundprinciperna för 
assimilation genom olika experimentella arbeten som inspirerar till forsk-
ning. Målet med programmet är att med hjälp av experimentella metoder 
ge eleverna en introduktion till assimilation eller fotosyntes, gå igenom 
förutsättningarna för den och undersöka vad den leder till, dvs. vad slutre-
sultatet blir. Under programmet lär eleverna sig mer om vanliga forsknings-
metoder inom naturvetenskap, laboratorieutrustning och arbetssäkerhet. 
Programmet ger eleven ökad förståelse för växternas förmåga att binda 
koldioxid, växtanatomi och växtfysiologi, ekologi, assimilationens kemi och 
hållbar utveckling.

Läromedelshelheten Fotosyntes är avsedd att utföras antingen före man 
deltar i laboratorieprogrammet, som tilläggsuppgifter för att behandla 
fotosyntestemat eller som uppföljande uppgifter för att gå igenom erfaren-
heterna från laboratorieprogrammet. Läraren kan i materialet välja ut de 
uppgifter som hen med beaktande av läroplanen särskilt vill fördjupa sig i 
tillsammans med eleverna. Syftet med uppgifterna är att utveckla elevens 
vetenskapliga läskunnighet, kritiskt tänkande, vetenskapskompetens och 
experimentell arbetsfärdighet. Materialet består av interaktiva klassrums-
aktiviteter som fördjupar temat och förtydligar helhetsbilden, med hjälp av 
vilka kan man sätta sig in i assimilation som ett biologiskt, kemiskt och fysi-
kaliskt fenomen. Materialet inkluderar experiment och reflektionsuppgifter 
som ökar elevernas förståelse för sambanden mellan orsak och verkan, 
interaktionen och förståelsen för hur olika saker hänger ihop och påverkar 
varandra samt väcker intresset för den omgivande världen. I läromedlet 
får man bekanta sig med näringskedjor, växters anatomi och fysiologi, till 
exempel kapillärkraften och cellerna, assimilationens kemi och osmos.
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Inlärningshelhetens mål:  
Inlärningsmålet för helheten är att öka elevernas förståelse för energins kretslopp, 
växternas egenskaper och assimilationens betydelse för människor och liv. Syftet 
med läromedlet är att öka förståelsen för växters fysiologi och assimilationens ke-
miska processer. Helheten hjälper eleverna att i större utsträckning lägga märke till 
hur assimilationen, dvs. fotosyntesen, påverkar det dagliga livet.

Användning av inlärningshelheten: 

Inlärningshelheten passar elever i årskurserna 7–9. 

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen:

Innehållet i helheten kan användas inom följande ämnen och ämnesområden:

Mål inom mångsidig kompetens i årskurserna 7–9:

– Förmåga att tänka och lära sig (K1)
– Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)

Biologi, årskurserna 7–9

Mål för undervisningen enligt läroplanen:
– M1 hjälpa eleven att förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar 

samt att jämföra olika ekosystem och identifiera arter

– M2 hjälpa eleven att beskriva organismers struktur och livsfunktioner samt att 
förstå organismsamhällets struktur

– M3 handleda eleven att undersöka hur organismer anpassar sig till olika 
livsmiljöer och att förstå vilken betydelse olika livsmiljöer har för naturens 
mångfald

– M7 hjälpa eleven att utveckla naturvetenskapligt tänkande och att förstå sam-
band mellan orsak och verkan

– M8 handleda eleven att använda utrustning som behövs vid biologisk under-
sökning samt informations- och kommunikationsteknik

Läromedelshelhetens  
kopplingar till läroplanerna

– M10 handleda eleven att genomföra undersökningar både i och utanför skolan

– M12 inspirera eleven att fördjupa sitt intresse för naturen och naturfenomen 
samt stärka elevens förhållande till naturen och hens miljömedvetenhet

– M14 inspirera eleven att påverka och bygga en hållbar framtid

Innehållsmål:
– I1 Biologisk undersökning
– I2 Exkursioner i naturen och närmiljön
– I3 Ekosystemets grundstruktur och funktion
– I4 Vad är liv?
– I6 En hållbar framtid

Kemi, årskurserna 7–9

Mål för undervisningen:
– M3 vägleda eleven att förstå betydelsen av kunskaper i kemi i sitt eget liv, i 

livsmiljön och i samhället

– M4 handleda eleven att använda sina kunskaper i kemi för att bygga en hållbar 
framtid samt att bedöma sina val med tanke på en hållbar användning av na-
turresurser och produkters livscykel

– M6 handleda eleven att genomföra experimentella undersökningar i samarbete 
med andra och att arbeta på ett säkert och konsekvent sätt 

– M11 handleda eleven att använda olika modeller för att beskriva och förklara 
ämnens struktur och kemiska fenomen

– M14 handleda eleven att förstå de grundläggande principerna för ämnens 
egenskaper, struktur och omvandlingar som dessa genomgår

– M15 handleda eleven att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i kemi inom 
mångvetenskapliga lärområden samt erbjuda eleven möjligheter att lära sig hur 
kemi tillämpas i olika situationer, till exempel i naturen, i näringslivet, i organi-
sationer eller i vetenskapliga samfund

Innehållsmål:
– I1 Naturvetenskaplig forskning
– I5 Ämnens egenskaper och struktur
– I6 Ämnens egenskaper och omvandlingar
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tejä

Tack vare assimilationen, dvs. fotosyntesen, binder producenterna solenergi 
och kol ur atmosfären och bildar näringsämnen till konsumenterna och det syre 
som är nödvändigt för de flesta organismer. Konsumenterna får näring av de 
organiska föreningar (glukos C6H12O6) som självförsörjande producenter, till 
exempel växter, producerar med hjälp av fotosyntesen och utnyttjar den kemiska 
energi som finns bunden i dem. Sockerrör binder till exempel solens ljusenergi i 
organiska föreningar, såsom rörsocker, som människan kan använda som föda. 

Den kemiska ljusreaktionen vid fotosyntesen består av ekvationen 

koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syre  
6 CO2 + 6 H2O + ljusenergi → C6H12O6 + 6 O2

Energin kommer in i ekosystemet i form av en slutprodukt från fotosyntesen 
som drivs med hjälp av energi från solljuset. Producenterna kan tack vare ljusre-
aktionen i klorofyllkornen binda solenergi och framställa organiska föreningar 
utifrån den. Konsumenterna eller nedbrytarna är inte kapabla till detta och är 
därför heterotrofa.  

Producenterna tar upp koldioxid ur luften och oorganiska ämnen, såsom vatten 
och näringsämnen, ur marken med rötterna. Dessa omvandlas till organiska 
föreningar, sockerarter. Det kommer inte in fler organiska ämnen i ekosystemet 
från något håll, utan ämnena cirkulerar med hjälp av näringskedjorna. Ener-
gin och ämnena överförs i näringskedjan från producenterna -> växtätarna -> 
rovdjuren -> nedbrytarna. Växtätarna, rovdjuren och nedbrytarna omvandlar de 
organiska ämnena till oorganiska ämnen igen.  

Ekosystem, producenter och konsumenter kan undersökas genom observationer 
av de plankton som förekommer i alla vattendrag i naturen och under alla årsti-
der och som inkluderar producenter, konsumenter och nedbrytare.

Ekologi – energins kretslopp  
i vattenekosystem

Planktonalger är producenter i klassificeringen och inkluderar grönalger, 
kiselalger som hör till brunalger (Chromophyta), rekylalger (Cryptophyta) 
och dinoflagellater (Dinophyta) samt cyanobakterier (Cyanophyta), som även 
kallas blågrönalger. Största delen av planktonalgerna är prokaryoter (Monera) 
och urorganismer (Protista). Det är endast grönalgerna (Chlorophyta) som 
hör till de egentliga växterna.

Till konsumenterna hör djurplankton som vattenloppor, hoppkräftor, hjuldjur 
och encelliga ciliater, till exempel toffeldjur. 

Nedbrytarna i vattendragen består av flera olika bakterier samt svampar som 
återställer de oorganiska ämnena så att producenterna kan använda dem igen.
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Ta itu med eftervården omedelbart efter återkomsten till klassrummet. Håvar-
na rengörs väl under rinnande vatten och håvens kran lämnas öppen. Håvarna 
ska ställas för att torka, så att de är klara för användning vid nästa provtagning. 
Undersök proven genast eller förvara dem svalt, helst på en ljus plats. Proven 
står sig i ungefär en vecka.

Arbetsinstruktioner

Ta två prov ur ett vattendrag: det ena provet tas med en planktonhåv och 
det andra genom att borsta en sten ur vattendraget med en tandborste. Om 
ni inte har tillgång till planktonhåvar kan ni utföra planktonundersökningen 
med endast kiselalger.

Håvprovet

1. Kontrollera först att håvens kran är stängd. 

2. Ös med håven på olika djup i vattendragets vattenpelare, men var försiktig 
så att du inte rör vid bottnen. Ös med håven flera gånger och låt vattnet 
rinna ur håven emellanåt. 

3. Tappa ut vattnet som blivit kvar i krandelen i en provflaska med hjälp av en 
tratt. Det här vattnet innehåller plankton och ert planktonprov.

4. Skriv håvprov, datum och gruppens namn på provflaskan.

Kiselalgprov

1. Plocka upp en sten till er grupp på ett grunt ställe i vattendraget utan att 
blöta ner skorna. Stenen ska vara ungefär lika stor som handflatan.  

2. Häll lite vatten (ca 3 dl) i det låga tvättfatet. 

3. Borsta försiktigt stenen i fatet med hjälp av en tandborste. Skölj emellanåt av 
tandborsten i det vatten som finns i fatet. 

4. Ta till sist vara på vattnet genom att hälla det i en annan provflaska med 
hjälp av tratten. 

5. Skriv kiselalgprov, datum och gruppens namn på provflaskan. 

Planktonundersökning

Experimentell verkstad. Längd ca 45 min. + 45 min. (provtagning). 

Under den första lektionen hämtar ni planktonprov från stranden av en å, en 
damm, en sjö eller havet, och under den andra lektionen mikroskoperar ni och 
gör en kvalitativ undersökning med hjälp av ett ljusmikroskop för att utreda vilka 
planktongrupper och arter eller andra organismer som finns i proven. Målet är att 
dela in de upptäckta planktonorganismerna och andra fynd i grupperna producen-
ter, konsumenter och nedbrytare: planktonalger, djurplankton, bakterier och svam-
par. Ta bilder av de plankton ni har hittat och skapa en näringspyramid av dem på 
en digital plattform. Namnge de artgrupper som ni har hittat i näringspyramiden. 

Ta även en bild av den vattenmiljö där ni samlade in planktonproven och använd 
den som bakgrund till näringspyramiden, t. ex. som vattenmärke. Vid behov kan 
ni skapa en näringspyramid eller en näringsväv genom att sätta upp utskrifter av 
bilderna på klassrummets vägg. 

Planktonprovtagning
Material

– Planktonhåvar med teleskopskaft och kran. Maskstorlek 25–65 μm.  
Helst mindre.

– 2 provflaskor, 1 hink, 1 tratt/elevgrupp.

– 1 lågt tvättfat, 1 tandborste/elevgrupp.

– Gummihandskar, under vilka eleverna bör ha varma fingervantar.

– Vattenfasta tuschpennor.

Tips till läraren

Eleverna arbetar i grupper av tre. Varje grupp tar två prov ur vattendraget. Det 
ena provet tas med en planktonhåv och det andra genom att borsta med en tand-
borste på en sten som har plockats upp ur vattendraget. Målet är att få kiselalger 
att lossna från stenarna, medan planktonhåven används för att samla in plankton 
som driver omkring. Hälften av grupperna börjar med att ta ett prov med hjälp 
av håven, medan den andra hälften börjar med att ta kiselalgprover.
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Undersökning av proven i laboratorium  
(kvalitativ undersökning)

Material

– Mikroskop, 1/elevgrupp. Stereo- och/eller forskningsmikroskop kan användas. 
Med forskningsmikroskop upptäcker ni fler arter, medan det är ändamålsenligt 
att följa och filma djurplanktons rörelser med stereomikroskop. 

– Preparatglas med urgröpningar eller alternativt petriskålar.

– Pipetter (2 ml).

– Dekanterglas, 250 ml.

Tips till läraren

Elevgrupperna använder mikroskop för att undersöka de egna proven från 
vattendraget. Varje arbetsgrupp kan ha flera preparatglas, så att grupperna kan 
undersöka flera prov snabbare. Observationerna kan identifieras med hjälp av 
t.ex. NatureGates Östersjöns arter (https://luontoportti.com/sv/c/8/itameri?-
sid=8) och/eller webbplatsen Järvi&Meri wiki (https://www.jarviwiki.fi/wiki/
Kasviplanktonlev%C3%A4t och https://www.jarviwiki.fi/wiki/El%C3%A4in-
plankton). Uppmuntra eleverna att själva identifiera sina observationer med 
hjälp av bakgrundsmaterialet.

Arbetsinstruktioner

Håvprovet

1. Använd en pipett för att placera några droppar provvatten i taget på ett 
preparatglas med urgröpning eller i en petriskål. Du kan börja med att ta ett 
pipettprov från bottnen av flaskan. 

2. Fotografera fynden med mobilkameran genom mikroskopets okular. Du kan 
även filma djurplankton som rör på sig. Utöver planktonorganismerna kan 
proven även innehålla insekter i larvstadiet, fiskyngel, vattenspindlar osv. 

3. Försök identifiera de plankton du ser med hjälp av det kompletterande materi-
al som du får av läraren.

Kiselalgprov

1. Använd en pipett för att placera några droppar provvatten i taget på ett 
preparatglas med urgröpning eller i en petriskål. Du kan börja med att ta ett 
pipettprov från bottnen av flaskan. 

2. Fotografera fynden med mobilkameran genom mikroskopets okular. 

3. Försök identifiera de plankton du ser med hjälp av det kompletterande materi-
al som du får av läraren.

Reflektionsuppgifter

Arbeta i små grupper och begrunda och skapa en näringskedjepyramid över 
näringskedjan i provtagningsvattendraget. 

Lägg till producenter, förstahandskonsumenter, andrahandskonsumenter och 
tredjehandskonsumenter i näringspyramiden. 

Ge exempel på organismer och arter på varje nivå av näringskedjan  
(varje pyramidnivå).

Schematiskt exempel på en näringspyramid.

https://luontoportti.com/sv/c/8/itameri?sid=8
https://luontoportti.com/sv/c/8/itameri?sid=8
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Kasviplanktonlev%C3%A4t och https://www.jarviwiki.fi/wiki/El%C3%A4inpl
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Kasviplanktonlev%C3%A4t och https://www.jarviwiki.fi/wiki/El%C3%A4inpl
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Kasviplanktonlev%C3%A4t och https://www.jarviwiki.fi/wiki/El%C3%A4inpl
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Bakgrundsinformation om plankton

Plankton består av mycket olika organismer som lever fritt i vatten, men inte 
själva kan påverka hur de rör sig, utan driver passivt omkring med vattnets 
strömningar och rörelser. På vårarna för vattenströmmar och svämvatten med 
sig planktonets vilsporer, så att de flyttas mellan olika vattendrag. Dessutom 
följer de med fiskar, sjöfåglar, andra vattendjur och fartyg från en plats till en an-
nan. En del plankton är plankton hela livet (holoplankton), medan andra är det 
under bara en del av sitt liv (meroplankton, till exempel fiskar). Planktonorga-
nismer finns i olika storlekar och varierar från mikroskopiskt små arter till arter 
som är upp till ett tjugotal centimeter stora. 

Plankton lever i både saltvatten och sötvatten. Plankton har fått sitt namn efter 
det grekiska ordet planktos, som betyder kringdrivande, eftersom de varken 
flyter eller svävar utan gör lite av båda, dvs. driver omkring. De utskjutande 
delarna på cellernas yta, till exempel borsten, håren och taggarna, främjar plank-
tonets förmåga att driva omkring och förhindrar att det sjunker till botten. Inuti 
planktoncellerna finns dessutom gasblåsor och/eller olje- eller fettdroppar. En del 
planktonalger kan röra sig genom att slingra sig eller med hjälp av sina flageller. 
Algernas form påverkar också förmågan att driva omkring. 

Plankton delades tidigare in i växt- eller djurplankton på basis av syreproduk-
tionsförmågan. Den tidigare växtplanktongruppen klassificeras numera som 
planktonalger, som omfattar såväl växter som andra assimilerande alger som lever 
i salt eller sött vatten. Planktonalgerna kännetecknas av att de producerar syre när 
de assimilerar. Förutom att producera syre utgör planktonalgerna även grunden i 
näringskedjan i vattendraget. Största delen av planktonalgerna är prokaryoter (Mo-
nera) och urorganismer (Protista). Det är endast grönalgerna (Chlorophyta) som 
hör till de egentliga växterna. Planktonalger är producenter i klassificeringen och 
inkluderar grönalger, kiselalger som hör till brunalger (Chromophyta), rekylalger 
(Cryptophyta) och dinoflagellater (Dinophyta) samt cyanobakterier (Cyanophyta), 
som även kallas blågrönalger. Till konsumenterna hör djurplankton som vatten-
loppor, hoppkräftor, hjuldjur och encelliga ciliater, till exempel toffeldjur. Nedbry-
tarna i vattendragen består av flera olika bakterier samt svampar som återställer de 
oorganiska ämnena så att producenterna kan använda dem igen.

Användbara länkar

NatureGate Östersjöns arter 
https://luontoportti.com/c/8/itameri?sid=8

Järviwiki 
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu (https://www.jarviwiki.fi/wiki/Kasviplank-
tonlev%C3%A4t och https://www.jarviwiki.fi/wiki/El%C3%A4inplankton)

SYKE Itämeren tietopaketti 
https://www.syke.fi/fi-FI/Julkaisut/Esitteet/Itameri__ymparisto_ja_ekologia_tie-
topake(28801)

https://luontoportti.com/c/8/itameri?sid=8
https://www.jarviwiki.fi/wiki/El%C3%A4inplankton
https://www.jarviwiki.fi/wiki/El%C3%A4inplankton
https://www.syke.fi/fi-FI/Julkaisut/Esitteet/Itameri__ymparisto_ja_ekologia_tietopake(28801)
https://www.syke.fi/fi-FI/Julkaisut/Esitteet/Itameri__ymparisto_ja_ekologia_tietopake(28801)
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tejä

Växterna transporterar och lagrar  
– Experimentell verkstad

– Laboratorieexperiment och observationsuppgifter

Växterna har transportsystem för att transportera näringsämnen, vatten och 
mineraler, som har uppstått som assimilationsprodukter, mellan olika växtdelar. 
Transportsystemet består av rörliknande ledningsvävnad – xylem i veddelen 
och bast (floem). Växterna transporterar vatten och näringsmineraler i vedde-
len med hjälp av kapillärkraften. Fotosyntes- eller assimilationsprodukterna är 
upplösta i vatten och transporteras i bastcellerna till växtens förråd.

Varför smakar morötter sött  
– rotens ledningsvävnad

Experimentell verkstad. Längd ca 45 min.

Material

– Morötter 
– Vassa knivar och skärbrädor
– Petriskålar
– Om möjligt stereomikroskop eller effektiva förstoringsglas,  

gärna med belysning

Arbetsinstruktioner 

Undersök morotens utsida. Vilka iakttagelser kan göras? 
1. Använd en vass kniv för att skära runda skivor från den mittersta delen av 

moroten. Vilka iakttagelser kan du göra?
2. Skär en cirka 5 cm lång bit av moroten och halvera den på längden.  

Vilka iakttagelser kan du göra?

Växtanatomi

Reflektionsuppgifter

Fundera i grupperna på var och i vilka olika former växter lagrar  
assimilationsprodukter. 

Fundera i grupperna på vilka nyttoväxter det finns och varför vi kallar  
dem nyttoväxter.

Nämn fem olika nyttoväxter som innehåller lagrad glukos i olika former.

Ytlig vävnad

Bast

Veddel

Epidermis och rothår

Ledningsträng

Bilder Jutta Kujasalo
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Röda rosor – ledningsvävnaden i blomstjälken

Experimentell verkstad. Längd ca 45 min. + förberedelser

Material

– Vita rosor
– Rött KoolAid-saftpulver eller stark flytande livsmedelsfärg
– Vatten
– Ett högt glas eller en vas att ställa rosorna i
– Vassa knivar och skärbrädor
– Petriskålar
– Stereomikroskop eller effektiva förstoringsglas, gärna med belysning

Förberedande arbetsinstruktioner till läraren eller  
föregående lektion

Använd en vass kniv för att skära en absorptionsyta i änden av rosstjälken genom 
att klyva den ca 2 cm i längdriktningen. Häll en halv påse KoolAid-saftpulver i 
en vas och tillsätt vatten så att ⅔ av vasen är fylld. Rör om så att saftpulvret löses 
helt upp i vattnet. Placera rosorna, som nu har fått en absorptionsyta, i vattnet i 
minst 48 timmar. Lämna en ros ofärgad för jämförelsens skull.

Arbetsinstruktioner

Verkstaden genomförs i små grupper på 2–3 personer.  
Ge varje grupp en färgad ros.

Jämför den vita rosen på lärarens bord med de rosor som har delats ut till  
eleverna. Vilka iakttagelser kan ni göra? 

Bild Jutta Kujasalo
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Ytlig vävnad för skydd av 
cellerna i växtens inre skikt

Ledningsvävnad: 
veddel för transport av 
vatten och näringsämnen

Ledningsvävnad: 
bastdel för transport av 
assimilationsprodukter

Gör så här

1. Med en vass kniv, skär av en ca 1,5 cm lång bit av stjälken på en rödfärgad ros.

2. Skär den försiktigt mitt itu i längdriktningen, dvs. på längden. Vad ser du?

3. Undersök sedan de kluvna stjälkbitarna med hjälp av ett stereomikroskop 
(eller ett effektivt förstoringsglas).

Ni kan se ledningsvävnaden i mikroskoppreparatet. Den rödfärgade lednings-
vävnaden är veddelen eller veden (xylem), som ansvarar för transporten av 
vatten och mineraler från rötterna till olika delar av växten. I mitten finns ofär-
gad ledningsvävnad. Du kan tillsammans med eleverna fundera på varför den 
inte är färgad. Ledningsvävnaden i mitten är bastdelen (floem), som ansvarar 
för transporten av assimilationsprodukter, såsom glukos, till växtens förråd 
samt för växtens eget bruk, som till exempel tillväxt. 

Mikroskoppreparatet innehåller även ytlig vävnad, där det kan finnas rosen-
taggar. Du kan tillsammans med eleverna fundera på vilken betydelse den 
ytliga vävnaden och rosentaggarna har. 

Reflektionsuppgifter

Hur har det rödfärgade vattnet nått rosenbladen och till och med blommans 
vita kronblad? Hur är kapillärkraften möjlig? 

Du kan tillsammans med eleverna fundera på vilka slags socker- eller glukos-
förråd växterna har. Vilket är rosens glukosförråd?

Bilder Jutta Kujasalo
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Osmos

Verkstadsuppgift. Längd ca 30 min.

Växterna använder sig av osmos för att ta upp vatten ur marken med rötterna. 
Vid osmos passerar vattnet genom ett semipermeabelt membran från den svaga-
re lösningen till den starkare och försöker jämna ut de olika koncentrationerna i 
de olika miljöerna. 

Material

– Kokta skalade potatisar
– Råa potatisar
– Potatisskalare (spetsiga) och vassa knivar
– Låga frysburkar, prepareringsfat eller brickor med plats för tre potatisar.
– Salt, till exempel havssalt
– Vatten

Förberedande arbetsinstruktioner till läraren eller  
öregående lektion

Arbetet utförs i små grupper på 2–3 personer.

Förbered experimentet genom att koka lika många skalade potatisar som det finns 
elevgrupper i klassen. Ge varje elevgrupp en frysburk/ett prepareringsfat, två råa 
potatisar och en kokt potatis, en potatisskalare, en vass kniv, salt och vatten.

Arbetsinstruktioner

1. Skala de råa potatisarna.
2. Använd en vass kniv för att jämna till undersidan en aning på varje potatis, så 

att de kan stå bättre.
3.  Använd potatisskalarens vassa spets för att göra en cirka 2 x 2 x 3 cm stor grop 

i varje potatis, även i den kokta. Gropen ska vara tillräckligt djup, men inte nå 
ända till bottnet av potatisen. 

                     →

1. 2. 3.
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4. Ställ alla potatisar på fatet med gropen uppåt.
5. Fyll ⅔ av gropen i den kokta potatisen och en av de råa potatisarna med salt.
6. Häll så mycket vatten i fatet att det når halvvägs upp på potatisarna, men inte 

så mycket att potatisarna flyter.
7. Vänta i 30–60 minuter.

Vad ser du? Vilka skillnader förekommer mellan potatisarna?

Vad hände?

Det har kommit vatten in i den råa potatisen vars grop är fylld med salt. Det sal-
tet har också blivit fuktigt. Saltet i den kokta potatisens grop är däremot oföränd-
rat och torrt. Den andra råa potatisens grop är fortfarande tom.

Cellerna i gropen på den råa potatisen som är fylld med salt reagerar på skill-
naderna i salthalt, dvs. skillnaderna i koncentration i omgivningen. Cellerna i 
gropen på den råa potatisen försöker jämna ut skillnaderna i koncentration och 

låter vatten rinna ut i saltgropen. Eftersom det nu, till följd av det utrunna vattnet, 
uppstår en skillnad i koncentration mellan cellerna i gropen och de intilliggande 
potatiscellerna suger de i sin tur till sig vatten från potatiscellerna intill. På så sätt 
fortsätter avrinningen och upptaget av vatten i cellerna ända ut till potatisens 
kantceller. Potatisens kantceller suger i sin tur upp vatten ur kärlet, eftersom kon-
centrationen i dem är högre än i vattnet i vattenkärlet. Samma fenomen äger rum i 
växternas rothårsceller när de suger upp vatten ur marken. 

Varför kom det inget vatten i gropen på den andra råa potatisen och varför förblev 
saltet i saltgropen på den kokta potatisen torrt? Gropen i den andra råa potatisen 
utgör kontrollen i experimentet, eftersom koncentrationen i dess celler inte skiljer 
sig från omgivningen i någon större utsträckning. Då sker ingen osmos, eftersom 
skillnaderna i koncentration inte behöver jämnas ut. Cellerna i den kokta pota-
tisen dog i sin tur under kokningen. Osmosfenomenet i växtcellerna äger endast 
rum i levande celler.

 

4.

5. 5.

Bilder Jutta Kujasalo
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Mer information om växtanatomi

Växtcellsvävnad
På morotens utsida finns ytlig vävnad, epidermis, som är ett cellager tjock och består 
av tätt packade celler. Epidermis skyddar morotens yta och de undre skikten. Från 
morotens epidermis utgår även små birötter, dvs. rothår, som genomskär morotens 
skalskikt ända in till mittsträngen och veden i mitten av moroten. Ythåren främjar 
växtens förmåga att ta upp vatten och näring från omgivningen. I ett tvärsnitt av en 
morot syns den ledningsvävnad som utgår från rothåren som ljusare strålar. 

Hela skiktet av ytlig vävnad, dvs. skalskiktet, är relativt tjockt hos moroten och 
innehåller epidermis, endodermis och skalskiktsceller som lagrar slutprodukter 
från fotosyntesen, dvs. kolhydrater. Under skalskiktet finns en mörkare endoder-
misring som avskiljer ledningssträngen, dvs. ledningsvävnaden, inuti ringen. Den 
första delen i skiktet av ledningsvävnad är bastdelen (floem), som ansvarar för 
transporten av assimilationsprodukter, kolhydrater, till växtens lagerceller. Veden 
(xylem) i morotens kärna har mörkare färg än bastet. I veddelen eller veden trans-
porterar växten vatten och mineraler. Birötterna sträcker sig som strålar ända in i 
veddelen.

Kloroplast = klorofyllkorn, dvs. den plats där fotosyntesen äger rum, 
växtens organell.

Växterna lagrar extra glukos
Växterna lagrar den extra glukos som producerats vid fotosyntesen i form av 
till exempel stärkelse, men även som olja, fetter eller protein. Ettåriga växter 
lagrar extra glukos i fröna och frukterna. Två- och fleråriga lagrar glukos även i 
jordstammen, rötterna, knölarna, stammen och knopparna. De olika formerna 
av glukos som växten lagrar är energikällor som används av konsumenterna. De 
näringsväxter eller nyttoväxter som människan använder delas utifrån lagrings-
formen in i stärkelseväxter (spannmål, rotfrukter och potatis), sockerväxter 
(sockerbeta och sockerrör), oljeväxter (rybs, solros, kokos, oliver) och baljväxter 
(nötter, bönor och ärter). Baljväxter innehåller mycket protein, eftersom det i 
deras rötter finns bakterier (Rhizobium) som binder kväve effektivt och som kan 
producera aminosyror. 

Växter behöver vatten
Växterna behöver vatten för assimilationen eller fotosyntesen, transporten av nä-
ringsämnen samt upprätthållandet av livsprocesserna och saftspänningen. Vattnet 
transporteras till växtens rötter via rothårscellerna med hjälp av osmos. Vid osmos 
eftersträvas en utjämning av koncentrationsskillnaderna hos vätska genom ett 
semipermeabelt membran, dvs. växtens cellmembran. Vattnet rör sig från den sva-
gare lösningen till den starkare genom det semipermeabla cellmembranet. Växtens 
cellsaft innehåller ofta mer upplösta ämnen än vattnet i jordmånen och är därför 
starkare än vätskan i jordmånen. På så sätt uppstår osmosfenomenet och vatten 
transporteras från jordmånen till växtens rotceller. 
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Kapillärkraften
Kapillärkraften innebär att vattnet rör sig uppåt längs tunna, rörliknande struktu-
rer, i motsatt riktning till jordens dragningskraft. Ju tunnare röret är, desto högre 
stiger vattnet. Den rörliknande ledningsvävnaden i växternas veddel är mycket 
tunn. Vattenmolekylerna stiger uppåt längs det tunna röret, eftersom deras krafter 
är större mellan vätskan och ett fast ämne, dvs. rörets vägg, än inuti vätskan. På så 
sätt stiger vattnet uppåt i motsatt riktning till jordens dragningskraft.

Fenomenet kan förklaras av vattnets kemiska egenskaper. En vattenmole-
kyl består av en syreatom och två väteatomer. Syreatomen drar till sig fler av 
molekylens elektroner än väteatomerna. Det leder till att syreatomen delvis är 
negativt laddad, medan väteatomerna i sin tur delvis är positivt laddade. Man 
kan tänka sig vattenmolekylen som en liten magnet, där den positiva sidan, dvs. 
väteatomen, drar till sig en annan vattenmolekyls negativa sida, dvs. en syreatom. 
Denna interaktion mellan vattenmolekylerna kallas kohesion och är orsaken till 
att vattenmolekyler fäster vid varandra. Vattenmolekylerna interagerar även med 
molekylerna på rörets inre yta.

Ljusreaktion
Det första steget i fotosyntesen, dvs. ljusreaktionerna, sker i klorofyllkornens 
membraner. I ljusreaktionerna binds ljuskvanternas, dvs. fotonernas, energi till 
NAPDH- och ATP-molekylernas kemiska bindningar. I det andra skedet av fo-
tosyntesen, dvs. i mörkerreaktionen som är oberoende av ljus, framställs socker 
av koldioxid med energi från NAPDH- och ATP-molekylerna. Både ljus- och 
mörkerreaktionerna sker i närvaro av ljus. Mörkerreaktionen äger alltså inte rum 
på natten, vilket är en ganska vanlig missuppfattning. Reaktionerna i fotosynte-
sen beskrivs ofta med en förenklad formel, där ämnena som behövs för assimila-
tionen (koldioxid och vatten) finns till vänster och slutprodukterna (glukos och 
syre) till höger: 

6 CO2 + 6 H2O + ljusenergi → C6H12O6 + 6 O2

I ljusreaktionen omvandlar växterna solenergi till kemisk energi. Vid reaktionen 
sönderdelas vattnet till syre och väte och syre frigörs i atmosfären. I kolets assi-
milationsreaktion reduceras koldioxiden till socker: glukos.




