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KONCEPT: Fotosyntese 
 

1- BRIEF DESCRIPTION OF THE CONCEPT 

Hvad er fotosyntese? Planter har det, der kaldes fotosyntetisk evne. Det 
betyder, at de bruger lysenergien og omdanner den til kemisk energi. For 
eksempel kan de omdanne vand og kuldioxid til ilt og kulhydrater.1   Planter 
har brug for kulhydrater og derfor fotosyntese for at vokse og reproducere. 
 

Fødekæde: Da planter er i bunden af vores fødekæde, er deres fotosyntetiske 
evne meget vigtig for alle levende væsener, for at være i stand til at fodre, 
hvad enten de lever direkte på planter eller et andet væsen, der lever af dem. 
  
Miljø: Respiration fra andre levende ting omdanner ilt til kuldioxid og 
vand. Dette er en anden grund til, at plantes fotosyntetiske evne er så vigtig 
for miljøbeskyttelse, da overskuddet af kuldioxid er skadeligt for miljøet og 
også er en faktor for global opvarmning. 
 

 
Kilde 1: pixabay 

                                                
1 Christine Lehman, Role of Photosynthesis in Nature, November 22, 2019, 
https://sciencing.com/role-photosynthesis-nature-5120447.html, consulted on 17-09-2020 
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2 - Aktiviteter i LivingStem-projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Aktivitet 1: Observationsaktiviteter med planter i vand, hvor en plante ville blive 
sat i direkte sollys og en anden i mørke. Aktiviteterne kunne udføres i et 
laboratorium, men kan let udføres derhjemme eller i et klasseværelse, da de 
ikke kræver for meget materiale (beskrivelse nedenfor). 
  
En debriefing-aktivitet for at identificere de forskellige trin og processer i 
plantenes fotosyntese bør også organiseres i slutningen, efterfulgt af en 
refleksion over konsekvenserne og betydningen af fotosyntese i fødekæden 
og for miljøet. Dette kunne vises som et interview med de forskellige grupper 
elever i de oprettede videoer. 
  
Ideal køkkenhave-spillet / Udfordringer (Gamification System) aktiviteter: 
Design en Mandala Have: Soleksponering er også en af faktorerne i 
fotosyntese og en af hovedkomponenterne i et plantes ideelle miljø. Afhængigt 
af deres forfatning vil nogle planter kræve mere eksponering end andre. Dette 
aspekt skal tages i betragtning, når man designer sin egen 
permakulturhave. Et aspekt af permakultur er afgrøde. Og forud for, hvilken 
plante vil hjælpe væksten af andre planter, enten ved at levere barkflis eller 
undertiden skygge for de planter, der har brug for mindre soleksponering. 
  
Udfordring (Gamification System) aktiviteter: Terrarium: Som med de 
andre komponenter, vi så for andre koncepter, er terrarium interessant i den 
forstand, at det reproducerer et lille økosystem, der er observerbart, og som 
også let kan eksperimenteres med, da det er et lukket system. Her, hvis vi vil 
lave et meget visuelt eksperiment i stedet for et terrarium, kunne det være 
interessant at gøre det til et lille akvarium og plante alger i stedet for 
planter. På denne måde, som forklaret i den første aktivitets idé, vil der blive 
vist små bobler på algerne pga fotosyntesen. Fænomenet, at masser af små 
alger vokser i et akvarium, kommer også af det faktum, at mikroskopiske 
planter som lever i vand og trives i solen, udleder næringsfyldt varmt 
vand. Dette er grunden til, at vandet bliver grønt i regnvandsbeholderen i din 
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have 
om 

sommeren. Det er interessant at få eleverne til at oprette deres eget terrarium / 
akvarium og notere deres observationer i en dagbog til efterretning, samt 
forklare processen i en video. 
  
Udfordring (Gamifikations system) aktiviteter: Observation af 
biodiversitet i en lokal park eller skov med skattejagt: Denne aktivitet er 
også anledningen til at introducere fotosyntese i en større ramme: 
årstider. Afhængig af solens eksponering og varme kan eleverne over 
årstiderne observere, at planter og træer ikke ligner hinanden. I kolde, 
solbeskyttede omgivelser vil planter komme i et sovende tilstand og ikke gå 
videre til fotosyntese. Mens det er sommer, vil planter trives i solfyldte, varme 
omgivelser (med nærvær af vand) og producere levende blade og 
blomster. Dette kan være en god indgangsvinkel til emnet. Igen fortsætter vi 
med observationsfasen først, hypotese, forklaringer og eksperimenter og 
endelig konklusioner. Alt dette kan gøres til en kort video. 
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Variant: Eleverne kunne tage en beholder, lægge alger i bunden og dækker 

det med en klud. Derefter hældte de vand i og dækker toppen med et 

reagensglas. Efter 15 - 30 minutter kan de se iltbobler på planten. Disse 

bobler ville gå op i reagensglas og erstatte vandet i det. Hvis de venter i 2 

timer, fylder iltet fuldstændigt reagensglasset. Der kunne være en anden 

beholder med alger på et mørkt sted at sammenligne til sidst.2 

 

 

                                                
2 https://www.youtube.com/watch?v=Uiuct-2yAxA 

 

Aktivitet 1: Eleverne kunne tage to vandbeholdere, lægge et blad 
(friskplukket), en hel plante (grøn og frisk) eller alger i dem. Derefter sætte den 
ene i direkte sollys og den anden på et mørkt sted (i et skab eller et lukket 
rum). Efter 30 minutter eller mere sammenligner de begge planter og 
observerer, at der er dannet nogle iltbobler på den, der var i direkte sollys. 
https://www.youtube.com/watch?v=2IuVPg5zRhg 
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Alle andre aktivitetsmetoder vil blive fulgt, som de allerede er beskrevet i 
udfordringer eller det køkkenhave spil, med tilføjelse af 
videoptagelseprocessen. 
  
Under hele aktivitetsprocessen fortsætte eleverne med at optage og forklare, 
hvad der sker med deres egne ord til kameraet. 
  
Under optagelsen er det muligt at etablere en generel struktur til videoerne på 
forhånd, så eleverne kan optage videon i et ensartet format. Her er et 
eksempel: 
  
Lav videoen som et interview i et tv-show (du kan endda opfinde et navn) 
- ”Lad os i dag udforske…. (indsæt emne) ”              
- Kort forklaring af konceptet              
- Hvad eleverne vil gøre som et eksperiment (eller hypotese)              
- De forskellige trin i processen, og hvorfor              
- Hvad er resultaterne?              
- Hvad er konklusionen?              
- "Tak fordi du så videon!"              
 

4 - Børn involveret i aktiviteten  

Eleverne gennemfører eksperimentet alene med lærerens vejledning. Det 
kunne gøres i små grupper (3-4 elever), hvor eleverne observerer 
forandringerne af planten i direkte sollys, og andre observerer planten, der 
blev sat i mørke. At have to elever til hver plante kan være en god idé til at 
opmuntre dem til at diskutere og dele deres observationer. Dette ville også 
være en meget flot måde for dem at føle sig mere sikre på at beskrive 
processen i en video. 
  
I hver gruppe af elever udpeges en person til at dokumentere hele 
processen.  Stilling som filminstruktør skiftes, så alle elever  deltage i 
opgaverne og videofremstillingsprocessen ligeligt, alt dette under korrekt tilsyn 
af læreren selvfølgelig. 
  
Læreren kan vælge at filme hele processen, hvis de ønsker det, hvor eleverne 
skiftes til at forklare, hvad der sker. 
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5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Dette koncept er tæt knyttet til skolens læseplan inden for biologi, fysik og 
kemi, da det involverer levende ting (biologi), den måde, de producerer og 
forbruger energi på (fysik), og konvertering af molekyler (kemi). Det er også et 
meget vigtigt koncept i permakultur, da det beskriver en evne hos planter, der 
ikke kun er gavnlig for miljøet, men også vigtig for plantens vækst- og 
reproduktionsprocesser. 
 


