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Undersökning av  
fotosyntesen
– Elevernas guide

Fotosyntes och andning (respiration)
Fotosyntesen är en energifordrande process där ljusenergi an-
vänds för att producera syre, glukos och vatten från vatten och 
koldioxid. Reaktionen kan summeras i en ekvation:

12 H2O + 6 CO2 + ljusenergi→ 6 O2 + C6 H12O6 + 6 H2O 

Detta är en förenklad ekvation och glukosen som bildas vid 
fotosyntesen omvandlas omedelbart till andra kolhydrater som 
stärkelse och sackaros.

Samtidigt med fotosyntesen sker också respirationen. Respi-
rationen är den huvudsakliga energigivande processen i cellen. 
I en aerobisk respiration tas syre upp och koldioxid och vatten 
friges. 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + ATP 

Observera att denna ekvation är förenklad (kom också ihåg att 
anaerob respiration kan ske i frånvaro av syre). 

Att studera fotosyntesen med hjälp av alger
Grönalger (fylum Chlorophyta) kan användas som ett exem-
pel på encelliga växter. De växer snabbt och koncentrerade 
algsuspensioner är lätta att framställa. I följande beskrivning 
har grönalger immobiliserats i kalciumalginatkulor. Varje kula 
innehåller ungefär samma antal algceller, så kulorna utgör en 
standardiserad mängd fotosyntesmaterial. Detta innebär att 
halvkvantitativa undersökningar av fotosyntesen är möjliga. 
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Hastigheten av koldioxidupptaget hos de immobiliserade alg-
cellerna används för att mäta fotosyntesens hastighet – detta 
kan göras genom att observera färgändringarna hos vätekar-
bonat-indikatorn antingen med ögats hjälp eller med hjälp av 
en kolorimeter. Indikatorn ändrar färg beroende på koncentra-
tionen av löst koldioxid. Koncentrationen av koldioxid är bero-
ende av balansen av fotosyntesen (som tar upp koldioxid) och 
respirationen (som frisätter koldioxid).

Effekten av varierande ljusintensitet och våglängd kan stude-
ras, liksom effekterna av temperatur och celltäthet. Algarten 
som används i denna laboration är Scenedesmus quadricauda 
och som finns i NCBEs kit. Olika algarter eller fotosyntetiseran-
de cyanobakterier kan också testas och jämföras med hjälp av 
metoden som beskrivs här.

Immobilisering i alginat
Immobilisering i alginat är en relativt mild process; den skadar 
inte cellerna och kulorna är porösa, så att gaser och andra 
substanser kan diffundera in och ut ur dem. Samma metod 
kan användas att immobilisera isolerade organeller (som kloro-
plaster eller mitokondrier) och även stora organiska molekyler 
(som enzym).

Det är två steg i immobiliseringen av alger. Först skall en 
koncentrerad lösning av algen tillverkas och blandas med en 
lösning av natriumalginat. Blandningen skall sedan droppas 
från en sprutspets, en droppe i taget, ner i en lösning av kalci-
umklorid.

Kalciumjonerna i lösningen bildar bindningar som binder 
ihop kedjorna av alginatmolekyler (se bild). Detta gör att algi-
natet stelnar, så att man får en halvfast gel, där algerna fastnar. 
Efter flera minuter i kalciumkoriden hårdnar kalciumalginatet 
och kulorna blir starkare. Alginater från olika algarter har olika 
fysikaliska egenskaper: mängden av korsbindningar (och där-
med styrkan av kulorna) varierar.

När kulorna hårdnat kan de skiljas från kalciumkloriden, tvät-
tas och användas att studera fotosyntesen med.

Dessa kulor klarar sig i vatten flera veckor vid rumstempera-
tur och flera månader om de förvaras i ett kylskåp. 

Vätekarbonatindikator
Vätekarbonatindikatorn (kallas också bikarbonatindikator) är 
mycket känslig för förändringar i pH. Koldioxid från luften, som 
löses i vatten och bildar kolsyra, är tillräckligt för att indikatorn 
skall ändra färg. Indikatorn har röd färg när den lösta koldioxid-
koncentrationen är i jämvikt med omgivande luft. När den lösta 
koldioxidkoncentrationen ökar och pH sjunker ändras färgen 
från orange till gul. Detta händer till exempel när hastigheten 
av respirationen ökar och koldioxid bildas och överskrider has-
tigheten då koldioxiden utnyttjas vid fotosyntesen.  

När koldioxidkoncentrationen minskar ändrar indikatorn färg 
till mörkt violett (detta sker t ex när hastigheten av fotosynte-
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sen är snabbare än hastigheten av respirationen).
Färgen på vätekarbonatindikatorn kan alltså användas både 

för att följa respiration och fotosyntes. Färgförändringen kan 
mätas antingen med hjälp av en kolorimeter som mäter ab-
sorbansen vid 550 nm (dvs användning av ett grönt filter) eller 
att jämföra färgen i provet med de framställda nio lösningarna 
med olika pH gjorda av vätekarbonatstandard buffertlösning 
(se fotografiet nedan).  Märk att färgerna som visas i detta 
tryckta dokument kan skilja sig något från verkligheten).

Transmittans och absorbans
Ett sätt att studera effekten av ljusets färg (våglängd) på fo-
tosyntesens hastighet är att placera ett färgat filter mellan 
ljuskällan och algen. Detta visas i figuren nedan:

pH 7.6 pH 7.8 pH 8.0 pH 8.2 pH 8.4 pH 8.6 pH 8.8 pH 9.0 pH 9.2

0.04% 
koldioxid i 
atmosfären

Ökande koncentration av
koldioxid i indikatorn

Minskande koncentration av 
koldioxid i indikatorn
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I detta exempel är filtret blått, vilket medför att blått ljus kan 
passera igenom det och alla andra färger absorberas. På sam-
ma sätt passerar grönt ljus igenom ett grönt filter och rött ljus 
genom ett rött filter (i verkligheten är filtren inte ”rent” blå, 
gröna eller röda – så de låter flera våglängder passera igenom). 
Tänk dig att grönt ljus lyser på ett blått filter. Endast en liten 
mängd ljus kommer att passera (blått filter låter blått ljus 
passera, men absorberar alla andra ljusfärger). Filtrets trans-
mittans, T, definieras som förhållandet  mellan genomsläppt 
ljus och mängd ljus som faller på filtret (kallas också infallande 
ljus):

Transmittansen, T = genomsläppt ljus/infallande ljus

Värdet på T ökar i förhållande till hur mycket ljus som passerar, 
och om allt infallande ljus passerar genom filtret så är T = 1. 
Omvänt, om ett filter absorberar allt ljus och inget ljus passerar 
igenom, då är T = 0.

Apparater (t.ex. kolorimetrar) som mäter mängden ljus som 
passerar genom ett prov ger ofta resultatet i absorbans (A), 
mängden ljus som absorberats av provet. Förhållandet mellan 
absorbans och transmittans kan uttryckas:

T = 1/10A

Sammanfattning av laborationen

Odla alger Koncentrera
cellerna

Immobilisera alger
i kalciumalginat

Exponera
algerna
för ljus

Jämför färgerna med
standarder och mät
absorbansen 

För in resultaten 
i ett diagram
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Lagen om omvända kvadraten på avståndet
Lagen ger dig möjlighet att beräkna hur mycket ljus som faller 
på algflaskorna, som är placerade på olika avstånd från en 
ljuskälla, t ex en lampa.

När avståndet ökar så minskar ljusintensiteten: detta är vad 
omvänd betyder här. Sambandet mellan avstånd och ljusinten-
sitet är emellertid inte linjärt. Ljusintensiteten minskar i pro-
portion till kvadraten på avståndet, sålunda:

Ljusintensiteten = 1/avståndet2

T.ex. om avståndet är 1 betyder det att om man ökar det till 
det dubbla (o.s.v.) att:

2x avståndet ger 1/22= ¼ av ljusintensiteten
3x avståndet ger 1/32 = 1/9 av ljusintensiteten
10x avståndet ger 1/102 = 1/100 av ljusintensiteten

Neutrala täthetsfilter
Neutrala täthetsfilter är gråfärgade. De reducerar mängden ljus 
som passerar dem över spektrum (400 – 680 nm). De kan an-
vändas enstaka eller i kombination med ett annat för att under-
söka effekten av ljusintensiteten på fotosynteshastigheten. 

Att använda filter som dessa har flera fördelar framför att 
ändra avståndet mellan flaskorna och ljuskällan (se ”Ytterligare 
undersökningar”, som finns i slutet på detta häfte).

Namnet på varje neutralt täthetsfilter inkluderar approxime-
rad absorbans av filtret vid alla våglängder. T.ex; filter 210 (0.6 
ND, ND = ”neutral density filer”) har en absorbans på approx-
imativt 0,6-0,7 över spektrat. Detta ger en transmittans på ca 
25% -  dvs ¼ av ljuset som träffar detta filter passerar genom 
det.  Siffror på absorbansen och transmittansen på de tre ty-
perna Neutrala täthetsfilter som finns i NCBEs kit ges på sid 6. 
Ytterligare information om filter, transmittans och absorbans 
finns på SAPS website (se sid 8).

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1. Preparation av alger
Instruktioner om hur man odlar alger finns i lärarhäftet. Alger-
na som skall användas vid dessa försök måste vara odlade i 3-4 
veckor innan undersökningen kan göras.

Framställ en koncentrerad algsuspension. Det finns två sätt 
att göra detta på:

1) Lämna 50 cm3 av den mörkgröna algsuspensionen (helst 
över en natt) så att den sjunker till botten.  Häll därefter försik-
tigt av supernatanten, så att ungefär 3 cm3 koncentrat återstår.

eller
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2) Centrifugera 50 cm3 av suspensionen på låg hastighet i unge-
fär 5 minuter. Häll av den klara supernatanten så ungefär 3 cm3 
koncentrat finns kvar.

Notera
Du behöver en tjock grön ”algsoppa” för att få bästa resultat.  Vid 
centrifugering försäkra dig om att du balanserar centrifugen och kör 
algsuspensionerna i centrifugrör med lock (för att förhindra bildandet av 
aerosoler).

2. Immobilisering av alger – del 1
a. Häll ca 3 cm3 av algsuspensionen i en liten bägare och tillsätt 

en lika stor volym 3 % natriumalginatlösning. Rör försiktigt 
tills algerna är jämnt blandade. 

b. Dra upp alg/alginatsuspensionen i en spruta.

Notera
Natriumalginatlösningen blir till en gel om den blandas med en 
lösning som innehåller kalciumjoner. Därför är det absolut nöd-
vändigt att använda destillerat vatten, inte kranvatten, när man 
gör alginatlösningen.

Natriumalginat löses endast långsamt, så den måste göras i 
förväg. Omrörning och varmt vatten hjälper. Lösningen får dock 
inte värmas upp, eftersom det kan negativt påverka konsisten-
sen av alginatlösningen. Den kan också lämnas över natten i en 
täckt bägare eller flaska för att lösas upp.

Olika källor av natriumalginat har olika gelegenskaper. Om du 
använder annnan natriumalginat än den som finns i NCBEs kit 
kan du behöva experimentera något för att få en alginatkon-
centration som ger tillfredsställande kulor.
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3. Immobilisering av alger – del 2
a. Ställ en bägare med 1,5 % kalciumklorid lösning under 

sprutan och låt alg/alginatlösningen långsamt droppa från 
sprutspetsen ner i lösningen. Snurra försiktigt på kalciumklo-
ridlösningen under tiden (en magnetomrörare är användbar, 
men inte nödvändig).

b. Lämna kulorna med immobiliserade alger att hårdna i kal-
ciumkloridlösningen under 5 – 10 minuter. Alginatmoleky-
lerna korsbinds av kalciumjoner, vilket innebär att cellerna 
fångas in i en form av kalciumalginat.

c. Häll av kalciumkloridlösningen genom en tesil, så att kulorna 
blir kvar i tesilen och tvätta sedan försiktigt kulorna med 
kallt kranvatten. Skölj därefter en sista gång med destillerat 
vatten.

Möjlig stoppunkt
Om kulorna är belysta och hindras från uttorkning kan de förvaras 
i flera veckor. Alternativt kan kulorna förvaras i destillerat vatten 
och i ett kylskåp under flera månader. Kulor, som man tar från 
kylskåpet skall värmas till rumstemperatur under ca 30 minuter 
innan de används. 

4. Preparation av burkarna
a. Tag flera bijouburkar och skölj var och en av dem med en 

liten del utspädd vätekarbonat indikator lösning (dvs ej av 
den koncentrerade förrådslösningen).

b. Lägg lika antal algkulor i varje burk. Tillsätt därefter 5 cm3 
utspädd vätekarbonat indikatorlösning. Sätt locket på bur-
karna. Approximativt 12 – 15 kulor behövs i varje burk. 

Ytterligare undersökningar
Effekten av färgade eller grått (neutral täthet) filter på hastigheten 
av fotosyntesen kan enkelt undersökas genom att vira ett filter 
runt varje burk och sätta fast det med klar tejp. Flera neutrala 
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täthetsfilter kan kombineras för att ge ett bredare spektrum av 
ljusintensitet. Egenskaperna hos varje filter beskrivs på Lee Filters 
webbsida: www.leefilters.com

5. Fotosyntesen
a. Placera de förslutna bijou-burkarna vid olika ljusintensiteter 

genom att ställa dem på olika uppmätt avstånd från en lam-
pa som lyser klart. Se till att burkarna närmare lampan inte 
skuggar dem som står längre bort.

b. Lämna burkarna ca 1 – 2 timmar tills indikatorn i några av 
burkarna ändrat färg.

Notera!
Om du har virat ett filter runt någon av burkarna så måste du 
försäkra dig om att tejpen som du använt är vänt bort från 
ljuskällan.

Färgade filter (Lee Filters produktkod) Neutrala täthetsfilter (Lee Filters koder (% transmittans)

”Primary Red”, produktkod 106  0.15 ND ((71% @ 400-680 nm), produktkod 298
”Primary Green”, produktkod 139  0.3 ND (50% @ 400-680 nm), produktkod 209
”Bray Blue”, produktkod 722  0.6 ND (25 % @ 400-680 nm), produktkod 210

http://www.leefilters.com


Vol 9 | No 2 ۰ 2018              bioscience | explained

9www.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained

6. Mätning av koldioxidkoncentrationen
Bestäm den relativa koldioxidkoncentrationen i varje bijouburk. 
Det finns två sätt att göra detta:

1) Matcha färgerna av vätekarbonatindikatorn i burkarna med 
algkulorna med ett urval standardlösningar (framställning av 
dessa standardlösningar ges i lärarinstruktionerna). 

eller

2) Använd en kolorimeter för att mäta absorbansen av lösning-
en vid ca 550 nm (dvs. använd ett grönt filter eller ljuskälla, 
beroende på vilken typ av kolorimeter som finns). 

OBS. Det är viktigt att mäta absorbansen (inte transmittansen) 
i dessa experiment, eftersom det är ett lineärt samband mellan 
absorbansen och pH hos indikatorn inom detta experimentom-
råde. 

Jämförelse av provet 
med standarderna
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7. Rita in resultaten i ett diagram
För in dina värden i en graf som visar absorbansen vid 550 nm 
eller pH på vätekarbonatindikatorn mot den relativa ljusinten-
siteten, dvs 1/(avståndet2).

Säkerhetsföreskrifter
Odling av alger
Gas som bildas i odlingskärlen, speciellt de kärl som är gjorda 
av glas, kan bli farlig. Därför måste du försäkra dig om att det 
kärl som du odlar alger i skall vara ordentligt ventilerat.

Man skall också vara försiktig så att inte det ljus man använ-
der för att belysa algkulturen samt akvariepumpen kommer i 
kontakt med eventuellt spill från odlingskärlen. Det är därför 
en god försiktighetsåtgärd att sätta odlingskärlet i en djup be-
hållare med tillräcklig kapacitet att rymma allt vatten, om det 
skulle börja läcka. Allt elektriskt material skall därför placeras 
utanför behållaren.  

Kemikalier
Inga av de kemikalier som används i dessa försök anses farliga 
om de hanteras enligt föreskrifter.  Varsamhet skall iakttagas 
vid hantering av fast kalciumklorid som är irriterande för hu-
den. Man skall därför undvika att få det på huden eller i ögo-
nen. Inte heller bör man inandas det.

Lampor
När lampor används för att belysa algerna skall de hanteras på 
ett sätt så att det inte finns risk att få en elektrisk stöt eller för 
överhettning.
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Ytterligare undersökningar
Tillvägagångsättet som beskrivs i ovanstående laboration kan 
användas på många sätt. Exempel på sådana undersökande 
laborationer kan vara:

1. Ljusintensiteten
Denna kan varieras på två sätt: Antingen varieras avståndet 
från lampan eller så täcks burkarna med neutrala täthetsfilter 
(se försäljningsställen).

2. Ljusets väglängd
Använd färgade filter runt varje bijou-flaska och tejp på sidan 
som är vänd från ljuskällan. Om eleverna skall analysera resul-
taten ordentligt bör de veta att olika ljuskällor ger ljus av olika 
våglängd och de måste veta vilka våglängder som passerar de 
olika filtren.

3. Temperatur
Ställ vattenbad med olika temperaturer under en ljusramp och 
låt de väl tillslutna flaskorna flyta i vattnet med ljus som lyser 
ovanifrån.

4. Antal algceller
Gör flera uppsättningar av algkulor med olika antal alger i dem. 
Detta kan åstadkommas genom att man först skakar algkultu-
ren och därefter använder olika volymer av kulturen för att få 
sedimentet.

Andra informationskällor

Tryckta artiklar
Eldrige, D. (2004) A novel approach to photosynthesis practi-
cals.School Science Review 85 (312) 37-45. Denna artikel som 
NCBEs kit är baserat på beskriver fotosyntesexperiment som 
utförts med immobiliserade alger mer i detalj.

Smidsröd, O. och Skjåk-B. G. (1909) Alginate as an immobiliza-
tion matrix for cells. Trends in Biotechnology 8 (3) 71 – 78.

Photosynthesis. Studies in Biology by D.O. Hall and K.K. Rao 
(1999) 6th edition. Cambridge University Press, Cambridge. 
ISBN: 0 521 64497 6.

Websidor
Science and Plants for Schools. SAPS har ett stort antal artiklar, 
supporterande material och laborationer för att studera fo-
tosyntes: www-saps.plantsci.cam.ac.uk/pubphoto.htm

Ursprungsversionen av denna laboration finns på: www-saps.
plantsci.cam.ac.uk/worksheets/ssheets/ssheet23.htm

http://www-saps.plantsci.cam.ac.uk/pubphoto.htm
http://www-saps.plantsci.cam.ac.uk/worksheets/ssheets/ssheet23.htm
http://www-saps.plantsci.cam.ac.uk/worksheets/ssheets/ssheet23.htm
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Ytterligare information om ljusabsorption och filter finns på 
www-saps.plantsci.cam.ac.uk/articles/broad_light.htm

Ytterligare information om ljusabsorption och filter finns på:
www-saps.plantsci.cam.ac.uk/articles/broad_light.htm

http://www-saps.plantsci.cam.ac.uk/articles/broad_light.htm
http://www-saps.plantsci.cam.ac.uk/articles/broad_light.htm
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