Fotosyntese og respiration
Niveau:
7.-9. klasse
Varighed:
6 lektioner
Præsentation:
”Fotosyntese og respiration” er et fællesfagligt forløb.
Det er valgt at lade eleverne gennemarbejde disse to biokemiske processer, som er helt fundamentale for
liv på Jorden, i et selvstændigt forløb, for netop at pege på det væsentlige i, at eleverne tilegner sig sikker
viden om de to processer, og fordi der igen og igen refereres til de to processer i mange forskellige
sammenhænge specielt i biologi. Forløbet består af 7 fagtekster, 11 aktiviteter, 11 opgaver og derudover
Videnstjek.
Baggrundsviden og progression:
Det er en forudsætning for temaet, at eleverne i fysik/kemi har arbejdet med forløbet ”Atomer og
molekyler”, så de kender atomtegn, kemiske formler og reaktionsligninger.
I biologi er forudsætningen, at eleverne har arbejdet med forløbet "Livets byggesten", så de kender til
forskellen mellem plante- og dyreceller og cellers bygning og funktion.
Alle aktiviteterne kan gennemføres på alle årstider, men aktiviteterne lykkes bedst, hvis der er meget lys og
gerne solskin, så forår, sommer og sensommer vil være de bedste tidspunkter for forløbet.
I biologifokus.dk 9. klasse tages processerne op igen i et evolutionært perspektiv og for bl.a. at se på de
forskellige former for fotosyntese.
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Overblik over forløbet:
Læringsmål

Faglige begreber

Opgaver
1. Autotrof eller

Aktiviteter

Eleverne skal kende og kunne gøre

Autotrof

rede for den grundlæggende

Heterotrof

forskel mellem autotrofe og

Fotosyntese

heterotrofe organismer samt de

Sollysets energi

helt grundlæggende forhold vedr.

Grønkorn

3. Bladets bygning 1

4. Undersøg CO2-

fotosynteseprocessen

Klorofyl

4. Bladets bygning 2

indikatoren

hvor henholdsvis fotosyntese

Kulhydrat

5. Bladets bygning og

5. Fotosyntese og

og respiration foregår, samt

heterotrof
2. a, b og c. Kemiske
formler

Eleverne får kendskab til bladets

Glukose

funktion

enkelte bestanddele og deres

Kutikula

6. Fotosyntesen

funktion

Overhud/underhud

7. Fotosyntesen og

Palisadevæv

respiration 1

Eleverne får mulighed for at kende

Svampevæv

8. Respiration

lidt flere detaljer i fotosyntesen

Spalteåbning

9. Fotosyntese og

Læbeceller

respiration 2

Eleverne får kendskab til, at det

Karstreng

ikke alene er i de grønne planter,

Vedkar

respiration –

fotosyntesen foregår, men at der i

Sikar

kredsløb

organismer som cyanobakterier,

Respiration

en- og flercellede alger, laver og

Mitokondrier

eksempler på forskellig en- og

ATP
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10. Fotosyntese,

1. Find grønkorn

Tegn på læring
1. Eleverne skal kunne fortælle

2. Find spalteåbninger

hvor henholdsvis fotosyntese

3. Aftryk af bladets

og respiration foregår.

underhud

carbondioxid
6. Fotosyntese og

2. Eleverne skal kunne fortælle

hvilke stoffer der indgår i de
to processer.

produktion af oxygen
7. Effektiv fotosyntese
8. Undersøg en plantes
produktion af stivelse

3. Eleverne skal kunne fortælle
hvor henholdsvis fotosyntese
og respiration foregår, samt

9. Forbrænding af trækul

hvilke stoffer der indgår i de

10. Forbrænding af

to processer. Desuden skal

fødevarer

eleverne kunne forklare

11. Udåndingsluft

sammenhængen mellem

12. En elevs respiration

fotosyntese og respiration.

flercellede dyr også foregår
fotosyntese

Eleverne får kendskab til, at
glukose er planternes råstof til
opbygning af bl.a. saccarose,
stivelse, cellulose og fedtstoffer,
samt at det er det energirige
brændstof til cellernes respiration

Eleverne skal kende og kunne gøre
rede for den grundlæggende
respirationsproces som den proces,
der frigør energi til alle
organismers livsprocesser
Eleverne får kendskab til de to
processers grundlæggende
betydning for naturens kredsløb
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Kredsløb
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