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Undersøg lysintensitetens 
betydning for fotosyntese 

Materiale pr. gruppe
• 1 skud af vandplanten vandpest, ca. 3 - 

5 cm langt
• 200 ml vand med CO2, fx danskvand
• 1 papirclip
• 1 cylinderglas eller bægerglas på ca. 

200 ml
• 1 meget kraftig lyskilde, fx 

overheadprojektor-lampe
• Lineal og blyant

Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Undersøge

Mål med øvelsen: 
I øvelsen skal I undersøge, om der er en 
sammenhæng mellem fotosyntesen i en 
vandplante, og hvor kraftigt lys planten 
får. 

Aktivitetsvejledning 
I forsøget måler vi fotosyntese ved at se på 
mængden af bobler, der bobler ud af rodenden 
på en vandplante. Planter skal bruge CO2 for at 
udføre fotosyntese. Derfor skal der være CO2 i 
det vand, I skal bruge til øvelsen. I danskvand er 
der allerede tilsat CO2, men man kan også puste 
CO2 ned i vandhanevand med et sugerør. Endelig 
indeholder akvarievand og vand fra søer og 
damme helt naturligt CO2, og derfor kan vandet 
herfra også bruges. Planter skal også benytte lys 
for at udføre fotosyntese. Hvis solen skinner fra en 
skyfri himmel, og vinduerne i undervisningslokalet 
ikke filtrerer sollyset med film, lameller eller 
andet, kan øvelsen sagtens udføres med solen 
som lyskilde. Det mest nøjagtige resultat 
opnås med en kraftig lyskilde, fx lyset fra en 
overheadprojektor eller lignende kraftig pære. 
Vi regulerer ikke lysintensiteten ved at skrue på 
lyskilden, men flytter i stedet planten længere og 
længere væk fra lyskilden.



Aktivitetsvejledning 
1. Skær et skud på 3 - 5 cm af vandpestplanten - 

snittet skal være frisk.
2. Sæt en papirclip i spidsen af vandplanten. 

Clipsen fungerer som et lod, der tynger 
spidsen af planten ned, så den står med 
rodenden opad i glasset. 

3. Hæld det CO2-holdige vand ned i jeres 
cylinderglas eller bægerglas, og sæt 
vandplanten ned i glasset med rodenden 
opad og spidsen med clipsen nedad - se 
tegningen.

4. Sæt glasset med vandplanten direkte ved 
lyskilden og se, hvordan der bobler luft 
op fra snitfladen i rodenden. Lad glasset 
blive stående der i ca. 2 minutter, og tæl 
så luftboblerne i 1 minut. Skriv tallet ind i 
skemaet.

5. Flyt glasset 25 cm væk fra lyskilden (brug 
lineal). Vent 1 minut, og tæl så bobler i 1 minut. 
Skriv tallet ind i skemaet.

6. Fortsæt, til alle felter er udfyldt. VIGTIGT: 
Husk at vente 1 minut, hver gang I har flyttet 
glasset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Se på resultaterne i skemaet. Tal om i 
gruppen, hvilken sammenhæng I ser mellem 
afstanden til lyskilden og antal bobler pr. 
minut.

8. Kan I med udgangspunkt i fotosyntesen 
argumentere for, hvilken luftart, der bobler op?  
 
Luftarten er ___________________________ 
 
fordi ________________________________

9. Skriv skemaet op på tavlen, og skriv alle 
gruppernes resultater ind. Diskuter, om nogle 
resultater falder ved siden af, og udregn til 
sidst et gennemsnit.

10. Sæt klassens gennemsnit ind i et 
koordinatsystem med afstanden fra lyskilden 
på x-aksen og antal bobler pr. minut på 
y-aksen.

11. Diskuter med hinanden og i klassen:
a. Hvilken forskel det gør, om resultaterne 

vises i et skema eller som en kurve i et 
koordinatsystem 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

b. Hvor mange bobler vil der mon være med en 
afstand på 75 cm? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

c. Den kurve, I har tegnet, ser ud på en bestemt 
måde - det er fx ikke en ret linje. Prøv at 
gøre sætningen færdig: Vi tror, kurvens form 
skyldes, at ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________

d. Hvilken sammenhæng er der mellem jeres 
resultater og plantevækst generelt? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

e. Hvilken betydning har jeres resultater for 
konstruktionen af jeres lodrette haver: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

Afstand fra lyskilde Antal bobler pr. minut

0 cm 

25 cm

50 cm

1 m

2 m
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