
Fotosyntes och cellandning 
 
Vad är fotosyntesen? 
Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten 
med solljuset som energikälla. Under processen frigörs syre.  
Fotosyntesen sker alltså under solljusets medverkan och möjliggörs av bladens gröna färgämne, 
klorofyll. 
Andningen och vattenavdunstningen regleras genom ett stort antal klyvöppningar i den  
hudvävnad som täcker bladytan. 
Fotosyntesen äger rum i cellerna hos de gröna växtdelarna och framför allt i bladen.  
De kolhydrater som byggs upp i de gröna växtdelarna transporteras till de delar av växten som 
behöver näring för sin ämnesomsättning och tillväxt samt till de vävnader som lagrar näring, 
vanligen som stärkelse. 
 
I nästa steg blir de gröna växterna näringen, direkt eller indirekt, för djur och svampar och för de 
bakterier som inte själva fotosyntetiserar. 
 
Så fungerar fotosyntesen: 
Inuti bladet hittar vi alla de ämnen som behövs för fotosyntesen, och då främst vatten. Trädet 
suger upp vatten genom rötterna, stammen, grenarna, kvistarna – ända ut till bladen. Bladet tar 
upp koldioxid i luften genom små så kallade klyvöppningar på undersidan. 
För att fotosyntesen ska fungera krävs solenergi.  
Så vad är det som händer? Jo, energin i solljuset fångas upp av små, gröna klorofyllfyllda 
celldelar som kallas kloroplaster. I kloroplasten förenas de två upptagna ämnena vatten och 
koldioxid. Och med hjälp av den uppfångade solenergin kan klorofyllet omvandla dem till glukos 
– eller druvsocker som det också kallas 
– och syre. 
 
Glukos är alla gröna växters näringsämne. Inuti bladet omvandlas en del av glukosen till 
stärkelse, som sedan hålls kvar i bladet som energireserv. Största delen av glukosen löses upp 
i vattnet och färdas sedan genom bladnerverna ut ur bladet och ned genom hela trädet, och ger 
näring åt kvistar, grenar och stam. 
Resten av glukosen når till slut trädets rötter, där den omvandlas till stärkelse. Stärkelsen i 
rötterna är trädets stora näringsreserv inför vintern och inför lövsprickningen på våren. 
 
Fotosyntesen producerar även en annan viktig produkt – syret. Syret avges ut i luften genom de 
små klyvöppningarna på bladets undersidan. Syre är livsviktigt för allt levande på jorden. Men 
även växter behöver syre för att leva. De andas också, precis som människor och djur. Växten 
tar hela tiden tillbaka små mängder syre ur luften genom bladens klyvöppningar. I cellerna förs 
syret samman med den energirika glukosen, så att växten kan utvinna energi som den behöver 
för att leva. 
 
Växter andas – cellandningen 
Två olika processer äger rum inuti gröna växter. Den ena är fotosyntes. Den andra processen 
som äger rum inuti växten är så kallad cellandning. Med hjälp av solenergi kan växten framställa 
glukos och avge syre i luften. 
Vid cellandning däremot tar växten upp syre ur luften och återomvandlar det, tillsammans 
med glukos, till vatten och koldioxid. På så sätt utvinner växten energi. De här processerna är 
livsnödvändiga för växterna, men också för att allt levande på jorden ska kunna överleva. 
Vid fotosyntes ombildas vatten och koldioxid till glukos och syre genom att energi tillförs. Vid 
cellandningen däremot återomvandlas glukos och syre till vatten och koldioxid, och energi 
utvinns. Det handlar alltså om två motgående livsprocesser, där den ena fångar upp energin 
från solljuset medan den andra använder den energin för att upprätthålla allt liv på jorden. 
 



Så fungerar gasutbytet 
I gröna växter äger ovanstående två processer rum samtidigt. Man kan se det på en växts 
så kallade gasutbyte. Växter tar upp koldioxid ur luften och avger syre. Men det finns tydliga 
skillnader beroende på tiden på dygnet. 
När det är ljust får växterna rikligt med solljus och kan använda sig av fotosyntes. Den tar upp 
koldioxid och avger syre, men den utgående luften innehåller mindre koldioxid och mer syre. 
Men när det är mörkt (t.ex. på natten) sker ingen fotosyntes då det saknas solljus. Då stiger 
koldioxidhalten, samtidigt som syrehalten sjunker. Växten andas även då det är mörkt. 
När dagen gryr sätts fotosyntesen igång igen. En kort tidsperiod är förbrukningen och 
produktionen av koldioxid är exakt lika stora. Detta kallas kompensationspunkten. Men ju mer 
dagsljuset tilltar, desto mer ersätts andningen av fotosyntes. Totalt sett förbrukar växten 
återigen stora mängder koldioxid och avger stora mängder syre. 
 
Bearbetningen av glukos 
Genom fotosyntes tillverkar gröna växter sin egen näring, glukos, och lagrar den i form 
av stärkelse. Många djur kan äta växter, som exempelvis gräs, och bryta ned det. Men 
människornas mage och tarm klarar inte av att bryta ned energiinnehållet i växterna. 
Spannmålsväxter som ex. vete lagrar stora mängder stärkelse i sina ax. För att vi människor ska 
kunna tillgodogöra oss energin måste vi först skörda och bearbeta axen (som då vi bakar bröd 
av mjölet). Det är på de här omvägarna som växternas näringsämnen blir till näring åt oss. 
Genom fotosyntesen framställer de gröna växterna glukos, som växterna sedan kan använda för 
att tillverka många andra ämnen. Glukos är alltså utgångspunkten för hela näringskedjan här på 
jorden. 
 
Några av de viktigaste ämnesgrupperna som glukos kan omvandlas till: 
1. Glukosen omvandlas till disackarider, t.ex. rörsocker som finns i strösocker eller bitsocker. 
2. Stärkelse bildas genom att tusentals glukosmolekyler binds till varandra. Stärkelserikt mjöl är 
exempelvis grunden för nästan all bakning. 
3. Cellulosa är också en kedja av tusentals glukosenheter. Men de är sammanbundna på ett annat 
sätt – det är därför människokroppen inte kan bryta ned cellulosa, vilket däremot växtätande  
djur kan. Som vi sedan i vår tur kan äta. 
4. Oljor eller fetter kan också tillverkas av växten utifrån glukos. Vegetabiliska oljor och fetter är 
värdefulla, energirika näringskällor för oss människor. 
5. Växter kan också göra om glukos till protein. Vegetabiliskt protein är en viktig del av 
människans kost. 


