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Pojmovanje fotosinteze
Pred začetkom pedagoške prakse v 4. letniku Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani sem izve-
dela, da bom v osnovni šoli v petem razredu poučevala fotosintezo. Zavedla sem se resnosti teme, 
saj smo se v okviru študija na pedagoški fakulteti večkrat pogovarjali o kopici napačnih predstav, 
ki jih imajo učenci o tem pojmu. na praksi sem ugotovila, da večina učencev misli, da rastlina dobi 
hrano iz zemlje. Opazila sem tudi, da veliko učencev tudi ne razume, da rastline dihajo. Pogla-
bljanje v problem je pripeljalo do tega, da sem to temo izbrala za diplomsko delo, v kateri  sem 
pod vodstvom mentorice dr. Darje skribe Dimec raziskala, kako dobro učenci, študenti in učitelji 
razumejo proces fotosinteze. Tako je kot povzetek nastal tudi ta članek.

najpogostejša napačna pojmovanja, 
ki jih imajo učenci o fotosintezi 
(prehranjevanju rastlin)

R. Driver in sodelavci (1992) menijo, da je proces 
fotosinteze zapleten pojav, zato ga otroci in  tudi sta-
rejši učenci težko razumejo. O fotosintezi (prehranje-
vanju rastlin) je bilo narejeno že veliko raziskav. Izka-
zalo se je, da imajo otroci povsod po svetu podobne 
težave pri razumevanju tega procesa. Najpogostejša 
napačna pojmovanja, ki jih imajo različno stari učen-
ci, so:
− rastline dobijo svojo hrano iz zemlje,
− korenine so organ za hranjenje,
− rastline imajo različne vire hrane,
− voda, minerali, gnojila, ogljikov dioksid in sončna 

svetloba so hrana za rastline,
− fotosintezo razumejo tudi kot dihanje rastlin, 
− fotosinteze mnogi učenci ne vidijo kot procesa, po-

membnega za rastline, ampak kot nekaj, kar rastli-
ne delajo v dobro ljudi in živali.

Učenci se ne zavedajo, da življenje izvira prav iz ra-
stlin, iz procesa fotosinteze. Velikokrat mislijo, da je 
fotosinteza snov in ne proces. Zelo slabo tudi razume-

jo vlogo energije v procesu prehranjevanja rastlin. 
Druga, manj pogosta, napačna pojmovanja so še:
− učenci mislijo, da vso pridobljeno hrano rastline 

porabijo za rast;
− ko so trinajstletniki pisali o tem, kaj si predstavljajo 

pod pojmom fotosinteze, jih je 54 % pisalo o pride-
lovanju hrane, 19 % o pridelovanju ogljikovih hi-
dratov, samo 3 % učencev je omenilo fotosintezo 
kot shranjevanje energije;

− nekateri klorofil povezujejo s hrano, nekateri ga 
pojmujejo kot zaščito, spet drugi kot nekaj za shra-
njevanje, nekaj učencev pa ga dojema kot kri v ra-
stlini, ali pa kot snov, ki razbija škrob, veliko pa jih 
misli, da služi  privlačnejšemu izgledu lista. Nekate-
ri učenci so prepričani, da klorofil privlači sončno 
svetlobo in absorbira ogljikov dioksid. Dejstvo je, 
da ga zelo malo učencev razume v vlogi pretvornika 
sončne energije v kemično;

− mnogi učenci mislijo, da rastline direktno upora-
bljajo sončno energijo za življenje, brez vmesnega 
procesa fotosinteze;

− učenci izraza toplota in svetloba zamenjujejo. 80 % 
trinajstletnikov misli, da je toplota sonca glaven vir 
energije za fotosintezo;

− otroci vedo, da z vdihom človek dobi kisik. Kisik 
razumejo kot nekaj dobrega, medtem ko ogljikov 
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dioksid in ostale pline dojemajo kot škodljive. 
Učenci vedo, da z dihanjem živa bitja sproščajo 
ogljikov dioksid, kisik pa vdihujejo. Pojem fotosin-
teze pa razumejo kot nekakšno dihanje rastlin (Dri-
ver in sodelavci, 1992).

raziskava o prehranjevanju rastlin

Proces fotosinteze je eden osnovnih procesov, ki 
omogoča življenje na Zemlji, hkrati pa povzroča razu-
mevanje tega procesa vrsto zadreg in napačnih pojmo-
vanj. Ker je obravnava tega, od kod dobijo rastline 
hrano, sestavni del ciljev učnega načrta za predmet 
Naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole, je 
pomembno, da se zavedamo, kakšna pojmovanja o fo-
tosintezi imajo učenci, zanimivo pa je tudi vedeti, ka-
kšna so pojmovanja študentov, bodočih učiteljev in že 
delujočih učiteljev. 

Podatke za potrebe raziskave smo zbirali na podlagi 
anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen 121 učencem 
5. razreda osnovne šole, 111 študentom 3. letnika Pe-
dagoške fakultete (smer razredni pouk) in 91 učite-
ljem razrednega pouka. Anketni vprašalnik je bil sesta-
vljen iz osmih vprašanj zaprtega tipa z večstransko 
izbiro vnaprej navedenih možnosti in enega vprašanja 
odprtega tipa, v katerih  so lahko anketiranci svoja 

pojmovanja narisali ali opisali. V tem prispevku bomo 
predstavili le odgovore, ki smo jih dobili na vprašanje 
odprtega tipa. 

Glede na različne vire je znano, da je najpogostejše 
napačno pojmovanje, da dobijo rastline hrano iz ze-
mlje. To pojmovanje smo preverjali z odprtim vpraša-
njem. Vprašanje je preverjalo, kako si učenci, študenti 
in učitelji predstavljajo prehranjevanje rastlin. Ilustra-
cija rastline je anketirance spraševala: »Od kod dobim 
hrano? Zanima me, kako si to predstavljate? Lahko 
narišete ali opišete.« (Slika 1).  Ker je bilo to vprašanje 
odprtega tipa, smo odgovore združili v posamezne ka-
tegorije (Tabela 1).

Tabela 1: Primerjava odgovorov učencev, študentov in učiteljev na vprašanje, od kod dobi rastlina hrano.

KATEGORIJE ODGOVOROV
UČENCI ŠTUDENTI UČITELJI

f f (%) f f (%) f f (%)

PRAVILEN ODGOVOR (smiselno omenjena voda, ogljikov dioksid in 
sonce)

36 29,7 34 30,6 46 50,5

NEPOPOLEN ODGOVOR (izpuščena ena od stvari, ki sodeluje pri  
fotosintezi)

30 24,7 38 34,2 28 30,7

Omemba sonca in ogljikovega dioksida  (izpuščena voda) 3 2,4 2 1,8 2 2,2

Omemba sonca in vode (izpuščen ogljikov dioksid) 24 19,8 35 31,5 19 20,8

Omemba vode in  ogljikovega dioksida  (izpuščeno sonce) 3 2,4 1 0,9 7 7,7

NEPRAVILEN ODGOVOR (omenjena samo ena od stvari, ki sodeluje pri 
fotosintezi oziroma omenjanje korenin, zemlje in vode)

44 36,3 29 26,1 11 12,0

Omemba korenin in vode 13 10,7 3 2,7 1 1,1

Omemba korenin in zemlje 21 17,3 12 10,8 4 4,4

Samo omemba ogljikovega dioksida 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Samo omemba vode 4 3,3 4 3,6 2 2,2

Samo omemba sonca 6 4,9 10 9,0 4 4,4

DRUGO 11 9,1 10 9,0 6 6,6

Ni odgovora 8 6,6 3 2,7 4 4,4

Napačno razumevanje vprašanja (anketiranci so mislili, da jih  
sprašujemo, kje ljudje dobimo hrano)

3 2,4 7 6,3 2 2,2

SKUPAJ 121 100,0 111 100,0 91 100,0

Slika 1: Od kod rastlina pridobiva hrano?
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Med pravilne odgovore smo uvrstili vse tiste odgo-
vore, ki so imeli slikovno ali besedno smiselno ome-
njene vodo, sonce in ogljikov dioksid. Tudi odgovore 
s povedjo »Rastline si same naredijo hrano« smo uvr-
stili v kategorijo pravilnih odgovorov. V kategorijo 
nepopolnih odgovorov smo uvrstili tiste, v katerih  so 
anketiranci izpustili eno od snovi, ki sodeluje pri na-
stajanju hrane v rastlini. Med nepravilne odgovore 
smo uvrstili odgovore anketirancev, ki so omenjali ko-
renine in vodo ali korenine in zemljo ali samo eno 
stvar, ki sodeluje pri nastajanju hrane v rastlinah (samo 
sonce, samo ogljikov dioksid ali samo vodo). V kate-
gorijo Drugo smo uvrstili neodgovorjene in tiste, v 
katerih  anketiranci vprašanja niso pravilno razumeli.

Iz Tabele 1 je razvidno, da najbolje razumejo prehra-
no rastlin učitelji, saj jih je polovica (50,5 %) pravilno 
zapisala in narisala svoja razmišljanja o tem. Pri tem 
vprašanju je pravilno definiralo prehrano rastlin 30,6 
% študentov in 29,7 % učencev. Rezultati so nas ne-
koliko presenetili, saj smo predvsem pri študentih pri-
čakovali boljše rezultate. V kategorijo nepopolnih od-
govorov se je uvrstilo 34,2 % študentov, nekaj 
odstotkov manj učiteljev (30,7 %) in 24,7 % učencev. 
Največ anketirancev je omenilo sonce in vodo, poza-
bili pa so omeniti ogljikov dioksid. Takih je bilo 19,8 
% učencev, 31,5 % študentov in 20,8 % učiteljev. Kar 
7,7 % učiteljev je v svojih odgovorih pozabilo napisati 
ali narisati sonce. R. Driver in sodelavci (1992) nava-
jajo Barkerjevo raziskavo, v kateri se je izkazalo, da 80 
% trinajstletnikov misli, da je sončna toplota glavni 
vir energije za fotosintezo. Učenci razumejo sonce kot 
enega največjih virov za rast, medtem ko naj bi bili 
prst, minerali, voda, zrak in veter manj pomembni. 
Nam so enajstletni učenci na vprašanje, od kod rastli-
na dobi hrano, večkrat omenili sonce in vodo (19,8 
%) kot pa samo sonce (4,9 %), kar je razvidno iz Ta-
bele 1. V kategorijo nepravilnih odgovorov se je uvr-
stilo 36,3 % odgovorov učencev, 26,1 % odgovorov 
študentov in 12,0 % odgovorov učiteljev. Rezultati 
nam povedo, da več kot ena tretjina učencev 5. razre-
da ne razume pravilno prehrane rastlin, pa tudi zelo 
veliko študentov in učiteljev je ne razume. Veliko 
učencev meni, da dobi rastlina hrano s koreninami iz 
zemlje (17,3 %), kar naj bi bila glede na literaturo naj-
pogostejša napačna predstava. Tudi pri študentih in 
učiteljih se je to pokazalo kot najpogostejši napačen 
odgovor. Samo omemba korenin in vode  je pri štu-
dentih in učiteljih manj pogosta kot pri učencih (10,7 
%). Malo je bilo učencev, ki so v odgovorih omenjali 
samo eno od snovi, ki sodeluje pri fotosintezi (vodo 
3,3 %, sonce 4,9 % učencev). Ugotovili smo tudi, da 
je korenine, zemljo in vodo omenila manj kot tretjina 

učencev (28,0 %) ter manj kot sedmina študentov 
(13,5 %) in dvajsetina učiteljev (5,5 %). 

Kar nekaj anketirancev vprašanje razumelo napač-
no. Mislili so, da se njih (kot ljudi) sprašuje, kje dobi-
jo hrano, zato smo dobili odgovore, kot so: v trgovini, 
v pekarni, v nakupovalnih središčih. Take odgovore je 
napisalo 2,4 % učencev, 6,3 % študentov in 2,2 % 
učiteljev. Na vprašanje ni odgovorilo 6,6 % učencev, 
2,7 % študentov in 4,4 % učiteljev. Če seštejemo od-
stotke kategorij z nepopolnimi odgovori, nepravilnimi 
odgovori in kategorijo Drugo, lahko vidimo, da ima 
pomanjkljivo znanje o fotosintezi kar 70,1 % učencev, 
69,3 % študentov in 49,3 % učiteljev.

razprava

Dobljeni rezultati, v katerih  je le slaba tretjina učen-
cev in študentov ter polovica anketiranih učiteljev pra-
vilno pojasnila prehranjevanje rastlin, nas pravzaprav 
ne presenečajo. Verjetno bi na neposredno vprašanje o 
procesu fotosinteze dobili bistveno več pravilnih od-
govorov. Intuitivna pojmovanja, da dobijo rastline 
hrano iz zemlje oziroma da je voda z mineralnimi 
snovmi hrana za rastline, se ohranjajo dolgo časa in jih 
tudi šolsko učenje ne nadomesti popolnoma. V Nara-
voslovni solnici je na problem tega, da učenci mislijo, 
da rastline srkajo hrano iz prsti, v kateri rastejo, že 
pred leti opozoril Krnel (2006). Dodatno zmedo pri 
pojmovanju prehranjevanja rastlin po njegovem pov-
zroča izraz hranilne snovi, ki se pogosto pojavlja v uč-
benikih v trditvi – »rastline s koreninami srkajo hra-
nilne snovi iz prsti«, v kateri  so korenine prikazane 
kot nekakšen organ za hranjenje. Krnel pravi, da bi 
morali avtorji učbenikov in učitelji pri pouku pouda-
riti, da korenine niso organ za hranjenje rastlin, tem-
več le sodelujejo (s srkanjem vode iz zemlje) pri pre-
hrani rastlin. Krnel je tudi prepričan, da eno od 
pogostih napačnih pojmovanj hrane nastane, ko se 
povezava med hrano in hranjenjem, vnašanjem snovi 
v organizem od zunaj, prenese iz izkušenj ljudi/živali 
na rastline. 

Krnel (1999) je opozoril še na en problem, ki se ne-
posredno nanaša na napačna pojmovanja pri razume-
vanju prehranjevanja rastlin. Pojem hrana ima namreč 
v vsakdanjem življenju različne pomene, zato večkrat 
pride do zmede pri razumevanju te besede. Ljudje jo 
običajno povezujemo s snovmi, ki jih vnašamo v orga-
nizem , da živimo. Krnel je hrano opredelil kot: 
a) vir energije, kar pomeni, da se hrana razgradi do 

konca – v celicah zgori do ogljikovega dioksida in 
vode ter 
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b) snov za izgradnjo organizma, kar pomeni, da se 
hrana ne razgradi popolnoma, temveč le do manj-
ših organskih molekul. Celice te molekule uporabi-
jo za rast in jih vgradijo v organizem (primer: iz 3 
kg težkega dojenčka lahko zraste 80 kg težek mla-
denič).

K napačnemu pojmovanju poleg omenjenega pri-
spevajo tudi reklame, na primer trditev, da je substral 
(mineralno gnojilo) hrana za rastlino (Skribe Dimec, 
Gostinčar Blagotinšek, Florjančič in Zajc, 2003). 

Po nasvetu Krnela (2006) bi se zadregi, ki se nanaša 
na pojmovanje hrane, lahko izognili, če bi se besedi 
hrana pri rastlinah izognili in rekli, da rastline spreje-
majo iz okolja energijsko revne snovi (neenergijska 
hranila) in jih v procesih izgradnje spremenijo v ener-
gijsko bogate organske snovi (energijska hranila).  Po 
nasvetu avtorjev priročnika za predmet Naravoslovje 
in tehnika v 5. razredu (Skribe Dimec, Gostinčar Bla-
gotinšek, Florjančič in Zajc, 2003) pa bi lahko proces 
fotosinteze opredelili kot proces, pri katerem rastline 
iz enostavnih snovi (vode in ogljikovega dioksida) iz-
delujejo energetsko bogate snovi (glukozo).

sklep

Učencem v osnovni šoli želimo poenostaviti razu-
mevanje procesa fotosinteze, zato izraz »fotosinteza« 
nadomestimo z izrazom »prehrana rastlin«. To pa pov-
zroči nemalo zadreg. Temu, da si rastline delajo hrano 
same, se ne moremo izogniti, saj mednarodne primer-
jalne študije pogosto učence sprašujejo, kje nastaja 
hrana za rastline. Naravoslovci (Krnel, 2006) opozar-
jajo, da je izraz hrana preveč splošen, če se uporablja v 
povezavi z rastlinami. Na problem pojmovanja hrane 
opozarjajo tudi Skribe Dimec, Gostinčar Blagotinšek, 
Florjančič in Zajc (2003), ko pravijo, da večina otrok 
in odraslih misli, da dobijo rastline hrano iz zemlje, 
kar nasprotuje trditvi, da si rastline delajo hrano same. 
Rastline v resnici iz zemlje črpajo mineralne oziroma 
rudninske snovi, ki jim nekateri pravijo tudi hranilne 
snovi. Pojmovno zmedo pri procesu fotosinteze je mo-
goče zmanjšati tako, da namesto izraza »hrana« upora-
bljamo izraz «energetsko bogate snovi« ali »organske 
snovi« ali »energijska hranila«. Tudi rezultati naše raz-
iskave potrjujejo, da bi morali v 5. razredu osnovne 
šole prehrani rastlin (fotosintezi) posvečati več pozor-
nosti. Še pomembnejša ugotovitev pa je, da bi morali 
temu bistveno več pozornosti nameniti tudi na Peda-
goški fakulteti Univerze v Ljubljani. Iz rezultatov razi-
skave je razvidno, da imajo tudi že delujoči učitelji kar 
nekaj napačnih predstav, povezanih s fotosintezo. Če 

že učitelj nima razčiščenih pojmov, jih tudi učenci ne 
morejo imeti. Prehranjevanje rastlin (fotosinteza) je 
zaradi kompleksnosti in abstraktnosti učencem težko 
za razumevanje in učiteljem za poučevanje. Učitelji bi 
morali biti po našem mnenju seznanjeni z najpogo-
stejšimi napačnimi predstavami, ki jih imajo učenci. 
Tako bi bili spodbujeni, da bi tudi sami preverili pred-
stave svojih učencev in bili pozorni na njihova napač-
na pojmovanja. Poučevanje bi morali nato prilagoditi 
ugotovitvam, ki jih dobijo od svojih učencev. Naju-
činkovitejša pot je, da učence seznanimo z različnimi 
pojmovanji, nato pa poskušamo napačna pojmovanja 
nadomestiti s strokovno neoporečno razlago. 
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