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1. UVOD 

Učenje o fotosintezi, njenem poteku in pomenu je najverjetneje mnogim že v osnovni šoli 

povzročalo kup težav. Lahko bi rekli, da že ob omembi fotosinteze kot učne teme mnogi 

pomislijo na njeno težavnost, pa naj bodo to učenci, dijaki ali pa njihovi učitelji oz. 

profesorji. Kljub negativnemu slovesu fotosinteze kot učne teme pa fotosinteza ostaja 

bistven proces za delovanje sveta. 

Fotosinteza je bistven proces za večino ekosistemov na Zemlji, saj se pri njej ustvarja 

organska snov (Barker in Carr, 1989a). Znanje fotosinteze je tako bistvenega pomena za 

razumevanje tega, kako naš svet deluje kot sistem (Eisen in Stavy, 1988). Za poučevanje 

pa fotosinteza predstavlja težavo (Yenilmez in Tekkaya, 2006). Učenci začnejo fotosintezo 

spoznavati že v nižjih razredih osnovne šole, od šestega razreda dalje pa predstavlja enega 

od pomembnih ciljev pouka naravoslovja oz. biologije. Po koncu osnovne šole naj bi 

učenci glede na prejšnje učne načrte tako znali pojasniti proces fotosinteze in njen pomen 

ter pri tem pravilno razumeli pojme voda, svetloba, ogljikov dioksid, kisik, ogljikovi 

hidrati. Znali naj bi tudi razložiti proces in pomen celičnega dihanja (Verčkovnik, 2000).  

Raziskave kažejo, da je med učenci različnih starosti v zvezi s fotosintezo veliko naivnih in 

napačnih predstav (Haslam in Treagust, 1987). Tako si otroci in tudi odrasli pod 'hrano za 

rastline' najpogosteje predstavljajo tekoča gnojila. Ta predstava je poleg tega povezana z 

zgrešeno analogijo, da rastline sprejemajo hrano iz tal s pomočjo korenin, podobno kot se 

hranijo živali. S tem je povezana še druga, prav tako močno razširjena napačna predstava, 

in sicer, da se masa rastline v večini povečuje zaradi snovi, ki jih rastlina sprejme iz tal in 

ne iz zraka. Zaradi poudarka, ki ga učitelji pri pouku o rastlinah namenjajo fotosintezi, 

učenci ob koncu osnovne šole pogosto menijo, da sta fotosinteza in celično dihanje 

podobna procesa, le da eden poteka pri rastlinah, drugi pa pri živalih (Cañal, 1999).  

1.1 CILJI  

Pouk lahko učinkovito izboljšamo samo če vemo, kakšno predznanje imajo učenci. Zato je 

bil cilj raziskave dobiti pregled nad znanjem dijakov naših tehniških srednjih šol o procesu 
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fotosinteze in ugotoviti, kakšen je njihov odnos do fotosinteze. Hkrati smo želeli preveriti, 

ali imajo ti dijaki v zvezi s procesom fotosinteze značilne napačne predstave.  

1.2 HIPOTEZE 

Za raziskavo smo postavili naslednje hipoteze: 

1. Dijaki slabo razumejo proces fotosinteze.  

2. Dijaki slabo razumejo pomen fotosinteze za rastline oz. za celoten ekosistem. 

3. Znanje dijakov o fotosintezi je faktografsko. Povedati znajo, katere snovi vstopajo 

v fotosintezo in katere pri njej nastajajo. 

4. Večina dijakov celično dihanje pri rastlinah zamenjuje s fotosintezo. 

5. Dijaki imajo o fotosintezi in povezujočih konceptih izoblikovane napačne 

predstave. 
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2. PREGLED OBJAV 

2.1 TEORETIČNI OKVIR FOTOSINTEZE 

2.1.1 Proces fotosinteze 

Vsi organizmi potrebujemo za svoje delovanje energijo, ki pa mora biti v za nas primerni 

obliki. Energija, ki jo izkoriščajo živa bitja, mora biti v obliki kemijske energije. Proces, ki 

lahko spreminja sončno energijo v kemijsko energijo, pa je fotosinteza (Taiz in Zeiger, 

2006). 

Fotosintezo poleg rastlin vršijo še nekateri organizmi iz skupine Protista in nekatere 

bakterije. V skupini Protista so to vse alge. Skupina bakterij, ki fotosintetizira, pa so 

cianobakterije ali modrozelene cepljivke. Organske snovi, ki organizmom predstavljajo 

hrano, si te skupine organizmov s pomočjo fotosinteze proizvedejo same, zato jih 

uvrščamo med avtotrofne organizme. Vso energijo, ki jo potrebujejo za preživetje, dobijo v 

obliki svetlobne energije od sonca in jo v kemijsko energijo pretvorijo same s fotosintezo 

(Sadava in sod., 2008). 

Fotosinteza poteka pri fotosintetskih evkariontskih organizmih (to so rastline in alge) v 

celičnih organelih, imenovanih kloroplasti. Kloroplast obdajata dve membrani – zunanja in 

notranja. Poleg teh dveh membran pa se znotraj kloroplasta v t. i. stromi nahaja tudi 

membranski sistem. Membrane membranskega sistema, imenovane tilakoidne membrane, 

so naložene v skladovnice, ki se imenujejo grane. Sestavni del tilakoidnih membran pa so 

proteinski kompleksi, na katere so vezane klorofilne molekule, ki so ključne za potek 

fotosinteze (Taiz in Zeiger, 2006). Mesto fotosinteze pri fotosintetskih bakterijah pa je prav 

tako sistem notranjih membran. Notranje membrane fotosintetskih bakterij so del celične 

membrane, ki se uviha navznoter v citoplazemski prostor (Sadava in sod., 2008). 

V rastlinah poteka fotosinteza v tistih delih rastline, kjer se nahaja klorofil oz. kloroplasti. 

To so vsi zeleni deli rastline. Najbolj specializiran rastlinski organ, kjer poteka fotosinteza, 

pa je list (Sadava in sod., 2008). 
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V resnici je fotosinteza proces, sestavljen iz mnogih reakcij, pri katerih svetlobna energija 

poganja nastanek organskih snovi iz anorganskih. V nastalih organskih snoveh – ogljikovih 

hidratih – je energija shranjena v obliki kemijske energije. Ta kemijska energija se porablja 

za vse nujne procese v celicah rastlin in je hkrati oblika energije, primerna za druge 

organizme (Taiz in Zeiger, 2006). 

Reaktanta pri fotosintezi sta ogljikov dioksid in voda. Ogljikov dioksid dobi rastlina iz 

zraka, in sicer prek listnih rež. Vodo skupaj z mineralnimi snovmi  rastlina privzema iz tal 

oz. iz prsti s pomočjo korenin. Produkt, poleg glavnega, torej ogljikovih hidratov, je še 

kisik. Poenostavljena enačba fotosinteze se glasi: 6CO2 + 6H2O –> C6H12O6 + 6O2 (Sadava 

in sod., 2008). 

Fotosinteza zajema veliko posamičnih reakcij, ki jih lahko razdelimo v dve večji skupini: 

fotokemične in nefotokemične reakcije (Sadava in sod., 2008). 

Bistvo fotokemičnih reakcij je, da sončna energija poganja reakcije na tilakoidnih 

membranah, pri tem pa nastajajo energijsko bogate molekule. Sončna svetloba se namreč 

pretvori v kemijsko energijo, ki je v teh t. i. energijsko bogatih molekulah. To so molekule 

ATP in NADPH + H
+
. Pomembna reakcija tekom fotokemičnih reakcij za nastanek 

molekul ATP in NADPH + H
+
 je tudi razgradnja vode, pri čemer se kot stranski produkt 

sprošča kisik (Sadava in sod., 2008; Taiz in Zeiger, 2006). 

Nefotokemične reakcije potekajo v stromi kloroplasta. Pri nefotokemičnih reakcijah se 

porabljajo energijsko bogate molekule ATP in NADPH + H
+
 (nastale v fotokemičnih 

reakcijah) za vezavo ogljikovega dioksida na sladkor ribuloza-1,5-bifosfat. V tem 

cikličnem procesu, imenovanem Calvinov cikel, nastaja sladkor gliceraldehid-3-fosfat, ki 

je osnova za nastanek glukoze (pa tudi za nastanek aminokislin in maščobnih kislin). 

Glukoza je osnova za sintezo saharoze ali škroba (Sadava in sod., 2008; Taiz in Zeiger, 

2006). 

2.1.2 Fotosinteza in celično dihanje 

Pri fotosintezi nastajajo organske snovi, oz. bolj natančno so to ogljikovi hidrati. Celično 

dihanje pa je proces, pri katerem se sprošča energija, shranjena v organskih snoveh, 
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prvenstveno v ogljikovih hidratih. Ta energija je pomembna za delovanje celic in zato za 

delovanje celotnega organizma. Če je fotosinteza proces, ki poteka le pri določenih 

skupinah organizmov (rastline, fotosintetske bakterije in alge), celično dihanje poteka pri 

skoraj vseh živih bitjih (z izjemo anaerobnih bakterij). Za razliko od fotosinteze, ki poteka 

le v zelenih delih rastline, celično dihanje poteka v vseh rastlinskih tkivih, in to ves čas – 

24 ur na dan (Taiz in Zeiger, 2006). 

Kot substrat se pri celičnem dihanju ponavadi omenja glukozo. Vendar se poleg glukoze 

lahko uporabljajo tudi druge snovi, npr. pri rastlinah je to pri fotosintezi nastali sladkor 

trioza fosfat. Splošno gledano pa je pri rastlinah osnova za celično dihanje saharoza. 

Saharoza in kisik sta pri celičnem dihanju glavna reaktanta. Glavna produkta pa sta 

ogljikov dioksid in voda. Posplošena enačba celičnega dihanja je naslednja: C12H22O11 + 

12O2 –> 12CO2 + 11H2O. Prav tako kot pri fotosintezi, moramo tudi pri celičnem dihanju 

vzeti v obzir dejstvo, da je tudi celično dihanje v resnici sestavljeno iz mnogih reakcij. V 

splošnem se pri celičnem dihanju rastlin saharoza oksidira do ogljikovega dioksida, kisik 

pa je prejemnik elektronov in se tako reducira v vodo. Energija, ki pri tej reakciji nastaja, 

je shranjena v energijsko bogatih molekulah ATP, ki so vir direktno uporabne energije za 

delovanje celic (Taiz in Zeiger, 2006). 

2.2 POMEN POUČEVANJA FOTOSINTEZE 

Kakšni naj bi sploh bili razlogi, da se poučuje fotosintezo, zakaj jo je smiselno poučevati, 

oz. zakaj je to znanje za posameznika pomembno so vprašanja, ki se zastavljajo ob 

ugotavljanju znanja fotosinteze pri srednješolcih.  

Fotosinteza je bistven koncept v učnih načrtih predvsem zaradi pomena tega procesa, ki 

ustvarja vso organsko snov na Zemlji (Barker in Carr, 1989a). Anderson in sod. (1990) so 

mnenja, da je razumevanje fotosinteze, in prav tako celičnega dihanja, osnova za 

sistematično razumevanje ekologije, saj sta ključna procesa v kroženju ogljika in pri 

pretoku energije skozi ekosistem. Po njihovem mnenju je razlog za to tudi v tem, da se 

večina prehranjevalnih verig začne s fotosintezo in konča s celičnim dihanjem. Energija, 

sprejeta od sonca, s fotosintezo postane na ta način dosegljiva za metabolne procese vseh 

živih bitij. Fotosinteza in celično dihanje naj bi tako bila osrednja procesa za razumevanje 

različnih vidikov živih sistemov. Tudi druge skupine avtorjev (Ahopelto in sod., 2011) 
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govorijo o tem, da je vse življenje na Zemlji odvisno od sposobnosti rastlin, da pretvarjajo 

sončno energijo v kemijsko, ki je kot energijski vir uporabna tudi za ostala živa bitja, in da 

proizvajajo kisik. Mnenja vseh teh avtorjev na kratko povzameta Eisen in Stavy (1988), ko 

obrazložita, da se fotosinteza pojavlja v učnih načrtih za učence, stare toliko kot so v 

Sloveniji tisti, ki obiskujejo višje razrede osnovne šole (junior high school) zato, ker je 

znanje fotosinteze bistvenega pomena za razumevanje tega, kako svet deluje kot sistem.  

Razlog za poučevanje fotosinteze je torej v tem, da učenci z znanjem fotosinteze lažje 

razumejo delovanje sveta okrog sebe z vidika biologije, natančneje ekologije kot biološke 

discipline. Na ta način se učenci lahko zavejo pomena rastlin za ves svet in neločljive 

povezanosti vsega živega sveta. 

2.3 FOTOSINTEZA V UČNIH NAČRTIH 

V tem poglavju je predstavljeno, kako je tako pomembna tema, kot je fotosinteza, 

predstavljena v učnih načrtih pri nas. Najprej je tema fotosinteze predstavljena skozi 

vsebine, cilje in pojme iz učnih načrtov za naravoslovje in biologijo iz leta 2000. Učni 

načrti iz leta 2000 so bili med drugim tudi podlaga za znanje dijakov, udeleženih v tej 

raziskavi. Nato pa je tematika fotosinteze predstavljena še skozi vsebine in cilje trenutno 

uporabljenih in prenovljenih učnih načrtov za naravoslovje in biologijo iz leta 2011.  

2.3.1 Učni načrti iz leta 2000 

Učna načrta za predmeta naravoslovje in biologija vsebujeta posamezne učne teme. Del 

vsake teme so cilji, dejavnosti, vsebine, pojmi, didaktična priporočila in medpredmetne 

povezave. Vsebine so tiste, ki učno temo delijo na poglavja in podpoglavja. Kot je 

navedeno v učnem načrtu, ta razdelitev na poglavja ni storjena do potankosti, saj vsebino 

posamezne teme opredeljujejo še cilji in pojmi, ki so navedeni ob vsebinah. Cilji definirajo 

to, kar naj bi učenci pri določeni učni temi dosegli. Pojmi, ki naj bi jih učenci usvojili, pa, 

kot je že bilo omenjeno, opredeljujejo vsebino (Verčkovnik in sod., 2000; Brumen in 

Glažar, 2000; Verčkovnik, 2000). 

Fotosinteza se kot samostojen pojem obravnava pri predmetu biologija v 8. razredu 

osnovne šole (Tabela 1). Pri predmetu naravoslovje pa se v 6. in 7. razredu v okviru 
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določenih vsebin pripravi teren za obravnavo tega pojma (Tabela 1) za pozneje 

(Verčkovnik in sod., 2000; Brumen in Glažar, 2000; Verčkovnik, 2000). 

Tabela 1: Cilji, povezani z razumevanjem fotosinteze, v učnih načrtih za naravoslovje v 6. in 7. razredu 

ter biologijo v 8. razredu iz leta 2000  

(Povzeto po: Verčkovnik in sod., 2000; Brumen in Glažar, 2000; Verčkovnik, 2000) 

NARAVOSLOVJE 6 

UČNA TEMA VSEBINA  CILJI POJMI 

RASTLINJAK List – rastlinski organ Učenci se seznanijo z rastlinskim 

organom: listom. 

 

NJIVA IN POLJE  Učenci poznajo vlogo korenin in 

njihovo temeljno zgradbo. 

 

TOKOVI IN 

ENERGIJA 

Snovni tok Učenci iz vsakdanjih izkušenj, 

opazovanj in poskusov povzamejo, da 

žival in človek pridobivata energijo s 

hrano. 

Hrana je vir 

energije. 

 Svetloba 

 

Svetloba prinaša 

energijo. 

 

Tudi sonce je vir 

energije. 

Učenci zvedo, da rastline potrebujejo 

svetlobo za izdelavo hrane. 

 

Učenci spoznajo, da svetloba prenaša 

energijo: greje, spreminja stanje in 

zgradbo snovi, poganja električni tok. 

 

NARAVOSLOVJE 7 

UČNA TEMA VSEBINA  CILJI POJMI 

GOZD  Učenci znajo povezati rastlinske 

in živalske predstavnike v 

prehranjevalne splete. 

 

CELINSKE VODE  Učenci znajo povezati rastlinske 

in živalske predstavnike v 

prehranjevalne splete. 

 

MORJE  Učenci znajo povezati rastlinske 

in živalske predstavnike v 

prehranjevalne splete. 

 

Se nadaljuje 

Nadaljevanje 
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BIOLOGIJA 8 

UČNA TEMA VSEBINA  CILJI POJMI 

TEMELJI 

EKOLOGIJE 

Kroženje snovi in 

pretok energije v 

ekosistemu 

Učenci se seznanijo s procesom 

fotosinteze in spoznajo njen 

pomen. 

 

Učenci se seznanijo s procesom 

celičnega dihanja in spoznajo 

njegov pomen. 

fotosinteza  

(voda, svetloba, ogljikov 

dioksid, kisik in 

ogljikovi hidrati) 

 

celično dihanje 

2.3.2 Posodobljeni učni načrti iz leta 2011 

Posodobljen učni načrt za naravoslovje v 6. in 7. razredu je zgrajen iz 4 sklopov. Vsak 

sklop opredeljujejo vsebine, te pa so opredeljene z operativnimi cilji (Učni načrt … 

Naravoslovje, 2011). 

Posodobljen učni načrt za biologijo nadgrajuje in poglablja razumevanje bioloških 

konceptov, ki so jih učenci usvojili na podlagi učnega načrta za naravoslovje. Učni načrt za 

biologijo je razdeljen na vsebinske sklope, ki obravnavajo določena širša področja 

biologije. K vsakemu vsebinskemu sklopu je pripisan koncept oz. več konceptov, v katerih 

se skriva temeljno konceptualno razumevanje različnih področij biologije. K vsakemu 

konceptu pa spadajo cilji, ki učencem omogočijo razumevanje posameznega koncepta 

(Učni načrt … Biologija, 2011). 

Fotosinteza se pri naravoslovju v 6. razredu skupaj s celičnim dihanjem obravnava 

samostojno, kot ena izmed vsebin sklopa Živa narava (Tabela 2). V učnem načrtu za 

naravoslovje v 6. razredu so poleg neposredne omembe fotosinteze še cilji, ki se 

fotosinteze dotikajo posredno. To so cilji, povezani s sončno energijo, zgradbo in 

delovanjem rastlin ter pomenom rastlin v ekosistemu (Tabela 2). Pri naravoslovju v 7. 

razredu in pri biologiji v 8. in 9. razredu (Tabela 2) se fotosinteza obravnava le še posredno 

(npr. razumevanje povezav med proizvajalci in potrošniki) oz. so določeni cilji osnova za 

razumevanje fotosinteze (npr. razumevanje kemijskih reakcij) (Učni načrt … 

Naravoslovje, 2011; Učni načrt … Biologija, 2011). 
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Tabela 2: Cilji, povezani z razumevanjem fotosinteze, v učnih načrtih za naravoslovje v 6. in 7. razredu 

ter biologijo v 8. in 9. razredu iz leta 2011  

(Povzeto po: Učni načrt … Naravoslovje, 2011; Učni načrt … Biologija, 2011) 

NARAVOSLOVJE 6 

VSEBINSKI 

SKLOP 

VSEBINA OPERATIVNI CILJI 

ENERGIJA Sonce – osnovni vir 

energije na zemlji 

Učenci razumejo, da je sončna energija osnovni vir energije, 

nujno potreben za vzdrževanje življenja na Zemlji. 

 

Učenci spoznajo, da je v biomasi in fosilnih gorivih nakopičena 

sončna energija, ki se je v snovi vezala pri fotosintezi. 

ŽIVA NARAVA Fotosinteza in celično 

dihanje 

Učenci spoznajo, da se v rastlinskih in živalskih celicah v 

procesu celičnega dihanja sprošča energija za poganjanje 

življenjskih procesov, ter vedo, katere snovi se pri tem 

porabljajo in katere nastajajo. 

 

Učenci razumejo, da posamezni deli rastlinske in živalske celice 

(celični organeli) opravljajo posebne naloge (mitohondrij – 

celično dihanje; kloroplast – fotosinteza). 

 

Učenci razumejo, da v vseh rastlinskih in živalskih celicah ves 

čas poteka celično dihanje, v tistih rastlinskih celicah, ki 

vsebujejo kloroplaste, pa poteka tudi fotosinteza. 

 

Učenci spoznajo, da se med fotosintezo svetlobna energija s 

pomočjo klorofila pretvori v energijo, ki je vezana v organskih 

snoveh (sladkor); rastline organske snovi uporabljajo kot vir 

energije in kot surovino za izgradnjo lastnega telesa (na primer 

celuloza, škrob). 

 

Učenci spoznajo, da sta fotosinteza in celično dihanje zapletena 

procesa, ki lahko potekata samo v živi celici. 

 Zgradba in delovanje 

rastlin 

Učenci spoznajo osnovno zgradbo rastlinskih organov: lista, 

stebla in korenine in povežejo zgradbo organa z nalogami, ki jih 

ta opravlja. 

 

Učenci razumejo pomen fotosinteze, celičnega dihanja, 

izmenjave snovi z okoljem … 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

VSEBINSKI 

SKLOP 

VSEBINA OPERATIVNI CILJI 

 Rast in razvoj rastlin Učenci spoznajo, da seme vsebuje zarodek (mlado rastlino) in da 

semena vsebujejo veliko založnih snovi, ker mlada rastlina ne 

opravlja fotosinteze, dokler se ne razvijejo zeleni listi. 

 Pomen rastlin v 

ekosistemu in pomen 

za človeka 

Učenci razumejo, da je sončna energija glavni vir energije za 

ekosisteme. 

 

Učenci razumejo vlogo rastlin kot proizvajalcev hranilnih snovi 

in kisika; te snovi porabljajo tudi drugi organizmi na Zemlji 

(potrošniki). 

 

Učenci razumejo, da rastlina proizvedene hranilne snovi in kisik 

tudi sama porablja in da je potrošnikom na voljo samo tisti del 

snovi, ki ga rastlina uporabi za gradnjo telesa. 

 

Učenci spoznajo vpliv rastlin na sestavo ozračja in podnebne 

razmere na Zemlji. 

NARAVOSLOVJE 7 

VSEBINSKI 

SKLOP 

VSEBINA OPERATIVNI CILJI 

SNOVI Fizikalne in kemijske 

spremembe snovi 

Učenci razlikujejo med fizikalnimi in kemijskimi spremembami 

in sklepajo, pri katerih procesih oz. spremembah, ki jih poznajo 

iz življenja, se snov spreminja. 

 

Učenci spoznajo na preprostih primerih sinteze binarnih spojin 

pojme kemijska reakcija, reaktanti, produkti, in besedno 

opisujejo. 

 

Učenci spoznajo, da se pri kemijski reakciji spreminjata snov in 

energija. 

ENERGIJA Svetloba in barva Spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje 

snovi, spremembe agregatnega stanja, spremembe snovi (npr. 

fotosinteza, porumenitev časopisnega papirja), da lahko poganja 

električni tok (npr. sončne celice na žepnem računalu). 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

VSEBINSKI 

SKLOP 

VSEBINA OPERATIVNI CILJI 

ŽIVA NARAVA Zgradba in delovanje 

živali 

Učenci spoznajo, da so živali potrošniki; iz okolja 

sprejeto hrano porabijo za sproščanje energije za 

poganjanje življenjskih procesov, kot vir gradnikov za 

gradnjo lastnega telesa, del sprejete snovi pa lahko 

uskladiščijo v založnih tkivih. 

 

Učenci razumejo, da živali kot potrošniki privzemajo 

organsko hrano iz okolja. 

 

Učenci razumejo, da živali večinoma sproščajo energijo 

iz hrane s celičnim dihanjem, za kar sta potrebna 

dostava prebavljene hrane in kisika do vsake celice in 

odstranjevanje ogljikovega dioksida, odvečnih nerabnih 

in potencialno strupenih snovi, ki nastajajo pri presnovi. 

 Zgradba in delovanje 

ekosistemov 

Učenci spoznajo, da proizvajalci (rastline in fotosintezni 

mikroorganizmi kot temelj prehranjevalnega spleta) 

energijo, ki vstopa v ekosistem kot sončna energija, 

med fotosintezo pretvorijo v kemično vezano energijo, 

in da se ta energija nato prenaša od organizma do 

organizma skozi prehranjevalni splet (potrošniki – 

prehranjevanje z drugimi organizmi). 

BIOLOGIJA 8 

VSEBINSKI 

SKLOP 

KONCEPT CILJI 

ZGRADBA IN 

DELOVANJE 

ČLOVEKA 

Delovanje organizma 

je odvisno od 

sistemov, ki 

oskrbujejo celice s 

kisikom in odnašajo 

ogljikov dioksid. 

Učenci razumejo razliko med pljučnim in celičnim 

dihanjem ter njuno povezanost. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

BIOLOGIJA 9 

VSEBINSKI 

SKLOP 

KONCEPT CILJI 

KEMIJA ŽIVIH 

SISTEMOV 

Delovanje živih 

sistemov temelji 

na kemijskih in 

fizikalnih načelih. 

Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi 

naravi, ker ima sposobnost za tvorjenje mnogih kombinacij 

s samim seboj in z drugimi elementi. 

 

Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo 

kemijske reakcije. 

 

2.4 KONCEPTI FOTOSINTEZE 

Obstajajo različni koncepti, povezani s fotosintezo oz. pogledi nanjo, ki so predvsem 

podlaga za raziskovanje znanja učencev. Lahko so navedeni v učnih načrtih, lahko pa so 

tudi smernice za poučevanje fotosinteze. Barker in Carr (1989a) kot ključni koncept pri 

poučevanju za razumevanje fotosinteze vidita to, da se na fotosintezo gleda kot na proces, 

pri katerem nastajajo ogljikovi hidrati. Eisen in Stavy (1988) sta vprašanja v svojem 

vprašalniku, s katerim sta preverjali znanje fotosinteze, razvrstili med pet različnih 

konceptov. Ti koncepti so naslednji: sproščanje kisika pri rastlinah, celično dihanje, 

avtotrofno prehranjevanje, hrana in izkoriščanje sončne energije. Marmaroti in 

Galanopoulou (2006) pa sta v svojem vprašalniku preverjala znanje fotosinteze z vidika 

šestih različnih konceptov: fiziologija, fotosinteza in energija, fotosinteza kot kemijska 

reakcija, avtotrofnost, fotosinteza in celično dihanje ter fotosinteza in funkcije ekosistema. 

Yenilmez in Tekkaya (2006) sta v svoji raziskavi uporabila besedila, ki so bila oblikovana 

tako, da so spodbujala konceptualne spremembe. V besedilih so bili koncepti, vezani na 

naslednje teme: hrana rastlin, vloga prsti in listov pri fotosintezi, celično dihanje pri 

rastlinah. 
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2.5 TEŽAVNOST FOTOSINTEZE KOT UČNE TEME 

Fotosinteza se poučuje na vseh stopnjah izobraževanja, nanjo pa se gleda kot na abstraktno 

in težavno temo (Yenilmez in Tekkaya, 2006). To potrjujejo opažanja, da učenci doživljajo 

fotosintezo kot tisto temo, kjer imajo največ težav z razumevanjem. Ta opažanja so med 

drugim tudi spodbudila raziskavo, izvedeno na izraelskih srednjih šolah (Stavy in sod., 

1987). Vzrok za težavnost te tematike je dejstvo, da je fotosinteza kompleksna biološka 

tema, ki vsebuje ekološke, fiziološke, biokemijske, energijske in biološke koncepte. 

Povezave med njimi pa so učencem težko razumljive (Waheed in Lucas, 1992, cit. po 

Marmaroti in Galanopoulou, 2006). Problematičnost poučevanja fotosinteze se med 

drugim kaže tudi v tem, da se zgolj na podlagi opazovanja fotosinteze kot pojava ne da 

naučiti znanstvene razlage fotosinteze (Ahopelto in sod., 2011). Težavo predstavlja tudi 

dejstvo, da so učenci pogosto na ravni konkretnega mišljenja, fotosinteza pa je abstrakten 

koncept, ki se ga poučuje na ravni abstraktnega mišljenja (Seymour in Longden, 1991). 

 

2.6 ZNANJE IN NAPAČNE PREDSTAVE O FOTOSINTEZI IN POVEZUJOČIH 

KONCEPTIH 

V naslednjih podpoglavjih so na podlagi sedmih različnih konceptov, povezanih s 

fotosintezo, predstavljene ugotovitve različnih avtorjev o znanju fotosinteze pri učencih in 

študentih. Zadnji dve podpoglavji se ukvarjata še s splošnimi ugotovitvami o znanju 

fotosinteze in o napačnih predstavah, povezanih s fotosintezo.  

2.6.1 Fotosinteza in značilnosti rastlin 

Rastlina za svoje delovanje – med drugim za fotosintezo – potrebuje določene snovi, ki jih 

dobi iz okolja. 70 % učencev je v raziskavi, ki so jo izvedli Stavy in sod. (1987), vedelo, da 

rastline sprejemajo vodo iz prsti. V raziskavi, kjer sta Barker in Carr (1989b) spraševala 

učence, zakaj rastline potrebujejo vodo, je 13 od 30 učencev odgovorilo napačno, torej se 

je odgovor glasil za rast, 12 pa jih je kot odgovor navedlo,da se ne izsušijo. Večina 

učencev je v letu, ko se učijo o fotosintezi, vedela, da ogljikov dioksid rastlina dobi iz 

zraka. Vendar je ta podatek v naslednjem letu poznalo le še 40 % učencev, kar pomeni, da 
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so ta podatek pozabili v samo enem letu (Stavy in sod., 1987). Barker in Carr (1989b) sta v 

kratkih spisih z naslovom Rastline in plini v zraku, ki so jih napisali učenci, ugotovila, da 

sta le 2 od 21 učencev ogljikov dioksid povezala z nastajanjem rastlinskega materiala, 

večina (17 učencev od 21) je navedla, da rastline ogljikov dioksid porabljajo za dihanje, pri 

čemer vdihavajo ogljikov dioksid in izdihavajo kisik. Tudi Eisen in Stavy (1988) sta v 

svoji raziskavi prišli do zaključka, da se večina učencev ne zaveda dejstva, da rastline 

sprejemajo ogljikov dioksid in vodo z minerali zato, da lahko proizvedejo organske snovi. 

Pomembna značilnost rastlin je njihova rast oz. povečevanje mase. V čem učenci vidijo 

razlog za povečevanje mase rastline, sta jih v svoji raziskavi spraševala Özay in Öztas 

(2003). Le malo učencev je omenilo ogljikov dioksid (7 od 88). Popolnoma pravilno je 

odgovorilo 20 % učencev, pri čemer sta avtorja kot pravilni odgovor štela trditev, da se 

rastlini masa povečuje zaradi organskih snovi, ki jih rastlina izdela sama. 

Ena izmed značilnosti rastlin, ki so pomembne za fotosintezo, je prisotnost klorofila v 

rastlinah oz. v rastlinskih celicah. V raziskavi, ki sta jo delala Marmaroti in Galanopoulou 

(2006) se je pokazalo, da je 45 % učencev popolnoma pravilno vedelo, da se klorofil 

nahaja v zelenih delih rastline, medtem ko je 40 % učencev odgovorilo pomanjkljivo, in 

sicer, da se nahaja le v listih. Tako je 75 % učencev v isti raziskavi odgovorilo, da je mesto 

fotosinteze list. To ugotovitev avtorja povezujeta z dejstvom, da je dogajanje v procesu 

fotosinteze v učbenikih ponazorjeno s slikami, ki nakazujejo, kot da se fotosinteza dogaja 

samo v listu. Ista avtorja sta se ukvarjala tudi z vprašanjem, ali učenci razumejo vlogo 

klorofila pri fotosintezi. Z navzkrižno analizo odgovorov učencev sta ugotovila, da malo 

učencev pozna vlogo klorofila, saj jih je le 10 % pravilno odgovorilo, da je klorofil nujno 

potreben za fotosintezo in hkrati, da fotosinteza poteka v tistih delih rastline, kjer se nahaja 

klorofil. 

2.6.2 Fotosinteza kot kemijska reakcija 

Razumevanje fotosinteze z vidika kemijske reakcije 

Glede na učne načrte naj bi učenci ob koncu 8. razreda znali pojasniti proces fotosinteze. V 

eni izmed raziskav je bilo ugotovljeno, da večina učencev kljub nekaterim napačnim 

predstavam pozna proces fotosinteze in formulo zanjo (Lin in Hu, 2003). Vemo pa, da je 
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fotosinteza v bistvu skupek kemijskih reakcij, pri katerih določene snovi v te reakcije 

vstopajo kot reaktanti, druge pa izstopajo kot produkti. Pri poučevanju fotosinteze naj bi se 

torej upošteval tudi kemijski vidik fotosinteze. Marmaroti in Galanopoulou (2006) sta v 

svoji raziskavi preverjala, kako učenci prepoznavajo reaktante in produkte pri fotosintezi. 

Ugotovila sta, da učenci fotosinteze ne prepoznavajo v smislu kemijske reakcije. 65 % 

učencev v raziskavi ni obkrožilo pravilnega para reaktantov, medtem ko so produkte 

prepoznali relativno bolje – 62 % učencev je obkrožilo pravilni par produktov. Problem se 

je pojavil tudi pri prepoznavanju vloge klorofila, saj sta Marmaroti in Galanopoulou (2006) 

ugotovila, da je 35 % učencev mnenja, da je klorofil vključen v kemijsko reakcijo. S tem je 

napačno mišljeno, da klorofil pri fotosintezi nastaja ali pa se porablja. Po mnenju avtorjev 

je pomembno zavedanje učencev, da je klorofil sicer nujno potreben za fotosintezo, da pa 

ne odigra niti vloge reaktanta niti vloge produkta tekom reakcij fotosinteze. Da imajo 

učenci očitno težave v razumevanju kemijskih reakcij, kar je predpogoj za razumevanje 

kemijskega vidika fotosinteze, pa je bil eden izmed zaključkov njune raziskave. 

Napačne predstave v povezavi z razumevanjem fotosinteze kot kemijske reakcije  

Zaradi nerazumevanja kemijskih konceptov oz. zaradi nerazumevanja kemijskih sprememb 

so pri razumevanju fotosinteze prisotne napačne predstave. Fotosinteza tako ni razumljena 

kot kemijska reakcija, pri kateri se ogljikov dioksid in voda pretvorita v sladkor in kisik 

(Marmaroti in Galanopoulou, 2006). Anderson in sod. (1990) v svoji raziskavi govorijo o 

tem, da se težave v razumevanju kemijskih sprememb kažejo pri tistih reakcijah, kjer so v 

njih kot reaktanti ali produkti udeleženi plini. Primer take reakcije je ravno fotosinteza, 

kjer je plin ogljikov dioksid reaktant, kisik pa produkt. Ogljikov dioksid se tekom kemijske 

spremembe pri fotosintezi veže v molekule nastajajočih ogljikovih hidratov. Tako je 

ogljikov dioksid glavna snov, ki omogoči povečevanje mase rastline. Stavy in sod. (1987) 

so kot dokaz za napačne predstave učencev v povezavi z ohranjanjem mase in pretvorbo 

plinov v kemijskih reakcijah v druge snovi (tudi snovi drugega agregatnega stanja) navedle 

ugotovitve na podlagi pogovorov z učenci. Pri teh pogovorih so pri učencih ugotavljale, ali 

vedo, da imajo plini tudi maso, in da sodelujejo v kemijskih reakcijah. Ugotovile so, da 

učenci vedo, da ima plin maso, da pa očitno slabo razumejo povečevanje mase zaradi 

plinov v kemijskih reakcijah. Za dejstvo, da učenci ne vedo, da se rastlinam masa povečuje 

zaradi ogljikovega dioksida in fotosinteze, vidijo Anderson in sod. (1990) razlog v 
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nerazumevanju splošnih zakonov, kot je zakon o ohranitvi mase, ki je temeljni zakon 

kemije. 

2.6.3 Pojem hrane in prehranjevanje rastlin 

Razumevanje pojma hrane 

Pri vprašanju v raziskavi Andersona in sod. (1990) od kod dobi človek energijo, je večina 

študentov odgovorila pravilno, tako da je obkrožila dve vrsti hrane, meso in krompir. 

Čeprav je očitno vsem jasno, da človek svojo potrebo po energiji pokrije z uživanjem 

hrane oz. njenih konkretnih oblik (meso, krompir), se vseeno pojavljajo težave pri 

razumevanju tega pojma.  

Težave z razumevanjem pojma hrana oz. semantične probleme v zvezi s tem pojmom 

opažajo Stavy in sod. (1987). Ugotavljajo, da se pojem hrane velikokrat razume le iz 

vidika konkretnih primerov hrane za človeka oz. njenih osnovnih komponent. Širšega 

razumevanja pojma hrane, s katerim bi se ga dalo definirati, pa ni. Kot ustrezno definicijo 

hrane avtorice navedejo, da je hrana snov, ki služi kot substrat za celično dihanje oz. je 

hrana snov, ki jo vsako živo bitje potrebuje kot vir energije in kot gradbeni element tkiv. O 

podobni stvari govorita Eisen in Stavy (1988), ko omenita, da se vsakdanji in znanstveni 

pogled na hrano razlikujeta. V vsakdanjem pogledu je hrana tisto, kar jemo, oz. so to snovi, 

ki jih vnašamo v telo in so nujne za življenje. Omenita še to, da se v šoli hrana in prehrana 

poučujeta iz vidika človeške prehrane in prebavnega sistema, v odraslosti pa se na pojem 

hrane začne gledat z vidika zdrave prehrane (npr. povezava hrane s kalorijami). Ko sta isti 

avtorici v svoji raziskavi spraševali, kaj hrana pomeni vprašanim, sta odgovore razvrstili v 

4 skupine. Pri skupini nebiološko usmerjenih študentov jih je največ (29 %) odgovorilo, da 

jim hrana predstavlja bistvene snovi, 27 % predstavlja hrana vir energije, 14 % material za 

gradnjo telesa, le 6 % teh študentov pa je hrano definiralo popolnoma pravilno kot vir 

energije in material za gradnjo.  

Marmaroti in Galanopoulou (2006) sta učence spraševala, kaj hrana daje rastlinam. 40 % 

učencev je menilo, da hrana rastlinam daje energijo. Niso pa omenili, da se hrana porablja 

tudi kot gradbena snov. Marmaroti in Galanopoulou (2006) zaključita s tem, da učenci ne 
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razumejo pomena besede hrana v luči ustrezne definicije, ki hrano definira hkrati kot vir 

energije in kot gradbeni element za gradnjo tkiv (Stavy in sod., 1987). 

Napačne predstave v povezavi s prehrano rastlin 

Napačna predstava v povezavi s prehrano rastlin, ki jo omenja večina avtorjev, je 

mišljenje, da rastline vse hranilne snovi, ki jih potrebujejo za življenje, črpajo iz okolja 

(Anderson in sod., 1990; Yenilmez in Tekkaya, 2006; Marmaroti in Galanopoulou, 2006). 

Z navzkrižno analizo odgovorov učencev sta Marmaroti in Galanopoulou (2006) sicer 

ugotovila, da 80 % učencev zna pravilno odgovorit na vprašanje, zakaj rastline imenujemo 

avtotrofi, vendar jih je četrtina še vedno trdila, da rastline vse hranilne snovi, ki jih 

potrebujejo, dobijo iz okolja. Problem pri učencih je očitno analogija rastlin z živalmi, ki 

res privzemajo hrano iz okolja (Anderson in sod, 1990). Po mnenju učencev se, kot se 

živali hranijo z usti, rastline hranijo s koreninami (Yenilmez in Tekkaya, 2006). 

V odgovorih učencev na vprašanje, kaj je hrana za rastline, se je prav tako pokazalo nekaj 

napačnih predstav. Ena izmed njih je ta, da učenci menijo, da je hrana za rastline v obliki 

vode z mineralnimi snovmi (Cañal, 1999) oz. da je hrana za rastline samo voda (Eisen in 

Stavy, 1988). V raziskavi, ki sta jo izvedla Lumpe in Staver (1995), so učenci pokazali še 

na eno izmed napačnih predstav, in sicer, da rastline dobijo hrano s prebavljanjem snovi, 

kot sta prst in voda. Ugotovila sta, da učenci očitno ne vedo, da rastline dobijo hrano s 

fotosintezo, ampak namesto fotosinteze omenjajo prebavo prsti in vode. Ta napačna 

predstava kaže tudi na slabo razumevanje pojma hrane pri učencih in na nerazumevanje 

pomena fotosinteze za rastline, ki se kaže ravno v nastajanju hrane za rastline.  

V raziskavi Stavy in sod. (1987) je 40 % učencev celo menilo, da rastline iz prsti 

absorbirajo organske snovi, kot sta glukoza in škrob. Avtorice to ugotovitev povežejo z 

možnostjo, da učenci organske snovi enačijo z organskimi gnojili, ki pa jih rastlina res 

privzema iz zemlje. O istem razlogu za napačno predstavo, da rastlina dobi organske snovi 

iz tal, govorijo tudi Ahopelto in sod. (2011). Izraz hranila naj bi se namreč po njihovem 

mnenju uporabljal tudi za umetna gnojila, ki pa so v resnici anorganske snovi. Ahopelto in 

sod. so v svoji raziskavi ugotovili tudi to, da je pred branjem teksta o fotosintezi polovica 

študentov – bodočih učiteljev, imela napačno predstavo o prehranjevanju rastlin. Menili so 

namreč, da rastline hrano dobijo iz prsti prek korenin. Torej je problem že pri bodočih 
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učiteljih, ki so isto napačno predstavo, kot jo imajo tudi učenci, prinesli iz svojega 

izobraževanja. 

2.6.4 Fotosinteza in energija 

Razumevanje koncepta energije pri fotosintezi 

Fotosinteza je za ekosistem bistven proces, saj omogoča začetek pretoka energije skozi 

ekosistem. Lin in Hu (2003) sta v svoji raziskavi med tajvanskimi šolarji omenila 

problematičnost obravnave koncepta energije pri biologiji. S konceptom energije so se 

učenci takrat prvič srečali v učbenikih za biologijo pri starosti 13 let, v 7. razredu. Fizikalni 

pogled na energijo so poučevali šele dve leti pozneje, v 9. razredu. Učenci so se torej pri 

biologiji s konceptom energije srečali brez pomembnega osnovnega fizikalnega predznanja 

o energiji. 

Kot vemo, je za fotosintezo bistvenega pomena sončna energija. Ko so Anderson in sod. 

(1990) v svoji raziskavi študente vprašali, od kod dobijo rastline energijo za rast in 

preživetje, je večina študentov vedela, da od sonca. Vendar jih je samo to možnost 

obkrožilo le 10 %. Ostali so poleg sonca obkrožili še druge stvari – vodo, prst, gnojila. 

Marmaroti in Galanopoulou (2006) sta učence v raziskavi spraševala, od kod prihaja 

energija za fotosintezo. 80 %  študentov je vedelo, da od sonca. V splošnem pa se po 

mnenju Eisen in Stavy (1988) sončna energija ne prepoznava kot gonilna sila za življenje.  

Marmaroti in Galanopoulou (2006) sta ugotovila, da kljub temu da učenci večinoma vedo, 

da energija za fotosintezo prihaja od sonca, ne poznajo njene oblike. Kar 35 % učencev v 

raziskavi je bilo napačnega mnenja, da je energija od sonca za fotosintezo v obliki obeh, 

svetlobne in toplotne energije, ali pa celo samo v obliki toplotne energije. Poleg tega 

učenci in študenti ne vedo, da energija, ki se sprošča pri gorenju lesa, prihaja od sonca 

(Eisen in Stavy, 1988; Marmaroti in Galanopoulou, 2006). Marmaroti in Galanopoulou sta 

to ugotovitev zaključila s tem, da imajo učenci očitno težave z razumevanjem energijskih 

pretvorb. Biološko usmerjeni študenti sicer znajo v 68 % pravilno opisati prenos energije 

pri fotosintezi, medtem ko biološko neusmerjeni študenti ne vidijo prenosa energije tekom 

fotosinteze (prenos energije je pravilno opisalo le 2,5 % študentov) (Eisen in Stavy, 1988).  
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Napačne predstave in energija pri fotosintezi 

Anderson in sod. (1990) so ugotovili, da so imeli študentje v njihovi raziskavi izoblikovane 

napačne predstave v zvezi s pojmom energije. Ugotovili so, da se problemi kažejo v tem, 

kako študenti razumejo različne oblike energije. Z izrazom energija se namreč v 

vsakodnevni in splošni rabi povezujejo pojmi kot so hrana, elektroni, vroč zrak, sila, 

temperatura, napetost in drugi. Poleg nedefinirane rabe pojma energija in nerazumevanja 

narave energije, pa avtorji vidijo težavo tudi v razumevanju osnovnih fizikalnih konceptov, 

kot je npr. zakon o ohranitvi energije. Vse omenjene napačne predstave v povezavi z 

energijo pa po mnenju Andersona in sod. zaznamujejo tudi razumevanje procesov, kot sta 

fotosinteza in celično dihanje, kjer se dogajajo energijske pretvorbe.  

Iz odgovorov učencev na vprašanje, kaj se dogaja z energijo pri fotosintezi, je razvidna 

napačna prestava učencev, da se energija pri fotosintezi proizvaja. Kar 70 % učencev je  

menilo, da se energija pri fotosintezi proizvaja, le 10 % pa jih je odgovorilo pravilno, da se 

energija sonca pri fotosintezi ujame in pretvori v kemijsko energijo (Marmaroti in 

Galanopoulou, 2006). Avtorja vidita težavo pri izrazih, ki se uporabljajo v učbenikih, saj se 

namesto izraza »ujeti« uporablja izraz »vezati«.  

Napačne predstave učencev izvirajo tudi iz nerazumevanja pretvarjanja energije iz ene 

oblike v drugo. To so pokazali tudi izsledki zgoraj omenjenih raziskav, npr. to, da se 

učenci ne zavedajo dejstva, da energija, ki se sprošča pri gorenju lesa, v bistvu prihaja od 

sonca (Eisen in Stavy, 1988, Marmaroti in Galanopoulou, 2006). Kot pravita Marmaroti in 

Galanopoulou (2006) je pomembno, da učenci razumejo koncept energije, ki pa vključuje 

znanje, da energija obstaja v različnih oblikah, da se je ne da uničiti in ustvariti (zakon o 

ohranitvi energije), da pa se lahko pretvarja iz ene oblike v drugo. 

2.6.5 Fotosinteza in celično dihanje 

Razumevanje bistva celičnega dihanja 

Veliko učencev ne razume bistva celičnega dihanja in njegove vloge. Nanj ne gledajo kot 

na proces energijske spremembe (Haslam in Treagust, 1987). V raziskavi, ki sta jo izvedla 

Lin in Hu (2003), je le malo več kot 30 % učencev pokazalo zmerno znanje o celičnem 
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dihanju, preostali pa malo znanja oz. znanja niso pokazali. Stavy in sod. (1987) 

ugotavljajo, da učenci ne povezujejo pojma celičnega dihanja s produkcijo energije.  

Problem je predvsem v razumevanju izraza respiracija, ki se ga v splošnem lahko uporabi 

za dihanje kot izmenjavo plinov. O tem govorita Seymour in Longden (1991), saj se izraz 

celično dihanje - angl. respiration - v vsakdanjem življenju uporablja v pomenu izmenjave 

plinov, zato ga učenci razumejo kot dihanje v ožjem pomenu besede – angl. breathing. O 

zamenjavi teh dveh pojmov govorita tudi Lin in Hu (2003). To potrjuje tudi dejstvo, da je v 

raziskavi, ki sta jo izvedli Eisen in Stavy (1988), 68 % biološko neusmerjenih študentov 

izraz celično dihanje (respiration) razložilo kot izmenjavo plinov. Le 2 % pa sta ta izraz 

povezala z oksidacijo hrane in sproščanjem energije. V raziskavi Andersona (1990) pa je 

celo več kot 80 % študentov izraz celično dihanje povezovalo z izmenjavo plinov, 5 % je v 

zvezi s tem izrazom omenilo hrano, 16 % pa energijo.  

Kje in kdaj poteka celično dihanje pri rastlinah, sta učence v svoji raziskavi spraševala 

Marmaroti in Galanopoulou (2006). Prišla sta do ugotovitev, da je samo četrtina vseh 

učencev vedela, da celično dihanje poteka v vseh rastlinskih celicah. 65 % učencev je sicer 

vedelo, da celično dihanje poteka ves čas, 15 % pa jih je bilo mnenja, da celično dihanje 

poteka samo ponoči. 20 % učencev pa je po mnenju avtorjev celično dihanje zamenjalo s 

fotosintezo, saj so bili mnenja, da celično dihanje poteka samo podnevi. Kot pravita 

Haslam in Treagust (1987), učenci nasploh enačijo celično dihanje s fotosintezo in ne 

razumejo povezave med fotosintezo in celičnim dihanjem. 

Napačne predstave v povezavi s celičnim dihanjem in fotosintezo 

Prva izmed napačnih predstav oz. ovir pri razumevanju pojma celično dihanje (respiration) 

je njegovo zamenjevanje s pojmom dihanje (breathing) v pomenu izmenjave plinov. To 

dejstvo so raziskovali Anderson in sod. (1990), ki so ugotovili, da je večina študentov v 

raziskavi pojem respiration razložila s pomenom pojma breathing. Avtorji se temu čudijo, 

saj nikjer v učbenikih niso zasledili, da bi bil pojem respiration razložen kot proces 

izmenjave plinov v vsakdanjem pomenu besede breathing. Po njihovem mnenju dejstva, 

zapisana v učbenikih, ne morejo spremeniti te napačne predstave učencev.  
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Napačna predstava v povezavi s celičnim dihanjem se kaže tudi v zamenjevanju pojmov 

celično dihanje in fotosinteza. Ena izmed ugotovitev, ki to potrjuje, je, da ena polovica 

učencev za fotosintezo in celično dihanje navaja isto mesto dogajanja (Marmaroti in 

Galanopoulou, 2006). V isti raziskavi je 17 % učencev obkrožilo, da je fotosinteza oblika 

celičnega dihanja pri rastlinah. Da so nekateri učenci istega mnenja, namreč da pri 

rastlinah namesto celičnega dihanja poteka fotosinteza, se je potrdilo tudi v raziskavah 

drugih avtorjev (Stavy in sod., 1987; Eisen in Stavy, 1988; Seymour in Longden, 1991; 

Yenilmez in Tekkaya, 2006). Nekateri učenci to izrazijo, češ da rastline dihajo prav tako 

kot živali, vendar v obratni smeri (»respiration is reversed«) – sprejemajo ogljikov dioksid 

in oddajo kisik (Seymour in Longden, 1991). Izraz inverse respiration omenja tudi Cañal 

(1999), ko govori o mišljenju učencev, da t. i. inverse respiration (sprejemanje ogljikovega 

dioksida in oddajanje kisika) poteka ves čas ali pa samo čez dan.  

Napačna predstava pri razumevanju povezav med celičnim dihanjem in fotosintezo je bila 

izražena v odgovorih učencev na vprašanji, ali rastline dihajo in kdaj dihajo. Kar 60 % 

učencev je na vprašanje, ali rastline dihajo, napisalo odgovor, da rastline fotosintetizirajo 

(Eisen in Stavy, 1987), oz. obstaja napačna predstava učencev, da pri rastlinah celično 

dihanje (respiration) ne poteka, ker poteka fotosinteza (Yenilmez in Tekkaya, 2006). Prav 

tako so odgovori  učencev na vprašanje, kdaj rastline dihajo, v glavnem napačni. Učenci so 

namreč odgovarjali, da rastline ne dihajo ali pa da dihajo le ponoči, ko ni fotosinteze 

(Stavy in sod., 1987; Özay in Öztas, 2003; Yenilmez in Tekkaya, 2006; Marmaroti in 

Galanopoulou, 2006).  

2.6.6 Fotosinteza in sproščanje kisika 

Pomemben proces kroženja snovi na Zemlji je proces kroženja kisika. Pri kroženju kisika 

ima fotosinteza zelo pomembno vlogo, saj je kisik eden od produktov fotosinteze. Stavy in 

sod. (1987) so ugotovile, da učenci večinoma vedo, da rastline tekom fotosinteze kisik 

proizvedejo, živali in ljudje pa ga porabljamo. Isto sta ugotovili Eisen in Stavy (1988) za 

študente biološke smeri, ki so to dejstvo poznali v 90 %, medtem ko so študenti nebiološke 

smeri le v 54 % vedeli, da kisik nastaja pri fotosintezi in ga porabljamo ljudje in živali. Do 

podobne ugotovitve o razumevanju tega dejstva sta prišla tudi Marmaroti in Galanopoulou 
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(2006), saj se je v njuni raziskavi 70 % učencev strinjalo s tem, da se zaloga kisika kljub 

stalni porabi ne zmanjša zaradi rastlin.  

Kljub temu, da se učenci zavedajo tega, da rastline proizvajajo kisik pri fotosintezi, se zelo 

slabo zavedajo dejstva, da v svetu brez rastlin življenje živali ne bi bilo možno zaradi 

odsotnosti kisika v ozračju. To potrjuje raziskava, ki so jo izvedli Stavy in sod. (1987), kjer 

se tega, da življenje živali v svetu brez rastlin ne bi bilo mogoče, zaveda le 50 % učencev. 

Od študentov biološke smeri v drugi raziskavi (Eisen in Stavy, 1988) se tega zaveda le 39 

% študentov, pri študentih nebiološke smeri  pa je ta odstotek še manjši. Avtorici to 

ugotovitev povežeta s problemom, da študenti v njuni raziskavi (sploh tisti iz nebiološke 

smeri) ne znajo uporabiti znanja o sproščanju kisika pri fotosintezi pri reševanju 

problemov, ki niso direktno povezani z učno situacijo. Zelo velik delež strinjanja pa za 

razliko od prej omenjenih starejših raziskav kažejo odgovori 95 % učencev, ki se strinjajo s 

trditvijo, da življenje živali v svetu brez rastlin ni mogoče (Marmaroti in Galanopoulou, 

2006).  

2.6.7 Pomen fotosinteze za ekosisteme 

Vlogo fotosinteze v ekosistemu učenci in potem naprej tudi študenti slabo razumejo. Sploh 

se je to pokazalo za študente, ki niso v biološko usmerjenih programih (Eisen in Stavy, 

1988). 

Na vprašanje, zakaj je fotosinteza nujno potrebna za vse žive organizme, je samo 20 % 

učencev vedelo odgovor, da je to zaradi proizvodnje hrane in sproščanja kisika tekom 

fotosinteze (Özay in Öztas, 2003). Ker v glavnem fotosintetizirajo rastline, se vloga 

fotosinteze v ekosistemu najbolj jasno kaže predvsem v pomenu rastlin za druga živa bitja. 

Tako sta v svoji raziskavi Marmaroti in Galanopoulou (2006) učence spraševala, kaj 

rastline nudijo ljudem in živalim. 60 % učencev je na njuno vprašanje odgovorilo le delno 

pravilno, da rastline ljudem in živalim nudijo kisik, 10 % jih je odgovorilo delno pravilno, 

da jim nudijo hrano. Popolnoma pravilno je odgovorilo 25 % učencev, ki so omenili hrano 

in kisik. Da učenci večkrat zanemarijo predvsem pomen proizvodnje hrane tekom 

fotosinteze, kažejo tudi odgovori učencev na vprašanje, zakaj so rastline producenti, v 

raziskavi Özaya in Öztasa (2003). Sicer je bilo 23 % učencev pravilnega mnenja, da je to 
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zaradi proizvajanja hrane, vendar jih je bilo prav tako 23 % napačnega mnenja, da je to 

zaradi sproščanja kisika. Marmaroti in Galanopoulou (2006) zaradi poudarjanja pomena 

sproščanja kisika pri fotosintezi menita, da se očitno dejstvo o sproščanju kisika pri 

fotosintezi  pri poučevanju fotosinteze preveč poudarja. 

Pomena fotosinteze v ekosistemu za zagotavljanje kisika v ozračju se učenci očitno precej 

dobro zavedajo. S tem problemom, da učenci ne razumejo pomena fotosinteze v produkciji 

ogljikovih hidratov, pa sta se že prej ukvarjala Barker in Carr (1989a), ki sta ugotovila, da 

je pred uvedeno učno uro, kjer je bil poudarek na fotosintezi kot produkciji ogljikovih 

hidratov, le 19 % učencev videlo fotosintezo kot proces nastajanja ogljikovih hidratov. Po 

učni uri s tem poudarkom pa je 71 % učencev fotosintezo definiralo kot proces nastajanja 

ogljikovih hidratov. 

Vprašanje, ali se učenci in študenti zavedajo dejstva, da življenje živali in ljudi v svetu 

brez rastlin ne bi bilo mogoče, je bilo predstavljeno že v poglavju o fotosintezi in 

sproščanju kisika. Deleži učencev, ki se tega zavedajo, so v različnih raziskavah različni. 

Dejstva, da življenje živali in ljudi v svetu brez rastlin ne bi bilo mogoče, se je zavedalo 50 

% študentov v raziskavi Eisenove in Stavyjeve (1988), 25 % učencev v raziskavi Özaya in 

Öztasa (2003) in kar 95 % učencev v raziskavi Marmarotija in Galanopoulouja (2006). 

2.6.8 Splošne ugotovitve o razumevanju fotosinteze  

Ena izmed pomembnih ugotovitev raziskav o znanju fotosinteze je ta, da imajo učenci in 

zato tudi študenti številne delčke znanja o fotosintezi, ki pa med seboj niso povezani v 

pravilno celoto, ker ni splošnega razumevanja fotosinteze (Anderson in sod., 1990; Stavy 

in sod., 1987). Primer tega je ugotovitev, da učenci vedo, da rastline potrebujejo vodo, zrak 

in sončno svetlobo, ne razumejo pa vloge teh snovi pri produkciji hrane tekom fotosinteze 

(Özay in Öztas, 2003). Učenci se namreč določenih idej naučijo mehansko, brez 

razumevanja celotnega procesa (Cañal, 1999). 

V raziskavah se kažejo težave učencev pri opisovanju bioloških procesov z vidika 

kemijskih in fizikalnih reakcij, ki se dogajajo tekom biološkega procesa, kot je fotosinteza 

(Stavy in sod., 1987). Težave, ki jih imajo učenci pri razumevanju procesov, kot sta 

fotosinteza in celično dihanje (procesa višje ravni), pojasni ugotovitev, da učenci slabo 
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razumejo že koncepta o snovi in energiji (procesa nižje ravni). Učenci namreč težje 

razumejo povezave med koncepti na različnih ravneh (Lin in Hu, 2003). Podobno so tudi 

Anderson in sod. (1990) pri nerazumevanju fotosinteze izpostavili problematiko 

pomanjkanja znanja fizike predvsem z vidika razumevanja energijskih pretvorb in zakonov 

o ohranitvi energije in mase. 

2.6.9 Splošno o napačnih predstavah pri fotosintezi 

Fotosinteza je biološka tema, o kateri imajo učenci pogosto izoblikovane napačne 

predstave (Lumpe in Staver, 1995). Haslam in Treagust (1987) sta na podlagi ugotovitev 

svoje raziskave prišla do zaključka, da je vir vseh napačnih predstav o fotosintezi 

nerazumevanje odnosa med fotosintezo in celičnim dihanjem in nerazumevanje tega, kdaj 

pri rastlinah poteka celično dihanje. 

Vir napačnih predstav naj bi bila po mnenju Seymourja in Longdna (1991) tudi nenatančna 

raba izrazov pri poučevanju, ki učencem onemogoči razlikovanje med pomenom izrazov v 

vsakodnevni rabi in pomenom v znanstveni rabi. Primer za to je prav izraz respiration. 

Anderson in sod. (1990) pa trdijo, da nenatančna raba izrazov pri učencih ni kriva za 

napačne predstave učencev. Po njihovem mnenju naj bi bila napačna raba izrazov 

posledica in pokazatelj osnovnih fizikalnih napačnih predstav učencev o snovi in energiji.  

Napačne predstave učencev o fotosintezi se vlečejo skozi srednjo šolo, kljub temu da se ta 

tema neposredno ali posredno še poučuje tekom šolanja (Haslam in Treagust, 1987; 

Seymour in Longden, 1991). Tudi v novejših raziskavah se je pokazalo podobno. Na 

podlagi lastnih ugotovitev o zakoreninjenosti napačnih predstav sta namreč Özay in Öztas 

(2003) svojo raziskavo zaključila z možnim sklepom, da poučevanje v srednjih šolah 

očitno ni učinkovito. Do podobne ugotovitve pa so v svoji raziskavi med študenti prišli 

tudi Anderson in sod. (1990). Kljub temu da so za študente izvajali učne ure, pri katerih so 

se trudili odpraviti napačne predstave, so napačne predstave študentov v veliki meri ostale. 

Razlog za to vidijo v ukoreninjenosti napačnih predstav o fizikalnih konceptih, ki pa jih 

niso vključili v svoje učne ure. 
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2.7 PREDLOGI AVTORJEV 

Stavy in sod. (1987) v zaključkih svoje raziskave ob vseh ugotovljenih pomanjkljivostih v 

znanju fotosinteze kot rešitev omenijo dve možnosti. Kot prvo možnost omenijo to, da naj 

bi se poučevanje fotosinteze med 13. in 14. letom starosti opustilo. Vendar to možnost 

zavrnejo z obrazložitvijo, da je znanje fotosinteze preveč pomembno za razumevanje 

delovanja sveta. Druga omenjena možnost, ki pa se jim zdi edina smiselna, je ta, da se 

spremeni način poučevanja fotosinteze. 

2.7.1 Nepomembnost detajlov pri poučevanju fotosinteze 

Eisen in Stavy (1988) sta predlagali, naj se v učnih načrtih zavrže čim več podrobnosti, ki 

niso nujne za razumevanje določene teme (npr. fotosinteze) in njenih osnovnih konceptov. 

Učni načrt naj bo tako osredotočen na glavne ideje, kot so obstoj ekosistema, sestavljenega 

iz fizičnega in biotskega okolja, ter povezav med njimi v obliki kroženja snovi med 

atmosfero in življenjem na Zemlji. 

2.7.2 Povezovanje konceptov fizike in kemije pri poučevanju fotosinteze 

Glede na ugotovitve Andersona in sod. (1990) o zasidranosti napačnih predstav, vezanih na 

osnovno znanje fizike, bi se morali učitelji biologije bolj zavedati tega dejstva. Učitelji 

biologije naj poskusijo poučevati biologijo z vključevanjem fizikalnega pogleda na 

biološke pojave in procese (Lin in Hu, 2003). Učitelj naj bi tako učencem pomagal k 

razumevanju določenih konceptov fizike, pa tudi kemije. Več povezovanja med biologijo 

in kemijo predlagajo tudi drugi avtorji (Stavy in sod., 1987; Marmaroti in Galanopoulou, 

2006).  

2.7.3 Pomen ugotavljanja napačnih predstav 

Predlogi večine avtorjev za to, kako naj bi poučevanje fotosinteze privedlo do njenega 

razumevanja, so si v zadnjih dvajsetih letih večinoma podobni. Večina jih govori o 

pomenu predznanja učencev in ugotavljanja njihovih napačnih predstav ter o pomenu 

učiteljevega zavedanja le-teh (Haslam in treagust, 1987; Eisen in Stavy, 1988; Özay in 
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Öztas, 2003; Marmaroti, 2006). Že Haslam in Treagust (1987) sta govorila o tem, da naj 

učitelj poskuša ugotoviti predznanje učencev in kakšni so koncepti učencev o določeni 

temi pred začetkom poučevanja, ter ali imajo o tej temi učenci morda izoblikovane 

napačne predstave. Kmalu za njim sta Barker in Carr (1989b) zapisala, naj bo učenje 

interakcija med že obstoječimi idejami in novimi, izbranimi informacijami. Tudi 

Marmaroti in Galanopoulou (2006) predlagata poučevanje, ki naj bi bilo osredotočeno na 

učenca in v skladu s spoznanji konstruktivizma. Torej, da naj učenci aktivno gradijo 

miselni model o fotosintezi. Poleg tega naj bi učitelj po njunem mnenju upošteval 

morebitne težave, ki jih lahko povzročajo koncepti, katereimajo učenci predhodno 

izoblikovane. 

2.7.4 Napačne predstave in model konceptualne spremembe 

Kot je bilo predstavljeno v predhodnih poglavjih, napačne predstave oz. njihova 

zakoreninjenost povzročajo precej težav pri poučevanju fotosinteze. Zato je tudi v 

omenjenih predlogih zaznati spodbudo avtorjev, da naj se učitelji trudijo zaznati in 

spreminjati napačne predstave učencev.  

Tudi v prenovljenih učnih načrtih so v poglavju Didaktična priporočila zapisane spodbude 

učiteljem, vezane na napačne predstave učencev. V učnem načrtu za biologijo je 

izpostavljen pomen učiteljeve pozornosti na napačne predstave, ki jih učenci prinesejo od 

doma ali pa iz nižjih razredov. Te napačne predstave bi moral učitelj zaznati in učencem 

pomagati, da jih spremenijo oz. zamenjajo z novimi. Na ta način naj bi učenci znanje lažje 

ponotranjili (Učni načrt … Biologija, 2011). 

Prav tako je v Didaktičnih priporočilih učnega načrta za naravoslovje omenjeno 

nadomeščanje napačnih predstav učencev z novimi, znanstveno ustreznejšimi. Na ta način 

se znanje konceptualno spreminja. Konceptualno spreminjanje znanja pa je v učnem načrtu 

predlagano kot del konstruktivističnega načina poučevanja. Konstruktivistično poučevanje 

predvideva gradnjo znanja z dodajanjem novega znanja in nadgrajevanjem starega znanja 

(Učni načrt … Naravoslovje, 2011). 

Kot je bilo že omenjeno zgoraj, je ravno konceptualno spreminjanje oz. model 

konceptualne spremembe model poučevanja, ki je svoja znanja črpal v konstruktivistični 
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teoriji. Model konceptualne spremembe poudarja pomen tega, da bi moral učenec pri 

pouku občutiti konflikt med svojo napačno predstavo in uveljavljenim naravoslovnim 

konceptom. Hkrati pa naj bi model konceptualne spremembe ta konflikt sploh omogočal 

(Jones in Carter, 1998). O uspešnosti modela konceptualne spremembe pri poučevanju 

fotosinteze govorijo oz. ga predlagajo naslednji avtorji: Barker in Carr (1989a), Yenilmez 

in Tekkaya (2006) in Ahopelto in sod. (2011). 

Pomen tega modela se kaže kot spodbuda pri preskoku v razmišljanju, kadar imamo 

predhodno izoblikovano napačno predstavo pri določeni temi poučevanja. Poudarja pomen 

učenčeve aktivnosti, ko naj bi prepoznal in ovrednotil svojo napačno predstavo ter se 

odločil, da jo bo na novo konstruiral. S to novo konstrukcijo določenega vidika 

razumevanja snovi lahko zgradi svoje znanje na osnovi nove in ustrezne predstave. Pri 

vsem tem pa ima pomembno vlogo učitelj in tudi ostali učenci v razredu (Gunstone in 

Mitchell, 1998). 
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3. MATERIAL IN METODE 

3.1 TEST ZNANJA  

Uporabili smo test znanja (gl. Prilogo A), ki ga je za svojo raziskavo z naslovom 

Razumevanje fotosinteze med gimnazijci pripravila Vlačić (2014). Test znanja je bil 

sestavljen iz 27 vprašanj. Od teh je bilo 24 vprašanj izbirnega tipa z enim ali več možnimi 

odgovori, eno vprašanje je bilo odprtega tipa, na dve vprašanji pa so dijaki odgovorili z 

Likertovo lestvico strinjanja, pri čemer je 1 pomenilo »s trditvijo se zelo ne strinjam«, 5 pa 

je pomenilo »s trditvijo se zelo strinjam«.  

Vprašanji z lestvico strinjanja nista preverjali razumevanja fotosinteze, ampak stališča 

dijakov do fotosinteze (1. vprašanje) in stališča dijakov do izpolnjevanega vprašalnika (27. 

vprašanje). 

Vsa druga vprašanja so pri dijakih preverjala predvsem razumevanje pojma fotosinteza in 

razumevanje fotosinteze v povezavi s celičnim dihanjem. Vprašalnik je bil zasnovan na 

podlagi klasičnih stereotipnih prepričanj in napačnih predstav v povezavi s fotosintezo. 

Nekatera vprašanja so podvojena, sprašujejo namreč po isti vsebini, vendar so zastavljena 

na dva različna načina, in imajo kontrolno funkcijo. 

3.2 IZVAJANJE TESTIRANJA 

Raziskavo smo izvedli maja in junija leta 2013. Izvajali smo jo na Vegovi elektrotehniško–

računalniški strokovni šoli in gimnaziji v Ljubljani. Testiranje je večinoma potekalo med 

urami kemije ali med razrednimi urami, včasih na začetku, včasih pa na koncu šolske ure. 

Dijakom smo najprej razdelili teste znanja, jim dali navodila in jih opozorili na določene 

posebnosti v testu (npr. vprašanja, kjer je možnih več odgovorov). Dijaki so nato reševali 

test približno 20 do 30 minut.  

3.3 VZOREC 

V testiranje je bilo skupaj vključenih 466 dijakov. To so bili dijaki 1., 2. in 3. letnika. 

Prevladovali so (gl. graf na Sliki 1) dijaki prvega letnika (42,7 %), ker so ti razredi bolj 

polni kot razredi višjih letnikov, najmanj pa je bilo dijakov tretjega letnika (20,8 %).  
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Testirani dijaki so bili vpisani v dva različna programa. 60,9 % (gl. graf na Sliki 2) je bilo 

vpisanih v program tehnik računalništva, 39,1 % pa v program elektrotehnik. V nobenem 

od navedenih programov dijaki v predmetniku nimajo biologije, od splošnih naravoslovnih 

predmetov imajo le kemijo in fiziko (Šolska publikacija …, 2013). 

Med testiranimi dijaki je izrazito prevladoval moški spol. Od 466 anketiranih dijakov je 

bilo deklet le 5 (1,1 %). 

 

 

Slika 1: Izobrazbena struktura dijakov vključenih v raziskavo po letnikih 

 

 

 

Slika 2: Izobrazbena struktura dijakov vključenih v raziskavo glede na izobraževalni program 
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3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, zbrane s testom znanja, smo analizirali s pomočjo programa SPSS (verzija 20.0).  

Deleži, ki smo jih izračunali s programom SPSS in uporabili za izrisovanje grafov, so bili 

izračunani glede na vse dobljene odgovore pri posameznem vprašanju. Neodgovorjenih 

vprašanj v analizi nismo upoštevali. Število, ki predstavlja 100 % dijakov, se tako razlikuje 

od vprašanja do vprašanja. 
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4. REZULTATI 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati rešenih testov znanja dijakov. Pod zapisanim 

vprašanjem z možnimi odgovori se nahajata opis rezultatov in slika z grafično 

predstavitvijo odgovorov dijakov na posamezno vprašanje. Pri vprašanjih zaprtega tipa je 

eden ali več pravilnih odgovorov označen z zeleno barvo. Pri vprašanjih z lestvico stališč 

so vse trditve prikazane na enem grafu. Z različnimi barvami pa so označeni stolpci glede 

na strinjanje dijakov s posamezno trditvijo. Pri vprašanju odprtega tipa so odgovori na 

grafu razvrščeni v pet smiselnih kategorij. 

1. vprašanje 

V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami.  

Trditve: 

1. Biologija me zanima. 

2. Nameravam opravljati maturo iz biologije. 

3. Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji. 

4. Fotosinteza je zanimiva. 

5. Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo. 

6. Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo. 

Pri strinjanju dijakov s prvo trditvijo, da jih biologija zanima, je opaziti (Slika 3), da se s to 

trditvijo zelo strinja le majhen delež dijakov (4,7 %). Večina se jih s to trditvijo ne strinja 

(28,0 %) ali pa zelo ne strinja (26,7 %).  

Pri drugi trditvi, da si želijo opravljati maturo iz biologije, je razvidno, da se jih večina zelo 

ne strinja s to trditvijo (70,0 %), zelo malo pa se jih s tem zelo strinja (2,2 %) ali strinja 

(0,4 %).  

Pri tretji trditvi, da je fotosinteza pomembna za življenje na Zemlji, se večina dijakov s to 

trditvijo zelo strinja (63,4 %). Zelo malo je tistih, ki se s to trditvijo ne strinjajo (0,9 %).  

Pri četrti trditvi o tem, ali se jim zdi fotosinteza zanimiva, se večina ni mogla odločiti (30,1 

%). Najmanj dijakov se je s to trditvijo zelo strinjalo (6,3 %).  
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Tudi pri peti trditvi o koristnosti znanja fotosinteze v življenju, se večina dijakov ni mogla 

odločiti (36,1 %), spet pa se jih je najmanj s to trditvijo zelo strinjalo (3,1 %).  

S šesto trditvijo o pomenu poznavanja bistva fotosinteze za splošno izobrazbo se je največ 

dijakov strinjalo (39,3 %), sledijo pa jim tisti, ki se niso mogli odločiti (23,0 %).  
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Slika 3: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na dane trditve pri 1. vprašanju 
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2. vprašanje 

Napiši, kaj razumeš pod izrazom hrana. 

Večina (31,4 %) dijakov (Slika 4) je na to vprašanje odgovorila na konkreten način, z 

naštevanjem različnih vrst hrane za ljudi oz. tako, da je hrano opisala kot tisto stvar, ki jo 

jemo. Konkretnim odgovorom so  sledili odgovori, povezani s hrano, kot tisto, ki je nujna 

za življenje in preživetje (24,5 %), in s skoraj enakim deležem odgovori, povezani s tem, 

da je hrana vir energije (23,3 %).  

 

 

Slika 4: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 2. vprašanje 

 

3. vprašanje 

Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 5 je razvidno, da je največ dijakov (45,8 %) obkrožilo 

možnost, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah, medtem ko je pravilen odgovor, da 

poteka tako pri rastlinah, algah in nekaterih bakterijah, obkrožilo nekoliko manj dijakov 

(31,0 %).  
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Slika 5: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 3. vprašanje 

 

4. vprašanje 

Kaj je hrana za rastline? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 6 je razvidno, da se je večina dijakov (40,7 %) odločila za 

odgovor, da je hrana za rastline vse našteto, torej: anorganske snovi, ogljikov dioksid, 

organske snovi, svetloba in voda. Za pravilen odgovor (organske snovi) pa se je kljub temu 

da je bil drugi najbolj pogost, odločilo le 20 % dijakov. Med ostalimi nepravilnimi 

odgovori so preostali odstotki razporejeni precej enakomerno.  
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Slika 6: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 4. vprašanje 

 

 

5. vprašanje 

Katera je glavna funkcija fotosinteze? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 7 je razvidno, da je večina dijakov (58,2 %) napačnega 

mnenja, da je glavna funkcija fotosinteze sinteza molekul kisika. Za pravilen odgovor 

(biosintezo glukoze), se je odločilo 26,6 % dijakov.  

 

Slika 7: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 5. vprašanje 
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6. vprašanje 

Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo? (možnih je več odgovorov) 

Iz grafične predstavitve na Sliki 8 je razvidno, da velika večina (94,4 %) dijakov ve, da je 

za fotosintezo potrebna svetloba, velik del je obkrožil še druga dva pravilna odgovora: 

vodo (75,8 %) in ogljikov dioksid (69,3 %). Vsakega od napačnih odgovorov pa je tudi 

obkrožilo približno po 20 % dijakov.  

Pravilno kombinacijo odgovorov (a, b, e), da rastline za fotosintezo potrebujejo svetlobo, 

vodo in ogljikov dioksid, je obkrožila približno tretjina dijakov (32,3 %) (Slika 9).  

 

Slika 8: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 6. vprašanje 

 

Slika 9: Grafična predstavitev z deležema pravilno in nepravilno obkroženih kombinacij odgovorov na 

6. vprašanje 
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7. vprašanje 

V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno energijo? 

Dijaki so v večini, s 70,8 % (Slika 10) na to vprašanje odgovorili pravilno, z odgovorom, 

da rastline sončno energijo pretvorijo v kemijsko. Izmed napačnih odgovorov najbolj 

izstopa odgovor, da je to toplota, s 13,8 %. 

 

Slika 10: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 7. vprašanje 

 

8. vprašanje 

Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca je v obliki … ? 

Tudi pri tem vprašanju so glede na grafično predstavitev na Sliki 11 dijaki v večini (72,4 

%) odgovorili pravilno, da rastline energijo od Sonca dobijo v obliki svetlobne energije. 

Kot drugi najpogosteje obkrožen odgovor (20,2 %) se pojavi toplotna energija.  
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Slika 11: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 8. vprašanje 

 

9. vprašanje 

Fotosinteza poteka v … ? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 12 je razvidno, da je delež dijakov (43,2 %), ki so 

obkrožili pravilen odgovor, da fotosinteza poteka v zelenih delih rastline, le malenkost 

nižji od deleža tistih dijakov (44,1 %), ki so obkrožili najpogostejši odgovor. Najpogostejši 

odgovor pa je bil, da fotosinteza poteka v listih.  

 

Slika 12: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 9. vprašanje 
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10. vprašanje 

Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi sta reaktanta (vstopata v reakcijo)?  

Iz grafične predstavitve na Sliki 13 je razvidno, da večji del dijakov (62,0 %) pozna 

pravilen odgovor na to vprašanje, torej da sta reaktanta v fotosintezi ogljikov dioksid in 

voda. 19,0 % dijakov je obkrožilo napačen odgovor, da vstopata v fotosintezo ogljikov 

dioksid in organska snov, 14,1 % pa prav tako napačen odgovor, da sta reaktanta kisik in 

voda.  

 

Slika 13: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 10. vprašanje 

 

11. vprašanje 

Katere snovi rastlina sprejema iz tal? (možnih je več odgovorov) 

Kot je vidno na grafični predstavitvi na Sliki 14, so med štirimi najbolj pogosto izbranimi 

odgovori tudi trije pravilni. Dijaki so najpogosteje izbrali dva pravilna odgovora, in sicer, 

da rastlina sprejema iz tal vodo (76,8 %) in mineralne snovi (68,8 %). Na tretjem mestu se 

je z 51,1 % znašel napačen odgovor, da rastlina iz tal sprejema organske snovi. Tretji 

pravilen odgovor (anorganske snovi) pa je obkrožilo le 32,0 % dijakov.  
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Na grafični predstavitvi na Sliki 15 se vidi, da je pravilno kombinacijo odgovorov (a, b, f), 

da rastlina iz tal sprejema anorganske oz. mineralne snovi in vodo, izbralo samo 7,6 % 

dijakov.  

 

Slika 14: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 11. vprašanje 

 

Slika 15: Grafična predstavitev z deležema pravilno in nepravilno obkroženih kombinacij odgovorov 
na 11. vprašanje 
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12. vprašanje 

V katerih delih rastline je klorofil? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 16 je razvidno, da je nekaj več kot polovica dijakov (55,7 

%) obkrožila pravilen odgovor, da se klorofil nahaja v zelenih delih rastline. Kar precej 

dijakov (30,1 %) je obkrožilo delno pravilen odgovor (ki pa je štel za napačnega, saj je bil 

nepopoln), da se klorofil nahaja v listih.  

 

Slika 16: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 12. vprašanje 

 

13. vprašanje 

Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, rastline proizvedejo same? 

Med največkrat obkroženimi odgovori na grafični predstavitvi na Sliki 17 izstopata 

odgovora, da rastline vso hrano za svoje preživetje proizvedejo same, oz. da jo proizvedejo 

manjši del. Pravilen odgovor, da rastline proizvedejo vso hrano same, je obkrožila manj 

kot polovica dijakov (44,6 %). Na drugem mestu po pogostosti je napačen odgovor, da 

rastline proizvedejo manjši del svoje hrane. Obkrožilo ga je 33,8 % dijakov.  
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Slika 17: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 13. vprašanje 

 

14. vprašanje 

Rastlina potrebuje energijo, da preživi. Od kod dobi to energijo? (možnih je več 

odgovorov) 

Pri tem vprašanju je bilo napačno navedeno, da je možnih več odgovorov. Grafična 

predstavitev na Sliki 18 kaže, da je večina dijakov (75,1 %) obkrožila pravilen odgovor, da 

rastlina dobi potrebno energijo od sonca. Kar nekaj dijakov pa je obkrožilo tudi napačni 

možnosti, da rastlina dobi energijo iz tal (67,2 %) in iz vode (51,7 %).  

Samo pravilen odgovor, da rastlina dobi energijo od sonca, je obkrožilo 12,2 % dijakov 

(Slika 19).  



44 
Pavič P. Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol.  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014 

____________________________________________________________________________________ 

 

Slika 18: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 14. vprašanje 

 

 

Slika 19: Grafična predstavitev z deležema pravilno obkroženega odgovora in nepravilno obkroženih 

kombinacij odgovorov na 14. vprašanje 

 

15. vprašanje 

Človek prav tako potrebuje energijo, da preživi. Od kod dobi to energijo? (možnih je več 

odgovorov) 

Iz grafične predstavitve na Sliki 20 je razvidno, da so dijaki v velikem deležu obkrožali 

pravilna odgovora. Odgovor meso je obkrožilo 86,8 % dijakov, odgovor krompir pa 75,8 
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%. Nekoliko manj pogost (72,3 %) je bil napačen odgovor, da naj bi človek dobil energijo 

iz vode. Glede na graf je razvidno tudi to, da delež dijakov, ki so obkrožili preostale tri 

napačne odgovore, ni zanemarljiv.  

Iz grafične predstavitve na Sliki 21 je razvidno, da je 12,1 % dijakov obkrožil pravilen par 

odgovorov (a, b), da človek dobi energijo za preživetje iz krompirja in mesa.  

 

Slika 20: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 15. vprašanje 

 

 

Slika 21: Grafična predstavitev z deležema pravilno in nepravilno obkroženih kombinacij odgovorov 

na 15. vprašanje 
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16. vprašanje 

Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 22 je razvidno, da je večina dijakov (77,8 %) obkrožila 

pravilen odgovor, da pri fotosintezi nastaneta glukoza in kisik. Najmanj (2,4 %) pa jih je 

obkrožilo napačen odgovor, z ogljikovim dioksidom in vodo.  

 

Slika 22: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 16. vprašanje 

 

17. vprašanje 

Na grafu je prikazan odnos med stopnjo fotosinteze in barvo svetlobe, ki so ji izpostavljene 

zelene rastline. Iz grafa sklepaj, kaj bi se lahko zgodilo, če bi bil svet izpostavljen samo 

zeleni svetlobi. 
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Iz grafične predstavitve na Sliki 23 je razvidno, da se je največ dijakov (31,8 %) odločilo 

za napačen odgovor, da bi se fotosinteza lahko popolnoma ustavila. Vendar jim kmalu 

sledi 26,6 % dijakov, ki so se odločili za pravilen odgovor, da bi se pri zeleni svetlobi 

lahko zmanjšalo število živali.  

 

Slika 23: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 17. vprašanje 

 

18. vprašanje  

Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na obe vprašanji: »V katerem delu rastline 

poteka fotosinteza?« in »Kateri del rastline vsebuje klorofil?«. 

Kot je razvidno iz grafične predstavitve na Sliki 24, so bili odgovori pri tem vprašanju 

precej razpršeni. Dijaki so najpogosteje (31,7 %) obkrožili odgovor c, da fotosinteza 

poteka v listih, klorofil pa se nahaja v zelenih delih rastline. Prva trditev ni bila popolna, 

zato tega odgovora nismo šteli kot pravilnega. Temu odgovoru je s 23,7 % sledil 

popolnoma pravilen odgovor e, da fotosinteza poteka v zelenih delih rastline in da je tudi 

klorofil v zelenih delih rastline. Po deležu dijakov, ki so ga izbrali, je odgovoru e blizu 

odgovor b (21,0 %), ki pravi, da fotosinteza poteka v listih in da se klorofil nahaja v listih. 

Odgovor b je štel za napačnega, ker sta trditvi nepopolni.  



48 
Pavič P. Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol.  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014 

____________________________________________________________________________________ 

 

Slika 24: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 18. vprašanje 

 

19. vprašanje 

Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na obe vprašanji: »Kateri par snovi je 

potreben za fotosintezo?« in »Kateri par snovi nastane pri fotosintezi?«. 

Iz grafične predstavitve na Sliki 25 je razvidno, da je večina dijakov (65,7 %) obkrožila 

pravilen odgovor (e) s trditvama, da rastline potrebujejo ogljikov dioksid in vodo, 

sintetizirajo pa glukozo in kisik. Preostali napačni odgovori so razmeroma enakomerno 

razpršeni, pri čemer rahlo izstopa (13,0 %) obkrožen odgovor s trditvama, da sta za 

fotosintezo pomembna kisik in voda, nastaneta pa glukoza in kisik.  
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Slika 25: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 19. vprašanje 

 

20. vprašanje 

Katera trditev v zvezi s klorofilom je pravilna? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 26 je razvidno, da je največkrat obkrožen pravilen 

odgovor, da je klorofil nujno potreben za fotosintezo. Vendar ga je obkrožila le približno 

polovica dijakov (51,5 %). Skoraj četrtina dijakov (23,0 %) pa je obkrožila napačen 

odgovor, da klorofil pri fotosintezi nastaja.  

 

Slika 26: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 20. vprašanje 
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21. vprašanje 

Od kod dobijo rastline hrano? 

Kot je razvidno iz grafične predstavitve na Sliki 27, je večji del dijakov (56,2 %) obkrožil 

napačen odgovor, da rastline dobijo hrano na ta način, da jo črpajo iz tal. Pravilen odgovor, 

da jo izdelajo same, je bil drugi najpogosteje obkrožen odgovor (28,8 %).  

 

Slika 27: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 21. vprašanje 

 

22. vprašanje 

V procesu fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz …? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 28 je razvidno, da je večina dijakov (58,9 %) odgovorila 

napačno, da v procesu fotosinteze nastali kisik izvira iz ogljikovega dioksida. Pravilen 

odgovor, ki ga je obkrožilo 28,2 % dijakov, je, da kisik pri fotosintezi nastane iz molekul 

vode.  
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Slika 28: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 22. vprašanje 

 

23. vprašanje 

V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija)? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 29 je razvidno, da se je največ dijakov (47,7 %) odločilo 

za napačen odgovor, da celično dihanje poteka v listnih celicah. Za pravilen odgovor, da 

celično dihanje poteka v vseh rastlinskih celicah, se je odločilo 21,7 % dijakov. Za napačen 

odgovor, da celično dihanje ne poteka v nobeni rastlinski celici, pa se je odločilo le 5,1 % 

dijakov.  

 

Slika 29: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 23. vprašanje 
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24. vprašanje 

Kakšna je povezava med fotosintezo in respiracijo pri rastlinah? 

Iz grafične predstavitve na Sliki 30 je razvidno, da je največ dijakov (43,0 %) obkrožilo 

pravilen odgovor, da fotosinteza in respiracija potekata istočasno. Skupaj več kot polovica 

dijakov pa se je odločila za preostale tri odgovore z napačnimi trditvami. Kar 26,3 % 

dijakov je obkrožilo, da pri rastlinah namesto respiracije poteka fotosinteza, 8,1 % dijakov 

pa je obkrožil odgovor, da respiracija pri rastlinah ne poteka.  

 

Slika 29: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 24. vprašanje 

 

25. vprašanje 

Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje (respiracija)? 

Kot je razvidno iz grafične predstavitve na Sliki 31, so odgovori na vprašanje, kdaj pri 

rastlinah poteka respiracija, precej razpršeni. Največkrat obkrožena odgovora sta, da 

poteka respiracija ves čas in podnevi. Pravilen odgovor, da respiracija poteka ves čas, je 

obkrožilo 36,6 % dijakov, medtem ko je 30,7 % dijakov obkrožilo delno pravilen odgovor 

(ki je štel za napačnega), da poteka podnevi. 9,5 % dijakov je menilo, da respiracija pri 

rastlinah sploh ne poteka.  
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Slika 30: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na 25. vprašanje 

 

26. vprašanje 

V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami. 

(Zelo se ne strinjam., Se ne strinjam., Ne morem se odločiti., Se strinjam., Zelo se 

strinjam.) 

Trditvi: 

1. Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva. 

2. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 

 

Iz grafične predstavitve na Sliki 32 je razvidno, da so dijaki pri prvi trditvi odgovarjali 

precej neenotno. Največ dijakov se je s trditvijo, da so bila vprašanja v raziskavi 

razumljiva, strinjalo (38,2 %) ali zelo strinjalo (12,7 %), 24,2 % dijakov pa je bilo 

neodločenih.  

Z drugo trditvijo, da jim je bilo všeč sodelovati v raziskavi, se je večina dijakov strinjala 

(28,4 %) ali zelo strinjala (18,6 %), 28,4 % dijakov pa je bilo neodločenih.  
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Slika 31: Grafična predstavitev z deleži odgovorov dijakov na dane trditve pri 26. vprašanju 
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5. RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

V naši raziskavi smo s testom znanja na Vegovi elektrotehniško–računalniški strokovni 

šoli in gimnaziji v Ljubljani preverjali znanje dijakov o fotosintezi in povezujočih 

konceptih. Ugotovitve o znanju, ki so ga dijaki na testu znanja pokazali, in vrednotenje 

dobljenih rezultatov, so predstavljeni v naslednji razpravi. 

5.1.1 Sodelujoči v raziskavi 

Pomembno dejstvo, ki ga je potrebno vzeti v obzir v naši razpravi, je, da dijaki, ki so 

sodelovali pri reševanju testa znanja, izhajajo iz strokovnih srednješolskih programov 

(elektrotehnika in računalništvo), kjer nimajo biologije. Vse znanje biologije, in zato tudi 

fotosinteze, je v glavnem odraz poučevanja in učenja o fotosintezi v osnovni šoli pri pouku 

naravoslovja in biologije. Ob dejstvu, da so v raziskavi sodelovali dijaki, ki nimajo več 

pouka biologije, ne preseneča dejstvo, da je pri 1. vprašanju večina dijakov izrazila 

nestrinjanje s trditvijo (28,0 % se jih ni strinjalo in 26,7 % se jih zelo ni strinjalo), da jih 

biologija zanima. Prav tako dijaki pri drugi trditvi 1. vprašanja niso pokazali namena, da bi 

opravljali maturo iz biologije (70 % se jih s tem ni strinjalo), kar jim v resnici glede na 

predmetnik brez biologije in poklicno maturo na tej šoli sploh ni omogočeno.  

5.1.2 Stališča dijakov do fotosinteze 

Kako dijaki, udeleženci raziskave, sploh gledajo na fotosintezo in njeno poznavanje, nam 

kažejo njihovi odgovori pri 3., 4., 5., in 6. trditvi prvega vprašanja. Večini dijakov (63,4 %) 

se pri 3. trditvi fotosinteza zdi pomembna za življenje na Zemlji, kar je pozitivno, saj se 

očitno zavedajo njenega pomena in ne gledajo nanjo kot na le še eno izmed učnih tematik. 

Kljub temu da se je pri 6. trditvi pokazalo, da se dijakom poznavanje bistva fotosinteze zdi 

pomembno za splošno izobrazbo (39,3 %), se večina dijakov (36,1 %) pri 5. trditvi ni 

mogla odločiti, ali jim bo poznavanje bistva fotosinteze kaj koristilo v življenju. Tudi pri 4. 

trditvi, ali se jim fotosinteza zdi zanimiva, se večji del dijakov ni mogel odločiti (30,1 %), 

kar pomeni, da se dijaki ne ukvarjajo pretirano z vrednotenjem učnih tematik. 
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5.1.3 Ugotovitve o znanju dijakov 

Ugotovitve na podlagi rezultatov testa znanja, ki sledijo v naslednjih odstavkih, so 

razdeljene na iste teme poglavij, ki se v Pregledu objav nahajajo pod točko 2.6 Znanje in 

napačne predstave o fotosintezi in povezujočih konceptih. V razpravi torej ista poglavja oz. 

iste teme kot so v poglavjih naslova 2.6 v Pregledu objav, obravnavajo glavne ugotovitve o 

odgovorih dijakov na določena vprašanje iz testa znanja. Pri vsakem naslovu teme 

poglavja v tej točki razprave so v oklepaju navedene številke vprašanj iz testa znanja, ki se 

te teme tičejo. 

Fotosinteza in značilnosti rastlin (11., 12, 9., 18., 20. vprašanje) 

Kar nekaj značilnosti rastlin je posredno ali neposredno povezanih s fotosintezo, zato se je 

nekaj vprašanj v testu znanja nanašalo na značilnosti rastlin. 

V učnem načrtu za naravoslovje v 6. razredu (Verčkovnik in sod., 2000), po katerem so 

dijake v naši raziskavi poučevali naravoslovje v osnovni šoli, je naveden cilj, da naj bi 

učenci poleg zgradbe spoznali tudi vlogo korenin. V tem cilju se kaže ena izmed 

značilnosti rastlin, da s koreninami iz prsti črpajo anorganske snovi in vodo. Ker je voda 

eden izmed reaktantov pri fotosintezi in ker obstaja kar nekaj napačnih predstav v povezavi 

s tem, da se rastline s koreninami prehranjujejo, je bilo v test znanja vključeno 11. 

vprašanje: »Katere snovi rastlina sprejema iz tal?«. Le majhen del dijakov (7,6 %) je izbral 

pravilno kombinacijo odgovorov, da rastlina iz tal sprejema anorganske oz. mineralne 

snovi in vodo, kljub temu da so bili ti trije odgovori med največkrat obkroženimi. Dijaki so 

namreč poleg pravilnih odgovorov (pri tem vprašanju je bilo možnih več pravilnih 

odgovorov) pogosto obkrožali tudi nepravilne. Večina dijakov je tako, kot v raziskavi 

Stavyjeve in sod. (1987), vedela, da rastline iz tal sprejemajo vodo. Na drugem mestu po 

pogostosti pa so se znašle mineralne snovi. Anorganske snovi, ki so sopomenka za 

mineralne snovi, pa je obkrožilo veliko manj dijakov. Očitno dijaki izrazov anorganske 

snovi in mineralne snovi nimajo za sopomenki. Poleg tega pa jim je očitno bližji izraz 

mineralne snovi. Da rastlina iz tal sprejema organske snovi, je bil tretji najbolj pogost 

odgovor dijakov, saj je ta napačen odgovor obkrožila polovica dijakov.  
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Kot je bilo ravnokar povedano, se je pri 11. vprašanju med obkroženimi odgovori znašel 

tudi odgovor, da rastlina iz tal sprejema organske snovi. Ta odgovor, ki smo ga šteli za 

napačnega, je obkrožila kar polovica dijakov (51,1%).  

Pomembna molekula, ki je ključna za potek fotosinteze in je značilna za rastline (pa tudi za 

druge fotosintetske organizme), je klorofil. Pri 12. vprašanju, v katerih delih rastline se 

nahaja klorofil, in pri 9. vprašanju, ki je vpraševalo, kje poteka fotosinteza, je približno 

polovica dijakov v naši raziskavi odgovorila s popolnoma pravilnim odgovorom (12. vpr. – 

55,7 %, 9. vpr. – 43,2 %), da je to v zelenih delih rastline, ali z delno pravilnim 

odgovorom, da je to v listih. Razlika med odgovori na obe vprašanji se kaže le v tem, da se 

je za nepopoln odgovor – v listih, več dijakov odločilo pri 9. vprašanju. To ugotovitev 

podpirajo tudi rezultati odgovorov dijakov pri 18. vprašanju, ki je imelo kontrolno funkcijo 

za 12. in 9. vprašanje. Najpogosteje obkrožena možnost navedenih parov trditev je bila 

ravno ta, da fotosinteza poteka v listih, klorofil pa se nahaja v zelenih delih rastline. 

Napačno predstavo učencev, da fotosinteza poteka samo v listih, sta v svoji raziskavi 

opazila tudi Marmaroti in Galanopoulou (2006). Kot razlog za to sta navedla dejstvo, da je 

dogajanje fotosinteze v učbenikih stalno ponazorjeno s sliko lista. Poleg tega je bil v učnih 

načrtih za naravoslovje v 6. razredu, ki so bili osnova za poučevanje dijakov, ki so 

sodelovali v naši raziskavi, iztočnica za omembo fotosinteze ravno list pri obravnavi 

rastlinskih organov (Verčkovnik in sod., 2000). Cilj pri biologiji v 8. razredu (Verčkovnik, 

2000) pa je bil premalo definiran, da bi lahko razbrali, ali so učitelji pri poučevanju sploh 

omenjali fotosintezo tudi v drugih zelenih delih rastline, tam, kjer tega ne morejo opravljati 

listi. Tako bi bilo verjetno smiselno pogledati, kako so na vprašanje, kje v rastlinah poteka 

fotosinteza, »odgovarjali« osnovnošolski učbeniki. 

Kako dijaki razumejo vlogo klorofila pri fotosintezi, je preverjalo 20. vprašanje. Spet je 

približno polovica dijakov (51,5 %) vedela, da je klorofil nujno potreben za fotosintezo. 

Pogosta dva odgovora dijakov sta bila tudi, da klorofil pri fotosintezi nastaja ali se porablja 

oz. ima vlogo produkta ali pa reaktanta pri fotosintezi. Podobno sta ugotovila tudi 

Marmaroti in Galanopoulou (2006), saj je v njuni raziskavi skoraj tretjina učencev menila, 

da klorofil pri fotosintezi nastaja. Dejstvo, da nekaj manj kot polovica dijakov v naši 

raziskavi gleda na klorofil kot produkt ali reaktant, je najverjetneje povezano s kompleksno 

vlogo, ki jo v fotosintezi odigra klorofil. Ker učenci oz. dijaki nimajo poglobljenega 
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razumevanja fotosinteze, si vlogo klorofila očitno hitro razložijo po svoje oz. jo umestijo 

med znane pojme, kot so produkti ali reaktanti. Kljub temu pa 1. hipoteze s tem nismo 

mogli potrditi, saj bi lahko rekli, da več kot polovica dijakov (51,5 %) razume vlogo 

klorofila pri fotosintezi, in s tem tudi ta vidik fotosinteze. Omeniti velja tudi to, da je delež 

pravilnih odgovorov (51,5 %) v povezavi z vlogo klorofila precej na meji potrditve 

hipoteze. Tako bi 1. hipotezo težko prepričljivo ovrgli, kljub temu pa s tem ni bila potrjena. 

Fotosinteza kot kemijska reakcija (6., 10., 16., 19. vprašanje)  

Če želimo ugotoviti, ali učenci poznajo reaktante in produkte pri fotosintezi, je pomembno, 

da na fotosintezo gledamo tudi z vidika kemijske reakcije. Treba je torej vedeti, katere 

snovi vstopajo v proces fotosinteze in katere pri fotosintezi nastajajo. Le tretjina dijakov 

(32,3 %) je pri 6. vprašanju obkrožila pravilno kombinacijo odgovorov, ki se nanašajo na 

to, kaj rastline potrebujejo za fotosintezo. Kljub temu da so skoraj vsi obkrožili svetlobo, 

pa so druga dva pravilna odgovora (vodo in ogljikov dioksid) obkrožili manj zanesljivo. 

Podobno kot pri 6. vprašanju so pri 10. vprašanju dijaki morali obkrožiti snovi, ki so 

reaktanti v fotosintezi. Razlika med vprašanjema je v tem, da je pri 6. vprašanju pri 

naštetih možnih odgovorih poleg reaktantov, potrebnih za fotosintezo, vključena tudi za 

fotosintezo bistvena svetloba. Reaktante pri 10. vprašanju so dijaki bolje prepoznali (62,0 

% pravilnih) kot pa stvari, potrebne za fotosintezo, naštete pri 6. vprašanju. Očitno so 

dijaki pri 6. vprašanju poleg pravilnih odgovorov, ki jih očitno poznajo, dodatno obkrožili 

še nepravilne. Odgovor s pravilno naštetimi produkti oz. snovmi, ki nastanejo pri 

fotosintezi, je pri 16. vprašanju obkrožilo več dijakov (77,8 %) kot pa pri reaktantih pri 10. 

vprašanju. Tudi kontrolno 19. vprašanje, kjer je bilo treba obkrožiti odgovor z dvema 

pravilnima trditvama, povezanima z reaktanti in produkti, je pravilno obkrožil približno 

enak delež dijakov kot pri 10. in 16. vprašanju.  

Če navodilo v vprašanju (10., 16. in 19. vprašanje) omenja reaktante ali produkte, in je od 

ponujenih odgovorov pravilen samo eden, dijaki nanj očitno odgovarjajo bolje, kot pa v 

primeru, da je od ponujenih odgovorov več pravilnih (6. vprašanje). Čim se od dijakov 

zahteva le malo več samostojnosti pri odgovarjanju (obkrožiti je potrebno več pravilnih 

odgovorov, koliko, pa ni določeno), je delež tistih, ki obkrožijo pravilno kombinacijo, 

očitno manjši od tistih z enim pravilnim odgovorom.  
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Deleži dijakov, ki so na ta vprašanja odgovarjali pravilno, so bili relativno visoki (10. vpr. 

– 62,0 %, 16. vpr. – 77,8 %, 19. vpr. – 65,7 %). Tako so dijaki pokazali svoje faktografsko 

znanje o fotosintezi, ki ga po našem mnenju predstavlja ravno poznavanje snovi, ki v 

fotosintezo vstopajo in pri njej nastajajo. S to ugotovitvijo se potrjuje 3. hipoteza, da je 

znanje dijakov o fotosintezi faktografsko. Po našem mnenju pa to znanje še vedno ni 

zadovoljivo, saj kar približno četrtina dijakov ne izkazuje niti tega osnovnega 

faktografskega znanja o fotosintezi.  

Ugotovitev, da so dijaki v naši raziskavi bolje prepoznali produkte kot pa reaktante, je 

podobna ugotovitvi v raziskavi Marmarotija in Galanopoulouja (2006). Vendar je v njuni 

raziskavi ta razlika še večja kot v naši, saj so učenci v njunem vprašalniku še slabše 

prepoznavali reaktante. Tu se najverjetneje kaže problematika tega, da učenci ne gledajo na 

proces fotosinteze celostno, kot na kemijsko reakcijo z nekim začetkom oz. pogoji, ki jo 

omogočajo, in koncem. Njihov pogled je očitno precej bolj usmerjen le na končni izid 

fotosinteze, ne pa tudi na njen potek. 

Pojem hrane in prehranjevanje rastlin (2., 4., 13., 15., 21. vprašanje)  

Bistven pomen fotosinteze je proizvodnja hrane za rastline in posredno tudi za vsa ostala 

živa bitja. Kako dijaki sploh razumejo pojem hrane v splošnem pomenu, pomenu za 

človeka in za rastline, ter pojem prehrane pri rastlinah, je z več vprašanji preverjal tudi naš 

test znanja. 

Pri 2. vprašanju, ki je bilo odprtega tipa, so dijaki morali samostojno pokazati razumevanje 

pojma hrana. Odgovore dijakov smo razvrstili v 5 smiselnih skupin. Ker je bilo vprašanje 

zastavljeno precej odprto, so bile 3 najpogostejše skupine odgovorov zastopane s 

podobnimi deleži: skupina, ki je hrano definirala s konkretnim navajanjem hrane oz. živil 

(31,4 %), skupina, ki je hrano opisala kot tisto, ki je nujna za življenje in preživetje (24,5 

%) in skupina, ki je hrano povezala z energijo oz. napisala, da je hrana vir energije (23,3 

%). Glede na to, da je bilo največ odgovorov tistih, ki so navajali konkretne oblike hrane 

za ljudi, imajo dijaki očitno težave z oblikovanjem definicij, ki zahtevajo več abstraktnega 

mišljenja z uporabo analize in sinteze. Dejstvo, da so dijaki gledali na hrano predvsem z 

vidika človeka, ne preseneča. Do podobnih ugotovitev, da učenci hrano opisujejo 

predvsem z vidika človeka, sta prišli v svoji raziskavi že Eisen in Stavy (1988). V naši 
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raziskavi povsem pravilne definicije hrane, ki bi hrano razložila kot vir energije in hkrati 

kot material za gradnjo tkiv, sploh ni bilo, medtem ko so jo študenti v raziskavi Eisenove 

in Stavyjeve omenili, vendar v zelo majhnem deležu. 

Glede na to, da pogled na hrano z vidika človeka dijakom očitno ni tuj, so dijaki pri 15. 

vprašanju v veliki večini vedeli, da človek dobi energijo iz hrane – mesa (86,8 %) in 

krompirja (75,8 %). Zanimiva ugotovitev je, da je več dijakov obkrožilo meso kot pa 

krompir. To pripisujemo predvsem temu, da so v raziskavi izrazito prevladovali fantje, ki 

mesu v prehrani nasploh pripisujejo večji pomen. Spet pa se je pri tem vprašanju pokazalo, 

da dijaki, čim je možnih več pravilnih odgovorov, začnejo obkrožati poleg pravilnih tudi 

nepravilne. V tem primeru so bili to voda, zrak, sonce in telovadba, katerih delež ni bil 

zanemarljiv. Glede na to ugotovitev in dejstvo, da je le 12 % dijakov obkrožilo povsem 

pravilno kombinacijo odgovorov pri tako enostavnem vprašanju, se postavlja novo 

vprašanje. Ali je znanje dijakov res tako pomanjkljivo ali pa dijaki vprašalnika niso 

izpolnjevali resno? Zanimivo se mi zdi predvsem to, da je kar tretjina dijakov obkrožila 

telovadbo. Ta odgovor je v nasprotju z osnovno logiko, saj se energija pri telovadbi 

porablja. To povezujem predvsem s tem, da se danes v medijih in povsod, kjer se omenja 

pomembnost gibanja in športne aktivnosti posameznika, športno aktivnost povezuje s tem, 

da je zaradi nje človek manj utrujen, ima več energije in lažje opravlja vsakodnevne 

naloge. 

4. vprašanje je pri dijakih preverjalo, ali vedo, kaj je hrana za rastline. Le petina dijakov 

(20 %) je vedela, da so to organske snovi. Največ dijakov je menilo, da so hrana za rastline 

vsi našteti možni odgovori – anorganske snovi, ogljikov dioksid, organske snovi, svetloba / 

energija, voda). Dijaki so tu očitno pozabili na avtotrofen način prehranjevanja rastlin s 

fotosintezo, s katero si hrano (organske snovi) izdelajo same. S tem je bila potrjena 2. 

hipoteza, saj dijaki ne razumejo pomena procesa fotosinteze, ki je povezan predvsem s 

proizvajanjem hrane za rastlino samo. Podobno tudi Lumpe in Staver (1995) kot razlog za 

napačne odgovore učencev v njuni raziskavi vidita predvsem nerazumevanje pomena 

fotosinteze za rastline. 

2. hipotezo oz. nerazumevanje pomena fotosinteze za rastline potrdijo tudi odgovori 

dijakov na 21. vprašanje, ki je spraševalo, od kod dobijo rastline hrano. Pravilno je 
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odgovorilo le 28,8 % dijakov. Polovica dijakov (56,2 %) je bila napačnega mnenja, da 

rastlina dobi hrano s črpanjem iz tal. Večina avtorjev je v svojih raziskavah prišla do 

podobnih ugotovitev, saj je bila večina učencev v raziskavah napačnega mnenja, da rastlina 

hranilne snovi dobi iz okolja. Eden izmed razlogov, ki ga navajajo nekateri avtorji, je 

zmešnjava, povezana s t. i. organskimi gnojili, ki jih rastlina res črpa iz zemlje, nimajo pa 

nobene zveze z organskimi snovmi, ki bi lahko bile hrana za rastline (Stavy in sod., 1987, 

Ahopelto in sod., 2011). Drugi razlog pa je pogosta analogija rastlin z živalmi (Anderson 

in sod., 1990), pri čemer naj bi se tako kot se živali hranijo z usti, rastline hranile s 

koreninami (Yenilmez in Tekkaya, 2006). 

Pri odgovorih dijakov na 13. vprašanje se kaže nekonsistentnost odgovorov dijakov. Kljub 

temu da je pri 21. vprašanju le dobra četrtina dijakov (28,8 %) odgovorila pravilno, da si 

rastline hrano proizvedejo same, je pri 13. vprašanju skoraj polovica dijakov (44,6 %) 

vedela, da si rastline vso hrano proizvedejo same. Morda je vzrok način, kako sta bili 

vprašanji oblikovani, lahko gre za vpliv predhodnih vprašanj v testu ali pa za dejstvo, da je 

bilo eno vprašanje zastavljeno bolj v zadnjem delu  testa in so bili dijaki že manj zbrani. 

V zvezi z znanjem dijakov o hrani in prehrani rastlin lahko izpostavimo tri bistvene 

ugotovitve: dijaki na hrano gledajo antropocentrično, težave imajo z navajanjem definicij 

ter se ne zavedajo pomena fotosinteze za prehranjevanje rastlin, ki so avtotrofne, in si s 

fotosintezo hrano (organske snovi) izdelajo same. 

Fotosinteza in energija (7., 8., 14. vprašanje) 

Pomembna naloga fotosinteze je, da omogoči začetek pretoka energije skozi ekosistem. 

Med samim procesom fotosinteze pa je bistvena energijska pretvorba, pri kateri se 

svetlobna energija pretvori v kemijsko energijo, vezano v molekulah ogljikovih hidratov. 

Pri 14. vprašanju je dijake zavedlo naše napačno navodilo, da je možnih več pravilnih 

odgovorov, v resnici pa je bil pravilen samo eden. Samo pravilen odgovor, da rastline 

energijo, potrebno za preživetje, dobijo od sonca, je zato obkrožilo le malo dijakov (12,2 

%). V tem primeru zato težko ocenjujemo znanje dijakov. Kljub zavajajočemu navodilu pa 

so rezultati v naši raziskavi precej podobni ugotovitvam v raziskavi Andersona in sod. 
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(1990), kjer je večina študentov, tako kot pri nas, obkrožila sonce, samo to možnost pa jih 

je obkrožilo le 10 %. 

Večina dijakov (72,4 %) je vedela, da je energija, ki jo rastline dobijo od sonca, v obliki 

svetlobne energije. S tem so dijaki pokazali zadovoljivo znanje, za razliko od učencev v 

raziskavi Marmarotija in Galanopoulouja (2006), ki so poleg svetlobne energije v velikem 

deležu obkrožili tudi toplotno energijo in svetlobno energijo skupaj s toplotno. Morda je 

razlog za zadovoljivo znanje naših dijakov v tem, da je v učnih načrtih opaziti poudarek na 

svetlobni energiji v povezavi s fotosintezo (Verčkovnik in sod., 2000; Verčkovnik, 2000). 

Dejstvo, da rastline sprejeto sončno oz. svetlobno energijo pretvorijo v kemijsko, je pri 7. 

vprašanju prav tako poznala večina dijakov (70,8 %). Razlog za to vidimo v tem, da se pri 

definicijah fotosinteze pogosto omenja pretvorbo svetlobne energije v kemijsko. Dijaki s 

tem očitno nimajo težav, ne vemo pa, koliko zares razumejo to pretvorbo in njen potek oz. 

ali bi znali opisati, kje se skriva nastala kemijska energija. 

Problematike razumevanja prenosa energije pri fotosintezi oz. pretvarjanja iz ene oblike v 

drugo, ki jo omenja več avtorjev (Eisen in Stavy, 1988, Marmaroti in Galanopoulou, 2006) 

se s tem testom znanja ni dalo ugotavljati. Zanimivo bi bilo preveriti to razumevanje tudi 

pri naših dijakih. Na ta način bi lahko ugotovili, ali so zgoraj omenjene ugotovitve o 

znanju dijakov v povezavi z energijo pri fotosintezi posledica razumevanja fotosinteze, ali 

pa zgolj del faktografskega znanja o fotosintezi. 

Fotosinteza in celično dihanje (23., 24., 25. vprašanje) 

Ogljikovi hidrati, ki pri fotosintezi nastajajo, vstopajo v proces celičnega dihanja, kjer se 

ogljikovi hidrati oksidirajo. Tekom celičnega dihanja se tako sprošča energija iz energijsko 

bogatih molekul, kar omogoča celično delo. 

Da celično dihanje poteka v vseh rastlinskih celicah, je pri 23. vprašanju vedela le petina 

dijakov (21,7 %), kar je le malo manj kot v raziskavi Marmarotija in Galanopoulouja 

(2006), kjer je to vedela četrtina učencev. Skoraj polovica naših dijakov (47,7 %) pa je 

imela napačno mnenje, da celično dihanje poteka samo v listnih celicah. Ti rezultati 

nakazujejo, da dijaki predvsem zaradi poudarjanja pomena lista pri fotosintezi samo v 

listne celice napačno umeščajo tudi celično dihanje.  
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Pri 24. vprašanju je malo manj kot polovica dijakov (43,0 %) pravilno odgovorila, da 

fotosinteza in celično dihanje potekata istočasno. Pri 25. vprašanju pa je dobra tretjina 

dijakov (36,6 %) vedela, da celično dihanje poteka ves čas. To, da celično dihanje poteka 

ves čas, je v naši raziskavi vedelo precej manj dijakov kot pa v raziskavi Marmarotija in 

Galanopoulouja (2006), kjer sta na isto vprašanje pravilno odgovorili dve tretjini dijakov. 

Za odgovore tistih učencev, ki so v njuni raziskavi odgovorili napačno, da celično dihanje 

poteka samo podnevi, sta kot razlog navedla zamenjavo celičnega dihanja s fotosintezo. O 

tem govori tudi naša 4. hipoteza, da večina dijakov zamenjuje celično dihanje pri rastlinah 

s fotosintezo. To napačno predstavo je pri 25. vprašanju pokazalo le 30 % dijakov, ki so 

bili mnenja, da celično dihanje poteka podnevi, in le približno četrtina dijakov (26,3 %), ki 

so pri 24. vprašanju obkrožili odgovor, da pri rastlinah namesto celičnega dihanja poteka 

fotosinteza. 4. hipoteza tako ni bila povsem potrjena, saj 30 % in 26,3 % dijakov, ki res 

zamenjujejo celično dihanje s fotosintezo, po našem mnenju ne predstavlja večine dijakov. 

Zato bi težko rekli, da večina dijakov pri rastlinah zamenjuje celično dihanje in 

fotosintezo. Vsekakor pa delež dijakov s to napačno predstavo ni zanemarljiv. 

Ugotovitve, da večina dijakov ne ve, da celično dihanje poteka v vseh rastlinskih celicah 

ves čas (podnevi zato istočasno s fotosintezo) ter da določen del dijakov meni, da pri 

rastlinah namesto celičnega dihanja poteka fotosinteza, potrjujejo misel Haslama in 

Treagusta (1987). Pravita namreč, da učenci enačijo celično dihanje s fotosintezo in ne 

razumejo povezave med fotosintezo in celičnim dihanjem. Seveda te misli ne moremo 

posplošiti, jo pa lahko jemljemo kot opozorilo, za tisti del učencev oz. dijakov, pri katerih 

se pokaže za resnično. 

Fotosinteza in sproščanje kisika (22. vprašanje) 

Eden izmed produktov fotosinteze je tudi kisik, ki nastane pri cepitvi vode. 

Na temo sproščanja kisika pri fotosintezi se je nanašalo le 22. vprašanje. Dobra polovica 

(58,9 %) je na vprašanje, od kod izvira kisik, nastal pri fotosintezi, odgovorila napačno, da 

izvira iz molekul ogljikovega dioksida. Razlog za ta napačni odgovor dijakov je 

najverjetneje povezan z napačnim gledanjem na fotosintezo kot izmenjavo plinov 

(ogljikovega dioksida in kisika), ki je v različnih člankih večkrat omenjen kot napačna 

predstava učencev, in nakazuje na analogijo fotosinteze s celičnim dihanjem (Cañal, 1999). 



64 
Pavič P. Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol.  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014 

____________________________________________________________________________________ 

Celično dihanje je glede na ugotovitve drugih avtorjev (Eisen in Stavy, 1988; Anderson in 

sod., 1990; Seymour in Longden, 1991; Lin in Hun, 2003) zaradi pomena izraza 

respiration v angleščini v vsakdanji rabi, ki pomeni izmenjavo plinov, s strani učencev 

razloženo kot breathing oz. izmenjava plinov. Dejstvo, da le 28,2 % dijakov ve, da 

sproščeni kisik pri fotosintezi izvira iz vode, kaže tudi na to, da pri dijakih razumevanje 

procesa fotosinteze ni zadostno. Odgovor, da kisik pri fotosintezi izvira iz molekul vode, 

zahteva bolj poglobljeno znanje z razumevanjem samega procesa fotosinteze. S tem je 

ponovno potrjena 1. hipoteza. 

Pomen fotosinteze za ekosisteme (3., 5., 17. vprašanje) 

Sproščanje kisika pri fotosintezi ima velik pomen za ekosisteme po vsej zemlji. Poleg 

sproščanja kisika je vloga fotosinteze v ekosistemu povezana še z nastajanjem ogljikovih 

hidratov oz. hrane za rastline in hrane za ostale organizme v ekosistemih. 

Pri 5. vprašanju se je pokazalo, da velik del dijakov (58,2 %) kot glavno funkcijo 

fotosinteze vidi sproščanje kisika. Do podobne ugotovitve so prišli tudi drugi avtorji. V 

raziskavi Özaya in Öztasa (2003) je bil delež učencev, ki so videli rastline kot proizvajalce 

zaradi sproščanja kisika, enak deležu tistih, ki so kot razlog navedli, da so rastline 

proizvajalci zaradi proizvajanja hrane. V raziskavi Marmarotija in Galanopoulouja (2006) 

pa je delež dijakov, ki so bili mnenja, da rastline nudijo živalim samo sproščanje kisika, 

precej višji od tistih, ki so bili mnenja, da jim nudijo samo hrano in hrano ter kisik. Razlog 

za to vidita predvsem v tem, da se pri poučevanju fotosinteze preveč poudarja pomen 

sproščanja kisika, ki pa je v resnici stranski produkt fotosinteze. Omenjeni razlog se zdi 

precej smiseln, čeprav v učnem načrtu za biologijo, po katerem so se dijaki v naši raziskavi 

učili biologijo v osnovni šoli, ni opaziti kakšnih posebnih poudarkov o sproščanju kisika. 

Cilj je namreč dovolj široko zastavljen (Verčkovnik, 2000), da bi se lahko poudarilo tudi 

nastanek ogljikovih hidratov oz. sintezo glukoze. Že Barker in Carr (1989a) sta govorila o 

pomenu poudarjanja produkcije ogljikovih hidratov pri fotosintezi in sta z akcijsko 

raziskavo potrdila, da je po učni uri s tem poudarkom več učencev fotosintezo definiralo 

ustrezno, kot proces nastajanja ogljikovih hidratov.  

Za sintezo glukoze, ki je štela za pravilen odgovor pri 5. vprašanju, se je odločila le 

četrtina dijakov (26,6 %). S tem se spet potrjuje 2. hipoteza, da dijaki očitno slabo 
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razumejo pomen fotosinteze. Pri tem velja omeniti, da je kot pomen fotosinteze mišljen 

pomen fotosinteze za življenje rastlin samih (izdelava hrane za rastline same) in pomen 

fotosinteze za celoten ekosistem (nastanek organskih snovi, ki so osnova za prehranjevalne 

verige v ekosistemih in sproščanje kisika). 

Znanje o tem, kakšno mesto imajo rastline v ekosistemu in kakšna je vloga fotosinteze pri 

tem, je preverjalo 17. vprašanje. Glede na kompleksnost vprašanja je relativno veliko 

dijakov (26,6 %) odgovorilo pravilno, da bi se ob zmanjšani stopnji fotosinteze, če bi bil 

svet izpostavljen samo zeleni svetlobi, število živali v svetu lahko zmanjšalo. Vendar je ta 

delež odgovorov še vedno tako majhen, da bi se lahko spet potrdila 2. hipoteza (dijaki 

slabo razumejo pomen fotosinteze). Vprašanje je bilo sicer precej zahtevno. Poleg tega, da 

je vključevalo branje grafa, ni bilo vezano na ekstremno situacijo, kjer ne bi bilo ne 

fotosinteze in ne rastlin, na kar bi dijaki najverjetneje lažje odgovorili pravilno. Situacija, 

ki jo je graf opisoval, je bila le zmanjšana stopnja fotosinteze zaradi izpostavljenosti rastlin  

samo zeleni svetlobi. V raziskavah drugih avtorjev so podobno znanje preverjali z drugimi 

vprašanji, ki so vključevala t. i. ekstremne situacije (svet brez rastlin), in prišli do različnih 

ugotovitev. Podobno kot pri nas, je tudi v raziskavi Özaya in Öztasa (2003) le četrtina 

dijakov vedela, da življenje živali v svetu brez rastlin ne bi bilo mogoče, medtem ko so v 

raziskavi Marmarotija in Galanopoulouja (2006) to vedeli skoraj vsi učenci.  

Namen 3. vprašanja je bil ugotoviti, ali dijaki poznajo tiste organizme v ekosistemih, ki 

vršijo fotosintezo in imajo v prehranjevalni verigi vlogo proizvajalcev. Skoraj polovica 

dijakov (45,8 %) je bila napačnega mnenja, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah. 

Tretjina (31,0 %) dijakov je odgovorila pravilno, da so to poleg rastlin še alge in nekatere 

bakterije. Razlog, da dijaki fotosintezo povezujejo samo z rastlinami, je v poudarjanju 

rastlin pri poučevanju fotosinteze pri pouku naravoslovja in biologije v osnovni šoli. O 

bakterijah in algah se govori veliko manj, saj so tudi učencem manj poznane kot pa 

rastline. V učnih načrtih iz leta 2000 se alge omenja pri obravnavi ekosistemov, kot sta 

morje in celinske vode. V cilju je navedeno, da naj se pri obravnavi teh ekosistemov v 

prehranjevalne splete poveže rastlinske in živalske predstavnike (Brumen in Glažar, 2000). 

Očitno so alge zajete v pojmu rastlinskih predstavnikov kot proizvajalcev.  
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5.1.4 Napačne predstave 

Iz rezultatov na testu znanja se je dalo izluščiti kar nekaj napačnih predstav dijakov, 

povezanih s fotosintezo samo in z značilnostmi rastlin ter celičnim dihanjem v povezavi s 

fotosintezo. Nekaj teh napačnih predstav je bilo tekom razprave že omenjenih pri 

ugotovitvah o znanju dijakov. Tako se potrjuje 5. hipoteza, ki pravi, da imajo dijaki 

izoblikovane napačne predstave o fotosintezi in povezujočih konceptih. 

Spodaj je naveden seznam napačnih predstav, ugotovljenih v naši raziskavi. Pod njim pa je 

naveden še seznam najpogosteje omenjenih napačnih predstav, ki so jih v svojih 

raziskavah ugotovili drugi avtorji. 

Napačne predstave, ugotovljene v naši raziskavi (in delež dijakov, pri katerih je bila 

napačna predstava ugotovljena)  

1. Rastlina dobi hrano s črpanjem iz tal (56,2 %). 

2. Fotosinteza poteka samo v listih (43,2 %). 

3. Pri rastlinah namesto celičnega dihanja poteka fotosinteza (26,6 %). 

4. Sproščeni kisik pri fotosintezi izvira iz molekul ogljikovega dioksida (58,9 %).  

5. Glavna funkcija fotosinteze je sinteza kisika (58,2 %). 

Napačne predstave, ugotovljene pri različnih tujih avtorjih 

1. Rastline vse hranilne snovi, ki jih potrebujejo za življenje, črpajo iz okolja 

(Anderson, 1990; Yenilmez in Tekkaya, 2006; Marmaroti in Galanopoulou, 2006). 

2. Rastline hrano dobijo iz prsti prek korenin (Yenilmez in Tekkaya, 2006; Ahopelto 

in sod., 2011). 

3. Energija se pri fotosintezi proizvaja (Marmaroti in Galanopoulou, 2006). 

4. Celično dihanje je proces izmenjave plinov (Anderson in sod., 1990).  

5. Pri rastlinah namesto celičnega dihanja poteka fotosinteza (Stavy in sod., 1987; 

Eisen in Stavy, 1988; Seymour in Longden, 1991; Yenilmez in Tekkaya, 2006; 

Marmaroti in Galanopoulou, 2006). 
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6. Rastline dihajo ponoči, ko ni fotosinteze (Stavy in sod., 1987; Özay in Öztas, 2003; 

Yenilmez in Tekkaya, 2006, Marmaroti in Galanopoulou, 2006). 

7. Pomen rastlin za druga živa bitja se kaže v sproščanju kisika (Özay in Öztas, 2003; 

Marmaroti in Galanopoulou, 2006). 

Nekaj napačnih predstav, ki so jih ugotovili tuji avtorji, se ponovi tudi v naši raziskavi.  

1. napačna predstava, ugotovljena v naši raziskavi, potrjuje 1. in 2. napačno predstavo 

drugih avtorjev v zvezi s tem, da rastline hrano dobijo iz okolja oz. s črpanjem iz prsti. 

3. napačna predstava iz naše raziskave, da pri rastlinah namesto celičnega dihanja poteka 

fotosinteza, je enaka 5. napačni predstavi, ki jo omenja kar precej tujih avtorjev.  

Podobnost 5. napačne predstave, ugotovljene v naši raziskavi, s 6. napačno predstavo tujih 

avtorjev pa se kaže v poudarjanju pomena sproščanja kisika pri fotosintezi, in s tem 

pozabljanju na pomen produkcije ogljikovih hidratov. 

Glede na ugotovljene napačne predstave v naši raziskavi in glede na veliko število 

navedenih napačnih predstav pri tujih avtorjih kot rešitev za odpravljanje napačnih 

predstav pri dijakih oz. učencih vidimo poučevanje z modelom konceptualne spremembe. 

Na ta način bi bili učitelji primorani vzeti v obzir napačne predstave učencev in jih tudi 

spreminjati oz. zamenjevati. 

5.1.5 Priložnosti v novih učnih načrtih 

Model konceptualne spremembe oz. konceptualno spreminjanje znanja se za poučevanje 

priporoča tudi v didaktičnih priporočilih posodobljenih učnih načrtov (Učni načrt … 

Naravoslovje, 2011). V katerih točkah pa bi posodobljeni učni načrti lahko prinesli 

izboljšave v znanju učencev oz. dijakov, je naslednje vprašanje, ki ga bomo obravnavali.  

Posodobljeni učni načrti za naravoslovje v 6. in 7. razredu ter za biologijo v 8. in 9. razredu 

osnovne šole ponujajo s svojimi cilji v določenih točkah bolj konkreten in natančen opis 

znanj, povezanih s pojmom fotosinteze, v primerjavi z učnimi načrti iz leta 2000. Z bolj 

natančnimi cilji učitelje opozarjajo na pomen določenih vidikov fotosinteze. V ciljih so 

opazni tudi poudarki, katerih namen je spreminjanje oz. zamenjevanje napačnih predstav z 
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novimi. Za nekaj vsebin in pojmov, pri katerih so dijaki v naši raziskavi pokazali 

pomanjkljivo znanje, je v ciljih in poudarkih zaznati priložnost, da bi bilo znanje novih 

generacij lahko bolj izpopolnjeno (Učni načrt … Biologija, 2011; Učni načrt … 

Naravoslovje, 2011). 

Eden izmed primerov priložnosti za izpopolnitev znanja je cilj, ki hranilne oz. organske 

snovi omenja kot hrano za rastline, ki jih rastlina porabi kot vir energije in gradbeni 

element. Drugi cilj to dopolni z navedbo, da rastlina te hranilne snovi tudi sama proizvaja 

(Učni načrt … Naravoslovje, 2011). Ta dva cilja se kažeta kot pomembna ob naši 

ugotovitvi, da dijaki ne vedo, da si rastline hrano proizvajajo same in da je ne črpajo iz tal. 

Pri odgovorih dijakov na vprašanje, kaj razumejo pod izrazom hrana, se je pokazalo 

nezadostno znanje tudi v razumevanju vloge hrane kot vira energije in gradbenih 

elementov, kar omenjeni cilj lepo opredeli. 

S problemom nerazumevanja pretvarjanja energije pri fotosintezi se je ukvarjalo kar precej 

avtorjev. Naš test znanja ni preverjal tega razumevanja, medtem ko se posodobljeni učni 

načrti ukvarjajo tudi s tem problemom. To se opazi v ciljih, ki poudarjajo, da je fotosinteza 

proces, pri katerem se svetlobna energija pretvarja v energijo, vezano v organskih snoveh 

(sladkorjih) (Učni načrt … Naravoslovje, 2011). 

Prednost posodobljenih učnih načrtov v povezavi s fotosintezo in celičnim dihanjem se 

kaže predvsem v tem, da sta oba pojma del iste vsebine in sta v ciljih predstavljena eden ob 

drugem. Glede na majhen delež dijakov, ki vedo, da celično dihanje poteka v vseh 

rastlinskih in živalskih celicah, to dejstvo poudari eden izmed ciljev posodobljenih učnih 

načrtov (Učni načrt … Naravoslovje, 2011). Cilj, povezan s celičnim dihanjem, ki je 

pritegnil našo pozornost, pa je bil cilj, ki poudari razliko med pljučnim in celičnim 

dihanjem (Učni načrt … Biologija, 2011). Zamenjevanje teh dveh pojmov je namreč 

problem, ki ga pogosto izpostavljajo tuji avtorji (predvsem iz angleško govorečega sveta). 

Naš test znanja zaradi osredotočenosti na fotosintezo ni vključeval vprašanja, povezanega s 

tem problemom. Tako ni povsem jasno, ali je to zamenjevanje problem tudi pri naših 

šolarjih, kljub temu da se s pridevnikom celično poudari, da gre za celično dihanje.  

V naši raziskavi so dijaki kot glavno funkcijo fotosinteze navajali sproščanje kisika in ne 

sintezo glukoze oz. ogljikovih hidratov. V posodobljenem učnem načrtu vidimo, da je cilj, 
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ki obravnava pomen oz. funkcijo fotosinteze, bolj definiran kot v prejšnjih učnih načrtih, 

kjer je bilo navedeno le, da naj učenci poznajo pomen fotosinteze. V posodobljenih učnih 

načrtih se v povezavi s pomenom fotosinteze za ekosistem omenja pomen vloge rastlin kot 

proizvajalcev hranilnih snovi in kisika v ekosistemu (Učni načrt … Naravoslovje, 2011). 

5.1.6 Test znanja 

Kako so dijaki gledali na sodelovanje pri reševanju testa znanja nam pove to, koliko so se 

strinjali z drugo trditvijo 26. vprašanja, ali jim je bilo všeč sodelovati v raziskavi. Največ 

dijakov se je s to trditvijo strinjalo (28,4 % ) ali zelo strinjalo (18,6 %). V splošnem tako 

dijaki niso pokazi odklonilnega odnosa, ki bi lahko vplival na neresno izpolnjevanje 

vprašalnika. Bi pa na neresno izpolnjevanje vprašalnika lahko vplivalo to, da jim je bilo 

morda všeč sodelovati v raziskavi zato, ker zaradi tega niso imeli običajne oblike pouka. 

Odgovori pri prvi trditvi 26. vprašanja pa so pokazali, da so se večini dijakov vprašanja 

zdela razumljiva (38,2 %) ali zelo razumljiva (12,7 %). 

Glavna težava v zasnovi testa znanja se je tekom obdelave rezultatov in zato tudi pri 

ugotovitvah pokazala predvsem pri vprašanjih z več možnimi odgovori. Odgovori na ta 

vprašanja (6., 11., 15. vprašanje) sicer dajejo občutek, da dijaki poznajo pravilne odgovore, 

vendar poleg pravilnih obkrožijo tudi kopico nepravilnih. Res je sicer, da se prav na 

podlagi tega vidi, da dijaki niso prepričani v svoje znanje, vendar ne dobimo vpogleda v to, 

kako bi argumentirali vse obkrožene odgovore. To pomanjkljivost bi bilo mogoče odpraviti 

z uporabo testa z vprašanji dveh nivojev (two-tier test), kjer učenci najprej obkrožijo 

odgovore, za katere menijo, da so pravilni, nato pa vsak izbrani odgovor tudi utemeljijo. 

Tudi ocenjevanje kakovosti znanja je pri odgovorih na vprašanja zaprtega tipa vprašljivo, 

ker zaprti tip vprašanj ne ponuja vpogleda v globlje razmišljanje dijakov. Kot izziv za 

prihodnje podobne raziskave vidim preverjanje znanja dijakov na podlagi njihovih pisnih 

sestavkov ali pa vprašanj odprtega tipa na temo fotosinteze. 
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5.2 SKLEPI 

Poleg ugotovitev na podlagi naših rezultatov o znanju dijakov na testu znanja in ugotovitev 

drugih avtorjev smo tekom razprave potrdili in ovrgli v začetku postavljene hipoteze. 

Hipoteza je bila potrjena, če jo je s svojimi odgovori potrdila vsaj polovica dijakov, oz. je 

vsaj četrtina dijakov imela določeno napačno predstavo. Katere hipoteze smo lahko na 

podlagi rezultatov potrdili in katere ovrgli, je predstavljeno v nadaljevanju. 

Prva hipoteza: Dijaki slabo razumejo proces fotosinteze. 

Prvo hipotezo smo potrdili le delno. Hipotezo namreč potrdijo odgovori dijakov na 22. 

vprašanje, odgovori dijakov na 20. vprašanje pa je ne potrdijo, so pa zelo blizu 50 %, ki bi 

to hipotezo potrdili. Pri 22. vprašanju se slabo razumevanje fotosinteze kaže v ugotovitvi, 

da je manj kot polovica dijakov vedela, da kisik, nastal pri fotosintezi, izvira iz molekul 

vode. Pri 20. vprašanju pa se pri dijakih namesto slabega razumevanja v bistvu pokaže 

razumevanje fotosinteze, in sicer v tem, da je nekaj več kot polovica dijakov (51,5 %) 

poznala vlogo klorofila pri fotosintezi. 

2. hipoteza: Dijaki slabo razumejo pomen fotosinteze za rastline oz. za celoten ekosistem. 

Druga hipoteza je bila potrjena. Potrjujejo jo odgovori dijakov na 4., 21., 5. in 17. 

vprašanje. Dijaki so pokazali slabo razumevanje fotosinteze, saj je veliko manj kot 

polovica dijakov (20 %) pri 4. vprašanju vedela, da so hrana za rastline organske snovi, ki 

jih rastlina izdela sama. Prav tako je bilo pri 21. vprašanju manj kot pol dijakov (28,8 %) 

pravilnega mnenja, da rastline hrano izdelajo same. Slabo razumevanje pomena fotosinteze 

za ekosisteme se vidi v tem, da je spet manj kot polovica dijakov (26,6 %) odgovorila 

pravilno, da je glavna funkcija fotosinteze sinteza glukoze, in da je pri 17. vprašanju le 

majhen delež (26,6 %) dijakov vedel, da bi se ob zmanjšani stopnji fotosinteze število 

živali v svetu lahko zmanjšalo. 

3. hipoteza: Znanje dijakov o fotosintezi je faktografsko. Povedati znajo, katere snovi 

vstopajo v fotosintezo in katere pri njej nastajajo. 

Tretja hipoteza je bila potrjena. Več kot polovica dijakov (62,0 %, 77,8 %, in 65,7 %) je 

namreč pravilno obkrožila reaktante in produkte fotosinteze pri 10., 16. in 19. vprašanju. 
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4. hipoteza: Večina dijakov celično dihanje pri rastlinah zamenjuje s fotosintezo. 

Četrto hipotezo smo ovrgli. Pri 24. in 25. vprašanju je namreč manj kot polovica dijakov 

(26,3 % in 30 %) s svojimi odgovori na ti dve vprašanji pokazala napačno predstavo, da 

celično dihanje pri rastlinah zamenjujejo s fotosintezo. 

5. hipoteza: Dijaki imajo o fotosintezi in povezujočih konceptih izoblikovane napačne 

predstave. 

Peto hipotezo smo potrdili. Potrjujejo jo odgovori dijakov, iz katerih smo lahko izluščili 5 

najpogostejših napačnih predstav o fotosintezi in povezujočih konceptih, ki jih je imela 

vsaj četrtina dijakov. 
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6. POVZETEK 

Fotosinteza je z ustvarjanjem organske snovi bistven proces za življenje na Zemlji. To je 

tudi razlog, da ima fotosinteza kot učna tema v učnih načrtih za naravoslovje in biologijo 

pomembno mesto. Mnogi tuji avtorji ugotavljajo, da imajo učenci, dijaki in študentje 

težave z razumevanjem fotosinteze in da imajo o njej izoblikovane mnoge napačne 

predstave..  

Cilj naše raziskave je bil ugotoviti, kakšno znanje o fotosintezi ter kakšen odnos do nje 

imajo dijaki ene izmed tehniških srednjih šol in ali imajo o fotosintezi izoblikovane kakšne 

napačne predstave. 

Testiranje smo izvedli na vzorcu 466 dijakov na Vegovi elektrotehniško–računalniški 

strokovni šoli in gimnaziji v Ljubljani v prvih treh letnikih programov elektrotehnike in 

računalništva. Test znanja je vseboval skupaj 27 vprašanj, od tega jih je bilo 24 zaprtega 

tipa, 2 vprašanji z Likertovo lestvico stališč in eno vprašanje odprtega tipa. Vprašanja so 

preverjala stališča dijakov do fotosinteze in do vprašalnika ter njihovo znanje in 

razumevanje procesa fotosinteze in fotosinteze v povezavi s celičnim dihanjem. 

V zvezi s stališči dijakov do fotosinteze smo tekom razprave prišli do naslednjih 

ugotovitev. Ugotovili smo, da se večina dijakov (63,4 %) zaveda pomena fotosinteze za 

življenje na Zemlji in da se največ dijakom (39,3 %) zdi poznavanje bistva fotosinteze 

pomembno za splošno izobrazbo. Kljub temu pa se največji del dijakov (36,1 %) ni mogel 

odločiti, ali jim bo znanje fotosinteze v življenju kaj koristilo. 

Na začetku raziskovalnega dela smo si postavili pet hipotez v povezavi z znanjem dijakov 

o fotosintezi in z vprašanjem, ali imajo o fotosintezi izoblikovane napačne predstave. V 

sklepih smo potrdili tri od petih hipotez, eno smo potrdili le delno, eno pa ovrgli. Napačna 

predstava ovržene hipoteze pa se nahaja kot 3. napačna predstava na seznamu ugotovljenih 

napačnih predstav 5. hipoteze. 

Kot smo predvideli v 3. hipotezi, je znanje dijakov o fotosintezi večinoma faktografsko. 

Več kot polovica (62,0 %, 77,8 %, 65,7 %) dijakov je pokazala poznavanje reaktantov in 

produktov fotosinteze, kar smo uvrstili med faktografsko znanje. Potrdila se je tudi 2. 

hipoteza, da dijaki slabo razumejo pomen fotosinteze za rastline in celoten ekosistem. 
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Manj kot polovica dijakov je namreč vedela, da so hrana za rastline organske snovi (20 %), 

da si rastline hrano proizvedejo same (28,8 %), da je glavna funkcija fotosinteze 

proizvajanje glukoze (26,6 %) in da bi se ob zmanjšani stopnji fotosinteze število živali na 

svetu lahko zmanjšalo (26,6 %). Le delno se je potrdila 1. hipoteza, da dijaki slabo 

razumejo proces fotosinteze. Potrdili so jo le odgovori dijakov na 23. vprašanje, kjer je več 

kot polovica dijakov (58,9 %) nerazumevanje fotosinteze potrdila z napačnim mnenjem, da 

kisik, sproščen pri fotosintezi, nastane iz ogljikovega dioksida. 

Potrditev pete hipoteze se vidi pri odgovorih dijakov tekom celega testa znanja. Izluščili 

smo lahko 5 najvidnejših napačnih predstav, ki jih je nakazovala vsaj četrtina dijakov. Te 

napačne predstave so bile naslednje:  

1. Rastlina dobi hrano s črpanjem iz tal (56,2 %). 

2. Fotosinteza poteka samo v listih (43,2 %). 

3. Pri rastlinah namesto celičnega dihanja poteka fotosinteza (26,6 %). 

4. Sproščeni kisik pri fotosintezi izvira iz molekul ogljikovega dioksida (58,9 %).  

5. Glavna funkcija fotosinteze je sinteza kisika (58,2 %). 

Poleg vseh navedenih ugotovitev oz. sklepov se je pri testu znanja pokazalo tudi to, da 

imajo dijaki težave z odgovarjanjem na vprašanja odprtega tipa oz. z navajanjem definicij 

in da slabše odgovarjajo na vprašanja zaprtega tipa, kjer je možnih več odgovorov.  

S primerjavo učnih načrtov smo ugotovili, da novi uči načrti ponujajo s svojimi cilji bolj 

natančen opis vsebin in pojmov, povezanih s fotosintezo. Opaziti pa je tudi to, da so bolj 

občutljivi za napačne predstave učencev. Ravno zaradi problematike napačnih predstav, ki 

jih imajo učenci, se v novih učnih načrtih kot priporočilo za učinkovitejše poučevanje 

priporoča model konceptualne spremembe. 

Omenjene ugotovitve o znanju fotosinteze in o napačnih predstavah, ki so bile opisane v 

tej raziskavi, bi lahko bile spodbuda za to, da bi se pri poučevanju v osnovnih in srednjih 

šolah začelo bolj pogosto uporabljati npr. model konceptualne spremembe, ki predvideva 

poznavanje predznanja učencev in poznavanje napačnih predstav.   
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PRILOGE 

PRILOGA A 

Test znanja (vprašalnik) 

 

VPRAŠALNIK       Letnik: 1  2  3      Spol: Ž  M   

Pri večini vprašanj obkroži samo en, najbolj pravilen odgovor. Pri nekaj vprašanjih je 

možnih več odgovorov, na kar te posebej opozarja besedilo ob vprašanju.  

 

1. V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami: 

 Zelo se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne 

morem 

se 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

1.1 Biologija me zanima.      

1.2 Nameravam opravljati maturo iz 

biologije. 

     

1.3 Fotosinteza je pomembna za 

življenje na Zemlji. 

     

1.4 Fotosinteza je zanimiva.      

1.5 Poznavanje fotosinteze mi bo v 

življenju koristilo.  

     

1.6 Poznavanje bistva fotosinteze je 

pomembno za splošno izobrazbo. 
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2. Napiši, kaj razumeš pod izrazom hrana?   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

3. Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 

a) Pri rastlinah in živalih. 
b) Pri rastlinah, algah in nekaterih bakterijah. 
c) Pri rastlinah, glivah in algah. 
d) Pri rastlinah, glivah in nekaterih bakterijah. 
e) Samo pri rastlinah. 

 

4. Kaj je hrana za rastline? 

a) Anorganske snovi. 
b) Ogljikov dioksid. 
c) Organske snovi. 

d) Svetloba/energija. 
e) Voda. 
f) Vse našteto. 

 

5. Katera je glavna funkcija fotosinteze? 

a) Poraba ogljikovega dioksida. 
b) Poraba vode. 
c) Tvorba glukoze. 
d) Tvorba kisika. 

 

6. Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo? (možnih je več odgovorov) 

a) Svetlobo. 
b) Vodo. 
c) Kisik. 
d) Organske snovi. 
e) Ogljikov dioksid. 
f) Mineralne snovi. 

 
7. V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno energijo? 

a) V električno energijo. 
b) V gibalno energijo. 
c) V kemijsko energijo. 
d) V svetlobno energijo. 
e) V toploto. 

 

8. Energija, ki jo rastline dobijo od sonca, je v obliki: 

a) kemijske energije. 
b) svetlobne energije. 
c) toplote. 
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9. Fotosinteza poteka v: 

a) celotni rastlini. 
b) koreninah. 
c) listih. 
d) steblih. 
e) zelenih delih rastline. 

 

10.  Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi sta reaktanta (vstopata v 

reakcijo)? 

a) Kisik in organska snov. 
b) Kisik in voda. 

c) Ogljikov dioksid in organska snov. 
d) Ogljikov dioksid in voda. 

 

11. Katere snovi rastlina sprejema iz tal? (možnih je več odgovorov) 

a) Anorganske snovi. 

b) Mineralne snovi. 
c) Ogljikov dioksid. 
d) Organske snovi. 
e) Svetlobo/energijo. 
f) Vodo. 
g) Vse našteto.  

 

12.  V katerih delih rastline je klorofil? 

a) V celotni rastlini. 
b) V koreninah. 
c) V listih. 
d) V zelenih delih rastline. 
 

13.  Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, rastline proizvedejo same? 

a) Nič. 
b) Manjši del. 
c) Vso. 

d) Ne vem. 
 

14.  Rastlina potrebuje energijo, da preživi. Od kod dobi to energijo? (možnih je več 

odgovorov) 

a) Iz gnojil. 

b) Iz tal. 
c) Iz vode. 
d) Iz zraka. 
e) Iz žuželk. 
f) Od sonca. 
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15. Človek prav tako potrebuje energijo, da preživi. Od kod dobi to energijo? (možnih je 

več odgovorov) 

a) Iz krompirja. 
b) Iz mesa. 
c) Iz vode. 
d) Iz zraka. 

e) Od sonca. 
f) S telovadbo. 

 

16. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 

a) Glukoza in kisik. 

b) Kisik in voda. 
c) Ogljikov dioksid in glukoza. 
d) Ogljikov dioksid in voda. 

 

17. Na grafu je prikazan odnos med stopnjo fotosinteze in barvo svetlobe, ki so ji 

izpostavljene zelene rastline. Iz grafa sklepaj, kaj bi se lahko zgodilo, če bi bil svet 

izpostavljen samo zeleni svetlobi. 

 

a) Fotosinteza bi se lahko popolnoma ustavila. 

b) Lahko bi se povečala količina sladkorja, ki ga proizvedejo rastline. 
c) Povečala bi se količina v atmosfero izločenega kisika.  
d) Število živali na svetu bi se lahko zmanjšalo. 
e) V rastlinah bi se lahko ustavil metabolizem. 

 
 

18. Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na obe vprašanji: » V katerem delu 

rastline poteka fotosinteza?«  in »Kateri del rastline vsebuje klorofil?« 

a) Fotosinteza poteka v celotni rastlini, klorofil je v listih. 
b) Fotosinteza poteka v listih in klorofil je v listih. 
c) Fotosinteza poteka v listih, klorofil je v zelenih delih rastline. 
d) Fotosinteza poteka v zelenih delih rastline, klorofil je v listih. 
e) Fotosinteza poteka v zelenih delih rastline in klorofil je v zelenih delih rastline. 
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19. Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na obe vprašanji: »Kateri par snovi je 

potreben za fotosintezo?« in »Kateri par snovi nastane pri fotosintezi?« 

a) Rastline potrebujejo glukozo in kisik, tvorijo pa glukozo in ogljikov dioksid. 
b) Rastline potrebujejo glukozo in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 
c) Rastline potrebujejo kisik in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 
d) Rastline potrebujejo ogljikov dioksid in kisik, tvorijo pa glukozo in ogljikov dioksid. 

e) Rastline potrebujejo ogljikov dioksid in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 
 

20. Katera trditev v zvezi s klorofilom je pravilna? 

a) Klorofil je nepomemben za fotosintezo. 
b) Klorofil je nujno potreben za fotosintezo. 

c) Klorofil se med fotosintezo porablja. 
d) Klorofil v fotosintezi nastaja. 

 

21. Od kod dobijo rastline hrano? 

a) Črpajo jo iz tal. 

b) Dobijo jo od sonca. 
c) Izdelajo jo same. 
d) Sprejmejo jo iz vode in kisika. 

 

22. V procesu fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz: 

a) molekul glukoze. 
b) molekul ogljikovega dioksida. 
c) molekul vode. 

 

23. V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija)? 

a) V koreninskih celicah. 
b) V listnih celicah. 
c) V stebelnih celicah. 
d) V nobeni rastlinski celici. 
e) V vseh rastlinskih celicah. 

 
24. Kakšna je povezava med fotosintezo in respiracijo pri rastlinah? 

a) Pri rastlinah lahko potekata fotosinteza in celično dihanje (respiracija) istočasno. 
b) Pri rastlinah poteka fotosinteza namesto celičnega dihanja (respiracije). 
c) Pri rastlinah poteka fotosinteza takrat, ko ni celičnega dihanja (respiracije). 
d) Pri rastlinah celično dihanje (respiracija) ne poteka.  

 

25. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje (respiracija)? 

a) Nikoli. 

b) Podnevi. 
c) Ponoči. 
d) Ves čas.  
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26. V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami: 

 Zelo se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne 

morem se 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

28.1 Vprašanja v raziskavi so 

bila razumljiva. 

     

28.2 Všeč mi je bilo sodelovati 

v tej raziskavi. 

     

 

 

 

 Hvala za sodelovanje! 

 

 

 


