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1. UVOD  
 

Razlika med rastlinami in živalmi je ključna za razumevanje pomena fotosinteze (Ahopelto in 

sod., 2011). Fotosinteza je osrednja tema v biologiji. Težave pri učenju nastopijo predvsem 

zaradi težavnosti teme, mikroskopskega in abstraktnega nivoja procesov, saj je te težko 

predstaviti in demonstrirati. Zaradi pomembnosti fotosinteze in njene posredne ali neposredne 

prisotnosti v drugih poglavjih, se učitelji trudijo spodbujati pomen tega poglavja v biologiji. 

Fotosinteza namreč združuje različne discipline (fiziko, kemijo in biologijo) pa tudi različne 

organizacijske nivoje (molekule, celice, organe, organizme in ekosisteme). Na to temo je bilo 

izvedenih že veliko raziskav, saj je proces zelo kompleksen. Fotosinteza je v učni načrtih 

pogosto zapostavljena, tudi zaradi težav pri razumevanju, prednost pa se daje predvsem 

živalskemu svetu (Russel in sod., 2004). 

Učenci med 10. in 12. letom starosti so zelo radovedni in se ne bojijo znanosti, zato imajo 

visok potencial za raziskovanje. Sposobni so več, kot narekuje učni načrt. Študjia je pokazala, 

da lahko dejavnosti, kot so diskusije in eksperimenti, spodbudijo razumevanje fotosinteze. Ko 

ima učenec možnost razprave, razvija razumevanje. Učenci lahko brez strokovnega jezika 

izrazijo razumevanje znanosti, strokovni jezik pa večkrat uporabljajo pri pisanju kot pri 

govorjenju (Näs in Ottander, 2008). 

Šolska praksa kaže, da je proces fotosinteze za učence na vseh stopnjah izobraževanja 

razmeroma zahtevna tema. To pa potrjujejo tudi raziskave, ki se ukvarjajo s poučevanjem 

naravoslovja na tak način, da ga bodo učenci razumeli (Gallagher, 2007). Učenci se s 

fotosintezo prvič srečajo že pri predmetu naravoslovje in tehnika v nižjih razredih osnovne 

šole, od šestega razreda dalje pa jo obravajo podrobneje, najprej pri predmetu naravoslovje, 

kasneje pa pri biologiji. V katalogu znanja in učnem načrtu za srednješolsko izobraževanje 

(Katalog znanja, 2007, Učni načrt Biologija, 2008) je zapisano, da bi morali po končanem 

programu znati razložiti, da je fotosinteza niz reakcij, v katerih fotosintetska barvila sprejmejo 

svetlobno energijo. Ta se pretvori v kemijsko energijo, ki je vezana v energijsko bogatih 
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molekulah, to pa omogoči, da se ogljikov dioksid lahko veže v organske molekule. Pri tem se 

iz vode sprosti stranski produkt, kisik. Dijaki, ki dosežejo te cilje, zadovoljivo razumejo 

fotosintezo in so v tem smislu dosegli naravoslovno pismenost. Naravoslovna pismenost je 

vse pomembnejša v sodobnem svetu, ko moramo neprestano sprejemati odločitve, povezane z 

lastnim zdravjem, okoljem ipd. Težava pa je, da imajo na srednji šoli mnogi dijaki biologijo 

samo v prvih dveh letnikih, v določenih programih pa bioloških vsebin sploh ni več, kar 

pomeni, da teh vsebin ne usvojijo v zadovoljivi meri.  

V zvezi s fotosintezo so raziskave odkrile tudi precej napačnih predstav, ki jih imajo učenci 

ne glede na starost oziroma stopnjo izobraževanja (Cañal, 1999, Koba in Tweed, 2009, 

Krvina, 2010).  
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2. PREGLED OBJAV 

2.1.KAJ JE FOTOSINTEZA? 
Pravilni koncepti fotosinteze so naslednji: fotosinteza je proces pri rastlinah, v katerem te v 

celicah s klorofilom sintetizirajo osnovna organska hranila, ki jih potrebujejo za osnovne 

življenjske funkcije. Uporabijo anorganske nutriente iz okolja, to pa so voda, mineralne snovi, 

ogljikov dioksid in sončna energija. Rastlina fotosintetizira s klorofilom, pigmentom, ki lahko 

veže sončno energijo. Na ta način priskrbi celicam energijo, ki jo potrebujejo v nadaljnjih 

procesih sinteze osnovnih organskih snovi, te pa rastlina potrebuje za izdelavo kompleksnih 

organskih substanc, ki sestavljajo njihov organizem, in tudi pri poteku celičnega dihanja 

(Canal, 1999). 

Kloroplasti so samo v rastlinskih celicah, v katerih poteka fotosinteza, medtem ko so 

mitohondriji v vseh evkariontskih celicah. Oba organela sestavljata dve membrani, vsebujeta 

pa tudi DNA in ribosome. Njuna velikost in oblika se lahko spreminja, med drugim se tudi 

aktivno premikajo po celici vzdolž niti, ki sestavljajo celično ogrodje. Mitohondriji in 

kloroplasti se razmnožujejo neodvisno od delitve celice. V kloroplastu se nahaja zeleno 

barvilo klorofil, ki absorbira svetlobo, energija svetlobe pa se v zapletenih biokemijskih 

reakcijah porabi za sintezo organske snovi – sladkorja. Celica lahko ta sladkor porabi kot 

hrano, lahko pa ga tudi uskladišči. Če se porabi kot hrana, se v mitohondrijih v procesu 

celičnega dihanja razgradi in iz njega celica pridobi energijo za opravljanje svojih funkcij ali 

za igradnjo celičnih sestavin (Campbell in Reece, 2012). 

 

2.2.TEŽAVE PRI RAZUMEVANJU FOTOSINTEZE  
V mnogih raziskavah so ugotovili, da je razumevanje fotosinteze med učenci osnovnih šol, 

dijaki in študenti mnogokrat napačno (Näs in Ottander, 2008). Vzroke iščejo tudi v preozkem 

učenju oz. v dejstvu, da se učenci ne učijo v kontekstu, temveč se učijo samo posamezna 

dejstva, in zato določene stvari narobe razumejo (Näs in Ottander, 2008).  
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Fotosinteza je primer zelo kompleksnega procesa, s katerim se tekom osnovne šole večkrat 

srečamo. Je tudi ena najpomembnejših tem v učnem načrtu, saj je življenje na Zemlji odvisno 

od  produkcije kisika in pretvorbe sončne energije v kemijsko, ki jo živali porabljajo kot 

energijski vir. Rastline torej s proizvodnjo kisika in pretvorbo solarne energije omogočajo 

življenje živalim (Ahopelto in sod., 2011). 

2.2.1. Težave pri razumevanju fotosinteze v osnovnih šolah  
V eno izmed raziskav so vključili učence med 10. in 12. letom starosti, ki so pri pouku 

raziskovali rastlinski material. S pomočjo njihovih zapiskov, delovnih listov in razprave so 

ugotavljali razumevanje fotosinteze, njihovo zanimanje za delo z rastlinskim materialom in 

tudi razvoj znanja o fotosintezi (Näs in Ottander, 2008).  

Mlajši učenci pogosto mislijo, da rastline dobijo že pripravljeno hrano iz tal. Preprosto ne 

vidijo razlike med rastlinami in živalmi. Nerazumevanje se največkrat pojavi zaradi 

napačnega interpretiranja stvari (npr. da je voda za rastline enako kot hrana za živali). Majhni 

otroci velikokrat opredelijo rastline kot nežive, ko pa tekom izkušenj vidijo, da rastlina raste, 

potrebuje vodo in lahko tudi odmre, spremenijo mnenje, kar imenujemo tudi sprememba 

koncepta  (Ahopelto in sod., 2011).  

Prihaja tudi do nesporazumov glede odnosa med fotosintezo in celičnim dihanjem v rastlinah, 

ki se pojavi med učenci osnovne šole. Učenci namreč razumejo fotosintezo kot obraten proces 

izmenjave plinov pri živalih, zato je omenjena kot »obratna oz. inverzna respiracija«. Učenci, 

ki imajo takšno mnenje, menijo bodisi, da rastline izvajajo to »inverzno dihanje« vedno bodisi 

samo ponoči. Te predstave so dokaj pogoste, pa ne samo med učenci osnovnih šol, pač pa tudi 

med srednješolci in študenti na fakultetah. V prvih letih šolanja učenci menijo, da rastline 

dihajo tako kot živali ali pa, da sploh ne dihajo. V višjih razredih in v srednji šoli pa se zelo 

razširi ideja o »inverzni respiraciji«. Vendar pa ni nujno, da je to pojmovanje razvito pri vseh 

učencih. Ta koncept se razvije, ko so učenci hkrati izpostavljeni seriji dejavnikov, 

najpomembnejši med njimi so učbeniki in učitelji. Preden učence v šoli poučijo o fotosintezi, 

imajo svoje predstave o delih rastlin in njihovih funkcijah. Navadno se učenci najprej naučijo 

zunanjo zgradbo rastlin. Ko primerjajo rastline z živalskimi modeli, ugotovijo nekatere 
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lastnosti, kot so, da se rastline ne gibajo, njihovi respiratorni premiki niso vidni, na dražljaje 

ne reagirajo aktivno, izgleda, kot da se hranijo prek korenin iz tal, za življenje pa potrebujejo 

svetlobo. Pogosta predstava učencev v osnovni šoli v povezavi z rastlinskim prehranjevanjem 

je, da se rastline prehranjujejo s snovmi, ki jih dobijo iz tal prek korenin, te snovi pa so voda 

in mineralne snovi; da snovi, ki jih rastlina absorbira, tvorijo nepredelan sok, ki potuje po 

steblu in omogoča rast rastline ter potek drugih vitalnih funkcij; da je sončna svetloba nujno 

potrebna za zdravje rastlin, njihovo moč in lepo barvo, saj brez nje postanejo šibke in lahko 

umrejo; da rastline dihajo kot živali, in sicer vdihujejo in izdihujejo, in če tega ne počenjo, se 

zadušijo in umrejo, tako kot ljudje. V nižjih razredih osnovne šole predstava o »inverzni 

respiraciji« ni običajna, bolj se razvije v višjih razredih in v srednji šoli. Opredelitev 

fotosinteze kot procesa produkcije hrane za rastline je namreč v nasprotju s primarno, že 

omenjeno idejo o prehranjevanju rastlin, in sicer, da so hrana trdne ali tekoče substance, ki jih 

rastlina pridobi od zunaj. Poleg tega učenci razumejo sončno svetlobo kot del prehrane rastlin 

oz. tudi kot nekaj zdravega, za rastline koristnega. Vzrok tega lahko iščemo v nerazloženem 

ali slabo razloženem pomenu sončne svetlobe za rastline. Vse to lahko okrepi miselnost, da je 

glavna funkcija fotosinteze izmenjava plinov, ne pa proizvodnja glukoze. Hkrati tudi prepreči 

učencem razumeti, da je kisik samo stranski produkt fotosinteze. Učenci tako fotosintezo 

interpretirajo kot posebno obliko respiracije tekom dneva, zato tudi ideja o »obratni 

respiraciji« (Canal, 1999). 

2.2.2. Težave pri razumevanju fotosinteze v srednjih šolah  
Veliko nejasnosti pri razumevanju fotosinteze so našli tudi med srednješolci. Te pa so 

povezane z nerazumevanjem osnovnih dejstev o delovanju rastlin in živali. Rezultati raziskav 

porajajo vprašanja, koliko sta učni načrt in poučevanje v srednjih šolah sploh učinkovita 

(Anderson, Sheldon in Dubay, 1990). 

2.2.3. Težave pri razumevanju fotosinteze na fakultetah 
Večina študij o nerazumevanju fotosinteze je bilo izvedenih med otroci, vendar je veliko 

nejasnosti in napačnega interpretiranja tudi med odraslimi. Namen ene izmed študij je bil 

oceniti znanje študentov in njihovo razumevanje fotosinteze. Raziskava je pokazala, da je 

med bodočimi učitelji enaka stopnja nerazumevanja fotosinteze kot med otroci. Branje 
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tekstov, povezanih z razlago fotosinteze, je pripomoglo k boljšemu razumevanju. Pomembno 

pri razumevanju fotosinteze je tudi, da imajo študenti visoke učne cillje, saj več odnesejo, 

globlje razumejo stvari in tudi lažje sprejmejo nove, pravilne poglede na snov (Ahopelto in 

sod., 2011). Med študenti so dokaj razširjena tudi prepričanja kot so, da rastline večino hrane 

dobijo iz prsti (zato potrebujejo gnojilo), da je fotosinteza preprosta pretvorba ogljikovega 

dioksida in vode v kisik in ogljikove hidrate, da rastline čez dan fotosintetizirajo in ponoči 

dihajo ter da so rastline zelene, ker absorbirajo zeleno svetlobo (Russel in sod., 2004). Eden 

od pokazateljev nerazumevanja pri študentih je tudi prepričanje, da je nevarno imeti rastlino 

ponoči v svoji sobi (Canal, 1999). 

2.3.VLOGA UČITELJEV PRI RAZUMEVANJU FOTOSINTEZE 
Učitelji igrajo pomembno vlogo pri šolski uri. Strokovnjaki poudarjajo tudi pomembnost 

poslušanja učencev pred in med razlago. Na Švedskem pri pouku spodbujajo več diskusije, 

raziskovanja in laboratorijskega dela, da bi se povečalo zanimanje za naravoslovje. Potrebni 

so dobro usposobljeni učitelji, ki znajo voditi učno uro in diskusijo ter postavljati pravilno 

oblikovana vprašanja, ki spodbujajo samostojno iskanje odgovorov (Näs in Ottander, 2008). 

Ena izmed študij je vključevala učitelje srednjih šol. Ugotavljajo, da je tudi med učitelji 

veliko nerazumevanja fotosinteze. Študija je pokazala pomen strokovnega izobraževanja 

učiteljev na fakultetah. Osnovnošolski učitelji imajo namreč bistveno vlogo pri izobraževanju 

o znanosti v vseh naravoslovnih smereh (fizika, kemija in biologija). Prvih šest let je bistvenih 

za učenje o znanosti, saj so otroci zelo zainteresirani in radovedni. S pedagoškega vidika je to 

izziv, saj morajo učitelji najprej sami dobro razumeti procese in razčistiti nejasnosti, šele 

potem lahko odkrijejo nerazumevanje med učenci, jim pomagajo pri težavah in razložijo, kar 

je nejasno (Ahopelto in sod., 2011). 

2.4.NAČINI POUČEVANJA FOTOSINTEZE 
Ena večjih težav pri učenju fotosinteze je težka vizualna predstava, saj ne moremo videti 

molekularnega nivoja dogajanja, omejene pa so tudi praktične demonstracije (na eni strani 

poceni, nezanesljiva in zastarela oprema, na drugi strani pa učinkovita, a zelo draga) (Russel 

in sod., 2004). 
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2.4.1. Učbeniki in literatura 
Fotosinteza je tema, ki se je ni mogoče naučiti s preprostim opazovanjem. Eden 

najpomembnejših pripomočkov pri poučevanju za učitelja je učbenik, vendar se pojavi 

problem prezahtevnih učbenikov, pri katerih je potrebno predznanje. Drugi problem pri 

učbenikih je, da učenci težko povežejo prebrano besedilo z lastnimi idejami, ker ne vedo, kdaj 

so njihove predstave napačne. Prav tako učbeniki ne podpirajo poglobljenega učenja, pač pa 

samo učenje na pamet, pri čemer pa ne pride do spremembe koncepta. Na fakultetnem nivoju 

so učbeniki in litertura na splošno še pomembnejši, saj je veliko samostojnega dela  (Ahopelto 

in sod., 2011).  

2.4.2. Vizualni material 
Biološko izobraževanje je lahko obogateno z uporabo slik, primer je moderna raba interneta 

in multimedije, saj je v biologiji veliko stvari moč videti in opazovati. Prav zaradi tega pa je 

biologija najverjetneje bolj atraktivna vizualno usmerjenim učencem, torej tistim, ki se lažje 

orientirajo in učijo ob slikah, slabše pa, ko so koncepti bolj abstraktni. Ta teorija lahko tudi 

pojasni težave pri razumevanju abstraktnih procesov, ki se jih ne da videti, kot je npr. 

fotosinteza. Celo vzporedni procesi pri živalih (npr. respiracija) so lahko povezani z 

opazovanimi procesi, kot so prebava, dihanje ali uporaba metabolne energije. Pri rastlinah pa, 

razen počasne rasti, izgleda, kot da se nič ne dogaja. Če pa fotosintezo povežemo v kontekst z 

bolj vidnim nivojem, je lahko tema dostopnejša učencem in se lažje premaknejo na 

molekularni nivo. Da si učenci lažje predstavljajo, je treba tudi molekularni nivo predstaviti 

na vizualni način, z raznimi modeli, grafi in grafikoni. Tudi tu se lahko pojavijo težave, 

predvsem če grafikone sestavljajo grafični in ne naravoslovni strokovnjaki (Russel in sod., 

2004).  

2.4.3. Eksperimenti 
Obstaja nekaj elegantnih eksperimentov za prikaz npr. izmenjave plinov, vendar so lahko 

počasni in zahtevajo veliko natančnosti za dobre rezultate. Če študenti ne poznajo teorije pred 

praktičnim delom in niso pozorni pri zbiranju podatkov, lahko rezultati niso v skladu s 

teoretično razlago. Problem se pojavi tudi pri starih poskusih, saj se uporablja stara oprema in 

tehnike, ki lahko ustvarijo popolnoma napačno sliko moderne znanosti. Če študenti znanje 
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črpajo iz tega, niso v koraku z moderno, visoko tehnološko znanostjo z dragim 

inštrumentarijem, avtomatizacijo in zbiranjem podatkov. Praktično delo, osnovano na 

zastareli opremi, študentov ne pripravi na delo v moderni znanosti pa tudi ne na kritiko le-te 

in njenih metod. Raziskovanje rastlin je pogosto še vedno prikazano kot staromodno, po drugi 

strani pa ustvarja romantičen vtis eksperimentalne znanosti v smislu preprostega merjenja, 

neposrednega opazovanja in preproste opreme (Russel in sod., 2004). 

2.4.4. Multimedija  
Multimedija lahko razloži abstraktne koncepte in s prostim očesom nevidne objekte ter 

različne procese na fleksibilen način, to pa pripelje do boljšega znanja. Tako je bil razvit eden 

od multimedijskih paketov na CD-ROM-u, ki je sestavljen iz dveh praktičnih in treh 

teoretičnih modulov. Vključuje animacijo transporta elektronov pri fotosintezi (uporabno pri 

šolski uri ali za samostojno učenje), eksperimentalno simulacijo izmenjave plinov in 

fluorescence klorofila, kjer lahko vsako izmed njiju uporabimo tudi kot samostojen paket. 

Paket je zelo uporaben za učenje s pomočjo računalnika, kot tudi za usvajanje 

eksperimentalnih tehnik in teorije. Interaktivnost, uporabnikom prijazen format in odlična 

grafika pritegnejo študentovo pozornost, zato so učni rezultati boljši. Kombinacija pisane in 

govorjene besede z dinamičnimi slikami, modeli in animacijami ustreza večini študentov, 

vključno tistim, vizualno usmerjenim (Russel in sod., 2004). 

2.5.POVEZAVA FOTOSINTEZE IN CELIČNEGA DIHANJA 
Oba procesa sta med seboj povezana, tudi na nivoju prehranjevalnih verig in spletov, saj ti 

funkcionirajo tako, da se s fotosintezo začnejo (rastline kot proizvajalci) in končajo s celičnim 

dihanjem (npr. živali kot potrošniki oz. razkroj). Prav tako sta fotosinteza in celično dihanje 

tudi ključna procesa v ogljikovem ciklu. Podobna sta si predvsem v tem, da so reaktanti enega 

procesa produkti drugega in obratno. Kroženje snovi je osnova za fotosintezo in celično 

dihanje, ta dva procesa pa zato omogočata pretok energije med ekosistemi. Fotosinteza in 

respiracija sta torej ključnega pomena pri strokovnem razumevanju biologije (Anderson, 

Sheldon in Dubay, 1990). 
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2.6.ZMOŽNOST SPREMEMBE POJMOVANJA FOTOSINTEZE 
Za spremembo koncepta so bolj dovzetni študenti z višjimi učnimi cilji kot tisti z nižjimi. 

Poleg raziskovanja nerazumevanja med učitelji v osnovnih šolah raziskovalce zanima tudi, ali 

so sposobni preseči te napačne predstave in sprejeti nove, pravilne. Učenec doda novo znanje 

staremu, ne da bi razjasnil neujemanja med starim in novim, in tako pomeša strokovno znanje 

in vsakdanje izkušnje (npr. nauči se, da voda za rastline ni hrana, ve pa tudi, da rastline 

gnojimo, da »bolje rastejo«, zato poveže, da je gnojilo hrana za rastline). Majhni otroci 

velikokrat opredelijo rastline kot nežive, ko pa tekom izkušenj vidijo, da rastlina raste, 

potrebuje vodo in lahko tudi odmre, spremenijo mnenje, kar imenujemo sprememba koncepta. 

Pomembno je, da so učitelji sposobni spremembe koncepta, da ne poučujejo napačnih teorij. 

Prav tako kot učenci se tudi učitelji neprestano učijo, saj sprejemajo rezultate novih in novih 

raziskav, ki posredujejo nova odkritja (Ahopelto in sod., 2011).  

2.7.UČNI NAČRT IN FOTOSINTEZA 

2.7.1. Učni načrt za naravoslovje 

Naravoslovje je predmet v osnovni šoli, ki zajema tako kemijske, fizikalne kot biološke 

vsebine in se ga poučuje v 6. in 7. razredu (Vilhar, 2011a). 

2.7.1.1.Neposredna povezava fotosinteze z učnim načrtom naravoslovja 

V učnem načrtu se fotosinteza kot samostojno poglavje pojavi že v 6. Razredu (tabela 1). 

Povezana je s celičnim dihanjem, glavni cilji pri poučevanju fotosinteze pa so, da učenci 

razumejo, kje se fotosinteza odvija na nivoju celice (kloroplasti), da spoznajo potek 

fotosinteze, katere snovi so reagenti in katere produkti, kakšen je pomen sončne svetlobe pri 

procesu fotosinteze, katera je glavna funkcija fotosinteze, pa tudi v čem sta si fotosinteza in 

celično dihanje različna (Vilhar, 2011a). 

Tabela 1: Učni načrt naravoslovja za osnovne šole – neposredna povezanost tem s fotosintezo (Vilhar, 2011a). 

Vsebinski sklop: ŽIVA NARAVA 

Fotosinteza in celično dihanje 

Učenci: 
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• 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, 

• Razumejo, da posamezni deli rastlinske in živalske celice (celični organeli) 

opravljajo posebne naloge (mitohondrij – celično dihanje; kloroplast - 

fotosinteza), 

• Razumejo, da v vseh rastlinskih in živalskih celicah ves čas poteka celično 

dihanje, v tistih rastlinskih celicah, ki vsebujejo kloroplaste, pa poteka tudi 

fotosinteza, 

• 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), 

• Spoznajo, da sta fotosinteza in celično dihanje zapletena procesa, ki lahko potekata 

samo v živi celici. 

 

2.7.1.2.Posredna povezava fotosinteze z učnim načrtom naravoslovja 

Glede na to, da je fotosinteza zelo kompleksna tema, je posredno prisotna in povezana tudi z 

mnogimi drugimi poglavji v učnem načrtu naravoslovja, ne samo v sklopu Živa narava, kjer 

se nahaja poglavje o fotosintezi. Pomen razumevanja fotosinteze se pokaže denimo že v 

sklopu Snovi, kjer najdemo poglavje o kamninah in prsti (tabela 2). V tem poglavju je eden 

od ciljev tudi ta, da učenci spoznajo lastnosti in sestavine prsti, ki so pomembne za rast in 

razvoj rastlin. V naslednjem tematskem sklopu Energija sta poglavji o sončni energiji in 

tokovih, ki sta prav tako zelo tesno povezani s fotosintezo in razumevanjem le-te. Največ 

povezav s fotosintezo lahko najdemo v sklopu Živa narava, kjer so poglavja od celice, 

zgradbe in delovanja rastlin, razmnoževanja, rasti in razvoja rastlin, prilagoditev rastlin na 

okolje, do pomena rastlin v ekosistemu in pomena za človeka (Vilhar, 2011a).  
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Tabela 2: Učni načrt naravoslovja v osnovnih šolah – posredna povezanost tem s fotosintezo (Vilhar, 2011a). 

Vsebinski sklop: SNOVI 

Operativni cilji za 6. razred Operativni cilji za 7. razred 

Kamnine in prst  

Učenci: 

• Spoznajo lastnosti prsti in sestavine v 

prsti, ki so klučne za rast in razvoj rastlin. 

 

Vsebinski sklop: ENERGIJA 

Operativni cilji za 6. razred Operativni cilji za 7. razred 

Tokovi in energija  

Učenci: 

• Razumejo pomen toplotnega toka in ga 

povežejo s primeri iz narave 

 

Sonce – osnovni vir energije na Zemlji Svetloba in  barve 

Učenci: 

• Razumejo, da je sončna energija osnovni 

vir energije, nujno potreben za 

vzdrževanje življenja na Zemlji, 

• Spoznajo, da je v biomasi in fosilnih 

gorivih nakopičena sončna energija, ki se 

je v snovi vezala pri fotosintezi 

• Spoznajo in razumejo, da hidroelektrarne 

in vetrne elektrarne posredno poganja 

sončna energija, geotermalna in jedrska 

energija pa sta neodvisni od sončne 

energije, 

• Razlikujejo med obnovljivimi viri 

energije (npr. sončna energija, energija 

Učenci: 

• 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) 

• Spoznajo, da je bela svetloba sestavljena 

iz svetlob mavričnih barv, 

• Razumejo, zakaj vidimo površine bele, 

črne ali obarvane 
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vetra, potencialna energija vode, 

geotermalna energija) in neobnovljivimi 

viri (fosilna goriva), ki jih mnogo hitreje 

porabljamo, kot v naravi nastajajo, 

• Spoznajo prizadevanja ter možnosti za 

uporabo obnovljivih virov energije. 

Vsebinski sklop: ŽIVA NARAVA 

Operativni cilji za 6. razred Operativni cilji za 7. razred 

Celica Celica  

Učenci: 

• Razumejo, da so organizmi zgrajeni iz 

celic in da imajo celice notranjo zgradbo, 

• Spoznajo osnovno zgradbo celice 

(rastlinske, živalske), 

• Spoznajo, da celice vsebujejo mnogo 

različnih snovi. 

Učenci: 

• Spoznajo podobnosti in razlike med 

rastlinsko, živalsko, glivno in bakterijsko 

celico (jedro, celična stena, mitohondrij, 

kloroplast, celična membrana) in 

razumejo, da posamezni deli celice 

(celični organeli) opravljajo različne 

naloge (delitev nalog znotraj celice), 

• Spoznajo, da v rastlinskih, živalskih in 

glivnih celicah poteka celično dihanje (v 

mitohondrijih); samo v rastlinskih celicah 

pa poteka fotosinteza (v kloroplastih), 

• Spoznajo, da so zgornje lastnosti celice 

povezane z vlogo organizma v 

ekosistemu kot proizvajalca (rastline) 

oziroma potrošnika in razkrojevalca 

(živali, glive). 
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Zgradba in delovanje rastlin  

Učenci: 

• spoznajo, da celice tvorijo tkiva; tkiva 

sestavljajo organe (list, steblo in 

korenina), ki opravljajo posebne naloge; 

organi pa gradijo organizem, ki deluje kot 

usklajena celota, 

• spoznajo osnovno zgradbo rastlinskih 

organov: lista, stebla in korenine in 

povežejo zgradbo organa z nalogami, ki 

jih ta opravlja 

• razumejo pomen fotosinteze, celičnega 

dihanja, izmenjave snovi z okoljem, 

transporta snovi in preprečevanje izgube 

vode za preživetje posamezne celice in 

rastline kot celote, 

• spoznajo, da rastlina potrebuje mineralne 

snovi, ki jih privzema iz okolja, kot 

surovine za proizvodnjo nekaterih sebi 

lastnih snovi 

• spoznajo, zakaj imajo rastline dva 

transportna sistema; enega za prenos vode 

in mineralnih snovi in drugega za prenos 

sladkorjev do celic, ki ne opravljajo 

fotosinteze, 

• razumejo, da rastlina iz telesa izgubi zelo 

veliko vode, ker mora odpreti listne reže 

za prevzem ogljikovega dioksida, 
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• spoznajo, da rastlina del sladkorjev, ki jih 

proizvede pri fotosintezi, ne porabi takoj 

za pridobivanje energije in kot vir snovi 

za rast, ampak jih shrani v založnih 

tkivih, kjer jih predela v založne snovi 

(škrob, olja), 

• spoznajo, da v rastlinskih celicah, ki ne 

opravljajo fotosinteze, kloroplast ne 

vsebuje klorofila, ampak kopiči založne 

snovi (na primer škrobna zrna v gomolju 

krompirja). 

Razmnoževanje, 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. 

 

Neživi dejavniki okolja Zgradba in delovanje ekosistemov 

Učenci: 

• Spoznajo nežive dejavnike okolja: 

zemeljska privlačnost, svetloba, 

temperatura, zračni tlak, veter, vlažnost 

zraka, padavine, gostota snovi. 

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 – 
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prehranjevanje z drugimi organizmi) 

Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za 

človeka 

Primerjava zgradbe in delovanja različnih 

ekosistemov 

Učenci: 

• Razumejo, da je sončna energija glavni 

vir energije za ekosisteme, 

• Razumejo vlogo rastlin kot proizvajalcev 

hranilnih snovi in kisika; te snovi lahko 

porabljajo tudi drugi organizmi na Zemlji 

(potrošniki), 

• 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, 

• Razumejo, da razkrojevalci kot posebna 

oblika potrošnikov s pretvorbo organskih 

snovi nazaj v mineralne snovi omogočajo 

neprestano kroženje snovi v naravi,  

• razložijo na primeru gozda vlogo rastlin v 

ekosistemu in nekatere medvrstne odnose 

(sožitje, zajedavstvo), 

• spoznajo vpliv rastlin na sestavo ozračja 

in podnebne razmere na Zemlji, 

• spoznajo pomen rastlin in izdelkov iz 

rastlin za človeka – kot vir hrane, surovin 

in tehnološke energije (goriva). 

Učenci: 

• Spoznajo, da je biotska raznovrstnost 

rastlin v ekosistemu odvisna tudi od 

neživih dejavnikov okolja, kot so količina 

svetlobe in vode, temperaturno območje 

in sestava prsti, 

• Razumejo, da biotska raznosvrstnost 

rastlin kot proizvajalcev vpliva na biotsko 

raznovrstnost in število organizmov, ki 

lahko živijo v ekosistemu; število 

rastlinojedcev v ekosistemu je neposredno 

odvisno od količine užitnih rastlin, število 

plenilcev je odvisno od števila 

organizmov, ki so hrana plenilcev. 

Vsebinski sklop: VPLIVI ČLOVEKA NA OKOLJE 
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Operativni cilji za 6. razred Operativni cilji za 7. razred 

 Človek spreminja ekosisteme 

 Učenci: 

• Spoznajo pomen biotske pestrosti za 

stabilnost ekosistema 

 

2.7.2. Učni načrt za biologijo 

Predmet biologija je v predmetniku za 8. in 9. razred osnovne šole in večinoma zajema 

biološke vsebine, ki pa seveda vključujejo tudi znanja iz drugih predmetov (kemija, fizika, 

tehnika…). 

2.7.2.1.Posredna povezava fotosinteze z učnim načrtom biologije 
V 8. in 9. razredu se učenci s fotosintezo srečajo bolj ali manj posredno. V 8. razredu je 

razumevanje fotosinteze pomembno samo pri sklopu Celica, saj v tem poglavju obravnavajo 

tudi rastlinsko celico, njene organele in njihove funkcije ter mikroskopirajo rastlinski material 

(tabela 3). V 9. razredu je razumevanje fotosinteze pomembno pri temah, kot so Biologija in 

družba (v tem sklopu biologijo povezujejo tudi z drugimi disciplinami, kjer je fotosinteza zelo 

pomemben pojem, npr. gozdarstvo, farmacija, kmetijstvo, živilska industrija…), Biotska 

pestrost (rastline prispevajo velik delež pri biotski pestrosti, zato vplivajo tudi na favno in 

druge organizme), Biomi in biosfera (enaka vloga kot pri ekosistemih, tu lahko tudi 

povežemo, zakaj je fotosinteza pomembna na globalni ravni) ter Vpliv človeka na naravo in 

okolje (vpliv onesnaževanja na zmožnost fotosintetiziranja, vpliv tople grede na rastline…) 

(Vilhar, 2011b). 

Tabela 3: Učni načrt biologije za osnovne šole – posredna povezanost tem s fotosintezo (Vilhar, 2011b). 

Operativni cilji in vsebine 8. razreda Operativni cilji in vsebine 9. razreda 

Celica in dedovanje Biologija in družba 

Učenci: 

• prepoznajo, opišejo, skicirajo in označijo 

Učenci: 

• spoznajo, da je biološko znanje temelj za 
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pod svetlobnim mikroskopom razvidne 

dele celice, 

• primerjajo zgradbo in delovanje celice 

človeka s celicami drugih živali, rastlin, 

gliv in bakterij, 

• razumejo vlogo celičnih organelov (jedro, 

membrana, kloroplast, mitohondrij) in 

primerjajo njihovo delovanje v različnih 

tkivih in v različnih organizmih. 

medicino, veterino, farmacijo, 

biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, 

živinorejo, živilsko industrijo itd. 

 Biotska pestrost 

 Učenci: 

• razumejo, da se biotska pestrost kaže na 

različnih ravneh (znotrajvrstna genetska 

pestrost, pestrost vrst v življenjskih 

združbah, pestrost ekosistemov). 

 Biomi in biosfera 

 • razumejo, da so organizmi (vključno s 

človekom) imeli in še imajo pomembno 

vlogo pri spreminjanju našega planeta 

(vpliv na zgradbo ozračja, sodelovanje pri 

nastajanju nekaterih tipov kamnin ter pri 

preperevanju kamnin in nastajanju prsti). 

 Vpliv človeka na naravo in okolje 

 • razumejo vplive človeka na biotske 

sisteme (organizmi, ekosistemi, biosfera) 

in te vplive raziščejo v lastnem okolju 

(urbanizacija, prekomerna raba naravnih 

virov, degradacija in drobljenje 
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ekosistemov, onesnaževanje okolja idr.), 

• spoznajo vzroke in posledice nastanka 

ozonske luknje, 

• spoznajo vzroke in posledice globalnega 

segrevanja (okrepljen učinek tople grede). 

 

 

3. DELOVNE HIPOTEZE 
Z našo raziskavo smo želeli pripraviti pregled znanja, ki ga imajo dijaki tehniških gimnazij o 

fotosintezi, istočasno pa nas je zanimal tudi njihov odnos do fotosinteze. Rezultati so lahko 

temelj za morebitne izboljšave poučevanja pouka o tej, za učence zahtevni, učni vsebini.  

 Postavili smo naslednje hipoteze: 

 Znanje dijakov tehniških gimnazij o fotosintezi ni zadovoljivo. 

 Znanje dijakov tehniških gimnazij o fotosintezi je večinoma faktografsko.  

 Med dijaki različnih tehniških gimnazij ni razlike v količini in kakovosti znanja. 

 Dijaki višjih letnikov tehniških gimnazij imajo boljše znanje o fotosintezi.  
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4. MATERIAL IN METODE 

4.1.VZOREC 
Raziskava o poznavanju fotosinteze je bila izvedena na dveh tehniških gimnazijah, v prvih 

treh letnikih. Dobrih 60 % oz. 141 testiranih dijakov prihaja z ene šole, slabih 40 % oz. 86 

dijakov pa z druge (graf 1). Iz 1. in 2. letnika je bilo približno po 40 % testiranih dijakov, iz 3. 

letnika pa slabih 20 % (graf 2). S prve šole je bilo testiranih 54 dijakov iz 1. letnika, 47 

dijakov iz 2. letnika in 40 dijakov iz 3. letnika. Na drugi šoli pa je bilo testiranih 38 dijakov 1. 

letnika in 48 dijakov 2. letnika, medtem ko 3. letnik na tej šoli ni bil testiran. Večina 

udeležencev je bila moškega spola in le 4,3 % ženskega (graf 3). 

Dijaki tehniške gimnazije imajo biologijo samo v 1. in 2. letniku, tako da bomo z vključitvijo 

3. letnika preverili trajnost znanja, usvojenega v prvem oziroma drugem letniku. 

 
Graf 1: Delež dijakov s posamezne šole 
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Graf 2: Delež dijakov iz posameznega letnika 
 

 
Graf 3: Delež dijakov glede na spol 
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dijakov o vsebini tega vprašanja. Vsa druga vprašanja so bila izbirnega tipa, kar pomeni, da so 

dijaki izbirali med že danimi odgovori (enim ali več, na kar smo dijake posebej opozorili v 

besedilu vprašalnika). Večina vprašanj zaprtega tipa (23) so bila zastavljena z že danimi 

odgovori, med katerimi so dijaki izbirali tako, da so jih obkroževali. Dve vprašanji pa sta bili 

dani v obliki trditev, pri katerih so dijaki s križcem označili svojo stopnjo strinjanja na 5-

stopenjski Likertovi lestvici (5 = zelo se strinjam, 1 = zelo se ne strinjam). Ti dve vprašanji sta 

bili tudi tematsko drugačni, saj se nista navezovali na preverjanje znanja o fotosintezi, pač pa 

sta bili namenjeni ugotavljanju mnenja dijakov o fotosintezi in o raziskavi. Vse drugih 24 

vprašanj se je nanašalo na poznavanje fotosinteze. 

4.3.STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
Podatke, ki smo jih zbrali s testom znanja, smo analizirali s pomočjo programa SPSS (verzija 

21.0). Ker razporeditev rezultatov ni bila normalna, smo za ugotavljanje statistične 

pomembnosti razlik med odgovori dijakov treh različnih letnikov uporabili neparametrični 

preizkus Kruskal-Wallis.  
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5. REZULTATI 
 

1. vprašanje 

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

 

Dobro tretjino dijakov (32 %) biologija zanima, še dodatno slabo desetino (8 %) pa celo zelo 

zanima. Med odgovori dijakov različnih letnikov je bila statistično pomembna razlika (tabela 

5), in sicer se biologija zdi najbolj zanimiva dijakom 3. letnika (M= 3,7, SD = 0,791), manj pa 

dijakom 1. letnika (M = 2,7, SD = 1,094) in 2. letnika (M = 2,9, SD = 1,305). 

Kljub temu namerava samo nekaj odstotkov dijakov opravljati maturo iz tega predmeta, več 

kot polovica (52 %) pa je prepričana, da je ne bodo (graf 4). Med odgovori dijakov različnih 

letnikov tu ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  

Fotosinteza se zdi večini dijakov (80 %) pomembna za življenje, precej manjši pa je delež 

tistih, ki menijo, da jim bo poznavanje fotosinteze koristilo (27 %). 40 % dijakom se zdi 

fotosinteza zanimiva ali zelo zanimiva in kar dvema tretjinama (67%) dokaj pomembna za 

splošno izobrazbo (graf 4). Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično 

pomembne razlike (tabela 5) glede tega, ali je fotosinteza pomembna za življenje na Zemlji 

niti glede tega, ali jim bo poznavanje fotosinteze v življenju koristilo. Statistično pomembno 

pa so se razlikovali (tabela 2) po tem, ali se jim fotosinteza zdi zanimiva in glede mnenja, ali 

je poznavanje bistva fotosinteze pomembno za splošno izobrazbo. Dijakom tretjega letnika se 

zdi fotosinteza bolj zanimiva (M = 3,7, SD = 0,755) kot dijakom prvega (M = 3,0, SD = 

1,102) in drugega letnika (M = 3,0, SD = 1,126). Prav tako so dijaki tretjega letnika bolj 

prepričani, da je poznavanje bistva fotosinteze pomembno za splošno izobrazbo  (M = 4,1, SD 

= 0,746) kot dijaki prvega (M = 3,3, SD = 1,053) in drugega letnika (M = 3,5, SD =1,053).   
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Graf 4: Porazdelitev odgovorov dijakov na 1. vprašanje: »V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z 

danimi trditvami.« 
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vprašanje, teh je bilo 6,1 %, v 2. skupini so odgovori dijakov, ki na vprašanje niso resno 

odgovarjali (8,7 %). V 3. skupini so dijaki omenjali hrano kot hranilno snov, »nekaj za pojest« 

(17,5 %), v 4. skupini so na stvar gledali že nekoliko širše, in sicer, da je hrana potrebna za 

preživetje, takih je bilo 31,4 %. Peta skupina pa je omenila tudi funkcijo hrane, in sicer njeno 

energijsko vrednost za živa bitja. Tako je odgovorilo 36,2 % dijakov. 

 
Tabela 4: Odgovori dijakov na vprašanje » Napiši, kaj razumeš pod izrazom hrana?« 
 

Skupina Delež 
odgovorov (%) 

Opis kategorije Primer 

1. skupina 6,1 Niso odgovorili na 
vprašanje. 

/ 

2. skupina 8,7 Niso resno odgovorili 
na vprašanje. 

• m nom nom, 
• sendvič s salamo in sirom, 

obložen s prekrasnimi kislimi 
kumaricami =) 

• to kar te nasiti, za zabavo jo tudi 
jemo 

3. skupina 17,5 Hrana je nekaj, kar 
jemo, hranilna snov. 

• je surovina, ki jo potrebujemo 
vsak dan za prehrano 

• OH, beljakovine, maščobe, 
vitamini 

• s čimer se prehranjujemo 
4. skupina 31,4 Hrana je nujna za 

preživetje, življenjsko 
pomembna. 

• snovi, ki jih organizmi 
potrebujemo za svoje delovanje 

• snovi, ki so potrebne za 
preživetje 

• so živila, ki jih nujno 
potrebujemo za preživetje 

5. skupina 36,2 Hrana je vir energije. • vir energije za človeka 
• živila, ki nam dajo energijo za 

življenje 
• vse, kar je užitno in nam daje 

energijo 
 

 

3. vprašanje 

Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 
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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. 

 

Na vprašanje Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza, je dobra polovica dijakov (55,2 %) 

odgovorila popolnoma pravilno. Dokaj visok delež djakov (30,9 %) je odgovoril, da poteka 

fotosinteza samo pri rastlinah, kar kaže, da tretjina dijakov ne ve, da fotosintetizirajo tudi alge 

in nekatere bakterije (graf 5). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 2).  

 

 
Graf 5: Porazdelitev odgovorov dijakov na 3. vprašanje: »Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza?« 
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c) Organske snovi 

d) Svetloba/energija 

e) Voda 

f) Vse našteto 

 

Pravilni odgovor je izbrala le slaba tretjina dijakov (29 %) (graf 6). Enega izmed nepravilnih 

odgovorov, in sicer »Vse našteto«, so dijaki izbrali celo pogosteje kot pravilni odgovor (31,7 

%). Dijaki očitno mešajo, kaj je hrana in kaj rastlina potrebuje za fotosintezo. Iz njihovih 

odgovorov bi lahko sklepali, da je fotosinteza sinonim za prehranjevanje rastline, kar pa ne 

drži. Rastlina se, prav tako kot heterotrofi, prehranjuje z organskimi snovmi, le izvor teh snovi 

je drugačen. 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  

 

 
Graf 6: Porazdelitev odgovorov dijakov na 4. vprašanje: » Kaj je hrana za rastline?« 
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b) Poraba vode. 

c) Tvorba glukoze. 

d) Tvorba kisika. 

 

Dobra polovica dijakov (54,8 %) je na vprašanje odgovorila pravilno, 38,5 % pa jih meni, da 

je glavna funkcija fotosinteze tvorba kisika, ki pa je stranski produkt fotosinteze. Nekaj 

dijakov (6,3 %) celo meni, da je glavna funkcija fotosinteze poraba ogljikovega dioksida (graf 

7). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  

 

 
Graf 7: Porazdelitev odgovorov dijakov na 5. vprašanje: »Katera je glavna funkcija fotosinteze?« 
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f) Mineralne snovi. 

Pri tem vprašanju je bilo več možnih odgovorov (graf 8). Skoraj vsi dijaki (97,3 %) so 

pravilno odgovorili, da rastlina za fotosintezo potrebuje svetlobo, nekoliko manjši delež jih je 

izbralo pravilna odgovora “voda” (78,8 %) in “ogljikov dioksid” (82,3 %).  

Za popolnoma pravilni odgovor, bi morali dijaki hkrati izbrati odgovore a (svetloba), b (voda) 

in e (ogljikov dioksid). Vse tri pravilne odgovore hkrati je izbralo 46,9 % dijakov (graf 9). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  

 

 
Graf 8: Porazdelitev odgovorov dijakov na 6. vprašanje: »Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo? (možnih je več 

odgovorov)«. 
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Graf 9: Delež dijakov, ki so pri 6. vprašanju izbrali popolnoma pravilno kombinacijo odgovorov 
 

7. vprašanje  

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. 

 

Večina dijakov (84,8 %) se je odločilo za odgovor »V kemijsko energijo«, ki je tudi pravilen. 

Pojavljali so se tudi ostali odgovori, vendar v zelo majhnih deležih (graf 10). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  
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Graf 10: Porazdelitev odgovorov dijakov na 7. vprašanje: »V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno 

energijo?« 
 

8. vprašanje 

Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki: 

a) kemijske energije. 

b) svetlobne energije. 

c) toplote. 

 

Večina dijakov (79,5 %) je odgovorilo pravilno, in sicer “V obliki svetlobne energije”. Nekaj 

(16,1 %) se jih je odločilo za “Toploto”, zelo malo pa za “Kemijsko energijo” (4,5 %) (graf 

11). 

2.2 2.2 

84.8 

3.6 7.1 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

V električno
energijo

V gibalno
energijo

V kemijsko
energijo

V svetlobno
energijo

V toploto

De
le

ž 
od

go
vo

ro
v 

(%
) 

V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno 
energijo? 



31 
Kanalec K. Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških gimnazij. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2014 

 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5). 

 

 
Graf 11: Porazdelitev odgovorov dijakov na 8. vprašanje: »Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:« 
 

9. vprašanje 

Fotosinteza poteka v: 

a) celotni rastlini. 

b) koreninah. 

c) listih. 

d) steblih. 

e) zelenih delih rastline. 

Več kot polovica dijakov (56,8 %) je izbralo pravilen odgovor - v zelenih delih rastline (graf 

12), skoraj 40 % pa se je odločilo za odgovor “v listih”. Noben izmed dijakov se ni odločil za 

odgovor “v koreninah”, preostala dva odgovora pa sta bila redko izbrana. 

Med odgovori dijakov različnih letnikov je bila statistično pomembna razlika (tabela 5), in 

sicer so na vprašanje bolj pravilno odgovarjali dijaki 3. letnika, manj pa dijaki 1. letnika in 2. 

letnika. 

4.5 

79.5 

16.1 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

Kemijske energije Svetlobne energije Toplote

De
le

ž 
od

go
vo

ro
v 

(%
) 

Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki: 



32 
Kanalec K. Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških gimnazij. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2014 

 

 
Graf 12: Porazdelitev odgovorov dijakov na 9. vprašanje: »Fotosinteza poteka v:« 
 

10. vprašanje 

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. 

 

Tri četrtine dijakov (76,5 %) se je odločilo za pravilni odgovor, ostale tri odgovore pa je 

izbralo malo dijakov. Nekoliko večji delež (13,6 %) je dosegel samo odgovor “ogljikov 

dioksid in organska snov” (graf 13). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).   
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Graf 13: Porazdelitev odgovorov dijakov na 10. vprašanje: »Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi 

sta reaktanta (vstopata v reakcijo)?« 
 

11. vprašanje 

Katere snovi rastlina sprejema iz tal? 

a. Anorganske snovi. 

b. Mineralne snovi. 

c. Ogljikov dioksid. 

d. Organske snovi. 

e. Svetlobo/energijo. 

f. Vodo. 

g. Vse našteto. 

 

Večina dijakov (87,9 %) je izbralo odgovor (voda), drugi najpogosteje izbrani (81,6 %) pa je 

bil odgovor (mineralne snovi). Skoraj polovica dijakov (46,6 %) se je odločila tudi za 

odgovor “Organske snovi”, ki ni pravilen, drug pravilni odgovor je bil šele četrti najpogosteje 

izbran, s 36,3 %. Ostale odgovore je izbral manjših delež dijakov (graf 14). 

Za popolnoma pravilni odgovor, bi morali dijaki hkrati izbrati odgovore a (anorganske snovi), 

odgovor b (mineralne snovi) in odgovor f (voda). Vse tri pravilne odgovore hkrati je izbralo 
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1,8 % dijakov (graf 15). Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično 

pomembne razlike glede popolnoma pravilnega odgovora (tabela 5). 

 
Graf 14: Porazdelitev odgovorov dijakov na 11. vprašanje: »Katere snovi rastlina sprejema iz tal?« 

 

 

Graf 15: Delež dijakov, ki so pri 11. vprašanju izbrali popolnoma pravilno kombinacijo odgovorov  
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a) V celotni rastlini. 

b) V koreninah. 

c) V listih. 

d) V zelenih delih rastline. 

 

Dve tretjini dijakov (68,8 %) je na vprašanje odgovorilo pravilno, in sicer “V zelenih delih 

rastline”, slaba tretjina (26,7 %) pa se jih je tudi odločilo za odgovor “V listih”, kar nakazuje, 

da razmeroma veliko dijakov tudi fotosintezo povezuje predvsem z listi. Ostala dva odgovora 

so izbrali zelo redko (graf 16). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  

 

 
Graf 16: Porazdelitev odgovorov dijakov na 12. vprašanje: »V katerih delih rastline je klorofil Odgovori dijakov 

na vprašanje, kje se nahaja klorofil?” 
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d) Ne vem. 

Tudi na to vprašanje je dobri dve tretjini dijakov (69,5 %) odgovorilo pravilno, petina (22,1 

%) pa jih je izbralo odgovor “Manjši del” (graf 17). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  

 

 
Graf 17: Porazdelitev odgovorov dijakov na 13. vprašanje: »Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, 

rastline proizvedejo same?« 
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Večina dijakov (84,1 %) se je odločilo za pravilen odgovor “Od Sonca”. 61,9 % dijakov je 

izbralo odgovor “Iz tal”, slaba polovica (48,7 %) odgovor “Iz vode”, tretjina (29,2 %) 

odgovor “Iz zraka” in 23,9 % odgovor “Iz gnojil” (graf 18). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov smo našli statistično pomembno razliko (tabela 5), in 

sicer so pravilni odgovor pogosteje izbrali dijaki prvega in tretjega letnika, precej manj 

pogosto pa dijaki drugega letnika. 

 
Graf 18: Porazdelitev odgovorov dijakov na 14. vprašanje: »Rastlina potrebuje energijo, da preživi. Od kod dobi 

to energijo?« 
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Človek prav tako potrebuje energijo, da preživi. Od kod dobi to energijo? 

a) Iz krompirja. 
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Pri tem vprašanju sta bila dva pravilna odgovora (iz krompirja, iz mesa), ki sta bila tudi 

največkrat izbrana (86,7 % in 85,8 %). Dobra polovica dijakov (52,7 %) se je odločila za 

odgovor “Iz vode”, 23,5 % za odgovor “Od Sonca”, nekaj (9,3 %) pa jih je izbralo celo 

odgovor “S telovadbo” (graf 19). 

Za popolnoma pravilno rešitev so morali dijaki izbrati odgovora a (iz krompirja) in b (iz 

mesa). Oba odgovora hkrati je izbralo 25, 2 % dijakov (graf 20). Med odgovori dijakov 

različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike glede popolnoma pravilnega odgovora 

(tabela 5). 

 

 

 
Graf 19: Porazdelitev odgovorov dijakov na 15. vprašanje: »Človek prav tako potrebuje energijo, da preživi. Od 

kod dobi to energijo?« 
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Graf 20: Delež dijakov, ki so pri 15. vprašanju izbrali popolnoma pravilno kombinacijo odgovorov  
 

16. vprašanje 

Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 

a) Glukoza in kisik. 

b) Kisik in voda. 

c) Ogljikov dioksid in glukoza. 

d) Ogljikov dioksid in voda. 

 

Na to vprašanje so skoraj vsi odgovorili pravilno (92,0 %), še vedno pa jih nekaj (4,9 %) 

meni, da pri fotosintezi nastaneta kisik in voda. Ostala dva odgovora sta bila zastopana v zelo 

majhnih deležih (graf 21). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov je bila statistično pomembna razlika (tabela 5), in 

sicer so pravilni odgovor pogosteje izbrali dijaki prvega in tretjega letnika kot pa dijaki 

drugega letnika.  
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Graf 21: Porazdelitev odgovorov dijakov na 16. vprašanje: »Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?«. 
 

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. 

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. 

 

Pri tem vprašanju so trije odgovori dobili skoraj enak delež, zanimivo pa je, da je največ 

dijakov (27,8 %) izbralo odgovor, ki ni bil pravilen. Pravilen odgovor je bil drugi 

najpogosteje izbrani (26,9 %), malo manjši delež (26,4 %) pa je dobil odgovor “Zaustavitev 

metabolizma živali”, ki je bil napačen. Ostala dva možna odgovora je izbral manjši delež 

dijakov (graf 22). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  
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Graf 22: Porazdelitev odgovorov dijakov na 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.« 

 

18. vprašanje 

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. 

 

Na to vprašanje je slaba polovica dijakov (42,6 %) odgovorilo pravilno, četrtina (25,6 %) pa 

jih je izbralo odgovor “Fotosinteza poteka v listih, klorofil pa se nahaja v zelenih delih 

rastline”, kar spet nakazuje na dejstvo, da dijaki fotosintezo povezujejo predvsem z listi in ne 

tudi z drugimi zelenimi deli rastline. Tudi ostali odgovori so bili zastopani, vendar v manjših 

deležih, najmanj dijakov je izbralo odgovor “Fotosinteza poteka v celotni rastlini, klorofil pa 

se nahaja v listih” (graf 23). 

27.8 

11.6 
7.4 

26.9 26.4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Zaustavitev
fotosinteze

Povečana
količina

proizvedenega
sladkorja

Povečana
količina

izločenega kisika

Zmanjšanje
števila živali

Zaustavitev
metabolizma pri

rastlinah

De
le

ž 
od

go
vo

ro
v 

(%
) 

Kaj bi se zgodilo, če bi bil svet izpostavljen samo zeleni 
svetlobi? 



42 
Kanalec K. Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških gimnazij. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2014 

 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  

 

 
Graf 23: Porazdelitev odgovorov dijakov na 18. vprašanje: »Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na 

obe vprašanji: »V katerem delu rastline poteka fotosinteza?« In »Kateri del rastline vsebuje klorofil?« 
 
 

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?« 

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. 

 

Večina dijakov (84,0 %) je izbralo zadnji odgovor, ki je tudi pravilen. Ostale odgovore je 

izbralo le po nekaj odstotkov dijakov (graf 24). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  
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Graf 24: Porazdelitev odgovorov dijakov na 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?« 

 

 

20. vprašanje 

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. 

 

Približno tri četrine dijakov (77,0 %) se je odločilo za pravilni odgovor, z majhnimi deleži pa 

so bili izbrani tudi vsi drugi trije odgovori (graf 25). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  
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Graf 25: Porazdelitev odgovorov dijakov na 20. vprašanje: »Katera trditev v zvezi s klorofilom je pravilna?« 
 

21. vprašanje 

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. 

 

Dobri dve tretjini (66,8 %) dijakov je izbralo odgovor “Izdelajo jo same”, kar je tudi pravilna 

trditev. Petina dijakov (22,6 %) se je odločilo za odgovor “Črpajo jo iz tal”, kar nakazuje, da 

dijaki mešajo pojma “hrana” in “snovi, potrebne za fotosintezo”. Nekaj dijakov se je odločilo 

celo za odgovora “Od Sonca” in “Sprejmejo jo iz vode in kisika” (graf 26). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  
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Graf 26: Porazdelitev odgovorov dijakov na 21. vprašanje: »Od kod dobijo rastline hrano?« 
 

22. vprašanje 

V procesu fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz: 

a) molekul glukoze. 

b) molekul ogljikovega dioksida. 

c) molekul vode. 

 

Skoraj dve tretjini dijakov (61,1 %) je izbralo odgovor “iz molekul ogljikovega dioksida”, ki 

pa je napačen. Pravilen odgovor, t.j. “iz molekul vode” je izbrala dobra tretjina dijakov (35,7 

%), nekaj malega pa jih je celo izbralo možnost “iz molekul glukoze” (2,7 %) (graf 27). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  
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Graf 27: Porazdelitev odgovorov dijakov na 22. vprašanje: »V procesu fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz:« 
 

23. vprašanje 

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. 

 

Za popolnoma pravilni odgovor se je odločilo 43,2 % dijakov, kar tretjina (35,0 %) pa je 

izbrala odgovor “V listnih celicah”. Ostali trije odgovori so bili zastopani v manjših deležih 

(graf 28). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov smo sicer našli statistično pomembno razliko (tabela 

5), ki kaže, da so dijaki drugega letnika pogosteje odgovorili pravilno kot dijaki prvega in 

tretjega letnika, vendar ta izračun temelji na odgovoru enega samega dijaka.  
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Graf 28: Porazdelitev odgovorov dijakov na 23. vprašanje: »V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje 

(respiracija)?« 
 

24. vprašanje 

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 

 

Več kot polovica (55,8 %) dijakov je izbralo pravilni odgovor, drugi najpogosteje obkrožen 

odgovor pa je bil “Fotosinteza poteka takrat, ko ni celičnega dihanja” (23,5 %). Preostala dva 

odgovora je izbral manjši delež dijakov (graf 29). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  
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Graf 29: Porazdelitev odgovorov dijakov na 24. vprašanje: »Kakšna je povezava med fotosintezo in respiracijo 

pri rastlinah?« 
 

25. vprašanje 

Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje (respiracija)? 

a) Nikoli. 

b) Podnevi. 

c) Ponoči. 

d) Ves čas. 

 

Tudi na to vprašanje je polovica dijakov (50,2 %) odgovorila pravilno, skoraj tretjina (27,8 %) 

pa se jih je odločila za odgovor “Ponoči”. Nekaj jih je izbralo odgovora “Podnevi” (13,5 %) 

in “Nikoli” (8,5 %) (graf 30). 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  
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Graf 30: Porazdelitev odgovorov dijakov na 25. vprašanje: »Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje 

(respiracija)?« 
 

26. vprašanje 

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

Več kot polovici dijakov (58,8 %) so se vprašanja v raziskavi zdela razumljiva, približno 

četrtina (23,3 %) pa se ni mogla odločiti, 17,9 % pa vprašanj ni razumela.  

45,1 % dijakov je z veseljem sodelovalo v raziskavi, dobra tretjina (35,1 %) se ni mogla 

odločiti, petini (19,9 %) pa sodelovanje v raziskavi ni bilo všeč. 

Med odgovori dijakov različnih letnikov ni bilo statistično pomembne razlike (tabela 5).  

 

8.5 
13.5 

27.8 

50.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Nikoli Podnevi Ponoči Ves čas

De
le

ž 
od

go
vo

ro
v 

(%
) 

Celično dihanje pri rastlinah poteka: 



50 
Kanalec K. Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških gimnazij. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2014 

 

 
Graf 31: Porazdelitev odgovorov dijakov na 26. vprašanje: »V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z 

danimi trditvami.« 
 

Tabela 5: Statistična pomembnost razlik med odgovori dijakov različnih letnikov v vprašalniku o fotosintezi.  
(Statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom.) 

 
  Preizkus Kruskal-Wallis 
 Vprašanje χ2 df p 

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

danimi trditvami: 

   

1.1 Biologija me zanima. 18,052 2 0,000 
1.2 Nameravam opravljati maturo 

iz biologije. 
2,845 2 0,241 

1.3 Fotosinteza je pomembna za 
življenje na Zemlji 

2,796 2 0,247 

1.4 Fotosinteza je zanimiva. 14,173 2 0,001 
1.5 Poznavanje fotosinteze mi bo 

v življenju koristilo. 
2,528 2 0,282 

1.6 Poznavanje bistva fotosinteze 
je pomembno za splošno 

izobrazbo. 

7,937 2 0,019 

2.  Napiši, kaj razumeš pod 
izrazom hrana? 

   

3.  Pri katerih živih bitjih poteka 
fotosinteza? 

4,632 2 0,099 

4.  Kaj je hrana za rastline? 2,794 2 0,247 
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5.  Katera je glavna funkcija 
fotosinteze? 

2,987 2 0,225 

6.1 Svetlobo 0,259 2 0,879 
6.2 Vodo 3,830 2 0,147 
6.3 Kisik 3,759 2 0,153 
6.4 Organske snovi 1,092 2 0,579 
6.5 Ogljikov dioksid 0,770 2 0,681 
6.6 Mineralne snovi 0,511 2 0,775 

6.  V kakšen tip energije rastline 
pretvorijo sončno energijo? 

1,041 2 0,594 

7.  Energija, ki jo rastline dobijo 
od Sonca, je v obliki: 

1,041 2 0,594 

8.  Fotosinteza poteka v: 0,772 2 0,680 
9.  Fotosinteza je kemijska 

reakcija. Kateri par snovi sta 
reaktanta (vstopata v 

reakcijo)? 

6,880 2 0,032 

10   Katere snovi rastlina sprejema 
iz tal? (možnih je več 

odgovorov) 

0,922 2 0,631 

11.1 Anorganske snovi 7,017 2 0,030 
11.2 Mineralne snovi 0,522 2 0,770 
11.3 Ogljikov dioksid 1,212 2 0,545 
11.4 Organske snovi 4,922 2 0,085 
11.5 Svetlobo/energijo 5,625 2 0,060 
11.6 Vodo 1,180 2 0,554 
11.7 Vse našteto 5,565 2 0,062 

11   V katerih delih rastline je 
klorofil? 

0,398 2 0,820 

12   Kolikšen del hrane, ki jo 
potrebujejo za preživetje, 

rastline proizvedejo same? 

2,209 2 0,331 

13   Rastlina potrebuje energijo, 
da preživi. Od kod dobi to 

energijo? 

3,899 2 0,142 

14.1 Iz gnojil 5,051 2 0,080 
14.2 Iz tal 1,624 2 0,444 
14.3 Iz vode 0,034 2 0,983 
14.4 Iz zraka 7,953 2 0,019 
14.5 Iz žuželk 5,299 2 0,071 
14.6 Od sonca 10,733 2 0,005 
15. Človek prav tako potrebuje 2,054 2 0,358 
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energijo, da preživi. Od kod 
dobi to energijo? (možnih je 

več odgovorov) 
15.1 Iz krompirja 1,410 2 0,494 
15.2 Iz mesa 1,332 2 0,514 
15.3 Iz vode 0,746 2 0,689 
15.4 Iz zraka 0,248 2 0,883 
15.5 Od Sonca 11,579 2 0,003 
15.6 S telovadbo 6,289 2 0,043 
16. Kateri snovi nastaneta pri 

fotosintezi? 
7,551 2 0,023 

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. 

1,157 2 0,561 

18. Obkroži trditev, v kateri sta 
pravilna odgovora na obe 

vprašanji: » V katerem delu 
rastline poteka fotosinteza?«  

in »Kateri del rastline vsebuje 
klorofil?« 

5,095 2 0,078 

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?« 

2,440 2 0,295 

20. Katera trditev v zvezi s 
klorofilom je pravilna? 

1,906 2 0,386 

21. Od kod dobijo rastline hrano? 2,138 2 0,343 
22. V procesu fotosinteze nastaja 

kisik, ki izvira iz: 
3,322 2 0,190 

23. V katerih rastlinskih celicah 
poteka celično dihanje 

(respiracija)? 

8,303 2 0,016 

24. Kakšna je povezava med 
fotosintezo in respiracijo pri 

rastlinah? 

2,780 2 0,249 

25. Kdaj poteka pri  rastlinah 3,564 2 0,168 
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celično dihanje (respiracija)? 
26. V vsaki vrstici s križcem 

označi, koliko se strinjaš z 
danimi trditvami: 

   

26.1 Vprašanja v raziskavi so bila 
razumljiva. 

3,538 2 0,171 

26.2 Všeč mi je bilo sodelovati v 
tej raziskavi. 

2,357 2 0,308 

 

6. RAZPRAVA 

Tekom raziskave smo ugotovili, da je med dijaki dveh tehniških gimnazij kar nekaj nejasnosti 

v povezavi s fotosintezo. 

6.1.UGOTOVITVE GLEDE ODNOSA DO BIOLOGIJE IN FOTOSINTEZE 
Biologija dijake srednje zanima, saj je na to vprašanje 32,3 % dijakov odgovorilo s »se 

strinjam« in 8 %  z »zelo se strinjam«. 23 % dijakov se ni moglo odločiti, preostali pa se s to 

trditvijo niso ali celo zelo niso strinjali. Pri tem vprašanju se pojavi tudi statistično pomembna 

razlika, saj se biologija zdi najbolj zanimiva dijakom 3. letnika, manj pa dijakom 2. in 1. 

letnika (ta rezultat je zanimiv, če upoštevamo dejstvo, da dijaki 3. letnika nimajo pouka 

biologije). Te odgovore še dodatno potrdijo rezultati naslednjega vprašanja, ki je dijake 

spraševalo, če nameravajo opravljati maturo iz biologije. Kar 51,8 % dijakov se s to trditvijo 

zelo ne strinja, 27,9 % dijakov se ne strinja in 16,8 % se ne more odločiti. Preostalih 5,5 % se 

bodisi strinja, bodisi zelo strinja, kar je zelo majhen delež. Na splošno se dijakom zdi 

fotosinteza pomembna za življenje, saj se jih kar 80,4 % s to trditvijo zelo strinja, še 13,3 % 

pa se jih strinja. Nekoliko manj se dijakom zdi fotosinteza zanimiva (le 5 % se s trditvijo zelo 

strinja, 34,5 % se strinja in 30 % se ne more odločiti), še manj pa se jim zdi poznavanje 

fotosinteze koristno (le 3,1 % se s to trditvijo zelo strinja, 23,6 % dijakov se z njo strinja in 

kar 39,6 % dijakov se ne more odločiti). Kar 54,4 % dijakov pa se strinja, da je poznavanje 

fotosinteze pomembno za splošno izobrazbo, še 12,8 % se jih zelo strinja, 19,5 % pa se jih ne 

more odločiti. Pri zadnjih dveh vprašanjih se zopet pojavi statistično pomembna razlika, in 
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sicer se dijakom 3. letnika spet zdi fotosinteza zanimivejša in znanje le-te pomembnejše za 

splošno izobrazbo v primerjavi s 1. in 2. letnikom. 

6.2. UGOTOVITVE GLEDE ZNANJA DIJAKOV O FOTOSINTEZI 
Težave nastopijo že pri povsem temeljni stvari, in sicer pri opredelitvi, pri katerih živih bitjih 

sploh poteka fotosinteza (3. vprašanje), saj tretjina dijakov (30,9 %) meni, da so to samo 

rastline. Še vedno pa je kar velik delež (55,2 %) pravilnih odgovorov (»Pri rastlinah, algah in 

nekaterih bakterijah«). 

6.3. UGOTOVITVE GLEDE PREHRANJEVANJA RASTLIN 
Podobno, kot so ugotovili že Ahopelto in sod. (2011), se tudi pri dijakih v naši raziskavi 

pogosto pojavlja napačna predstava o prehrani rastlin. Tretjina (31,7 %) dijakov namreč misli, 

da so hrana rastlinam, poleg organskih snovi, tudi voda, ogljikov dioksid, anorganske snovi 

ter svetloba (4. vprašanje). Le 28,8 % jih ve, da so to samo organske snovi. Tudi odgovori na 

vprašanje »Od kod dobijo rastline hrano?« (21. vprašanje), kjer je 22,6 % dijakov navedlo, da 

jo črpajo iz tal, potrjujejo ugotovitev, da dijaki ne razumejo dobro, kako se rastline 

prehranjujejo, s čimer se je srečal že Cañal (1999). Ta težava pa ni pogosta samo na tehniških 

gimnazijah, pač pa že v osnovnih šolah (Cañal, 1999). Prav tako je na vprašanje, koliko hrane 

rastline pridelajo same (13. vprašanje), dobra petina dijakov (22,1 %) odgovorilo, da »Manjši 

del«, kar kaže, da ne razumejo popolnoma funkcije fotosinteze. 69,5 % dijakov je izbralo 

pravilen odgovor »Vso«. Da je razširjena miselnost, da se rastline prehranjujejo prek korenin 

na podoben način kot živali (kot navaja že Cañal (1999)), potrjujejo tudi odgovori na 

vprašanje, od kod rastline dobijo energijo (14. vprašanje), saj jih poleg pravilnega odgovora 

»Od Sonca«, ki ga je izbralo 84,1 % dijakov, skoraj četrtina (23,9 %) navaja »Iz gnojil«, 

skoraj dve tretjini (61,9 %) »Iz tal« in skoraj polovica (48,7 %) »Iz vode«. Ti odgovori 

nakazujejo, da je precej napačno razumevanje vnosa in funkcije posameznih snovi v rastlinah, 

predvsem pa način prehranjevanja rastlin. Zanimivo pa je, da tudi heterotrofnega načina 

prehranjevanja ne razumejo povsem dobro, saj je na vprašanje, od kod človek dobi energijo za 

preživetje (15. vprašanje), samo četrtina dijakov izbrala popolnoma pravilno kombinacijo 

odgovorov. Sicer jih je kar precej izbralo tudi pravilna odgovora (86,7 % in 85,8 %), vendar 

pa je popolnoma pravilno kombinacijo izbralo le 25,2 % vprašanih. Več kot polovica (52,7 %) 
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se jih je odločila tudi za odgovor »Iz vode«. Pri vprašanju »Napiši, kaj razumeš pod izrazom 

hrana?« (2. vprašanje) smo dobili slabše rezultate, verjetno tudi zaradi odprtega tipa 

vprašanja. Odgovore dijakov pri tem vprašanju smo razvrstili v tri smiselne kategorije. Ena 

skupina dijakov je omenjala hrano kot hranilno snov, »nekaj za pojest« (17,5 %), druga 

skupina je na stvar gledala že nekoliko širše, in sicer, da je hrana potrebna za preživetje, takih 

je bilo 31,4 %. Tretja skupina pa je omenila tudi funkcijo hrane, in sicer njeno energijsko 

vrednost za živa bitja (36,2 %). 

6.4. UGOTOVITVE GLEDE FUNKCIJE FOTOSINTEZE 
Za glavno funkcijo fotosinteze (5. vprašanje) je 54,8 % dijakov izbralo »Tvorba glukoze«, kar 

je dokaj zadovoljiv delež, vendar pa več kot tretjina dijakov (38,5 %) navaja proizvodnjo 

kisika.  

Pogosta težava med učenci je prav nerazumevanje glavne funkcije fotosinteze, namreč 

izdelava organskih snovi, saj se velikokrat pojavi miselnost, da je glavna  funkcija fotosinteze 

proizvodnja kisika, ki pa je le stranski produkt tega procesa (Cañal, 1999). 

6.5. UGOTOVITVE GLEDE POTREBNIH DEJAVNIKOV IN OBLIK ENERGIJE PRI 
FOTOSINTEZI 

Večina dijakov je vedela, da rastline za fotosintetiziranje potrebujejo svetlobo, saj jih je ta 

odgovor izbralo kar 97,3 %, nekoliko manj pa jih ve, da poleg tega potrebujejo tudi vodo 

(78,8 %) in ogljikov dioksid (82,3 %) (6. vprašanje). Pravilno kombinacijo odgovorov je 

izbralo 46,9 % dijakov. Glede na to, da se jih je velik odstotek odločilo za svetlobo, me 

preseneča odgovor  na vprašanje, v kakšni obliki je energija, ki jo dobijo rastline od Sonca (8. 

vprašanje), saj se jih je nekaj (16,1 %) odločilo tudi za odgovor »Toplota«. To nakazuje, da 

nekateri dijaki ne prepoznajo razlike med svetlobo in toploto. Obstaja tudi razlaga, da dijaki 

menijo, da rastline potrebujejo energijo od Sonca v obliki toplote tako kot hladnokrvne živali. 

Kljub vsemu pa se je kar 79,5 % dijakov odločilo za odgovor »Svetlobna energija«, kar je 

dober rezultat. Dijaki dokaj dobro razumejo del procesa, kjer se svetlobna energija pretvori v 

drugo obliko. 84,8 % dijakov se je namreč odločilo za pravilen odgovor »V kemijsko 

energijo« (7. vprašanje). 
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Dijaki imajo, kot že rečeno, velike težave pri razumevanju tistega dela fotosinteze, ki je 

povezan s svetlobo. Pri vprašanju v povezavi z izpostavljenostjo zeleni svetlobi (17. 

vprašanje) je bil največkrat (27,8 %) obkrožen odgovor, ki je bil napačen, in sicer 

»Zaustavitev fotosinteze«. Na splošno je zelo podoben delež dijakov izbralo tri dane 

odgovore, med temi tudi pravilnega. Iz rezultatov tega vprašanja lahko sklepamo, da imajo 

dijaki težave pri branju grafikonov in logičnem povezovanju med danimi podatki. Razlog 

lahko morda iščemo tudi v slabi usposobljenosti učiteljev oz. slabem razumevanju procesa 

fotosinteze med učitelji, kot navajajo že Ahopelto in sod. (2011). Ta del fotosinteze je namreč 

tesno povezan s fiziko, kar lahko marsikateremu učitelju biologije povzroča preglavice in zato 

ne nameni dovolj pozornosti razumevanju celotnega procesa. 

6.6. UGOTOVITVE GLEDE KLOROFILA IN ORGANOV, KJER POTEKA 
FOTOSINTEZA  

Na vprašanje »Fotosinteza poteka v:« (9. vprašanje) je 56,8 % dijakov izbralo pravilen 

odgovor, »zelenih delih rastline«, kar menim, da je zadovoljiv rezultat. Zanimivo je, da precej 

dijakov (38,6 %) meni, da fotosinteza poteka samo v listih. To bi lahko pripisali dejstvu, da se 

v šolah pri razlagi fotosinteze največkrat uporablja prav list kot tipični del rastline, kjer tudi 

poteka fotosinteza. To tezo potrjujejo tudi odgovori na vprašanje o klorofilu (12. vprašanje), 

saj kar petina dijakov (26,7 %) meni, da se klorofil nahaja samo v listih. Kljub temu pa je 68,8 

% dijakov navedlo odgovor »V zelenih delih rastline«. Ker se klorofil vedno omenja v 

povezavi s fotosintezo, večina dijakov ve, da je klorofil za fotosintetiziranje nujno potreben 

(20. vprašanje), kar 77 % jih je namreč navedlo ta odgovor. Poleg tega veliko dijakov ve tudi, 

da je klorofil zeleno barvilo. Še vedno pa del dijakov meni, da fotosinteza poteka samo v 

listih, kar nakazujejo odgovori na vprašanje »Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora 

na obe vprašanji: »V katerem delu rastline poteka fotosinteza?« In »Kateri del rastline vsebuje 

klorofil?« (18. vprašanje), saj se jih je manj kot polovica (42,6 %) odločila za pravilno 

kombinacijo, kar četrtina (25,6 %) pa se jih je odločilo za kombinacijo, da fotosinteza poteka 

v listih, klorofil pa je v zelenih delih rastline. Še bolj pa preseneča 17 % dijakov, ki so se 

odločili za odgovor, da fotosinteza poteka v listih in tudi klorofil se nahaja samo v listih. 



57 
Kanalec K. Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških gimnazij. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2014 

 

6.7. UGOTOVITVE GLEDE REAKTANTOV IN PRODUKTOV PRI FOTOSINTEZI 
Kar dijaki precej dobro obvladajo v povezavi s fotosintezo, so reaktanti in produkti, saj jih 

večina zna navesti. Kar 92 % jih ve, da pri fotosintezi nastaneta glukoza in kisik (16. 

vprašanje). Nekoliko manj, pa vendar kar velik delež (76,5 %) jih je kot reaktanta v 

fotosintezi navedlo ogljikov dioksid in vodo (10. vprašanje). To ugotovitev potrjujejo tudi 

rezultati na 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?«« 

(19. vprašanje), na katerega je kar 84 % dijakov odgovorilo pravilno. 

Vendar je to znanje vprašljivo, saj kar nekaj drugih rezultatov da vedeti, da je to znanje bolj 

faktografske narave, na kar opozarjata že Näs in Ottander (2008). Vzrok naj bi po njunem bil 

tudi v preozkem učenju oz. učenju izven konteksta, kar lahko privede do napačnega 

razumevanja (Näs in Ottander, 2008). Drugi odgovori namreč pokažejo, da dijaki nekaterih 

dejstev ne znajo povezati v logično celoto z znanjem, ki ga imajo, temveč smo opazili med 

seboj nasprotujoče si trditve oz. odgovore na vprašanja. Ena izmed možnih razlag je tudi, da 

je to znanje posledica pogostega ponavljanja kemijske formule fotosinteze, ki ji dajejo učitelji 

zelo velik pomen in mislim, da večina od učencev tudi zahteva, da jo znajo. Moje razmišljanje 

temelji tudi na dejstvu, da dijaki nimajo razjasnjenih nekaterih pojmov, ki so tesno in logično 

povezani z reaktanti in produkti, npr. od kod posamezne snovi, ki v fotosintezi sodelujejo, 

sploh pridejo in kam produkti grejo. Na vprašanje »Katere snovi rastlina sprejema iz tal?« 

(11. vprašanje), je 46,6 % dijakov naštelo tudi organsko snov, ki pri fotosintezi šele nastane. 

Na splošno je videti, da ne vedo natančno, kaj organska oz. anorganska snov sploh je, saj jih 

je velik delež izbralo odgovor Mineralne snovi (81,6 %), odgovora Anorganske snovi pa niti 

polovica (36,3 %). Vzpodbudno je le dejstvo, da jih je kar 87,9 % izbralo možnost »Voda«. 

Dijakov, ki so izbrali popolnoma pravilno kombinacijo, je zaskrbljujoče malo, in sicer le 1,8 

%. Ugotovitev, da je znanje faktografske narave, potrdi tudi rezultat na vprašanje »V procesu 

fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz:« (22. vprašanje), saj je kar 61,1 % dijakov odgovorilo 

napačno, in sicer »iz ogljikovega dioksida«, in samo 35,7 % pravilno (»iz vode«). 
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6.8. UGOTOVITVE GLEDE POVEZAVE MED FOTOSINTEZO IN CELIČNIM 
DIHANJEM 

Nekoliko več težav se pojavi tudi pri razumevanju povezave med fotosintezo in celičnim 

dihanjem. Cañal (1999) piše o razumevanju fotosinteze kot »inverzni respiraciji«, kar je 

najverjetneje posledica tega, da so reaktanti fotosinteze produkti celičnega dihanja in obratno. 

Še posebej dijake zmede, ko začnemo govoriti o celičnem dihanju pri rastlinah. Le-te namreč 

največkrat omenjamo v povezavi s fotosintezo, celično dihanje pa omenjamo večinoma le pri 

živalih. V povezavi s tem so zelo zgovorni rezultati raziskave o dihanju, izvedeni na 

slovenskih šolah. V raziskavo so bili vključeni 13-letniki, ki še niso obravnavali dihanja v 

šoli, ter 15-letniki, ki so ga že obravnavali. Na vprašanje »Kateri organizmi dihajo?« jih je 

75,3 % odgovorilo »živa bitja«, 22,7 % »živali in ljudje«, le 17,5% jih je omenilo tudi 

rastline, še najbolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je samo 3,1% učencev omenilo bakterije in 

glive (Strgar, 2011). To ponovno potrjuje, da je dokaj razširjeno prepričanje, da je fotosinteza 

značilna za rastline, celično dihanje pa za živali.  

Na vprašanje »V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija)?« (23. 

vprašanje) je le 43,2 % dijakov odgovorilo pravilno (»V vseh rastlinskih celicah«), kar 35 % 

pa se jih je odločilo za odgovor »V listnih celicah«. Kar pa do neke mere potrjuje mojo prej 

omenjeno tezo o ločevanju fotosintetiziranja in respiracije na rastline in živali, je to, da je 7,7 

% dijakov odgovorilo, da celično dihanje ne poteka v nobeni rastlinski celici. 

Še kar razveseljiv je podatek, da več kot polovica (55,8 %) dijakov ve, da fotosinteza in 

respiracija pri rastlinah potekata istočasno (24. vprašanje). Še vedno pa jih četrtina (23,5 %) 

trdi, da fotosinteza pri rastlinah poteka takrat, ko ni celičnega dihanja. Prej omenjeno tezo spet 

delno potrdi odgovor, da celično dihanje pri rastlinah ne poteka, ki ga je izbralo 6 % diojakov. 

Polovica dijakov (50,2 %) ve, da celično dihanje pri rastlinah poteka ves čas (25. vprašanje), 

več kot četrtina (27,8 %) pa jih je izbralo odgovor »Ponoči«. Spet  najdemo odgovor, ki potrdi 

tezo o ločenosti fotosinteze in respiracije, in sicer je 8,5 % dijakov izbralo odgovor »Nikoli«. 

6.9. UGOTOVITVE GLEDE VPRAŠALNIKA 
V splošnem sem ugotovila, da dijakom delajo težave vprašanja z več možnimi odgovori. Zdi 

se, kot da bi jih to zmedlo, saj pri vprašanjih z enim pravilnim odgovorom lahko izbirajo po 
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principu izločanja, torej iz izbora odstranijo odgovore, ki se jim zdijo najmanj pravilni. Ko 

torej pridejo do vprašanj z več možnimi odgovori, ne morejo več izbirati po tem načelu in 

niso več tako prepričani v svoje znanje. Kar jim še oteži odločanje, je dejstvo, da ne vejo niti 

tega, koliko pravilnih odgovorov sploh je. Zato je zlasti pravilnih kombinacij odgovorov pri 

teh vprašanjih zelo malo (npr. pri 11. vprašanju samo 1,8 % pravilnih kombinacij). So sicer 

tudi tisti pravilni odgovori, ki jih izbere velik delež dijakov (npr. 6. vprašanje, kjer je kar 97,3 

% dijakov izbralo enega izmed pravilnih odgovorov), vendar je pravilnih kombinacij malo 

(pri 6. vprašanju na primer 46,9 %, pri drugih še manj). Pri obdelavi podatkov smo ugotovili 

tudi izrazito nezainteresiranost nekaterih dijakov za izpolnjevanje testa, saj smo opazili 

vprašalnike, kjer so bili vedno izbrani odgovori pod eno samo zaporedno črko (npr. vsi 

odgovori so bili b) ali pa na nekatera daljša vprašanja sploh niso odgovorili. Pri 2. vprašanju, 

kjer je bilo treba odgovoriti z besedami in ne z obkrožanjem, so se našle tudi velike 

neumnosti, kar spet očitno nakazuje na nenaklonjenost izpolnjevanju vprašalnika. Takšnih 

primerov je bilo sicer zelo malo, zato so zbrani podatki še vedno reprezentativni. V splošnem 

so bila dijakom vprašanja razumljiva, saj je 45,3 % dijakov na to vprašanje odgovorilo »se 

strinjam« in 13,5 % »zelo se strinjam«. Nekoliko manj jim je bilo všeč sodelovati v raziskavi, 

na to vprašanje se jih namreč 35,1 % ni moglo odločiti, 29,3 % se jih je strinjalo in 15,8 % se 

jih je zelo strinjalo. 

6.10. UGOTOVITVE V POVEZAVI Z DRUGIMI RAZISKAVAMI 

Na isto temo sta bili v Sloveniji izvedeni še dve raziskavi, in sicer na gimnazijah in srednjih 

tehniških šolah.  

Ugotovitve glede srednjih tehniških šol so, da dijaki delno slabo razumejo proces fotosinteze, 

nekatera dejstva pa dobro poznajo (npr. kaj je to klorofil in kakšno vlogo ima pri fotosintezi). 

Slabo razumejo pomen fotosinteze za rastline, saj so na več vprašanj, povezanih s pomenom, 

slabo odgovarjali (npr. samo 20 % dijakov je vedelo, da so hrana rastlinam organske snovi, 

28,8 % dijakov je mnenja, da rastline hrano izdelajo same, 26,6 % dijakov ve, da je glavna 

funkcija fotosinteze produkcija hrane za rastline, enak delež dijakov pa ve tudi, da bi se ob 

zmanjšanju fotosinteze lahko zmanjšalo tudi število živali). Prav tako se je izkazalo, da je 
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znanje dijakov srednjih tehniških šol faktografsko, saj je več kot polovica dijakov pravilno 

odgovorila na vsa vprašanja povezana z reaktanti in produkti. Ovržena pa je bila hipoteza, da 

celično dihanje pri rastlinah zamenjujejo s fotosintezo. Povzetek te raziskave je bil, da imajo 

dijaki na splošno izoblikovane napačne predstave o fotosintezi in konceptih, povezanih z njo  

(Pavič, 2014).  

Tudi med gimnazijci rezultati niso veliko boljši. Raziskava je namreč pokazala, da se tudi 

med gimnazijci pojavlja pretežno faktografsko znanje. Gimnazijci na primer večinoma vejo, 

da rastline hrano pridelajo same, ne vejo pa kako, niti kaj je hrana za rastline. Tudi med 

gimnazijci se pojavi predstava, da rastline črpajo hrano iz tal ter da je glavna funkcija 

fotosinteze produkcija kisika (Vlaćič, 2014). 

Če raziskavo med gimnazijci primerjamo z raziskavo na tehniških gimnazijah, ugotovimo, da 

so v splošnem gimnazijci bolje odgovarjali na vprašanja, so pa pri nekaterih vprašanjih deleži 

zelo podobni, na nekatera vprašanja pa so celo bolje odgovarjali dijaki tehniških gimnazij. 

Če primerjamo med seboj rezultate srednjih tehniških šol in tehniških gimnazij, ugotovimo, 

da so dijaki tehniških gimnazij večinoma na vsa vprašanja bolje odgovarjali. Sklepamo lahko 

torej, da je razumevanje fotosinteze še najboljše med gimnazijci, dijaki tehniških gimnazij 

malo zaostajajo, dijaki tehniških srednjih šol pa fotosintezo najmanj obvladajo.  

Vendar moramo poudariti, da dijaki srednjih tehniških šol nimajo pouka biologije, kar 

pomeni, da njihovo celotno znanje o fotosintezi izvira izključno iz osnovne šole (Pavič, 

2014). 

 

7. SKLEPI 

 

1. Hipoteza: Znanje dijakov tehniških gimnazij o fotosintezi ni zadovoljivo. 
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To hipotezo smo zavrnili, saj je na kar 17 od 24 vprašanj več kot 50 % dijakov odgovorilo 

pravilno.  

2. Hipoteza: Znanje dijakov tehniških gimnazij o fotosintezi je večinoma faktografsko. 

To hipotezo smo sprejeli, saj smo na vprašanja, ki preverjajo enako vsebino, dobili 

različne odgovore, pa tudi na vprašanja, katerih odgovori so logično povezani med sabo, 

smo dobili nasprotujoče si odgovore.  

3. Hipoteza: Med dijaki različnih tehniških gimnazij ni razlike v količini in kakovosti znanja. 

To hipotezo smo sprejeli, saj se pri nobenem vprašanju ni pokazala statistično pomembna 

razlika v odgovorih med dijaki ene in druge tehniške gimnazije. 

4. Hipoteza: Dijaki višjih letnikov tehniških gimnazij imajo boljše znanje o fotosintezi.  

To hipotezo smo zavrnili, saj smo statistično pomembno razliko našli samo pri 4 

vprašanjih. Pri 9. vprašanju so bolje odgovarjali dijaki 3. letnika, pri 14. in 16. vprašanju 

so dijaki 1. in 3. letnika odgovarjali bolje kot dijaki 2. letnika, pri 23. vprašanju pa so 

dijaki 2. letnika pogosteje izbrali pravilen odgovor kot dijaki 1. in 3. letnika, vendar ta 

podatek temelji na odgovoru enega samega dijaka. Tudi na podlagi teh štirih vprašanj ne 

moremo reči, da so dijaki višjih letnikov pokazali boljše znanje. 
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8. POVZETEK 

 

V tej diplomski nalogi smo govorili o razumevanju oz. nerazumevanju fotosinteze. Slabo 

poznavanje in razumevanje fotosinteze se pojavlja že med osnovnošolci, še bolj pa se poglobi 

v srednji šoli in prenaša na fakultete in v odraslo dobo, kar so ugotavljali že številni avtorji 

tekom svojih raziskav. Prav tako predstavlja proces fotosinteze velik izziv tudi učiteljem v 

šolah, saj morajo na primeren in razumljiv način predstaviti in razložiti zelo zapleten in 

kompleksen proces, ki ga včasih niti sami dobro ne razumejo, kar jasno nakazuje, da se težave 

z razumevanjem pojavljajo tudi na fakultetah, kjer se izobražujejo učitelji biologije. 

Tudi mi smo se ukvarjali z razumevanjem fotosinteze. V naši raziskavi smo se osredotočili 

predvsem na srednješolce, ki obiskujejo tehniške gimnazije. Njihovo znanje in razumevanje 

fotosinteze smo preverjali z vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz 26 vprašanj, od tega jih je 

bilo 25 zaprtega tipa, 2 od teh sta bili v obliki ocenjevanja po Likartovi lestvici, 1 pa je bilo 

odprtega tipa. Anketrirali smo dijake 1., 2. in 3. letnika na dveh tehniških gimnazijah, vseh 

anketirancev je bilo 227, od tega večinoma moškega spola. 

Ugotovili smo, da dijaki fotosintezo kar sprejemljivo obvladajo. Hipotezo, ki je trdila, da 

znanje dijakov ni zadovoljivo, smo zato ovrgli, saj je na kar 17 vprašanj od 24, več kot 

polovica odgovorila pravilno. Njihovo znanje je sicer tudi precej faktografske narave, nismo 

pa zaznali razlik v znanju med različnima šolama ali med različnimi letniki. Od štirih 

postavljenih hipotez smo dve ovrgli, dve pa sprejeli. 

Biologiji in fotosintezi dijaki v splošnem niso najbolj naklonjeni, saj samo približno dve 

petini dijakov zanimata, niti se jim poznavanje fotosinteze ne zdi zelo koristno. Edino 

pozitivno točko vidijo v koristnosti poznavanja fotosinteze za splošno izobrazbo. Prav tako jih 

zelo malo namerava opravljati maturo iz biologije. 

Iz raziskave je razvidno, s katerimi pojmi imajo dijaki največ težav, kar lahko v bodoče koristi 

pri sestavljanju učnih načrtov pa tudi kot pomoč posameznim učiteljem pri sestavi poteka 
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učne ure, npr. čemu je vredno dati več poudarka in pozornosti, kaj dijakom povzroča največ 

preglavic pri razumevanju in podobno. 
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PRILOGA 
VPRAŠALNIK O  FOTOSINTEZI       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. 

     

 
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. 
 

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?  

a) Iz gnojil. 



 
  

 

b) Iz tal. 
c) Iz vode. 
d) Iz zraka. 
e) Iz žuželk. 
f) Od Sonca. 

  



 
  

 

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. 

 
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.  
 

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. 

26.1 Vprašanja v raziskavi so bila 
razumljiva. 

     

26.2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej 
raziskavi. 

     

 
 

Hvala za sodelovanje! 
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