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1 UVOD 
 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Strokovnjaki na področju biološkega izobraževanja se strinjajo, da je fotosinteza za učence 

ena najtežjih tem. Največja težava je dejstvo, da je to kompleksna tema s številnimi 

konceptualnimi vidiki (ekološki, fiziološki, biokemijski, energetski, avtotrofija), zato učenci 

celo na višjih stopnjah izobraževanja težko razumejo povezave med njimi (Eisen, Stavy in 

Yaakobi, 1978;Eisen in Stavy, 1988;Marmaroti in Galanopoulou, 2007). V skladu s 

prenovljenimi učnimi načrti začnejo učenci pri nas fotosintezo spoznavati že v nižjih razredih 

osnovne šole, v šestem razredu pa jo prvič podrobneje obdelajo. Na srednješolskem nivoju naj 

bi dijaki bili sposobni razložiti fotosintezo kot niz reakcij, v katerih fotosintetska barvila 

sprejmejo svetlobno energijo, ki se nato pretvori v kemijsko, vezano v energijsko bogatih 

molekulah. Pri tem se ogljikov dioksid veže v organske molekule, ob čemer se iz vode kot 

stranski produkt sprošča kisik (Učni načrt Biologija, 2008). Tako rekoč vsa živa bitja so od 

fotosinteze neposredno ali posredno odvisna pri pridobivanju hrane. Razumevanje procesov 

fotosinteze in respiracije, ki omogočata pretok hranil in energije med organizmi znotraj 

ekosistema,je zato predpogoj za razumevanje ekologije in delovanja ekosistemov.   

Praksa kaže, da se učenci na vseh stopnjah šolanja fotosintezo večinoma naučijo na pamet in 

imajo zato težave z razumevanjem tega pomembnega biološkega procesa. Razumevanje in 

uporabno znanje fotosinteze je mogoče usvojiti le tako, da učenci postanejo aktivni udeleženci 

učenja (Çepni, Taş in Köse, 2004; Gallagher, 2007). Raziskave so tudi pokazale, da obstaja v 

zvezi s fotosintezo veliko napačnih predstav pri ljudeh vseh starosti(Haslam in Treagust, 

1987). Najpogostejša je težava pri razumevanju avtotrofnega prehranjevanja pri rastlinah – 

pogosta predstava je, da rastline dobijo hrano iz tal (Domingos-Grilo, Reis-Grilo in Mellado, 

2011). Napačne predstave so tudi pri razumevanju procesa respiracije – učenci pogosto 

zamenjujejo fotosintezo in respiracijo (Cañal, 1999). 

 

1.2 CILJI NALOGE 
 

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

bil cilj raziskave dobiti pregled nad znanjem osnovnošolcev o procesu fotosinteze in 
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ugotoviti, kakšen je njihov odnos do fotosinteze. Hkrati smo želeli preveriti, ali imajo tudi 

naši osnovnošolci v zvezi s procesom fotosinteze značilne napačne predstave.  

 

1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

 Znanje osnovnošolcev o fotosintezi ni zadovoljivo. 

 Znanje osnovnošolcev o fotosintezi je večinoma faktografsko.  

 Učenci višjih razredov imajo boljše znanje o fotosintezi kot učenci nižjih razredov. 

 Med znanjem deklet in fantov ni razlik v znanju fotosinteze. 

 

2 PREGLED OBJAV 
 

2.1 FOTOSINTEZA 
 

Življenje na Zemlji je odvisno od sončne energije. Izraz fotosinteza dobesedno pomeni 

»sinteza s pomočjo svetlobe«. Gre za proces, pri katerem rastline, alge ter nekatere bakterije 

izrabljajo svetlobno energijo za izdelavo hrane.Ali povedano drugače: svetlobna energija 

poganja sintezo ogljikovih hidratov iz ogljikovega oksida in vode, ob čemer nastajatudi kisik. 

Energija, shranjena v teh molekulah se lahko kasneje uporabi za napajanje celičnih procesov v 

rastlini ter služi kot vir energije za vse oblike življenja (Taiz, Zeiger, 2002).  

2.1.1 Avtotrofija ali heterotrofija 

 

Organizmi lahko organske spojine pridobijo z avtotrofijo ali heterotrofijo. Sama fotosinteza 

pa neposredno ali posredno prehranjuje večino organizmov. Avtotrofi organske molekule 

proizvajajo iz ogljikovega dioksida in drugih anorganskih snovi, ki jih dobijo v okolju. 

Avtotrofi so edini vir organskih spojin vsem neavtotrofnim organizmom. Biologi jih 

imenujemo producenti biosfere. Večina rastlin je izključno avtotrofnih. Edine snovi, ki jih 

potrebujejo so voda, minerali iz tal in ogljikov dioksid iz zraka. Rastline so organizmi, ki 

uporabljajo svetlobo kot vir energije, da lahko sintetizirajo organske spojine. Zato rečemo, da 

so fotoavtotrofi (Campbell in Reece, 2008).  

Heterotrofidobijo organske snovi z drugačnim načinom prehranjevanja. Sami ne sintetizirajo 

organskih spojin iz anorganskih. Uporabljajo tiste, ki jih proizvedejo drugi organizmi. V 
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biosferi so porabniki, njihova najbolj očitna oblika je prehranjevanje z drugimi živalmi ali 

rastlinami. Nekateri heterotrofi so razkrojevalci, kar pomeni, da se prehranjujejo s trupli, 

odpadnim listjem in izločki. To je značilno predvsem za večino gliv in veliko tipov 

prokariontov. Večina heterotrofov, vključno s človekom, je popolnoma odvisna –neposredno 

ali posredno - od avtotrofov glede hrane in kisika, ki je stranski produkt fotosinteze 

(Campbell in Reece, 2008). 

2.1.2 Kje poteka fotosinteza? 

 

V reakcijah fotosinteze nastajajo organske molekule iz atmosferskega ogljikovega dioksida. 

Rastline, alge in nekatere bakterije, kot so cianobakterije, izrabljajo energijo svetlobe za 

pridelavo hrane. V okviru teh reakcij se molekula vode deli, kar privede do sproščanje velike 

količine plina kisika v atmosfero. Kisik podpira oksidativno fosforilacijo – ne le pri živalih, 

ampak tudi v rastlinah in pri aerobnih bakterijah. Ta dejavnost zgodnjih fotosintetskih 

bakterij, ki so napolnile ozračje s kisikom, je omogočila razvoj mnogih različnih organizmov, 

ki z aerobno presnovo proizvajajo svoj lastni ATP.  

V rastlinah fotosinteza poteka v specializiranih celičnih organelih, ki jih imenujemo 

kloroplasti. Ti vsebujejo svetlobno-lovilne pigmente, ki jim rečemo klorofil. Za večino rastlin 

so listi tisti, v katerih je možen proces fotosinteze. Poteka le podnevi in proizvaja ATP in 

NADPH, ki sta lahko uporabljena ob katerem koli času dneva za pretvorbo ogljikovega 

dioksida v sladkor znotraj kloroplastov (Alberts in sod., 2014).  

Fotosintetski aparat se nahaja na notranjem membranskem sistemu tilakoid. Tilakoidne 

membrane se iztezajo v stromo kloroplasta kot razširjen, notranje povezan sistem ploščatih 

širokih veziklov. Klorofil, karotenoid in proteini, ki so nujni za ujetje svetlobe, so na 

tilakoidah. Pomembni so tudi za pretvorbo sončne energije v kemične vezi ATP in 

redukcijsko moč NADPH. Znotraj kloroplasta tilakoide oblikujejo povezano mrežo. Ta 

obkroža enoten lumen. Tilakoidna mreža vsebuje dve ločeni območji (spiralno urejeni in 

medsebojno povezani). Zaradi spiralno urejenih tilakoid te oblikujejo skladovnice ali grane z 

granalnimi, zlepljenimi tilakoidami in stromalne ali proste tilakoide, ki skladovnice med seboj 

povezujejo. Proste in zlepljene membrane se razlikujejo po delih fotosintetskega aparata, ki ga 

vsebujejo. Na stromalnihtilakoidah so fotosistem I in kompleksi encima sintaze ATP, medtem 

kot je na granalnihtilakoidahfotosistem II. Ureditev pri rastlinah je univerzalna in uravnava 

razporejanje svetlobe med fotosistemoma I in II (Dermastia, 2010).  
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2.1.3 Fotosinteza kot kemijska reakcija 

 

Več sto let in številne raziskave so botrovale temu, da danes poznamo splošno kemijsko 

enačbo fotosinteze. Leta 1771 je Joseph Priestley opazil, da šopek mete na svetlobi izloča 

kisik. Nizozemec Jan Ingenhousz pa je leta 1779 ta pojav podrobneje raziskal ter ugotovil, da 

rastline sprejemajo ogljikov dioksid in izločajo kisik le na sončni svetlobi.  

Ostali znanstveniki so predvsem raziskovali pomen ogljikovega dioksida in vode. Ugotovili 

so, da je produkt fotosinteze ogljikov hidrat, skupaj s kisikom. Z uporabo molekulske formule 

(1) lahko povzamemo serijo kemijskih reakcij v fotosintezi s sledečo reakcijo: 

6CO2 + 12H20 + svetloba  C6H12O6 + 6O2 + 6H20                                        …(1) 

V zgornji enačbi C6H12O6 predstavlja enostavni sladkor, kot je na primer glukoza (Taiz, 

Zeiger, 2002). Osnovna ter poenostavljena enačba fotosinteza skriva okoli 50 kemijskih 

reakcij. Lahko jih razdelimo na dva dela, in sicer: svetlobne reakcije, ki potekajo na notranji 

tilakoidnimembrani kloroplasta, in temotne (ogljikove) reakcije fotosinteze, ki potekajo v 

stromi kloroplasta (Vodnik, 2012). 

2.1.3.1 Svetlobne reakcije fotosinteze 

Svetlobne reakcije so pri vseh rastlinah dokaj podobne. Bistvo procesov, ki se odvijajo na 

tilakoidi, je, da s svetlobo pridobimo reducenta, ki je zadosti močan za redukcijo CO2, in 

močnega oksidanta, ki je sposoben oksidacije vode. V svetlobni fazi, ki jo lahko imenujemo 

tudi fotofosforilacija, se tvori tudi ATP, ki je potreben za energetsko zahtevno asimilacijo 

CO2 (Vodnik, 2012). 

2.1.3.2 Temotne reakcije fotosinteze 

Temotna faza fotosinteze ima tri različne poti. Te so nastale kot prilagoditev na različne 

ekološke razmere v okolju. Poznamo osnovno pot, pri kateri se ogljikov dioksid ob 

sodelovanju encima rubisco spoji z molekulo s petimi C atomi, pri tem nastaneta dve 

molekuli s po tremi C atomi. To pot imenujemo C3. Poznani sta še dve drugi poti, ki ju 

imenujemo C4 (ogljikov dioksid se ob sodelovanju encima fosfo-enol-piruvatkarbosksilaza 

spoji s fosfo-enol-piruvatom (PEP) v organsko kislino s štirimi C atomi) in CAM (vezava 

ogljikovega dioksida s PEP v organsko kislino s štirimi C atomi ne poteka podnevi, ampak 

ponoči) (Tome, 2006). 
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2.1.4 Potrebe rastlin za preživetje 

 

Vsak organizem je odprt sistem, ki s svojim okoljem stalno izmenjuje energijo ter snovi. 

Ključen korak pri kroženju snovi in pretoku energije predstavljajo rastline in drugi avtotrofni 

organizmi. Njihova glavna naloga je pretvarjanje anorganskih spojin v organske. To pa 

omogoča delovanje ekosistema. Sončna svetloba je glavni vir energije za fotosintezo. 

Anorganske snovi, kot so ogljikov dioksid, voda in različni minerali, ki so v tleh, so nujno 

potrebni, da lahko rastline sintetizirajo organsko snov (Vlačić, 2014, povzeto po Campbell in 

Reece, 2008). 

Mineralna hranila so tisti kemijski elementi, ki so za življenje rastlin nujno potrebni 

(esencialni). Rastlina jih pridobiva iz tal. V rastlini je mineralno hranilo pomemben del 

biomolekul in ga ne moremo nadomestiti z kakim drugim kemijskim elementom. Če hranila 

ne bi bilo, rastlina ne bi mogla zaključiti življenjskega cikla vse do tvorbe viabilnega semena. 

Prišlo bi do resnih motenj rasti in razvoja. Elementi, ki so gradniki pogostih in splošno 

razširjenih biomolekul in sodelujejo v več presnovnih procesih, so potrebni v večjih količinah. 

Tiste elemente, ki jih rastlina potrebuje v večjih količinah, imenujemo makroelementi 

(makrohranila), tiste, ki jih potrebuje v majhnih količinah, imenujemo mikroelementi 

(mikrohranila).  

Eden ključnih virov za rast in razvoj rastlin je zagotovo voda. V rastlini sodeluje v različnih 

procesih: služi kot topilo, transportni medij, pojavlja se kot reaktant in produkt v različnih 

kemijskih elementih. Poleg tega se v celicah ob prisotnosti vode vzpostavlja hidrostatski tlak, 

ki ga imenujemo turgor. Pri rastlinah, ki nimajo olesenelih opornih tkiv, je turgor ključen za 

vzdrževanje mehanske stabilnosti (Vodnik, 2012). 

2.1.5 Svetloba kot dejavnik rasti in razvoja 

 

Svetloba spada med najpomembnejše dejavnike okolja, saj vpliva na rast in razvoj. Vpliva na 

različne faze razvoja rasti. Sem spadajo faze vse od kalitve in vegetativne rasti. Pomembno 

regulira tudi cvetenje. Spremembe v rasti in razvoju, do katerih pride zaradi delovanja 

svetlobe, imenujemo fotomorfogeneza.  

Močne spremembe v načinu rasti nastajajo zaradi odsotnosti svetlobe. Najizrazitejše so pri 

mladih rastlinah, ki se od kalitve naprej razvijajo brez svetlobe. Značilna lastnost takih rastlin 

je odsotnost zelene barve. Ta se kaže kot posledica motenj v sintezi klorofila, močno 
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zmanjšani listni površini (pravi listi se pogosto sploh ne razvijajo), pospešene rasti v višino 

(hipokotil je močno podaljšan). Takim rastlinam rečemo, da so etiolirane.  

Določene presnovne in rastne odzive lahko sproži kratko osvetljevanje s šibko svetlobo. Iz 

tega lahko sklepamo, da imajo rastline receptorje, ki zaznajo svetlobni signal. Na splošno, v 

rastlinah lahko najdemo več fotoreceptorjev, ki s svojimi absorpcijskimi lastnostmi 

prepoznajo določene valovne dolžine svetlobe. Za fotomorfogenezo so najpomembnejši 

receptorji za modro svetlobo in fitokrom (Vodnik, 2012). 

Predvsem pa moramo poudariti, da je vidna svetloba v obliki elektromagnetnega sevanja 

sestavljena iz številnih valovnih dolžin. Te segajo od vijolične (400 nm) do temno rdeče (700 

nm). Večina klorofila najbolje absorbira svetlobo v modri in rdeči valovni dolžini. Zaradi 

njihove slabe absorbcije zelene svetlobe mi rastline vidimo kot zelene (Alberts in sod., 2014).  

2.1 CELIČNO DIHANJE ALI RESPIRACIJA 

 

Fotosinteza predstavlja edinstven proces na Zemlji, ki energijo Sončevega sevanja vgradi v 

organsko snov. Celično dihanje ali respiracija pa je učinkovit proces, v katerem se ta organska 

snov porablja.  

Fotoasimilati predstavljajo za rastline in za vse druge organizme osnovne organske molekule. 

Na teh molekulah temelji presnova, rast in razvoj. Lahko služijo tudi kot vir energije, ki jo 

celice iz njih sproščajo v procesu celičnega dihanja ali respiracije. V tem procesu gre za 

postopno oksidacijo substrata, ob kateri se sprošča energija. Energija se skladišči v energetsko 

bogatih molekulah adenozin trifosfata (ATP).  Kadar je oksidacija popolna, se substrat v 

celoti oksidira do CO2. 

Glukoza je najpogosteje omenjeni substrat za celično dihanje. V delujoči celici pa lahko kot 

vir za dihanje služijo polimeri, ki vključujejo fruktozo, disaharidi (saharoza), trioza fosfati (iz 

fotosinteze), in drugi sladkorji ter lipidi, organske kisline ali proteini.  

Celično dihanje poteka v rastlinskih celicah. Glavna razlika med fotosintezo in celičnim 

dihanjem je ta, da fotosinteza poteka v rastlini samo v zelenih tkivih, celično dihanje pa v 

vseh tkivih. Torej, celično dihanje lahko sočasno poteka s potekom fotosinteze. Mogoče je le 

ob prisotnosti kisika. Tako dihanje imenujemo aerobno dihanje. Poteka v treh fazah: glikoliza, 

Krebsov cikel, oksidativna fosforilacija (Vodnik, 2012). 
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2.2 POUČEVANJE FOTOSINTEZE 
 

Fotosinteza znotraj šolskega prostora velja za zelo problematično temo. Učenci so mnenja, da 

rastline vsa hranila dobijo iz tal. Kar nakazuje, da napačno razumejo avtotrofno 

prehranjevanje (HatanoinInagaki, 1997; MintzesinWandersee, 2005; Roth, 1990). Poleg 

vsega, si pogosto nepravilno razlagajo vsakodnevne pojme, ki so v nasprotju s pravilnimi 

dejstvi.  

Fotosinteza velja za zelo kompleksen proces, s katerim se učenci v svojih osnovnošolskih 

letih večkrat srečajo. Pomembno je, da učenci usvojijo in razumejo pomen fotosinteze, saj je 

celotno življenje na Zemlji odvisno od sposobnosti zelenih rastlin, ki proizvajajo kisik s 

preoblikovanjem sončne energije v kemično. To energijo pa potrebujejo za svoje delovanje 

živali (Ahopelto in sod., 2011). 

Chi (2008) meni, da je spremembe v znanju učencev oziroma v njihovih predstavah zelo 

težko doseči, saj bi te spremembe zahtevale preureditve posameznikovih temeljnih teoretičnih 

okvirjev, ki so osnova za nadaljnjo učenje. To predstavlja težavo, saj so učenci zelo odporni 

na spremembe.  

Tipična naivna učenčeva teorija o fotosintezi je zagotovo ta, da izhajajo iz predpostavke, da 

dobijo rastline vsa hranila iz okolja. Pri tem rastline enačijo z živalmi. Kar nam da dober 

podatek, da se učenec ne zaveda ontološke razlike med rastlinami in živalmi. Zelo pogosto to 

zahteva reorganizacijo znanja, če želimo, da bi učenci razumeli proces fotosinteze (Ahopelto 

in sod., 2011).  

Pogosto se zdi, da težave pri usvajanju znanja izhajajo iz napačnih vsakdanjih interakcij. Na 

primer: učenci vedo, da bi se rastlina, ki jo imajo doma,posušila, če je ne bi zalivali. Vendar 

pa jim razumevanje znanstvene razlage, zakaj rastline potrebujejo vodo in kaj se z vodo 

dogaja v procesu fotosinteze, ponavadi dela težave (Ahopelto in sod., 2011).  

2.3.1 Fotosinteza in učenčeve napačne predstave 

 

Anderson (1990) je izvedel raziskavo, v kateri je preučeval razumevanje učencev. Pri 

poučevanju prihaja do različnih napačnih predstav. Ene izmed najpogostejših so zagotovo pri 

treh najpomembnejših konceptih, ki so nujni za biološko razumevanje, to so: respiracija 

(celično dihanje), fotosinteza in hrana.  
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• Respiracija (celično dihanje) 

Biologi proces celičnega dihanja razumejo kot zelo zapleten proces, ki lahko poteka le znotraj 

žive celice. Med celičnim dihanjem se sprosti energija, ki je vezana v hrani. Pri tem se 

razgradi sladkor (glukoza) ter se pretvori v drugo obliko energije (v drugo spojino, ATP). 

Porablja se plin kisik, pri tem pa nastaneta voda in ogljikov dioksid.  

Učenci ob vprašanju, ki zahteva definicijo respiracije, odgovarjajo na različne načine. 

Najpogosteje lahko pričakujemo naslednje odgovore: 

»ljudje izdihujejo CO2, rastline sproščajo O2«, 

»respiracija pomeni dihanje«, 

»pljuča so organ, ki nam služi za dihanje«, 

»zrak vdihnemo, zrak izdihnemo« 

Vidno je, da je ena izmed napačnih predstav pri razumevanju pojma celično dihanje 

(respiration) njegovo zamenjevanje s pojmom dihanje (breathing) v pomenu izmenjave 

plinov. Večina učencev je pojem celično dihanje (respiration) razložila s pomenom pojma 

dihanje (breathing) (Anderson, 1990).Haslam in Treagust (1987) v svoji študiji ugotavljata, 

da učenci ne razumejo pomena respiracije pri rastlinah. Predvsem ne razumejo, da gre pri 

rastlinah za energetsko pretvorbo, ter imajo zelo malo predstav o tem, kakšen je odnos med 

respiracijo in fotosintezo pri rastlinah.  

• Fotosinteza 

Biologi fotosintezo definirajo kot pretvorbo svetlobne energije v kemijsko. Pri kemijski 

reakciji se združuje ogljikov dioksid in voda, pri čemer nastajata kisik in glukoza. Sončna 

energija je ključnega pomena, saj z njeno pomočjo rastline proizvajajo hrano.  

Učenci ob postavljanju definicije fotosinteze odgovarjajo na različne načine: 

»fotosinteza se izvaja v zelenih rastlinah ob prisotnosti sončne svetlobe«, 

»rastline spremenijo CO2 v O2«, 

»poznam kemijsko reakcijo, ker sem se jo moral naučiti«, 

»ko sonce sije direktno na rastlino – takrat poteka fotosinteza«, 

»fotosinteza ohranja rastlino zeleno«, 

»zelene rastline pretvarjajo CO2 in sončno svetlobo v klorofil«(Anderson, 1990). 
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Marmaroti in Galanopoulou (2006) sta ugotovila, da učenci na splošno ne razumejo 

fotosinteze. Pri tem ne razumejo niti kemijske reakcije niti vloge klorofila. Veliko učencev 

ima napačne predstave o tem, da rastline dobijo vsa hranila iz okolja. Poleg tega pa menijo, da 

respiracija (celično dihanje) poteka takrat, ko ne poteka fotosinteza. Proces fotosinteze jim 

dela težave predvsem zaradi kompleksnosti teme in povezav med mnogimi konceptualnimi 

vidiki. Ti so ekološki, psihološki, biokemijski, energetsko in avtotrofno prehranjevanje. 

Ravno povezovanje med vsemi temi vidiki učencem predstavlja največje težave (Waheed in 

Lucas, 1992).  

• Hrana 

Hrana je izraz, ki ga lahko v kemijskem smislu definiramo kot razred snovi, ki vsebuje 

organske spojine ali kot snovi, ki jih organizmi uporabljajo kot vir energije za metabolizem in 

za rast.  

Kadar učence pozivamo, da nam povedo, kakšen pomen ima hrana pri rastlinah in kakšen pri 

človeku, lahko pričakujemo naslednje odgovore: 

»hrana za rastline je nujna za njihovo rast (voda, sol, minerali in sončna svetloba)«, 

»hrana za ljudi je pomembna, saj zaradi nje rastemo (meso, zelenjava, vitamini, 

voda)«, 

»rastlina za hrano potrebuje sončno svetlobo, vodo in sol«, 

»človeku je hrana nujna za njegovo nemoteno delovanje«, 

Očitno je, da je najpogostejša predstava učencev, da rastline in živali hrano dobijo iz okolja 

(Anderson, 1990). 

Dejstvo je, da zelo malo učencev pozna pravilne oz. sprejemljive biološke definicije za 

celično dihanje (respiracijo), fotosintezo ali hrano. Pri tem uporabljajo predvsem pogovorne 

izraze iz vsakodnevnega življenja. Velikokrat pa to botruje napačnim predstavam, ki so 

biološko nesprejemljive. Pri opredeljevanju procesa fotosinteze učenci pogosto uporabijo 

pravilno naučene definicije, vendar so tudi te pomanjkljive in velikokrat neskladne 

(Anderson, 1990). 

Erduran (2006) vidi rešitev za boljše razumevanje fotosinteze in ostalih procesov v 

argumentaciji. V razredu se velikokrat argument prelevi v monolog. Gre za enosmerni 

pogovor, kjer učenec ne more sodelovati v pogovoru z učiteljem, ker ta ni zmožen postavljati 
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različnih podvprašanj. Rezultat so predvsem pravilni in nepravilni odgovori, brez 

argumentacije. 

 

2.3.2 Učiteljevo delo 

 

Pri poučevanju fotosinteze je zelo pomembna učiteljeva vloga. Poznanih je več različnih 

učnih strategij: devet kategorij po Magnusson-u (1999) in štiri kategoriji po Anderson in  

Smithu-u (1987). Učitelj naj bi pri svojemu delu uporabljal različne tehnike in načine 

poučevanja, saj bi le tako pridobil učenčevo naklonjenost ter hkrati zbudil njegovo zanimanje. 

Adams in Krockover (1997) delita poučevanje na dve kategoriji: konstruktivno in 

konceptualno.  

Konstruktivno poučevanje opredelimo kot učenje, kjer učitelj spodbuja razkrivanje pojmovanj 

oziroma predstav učencev. Na teh spoznanjih kasneje organizira konkretne dejavnosti, ki 

predstavljajo različne priložnosti za ponovno razkrivanje pojmovanj oziroma predstav 

učencev. 

Konceptualno poučevanje se osredotoča na prenos pravilne znanstvene ideje, pri čemer 

prevladujejo predvsem frontalne metode (Käpylä, 2009).   

O načinu poučevanja učitelj odloča sam. Vendar je pri tem zelo pomembno, kako učitelj 

pojmuje svojo vlogo v razredu. Fox (1983, po Marentič-Požarnik, 1998, str. 256) je 

subjektivne teorije poučevanja razdelil na štiri skupine: 

1. poučevanje je prenašanje znanja na učenca, 

2. poučevanje je oblikovanje in izgrajevanje učenčevih sposobnosti in spretnosti, 

3. poučevanje je vodenje učenca pri samostojnem odkrivanju in 

4. poučevanje je spodbujanje učenčeve rasti, razvoja.  

Zato velik delež k boljšemu razumevanju in odpravljanju napačnih predstav lahko prispeva 

prav učitelja sam (Skribe Dimec, 2007). 

2.3 FOTOSINTEZA IN CELIČNO DIHANJE (RESPIRACIJA) V UČNEM 

NAČRTU 

 

V letu 2011 so se učni načrti posodobili. V 6. in 7. razredu pri pouku naravoslovja je učni 

načrt razdeljen na 4 sklope. Vsebina vsakega sklopa je opredeljena z operativnimi cilji. Glavni 
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namen poučevanja Naravoslovja je, da učenci z raznovrstnimi postopki spoznavajo nekatere 

naravoslovne pojme in zakonitosti,ki so podlaga za razumevanje različnih pojavov v naravi, 

povezanost med neživo in živo naravo ter povezavo med zgradbo, lastnostmi in delovanjem 

živih in neživih sistemov v okolju ter hkrati razvijajo razumevanje le-teh.(Učni načrt … 

Naravoslovje, 2011). 

Učni načrt biologije v 8. in 9. razredu nadgrajuje in poglablja razumevanje bioloških 

konceptov, ki so bili usvojeni pri naravoslovju. Njegova ureditev je hierarhična. Obsega 

vsebinske sklope, koncepte in cilje. Vsebinski sklop obravnava širše področje biologije in 

obsega enega ali več konceptov. Posamezni cilji so podrejeni konceptu (cilji učenca vodijo do 

razumevanja koncepta) (Učni načrt … Biologija, 2011).  

2.3.3 Fotosinteza in celično dihanje (respiracija) v učnem načrtu (novi program za 

osnovne šole) 

V 6. razredu pri naravoslovju se fotosinteza skupaj s celičnem dihanjem obravnava 

samostojno. Spada v eno izmed vsebin sklopa Živa narava (tabela 1). Poleg tega je fotosinteza 

obravnavana tudi z ostalimi cilji, ki so povezani s sončno energijo, zgradbo in delovanjem 

rastlin ter pomenom rastlin v ekosistemu (tabela 1).  

V 7. razredu pri naravoslovju ter v 8. in 9. razredu pri biologiji (tabela 1) se fotosinteza 

obravnava le še posredno oz. so le nekateri cilji osnova za razumevanje fotosinteze (Učni 

načrt … Naravoslovje, 2011; Učni načrt …Biologija, 2011). 

Tabela 1: Cilji, povezani z razumevanjem fotosinteze, v učnih načrtih za naravoslovje v 

6. in 7. razredu ter biologijo v 8. in 9. razredu iz leta 2011 

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

NARAVOSLOVJE 6 

VSEBINSKI SKLOP: ENERGIJA 

VSEBINA Sonce – osnovni vir energije na zemlji 

 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

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 osnovi vezala pri fotosintezi. 

VSEBINSKI SKLOP: ŽIVA NARAVA 

VSEBINA Fotosinteza in celično dihanje  

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

Učenci:  

- spoznajo, da se v rastlinskih in živalskih celicah v procesu 

celičnega dihanja sprošča energija za pogajanje življenjskih 

procesov, ter vedo, katere snovi se pri tem porabljajo, 

- 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 in svetlobna energija s pomočjo 

klorofila pretvori v energijo, ki je vezana v organskih snoveh 

(sladkor); rastline organske snovi uporabljajo 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.  

VSEBINA Zgradba in delovanje rastlin  

 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

Učenci: 

- 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…   

VSEBINA Razmnoževanje, rast in razvoj 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

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.  

VSEBINA Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

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. 

- spoznajo vpliv rastlin na sestavo ozračja in podnebne razmere na 

Zemlji.  

NARAVOSLOVJE 7 

VSEBINSKI SKLOP: SNOVI 

VSEBINA Fizikalne in kemijske spremembe snovi 

 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

Učenci: 

- razlikujejo med fizikalnimi in kemijskimi spremembami in 

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

življenja, se snov spreminja, 

- spoznajo na preprostih primerih sinteze binarnih spojin pojme: 

kemijska reakcija, reaktanti, produkti in besedno opisujejo, 

- spoznajo, da se pri kemijski reakciji spreminjata snov in energija. 

VSEBINSKI SKLOP: ENERGIJA 

VSEBINA Svetloba in barva 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

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. vezala pri fotosintezi). 

VSEBINSKI SKLOP: ŽIVA NARAVA 

VSEBINA Zgradba in delovanje živali 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

 

 

 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

Učenci: 

- spoznajo, da so živali potrošnik; iz okolja sprejeto hrano porabijo 

za sproščanje energije za poganjanje življenjskih procesov, kot vir 

gradnikov za gradnjo lastnega telesa, del sprejete snovi pa lahko 

uskladiščijo v založnih tkivih, 

- razumejo, da živali kot potrošniki privzemajo organsko hrano iz 

okolja, 

- razumejo, da živali večinoma sproščajo energijo iz hrane s 

celičnim dihanjem, za kar sta potrebna dostava prebavljene hrane 

in kisika do vsake celice in odstranjevanje ogljikovega dioksida, 

odvečnih nerabnih in potencialno strupenih snovi, ki nastajajo pri 

presnovi. 

VSEBINA Zgradba in delovanje ekosistemov 

 

 

OPERATIVNI 

CILJI 

Učenci: 

- spoznajo, da proizvajalci (rastline in fotosintetski mikroorganizmi 

kot temelj prehranjevalnega spleta) energijo, ki vstopa v 

ekosistem kot sončna energija, med fotosintezo pretvorijo v 

kemično vezano energijo in da se ta prenaša od organizma do 

organizma skozi prehranjevalni splet (potrošnik – prehranjevanje 

z drugimi organizmi). 

BIOLOGIJA 8 

VSEBINSKI SKLOP: ZGRADBA IN DELOVANJE ČLOVEKA 

KONCEPT Delovanje organizma je odvisno od sistemov, ki oskrbujejo celice s 

kisikom in odnašajo ogljikov dioksid. 

 

CILJI 

Učenci: 

- razumejo razliko med pljučnim in celičnim dihanjem ter njuno 

povezanost. 

BIOLOGIJA 9 

VSEBINSKI SKLOP: KEMIJA ŽIVIH SISTEMOV 

KONCEPT Delovanje živih sistemov temelji na kemijskih in fizikalnih načelih. 

Se nadaljuje 
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CILJI 

Učenci: 

- spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, ker ima 

sposobnost tvorjenja mnogih kombinacij s samim seboj in z 

drugimi elementi, 

- razumejo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije. 

 

3  METODE 

 

3.1 VZOREC 

Raziskavo smo izvedli spomladi 2014 na vzorcu osnovnošolcev. Zajeli smo 6., 7., 8. in 9. 

razred, tako da je vsega skupaj sodelovalo približno 120 učencev. Med temi je bilo 70 

(58,3%) žensk in 50 (41,7 %) moških (sl. 1). Testirali smo 31 (25,8 %) učencev šestega 

razreda, 33 (27,5 %) učencev sedmega razreda, 34 (28,3 %) učencev osmega razreda in 22 

(18,3 %) učencev devetega razreda (sl. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Porazdelitev učencev v raziskavi glede na spol. 

 

 

Slika 2: Porazdelitev učencev v raziskavi glede na razred, ki so ga obiskovali. 
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3.2 VPRAŠALNIK 
 

Učenci so reševali anonimni vprašalnik z 19 vprašanji. S prvim delom vprašalnika smo 

preverjali, kakšno je znanje učencev o fotosintezi, z drugim delom pa odnos učencev do 

fotosinteze. V prvem delu so bila vprašanja večinoma izbirnega tipa, eno pa je bilo odprtega 

tipa. V drugem delu so učenci z Likertovo lestvico (na kateri 1 pomeni, nikakor se ne 

strinjam, 5 pa pomeni, povsem se strinjam) ocenjevali svoje strinjanje z danimi trditvami.  

 

3.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Statistično pomembnost razlik 

med odgovori učencev različne starosti smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis, razliko 

med spoloma pa s preizkusom Mann-Whitney.  

 

4 REZULTATI 

 

4.1 ODGOVORI NA VPRAŠANJA O ODNOSU DO FOTOSINTEZE 
 

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

 Zelo se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne morem 

se 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

a)  Biologija me zanima.      

b)  Fotosinteza je pomembna za 

življenje na Zemlji. 

     

c)  Fotosinteza je zanimiva.      

d)  Poznavanje fotosinteze mi bo v 

življenju koristilo.  

     

e) Poznavanje bistva fotosinteze je 

pomembno za splošno izobrazbo. 

     

 

1. trditev: Biologija me zanima. 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Odgovori učencev na trditev »Biologija me zanima.« (N=118). 
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Rezultati kažejo, da več kot polovico učencev (54,2 %) biologija zanima (sl. 3). Dobra petina 

učencev (27,1 %) se ni mogla odločiti glede svojega odnosa do biologije. Povprečna ocena 

vseh udeležencev je bila 3,47 (SD = 0,991). Med odgovori učencev različne starosti in spola 

ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05).  

 

2. trditev: Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji. 

Slika 4: Odgovori učencev na trditev »Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji.« (N=118). 

Večina učencev (78,8%) je mnenja, da je fotosinteza pomembna za življenje na Zemlji (sl. 4). 

Nekaj je bilo tudi takih, ki se zelo ne strinjajo (1,7 %). Povprečna ocena vseh udeležencev je 

bila 4,72 (SD = 0,695). Med odgovori učencev različne starosti in različnega spola ni bilo 

statistično pomembne razlike (p > 0,05).  

 

3.trditev: Fotosinteza je zanimiva. 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Odgovori učencev na trditev »Fotosinteza je zanimiva.« (N=119). 
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Rezultati tretje trditve kažejo, da je fotosinteza med učenci (56,3 %) zanimiva tematika (sl. 5). 

Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,44 (SD = 0,998). Med odgovori učencev različne 

starosti je bila statistično pomembna razlika (p < 0,01), in sicer so se s to trditvijo bistveno 

bolj strinjali učenci 6. razreda (M = 3,93, SD = 1,015). Statistično pomembne razlike glede na 

spol (p > 0,05) ni bilo. 

 

4. trditev:Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo. 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Odgovori učencev na trditev »Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo.« ( N=119). 

 

47,9 % učencev se strinja s trditvijo, da jim bo poznavanje fotosinteze v življenju koristilo (sl. 

6). 37,0 % učencev se glede te trditve ne more odločiti. Povprečna ocena vseh udeležencev je 

bila 3,41 (SD = 0,904). Med odgovori učencev različnih razredov je bila statistično 

pomembna razlika (p < 0,01), in sicer so se s to trditvijo najbolj strinjali šestošolci (M = 3,87, 

SD = 0,730), nekoliko manj sedmošolci (M = 3,45, SD = 0,961), še manj pa osmo in 

devetošolci. Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično pomembne razlike (p > 

0,05). 

 

5. trditev:Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo. 

 

 

 

 

Slika 7: Odgovori učencev na trditev »Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo« 

(N=119). 
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46,3 % se strinja ali zelo strinja s trditvijo, da je poznavanje bistva fotosinteze pomembno za 

splošno izobrazbo (sl. 7). Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,23 (SD = 1,025). Med 

odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05). 

4.2 ANALIZA ODGOVOROV NA POSAMEZNA VPRAŠANJA O 

RAZUMEVANJU FOTOSINTEZE 

 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore na posamezna vprašanja o razumevanju fotosinteze. 

Pri vsakem vprašanju so predstavljeni možni odgovori in delež izbranih odgovorov pri 

celotnem vzorcu. 

2. vprašanje: 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. 

Pravilni odgovor, da fotosinteza poteka pri rastlinah, algah in nekaterih bakterijah, je izbralo 

10,8 % učencev, 82,5 % učencev je menilo, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah. Med 

učenci različne starosti so se pokazale statistično pomembne razlike (preizkus Kruskal Wallis; 

χ2 = 14,129, df = 3, p = 0,03), in sicer so učenci 9. razreda bili najbolj uspešni pri izbiri 

pravilnega odgovora, najmanj pa učenci 6. razreda. Statistično pomembne razlike so bile tudi 

med odgovori različnega spola (preizkus Mann-Whitney; U = 1374,000, z = -3,027, p < 

0,001). Fantje so bili uspešnejši od deklet. 

Slika 8: Porazdelitev odgovorov učencev na 2. vprašanje: »Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza?« (N=120). 

Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 
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3. vprašanje: Kaj je hrana za rastline? 

a) Anorganske snovi. 

b) Ogljikov dioksid. 

c) Organske snovi. 

d) Svetloba/energija. 

e) Voda. 

f) Vse našteto. 

Rezultati na sliki 9 kažejo delež pravilnih odgovorov na 3. vprašanje. Da so hrana za rastline 

organske snovi, je pravilno odgovorilo 39,7 % učencev. 8,6 % učencev je menilo, da so hrana 

za rastline anorganske snovi, med vsemi učenci pa jih je 16,4 % menilo, da so hrana za 

rastline vse naštete možnosti. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično pomembne razlike (p > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Porazdelitev odgovorov učencev na 3. vprašanje: »Kaj je hrana za rastline?« (N=116). Pravilni odgovor 

je zeleno obarvan. 

 

4. vprašanje:Katera je glavna funkcija fotosinteze?  

a) Poraba ogljikovega dioksida. 

b) Poraba vode. 

c) Tvorba glukoze (sladkorja). 

d) Tvorba kisika. 
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Rezultati na sliki 10 kažejo delež pravilnih odgovorov na 4. vprašanje. 21,8 % učencev je 

pravilno odgovorilo, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba glukoze (sladkorja). Večina 

učencev (66,4 %) pa je odgovorilo, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba kisika. Med 

odgovori učencev različne starosti je bila statistično pomembna razlika (preizkus 

KruskalWallis; χ2 = 10,159, df = 3, p = 0,017). Največ pravilnih odgovorov je bilo pri 

učencih 9. razreda (50,0 %), najmanj pa pri učencih iz 6. razreda (28,6 %). Med odgovori 

učencev različnega spola ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Porazdelitev odgovorov učencev na 4. vprašanje: »Katera je glavna funkcija fotosinteze?« (N=119). 

Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 

 

5. vprašanje: Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?  

a) Svetlobo. 

b) Vodo. 

c) Kisik. 

d) Organske snovi. 

e) Ogljikov dioksid. 

f) Mineralne snovi. 

Rezultati na sliki 11 kažejo delež pravilnih odgovorov na 5. vprašanje. Pri tem vprašanju so 

bili možni trije pravilni odgovori. Na to vprašanje je pravilno odgovorilo: 95,0 % (svetloba), 

81,7 % (voda) in 83,3 % (ogljikov dioksid). 33,3 % učencev pa je menilo, da so za fotosintezo 

potrebne tudi mineralne snovi. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično pomembne razlike (p > 0,05). 33,3 % učencev je na to vprašanje odgovorilo 

popolnoma pravilno (hkrati so izbrali odgovore svetloba, voda in ogljikov dioksid).  
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Slika 11: Porazdelitev odgovorov učencev na 5. vprašanje: »Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?« (N=120). 

Pravilni odgovori so zeleno obarvani. 

 

6. vprašanje: Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces fotosinteze in kaj pri tem 

procesu nastane. 

 

Pri 6. vprašanju so učenci morali dopolniti sliko. Dopisati so morali sledeče odgovore: 1. = 

sončna E, 2. = Hrana (sladkor), 3. = Ogljikov dioksid, 4. = Kisik, 5. = Voda, mineralne snovi. 

To vprašanje je pravilno izpolnilo: 77,5 % (sončna E), 42,5 % (hrana (sladkor)), 79,2 % 

(ogljikov dioksid), 67,5 % (kisik) in 70,0 % (voda, mineralne snovi). Med odgovori učencev 

različnega spola je bila statistično pomembna razlika (preizkus Mann-Whitney; U = 

1420,000, z = -2,126, p < 0,001), in sicer so dekleta bila uspešnejša pri dopolnjevanju slike 

(42,9 % uspešnost) od fantov (24,0 % uspešnost). Med odgovori učencev različne starosti ni 

bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05). 35,0 % učencev je sliko dopolnilo popolnoma 

pravilno. 
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Slika 12: Porazdelitev odgovorov učencev na 6. vprašanje: »Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces 

fotosinteze in kaj pri tem procesu nastane?« (N=120). 

 

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. 

Rezultati na sliki 13 kažejo delež pravilnih odgovorov na 7. vprašanje. 38,3 % učencev je 

pravilno odgovorilo, da rastline sončno energijo pretvorijo v kemijsko. Med odgovori 

učencev različnega spola ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05), medtem ko je 

statistično pomembna razlika bila med odgovori učencev različne starosti(preizkus Kruskal 

Wallis; χ2 =12,026, df = 3, p = 0,007). Največ pravilnih odgovorov je bilo pri učencih iz 9. 

razreda (90,9 %), najmanj pa pri učencih iz 6. razreda (6,5 %). 

 

 

 

 

 

Slika 13: Porazdelitev odgovorov učencev na 7. vprašanje: »V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno 

energijo?« (N=114). Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 
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8. vprašanje: Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki: 

a) Kemijske energije. 

b) Svetlobne energije. 

c) Toplote. 

Rezultati na sliki 14 kažejo delež pravilnih odgovorov na 8. vprašanje. Da je energija, ki jo 

rastline dobijo od Sonca, v obliki svetlobne energije, je pravilno odgovorilo 78,0 %. Med 

odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Porazdelitev odgovorov učencev na 8. vprašanje: »Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:« 

(N=118). Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 

 

9. vprašanje:Fotosinteza poteka v: 

a) Celotni rastlini. 

b) Koreninah. 

c) Listih. 

d) Steblih. 

e) Zelenih delih rastline. 

Na 9. vprašanje, da fotosinteza poteka v zelenih delih rastline, je pravilno odgovorilo 51,3 % 

učencev. 40,3 % učencev pa meni, da fotosinteza poteka v listih. Med odgovori učencev 

različne starosti je bila statistično pomembna razlika (preizkus Kruskal Wallis; χ2 =17,487, df 

= 3, p = 0,001). Največ pravilnih odgovorov je bilo pri učencih iz 7. razreda (69,7 %), 
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najmanj pa pri učencih iz 6. razreda (23,3 %).Med odgovori učencev različnega spola razlike 

ni bilo (p > 0,05).  

Slika 15: Porazdelitev odgovorov učencev na 9. vprašanje: »Fotosinteza poteka v:« (N=119). Pravilni odgovor je 

zeleno obarvan. 

 

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. 

Rezultati na sliki 16 kažejo delež pravilnih odgovorov na 10. vprašanje. Da sta reaktanta pri 

fotosintezi ogljikov dioksid in voda, je pravilno odgovorilo 55,8 % učencev. 23,9 % učencev 

je odgovorilo, da v reakcijo fotosinteze vstopata ogljikov dioksid in organska snov. Med 

odgovori učencev različne starosti je bila statistično pomembna razlika (preizkus Kruskal 

Wallis; χ2 =10,168, df = 3, p < 0,017). Največ pravilnih odgovorov je bilo pri učencih iz 9. 

razreda (86,4 %), najmanj pa pri učencih iz 6. razreda (44,8 %). Med odgovori učencev 

različnega spola ni bilo statistično pomembna razlika (p > 0,05). 
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Slika 16: Porazdelitev odgovorov učencev na 10. vprašanje: »Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi 

sta reaktanta (vstopata v reakcijo)?« (N=113). Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 

 

11. vprašanje: 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.  

Rezultati na sliki 17 kažejo delež pravilnih odgovorov na 11. vprašanje. Možni so bili trije 

pravilni odgovori. Na to vprašanje je pravilno odgovorilo: 16,7 % (anorganske snovi), 73,3 % 

(mineralne snovi) in 85,8 % (vodo). 41,7 % učencev je menilo, da rastlina sprejema iz tal tudi 

organske snovi. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično pomembne 

razlike (p > 0,05). 6,7 % učencev je hkrati izbralo vse pravilne odgovore.  
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Slika 17: Porazdelitev odgovorov učencev na 11. vprašanje: »Katere snovi rastlina sprejema iz tal? (možnih je 

več odgovorov)?« (N=120). Pravilni odgovori so zeleno obarvani. 

 

12. vprašanje: V katerih delih rastline je klorofil? 

a) V celotni rastlini. 

b) V koreninah. 

c) V listih. 

d) V zelenih delih rastline. 

Na 12. vprašanje, da je v zelenih delih rastline klorofil, je pravilno odgovorilo 60,7 % 

učencev. 31,6 % učencev je menilo, da je klorofil v listih. Med odgovori učencev različne 

starosti je bila statistično pomembna razlika (preizkus Kruskal Wallis; χ2 =9,264, df = 3, p = 

0,026). Najbolj uspešni so bili učenci iz 7. razreda (75,8 %), najmanj pa učenci iz 6. razreda 

(37,9 %). Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično pomembna razlika (p > 

0,05). 

 

Slika 18: Porazdelitev odgovorov učencev na 12. vprašanje: »V katerih delih rastline je klorofil?« (N=117). 

Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 
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13. vprašanje: Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, rastline proizvedejo same? 

a) Nič. 

b) Manjši del. 

c) Vso. 

d) Ne vem. 

Rezultati na sliki 19 kažejo delež pravilnih odgovorov na 13. vprašanje. Da hrano, ki jo 

potrebujejo za preživetje, rastline proizvedejo same, je pravilno odgovorilo 52,5 % učencev. 

32,5 % učencev pa je mnenja, da rastline proizvedejo manjši del svoje hrane. Med odgovori 

učencev različne starosti in spola ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05).  

 

Slika 19: Porazdelitev odgovorov učencev na 13. vprašanje: »Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, 

rastline proizvedejo same?« (N=120). Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 

 

14. vprašanje: Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?  

a) Glukoza in kisik. 

b) Kisik in voda. 

c) Ogljikov dioksid in glukoza. 

d) Ogljikov dioksid in voda. 

74,8 % učencev je na vprašanje odgovorilo pravilno, in sicer, da pri fotosintezi nastaneta 

glukoza in kisik. 17,6 % učencev meni, da pri fotosintezi nastaneta kisik in voda. Med 

odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05). 
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Slika 20: Porazdelitev odgovorov učencev na 14. vprašanje: »Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?« (N=119). 

Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 

 

15. 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. 

Rezultati na sliki 21 kažejo delež pravilnih odgovorov na 15. vprašanje. Da rastline same 

izdelajo hrano, je pravilno odgovorilo 62,2 % učencev. 28,6 % učencev je mnenja, da rastline 

črpajo hrano iz tal. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično 

pomembne razlike (p > 0.05). 

 

Slika 21: Porazdelitev odgovorov učencev na 15. vprašanje: »Od kod dobijo rastline hrano?« (N=119). Pravilni 

odgovor je zeleno obarvan. 
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16. 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. 

Da v vseh rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija) je pravilno odgovorilo 31,9 

% učencev. 48,3 % učencev pa je menilo, da celično dihanje poteka v listnih celicah. Med 

odgovori učencev različne starosti je bila statistično pomembna razlika (preizkus 

KruskalWallis; χ2 = 15,694, df = 3, p = 0,001). Največ pravilnih odgovor je bilo pri učencih 

iz 7. razreda (51,6 %), najmanj pa pri učencih iz 6. razreda (6,5 %). Med odgovori učencev 

različnega spola pa statistično pomembne razlike ni bilo (p > 0,05).  

 

Slika 22: Porazdelitev odgovorov učencev na 16. vprašanje: »V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje 

(respiracija)?« (N=116). Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 

 

17. vprašanje: Kakšna je povezava med fotosintezo in celičnem dihanjem pri rastlinah?  

a) Pri rastlinah lahko potekata fotosinteza in celično dihanje istočasno. 

b) Pri rastlinah poteka fotosinteza namesto celičnega dihanja. 

c) Pri rastlinah poteka fotosinteza takrat, ko ni celičnega dihanja. 

d) Pri rastlinah celično dihanje ne poteka. 

Rezultati na sliki 23 kažejo delež pravilnih odgovorov na 17. vprašanje. 67,5 % učencev je na 

to vprašanje pravilno odgovorilo, in sicer, da pri rastlinah lahko potekata fotosinteza in 
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celično dihanje istočasno. 14,0 % učencev je menilo, da pri rastlinah poteka fotosinteza takrat, 

ko ni celičnega dihanja. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično 

pomembne razlike (p > 0,05).  

 

Slika 23: Porazdelitev odgovorov učencev na 17. vprašanje: »Kakšna je povezava med fotosintezo in celičnem 

dihanjem pri rastlinah?« (N=114). Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 

 

18. vprašanje: Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje? 

a) Nikoli. 

b) Podnevi. 

c) Ponoči. 

d) Ves čas. 

Na 18. vprašanje je 57,0 % učencev odgovorilo pravilno, da pri rastlinah celično dihanje 

poteka ves čas. 20,2 % učencev je menilo, da poteka celično dihanje pri rastlinah podnevi, 

17,5 % pa, da poteka ponoči. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično pomembne razlike (p > 0,05).  

 

Slika 24: Porazdelitev odgovorov učencev na 18. vprašanje: »Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje?« 

(N=114). Pravilni odgovor je zeleno obarvan. 
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4.3 ODGOVORI NA VPRAŠANJA GLEDE SODELOVANJA V RAZISKAVI 
 

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

 
 Zelo se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne morem 

se odločiti. 

Se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

a)  Vprašanja v raziskavi so 

bila razumljiva. 

     

b)  Všeč mi je bilo sodelovati v 

tej raziskavi. 

     

 

1. trditev: Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Odgovori učencev na trditev »Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva.« (N = 120) 

65,8 % se strinja, da so vprašanja v raziskavi bila razumljiva. Med njimi je nekaj tudi takih, ki 

se ne morejo odločiti (18,3 %). Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,60 (SD = 1,078). 

Med odgovori med učenci različnega spola ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05), 

medtem ko je bila statistično pomembna razlika med odgovori učencev različne starosti (p < 

0,001), in sicer so se devetošolci bistveno bolj strinjali s to trditvijo (M = 4,36, SD = 0,790) 

kot vsi drugi mlajši učenci. 

2. trditev: Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.  

 

 

 

 

Slika 26: Odgovori učencev na trditev »Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.« (N = 120) 

Večina učencev (76,5 %) se strinja ali zelo strinja, da jim je bilo všeč sodelovati v tej 

raziskavi. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,97 (SD = 1,017). Med odgovori 
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učencev različne starosti je bila statistično pomembna razlika (p = 0,007), in sicer so se 

osmošolci s to trditvijo bistveno manj strinjali (M = 3,55, SD = 1,121), šestošolci pa bistveno 

bolj (M = 4,43, SD = 0,679). Medodgovori učencev različnega spola ni bilo statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 

5 RAZPRAVA 
 

• Prvi del vprašalnika: ODNOS DO FOTOSINEZE 

Odnos do fotosinteze (1. vprašanje) 

Rezultati naše raziskave, v kateri smo na vzorcu 120 učencev preverjali, kakšno je znanje 

učencev o fotosintezi in kakšen je njihov odnos do fotosinteze so pokazali, da se osnovnošolci 

v povprečju strinjajo, da je fotosinteza pomembna za življenje na Zemlji. Velika večina se 

strinja, da jim bo poznavanje fotosinteze v življenju koristilo in da je to znanje pomembno za 

splošno izobrazbo. Pri dveh trditvah je bila statistično pomembna razlika med razredi. Pri 

trditvi, da je fotosinteza zanimiva, se večina učencev strinja. Učenci 7. razreda se s trditvijo 

najbolj strinjajo, medtem, ko se učenci 9. razreda najmanj. S trditvijo, da jim bo fotosinteza v 

življenju koristila, pa se najbolj strinjajo učenci 6. razreda.  

• Drugi del vprašalnika: ZNANJE O FOTOSINTEZI  

Fotosinteza in značilnosti rastlin (2., 4., 5., 6., 9. 12. vprašanje) 

Drugi del vprašalnika je bil namenjen preverjanju znanja o fotosintezi. Učencem smo zastavili 

nekaj splošnih vprašanj o fotosintezi. Drugo vprašanje smo postavili, da preverimo, pri 

katerih živih bitjih poteka fotosinteza. Pravilno je odgovorilo le 10,8 % vseh učencev, kar je 

zelo slab rezultat. Večina (82,5 %) je menila, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah. 

Domingos-Grilo (2012) je skupaj s sodelavci ugotovil, da takšna napačna predstava izhaja iz 

načina poučevanja. Glavna napaka pri poučevanju je, da učencem kot model za fotosintezo 

vedno predstavimo rastline. Vprašanje pa je, če so omenjeni tudi drugi organizmi. Poleg tega, 

Seymour in Longden (1991) poudarjata, da težavo predstavlja tudi dejstvo, da fotosinteza 

velja za abstrakten koncept, ki se ga poučuje na ravni abstraktnega mišljenja.  

Pri 4. vprašanju učence sprašujemo, kaj je glavna funkcija fotosinteze (tvorba 

glukoze/sladkorja), na kar je pravilno odgovorilo le 21,8 % učencev. Kar 66,4 % učencev 

meni, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba kisika. Tolikšen delež napačnih odgovorov 
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(kisik) nam lahko pove, da imajo učenci napačno predstavo o tem, kaj je glavni namen 

fotosinteze, saj mislijo, da je to proizvajanje kisika.  

Na 5. vprašanje, kjer učence sprašujemo, kaj rastline potrebujejo za fotosintezo, so pravilno 

izbrali naslednje odgovore: 95,0 % (svetloba), 81,7 % (voda) in 83,3 % (ogljikov dioksid). 

Popolnoma pravilno kombinacijo odgovorov je izbralo 33,3 % učencev. 33,3 % učencev pa je 

menilo, da so za fotosintezo potrebne tudi mineralne snovi. Iz odgovorov lahko sklepamo, da 

nekateri učenci ne razlikujejo med tem, kaj rastline potrebujejo za fotosintezo in kaj za 

preživetje.  

Faktografsko znanje so učenci lahko uporabili pri 6. vprašanju. Pri tem vprašanju so učenci 

dopolnjevali sliko glede potreb procesa fotosinteze. Napisati so morali tudi, kaj pri tem 

procesu nastane. To vprašanje je pravilno izpolnilo: 77,5 % (sončna E), 42,5 % (hrana 

(sladkor)), 79,2 % (ogljikov dioksid), 67,5 % (kisik) in 70,0 % (voda, mineralne 

snovi).Popolnoma pravilno je sliko dopolnilo 35,0 % učencev. V nekaterih učbenikih (Bačič 

in sod., 2012) je podobna slika, ki učencem omogoča boljšo vizualizacijo procesa. Pod sliko 

je za lažje razumevanje zapisana še kratka razlaga. 

Po lokaciji fotosinteze znotraj rastline smo spraševali z 9. vprašanjem. Pravilni odgovor je 

izbralo 51,3 % učencev, kar je dober rezultat. Manjši delež (2,5 %) učencev je odgovorilo, da 

fotosinteza poteka v listih, kar ni napačen odgovor. Vprašanje pa je, če razumejo, kaj vsebuje 

zeleni del rastline, ki omogoča fotosintezo. Eden izmed operativnih ciljev v učnem načrtu 

(2011) za osnovno šole je tudi ta, da učenci razumejo, da posamezni deli rastlinske in živalske 

celice (celični organeli) opravljajo posebne naloge (mitohondrij – celično dihanje; kloroplast 

– fotosinteza). Zato lahko sklepamo, da bi učenci morali razumeti, da fotosinteza poteka samo 

v celicah, ki imajo kloroplaste. Pri tem vprašanju je bila statistično pomembna razlika med 

učenci različnih razredov. Glede na dobro poznavanje mesta v rastlini, kjer poteka fotosinteza 

pri rastlini, smo z 12. vprašanjem (»V katerih delih rastline je klorofil?«) iskali bolj 

poglobljeno znanje fotosinteze. Da se klorofil nahaja v zelenih delih rastline, je pravilno 

odgovorilo 60,7 % učencev.  

Fotosinteza kot kemijska reakcija (10., 14. vprašanje) 

Pri 10. vprašanju učence sprašujemo, kateri par snovi sta reaktanta, ki vstopata v kemijsko 

reakcijo fotosinteze. Da sta reaktanta pri fotosintezi ogljikov dioksid in voda, je pravilno 

odgovorilo 55,8 % učencev. Da učenci ne znajo prepoznati reaktantov pri fotosintezi sta 

ugotovila tudi Marmaroti in Galanopoulou (2006). Zanimivo je tudi to, da je 23,9 % učencev 
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mnenja, da v reakcijo fotosinteze vstopata ogljikov dioksid in organska snov. Iz tega lahko 

sklepamo, da nekateri učenci ne razumejo funkcije fotosinteze. Omeniti je treba tudi to, da gre 

pri tem vprašanju predvsem za faktografsko znanje učencev, ki izhaja iz poznavanja formule 

in ne zahteva razumevanje.  

Razumevanje fotosinteze kot kemijske reakcije pa smo preverjali s 14. vprašanjem. Pri tem 

vprašanju nas je zanimalo, kateri snovi nastaneta pri fotosintezi.Učenci so morali poznati 

kemijsko reakcijo fotosinteze. Večina učencev (74,8 %) je pravilno odgovorila. V primerjavi s 

tem vprašanjem je na posamezno vprašanje o reaktantih pri fotosintezi pravilno odgovorilo 

manj učencev (55,8 % pravilnih odgovorov), medtem ko je na vprašanje o produktih 

fotosinteze pravilno odgovorilo več učencev (74,8 % pravilnih odgovorov). 

Fotosinteza in energija (7., 8. vprašanje) 

7. in 8. vprašanje sta bila med seboj povezana. Na 7. vprašanje (»V kakšen tip energije 

rastline pretvarjajo sončno energijo?«) je pravilno odgovorilo 38,3 % učencev, 25,8 % pa jih 

meni, da rastline sončno energijo pretvorijo v toploto. Iz deleža pravilnih odgovorov lahko 

sklepamo, da nekateri učenci ne poznajo koncepta različnih oblik energije in njihove 

pretvorbe, ki poteče med fotosintezo. Pomembnost razumevanja koncepta, ki zahteva 

vključevanje znanja, da energija obstaja v različnih oblikah, da se je ne da uničiti in ustvariti 

ter da se lahko pretvarja iz ene oblike v drugo, zagovarjata Marmaroti in Galanopoulou 

(2006). Anderson in sod. (1990) ugotavljajo, da so v njihovi raziskavi učenci imeli napačne 

predstave glede pojma energija. Težave jim predstavljajo predvsem njihovo razumevanje 

različnih oblik energije, saj se za izrazom energija v splošni rabi povezujejo pojmi kot so 

hrana, vroč zrak, sila, temperatura,… Velik problem avtorji vidijo tudi v razumevanju 

osnovnih fizikalnih konceptov. Vse omenjene napačne predstave naj bi botrovale k nastanku 

napačnih predstav ter posledično k napačnemu razumevanju procesov, kot sta fotosinteza in 

celično dihanje, kjer se dogajajo energijske pretvorbe. To vprašanje je povezano z 8. 

vprašanjem (»Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:«). Na to vprašanje je 

pravilno odgovorilo 78,0 %, kar je dober rezultat.  

Hrana in prehranjevanje rastlin (3., 11., 13., 15. vprašanje) 

S 3. vprašanjem smo želeli preveriti, kaj je hrana za rastline. Pravilni odgovor - organske 

snovi - je poznalo 39,7 % učencev. 8,6 % učencev je menilo, da so hrana za rastline 

anorganske snovi, med vsemi učenci pa jih je 16,4 % menilo, da je hrana za rastline vse 

možnosti, katere smo jih ponudili. Prisotnih je nekaj napačnih predstav, kar je ugotavljal že 
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Cañal(1999), ki je ugotovil, da učenci menijo, da je hrana za rastline v obliki vode z 

mineralnimi snovmi. To vprašanje lahko povežemo z vprašanjem 15, kjer učence sprašujemo, 

od kod rastline dobijo hrano. Na to vprašanje je pravilno odgovorilo 62,2 % učencev, kar je 

dober rezultat. Anderson (1990) ugotavlja, da je učenčeva najpogostejša predstava, da rastline 

hrano dobijo iz okolja. Pri 11. vprašanju učence sprašujemo, ali vedo, katere snovi rastlina 

sprejema iz tal. Odgovori so bili različni, in sicer: 16,7 % (anorganske snovi), 73,3 % 

(mineralne snovi) in 85,8 % (vodo).  41,7 % učencev je menilo, da rastlina sprejema iz tal tudi 

organske snovi. Ta odgovor kaže na to, da učenci ne vedo, da rastlina organske snovi sama 

proizvaja in jih ne privzema iz okolja. Da bi preverili, če učenci dejansko razumejo, kolikšen 

del hrane, ki jo rastline potrebujejo za preživetje, rastline proizvedejo same, smo zastavili 13. 

vprašanje. 52,5 % učencev je nanj pravilno odgovorilo. Pri tem odgovoru je pomembno 

razumevanje, kaj je hrana za rastline in kako jo proizvedejo.  

Fotosinteza in celično dihanje (16., 17., 18. vprašanje) 

Razumevanje bistva celičnega dihanja učencem predstavlja zelo velike težave, zato smo s 16. 

vprašanjem želeli izvedeti, ali učenci vedo, v katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje 

(respiracija). Na to vprašanje je pravilno odgovorilo 31,9 % učencev. 48,3 % učencev pa je 

menilo, da celično dihanje poteka v listnih celicah. Veliko učencem težavo predstavlja izraz 

respiracija, ki se v splošnem lahko uporabi za dihanje kot izmenjavo plinov. To predvsem 

poudarjata Seymour in Longden (1991), saj se izraz celično dihanje (angleško respiraton) v 

vsakdanjem življenju lahko uporablja v pomenu izmenjave plinov. Učenci ga tako razumejo 

kot dihanje v ožjem pomenu besede (angleško breathing) (Strgar, 2011). Pri 17. vprašanju nas 

je zanimalo znanje učencev o povezavi med fotosintezo in celičnem dihanjem pri 

rastlinah.67,5 % učencev je na to vprašanje pravilno odgovorilo, in sicer, da pri rastlinah 

lahko potekata fotosinteza in celično dihanje istočasno. 14,0 % učencev je menilo, da pri 

rastlinah poteka fotosinteza takrat, ko ni celičnega dihanja. Zanimalo pa nas je tudi mnenje 

učencev glede poteka celičnega dihanja. Na to vprašanje je 57,0 % učencev odgovorilo 

pravilno, da pri rastlinah celično dihanje poteka ves čas. 20,2 % učencev je menilo, da poteka 

celično dihanje pri rastlinah podnevi, 17,5 % pa, da poteka ponoči. Ti učenci imajo napačno 

predstavo, kar ugotavljata tudi Haslam in Treagust (1987), da celično dihanje poteka ponoči, 

saj le-to kaže na prisotnost alternativnega koncepta, po katerem poteka pri rastlinah 

fotosinteza podnevi, ponoči pa respiracija. 
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• Zadnji del vprašalnika 

Sodelovanje v raziskavi (19. vprašanje) 

V zadnjem delu vprašalnika nas je zanimalo, kako je bilo sodelovati v raziskavi. 65,8 % 

učencev se strinja, da so bila vprašanja v raziskavi razumljiva. Med njimi je nekaj tudi takih, 

ki se ne morejo odločiti (18,3 %). Večini učencev, kar 76,5 %, je bilo sodelovanje v tej 

raziskavi všeč. Med odgovori obeh trditev je bila statistično pomembna razlika, in sicer v 

odgovorih učencev različnih razredov. Večina učencev je vprašanja v raziskavi razumela in se 

s to trditvijo strinjajo, najmanj pa se strinjajo učenci 7. razreda. V povprečju se vsi zelo 

strinjajo, da jim je bilo sodelovanje v tej raziskavi všeč, in sicer najbolj v 6. razredu, medtem 

ko najmanj v 8. razredu.   
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6 SKLEPI 
 

V sklopu raziskave smo postavili 4 delovne hipoteze. Na podlagi naših rezultatov o znanju 

učencev na testu znanja smo sprejeli ali ovrgli v začetku postavljene hipoteze.  

Prva hipoteza: Znanje osnovnošolcev o fotosintezi ni zadovoljivo. 

Prvo hipotezo smo ovrgli. Hipotezo, da znanje osnovnošolcev o fotosintezi ni zadovoljivo, 

potrdijo odgovori učencev na2., 3., 4., 5., 6., 7. in 16. vprašanje. Iz odgovorov je razvidno, da 

je njihovo znanje pod pričakovanji. Pri vseh ostalih vprašanjih se namesto slabega znanja, 

pokaže dobro poznavanje fotosinteze. To nam govori dejstvo, da so učenci na večino vprašanj 

(vprašanja 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. in 18.) odgovorili pravilno in to z več kot 50 % 

uspešnostjo.  

Druga hipoteza: Znanje osnovnošolcev o fotosintezi je večinoma faktografsko.  

Drugo hipotezo smo sprejeli le delno. Hipotezo namreč potrdijo odgovori na vprašanja 10. in 

14., saj je več kot polovica učencev (55,8 % in 74,8 %) pravilno obkrožila reaktante in 

produkte fotosinteze. Kar pa ne velja za 6. vprašanje, pri čemer je njihova uspešnost bila pod 

50 % (sliko je pravilno izpolnilo 35,6 % učencev).  

Tretja hipoteza: Učenci višjih razredov imajo boljše znanje o fotosintezi kot učenci 

nižjih razredov. 

Hipotezo smo sprejeli. Od vseh (19) zastavljenih vprašanj v raziskavi so statistično 

pomembne razlike bile pri osmih vprašanjih. Odgovori so pokazali, da imajo učenci 9. razreda 

boljše znanje, saj so na večina vprašanj imeli zelo visokdelež pravilnih odgovorov (nad 50 % 

uspešnost). V celotni raziskavi so bili najmanj uspešni učenci iz 6. razreda.  

Četrta hipoteza: Med znanjem deklet in fantov ni razlik v znanju fotosinteze. 

Četrto hipotezo smo sprejeli. Statistično pomembna razlika med spoloma je bila samo pri 

dveh vprašanjih v celotni raziskavi (2. in 6. vprašanje), zato lahko trdimo, da med dekleti in 

fanti ni razlik v znanju o fotosintezi.  
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7 POVZETEK 
 

Fotosinteza je skupaj s celičnim dihanjem (respiracijo) za učence ena najtežjih tem. V skladu 

s prenovljenimi učnimi načrti začnejo učenci pri nas fotosintezo spoznavati že v nižjih 

razredih osnovne šole, v šestem razredu pa jo prvič podrobneje obdelajo.Največja težava je 

dejstvo, da je to kompleksna tema s številnimi konceptualnimi vidiki (ekološki, fiziološki, 

biokemijski, energetski, avtotrofija). Učenci imajo zato največkrat težave pri razumevanju 

vseh teh vidikov. Izoblikujejo se napačne predstave in veliko nerazumevanja. Razumevanje 

procesov fotosinteze in respiracije pa je predpogoj za razumevanje ekologije in delovanja 

ekosistemov. 

Cilj naše raziskave je bil dobiti pregled nad znanjem osnovnošolcev o procesu fotosinteze in 

ugotoviti, kakšen je njihov odnos do fotosinteze. Hkrati smo želeli preveriti, ali imajo tudi 

naši osnovnošolci v zvezi s procesom fotosinteze napačne predstave.  

Testiranje smo izvedli na vzorcu 120 učencev na Osnovni šoli Dolenjske Toplice. Vprašalnik 

je vseboval skupaj 19 vprašanj. S prvim delom vprašalnika smo preverjali, kakšno je znanje 

učencev o fotosintezi, z drugim delom pa odnos učencev do fotosinteze. V prvem delu so bila 

vprašanja večinoma izbirnega tipa, eno pa je bilo odprtega tipa. V drugem delu so učenci z 

Likertovo lestvico ocenjevali svoje strinjanje z danimi trditvami. 

Učenci se v povprečju strinjajo, da je fotosinteza pomembna za življenje na Zemlji ter da je 

znanje fotosinteze pomembno za splošno izobrazbo. V splošnem so pokazali zadovoljivo 

znanje o fotosintezi in respiraciji. Znanje je bilo delno faktografsko. Njihovo faktografsko 

znanje se je pokazalo predvsem pri vprašanjih o reaktantih in produktih fotosinteze, kjer so 

bili dokaj uspešni. Ugotovili smo, da je prisotnih kar nekaj napačnih predstav, ki izhajajo tudi 

iz nerazumevanje funkcije in poteka fotosinteze. Ena izmed napačnih predstav je, da je glavna 

funkcija fotosinteze proizvodnja kisika, kar je napačno, saj se pri fotosintezi tvori glukoza 

(sladkor). Večina učencev ve, od kod rastline dobijo hrano, in kolikšen del hrane, ki jo rastline 

potrebujejo za preživetje, proizvedejo same. Manj kot polovica pa jih ne ve, kaj je hrana za 

rastline. To je povezano z napačno predstavo, da je hrana za rastline v obliki vode z 

mineralnimi snovmi. 

Ugotovili smo, da večina učencev ve, v kakšni obliki je energija, ki jo rastline dobijo od 

Sonca. Kar nekaj izmed njih pa ne ve, da rastline pretvarjajo sončno energijo v kemijsko, saj 
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menijo, da jo pretvorijo v toploto. Težavo vidimo v njihovem razumevanju različnih oblik 

energije in osnovnih fizikalnih konceptov. 

Pokazalo se je, da del osnovnošolcev ne ve, v katerih rastlinskih celicah poteka respiracija, 

kar kaže na to, da ne razumejo, zakaj je respiracija pomembna za vsako celico. Zanimala nas 

je tudi povezava med fotosintezo in respiracijo. Povezavo pozna več kot polovica učencev. 

Nekaj pa jih meni, da respiracija poteka le ponoči ali le podnevi, kar kaže na prisotnost 

alternativnega koncepta. Po tem konceptu naj bi pri rastlinah fotosinteza potekala podnevi, 

ponoči pa le respiracija.  
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9 PRILOGE 

 

9.1 VPRAŠALNIK 

 

ANKETA 

 

Pozdravljen/a! 

Sem študentka 4. letnika Pedagoške fakultete, smeri biologija – gospodinjstvo in v okviru svojega 

diplomskega dela opravljam anketo o razumevanju fotosinteze med osnovnošolci.Prosim Vas, da 

odgovorite na spodnja vprašanja, saj mi bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem raziskovanju. 

 

SPOL:   M          Ž                   Razred: 6   7   8   9 

 

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. 

f)  Biologija me zanima.      

g)  Fotosinteza je pomembna za 

življenje na Zemlji. 

     

h)  Fotosinteza je zanimiva.      

i)  Poznavanje fotosinteze mi bo v 

življenju koristilo.  

     

j) Poznavanje bistva fotosinteze je 

pomembno za splošno izobrazbo. 

     

 

2. Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? (obkroži) 

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. 

 

3. Kaj je hrana za rastline? (obkroži) 

a) Anorganske snovi. 

b) Ogljikov dioksid. 

c) Organske snovi. 

d) Svetloba/energija. 

e) Voda. 

f) Vse našteto. 
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4. 

5. 
2.Nastaja:  

_____________ 

1. 

4. Katera je glavna funkcija fotosinteze? (obkroži) 

a) Poraba ogljikovega dioksida. 

b) Poraba vode. 

c) Tvorba glukoze (sladkorja). 

d) Tvorba kisika. 

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

a) Svetlobo. 

b) Vodo. 

c) Kisik. 

d) Organske snovi. 

e) Ogljikov dioksid. 

f) Mineralne snovi.  

 

   6. Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces fotosinteze in kaj pri tem procesu nastane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno energijo? (obkroži) 

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 (obkroži): 

a) Kemijske energije. 

b) Svetlobne energije. 

c) Toplote. 

 

9. Fotosinteza poteka v (obkroži): 

a) Celotni rastlini. 
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b) Koreninah. 

c) Listih. 

d) Steblih. 

e) Zelenih delih rastline. 

 

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

(obkroži) 

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? (obkroži) 

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? (obkroži) 

a) Nič. 

b) Manjši del. 

c) Vso. 

d) Ne vem. 

 

14. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? (obkroži) 

a) Glukoza in kisik. 

b) Kisik in voda. 

c) Ogljikov dioksid in glukoza. 

d) Ogljikov dioksid in voda. 

 

15. Od kod dobijo rastline hrano? (obkroži) 

a) Črpajo jo iz tal. 

b) Dobijo jo od Sonca. 

c) Izdelajo jo same. 

d) Sprejmejo jo iz vode in kisika. 

 

16. V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija)? (obkroži) 

a) V koreninskih celicah. 

b) V listnih celicah. 

c) V stebelnih celicah. 

d) V nobeni rastlinski celici. 

e) V vseh rastlinskih celicah. 
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17. Kakšna je povezava med fotosintezo in celičnem dihanjem pri rastlinah? (obkroži) 

a) Pri rastlinah lahko potekata fotosinteza in celično dihanje istočasno. 

b) Pri rastlinah poteka fotosinteza namesto celičnega dihanja. 

c) Pri rastlinah poteka fotosinteza takrat, ko ni celičnega dihanja. 

d) Pri rastlinah celično dihanje ne poteka.  

 

18. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje? (obkroži) 

a) Nikoli. 

b) Podnevi. 

c) Ponoči. 

d) Ves čas.  

 

19. 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. 

c)  Vprašanja v raziskavi so 

bila razumljiva. 

     

d)  Všeč mi je bilo sodelovati 

v tej raziskavi. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVALA! 
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9.2 PRIKAZ STATISTIČNO POMEMBNIH RAZLIK PO RAZREDU IN SPOLU 

 

Tabela 2: Statistična pomembnost razlik med odgovori udeležencev različne starosti 

(različnih razredov). (Statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom.) 

  Preizkus Kruskal-Wallis 

 Vprašanje χ
2
 df p 

1 a. Biologija me zanima. 1,489 3 0,685 

1 b. Fotosinteza je pomembna za življenje na 

Zemlji. 

6,039 3 0,110 

1 c. Fotosinteza je zanimiva. 13,901 3 0,003 

1 d. Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju 

koristilo. 

12,505 3 0,006 

1 e. Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno 

za splošno izobrazbo. 

3,245 3 0,555 

2. Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 14,129 3 0,003 

3. Kaj je hrana za rastline? 5,313 3 0,150 

4. Katera je glavna funkcija fotosinteze? 10,159 3 0,017 

5. Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?  2,422 3 0,490 

6. Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za 

proces fotosinteze in kaj pri tem procesu 

nastane. 

7,121 3 0,068 

7. V kakšen tip energije rastline pretvorijo 

sončno energijo? 

12,026 3 0,007 

8. Energijo, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v 

obliki: 

5,704 3 0,127 

9. Fotosinteza poteka v: 17,487 3 0,001 

10. Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par 

snovi sta reaktanta (vstopata v reakcijo)? 

10,168 3 0,017 

11. Katere snovi rastlina sprejema iz tal? 2,122 3 0,548 

12. V katerih delih rastline je klorofil? 9,264 3 0,026 

13. Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za 

preživetje, rastline proizvedejo same? 

3,695 3 0,296 

14. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 6,435 3 0,092 

15. Od kod dobijo rastline hrano? 2,490 3 0,477 

16. V katerih rastlinskih celicah poteka celično 

dihanje (respiracija)? 

15,694 3 0,001 

17. Kakšna je povezava med fotosintezo in 

celičnem dihanjem pri rastlinah? 

4,067 3 0,254 

18. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje? 4,203 3 0,240 

19 a. Vprašanja v raziskavi so bila zanimiva. 19,719 3 0,000 

19 b. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 12,060 3 0,007 
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Tabela 3: Statistična pomembnost razlik med odgovori žensk in moških. (Statistično 

pomembne razlike so označene s krepkim tiskom.) 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Vprašanje U Z P 

1 a. Biologija me zanima. 1626,500 -0,421 0,673 

1 b. Fotosinteza je pomembna za življenje na 

Zemlji. 

1490,500 -0,537 0,124 

1 c. Fotosinteza je zanimiva. 1452,500 -1,563 0,118 

1 d. Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju 

koristilo. 

1533,500 -1,096 0,273 

1 e. Poznavanje bistva fotosinteze je 

pomembno za splošno izobrazbo. 

1720,500 -1,025 0,980 

2. Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 1374,000 -3,027 0,002 

3. Kaj je hrana za rastline? 1351,500 -1,683 0,092 

4. Katera je glavna funkcija fotosinteze? 1510,500 -1,384 0,166 

5. Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?  1610,000 -0,563 0,361 

6. Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno 

za proces fotosinteze in kaj pri tem 

procesu nastane. 

1420,000 -2,126 0,033 

7. V kakšen tip energije rastline pretvorijo 

sončno energijo? 

1747,500 -0,014 0,989 

8. Energijo, ki jo rastline dobijo od Sonca, 

je v obliki: 

1666,500 -0,182 0,856 

9. Fotosinteza poteka v: 1416,000 -1,806 0,071 

10. Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri 

par snovi sta reaktanta (vstopata v 

reakcijo)? 

1513,000 -0,303 0,762 

11. Katere snovi rastlina sprejema iz tal? 1730,000 -0,246 0,805 

12. V katerih delih rastline je klorofil? 1350,500 -1,962 0,050 

13. Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za 

preživetje, rastline proizvedejo same? 

1673,500 -0,450 0,653 

14. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 1663,500 -0,436 0,663 

15. Od kod dobijo rastline hrano? 1491,500 -1,407 0,160 

16. V katerih rastlinskih celicah poteka 

celično dihanje (respiracija)? 

1536,000 -0,520 0,603 

17. Kakšna je povezava med fotosintezo in 

celičnem dihanjem pri rastlinah? 

1566,500 -0,056 0,956 

18. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje? 1580,500 -0,022 0,982 

19 a. Vprašanja v raziskavi so bila zanimiva. 1648,000 -0,584 0,559 

19 b. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 1578,000 -0,789 0,430 

 

 

 

 


