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celičnim dihanjem. Ugotovili smo, da večina učencev meni, da je fotosinteza
pomembna za življenje na Zemlji, vendar se samo tretjini učencev zdi zanimiva.
Manj kot polovica učencev meni, da jim bo poznavanje fotosinteze v življenju
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»...i u našem šljiviku je izrasla drenova batina.«
Marko Ilišin
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1

UVOD

Ljudje in živali smo od rastlin posredno ali neposredno odvisni. V vsakem vidiku našega
življenja naletimo na koristi, ki jih imamo od fotosinteze oziroma rastlin, ki jo opravljajo.
Rastline so primarna hrana večine živih bitij na Zemlji, saj so vir potrebne energije za
opravljanje življenjskih funkcij. Tudi oblačimo se v rastlinska vlakna.
V bivalnih prostorih, skrbno opremljenih s kosi pohištva, izdelanih iz rastlinskih tkiv, nam
streho nad glavo omogoča les. S slednjim se tudi ogrevamo. Vsakodnevno se negujemo z
izvlečki rastlin ter razvajamo s čaji. Rastline so v alternativnih oblikah medicine že tisočletja
»sveti gral« zdravilcev, h katerim se zatekamo, ko vse druge oblike klasičnega zdravljenja
zatajijo. Znanje in podatki so zapisani na papirju iz celuloze.
In kisik, stranski produkt fotosinteze, je edina bariera med nami in škodljivimi žarki iz
vesolja. Ne nazadnje – brez kisika ni živih bitij, ni človeštva in ni življenja. Če ne razumemo
rastlin in »skrivnostne« fotosinteze, ne razumemo življenja na Zemlji, saj eno brez drugega
tako rekoč ne obstaja (Mastnak, 2007).
V diplomskem delu smo preverili, kakšno je razumevanje fotosinteze med osnovnošolci
višjih razredov osnovnih šol na Primorskem. Predvsem nas je zanimalo, ali učenci resnično
razumejo procesa fotosinteze in celičnega dihanja ali pa gre le za faktografsko znanje
oziroma naštevanje osnovnih elementov procesa, ter kakšen odnos imajo do fotosinteze kot
učne snovi.
Fotosinteza je namreč ena najtežje razumljivih tem za učence. Vzroki za to se skrivajo v
dejstvu, da gre za kompleksen biološki koncept, ki se navezuje na ekologijo, biokemijo,
fiziologijo, kroženje energije v naravi ipd., ki so za veliko večino učencev nerazumljive
(Marmaroti in Galanopoulou, 2007).

Poleg tega se pri pouku in v literaturi fotosintezo pogosto povezuje z drugimi pojmi in
biološkimi procesi, kot so avtotrofija, respiracija, celično dihanje, mitohondrij, kloroplast,
klorofil. Za učence (predvsem nižjih razredov) so vsi zgoraj našteti izrazi tuji in
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nepredstavljivi, zaradi česar se dogaja, da v osnovni šoli prevlada faktografsko učenje
oziroma »učenje na pamet«. To vodi v napačne predstave učencev o fotosintezi in njenem
pomenu, ki pa se ohranijo tudi pri nadaljnjem izobraževanju. Upamo si trditi, da celo nekateri
študentje ne bi znali odgovoriti na najbolj osnovna vprašanja našega vprašalnika.
Zavedati se moramo dejstva, da sta razumevanje fotosinteze in celičnega dihanja
(respiracije) predpogoja za razumevanje ekologije in delovanja ekosistemov. Lahko bi trdili,
da je fotosinteza najpomembnejši biokemični proces na Zemlji (Barker in Carr, 1989). Kdor
se s trditvijo ne strinja, naj si poskuša predstavljati Zemljo brez rastlinstva in fotosinteze ter
vseh njunih produktov. Že samo zaradi tega si fotosinteza v učnih načrtih zasluži pomembno
mesto, saj je temelj biologije.

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

V skladu s prenovljenimi učnimi načrti začnejo učenci v Sloveniji fotosintezo spoznavati že
v šestem razredu pri predmetu naravoslovje, kjer jo prvič podrobneje obravnavajo. Na tem
nivoju naj bi bili učenci sposobni pojasniti pomen fotosinteze za rastline in ostala živa bitja,
razumeti, da fotosinteza lahko poteka le v rastlinskih celicah s kloroplasti, navesti snovi, ki
se pri fotosintezi porabljajo, in snovi, ki pri fotosintezi nastajajo (Učni načrt. Naravoslovje,
2011).
Strokovnjaki na področju biološkega izobraževanja se strinjajo, da je fotosinteza za učence
ena najtežjih tem, saj je kompleksna in ima številne konceptualne vidike (ekološki,
fiziološki, biokemijski, energetski vidik, avtotrofija), zato učenci celo na višjih stopnjah
izobraževanja težko razumejo povezave med njimi (Eisen, Stavy in Yaakobi, 1987; Eisen in
Stavy, 1988; Marmaroti in Galanopoulou, 2007).
Vsa živa bitja so od fotosinteze neposredno ali posredno odvisna pri pridobivanju organskih
snovi. Razumevanje procesov fotosinteze in respiracije je zato predpogoj za razumevanje
delovanja ekosistemov, v katerih krožijo snovi in se pretaka energija.
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Praksa kaže, da se učenci na vseh stopnjah šolanja pomen in procese fotosinteze večinoma
naučijo na pamet oziroma je njihovo znanje izključno faktografsko, zaradi česar imajo težave
z razumevanjem tega pomembnega biološkega procesa.
Razumevanje in uporabno znanje fotosinteze je mogoče usvojiti le tako, da učenci postanejo
aktivni udeleženci učenja (Çepni, Tas in Kose, 2006; Gallagher, 2007).
Raziskave so pokazale tudi, da obstaja v povezavi s fotosintezo veliko napačnih predstav pri
ljudeh vseh starosti (Haslan in Treagust, 1987). Zelo razširjena je predstava, da je fotosinteza
proces, ki je nasproten celičnemu dihanju (respiraciji) (Canal, 1999). Tako naj bi pri rastlinah
podnevi potekala fotosinteza, ponoči pa le celično dihanje. Tovrstno pomanjkljivo
razumevanje fotosinteze in celičnega dihanja so pokazale tudi raziskave med slovenskimi
osnovnošolci (Bečaj, 2009). Vzrok tega napačnega razmišljanja se nahaja že v učnem
gradivu, kjer skoraj vedno zasledimo zavajajočo sliko zelene rastline z vsemi rastlinskimi
strukturami (najbolj izstopajo zeleni listi) in nad njo pripis fotosinteza. Ravno zato je bil naš
cilj dobiti vpogled v znanje slovenskih osnovnošolcev o procesih fotosinteze in celičnega
dihanja ter o morebitnih napačnih predstavah, ki so neposredno povezane z razumevanjem
obeh procesov.

1.2

CILJI RAZISKAVE

Eden izmed predpogojev za izboljšanje poučevanja fotosinteze je, da vemo, kakšno
predznanje imajo učenci. Zato smo želeli z našo raziskavo dobiti vpogled v znanje
osnovnošolcev o procesih fotosinteze in celičnega dihanja (respiracije) ter ugotoviti, ali
imajo tudi slovenski osnovnošolci v zvezi s tema procesoma značilne napačne predstave.
Istočasno smo želeli preveriti, kakšen je njihov odnos do fotosinteze.

1.3

HIPOTEZE

Postavili smo naslednje hipoteze:
 znanje osnovnošolcev o fotosintezi ni zadovoljivo;
 znanje osnovnošolcev o fotosintezi je večinoma faktografsko;
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 učenci višjih razredov imajo boljše znanje o fotosintezi kot učenci nižjih razredov;
 med dekleti in fanti ni razlik v znanju fotosinteze.
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2

2.1

PREGLED OBJAV

FOTOSINTEZA

V osnovni šoli se fotosintezo najpogosteje predstavlja na najkrajši in najpreprostejši način,
torej kot proces, pri katerem s pomočjo sončne svetlobe in klorofila iz ogljikovega dioksida
in vode nastajata sladkor in kisik. Poenostavljena enačba fotosinteze je:
6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2.

2.1.1 Evolucija fotosinteze

Zavedati se moramo, da je fotosinteza igrala posebno vlogo pri oblikovanju zemeljske
površine, atmosfere in predvsem življenja na Zemlji.
Sprva je bila zemeljska atmosfera sovražno okolje, v katerem so po večini prevladovali
dušik, amonijak, vodna para, metan in žveplo. Prevladovali so anaerobni organizmi, ki za
svoje življenje niso potrebovali kisika.
Nato pa se je pred 2,4–2,3 milijardami let koncentracija kisika v atmosferi drastično zvišala,
kar imenujemo »veliki oksidacijski dogodek«, velikokrat poimenovan tudi »oksidativna
katastrofa«, saj se je količina kisika v atmosferi tako hitro zvišala, da je povzročila izumrtje
mnogih tedaj živečih organizmov (Zidar, 2010). Novonastala atmosfera je omogočila
revolucionarni začetek novega kompleksnega življenja na Zemlji (Mahdi Najafpour in
Pashaei, 2012).
Strokovnjaki po svetu, ki proučujejo zgodovino Zemlje, so si enotni, da so fotosintezni
organizmi na Zemlji bivali že veliko pred velikim oksidativnim dogodkom, celo milijardo
let prej. Kaj se je potemtakem zgodilo z vsem kisikom, ki je nastal pri fotosintezi teh
organizmov?
Prevladujoča teorija trdi, da se je kisik, ki so ga fotosintezni organizmi proizvedli v morju,
hitro vezal na različne minerale, predvsem na železove ione, raztopljene v morski vodi

6
Ilišin J. Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016

(Zidar, 2010). To je bil proces oksidacije, ki ga danes enačimo z rjavenjem, kjer se železo
spoji s kisikom in nastane železov oksid.
Kisik, ki so ga izločali prvi fotosintezni organizmi, je povzročil veliko količino izločanja
sedimentov, kar je bil povod za nastanek kamnin s plastmi železovega oksida. Šele, ko je v
morski vodi zmanjkalo železovih ionov, se je presežek kisika začel razmeroma hitro nabirati
v atmosferi, kar je vodilo v veliki oksidativni dogodek (Zidar, 2010).
Danes

je

opisanih

več

kot

400.000

različnih

vrst

rastlin

(vir:

https://www.bgci.org/policy/1521/) in vse so se z naravno selekcijo v evoluciji razvile iz
majhnega dela predniških oblik.
Tu je treba omeniti tudi endosimbiotsko hipotezo, ki navaja, da sta bila nekoč mitohondrij
in kloroplast samostojna prokarionta (celični organizem brez pravega jedra). Dokaze za
slednje najdemo v dejstvu, da imata še danes vsak svojo DNK. Ta dva organela sta se potem
vključila v druge prokarionte in z njimi zaživela v simbiotskem odnosu. Sčasoma sta postala
pomemben del gostiteljske celice, saj je kloroplast prevzel vlogo oskrbovanja simbiotskega
organizma s fotosintetskimi produkti, mitohondrij pa preskrbovanje z energijo v sklopu
celičnega dihanja (Blankenship, 2002).
Evolucija fotosinteze se je pričela s preprostimi enoceličnimi fotosinteznimi organizmi,
podobnimi današnjim cianobakterijam.
Najpreprostejše danes živeče predstavnice rastlin so enocelične alge. To so preprosti
organizmi, katerih celice vsebujejo organele (neprave organe), ki opravljajo najrazličnejše
funkcije, s čimer zagotavljajo nemoteno delovanje vseh življenjsko pomembnih procesov,
kot sta recimo fotosinteza in celično dihanje. Alge se med seboj razlikujejo po fotosinteznih
barvilih in po končnih produktih fotosinteze.
Poznamo tudi mnogocelične alge, ki so evolucijsko naprednejše od prvotnih enoceličnih.
Sestavljene so iz več celic, ki so med seboj povezane in odvisne ena od druge. Vendar pa pri
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njih še ne moremo govoriti o pravih rastlinskih strukturah oziroma organih višjih rastlin, saj
je njihovo telo preprosta steljka.

Na steljkah razlikujemo med rizoidi (podobni koreninam), kavloidi (podobni steblom) in
filoidi (podobni listom), ki pa niso prav nič podobni rastlinskim strukturam višjih rastlin,
zato vse take rastline imenujemo steljčnice (Raffaelli in Thomas - Domenech, 1990).

Glive so se razvile popolnoma neodvisno od zelenih rastlin kot visoko specializirana skupina
brez klorofila, zato ne morejo opravljati fotosinteze, organske snovi pa dobivajo kot
zajedavci (paraziti), simbionti (mikoriza) ali razkrojevalci.
Lišaji so organizmi, v katerih v simbiozi živijo glive in alge.
Steljčnice so prilagojene na življenje v vodnem okolju ali pa vodo nujno potrebujejo vsaj v
nekaterih fazah razmnoževalnega cikla.
V evoluciji so višje rastline prehajale na kopenski način življenja s postopnim razvijanjem
specializiranih celic, tkiv in rastlinskih organov, ki so preprečevali izsuševanje organizma,
oskrbo z vodo (in z nujno potrebnimi anorganskimi snovmi) ter nemoteno delovanje vseh
življenjskih funkcij (Raffaelli in Thomas - Domenech, 1990).
Telo današnjih višjih rastlin se imenuje brst (korm) in je sestavljeno iz treh glavnih
rastlinskih organov. To so steblo, korenina in list (Raffaelli in Thomas - Domenech, 1990).

2.1.2 Fotosinteza na molekulski ravni
Kot smo že omenili, je fotosinteza proces, pri katerem rastline pretvarjajo svetlobno energijo
v kemično, oziroma biokemični proces, ki s pomočjo svetlobne energije spremeni ogljikov
dioksid v različne organske snovi (Mahdi Najafpour in Pashaei, 2012).
Svetlobna energija, nujno potrebna za fotosintezo, na Zemljo prihaja kot sončna svetloba
oziroma fotoni (osnovni delci svetlobe). Človeško oko zaznava le beli spekter valovne

8
Ilišin J. Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016

dolžine svetlobe, vendar je slednja sestavljena iz spektrov valovnih dolžin različnih barv,
kar lahko vidimo pri razkolu svetlobe s pomočjo optične prizme. Takrat lahko opazujemo
svetlobne spektre različnih valovnih dolžin, kot so vijolična, modra, zelena, rumena, oranžna
in rdeča valovna dolžina svetlobe oziroma mavrica. Različne barve valovnih dolžin svetlobe
hkrati predstavljajo različno energijo fotonov. Za fotosintezo so pomembni predvsem fotoni
rdeče in modre valovne dolžine svetlobe.

Kloroplast
Kloroplast je celični organel (izključno) rastlinskih celic (Slika 1) in je sestavljen iz dveh
membran ter medmembranskega prostora med njima (Mahdi Najafpour in Pashaei, 2012).

Slika 1: Struktura kloroplasta
(vir: http://biology.tutorvista.com/animal-and-plant-cells/plant-cell.html)

Zunanja membrana kloroplasta je gladka, notranja pa nagubana in tvori membranske
strukture – tilakoide (Slika 1). Znotraj membran se nahaja brezbarvna tekočina, imenovana
stroma (Mahdi Najafpour in Pashaei, 2012). Tilakoidne membrane so podobne nizom
sploščenih diskov in so za proces fotosinteze najpomembnejše strukture, saj so bogate s
klorofiloma a in b, ki absorbirata sončno svetlobo ter sta v tilakoidnih membranah in na njih
razporejena v skupkih. Ti so centri fotosinteznih enot (Mahdi Najafpour in Pashaei, 2012).
Kloroplasti so pomembni za proces fotosinteze, saj v njih potekajo tako fotokemične
(svetlobno odvisne) kot tudi nefotokemične (svetlobno neodvisne) fotosintezne reakcije.
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Edina razlika je v tem, da fotokemične reakcije potekajo v tilakoidnih membranah,
nefotokemične pa v stromi kloroplasta (Blankenship, 2002).

Poleg klorofilov a in b najdemo v fotosinteznih enotah tudi nekatera druga asimilacijska
barvila, kot so karotenoidi oranžne barve, ksantofili rumene barve in fikoeritrini rdeče barve
(Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Vsaka fotosintetska enota vsebuje dva fotosistema – fotosistem 1 in fotosistem 2.

Fotosistem 1 in fotosistem 2

Osnovna razlika med fotosistemom 1 in fotosistemom 2 je v posebnem glavnem barvilu v
reakcijskem centru fotosistema, in sicer klorofil a z absorpcijskim vrhom pri 700 nm v
fotosistemu 1 ter klorofil b z absorpcijskim vrhom pri 680 nm v fotosistemu 2 (Stušek,
Podobnik in Gogala, 2003).
Absorpcijski vrh nam pove, katero valovno dolžino svetlobe klorofil absorbira (omenili smo
že, da rdeči in modri del svetlobnega spektra).
Nekatera druga asimilacijska barvila pa absorbirajo svetlobe drugih valovnih dolžin.
Rastline nimajo barvil za absorpcijo zelene svetlobe.
Za oba fotosistema je nujno potrebna sončna energija. Glavna končna produkta obeh sta
energijsko bogati molekuli ATP in NADPH+H+.

Svetlobne in temotne reakcije fotosinteze
Rastline sončno svetlobo pretvorijo v kemično in jo shranijo v energijsko bogatih snoveh.
Prva je ATP (adenozin trifosfat), ki je vsestranski prenašalec energije, energijo torej lahko
vnaša v druge kemične procese.
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Del fotosinteze je sprememba energije iz svetlobne v kemijsko. Ker je za to spremembo
nujno potrebna svetloba, takim reakcijam pravimo fotokemične reakcije fotosinteze.
Fotosinteza torej izkoristi sončno svetlobo, s čimer sproži serijo kemičnih reakcij
(Blankenship, 2002).
Med fotokemične reakcije fotosinteze prištevamo tudi cepitev vode (hidrolizo), ki razpade
na kisik in vodik. Kisik se izloči skozi reže listne povrhnjice, vodik pa se veže na drugo
energijsko bogato snov, imenovano NADP (nikotinamid adenin dinukleotid fosfat) (Stušek,
Podobnik in Gogala, 2003).

Molekula vode je sestavljena iz enega atoma kisika in dveh atomov vodika. Ko se slednja
vežeta na NADP, nastane NADPH+H+, katerega glavna naloga je prenos vodikovih ionov.
ATP in NADPH+H+ sta nujno potrebna za vezavo ogljikovega dioksida v molekulo
sladkorja in ker za ta proces svetloba ni ključnega pomena oziroma lahko poteka tudi v temi,
take reakcije imenujemo nefotokemične reakcije fotosinteze (Stušek, Podobnik in Gogala,
2003).
Fotokemične reakcije fotosinteze potekajo na svetlobi – ko ta vstopi v kloroplast, določen
elektron klorofilne molekule prevzame energijo svetlobnega fotona. Nato ta elektron vstopi
v fotoelektronsko transportno verigo, kar pomeni, da se prenaša prek sprejemnih in oddajnih
molekul v tilakoidnih membranah (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Ta veriga se konča pri molekuli NADP, ki se ob tem reducira v NADPH+H+, poleg tega pa
nastane tudi ATP.
Na mesto klorofilne molekule, ki jo je »zapustil« omenjeni elektron, se veže nov elektron,
in sicer tisti, ki nastane pri hidrolizi. Pri tem procesu se sprosti tudi kisik (Stušek, Podobnik
in Gogala, 2003).
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Tako transportno verigo, pri kateri sta končna produkta NADPH+H+ ter ATP in ki omogoči
cepitev vode ter pri celotnem procesu sodelujeta oba fotosistema, imenujemo neciklična
transportna veriga (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Ker pa rastlina za vezavo ogljikovega dioksida na molekule sladkorja potrebuje več molekul
ATP, kot jih lahko proizvede neciklična transportna veriga, poteka v tilakoidnih membranah
še ciklična transportna veriga. Pri tej se elektron glavnega pigmenta v fotosistemu 1 (torej
klorofila a), ki je sprejel sončno svetlobo, prek prenašalnih molekul vrne h klorofilni
molekuli (ciklični transport) in pri tem nastane molekula ATP, ki je edini končni produkt
ciklične transportne verige (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Kot že rečeno, nefotokemične reakcije fotosinteze ne potekajo na tilakoidnih membranah
kloroplasta, ampak v stromi oziroma matriksu, kjer so raztopljeni posebni encimi, ki
omogočajo vezavo ogljikovega dioksida v molekule sladkorjev neodvisno od sončne
svetlobe (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Ogljikov dioksid se veže na sladkor s petimi ogljikovimi atomi (ribulozo), ki je povezan z
dvema molekulama fosforja (ribulozadifosfat). Sprva nastaneta dve molekuli s tremi
ogljikovimi atomi (fosfoglicerat), nato pa molekula s šestimi ogljikovimi atomi (heksoza).
To so energijsko potratni procesi, kjer energijo zagotovita ATP in NADPH+H+, ki nastajata
pri fotokemičnih reakcijah fotosinteze (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Sladkor, imenovan fruktoza (sadni sladkor), je torej prvi proizvod fotosinteze. Vsaka šesta
molekula fruktoze zapusti cikel, vse ostale molekule pa se prek različnih ogljikovih hidratov
spremenijo nazaj v ribulozotrifosfat, za kar se porablja energija v obliki ATP molekul
(Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Kasneje se fruktoza pretvori v glukozo in ko se molekule glukoze povežejo med seboj,
nastane v kloroplastu škrob. Iz fruktoze in glukoze nastane saharoza, katere molekula lahko
potuje po rastlini v druge dele, kjer se shranjuje (kot rezervni škrob) ali porabi za dihanje
(Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
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Celoten opisan proces nefotokemične reakcije fotosinteze se imenuje po odkritelju Calvinu,
torej Calvinov cikel.

2.1.3 Fotosinteza kot temelj ekosistema
Ekosistem je sestavljen iz življenjske združbe – biocenoze in življenjskega prostora –
biotopa. Slednji predstavlja nežive dejavnike ekosistema, kamor sodijo svetloba,
temperatura, voda, zrak, mineralne snovi in prst.

Svetloba, voda, koncentracija ogljikovega dioksida (v nadaljevanju CO2) v zraku in
temperatura so glavni dejavniki, ki vplivajo na proces fotosinteze in proces celičnega
dihanja.
Če je svetloba intenzivnejša, lahko poškoduje asimilacijska tkiva, v nasprotnem primeru pa
je fotosinteza manj učinkovita. Poznamo pa tudi sončne in senčne rastline, ki niso enako
občutljive na svetlobo (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Z večanjem koncentracije CO2 v ozračju učinkovitost fotosinteze narašča. Rastline vsako
leto vežejo sto milijard ton ogljika in v procesu fotosinteze kemično vežejo približno
desetinko odstotka vse sončne energije, ki prispe na Zemljo (Mastnak, 2007). Rastline
proizvajajo kisik, ki ga ostala živa bitja nujno potrebujejo za življenjske procese. Pomemben
je tudi za tvorbo ozonske plasti atmosfere, ki je zaščitna pregrada med Zemljo in UV
svetlobo. Rastline pa hkrati uravnavajo koncentracije CO2 v ozračju. Ta toplogredni plin je
glavni povzročitelj podnebnih sprememb ter nepredvidljivih vremenskih pojavov.
Temperatura vpliva na hitrost delovanja encimov v Calvinovem ciklu (Stušek, Podobnik in
Gogala, 2003).
Nekatere rastline so prilagojene na polarna območja Zemlje, kjer lahko še vedno uspešno
opravljajo fotosintezo pri 0 oC, druge pa na tropska območja, kjer nemoteno opravljajo vse
življenjske funkcije pri 55 oC in več.
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Dejstvo je, da se zadnja desetletja ozračje Zemlje segreva (zaradi povečanja količine CO2 v
ozračju, vulkanskih izbruhov itd.), kar ima lahko katastrofalne posledice za nekatere
rastlinske vrste in posledično tudi za druga živa bitja.
Nemogoče pa si je zamisliti življenje brez vode. Voda je skupaj z raztopljenimi mineralnimi
snovmi potrebna v procesu fotosinteze, saj ta brez vode sploh ne steče. Magnezij je osrednji
atom molekule klorofilov a in b (Slika 2). Tudi ostali minerali (predvsem železo, fosfor,
kalij, kalcij in žveplo) so nujno potrebni za nemoteno delovanje vseh življenjskih funkcij
rastlin.

KLOROFIL a

KLOROFIL b

Slika 2: Kemijska struktura klorofilov a in b
(vir: http://1chemistry.blogspot.com/2012_04_01_archive.html)

Tudi prst, kot zadnji neživi dejavnik ekosistema, igra zelo pomembno vlogo. Prst je podlaga,
v katero se rastline ukoreninijo ter iz nje sprejemajo vodo in potrebne anorganske snovi za
rast in razvoj. V prsti najdemo tudi veliko mikroorganizmov, ki so odgovorni za njen
nastanek in kroženje snovi v naravi.
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Slovenija ima več kot polovico svoje površine pokrite z gozdom, kar je v razvitem svetu
prava redkost, saj zadnjih 100 let (po industrijski revoluciji) gozdove hitro krčijo (Mastnak,
2007). Razlogi za vse našteto se skrivajo v hitri svetovni rasti prebivalstva, kjer istočasno
naraščajo potrebe po novih bivalnih prostorih in industriji. Z izsekavanjem gozdov
spodbujamo erozijo prsti ter nekdaj zelene površine in gozdne ekosisteme spreminjamo v
puščave, ki se iz leta v leto bolj širijo (Mastnak, 2007).
Vsi živi organizmi potrebujejo za metabolne procese energijo, ki jo pridobijo s hrano.
Ključno vlogo pri kroženju energije v obliki hrane pa imajo rastline, ki so avtotrofni
organizmi, kar pomeni, da so si sposobni zgraditi za življenje potrebne organske snovi iz
anorganskih s procesom fotosinteze. Rastline z asimilacijskimi barvili, nekatere skupine
bakterij in modrozelene cepljivke drugače imenujemo tudi primarni proizvajalci (Stušek,
Podobnik in Gogala, 2003).
Med heterotrofne organizme pa uvrščamo živali, glive in nekatere bakterije, ki energijo za
opravljanje življenjskih funkcij pridobivajo z razgradnjo organskih snovi drugih
organizmov.
Posebno mesto v biocenozi zasedajo še razkrojevalci.

Vsi navedeni organizmi se med seboj povezujejo v prehranjevalne verige oziroma
kompleksnejše prehranjevalne splete in so medsebojno odvisni.
Fotosinteza je zato resnično temelj vsakega ekosistema, saj slednji brez nje preprosto ne
obstaja.
2.1.4 Napačne predstave o fotosintezi
Kot smo že omenili, je fotosinteza ena izmed najtežjih učnih tem v sklopu osnovnošolskega
izobraževanja. Vse prepogosto se dogaja, da imajo učenci o fotosintezi napačne predstave,
ki so globoko ukoreninjene. Take napačne predstave ali alternativne predstave se nadaljujejo
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tudi skozi nadaljnje izobraževanje in v odraslo dobo (Domingos - Grilo, Reis - Grilo, Ruiz
in Mellado, 2012). Posledica tega je slabše razumevanje fotosinteze in zato tudi ekologije.
V nadaljevanju so navedena pogosta zmotna prepričanja o fotosintezi in celičnem dihanju.

Minerali oziroma mineralne snovi so v procesu fotosinteze nepotrebni (Domingos - Grilo,
Reis - Grilo, Ruiz in Mellado, 2012).
Omenili smo, da začnejo osnovnošolci v Sloveniji proces fotosinteze spoznavati v
6. razredu, ko je njihova povprečna starost 11 let in predznanja o kemiji oziroma mineralih
še nimajo. S slednjimi se srečajo edino pri pouku gospodinjstva, ko se učijo o njihovi vlogi
v prehrani. Učenci se zavedajo, da so minerali ljudem nujno potrebni za rast in razvoj, tega,
da jih vsebuje tudi za fotosintezo nujno potreben klorofil, pa ne vedo.
To kaže na faktografsko učenje oziroma le naštevanje osnovnih elementov fotosinteze.

Fotosinteza poteka le podnevi (Domingos - Grilo, Reis - Grilo, Ruiz in Mellado, 2012).
Ta napačna predstava je zelo razširjena. Razlog se skriva v učbenikih in delovnih zvezkih,
kjer vedno zasledimo napačne, lahko bi rekli tudi zavajajoče slikovne prikaze fotosinteze.
Na sliki se vedno nahaja zelena rastlina z rastlinskimi organi (poseben poudarek je na
zelenem listu) in nad njo sonce. Ko se nato učenci v nadaljnjem izobraževanju znova srečajo
s fotosintezo, tokrat na bolj poglobljeni ravni, se njihovo dotedanje razumevanje procesa
fotosinteze izkaže za pomanjkljivo.

Kisik v fotosintezi nastane iz ogljikovega dioksida (Domingos - Grilo, Reis - Grilo, Ruiz in
Mellado, 2012).
Vzrok za to predstavo je najverjetneje način poučevanja, kjer je premalokrat poudarjeno, da
je rastlina le visoko specializirano žive bitje, ki v procesu fotosinteze ogljikov dioksid
spreminja v organski ogljik, iz tega plina pa ne nastaja kisik, temveč se sintetizira glukoza.
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Fotosinteza in respiracija sta inverzna fenomena (Domingos - Grilo, Reis - Grilo, Ruiz in
Mellado, 2012).
Ta predstava je najbolj razširjeno zmotno prepričanje med učenci in izhaja iz dejstva, da
večina živih bitij diha. Učenci zmotno menijo, da sta celično dihanje in fotosinteza inverzna
fenomena, saj sta osnovna reaktanta fotosinteze hkrati tudi osnovna produkta respiracije in
obratno. To prikazuje tudi naslednja formula:
6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2.

Iz zapisanega izhaja tudi prepričanje, da rastline čez dan, ko jim je sončna svetloba dostopna,
opravljajo proces fotosinteze, ponoči pa proces celičnega dihanja.
Najpomembnejši produkt fotosinteze je kisik (Domingos - Grilo, Reis - Grilo, Ruiz in
Mellado, 2012).
V učnih gradivih je premalokrat zapisano, da je kisik le stranski produkt fotosinteze. Tudi
učitelji to redko poudarijo. Kisik je plin, ki nastane med procesom fotosinteze v kloroplastih
pri cepitvi vode in rastlino zapusti skozi listne reže zelenih listov.
Glavni produkt fotosinteze je glukoza oziroma (posplošeno) sladkor, ki je rastlini nujno
potreben za rast in razvoj. Res je, da večina živih bitij kisik nujno potrebuje za življenjske
procese, vendar kisik ni primarni produkt procesa fotosinteze.

Proces fotosinteze opravljajo le rastline (Domingos - Grilo, Reis - Grilo, Ruiz in Mellado,
2012).
Znova govorimo o neustreznih učnih gradivih (zavajajoče slikovne ponazoritve fotosinteze,
o katerih smo že pisali) in načinu poučevanja. Pri obravnavi fotosinteze po navadi omenjamo
le višje zelene rastline, redkeje pa dejstvo, da poleg teh fotosintezo opravljajo tudi
preprostejše rastline (kot eno- ali večcelične alge). Izpostaviti bi bilo treba, da tudi alge
opravljajo proces fotosinteze in proces celičnega dihanja ter da prav te najdemo v
simbiotskih organizmih, kot so lišaji in celo nekatere živali.
Posebno pozornost v tem sklopu pa si vsekakor zaslužijo glive, saj so se razvile popolnoma
neodvisno od rastlin in ne vsebujejo klorofilov ali katerih drugih barvil, zatorej ne opravljajo
procesa fotosinteze.
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Rastline se prehranjujejo s črpanjem vode in mineralnih snovi iz podlage (Marmaroti in
Galanopoulou, 2007).
Vodo in mineralne snovi učenci pogosto imenujejo tudi hrana rastlin. Od kod izvira ta
napačna predstava in zakaj je med učenci tako pogosta? Razlogov je več, vendar smo se
odločili, da izpostavimo najosnovnejše.
Prvi razlog tega zmotnega prepričanja je najverjetneje ta, da učenci gibanje živali povezujejo
s porabo energije, ki jo dobijo z uživanjem hrane. In ker je rastlina statični organizem,
sklepajo, da ne potrebuje energije v obliki hrane kot vsa ostala živa bitja. Torej ji zadostujejo
le voda ter mineralne snovi, ki so v njej raztopljene in se nahajajo v prsti.
Drugi razlog pa je dejstvo, da učenci svoje znanje o fotosintezi črpajo iz vsakdanjih izkušenj.
Tako npr. opazijo, da rastlina, ki je ne zalijemo z vodo, sčasoma oveni in propade.
Za učence v 6. razredu osnovne šole je tako kompleksna snov zelo zahtevna, v višjih razredih
pa fotosinteze ni med učnimi cilji.

2.1.5 Zanimivost fotosinteze
Fotosintezne živali

Proces fotosinteze povezujemo predvsem z rastlinami, vendar so znanstveniki v zadnjih
nekaj desetletjih odkrili majhno število živali, ki prek simbioze z nekaterimi algami in
cianobakterijami uspešno vežejo energijo sončne svetlobe.
Te živali imajo od svojih simbiotskih fotosintetskih organizmov veliko korist, saj je
fotosintezno vezan ogljik nujno potreben za njihove življenjske procese.

Vsi fotosintezni produkti se sprostijo iz celic simbiotskih rastlin v telo gostitelja. Večina
celic alg je vezana intracelularno in obdana z membrano gostitelja, kar imenujemo
simbiosomalna membrana (Venn, Loram in Douglas, 2008).
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Gre torej za biološke fenomene, ki si zaslužijo našo pozornost ter omembo pri poučevanju
fotosinteze. Nekaj smo jih v nadaljevanju podrobneje opisali.

Morski slinar (Elysia chlorotica)
Morski slinar (ang. sea slug) si je prislužil naziv zeleni tat (Slika 3), saj je znan po tem, da
»ukrade« genetski material algi, ki predstavlja njegovo primarno prehrano. Tvori namreč
intracelularno simbiozno povezavo s kloroplasti določene alge (Vaucheria litorea), ki
proizvajajo fotosintezne produkte v odsotnosti alge (Mujer, Andrews, Manhart, Pierce in
Rumpho, 1996).

Znanstvenike je morski slinar tako prevzel, da so naredili vrsto poskusov. Ker morskemu
slinarju večino njegove prehrane predstavljajo (prej navedene) alge, so ga za osem mesecev
izolirali od alg oziroma »stradali« (Mujer, Andrews, Manhart, Pierce in Rumpho, 1996). V
tem času so mu zagotovili le zadostno količino sončne svetlobe in ogljikovega dioksida. Po
končanem poskusu so ugotovili, da so simbiotski kloroplasti nedotaknjeni ter še vedno
fotosintezno aktivni (Mujer, Andrews, Manhart, Pierce in Rumpho, 1996).
Kasneje so naredili celotno DNK analizo morskega slinarja in prišli do revolucionarnega
odkritja, da so nekateri geni alge (rbcL, rbcS, psaB, psbA in 16S rRNA) prisotni v morskem
slinarju. Ti geni so po navadi locirani v genomih plastidov višjih zelenih rastlin in nekaterih
alg, nikakor pa ne v živalih. Poleg tega so ti geni dedni in se prenašajo z generacije na
generacijo (Mujer, Andrews, Manhart, Pierce in Rumpho, 1996).
Morski slinar živi ob obalah zahodne Amerike in ponekod tudi ob obalah Kanade.
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Slika 3: Morski slinar
(Elysia chlorotica) (vir: http://eatreadscience.com/2015/02/06/you-are-what-you-eat-new-evidence-showsthat-sea-slugs-carry-algal-gene/)

Pikasti močerad (Ambystoma maculatum)
Podobno kot morski slinar je tudi pikasti močerad (ang. spotted salameder) v simbiotskem
odnosu z zeleno algo iz rodu Chlamydomonas (Bachmann, Carlton, Burkholder in Wetzel,
1985). Za razliko od morskega slinarja pikasti močerad (Slika 4) ni v neposrednem odnosu
(kot gostitelj), ampak v posrednem, saj so v simbiozi z zeleno algo njegova embriotska jajca
(Slika 5), kjer fotosintezne alge zasledimo v srednji plasti (zelena barva) jajc.
Ta nenavaden odnos med algami in vretenčarji je bil prvič zabeležen že konec 19. stoletja
(1888, Orr), leta 1944 pa ga je prvič opisal Gilbert, ki je opazil, da se embriotska jajca v
simbiotskem odnosu z algami hitreje razvijajo, so večja in imajo manjšo stopnjo mortalitete
(Carlton, Burkholder in Wetzel, 1985). Vzrok za to je v stranskem produktu fotosinteze –
kisiku, katerega količina se znotraj jajc v želatinoznem matriksu poveča (Bachmann,
Carlton, Burkholder in Wetzel, 1985).
Pikasti močerad živi na vzhodu ZDA in v Kanadi.
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Slika 4: Pikasti močerad (Ambystoma maculatum)
(vir: http://imgarcade.org/1/ambystoma-maculatum/)

Slika 5: Fotosimbiotska embriotska jajca pikastega močerada
(vir: http://www.ucs.louisiana.edu/~brm2286/amphibians/pages/125%20Ambystoma%20maculatum%20eggs
%201.htm)

Grahova uš (Acyrthosiphon pisum)
Enako kot prej omenjeni živali tudi grahova uš (ang. pea aphid) izkorišča produkte
fotosinteze kot vir hrane, kar pa ne pomeni, da ima neposredno korist od kloroplastov
oziroma zelenih barvil. Simbioti grahove uši (Slika 6) niso alge, temveč bakterijski
endosimbioti, ki so številni (Ahsaei, Tabadkani, Hosseinina Veh, Allahyari in Bigham,
2012).
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Bakterija Buchnera aphidicola grahovi uši zagotavlja esencialne aminokisline in je del
njenega reproduktivnega kroga, kar pomeni, da se prenaša iz generacije v generacijo. Druge
bakterije pa nastopajo kot simbioti na fotosintezni ravni, saj grahovo uš oskrbujejo s barvili.
Žival se pojavlja v več barvnih variacijah – od bele do zelene in vmesne oranžne oziroma
rdeče (Slika 7). Za barvo niso odgovorni kloroplasti oziroma klorofil, temveč drugi plastidi
ter barvilo karotenoid, katerega pigmentna barvila so rdeče ali oranžne barve (Ahsaei,
Tabadkani, Hosseinina - Veh, Allahyari in Bigham, 2012).
Različni spektri sončne svetlobe imajo različno valovno dolžino oziroma energijo, zato so
grahove uši različnih barv in imajo različne ravni sinteze energijsko bogatih molekul ATP
(Ahsaei, Tabadkani, Hosseinina - Veh, Allahyari in Bigham, 2012).
Bele grahove uši imajo številčno najmanjšo zastopanost karotenoidov v telesu, medtem ko
imajo zelene grahove uši največjo in zato najvišjo stopnjo produkcije energijsko bogatih
ATP molekul (Ahsaei, Tabadkani, Hosseinina - Veh, Allahyari in Bigham, 2012).
Grahova uš je najpogostejši in najštevilčnejši škodljivec krmnega graha. Je živorodna in se
prehranjuje s sesanjem rastlinskih sokov. Poleg tega je prenašalka pomembnih rastlinskih
virusov in zato posredno odgovorna za gospodarske izgube (Ahsaei, Tabadkani, Hosseinina
Veh, Allahyari in Bigham, 2012).
Grahovo uš zasledimo tudi v Sloveniji.
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Slika 6: Grahova uš (Acyrthosiphon pisum)
(vir: http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2010/02/26.html)

Slika 7: Barvne variacije grahove uši
(vir: http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Acyrthosiphon+pisum)

2.1.6 Vloga fotosinteze v vsakdanjem življenju
Proces fotosinteze je pripomogel k oblikovanju zemeljske atmosfere in njenega površja. V
nadaljevanju smo izpostavili nekaj pomembnih vidikov fotosinteze, v želji, da najdejo svoje
mesto v vsakdanjem življenju in pouku, saj bodo le tako učenci doumeli, da je fotosinteza
več kot le ena izmed šolskih učnih tem.
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Fotosinteza kot vir biomase
Drevesa dobijo svojo strukturo z olesenitvijo stebla. Pri tem igra najpomembnejšo vlogo
kambij z neprekinjeno rastjo specializiranih celic, kar se odraža v rasti oziroma debelitvi
debla.
Lignin je snov, ki je kemično podobna celulozi in daje drevesom oporo, da lahko stojijo
pokonci (pri čemer seveda sodeluje tudi koreninski sistem).
Les ima velik gospodarski pomen, saj predstavlja energetski vir. V nekaterih revnejši delih
sveta predstavlja celo edini energetski vir, kar se sčasoma izrazi z množičnim izsekavanjem
gozdov. To je povod za erozijo prsti in nepredvidljive premike celinskih voda (plazovi,
poplave) (Mastnak, 2007).

Fotosinteza, ki je potekala v daljni preteklosti (v starem zemeljskem veku), je neposredno
odgovorna za nastanek pomembnega vira fosilnih goriv oziroma premoga. V geološki dobi,
imenovani karbon (ime v latinščini pomeni oglje in premog), so v vlažnem podnebju
uspevale orjaške praprotnice, ki so prevladale v obsežnih močvirnih gozdovih (Mastnak,
2007). Iz teh praprotnic so nastale plasti premoga. Večina črnega premoga (antracita, ki ga
najdemo tudi v Sloveniji) je nastala ravno v karbonu (Mastnak, 2007).
Fotosinteza kot regulator toplogrednih učinkov
Kisik je stranski produkt fotosinteze, ki se v ozračju kemično spremeni v ozon in le ozonska
plast je tista, ki Zemljo in vse na njej živeče organizme ščiti pred UV-sevanjem sonca.

Najpogosteje omenjani toplogredni plin je ogljikov dioksid, ki nastopa tudi v procesih
fotosinteze in celičnega dihanja.
Najprej je treba poudariti, da ogljikov dioksid ni strupen za ljudi in živali (razen v skrajnih
primerih, ko izpodrine kisik v zraku in nastopi zastrupitev), je pa njegova koncentracija v
ozračju bistvenega pomena za rastlinstvo (Mihalič, 2010). Koncentracija ogljikovega
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dioksida je ključna za potek procesa fotosinteze. Višja kot je koncentracija ogljikovega
dioksida, intenzivnejša je fotosinteza. Intenzivna je celo do te mere, da rastline na račun
obilice ogljikovega dioksida ne potrebujejo velikih količin vode in zato lažje prenašajo sušo
(Mihalič, 2010).
Z zviševanjem koncentracije ogljikovega dioksida prihaja do segrevanja ozračja.
Koncentracija ogljikovega dioksida v atmosferi je posledica gorenja, dihanja, gnitja,
vulkanskih izbruhov, premikanja celin in morskih tokov itd. (Mihalič, 2010).
V drugi polovici 20. stoletja je količina ogljikovega dioksida v ozračju strmo naraščala in
sedaj dosegla nivo, ko fotosintetski organizmi niso več sposobni vezati vsega ogljikovega
dioksida v ozračju, saj je gozdov na svetu vse manj, puščav pa vse več.
Danes se največ ogljikovega dioksida v ozračju kopiči zaradi izgorevanja fosilnih goriv
(Mastnak, 2007).
Fotosintetski organizmi torej igrajo ključno vlogo pri vezavi ogljikovega dioksida iz ozračja
ter pri reguliranju učinkov tople grede.

Fotosinteza kot vir hrane

Rastline so z vezavo svetlobnih delcev sposobne proizvesti hrano v obliki rastlinskih
organov. Zaradi te lastnosti jih imenujemo avtotrofi in so za ljudi in živali bistvenega
pomena.
Že sama misel na odsotnost rastlinskega sveta ruši temelje vsakega ekosistema in
prehranjevalne splete, kot jih poznamo danes.
2.1.7 Poučevanje fotosinteze
Za dobro poznavanje in razumevanje procesov fotosinteze in celičnega dihanja je ključen
učitelj naravoslovja. Ta namreč s svojim znanjem, izkušnjami, stališči in pristopi k
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poučevanju pomembno določa naravoslovno izobraženost svojih učencev (Japelj Pavešić,
Svetlik in Kozina, 2012).
V Sloveniji se naravoslovno izobraževanje učencev prične že v nižjih razredih, nadaljuje pa
se s predmetoma naravoslovje v 6. in 7. razredu ter biologijo v 8. in 9. razredu.
Stalno strokovno izobraževanje učiteljev je bistvenega pomena za to, da so učitelji stalno
seznanjeni z novostmi na področju posameznega naravoslovnega predmeta, novostmi na
področju poučevanja in novostmi na področju nacionalnega kurikula (Japelj Pavešić, Svetlik
in Kozina, 2012).
Med naravoslovnimi učitelji sedaj prevladujejo tisti, ki imajo 20 ali več let delovnih izkušenj
na področju poučevanja. Takih je kar 57 %, medtem ko je tistih z manj kot 5 leti delovnih
izkušenj le okoli 6 %. Vendar leta delovnih izkušenj učiteljev ne vplivajo na naravoslovne
dosežke učencev, kar je spodbuden podatek (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012).
Katere lastnosti torej odlikujejo dobrega učitelja naravoslovnih vsebin? Na prvem mestu je
vsekakor dobro strokovno znanje. Poleg tega je pomembna tudi samozavest pri podajanju
razlag učnih vsebin in pri pripravljanju zahtevnejših nalog za sposobnejše učence. Vse
omenjeno je bistveno za zavedanje pomena znanja naravoslovja (Japelj Pavešić, Svetlik in
Kozina, 2012). Zaradi zahtev našega osnovnošolskega izobraževanja, da vsi učenci dosežejo
vsaj minimalne standarde znanja, učitelji v premajhni meri izkoristijo priložnost, da bi se
posvetili težjim nalogam, ki so izziv boljšim učencem (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina,
2012).
Spodbudno pa je, da samozavest učiteljev kljub prikazani situaciji še ni upadla, zato lahko
pričakujemo, da se bo strokovna avtonomija učiteljev še okrepila in se bodo odprle nove
priložnosti za delo z nadarjenimi učenci (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012).
Pomembna lastnost dobrega učitelja naravoslovnih ved je tudi zadovoljstvo z delom, ki ga
opravlja. To vključuje zadovoljstvo s poklicem, z delodajalcem oziroma šolo, na kateri
poučuje, koliko je splahnelo začetno navdušenje nad delom, kako pomembno se jim zdi delo
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in koliko stresa jim povzroča (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012). Omembe vredno pa
je, da dosežki učencev pri določenih naravoslovnih vedah niso neposredno povezani z zgoraj
naštetimi dejstvi.
Pri učencih naravoslovnih ved se je pokazala močna povezava med pozitivnim odnosom do
šolskega predmeta in dosežki, ki jih učenci dosegajo. Učenci so bolj motivirani za učenje
naravoslovnih vsebin, če spoštujejo učitelja kot avtoriteto šolskega okolja, cenijo
pridobljeno znanje in ga tudi prepoznajo kot koristno za njihovo nadaljnje izobraževanje ter
zaposlitev (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012).
Seveda se zgodi, da učencev določen naravoslovni predmet sploh ne zanima, zato je vloga
učitelja v takih primerih še kako pomembna.
Za doseganje minimalnih standardov znanja je potrebna motivacija učencev, ki pa je odvisna
tudi od zunanjih dejavnikov (ki so neodvisni od šolskega okolja), kot so recimo slaba
prehranjenost učencev in pomanjkanje spanja. Vse več je namreč učencev, ki doma ne
zajtrkujejo in potem lačni zelo težko sledijo zahtevam pouka, padeta jim tako zbranost kot
motivacija. Tudi pomanjkanje spanja se že v nižjih razredih osnovnošolskega izobraževanja
kaže kot vedno pogostejši problem, saj so nenaspani učenci manj motivirani in ne sodelujejo
pri pouku (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012). Zato mora učitelj naravoslovnih ved
učence podučiti o pomembnosti pravilne prehrane in spanja.
Najpomembnejši vpliv na dojemanje kompleksih bioloških procesov, kot sta fotosinteza in
celično dihanje, pa ima predhodno znanje učencev, ki ga pridobijo v nižjih razredih
osnovnošolskega izobraževanja. Težko je namreč navezovati novo pridobljeno znanje na že
obstoječe znanje učencev, če slednjega ni. Pomanjkanje predznanja je velika ovira pri učenju
(Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012).
Učiteljeva vloga je predvsem ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in situacij, ki učencem
omogočajo odkrivanje, ustvarjanje in oblikovanje spoznanj skozi spoznavne postopke (Učni
načrt. Naravoslovje, 2011).
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Učitelj naravoslovnih ved naj se vedno trudi motivirati učence, jim učno snov prikazati na
zanimiv način s pomočjo interaktivnih vsebin, gojiti spoštljiv odnos do učencev, večkrat
ponoviti kompleksnejše izraze oziroma biološke procese, pomagati mora razumeti učno
snov učencem z slabšimi učnimi dosežki ter hkrati pripravljati nove izzive za nadarjene
učence.
2.1.8 Učni načrti
Analizirali smo prenovljene učne načrte (iz leta 2011) naravoslovja za 6. in 7. razred ter
biologije za 8. in 9. razred. Zanimalo nas je namreč, ali se razlog za slabo razumevanje
fotosinteze in celičnega dihanja skriva v razporeditvi vsebine v učnem načrtu in ali sta ta dva
vsebinska sklopa zadostno zastopana v učnih načrtih.
Naravoslovje je šolski predmet 6. in 7. razreda in skupno obsega 175 šolskih ur (6. razred –
70 ur, 7. razred – 105 ur).
V učnem načrtu je več vsebinskih sklopov in preverili smo, kolikokrat se neposredno
omenjata fotosinteza in celično dihanje (Preglednica 1).
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Preglednica 1: Učni načrt za naravoslovje v 6. in 7. razredu
(vir: Učni načrt. Naravoslovje, 2011, str. 10–11)

Vsebinski sklop: ENERGIJA
Operativni cilji za 6. razred

Operativni cilji za 7. razred

Sonce – osnovni vir energije na Zemlji

Svetloba in barve

Učenci:

Učenci:





spoznajo, da je v biomasi in fosilnih

spoznajo, da lahko svetlobna energija

gorivih nakopičena sončna energija, ki

povzroča

segrevanje

snovi,

se je v snov vezala pri fotosintezi.

spremembe

agregatnega

stanja,

spremembe snovi (npr. fotosinteza,
porumenitev časopisnega papirja), da
lahko poganja električni tok (npr.
sončne celice na žepnem računalu).
(vir: Učni načrt. Naravoslovje, 2011, str. 24–29)

Vsebinski sklop: ŽIVA NARAVA
Operativni cilji za 6. razred

Operativni cilji za 7. razred

Celica

Celica

Učenci:

Učenci:





spoznajo osnovno zgradbo celice
(rastlinske, živalske).

spoznajo, da v rastlinskih, živalskih in
glivnih celicah poteka celično dihanje
(v mitohondrijih); samo v rastlinskih
celicah

pa

fotosinteza

(v

kloroplasteh).
Fotosinteza in celično dihanje
Učenci:


spoznajo, da se v rastlinskih in
živalskih celicah v procesu celičnega
dihanja

sprošča

energija

za

poganjanje življenjskih procesov in
vedo,

katere

snovi

se

pri

tem

porabljajo in katere nastajajo;
se nadaljuje
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nadaljevanje
Fotosinteza in celično dihanje
Učenci:


razumejo, da posamezni deli rastlinske
in živalske celice (celični organeli)
opravljajo
(mitohondrij

posebne
–

celično

naloge
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 v živi celici.
se nadaljuje
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nadaljevanje
Zgradba in delovanje rastlin

Zgradba in delovanje živali

Učenci:

Učenci:



razumejo

pomen



razumejo,

da

živali

večinoma

celičnega dihanja, izmenjave snovi z

sproščajo energijo iz hrane s celičnim

okoljem,

transporta

snovi

in

dihanjem, za kar sta potrebna dostava

vode

za

prebavljene hrane in kisika do vsake

preživetje posamezne celice in rastline

celice in odstranjevanje ogljikovega

kot celote;

dioksida,

spoznajo, zakaj imajo rastline dva

potencialno

transportna sistema – enega za prenos

nastajajo pri presnovi.

preprečevanje



fotosinteze,

izgube

odvečnih
strupenih

nerabnih

in

snovi,

ki

vode in mineralnih snovi in drugega za
prenos sladkorjev do celic, ki ne
opravljajo fotosinteze;


spoznajo, da v rastlinskih celicah, ki ne
opravljajo fotosinteze, kloroplast ne
vsebuje

klorofila,

ampak

kopiči

založne snovi (na primer škrobna zrna
v gomoljih krompirja).
se nadaljuje
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nadaljevanje
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin

Zgradba in delovanje ekosistemov

Učenci:

Učenci:





spoznajo, da seme vsebuje zarodek
(mlado

rastlino)

in

da

semena

spoznajo, da proizvajalci (rastline in
fotosintezni

mikroorganizmi

kot

vsebujejo veliko založnih snovi, ker

temelj prehranjevalnega spleta) med

mlada rastlina ne opravlja fotosinteze,

fotosintezo energijo, ki vstopa v

dokler se ne razvijejo zeleni listi.

ekosistem

kot

sončna

energija,

pretvorijo v kemično vezano energijo
in da se ta energija nato prenaša od
organizma

do

organizma

skozi

prehranjevalni splet (potrošniki –
prehranjevanje z drugimi organizmi);


spoznajo, da se del ogljika vrača v
neživo okolje kot ogljikov dioksid, ki
nastaja

med

celičnim

dihanjem

organizmov.
Pri analizi učnega načrta (Preglednica 1) smo opazili, da biološka procesa fotosinteza in
celično dihanje (za boljšo preglednost sta označena s poševnim tiskom) nastopata v dveh
vsebinskih sklopih, in sicer v sklopih Energija in Živa narava.
Naravoslovno izobraževanje se po naravoslovju v 6. in 7. razredu nadaljuje z biologijo v
8. in 9. razredu, ki obsega skupno 116 ur (8. razred – 52 ur in 9. razred – 64 ur). Preverili
smo, kolikokrat se pri biologiji neposredno ali posredno pojavita fotosinteza in celično
dihanje (Preglednica 2).
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Preglednica 2: Učni načrt za 8. razred naravoslovnega izobraževanja
(vir: Učni načrt. Biologija, 2011, str. 8–10)

Vsebinski sklop: CELICA IN DEDOVANJE
Operativni cilji za 8. razred
Učenci:


razumejo vlogo celičnih organelov (jedro, membrana, kloroplast, mitohondrij) in
primerjajo njihovo delovanje v različnih tkivih in različnih organizmih

Vsebinski sklop: ZGRADBA IN DELOVANJE ČLOVEKA
Operativni cilji za 8. razred
Delovanje organizma je odvisno od sistemov, ki oskrbujejo celice s kisikom in odnašajo
ogljikov dioksid.
Učenci:


razumejo razliko med pljučnim in celičnim dihanjem.

Kot lahko razberemo iz učnega načrta za biologijo v 8. razredu (Preglednica 2), se
fotosinteza pojavi samo posredno v sklopu celičnih organelov (kloroplastov).
V 8. razredu je poudarek na biologiji človeka, zato učni načrt vsebuje tudi povezavo s
procesom celičnega dihanja.
Preglednica 3: Učni načrt za 9. razred naravoslovnega izobraževanja
(vir: Učni načrt. Biologija, 2011, str. 14–17)

Vsebinski sklop: KEMIJA ŽIVIH SISTEMOV
Operativni cilji za 9. razred
Delovanje živih sistemov temelji na kemijskih in fizikalnih načelih.
Učenci:


spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, ker ima sposobnost za
tvorjenje mnogih kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi;



razumejo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije.
se nadaljuje
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nadaljevanje
Vsebinski sklop: EVOLUCIJA
Operativni cilji za 9. razred
Učenci:


spoznajo, da so fotosintetske cianobakterije začele proizvajati kisik kot stranski
produkt fotosinteze, kar je povzročilo izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij in
omogočilo razvoj aerobnih organizmov.

Tudi v učnem načrtu za biologijo v 9. razredu skoraj ni neposrednih povezav s fotosintezo
in celičnim dihanjem, saj sta procesa omenjena skupaj z drugimi kemijskimi reakcijami.
Fotosinteza se omeni pri vsebinskem sklopu Evolucija, kjer učenci spoznajo, kako
pomembno vlogo so imeli fotosintetski mikroorganizmi (in seveda fotosinteza sama) na
oblikovanje zemeljskega površja in atmosfere, kot ju poznamo danes.

2.2

CELIČNO DIHANJE (RESPIRACIJA)

Eno izmed najbolj zmotnih prepričanj je, da rastline ne dihajo. Razlog za tako prepričanje je
najverjetneje dejstvo, da večina ljudi ve, da rastline opravljajo fotosintezo, v kateri nastaja
kisik, ki ga živa bitja potrebujejo za dihanje.

Rastlina fotosintetizira in diha hkrati. Kadar so pogoji za fotosintezo optimalni (dovolj
sončne svetlobe, idealna toplota zunanjega okolja, preskrba z vodo in mineralnimi snovmi),
je ta intenzivnejša od dihanja.
V rastlinskih koreninah poteka le celično dihanje in tudi ponoči, ko sončne svetlobe ni,
rastlina ne fotosintetizira, ampak diha, pri tem pa porablja kisik in proizvaja ogljikov dioksid,
podobno kot živali in glive (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Celično dihanje je skupek metabolnih procesov in večina teh poteka v celičnih organelih,
imenovanih mitohondriji (Slika 9).
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Slika 8: Struktura mitohondrija
(vir: https://gln.dcccd.edu/Biology_Demo/Bio_Lesson08/Bio_Lesson084.html)

Mitohondrij je, podobno kot kloroplast, sestavljen iz dveh membran, zunanja je gladka,
notranja pa nagubana (Slika 9). V osrednjem prostoru se nahaja mitohondrijski matriks.
Obstajata torej dva ločena prostora mitohondrija, prvi je prostor med zunanjo in notranjo
membrano, drugi pa prostor med notranjo nagubano membrano. Mitohondrij ima lastno
DNK (deoksiribonukleinsko kislino) in ribosome, kar pomeni, da se v mitohondriju nekatere
beljakovine lahko sintetizirajo samostojno (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).

Glavna funkcija mitohondrijev je sinteza molekul energijsko bogatega ATP (adenozin
trifosfat) v procesu, imenovanem celično dihanje (respiracija).
Celično dihanje se prične v citosolu celice z aktivacijo glukoze z dvema molekulama ATP,
ki sprožita vezavo fosfatnih skupin na molekulo glukoze, kar imenujejo fosforilacija. S tem
postane s fosfatno skupino obogatena molekula glukoze nestabilna, zaradi česar jo encimi
med procesom glikolize lažje razgradijo (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003). Glikoliza
poteka v citoplazmi celice v več stopnjah.
Začetna stopnja je razgradnja glukoze (heksoze) na dve triozi (piruvata), kjer se sprosti nekaj
energije. Vsaka od trioz ima nase vezano še po eno fosfatno skupino (posledica fosforilacije)
in od vsake od njiju se kmalu odcepita po dva vodikova atoma, katerih elektroni in protoni
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se vežejo na molekuli prenašalcev NAD+. Nastaneta dva NADH+H+, ki sta prenašalca
vodikov (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Prenašalca vodika preneseta vodikove atome do drugih, ti pa naprej prenašajo le elektrone,
kar pomeni, da kisik ne dobi elektronov neposredno od molekul NADH+H+, temveč prek
mnogih prenašalcev, kar imenujemo dihalna veriga. To so molekule, ki sestavljajo ustaljeno
zaporedje in imajo prenašalno funkcijo. Energija se pri tem postopoma sprošča in porablja
za sintezo molekul ATP (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003). Vsaka naslednja molekula v
dihalni verigi je močnejši oksidant od prejšnje.
Končni prejemnik elektronov je kisik, kar imenujemo aerobna respiracija. Poznamo tudi
anaerobno respiracijo (fermentacijo), ki poteka brez prisotnosti kisika in je zato manj
učinkovita. Pri končnem delu aerobne respiracije se spojita kisik in vodik v vodo, pri čemer
se sprosti največ energije (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
Zadnja stopnja glikolize je odcep obeh fosfatnih skupin od trioz, ki se nato vežeta na
molekule ADP, pri čemer se energija prenese na novonastale molekule ATP.
Na koncu glikolize nastaneta dva piruvata s tremi ogljikovimi atomi, ki sta končna produkta
razgradnje sladkorjev pri večini organizmov (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003). Piruvat
prehaja v mitohondrije skozi njihove membrane in nadaljnji metabolni proces poteka v dveh
stopnjah.

V prvi stopnji nastane aktivirana ocetna kislina (acetilkoencim A), ta pa vstopa v drugo
stopnjo metabolnih procesov, imenovano Krebsov cikel. Tu se združi z oksalacetatom, ki je
vedno prisoten v celicah, in nastane citrat (citronska kislina) s šestimi C atomi. Encimi od
citrata postopoma odcepljajo po en C atom, torej nastane najprej spojina s petimi C atomi in
kasneje s štirimi C atomi, ta pa se združi z novo aktivirano ocetno kislino, s čimer se
metabolni krog sklene (Stušek, Podobnik in Gogala, 2003).
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Bistvo Krebsovega cikla je prenos energije iz preostanka molekule glukoze na molekule
NAD+. Del te energije se kasneje porabi za sintezo molekul ATP (Stušek, Podobnik in
Gogala, 2003).
Proces celičnega dihanja je skupek metabolnih procesov, ki se začne v celični citoplazmi in
se po nastanku piruvata nadaljuje v mitohondriju, kjer se s sintezo energijsko bogatih
molekul ATP tudi konča.
Začetek tega procesa predstavlja glikoliza glukoze, konec pa sinteza vode ter ATP molekul.
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3

3.1

MATERIAL IN METODE

VZOREC

Raziskavo smo izvedli na vzorcu učencev treh osnovnih šol na Primorskem (Graf 1). Zajeli
smo 6., 7., 8. in 9. razred. Skupno je sodelovalo 306 učencev. Od tega je 106 učencev (34,9
%) obiskovalo OŠ Srečka Kosovela v Sežani, 116 učencev (37,8 %) OŠ Hrpelje Kozina v
Kozini, 84 učencev (27,4 %) pa OŠ Divača v Divači (Graf 1).
Zastopanost učencev po razredih je bila skorajda enakomerna. Pri raziskavi je sodelovalo 73
učencev šestih razredov (23,8 %), 77 učencev sedmih razredov (25,1 %), 81 učencev osmih
razredov (26,4 %) in 76 učencev devetih razredov (24,8 %) (Graf 2).

Zastopanost spolov je bila enakomerna (Graf 3), saj je sodelovalo 154 fantov (50,2 %) in
153 deklet (49,8 %).

27,4
34,9

37,8
OŠ Sežana

OŠ Kozina

OŠ Divača

Graf 1: Struktura učencev, vključenih v raziskavo, po šolah
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23,8

24,8

25,1

26,4

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Graf 2: Struktura učencev, vključenih v raziskavo, po razredih

49,8

50,2

Moški

Ženski

Graf 3: Struktura učencev, vključenih v raziskavo, po spolu

3.2

VPRAŠALNIK

Učenci so reševali anonimni vprašalnik z 19 vprašanji oziroma trditvami (Priloga A). S
prvim delom vprašalnika smo preverjali, kakšno je njihovo znanje o fotosintezi. V tem delu
so bila vprašanja večinoma izbirnega tipa, eno vprašanje je bilo odprtega tipa.
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Z drugim delom vprašalnika smo preverjali odnos učencev do fotosinteze; učenci so s
petstopenjsko Likertovo lestvico (na kateri 1 pomeni »nikakor se ne strinjam«, 5 pa »povsem
se strinjam«) ocenjevali svoje strinjanje z danimi trditvami.

3.3

STATISTIČNA OBDELAVA

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Ker podatki niso bili
razporejeni normalno, smo statistično pomembnost razlik med odgovori učencev različnih
starosti ugotavljali z neparametričnim Kruskal-Wallisovim preizkusom (Priloga B1 in
Priloga B2), razliko med spoloma pa z neparametričnim Mann-Whitneyjevim preizkusom
(Priloga B3).
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4

REZULTATI IN ANALIZA

Pri rezultatih sta pravilni odgovor in stolpec, ki na grafu predstavlja pravilni odgovor,
obarvana zeleno.

1. vprašanje
Vprašanje smo razčlenili na 5 podenot (v nadaljevanju a, b, c, d in e). Ker so to vprašanja,
na katere so anketirani učenci odgovarjali z Likertovo lestvico, pravilnih ali napačnih
odgovor ni.
V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami.
1 a)
TRDITEV

Zelo se ne

Se

strinjam.

strinjam.

ne

Ne

morem

se odločiti.

Se

Zelo

strinjam.

strinjam.

se

Biologija me zanima.

"BIOLOGIJA ME ZANIMA."
delež odgovorov v procentih

30,0
25,2
25,0
20,0

26,2

21,3
17,7

15,0
9,5

10,0
5,0
0,0
Zelo se ne
strinjam

Se ne strinjam

Ne morem se
odločiti

Se strinjam

Zelo se strinjam

možni odgovori

Graf 4: Porazdelitve odgovorov anketiranih osnovnošolskih učencev na prvo trditev 1. vprašanja

Z Grafa 4 lahko razberemo, da 39 % anketiranih učencev biologija ne zanima (17,7 % je
takih učencev, ki jih biologija zelo ne zanima, 21,3 % pa je učencev, ki jih biologija ne
zanima). 25,2 % učencev se o tem, ali jih biologija zanima ali ne, ni moglo odločiti. Vrednost

41
Ilišin J. Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016

omenjenih učencev skupaj znaša 64,2 %, kar predstavlja skoraj dve tretjini vseh anketiranih
učencev.
Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,87 (SD = 1,226). Med odgovori učencev
različnih spolov smo zasledili statistično pomembne razlike (Mann-Whitneyjev preizkus;
U = 9954,5, Z = -2,229, P = 0,026), saj so fantje večinoma dodelili višjo oceno v primerjavi
z dekleti.
Statistične razlike smo zasledili tudi med učenci različnih starosti (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 9,874, df = 3, p = 0,020), saj so višje ocene omenjeni trditvi dodelili učenci
8. razredov, najnižje ocene pa učenci 6. razredov.
Prav tako smo opazili statistično pomembne razlike med učenci različnih šol (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 16,153, df = 2, p = 0,000), saj so učenci OŠ Kozina dodelili višje
ocene kot učenci OŠ Divača, katerih ocene so bile najnižje.
2 učenca (0,65 %) nista odgovorila na vprašanje.
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Graf 5: Porazdelitve odgovorov anketiranih osnovnošolskih učencev na drugo trditev 1. vprašanja

Z Grafa 5 lahko razberemo, da se je 62,4 % učencev zelo strinjalo s trditvijo, 26,7 % učencev
pa se je s trditvijo samo strinjalo. Skupno torej 89,1 % učencev meni, da je fotosinteza
pomembna za življenje na Zemlji.
Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 4,43 (SD = 0,95). Med odgovori učencev različnih
spolov ni bilo pomembnih razlik (Mann-Whitneyjev preizkus; U = 11141, Z = 0,510, P =
0,610).
Tudi med učenci različnih starosti nismo zasledili statistično pomembnih razlik (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 4,055, df = 3, p = 0,256).
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Opaziti pa je bilo razlike med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov preizkus; χ2 = 7,655, df
= 2, p = 0,022), saj so učenci OŠ Kozina dodelili višje ocene kot učenci OŠ Divača, katerih
ocene so bile najnižje.
4 učenci (1,3 %) na vprašanje niso odgovorili.
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Graf 6: Porazdelitve odgovorov anketiranih osnovnošolskih učencev na tretjo trditev 1. vprašanja

Z Grafa 6 lahko razberemo, da se skupno 64,7 % anketiranih učencev z dano trditvijo zelo
ne strinja, se ne strinja oziroma se glede trditve ne more odločiti. Učencev, ki se s trditvijo,
da je fotosinteza zanimiva, strinjajo ali zelo strinjajo, je pol manj (35,2 %).
Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,87 (SD = 1,17). Med odgovori učencev različnih
spolov ni bilo pomembnih razlik (Mann-Whitneyjev preizkus; U = 10398,5, Z = -1,456, P =
0,145).
Statistične razlike pa so se pojavile med učenci različnih starosti (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 12,623, df = 3, p = 0,006), saj so tej trditvi višje ocene dodelili učenci 8.
razredov, najnižje ocene pa učenci 6. razredov.
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Opazili smo tudi statistično pomembne razlike med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 32,603, df = 2, p = 0,000), saj so učenci OŠ Kozina dodelili višje ocene kot
učenci OŠ Divača, katerih ocene so bile najnižje.
4 učenci (1,3 %) niso odgovorili na vprašanje.
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Graf 7: Porazdelitve odgovorov anketiranih osnovnošolskih učencev na četrto trditev 1. vprašanja

Z Grafa 7 lahko razberemo, da se 41,5 % učencev z dano trditvijo strinja (31,4 %) ali zelo
strinja (10,1 %).
Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,11 (SD = 1,19). Med odgovori učencev različnih
spolov smo zasledili statistično pomembne razlike (Mann-Whitneyjev preizkus; U = 3715,
Z = -2,654, P = 0,008), saj so fantje večkrat dodelili višjo oceno v primerjavi z dekleti.
Statistične razlike smo zasledili tudi med učenci različnih starosti (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 9,410, df = 3, p = 0,024), saj so tej trditvi višje ocene dodelili učenci
8. razredov, najnižje ocene pa učenci 6. razredov.
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Prav tako smo opazili statistično pomembne razlike med učenci različnih šol (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 34,524, df = 2, p = 0,000), saj so učenci OŠ Kozina dodelili višje
ocene kot učenci OŠ Divača, katerih ocene so bile najnižje.
1 učenec (0,3 %) ni odgovoril na vprašanje.
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Graf 8: Porazdelitve odgovorov anketiranih osnovnošolskih učencev na peto trditev 1. vprašanja

Z Grafa 8 lahko razberemo, da se skoraj polovica (48,4 %) anketiranih učencev z dano
trditvijo strinja ali zelo strinja. Drugi najštevilčnejši odgovor (26,5 %) na dano trditev je »ne
morem se odločiti«.
Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,29 (SD = 1,383). Med odgovori učencev
različnih spolov ni bilo pomembnih razlik (Mann-Whitneyjev preizkus; U = 10924,5, Z = 1,042, P = 0,297).
Statistične razlike pa so se pojavile med učenci različnih starosti (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 16,682, df = 3, p = 0,001), saj so tej trditvi višje ocene dodelili učenci 8.
razredov, najnižje ocene pa učenci 6. razredov.
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Opazili smo tudi statistično pomembne razlike med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 39,353, df = 2, p = 0,000), saj so učenci OŠ Kozina dodelili višje ocene kot
učenci OŠ Divača, katerih ocene so bile najnižje.
1 učenec (0,3 %) ni odgovoril na vprašanje.
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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.
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Graf 9: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 2. vprašanje

Z Grafa 9 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje le
12,6 %. Kar 68,9 % vseh učencev je bilo prepričanih, da proces fotosinteze poteka izključno
pri rastlinah.
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 7,669, df = 3, p = 0,053) in tudi med učenci različnih šol ne (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 0,426, df = 2, p = 0,808). Prav tako ni bilo statistično pomembnih razlik med
odgovori učencev različnega spola (Mann-Whitneyjev preizkus; U = 10668,5, Z = -1,180,
P = 0,238).
5 učencev (1,62 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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3. vprašanje: Kaj je hrana rastlin?
a) Anorganske snovi.
b) Ogljikov dioksid.
c) Organske snovi.
d) Svetloba/energija.
e) Voda.
f) Vse našteto.
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Graf 10: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 3. vprašanje

Z Grafa 10 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje zgolj
11,9 %. Največ učencev je izbralo odgovor e (22,8 %) ali f (28,7 %), kar pomeni, da je
skoraj polovica učencev mnenja, da je voda za rastline hrana.
Med učenci različnih starosti smo zasledili statistično pomembne razlike (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 11,788, df = 3, p = 0,008), saj so na zastavljeno vprašanje učenci 8. in 9.
razredov največkrat odgovorili pravilno, učenci 6. in 7. razredov pa so bili pri podajanju
pravilnega odgovora na zastavljeno vprašanje najmanj uspešni.
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Med učenci različnih šol ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov preizkus;
χ2 =

2,830, df = 2, p = 0,243), prav tako ne med odgovori učencev različnega spola (Mann-

Whitneyjev preizkus; U = 8879, Z = -0,147, P = 0,883).
39 učencev (12,7 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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4. vprašanje: Katera je glavna funkcija fotosinteze?

a) Poraba ogljikovega dioksida.
b) Poraba vode.
c) Tvorba glukoze (sladkorja).
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d) Tvorba kisika.
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Graf 11: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 4. vprašanje

Z Grafa 11 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 44,3 %,
kar je hkrati tudi najbolj zastopan odgovor. Drugi najpogostejši odgovor je tvorba kisika,
torej odgovor d (41,9 %).
Med učenci različnih starosti nismo zasledili statistično pomembnih razlik (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 2,701, df = 3, p = 0,440). Zasledili pa smo statistično pomembne
razlike med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov preizkus; χ2 = 7,977, df = 2, p = 0,019),
saj so pravilni odgovor največkrat izbrali učenci OŠ Kozina, najmanjkrat pa učenci OŠ
Divača.
Med učenci različnega spola ni bilo statistično pomembnih razlik (Mann-Whitneyjev
preizkus; U = 10228,5, Z = -0,316, P = 0,752).
18 učencev (5,8 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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5. vprašanje: Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo ? (možnih je več odgovorov)
a) Svetlobo.
b) Vodo.
c) Kisik.
d) Organske snovi.
e) Ogljikov dioksid.
f) Mineralne snovi.
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Graf 12: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 5. vprašanje

Z Grafa 12 lahko razberemo, da so učenci najpogosteje izbirali odgovore: svetloba (90,8 %),
voda (79,5 %) in ogljikov dioksid (70 %), ki so tudi pravilni odgovori na zastavljeno
vprašanje.
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Graf 13: Grafična predstavitev z deležema pravilno in nepravilno obkroženih kombinacij odgovorov učencev
na 5. vprašanje

Z Grafa 13 lahko razberemo, da je 28 % učencev hkrati izbralo vse pravilne odgovore izmed
možnih, s čimer so v celoti pravilno odgovorili na vprašanje.
Nekateri učenci so izbrali le dva možna odgovora, spet drugi štiri ali več . To smo šteli med
napačne odgovore, kar je prikazano tudi na Grafu 13.
Med učenci različnih starosti nismo zasledili statistično pomembnih razlik (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 4,949, df = 3, p = 0,176) in tudi med učenci različnih šol ne (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 1,257, df = 2, p = 0,533). Prav tako nismo pomembnih razlik zaznali
med učenci različnega spola (Mann-Whitneyjev preizkus; U = 11419, Z = -0,596, P = 0,551).
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6. vprašanje: Na spodnji sliki dopolni, kaj je potrebno za proces fotosinteze in kaj pri tem
procesu nastane.
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Graf 14: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 6. vprašanje
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Z Grafa 14 lahko razberemo, da so učenci na sliko večinoma zapisali pravilne odgovore,
torej svetloba (63,8 %), voda (66,8 %), sladkor (54,1 %), ogljikov dioksid (60,6 %) in kisik
(67,8%). To so tudi najpogostejši odgovori.
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Graf 15: Grafična predstavitev z deležema pravilno in nepravilno obkroženih kombinacij odgovorov učencev
na 6. vprašanje

Z Grafa 15 lahko razberemo, da je vsa prazna polja pravilno izpolnilo 29,6 % učencev. Tak
rezultat je verjetno posledica dejstva, da je bilo 6. vprašanje odprtega tipa, kjer so morali
učenci sami zapisati odgovore in ne le izbrati med že danimi.
Med učenci različnih starosti nismo zasledili statistično pomembnih razlik (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 4,361, df = 3, p = 0,225) in tudi med učenci različnega spola ne
(Mann-Whitneyjev preizkus; U = 11266,5, Z = -0,836, P=0,403).
Statistično pomembne razlike pa so se pojavile med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 13,855, df = 2, p = 0,001), saj so učenci OŠ Sežana vpisali pravilne odgovore
v prazna polja največkrat, učenci OŠ Kozina pa najmanjkrat.
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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.
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Graf 16: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 7. vprašanje

Z Grafa 16 lahko razberemo, da je 30,3 % učencev na zastavljeno vprašanje odgovorilo
pravilno. Drugi najpogostejši je odgovor e, torej toplota (25,3 %).
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 6,108, df = 3, p = 0,106), prav tako ne med učenci različnih šol (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 1,272, df = 2, p = 0,529) ter med učenci različnega spola (MannWhitneyjev preizkus; U = 11282,5, Z = -0,660, P = 0,509).
25 učencev (8,1 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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8. vprašanje: Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:
a) kemijske energije;
b) svetlobne energije;
c) toplote.
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Graf 17: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 8. vprašanje

Z Grafa 17 lahko razberemo, da je 71,6 % učencev pravilno odgovorilo na zastavljeno
vprašanje.
Med učenci različnih starosti nismo zasledili statistično pomembnih razlik (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 0,444, df = 3, p = 0,931) in tudi med učenci različnega spola ne
(Mann-Whitneyjev preizkus; U = 9600, Z = -1,5, P = 0,134).
Statistično pomembne razlike pa so se pojavile med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 6,047, df = 2, p = 0,049), saj so učenci OŠ Divača na vprašanje največkrat
odgovorili pravilno, učenci OŠ Sežana pa najmanjkrat.
18 učencev (5,8 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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9. vprašanje: Fotosinteza poteka v:
a) celotni rastlini;
b) koreninah;
c) listih;
d) steblih;
e) zelenih delih rastline.
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Graf 18: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 9. vprašanje

Z Grafa 18 lahko razberemo, da je 35,1 % učencev na vprašanje odgovorilo pravilno.
Najštevilčnejši odgovor je bil odgovor c (45,3 %), anketirani učenci so torej mnenja, da
fotosinteza poteka le v listih.
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 3,803, df = 3, p = 0,283) in tudi med učenci različnega spola ne (MannWhitneyjev preizkus; U = 9673, Z = -1,872, P = 0,061).
Statistično pomembne razlike pa so se pojavile med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 6,371, df = 2, p = 0,041), saj so učenci OŠ Sežana na zastavljeno vprašanje
največkrat odgovorili pravilno, učenci OŠ Kozina pa najmanjkrat.
11 učencev (3,6 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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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.
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Graf 19: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 10. vprašanje

Z Grafa 19 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 59,6 %,
torej je odgovor d tudi najštevilčnejši odgovor.
Med učenci različnih starosti nismo zasledili statistično pomembnih razlik (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 2,425, df = 3, p = 0,489) in tudi med učenci različnega spola ne
(Mann-Whitneyjev preizkus; U = 8716,5, Z = -1,819, P = 0,069).
Statistično pomembne razlike so se pojavile med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 6,419, df = 2, p = 0,040), saj so učenci OŠ Sežana na vprašanje odgovorili
pravilno največkrat, učenci OŠ Kozina pa najmanjkrat.
27 učencev (8,8 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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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.
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Graf 20: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 11. vprašanje glede na to, ali so izbrali možen
odgovor ali ne

Z Grafa 20 lahko razberemo, da so učenci večinoma izbrali dva izmed treh pravilnih
odgovorov. Najpogosteje so menili, da rastline iz tal sprejemajo mineralne snovi (69,3 %)
in vodo (73,3 %), manj učencev pa je izbralo tudi odgovor anorganske snovi (11,8 %).
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Graf 21: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 11. vprašanje (kot celoto)

Z Grafa 21 lahko razberemo, da so le 3 % učencev izbrali vse pravilne odgovore in hkrati
nobenega napačnega, kar pomeni, da so popolnoma pravilno odgovorili na vprašanje.
Nekateri učenci so obkrožili le dva možna odgovora, spet drugi štiri ali več in v takih
primerih smo odgovor na celotno vprašanje šteli kot nepravilen.
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 6,338, df = 3, p = 0,96), prav tako ne med učenci različnih šol (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 11447, df = 2, p = 0,485) in med učenci različnega spola (MannWhitneyjev preizkus; U = 10801, Z = -1,024, P = 0,306).
10 učencev (3,25 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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12. vprašanje: V katerih delih rastline je klorofil?
a) V celotni rastlini.
b) V koreninah.
c) V listih.

delež odgovorov v procentih
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Graf 22: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 12. vprašanje

Z Grafa 22 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 45,1 %,
torej je odgovor d hkrati tudi najpogostejši odgovor.
Med učenci različnih starosti smo zasledili statistično pomembne razlike (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 10,206, df = 3, p = 0,017), saj so učenci 7. razredov na zastavljeno vprašanje
odgovorili pravilno največkrat, učenci 8. razredov pa najmanjkrat.
Tudi med učenci različnih šol smo zasledili statistično pomembne razlike (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 7,376, df = 2, p = 0,025), saj so učenci OŠ Sežana največkrat izbrali pravilni
odgovor, najmanjkrat pa učenci OŠ Kozina.
Med učenci različnih spolov ni bilo statistično pomembnih razlik (Mann-Whitneyjev
preizkus; U = 8608,5, Z = -1,574, P = 0,116).
30 učencev (9,7 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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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.
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Graf 23: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 13. vprašanje

Z Grafa 23 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 49,7 %,
torej je odgovor c tudi najpogostejši odgovor.
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 2,176, df = 3, p = 0,537), prav tako ne med učenci različnih šol (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 2,927, df = 2, p = 0,231) in med učenci različnega spola (MannWhitneyjev preizkus; U = 10402, Z = -0,384, P = 0,701).
15 učencev (4,9 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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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.
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Graf 24: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 14. vprašanje

Z Grafa 24 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 55,7 %,
kar pomeni, da je bil odgovor a tudi najbolj zastopan odgovor.
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 3,814, df = 3, p = 0,282) in tudi ne med učenci različnega spola (MannWhitneyjev preizkus; U = 9753,5, Z = -0,853, P = 0,394).
Statistično pomembne razlike so se pojavile med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 6,969, df = 2, p = 0,031), saj so učenci OŠ Kozina na vprašanje največkrat
odgovorili pravilno, učenci OŠ Sežana pa so podali najmanj pravilnih odgovorov.
20 učencev (6,5 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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15. vprašanje: Od kod dobijo rastline hrano?
a) Črpajo jo iz tal.
b) Dobijo jo od sonca.
c) Izdelajo jo same.
c) Sprejmejo jo iz vode in kisika.
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Graf 25: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 15. vprašanje

Z Grafa 25 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 51,3 %,
odgovor c je torej najbolj zastopan odgovor med vsemi možnimi odgovori.
Med učenci različnih starosti smo zasledili statistično pomembne razlike (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 14,026, df = 3, p = 0,003), saj so učenci 7. razredov na zastavljeno vprašanje
največkrat odgovorili pravilno, najmanjkrat pa so pravilen odgovor izbrali učenci 9.
razredov.
Tudi med učenci različnih šol smo zasledili statistično pomembne razlike (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 12,813, df = 2, p = 0,002), saj so pravilen odgovor največkrat izbrali učenci
OŠ Divača, najmanjkrat pa učenci OŠ Kozina.
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Med učenci različnih spolov ni bilo statistično pomembnih razlik (Mann-Whitneyjev
preizkus; U = 9490, Z = -0,166, P = 0,868).
30 učencev (9,7 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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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.
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Graf 26: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 16. vprašanje

Z Grafa 26 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 27 %.
Najpogosteje zastopan odgovor je bil odgovor b, po čemer lahko sklepamo, da slaba polovica
učencev (40,4 %) meni, da celično dihanje poteka v listnih celicah.
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 0,864, df = 3, p = 0,836), prav tako ne med učenci različnih šol (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 4,525, df = 2, p = 0,104) in med učenci različnega spola (MannWhitneyjev preizkus; U = 9269,5, Z = -1,028, P = 0,304).
25 učencev (8,1 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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17. vprašanje: Kakšna je povezava med fotosintezo in celičnim 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.
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Graf 27: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 17. vprašanje

Z Grafa 27 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 52,3 %,
odgovor a je torej tudi najpogostejši odgovor.
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 2,052, df = 3, p = 0,562), ravno tako ne med učenci različnega spola (MannWhitneyjev preizkus; U = 8930, Z = -1,710, P = 0,087).
Statistično pomembne razlike so se pojavile med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 10,730, df = 2, p = 0,005), saj so učenci OŠ Kozina na vprašanje odgovorili
pravilno največkrat, učenci OŠ Divača pa najmanjkrat.
18 učencev (5,8 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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18. vprašanje: Kdaj pri rastlinah poteka celično dihanje?
a) Nikoli.
b) Podnevi.
c) Ponoči.
d) Ves čas.
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Graf 28: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na 18. vprašanje

Z Grafa 28 lahko razberemo, da je bilo pravilnih odgovorov na zastavljeno vprašanje 55,3 %,
torej je odgovor d hkrati tudi najpogostejši odgovor.
Med učenci različnih starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 3,487, df = 3, p = 0,322).
Statistično pomembne razlike so se pojavile med učenci različnih šol (Kruskal-Wallisov
preizkus; χ2 = 9,065, df = 2, p = 0,011), saj so učenci OŠ Divača na vprašanje pravilno
odgovorili največkrat, učenci OŠ Kozina pa najmanjkrat.
Tudi med učenci različnih spolov smo zasledili statistično pomembne razlike (MannWhitneyjev preizkus; U = 9219, Z = -2,107, P = 0,035), saj so bili pri izbiranju pravilnega
odgovora fantje uspešnejši od deklet.
16 učencev (5,2 %) na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo.
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19. vprašanje
Vprašanje smo razčlenili na 2 podenoti (a in b). Ker sta to vprašanji, na kateri so učenci
odgovarjali z Likertovo lestvico, pravilnih ali napačnih odgovor ni.
V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami.
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Graf 29: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na prvo trditev 19. vprašanja

Z Grafa 29 lahko razberemo, da se skoraj polovica (47,8 %) učencev z dano trditvijo strinja
ali zelo strinja, kar pomeni, da so se jim zdela vprašanja razumljiva. Približno polovica
učencev pa se ni mogla odločiti (22,2 %), se ni strinjala (13,8 %) ali pa se s trditvijo zelo ni
strinjala (16,2 %).
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Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,15 (SD = 1,28). Med odgovori učencev različnih
spolov ni bilo statistično pomembnih razlik (Mann-Whitneyjev preizkus; U = 10776, Z = 0,348, P = 0,728).
Statistične razlike pa smo zasledili med učenci različnih starosti (Kruskal-Wallisov preizkus;
χ2 = 13,681,

df = 3, p = 0,003), saj so tej trditvi višje ocene dodelili učenci 6. razredov,

najnižje ocene pa učenci 7. razredov.
Prav tako je moč opaziti statistično pomembne razlike med učenci različnih šol (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 16,153, df = 2, p = 0,000), saj so učenci OŠ Divača dodelili višje
ocene kot učenci OŠ Kozina, katerih ocene so bile najnižje.
10 učencev (3,25 %) ni odgovorilo na vprašanje.
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Graf 30: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na drugo trditev 19. vprašanja

Z Grafa 30 lahko razberemo, da se 40,7 % učencev z dano trditvijo strinja (25,4 %) ali zelo
strinja (15,3 %), kar pomeni, da jim je bilo všeč sodelovati v naši raziskavi. Nekaj učencev
se glede trditve ni moglo odločiti (20,1 %), ostalim (38,4 %) pa sodelovanje v raziskavi ni
bilo oziroma jim zelo ni bilo všeč.
Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,94 (SD = 1,40). Med odgovori učencev različnih
spolov ni bilo pomembnih razlik (Mann-Whitneyjev preizkus; U = 9651,

Z = -1,714, P

= 0,087)
Statistične razlike pa smo zasledili med učenci različnih starosti (Kruskal-Wallisov preizkus;
χ2 = 26,221,

df = 3, p = 0,000), saj so tej trditvi višje ocene dodelili učenci 6. razredov,

najnižje ocene pa učenci 8. razredov.
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Prav tako lahko opazimo statistično pomembne razlike med učenci različnih šol (KruskalWallisov preizkus; χ2 = 25,284, df = 2, p = 0,000), saj so učenci OŠ Divača dodelili višje
ocene kot učenci OŠ Kozina, katerih ocene so bile najnižje.
12 učencev (3,9 %) ni odgovorilo na vprašanje.
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5

RAZPRAVA

Za preglednejšo interpretacijo dobljenih rezultatov vprašalnika smo nadaljnjo diskusijo
razdelili na štiri enote.
Odnos do fotosinteze in vprašalnika (1. in 19. vprašanje)
S 1. vprašanjem smo s pomočjo Likertove lestvice stališč dobili neposreden vpogled v odnos
učencev do fotosinteze.
Le 35 % učencev je odgovorilo, da jih biologija zanima, in ravno tolikšen je delež tistih, ki
se jim zdi fotosinteza zanimiva.
Zanimivo in hkrati pomirjujoče je dejstvo, da kar 89 % anketiranih učencev meni, da je
fotosinteza pomembna za življenje na Zemlji.
Zadnji dve trditvi prvega vprašanja sta se nanašali na uporabo že pridobljenega znanja o
fotosintezi v vsakdanjem življenju in pri nadaljnjem izobraževanju. Le slaba polovica
učencev se je strinjala, da jim bo znanje fotosinteze v življenju koristilo (41 %) oziroma da
je fotosinteza pomembna za splošno izobrazbo (48 %). To lahko interpretiramo kot
neodločenost osnovnošolcev, ki v danem trenutku najverjetneje še ne vedo, kje se bo
nadaljevala njihova izobraževalna pot in niso povsem prepričani o tem, če se bo znanje
fotosinteze v prihodnje izkazalo za koristno.

Podobne rezultate lahko zasledimo tudi pri Murn (2014), ki je v sklopu svojega diplomskega
dela z enakim vprašalnikom spraševala učence OŠ Dolenjske Toplice. Vzorec udeležencev
je bil sicer manjši od našega, vendar so bili dobljeni rezultati skoraj identični. Domnevamo
torej, da se slovenskim osnovnošolcem proces fotosinteze ne zdi zanimiv, vseeno pa menijo,
da je pomemben za življenje na Zemlji.
Tudi v nacionalnem poročilu Pedagoškega inštituta za leto 2006 navajajo, da je 80 %
slovenskih osnovnošolskih učencev mnenja, da jim naravoslovje pomaga razumeti stvari
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okoli njih. Vendar pa se je manj učencev strinjalo, da bodo naravoslovje uporabljali tudi
potem, ko bodo zapustili šolanje (63 %) ali kot odrasli (73 %) (Nacionalno poročilo PISA,
2006, str. 117).
Z zadnjim (19.) vprašanjem smo s pomočjo Likertove lestvice dobili vpogled v odnos
anketiranih učencev do vprašalnika.
Manj kot polovica (47 %) udeležencev se je strinjala s trditvijo, da so bila vprašanja v
raziskavi razumljiva, medtem ko je bilo le 40 % udeležencev sodelovanje v raziskavi všeč.
Obe trditvi sta posredno povezani. Če namreč osnovnošolec ne razume popolnoma
zastavljenega vprašanja, njegova samozavest pri izbiri pravilnega odgovora upade, kar se
nato pokaže kot odpor do raziskave same.
Razumevanje fotosinteze (2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 14. vprašanje)
Vsem zgoraj navedenim vprašanjem je skupno preverjanje faktografskega znanja
fotosinteze. To pomeni, da so bila vsa vprašanja preprosto zastavljena in vsi možni odgovori
osnovni elementi fotosinteze (kisik, sladkor, voda ...), pa vendar učenci na ta vprašanja niso
odgovorili s 50% pravilnostjo. Temu rezultatu so se najbolj približali pri odgovoru na 13.
vprašanje (49,7 %) in pri odgovoru na 9. vprašanje (45,3 %). V raziskavi, ki jo je izvedla
Murn (2014), je bil delež pravilnih odgovorov na ti dve vprašanji 50% ali še višji.
Največji delež pravilnih odgovorov so osnovnošolci dosegli pri 8. vprašanju, kjer so
večinoma (71,6 %) pravilno odgovorili, da je energija, ki jo rastline dobijo od sonca, v obliki
svetlobne energije. Vprašanje je bilo smiselno zastavljeno in pri izbiri odgovora so se
anketiranci lahko zanesli na izkušnje ter opazovanja iz vsakdanjega življenja. Slednje pa je
bilo tudi poglavitni razlog za manjši delež pravilnih odgovorov na 7. vprašanje (30,3 %),
kjer smo anketirance spraševali, v kakšen tip energije rastline spremenijo sončno energijo.
Skoraj polovica vseh učencev je izbrala ali odgovor d – svetlobno energijo (23,5 %) ali
odgovor e – toploto (25,1 %). Sklepamo, da so se anketiranci za tak odgovor odločili na
podlagi lastnih opažanj oziroma individualne izkušnje. Sonce in svetloba sta skoraj
sinonima, zato je bil odgovor d »najvarnejši« izmed odgovorov, medtem ko je odgovor e
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najbolj »logična« izbira, kajti vse, kar je izpostavljeno sončnim žarkom, postane sčasoma
tudi toplo. Znova pa lahko opazimo podobnost rezultatov med našo raziskavo in raziskavo,
ki jo je leta 2014 opravila Murn (7. vprašanje – 38,3 % in 8. vprašanje – 78 %).
Drugi največji odstotek pravilnih odgovorov je bil pri 10. vprašanju, kjer smo spraševali po
reaktantih fotosinteze. 59,6 % vseh učencev se je odločilo za pravilni odgovor (ogljikov
dioksid in voda). Skorajda dve tretjini vseh anketirancev sta odgovorili pravilno, kar je
nadvse spodbuden podatek. Treba pa je omeniti, da je kar četrtina (25,4 %) udeležencev kot
pravilen odgovor izbrala odgovor b, torej da sta reaktanta fotosinteze kisik in voda.
Predvidevamo, da so se nekateri izmed učencev ob pogledu na besedo reaktanta zmedli in
zato odgovorili napačno. Navsezadnje je beseda reaktant kemijski izraz, ki ga učenci
spoznajo in uporabljajo pri predmetu kemija, ta pa se po učnem načrtu prične v 8. razredu
osnovnošolskega izobraževanja.
Tretji največji delež pravilnih odgovorov je bil pri 14. vprašanju, kjer je 55,7 % učencev
odgovorilo pravilno, da sta glukoza in kisik snovi, ki nastaneta pri fotosintezi. V raziskavi
iz leta 2014 (Murn) je ta odstotek še višji, in sicer 74,8 %. Gre namreč za »osnovno«
vprašanje in uspešnost učencev je bila pričakovana.
Najmanjši delež pravilnih odgovorov pri vprašanju, kjer je možen en sam odgovor, pa je bil
pri 2. vprašanju (»Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza?«). Pravilnih odgovorov je bilo
12,6 % (pri Murn leta 2014 jih je bilo 10,8 %), kar 68,9 % učencev pa je izbralo odgovor e,
ki pravi, da fotosinteza poteka le pri rastlinah. Predvidevamo, da je dobljeni rezultat
posledica neustreznega učnega gradiva in pomanjkljivega poučevanja, pri katerem so alge
in nekatere bakterije le redko omenjene kot fotosintetski organizmi.
Pri 6. vprašanju so bili učenci primorani uporabiti znanje o fotosintezi in pravilne pojme
oziroma izraze zapisati v prazna polja slike, tako da so bili smiselno umeščeni. V naši
raziskavi je bilo 29,6 % pravilnih odgovorov, v raziskavi pri Murn (2014) pa 35 %.
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Najslabše rešeni sta bili 5. in 11. vprašanje, kjer je bilo možnih več odgovorov. Pravilnih
odgovorov na 5. vprašanje je bilo 28,3 % (pri Murn leta 2014 jih je bilo 33,3 %), na
11. vprašanje pa le 3 % (pri Murn 6,7 %).
Razumevanje celičnega dihanja (16., 17. in 18. vprašanje)
Tri vprašanja (16., 17. in 18.) so se posredno ali neposredno navezovala na proces celičnega
dihanja. Gre za proces, ki se v učnih načrtih pojavi v 6. razredu naravoslovnega
izobraževanja, in je zelo zahtevna tema. Predvidevamo, da so ravno zato učenci dosegli manj
kot 60 % pravilnih odgovorov.
Največ pravilnih odgovorov je bilo pri 18. vprašanju, kar pomeni, da 55,3 % vseh učencev
ve, da celično dihanje pri rastlinah poteka ves čas. 17. in 18. vprašanje sta vsebinsko podobni,
zato ne preseneča, da sta podobna tudi deleža pravilnih odgovorov; učenci vedo, da procesa
fotosinteze in celičnega dihanja potekata istočasno (52,3 %) in to ne samo ponoči ali samo
podnevi, temveč ves čas (55,3 %). V raziskavi leta 2014 (Murn) so učenci pokazali nekaj
več znanja: 17. vprašanje – 67,5 % in 18. vprašanje – 57 %.
Najmanj pravilnih odgovorov pri vprašanjih o celičnem dihanju je bilo pri 16. vprašanju, in
sicer 27 %. Le četrtina anketiranih učencev se je pravilno odločila, da celično dihanje poteka
v vseh rastlinskih celicah. Procentualno največji delež nepravilnih odgovorov je bil pri
odgovoru b (40,4 %), saj so udeleženci raziskave napačno sklepali, da celično dihanje poteka
v celicah listov.
Napačne predstave o fotosintezi (3., 4., 13. in 15. vprašanje)
O fotosintezi kot težko dojemljivi in še težje predstavljivi učni temi smo že pisali. Omenili
smo tudi najpogostejše napačne predstave o fotosintezi, ki jih imajo ne le osnovnošolci,
temveč tudi starejši dijaki in celo odrasli. V naši raziskavi smo odgovore na 3., 4., 13. in 15.
vprašanje uporabili za odkrivanje napačnih predstav o fotosintezi.
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Tri izmed vprašanj se nanašajo na hrano rastlin (3., 13. in 15. vprašanje). 3. vprašanje
neposredno sprašuje, kaj je hrana rastlin. Samo 11,9 % učencev je pravilno odgovorilo, da
so to organske snovi. 22,8 % anketirancev meni, da je hrana rastlin voda (odgovor e), 28,7 %
anketirancev pa meni, da so hrana rastlin anorganske in organske snovi, ogljikov dioksid,
svetloba/energija in voda (odgovor f).
Ti odgovori kažejo, da učenci preprosto ne razumejo, kaj je hrana rastlin. Koncept
spreminjanja anorganskih snovi v organske je zanje težko dojemljiv. Ko so odgovarjali na
zastavljeno vprašanje, so najverjetneje izhajali iz lastnih opažanj in spoznanj, saj vedo, da
rastlina, ki je ne zalijemo, sčasoma oveni in tudi propade. Odgovor f pa je bil najbolj »varen«
izmed možnih odgovorov, saj je naštetih dovolj elementov, povezanih s fotosintezo, da se
jim je zdel pravilen.
Odgovori na 3. vprašanje so po našem mnenju pokazatelj faktografskega učenja. Učenci se
definicijo fotosinteze naučijo na pamet, ne razumejo pa povezav med njenimi osnovnimi
elementi in bistva samega procesa. V raziskavi, ki jo je opravila Murn (2014), so učenci
dosegli veliko boljše rezultate (39,7 % pravilnih odgovorov).
S 13. vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali učenci vedo, kolikšen del hrane, ki jo rastline
potrebujejo za preživetje, proizvedejo same. 49,7 % pravilnih odgovor je potrdilo, da vsaj
polovica vseh učencev ve, da vso. Tudi v raziskavi leta 2014 (Murn) je bilo pravilnih
odgovorov podobno število (52,5 %).
Pri 15. vprašanju nas je zanimalo, ali učenci vedo, od kod dobijo rastline hrano. 51,3 %
učencev je pravilno odgovorilo, da jo izdelajo same. V raziskavi leta 2014 (Murn) je bil ta
odstotek še nekoliko višji, in sicer 62,2 %. Vendar se znova izkaže, da učenci hrano rastlin
enačijo z v vodi raztopljenimi mineralnimi snovmi, saj je kar 36,1 % anketirancev izbralo
odgovor b, torej menijo, da rastline hrano črpajo iz tal. Domnevajo, da rastline iz tal črpajo
vodo, torej je voda z raztopljenimi mineralnimi snovmi hrana; če slednje ni, rastlina namreč
oveni in zato propade.
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Odgovori na ta tri vprašanja so pokazali, da učenci ne razumejo, kaj je hrana rastlin. Morda
se zdi nerazumljivo, da je nekaj tako osnovnega in preprostega, kot je hrana, tako težko
dojemljivo. Vendar rezultati niso presenetljivi, če vemo, da hrana v učnih načrtih ni nikjer
natančno definirana.
Četrto vprašanje sprašuje po glavni funkciji fotosinteze. Zelo je razširjena napačna
predstava, da je to glukoza (Domingos - Grilo, Reis - Grilo, Ruiz in Mellado, 2012). V naši
raziskavi je 44,3 % vseh učencev pravilno odgovorilo, da je glavna funkcija fotosinteze
tvorba glukoze (sladkorja), vendar je še vedno skoraj enak delež anketirancev (41,9 %), ki
meni, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba kisika. V raziskavi leta 2014 (Murn) je 21,8 %
udeležencev odgovorilo na zastavljeno vprašanje pravilno, kar 66,4 % anketirancev pa je
menilo, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba kisika. Dejstva, da je kisik le stranski
produkt fotosinteze, da je za večino živih bitij najpomembnejši plin v ozračju in da kisik v
fotosintezi ne nastane iz ogljikovega dioksida, po našem mnenju premalo poudarjajo tako
učna gradiva kot tudi učitelji.
Naravoslovni dosežki učencev naše raziskave niso zadovoljivi. Povprečen dosežek na vsa
zastavljena vprašanja (od 2. do vključno 18. vprašanja) je 39,5 %.
Vendar pa so naravoslovni dosežki slovenskih učencev v mednarodnem merilu visoki, saj
slovenski učenci presegajo povprečje 500 točk za 19 točk (skupaj torej 519 točk), kar nas
uvršča na 20. mesto na lestvici (Nacionalno poročilo PISA, 2006). Na samem vrhu
naravoslovne pismenosti je Finska (563 točk), nato Hongkong, Kanada, Kitajski Tajpej,
Estonija, Japonska in Nova Zelandija. Primerjava dosežkov na naravoslovnem področju
znotraj Slovenije uvršča gorenjsko regijo na sam vrh lestvice s 533 točkami, medtem ko je
na samem dnu pomurska regija s 488 točkami (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012).
Obalno-kraška regija, kjer smo izvajali našo raziskavo, pa je s 510 točkami osma na lestvici
(Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012).
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6

SKLEPI

Pred izvedbo raziskave smo postavili štiri delovne hipoteze, ki smo jih na podlagi rezultatov
testa znanja sprejeli oz. zavrnili.
1. hipoteza: Znanje osnovnošolcev o fotosintezi ni zadovoljivo.
Prvo hipotezo smo sprejeli, saj je bil od 17 vprašanj, s katerimi smo preverjali znanje, pri
11 vprašanjih (2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 12., 13. in 16.) delež pravilnih odgovorov nižji od
50 %.
2. hipoteza: Znanje osnovnošolcev o fotosintezi je večinoma faktografsko.
Drugo hipotezo smo sprejeli na temelju odgovorov na 6., 10. in 14. vprašanje. Učenci so
pokazali zadovoljivo znanje pri dveh faktografskih vprašanjih (10. in 14.), ne pa tudi pri
6. vprašanju, kjer so morali uporabiti nefaktografsko znanje oziroma znanje v povezavi z
logičnim sklepanjem.
3. hipoteza: Učenci višjih razredov imajo boljše znanje o fotosintezi kot učenci nižjih
razredov.
Tretjo hipotezo smo delno sprejeli, saj so se od 17 vprašanj, s katerimi smo preverjali znanje,
statistično pomembne razlike med učenci različne starosti pokazale pri devetih vprašanjih.
Izkazalo se je, da imajo učenci 9. razredov najboljše znanje o fotosintezi.

4. hipoteza: Med znanjem deklet in fantov ni razlik v znanju fotosinteze.
Četrto hipotezo smo sprejeli, saj smo našli samo eno razliko med dekleti in fanti v znanju
fotosinteze, in sicer pri 18. vprašanju.
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7

POVZETEK

Fotosinteza in celično dihanje (respiracija) sta za učence osnovnošolskega izobraževanja eni
izmed najtežjih tem. V skladu s prenovljenimi učnimi načrti začnejo učenci pri nas
fotosintezo podrobneje spoznavati že v 6. razredu, ravno tako tudi proces celičnega dihanja.
V nadaljnjih razredih naravoslovnega izobraževanja se pridobljeno znanje le nadgrajuje
oziroma povezuje z ostalimi učnimi temami.
Fotosinteza je kompleksen biološki proces s številnimi konceptualnimi vidiki in predstavlja
temelj razumevanja ekologije in delovanja ekosistemov. Celično dihanje pa je sestavljeno iz
številnih metabolnih procesov, ki se medsebojno dopolnjujejo, za njihovo razumevanje pa
je nujno potrebno dobro znanje molekularne kemije. Pri razumevanju obeh procesov pride
do oblikovanja napačnih predstav, ki se kasneje prenašajo tudi v nadaljnje izobraževanje.
Cilj naše raziskave je bil dobiti vpogled v znanje osnovnošolcev o procesu fotosinteze in
celičnega dihanja (respiracije) ter ugotoviti, ali imajo tudi slovenski osnovnošolci značilne
napačne predstave, povezane s tema procesoma. Hkrati smo želeli preveriti, kakšen je odnos
učencev do fotosinteze.
Testiranje smo izvedli na vzorcu učencev treh osnovnih šol na Primorskem, kjer smo zajeli
6., 7., 8. in 9. razred, tako da je pri raziskavi sodelovalo skupno 307 učencev.
Anketni vprašalnik je vseboval 19 vprašanj (Priloga A). Z enim delom vprašalnika (2.–18.
vprašanje) smo preverjali, kakšno je znanje učencev o fotosintezi. V tem delu so bila
vprašanja večinoma izbirnega tipa, eno vprašanje je bilo odprtega tipa (6. vprašanje). Z
drugim delom vprašalnika (1. in 19. vprašanje) smo preverjali odnos učencev do fotosinteze.
Tu 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.
V povezavi s stališči učencev do fotosinteze smo ugotovili, da 89,1 % učencev meni, da je
fotosinteza pomembna za življenje na Zemlji, vendar se samo tretjini učencev (35,3 %) zdi
zanimiva. Manj kot polovica učencev meni, da jim bo poznavanje fotosinteze v življenju
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koristilo (41,5 %) ter da je poznavanje bistva fotosinteze pomembno za splošno izobrazbo
(48,4 %). Za biologijo se zanima 35,8 % učencev.
Postavili smo štiri delovne hipoteze, od katerih smo tri sprejeli v celoti, eno pa delno.
Ugotovili smo, da znanje fotosinteze med anketiranimi učenci ni zadovoljivo in da je
večinoma faktografsko. Izkazalo se je, da imajo učenci višjih razredov boljše znanje v
primerjavi z učenci nižjih razredov. Razlika v znanju o fotosintezi med spoloma pa se je
pokazala samo pri odgovorih na eno vprašanje.
Značilne napačne predstave v povezavi s fotosintezo in celičnim dihanjem, ki jih ima vsaj
petina učencev v naši raziskavi, so na primer: hrana rastlin je voda, glavna funkcija
fotosinteze je tvorba kisika, rastline hrano črpajo iz tal, pri rastlinah poteka fotosinteza takrat,
ko celičnega dihanja ni ipd.
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PRILOGE

PRILOGA A
PRILOGA A: Vprašalnik
VPRAŠALNIK

Razred: 6. 7. 8. 9.
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

Se

strinjam.

strinjam.

Biologija me zanima.
Fotosinteza je pomembna za
življenje na Zemlji.
Fotosinteza je zanimiva.
Poznavanje fotosinteze mi bo v
življenju koristilo.
Poznavanje bistva fotosinteze
je pomembno za splošno
izobrazbo.
2. 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.

ne

Ne morem

Se

Zelo

se odločiti.

strinjam.

strinjam.

se

3. Kaj je hrana rastlin?
a) Anorganske snovi.
b) Ogljikov dioksid.
c) Organske snovi.
d) Svetloba/energija.
e) Voda.
f) Vse našteto.

4. Katera je glavna funkcija fotosinteze?
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.

Nastaja :
________

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. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?
a) Glukoza in kisik.
b) Kisik in voda.
c) Ogljikov dioksid in glukoza.
d) Ogljikov dioksid in voda.

15. Od kod dobijo rastline hrano?
a) Črpajo jo iz tal.
b) Dobijo jo od Sonca.
c) Izdelajo jo same.
c) Sprejmejo jo iz vode in kisika.
16. 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.
17. Kakšna je povezava med fotosintezo in celičnim 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.

18. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje?
a) Nikoli.
b) Podnevi.
c) Ponoči.
19. V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami :

a) Vprašanja v raziskavi
so bila razumljiva.
b)

Všeč

mi

je

bilo

sodelovati v tej raziskavi.

HVALA!

Zelo se ne

Se

strinjam.

strinjam.

ne

Ne

morem

se odločiti.

Se

Zelo

strinjam.

strinjam.

se

PRILOGA B
PRILOGA B: statistični izračuni
Priloga B1: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev različnih razredov
oziroma različne starosti (statistično pomembne razlike so obarvane rdeče).

1 a.
1 b.
1 c.
1 d.
1 e.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19 a.
19 b.

VPRAŠANJE
Biologija me zanima.
Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji.
Fotosinteza je zanimiva.
Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo.
Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za
splošno izobrazbo.
Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza?
Kaj je hrana za rastline?
Katera je glavna funkcija fotosinteze?
Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?
Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces
fotosinteze in kaj pri tem procesu nastane.
V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno
energijo?
Energijo, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:
Fotosinteza poteka v:
Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi sta
reaktanta (vstopata v reakcijo)?
Katere snovi rastlina sprejema iz tal?
V katerih delih rastline je klorofil?
Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje,
rastline proizvedejo same?
Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?
Od kod dobijo rastline hrano?
V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje
(respiracija)?
Kakšna je povezava med fotosintezo in celičnem
dihanjem pri rastlinah?
Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje?
Vprašanja v raziskavi so bila zanimiva.
Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

Preizkus Kruskal-Wallis
χ2
df
p
9,874
3
0,020
4,055
3
0,256
12,623
9,410
16,682

3
3
3

0,006
0,024
0,001

7,669
11,788
2,701
4,949
4,361

3
3
3
3
3

0,053
0,008
0,440
0,176
0,225

6,108

3

0,106

0,444
3,803
2,425

3
3
3

0,931
0,283
0,489

6,338
10,206
2,176

3
3
3

0,096
0,017
0,537

3,814
14,026
0,864

3
3
3

0,282
0,003
0,836

2,052

3

0,562

3,487
13,681
26,221

3
3
3

0,322
0,003
0,000

Priloga B2: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev različnih šol (statistično
pomembne razlike so obarvane rdeče).

1 a.
1 b.
1 c.
1 d.
1 e.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19 a.
19 b.

VPRAŠANJE
Biologija me zanima.
Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji.
Fotosinteza je zanimiva.
Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo.
Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za
splošno izobrazbo.
Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza?
Kaj je hrana za rastline?
Katera je glavna funkcija fotosinteze?
Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?
Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces
fotosinteze in kaj pri tem procesu nastane.
V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno
energijo?
Energijo, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:
Fotosinteza poteka v:
Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi sta
reaktanta (vstopata v reakcijo)?
Katere snovi rastlina sprejema iz tal?
V katerih delih rastline je klorofil?
Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje,
rastline proizvedejo same?
Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?
Od kod dobijo rastline hrano?
V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje
(respiracija)?
Kakšna je povezava med fotosintezo in celičnem
dihanjem pri rastlinah?
Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje?
Vprašanja v raziskavi so bila zanimiva.
Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

Preizkus Kruskal-Wallis
χ2
df
16,153
2
7,655
2
32,603
2
34,524
2
39,353
2

p
0,000
0,022
0,000
0,000
0,000

0,426
2,830
7,977
1,257
13,855

2
2
2
2
2

0,808
0,243
0,019
0,533
0,001

1,272

2

0,529

6,047
6,371
6,419

2
2
2

0,049
0,041
0,040

1,447
7,376
2,927

2
2
2

0,485
0,025
0,231

6,969
12,813
4,525

2
2
2

0,031
0,002
0,104

10,730

2

0,005

9,065
35,707
25,284

2
2
2

0,011
0,000
0,000

Priloga B3: Statistična pomembnost razlik med odgovori deklet in fantov (statistično
pomembne razlike so v poudarjenem tisku).

1 a.
1 b.
1 c.
1 d.
1 e.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19 a.
19 b.

VPRAŠANJE
Biologija me zanima.
Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji.
Fotosinteza je zanimiva.
Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo.
Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za
splošno izobrazbo.
Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza?
Kaj je hrana za rastline?
Katera je glavna funkcija fotosinteze?
Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?
Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces
fotosinteze in kaj pri tem procesu nastane.
V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno
energijo?
Energijo, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:
Fotosinteza poteka v:
Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi
sta reaktanta (vstopata v reakcijo)?
Katere snovi rastlina sprejema iz tal?
V katerih delih rastline je klorofil?
Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje,
rastline proizvedejo same?
Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?
Od kod dobijo rastline hrano?
V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje
(respiracija)?
Kakšna je povezava med fotosintezo in celičnem
dihanjem pri rastlinah?
Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje?
Vprašanja v raziskavi so bila zanimiva.
Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

Preizkus Mann-Whitney U
U
Z
9954,500
-2,229
11141,000
-0,510
10398,500
-1,456
3715,000
-2,654
10924,500
-1,042

P
0,026
0,610
0,145
0,008
0,297

10668,500
8879,000
10228,500
11419,000
11266,500

-1,180
-0,147
-0,316
-0,596
-0,836

0,238
0,883
0,752
0,551
0,403

11282,500

-0,660

0,509

9600,000
9673,000
8716,500

-1,500
-1,872
-1,819

0,134
0,061
0,069

10801,000
8608,500
10402,000

-1,024
-1,574
-0,384

0,306
0,116
0,701

9753,500
9490,000
9269,500

-0,853
-0,166
-1,028

0,394
0,868
0,304

8930,000

-1,710

0,087

9219,000
10776,000
9651,000

-2,107
-0,348
-1,714

0,035
0,728
0,087

