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POVZETEK 

Fotosinteza je eden od najpomembnejših procesov na Zemlji, zato je pomembno poznati vsaj 

njegove osnove. S temi se začnejo v Sloveniji spoznavati učenci v 5. razredu osnovne šole. Ker 

gre za kompleksen proces, se že na začetku učenja pojavijo napačne predstave, ki se nato zaradi 

različnih vzrokov ohranjajo še na srednješolski stopnji in tudi pri študentih. 

Namen te raziskave je bil ugotoviti, kako kakovostno je znanje fotosinteze med študenti 

biološke in nebiološke smeri študija ter katere so njihove najpogostejše napačne predstave. 

Testiranje je bilo izvedeno na 154 študentih. 70 % študentov je bilo s Pedagoške fakultete, smer 

dvopredmetni učitelj biologija z vezavo, ostalih 30 % študentov pa je bilo s Filozofske fakultete. 

30 % anketiranih študentov je iz 1. letnika, 50 % iz 2. in 20 % iz 3. letnika. Vprašalnik je obsegal 

31 vprašanj, od tega jih je 21 preverjalo znanje o fotosintezi, 5 odnos do fotosinteze in biologije 

ter 2 odnos do raziskave in vprašalnika.  

Ugotovili smo, da imajo študentje biološkega programa študija boljše znanje o fotosintezi kot 

študentje nebiološkega programa. Prav tako imajo študentje višjih letnikov več znanja od 

študentov nižjih letnikov. Napačne predstave so se pojavile pri študentih obeh programov in 

vseh letnikov, vendar so bile pri študentih 1. letnika oziroma pri študentih nebiološkega študija 

pogostejše. 

Ključne besede: fotosinteza, napačne predstave, respiracija, hrana, energija 
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ABSTRACT 

Photosynthesis is one of the most important processes on Earth, thus knowing at least its basic 

principles is essential. In Slovenia, the students become acquainted with these principles in the 

fifth form of elementary school. Due to the complexity of the photosynthesis process, the 

students hold misconceptions about it since the very beginning of the learning process. Due to 

several factors and reasons, these misconceptions persist throughout the secondary school and 

university studies.   

The aim of this research is to determine the accuracy and quality of the knowledge pertaining 

to the photosynthesis process among the students majoring in Biology and those majoring in 

study fields other than Biology. Moreover, the aim is also to identify the most frequent of 

misconceptions.  

The survey was conducted among 154 students: the students of the double-subject study 

program Primary Teacher with Biology from the Faculty of Education represent 70% of the 

respondents; the rest were students from the Faculty of Arts, who represent 30% of the 

respondents. Thirty percent of the respondents were first-year students, 50% were second-year 

students and the remaining 20 % were third-year students. The questionnaire consists of 31 

questions, 21 of which evaluate the knowledge about the photosynthesis, 5 of them pertain to 

the attitude toward the photosynthesis process and biology, and the remaining 2 questions relate 

to the attitude toward the survey and the questionnaire.     

The findings show that the students majoring in Biology possess better knowledge about the 

photosynthesis than the students majoring in other study fields. Similarly, the second and third-

year students are more knowledgeable about the subject in question than the first-year students. 

The misconceptions about the process of photosynthesis occur in both groups of students 

although they come forth more frequently with the first-year students majoring in non-biology 

study fields.    

 

Key words: photosynthesis, misconceptions, cellular respiration, food, energy 
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1 UVOD 

Fotosinteza je eden od ključnih procesov na Zemlji. Proces je pomemben iz več vidikov – 

ekološkega, biokemijskega, fiziološkega in energetskega (Waheed in Lucas, 1992). Prav zaradi 

tega se je pomembno vprašati, kaj znamo povedati o fotosintezi oziroma koliko znanja o tem 

procesu, ki ga pridobimo v osnovni šoli in nekateri tudi v srednji šoli ter na fakulteti, uspemo 

usvojiti. Zato sem se odločila za raziskavo, ki primerja znanje fotosinteze in odnos do nje  pri 

študentih, ki so obravnavali proces fotosinteze na fakulteti in študente, ki fotosinteze niso 

obravnavali.  

Z raziskavo sem želela tudi ugotoviti, v kolikšni meri se napačne predstave pojavljajo in pri 

katerih študentih so pogostejše glede na program in letnik študija. Predvsem sem se osredotočila 

na pojmovanje hrane za rastline, kot jo razumejo študentje ter na osnove fotosinteze – katere 

snovi rastlina potrebuje, katere snovi nastajajo, kaj je glavna naloga fotosinteze, kje poteka in 

primerjava s celičnim dihanjem. Študentje bi morali glede na cilje v osnovni šoli poznati 

odgovore na vsa vprašanja.  

1.1 Cilji 

Namen raziskave je ugotoviti, kako dobro razumejo proces fotosinteze študenti – bodoči učitelji 

biologije in kako tisti, ki ne bodo poučevali biologije. Poleg tega nas zanima, ali je med njimi 

razlika glede na letnik in smer študija. Prav tako želimo preveriti, ali pri kateri od skupin v 

vzorcu obstajajo napačne predstave, povezane s fotosintezo. 

1.2 Raziskovalna vprašanja 

V skladu s cilji smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

 Kakšna je kakovost znanja študentov o fotosintezi?  

 Ali se kakovost znanja študentov o fotosintezi razlikuje glede na smer in letnik študija? 

 Ali se pri študentih pojavljajo napačne predstave, povezane s fotosintezo? 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 Splošno o fotosintezi  

Fotosinteza predstavlja temelj življenja na Zemlji, saj zagotavlja živim bitjem vse hranilne 

snovi in večino energije. Gre za proces, pri katerem se svetlobna energija veže v molekule živih 

organizmov in se nato porabi za življenjske procese (Blankenship, 2002), med drugim za 

celično dihanje (Anderson, Sheldon in Dubay, 1990).  

Organizmi, ki opravljajo proces fotosinteze so nekatere bakterije, alge in zelene rastline. 

Klorofil, ki se nahaja v celicah rastlin, absorbira sončno energijo iz rdečega in delno iz modrega 

spektra vidne svetlobe, zeleno svetlobo pa večinoma odbije, zato so rastline zelene barve. 

Proces poteka samo v prisotnosti klorofila, torej v zelenih delih rastline. Sončna energija se 

veže v energijsko bogate molekule ogljikovih hidratov skupaj z ogljikovim dioksidom in vodo 

(Brennan, 2008). Rastlina pridobi anorganske in mineralne snovi (Anderson, Sheldon in Dubay, 

1990) ter vodo iz prsti preko koreninskega sistema (Stavy, Eisen in Yaakobi, 1987). Med 

procesom fotosinteze se vodne molekule razcepijo in nastane kisik, ki ga živi organizmi 

potrebujejo za učinkovito izrabo energijsko bogatih molekul v procesu celičnega dihanja 

(Brennan, 2008). Rastline absorbirajo ogljikov dioksid iz zraka skozi listne reže in ga pretvorijo 

skupaj z vodo v prisotnosti sončne energije v organske snovi (Eisen in Stavy, 1988).  

Fotosinteza za delovanje potrebuje sončno svetlobo, ki predstavlja vir energije. Rastline  so 

avtotrofni organizmi, kar pomeni, da si v prisotnosti svetlobe v procesu fotosinteze same 

izdelajo vso hrano (Anderson, Sheldon in Dubay, 1990). Ravno proizvodnja ogljikovih hidratov 

je glavna naloga procesa fotosinteze (Barker in Carr, 1989b). Živali so heterotrofi – hrano, 

oziroma energijo dobijo z uživanjem drugih organizmov (Brennan, 2008). Živali ne bi mogle 

preživeti v svetu brez fotosinteznih organizmov (Eisen in Stavy, 1988), ker potrebujejo hrano 

in kisik, ki nastanejo v procesu fotosinteze rastlin (Campbell, 2006). Tako pri rastlinah kot pri 

živalih, respiracija poteka ves čas, medtem ko fotosinteza poteka le v prisotnosti sončne 

svetlobe (Stavy, Eisen in Yaakobi, 1987). 
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2.2 Fotosinteza v učnih načrtih 

2.2.1 Učni načrt v osnovni šoli 

V osnovni šoli v Sloveniji se učenci začnejo učiti o procesu fotosinteze v 5. razredu pri 

predmetu Naravoslovje in tehnika (tabela 1). Seznanijo se z osnovami procesa fotosinteze – da 

rastline v prisotnosti sončne svetlobe proizvajajo hrano iz vode in CO2 – ter s tem povezanimi 

pojmi: avtotrofi in heterotrofi ter proizvajalci in potrošniki (Vodopivec in sod., 2011).   

Tabela 1: Učni cilji, vsebina in standardi znanja povezani s procesom fotosinteze v 5. razredu OŠ (povzeto po Vodopivec in 

sod., 2011) 

Naravoslovje in tehnika, 5. razred 

Učna tema: Živa bitja 

Učni cilji 

 

- Učenci znajo razložiti, da v rastlinah iz vode in ogljikovega dioksida 

nastaja hrana in se izloča kisik, ter da sta za proces fotosinteze 

potrebna še sončna svetloba kot vir energije in klorofil. 

- Učenci znajo pojasniti, da so živali odvisni od rastlin (heterotrofi in 

avtotrofi). 

- Učenci znajo ugotoviti podobnosti in razlike med fotosintezo in 

dihanjem. 

- Učenci znajo utemeljiti, da je življenje na Zemlji odvisno od Sonca. 

- Učenci znajo razložiti, da so rastline proizvajalci in živali potrošniki. 

Učna 

vsebina 

- Živa bitja so vir hrane. 

- V rastlinah nastaja hrana. 

- Živali si hrano poiščejo. 

- Prehranjevalne verige in prehranjevalni spleti. 

Standardi 

znanja 

- Učenec ve, da v rastlinah nastaja hrana, medtem ko jo živali dobijo s 

prehranjevanjem iz okolja. 

- Učenec zna razložiti, kako v rastlinah nastaja hrana (fotosinteza). 

- Učenec ve, da se voda in zrak nenehno izmenjujeta med živimi bitji 

in okoljem. 

  

V prvem triletju osnovne šole učenci pri predmetu Spoznavanje okolja obravnavajo učne 

vsebine posredno povezane s fotosintezo. Spoznajo pogoje za življenje rastlin (zrak, voda, 

rudninske snovi, svetloba) in prehranjevanje živali z rastlinami. Samega procesa fotosinteze ne 

omenjajo (Kolar in sod., 2011), prav tako še ne v 4. razredu (Vodopivec in sod., 2011).  

V 6. in 7. razredu osnovne šole pri naravoslovju učenci bolj natančno spoznajo proces 

fotosinteze (tabeli  2 in 3). Poznajo mesto, kjer proces poteka, kaj se porablja, kaj nastaja in 

kakšen pomen ima za druge organizme (Škvarč in sod., 2011). 
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Tabela 2: Učni cilji, učne vsebine in standardi znanja povezani s fotosintezo pri naravoslovju v 6. razredu OŠ (povzeto po 

Škvarč in sod., 2011) 

Naravoslovje, 6. razred 

Učna tema: Živa narava 

Učni cilji - Učenci razumejo, da celični organeli kloroplasti opravljajo 

posebne naloge povezane s fotosintezo. 

- Učenci razumejo, da v vseh rastlinskih in živalskih celicah ves 

čas poteka celično dihanje; fotosinteza poteka v tistih rastlinskih 

celicah, kjer so prisotni kloroplasti. 

- Učenci spoznajo, da se med fotosintezo svetlobna energija veže  

v organske snovi (sladkor) s pomočjo klorofila in da jih rastline 

uporabljajo kot vir energije in za izgradnjo lastnega telesa. 

- Učenci spoznajo, da sta fotosinteza in celično dihanje 

kompleksna procesa. 

- Učenci razumejo pomen fotosinteze, celičnega dihanja, 

izmenjave snovi z okoljem. 

- Učenci spoznajo, da rastlina shrani del sladkorjev, ki jih 

proizvede v obliki založnih snovi (škrob, olja) za rast. 

- Učenci spoznajo, da kloroplast kopiči založne snovi v celicah, ki 

ne proizvajajo fotosinteze. 

- Učenci razumejo, da mlada rastlina ne proizvaja fotosinteze, 

dokler nima zelenih listov. 

- Učenci razumejo, da je sončna energija glavni vir energije. 

- Učenci razumejo vlogo rastlin kot proizvajalcev in drugih 

organizmov kot potrošnikov. 

- Učenci razumejo, da rastlina tudi sam porablja proizveden snovi 

in kisik. 

Učna vsebina - Fotosinteza in celično dihanje, 

- Zgradba in delovanje rastlin, 

- Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin, 

- Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka. 

Standardi znanja - Učenci znajo pojasniti pomen fotosinteze za živa bitja. 

- Učenci razumejo, da fotosinteza lahko poteka le v rastlinskih 

celicah s kloroplasti. 

- Učenci navedejo reaktante in produkte pri fotosintezi. 

- Učenci razumejo, da so rastline proizvajalci. 
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Tabela 3: Učni cilji, vsebina in standardi znanja povezani s fotosintezo pri naravoslovju v 7. razredu OŠ (povzeto po Škvarč 

in sod., 2011) 

Naravoslovje, 7. razred 

Učna tema: Živa narava 

Učni cilji - Učenci poznajo celične organele in njihove naloge (kloroplast – 

fotosinteza). 

- Učenci spoznajo, da celično dihanje poteka v vseh organizmih, 

fotosinteza pa le v rastlinskih celicah. 

- Učenci spoznajo, da proizvajalci v procesu fotosinteze sončno 

energijo pretvorijo v kemično vezano energijo, ki se nato v 

prehranjevalnem spletu prenaša na druge organizme 

(potrošniki). 

Učna vsebina - Celica, 

- Zgradba in delovanje ekosistemov. 

Standardi znanja - Učenci vedo, da fotosinteza poteka le pri rastlinah v kloroplastih. 

- Učenci na primeru razložijo kako se prenaša energija in snovi v 

ekosistemu. 

 

V 8. razredu osnovne šole pri biologiji učenci obravnavajo celico – zgradba in naloge 

posameznih celičnih organelov, kamor sodi tudi kloroplast, ki je pomemben za fotosintezo. V 

9. razredu učenci v sklopu učne teme evolucija spoznajo, da so bili prvi fotosintezni organizmi 

cianobakterije, ki so s kisikom kot stranskim produktom močno pripomogle k današnjim 

oblikam življenja. Prav tako učenci razumejo, da je sončna energija glavni vir energije, ki jo 

proizvajalci pretvorijo v kemično energijo v procesu fotosinteze ter da se le-ta prenaša naprej v 

prehranjevalnem spletu (Vilhar in sod., 2011).  

2.2.2 Učni načrt v srednji šoli, program gimnazija 

V srednji šoli v programu gimnazije učenci nadgradijo znanje o fotosintezi. Proces je prikazan 

bolj temeljito in podrobno kot kompleksen proces več reakcij. Ključna sta prenos in pretvorba 

energije ter reaktanti in produkti procesa. Spoznajo tudi pomen fotosinteze za razvoj življenja 

na Zemlji in njeno vlogo danes. Proces je predstavljen glede na pridobivanje energije, 

izmenjavo in transport snovi (organske in anorganske). Učenci razumejo delitev organizmov 

na avtotrofe in heterotrofe, kar je povezano z načinom pridobivanja energije iz okolja (Vičar in 

sod., 2008).   
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2.2.3 Učni načrt na fakulteti 

Pregledala sem predmetnik Filozofske fakultete kot predstavnika študija nebiološkega 

programa, kjer je bila izvedena raziskava, in ugotovila, da v nobenem programu ne obravnavajo 

procesa fotosinteze. Iz tega lahko sklepamo, da se študentje teh programov s fotosintezo srečajo 

nazadnje v srednji šoli. 

V raziskavo sem vključila študente Pedagoške fakultete smer dvopredmetni učitelj biologija z 

vezavama gospodinjstvo in kemija. Po pregledu predmetnika se študentje srečajo s fotosintezo 

iz različnih vidikov pri nekaterih predmetih (Dolenc Koce, 2015/16; Anderluh, Maček in 

Sepčić, 2015/16; Regvar, 2015/16. 

Tabela 4: Predmeti in učni cilji povezani s fotosintezo na Pedagoški fakulteti smer biologija-kemija-gospodinjstvo (povzeto 
po Dolenc Koce, 2015/16; Anderluh, Maček in Sepčić, 2015/16; Regvar, 2015/16) 

Predmet Cilji 

Splošna botanika 

(vir: Dolenc Koce, 

2015/16) 

- Študentje razumejo pretok energije in kroženje snovi skozi 

žive ekosisteme. 

- Študentje poznajo procese v organizmih. 

- Študentje razumejo pomen rastlin za ekosistem. 

- Študentje razumejo povezave med zgradbo in delovanjem 

rastlin, evolucijo in okoljem. 

- *poznavanje pogostih zmot pri razumevanju rastlin. 

Biokemija 

(vir: Anderluh, 

Maček in Sepčić, 

2015/16) 

- Študentje poznajo procese v organizmih (osnove fotosinteze 

– elektronska transportna verigam sinteza NADPH in ATP ter 

fiksacija CO2). 

Fitofiziologija 

(vir: Regvar, 

2015/16) 

- Študentje razumejo osnovne fiziološke procese v rastlinskih 

celicah (potek in pomen fotosinteze, fiksacija CO2). 

 

2.3 Načini poučevanja  

Fotosinteza je zahtevna tako za učenje kot za poučevanje. Na eni strani je fotosinteza 

kompleksen proces, ki je težko razumljiv, vendar je na drugi strani tako pomemben za osnovno 

razumevanje življenja na Zemlji, da se ga ne sme opuščati pri pouku v osnovni šoli. Pomembno 



7 
 

je, da učitelji prilagodijo obsežnost procesa in poiščejo tak način poučevanja, da bo znanje in 

razumevanje, ki ga bodo učenci usvojili, dolgotrajno (Stavy, Eisen in Yaakobi, 1987).   

Eden od pomembnih pripomočkov, ki se ga učitelji poslužujejo, je učbenik. Težava pri tem je, 

da običajno ne upošteva učenčevega predznanja in napačnih predstav, zato pogosto ne pride do 

razumevanja snovi, ampak samo do zapomnitve informacij, ki jih učenci ne zanjo uporabiti v 

vsakdanjem življenju (Ahopelto, Mikkilä-Erdmann, Anto in Penttinen, 2011).  

Barker in Carr (1989b) sta preučevala različne strategije poučevanja fotosinteze z upoštevanjem 

znanstvene neoporečnosti in razpona učenčevega predznanja. Najbolj univerzalna je strategija 

vodenega pristopa (the guided discovery strategy), za katero je značilno, da vodi učence do 

predhodno določenega koncepta z vnaprej pripravljenimi nalogami. Pogosto se uporablja pri 

praktičnem delu dokazovanje škroba z jodovico v listih rastlin. S tem se preveč osredotočijo na 

založno snov škrob, ki je z znanstvenega vidika v primerjavi s celulozo in topnimi sladkorji 

manj pomemben produkt fotosinteze (Barker in Carr, 1989b). Od učencev se iz tega poskusa 

pričakuje, da bodo razumeli, da v prisotnosti svetlobe in klorofila iz ogljikovega dioksida in 

vode nastaneta sladkor in kisik (Barker in Carr, 1989a). Pri poskusu se lahko zgodi, da ne uspe 

najbolje in se listi pri rastlinah ne obarvajo vijolično. Vendar tudi če poskus uspe, študenti ne 

razumejo povezave med prisotnostjo škroba v zelenih listih in produkcijo glukoze pri 

fotosintezi (Weinburgh, 2004).   

Prav tako je neuspešna strategija analize elementov (the element analysis strategy), ki sicer 

ustrezno upošteva znanstven pogled na kemijsko sestavo okolja, vendar ne upošteva 

makroskopskega pogleda na rastlinsko prehrano. Učenci imajo predvsem težavo z 

razumevanjem mikro sveta ter analiziranjem kemijskih enačb (Barker in Carr, 1989b).  

Obravnava pomena strategije rastlinske prehrane (the meaning of plant food strategy) naj bi 

učencem omogočila opustitev napačne predstave o rastlinski prehrani kot absorpciji snovi in 

pripomogla k oblikovanju ideje, da rastline same izdelajo hrano. Težave, ki se pojavijo pri tem 

načinu poučevanja so nedoločena definicija hrane, alternativni pomeni proizvodnje hrane in 

analogija med rastlinami in živalmi glede prehranjevanja (Barker in Carr, 1989b).  

Zgoraj omenjene strategije so neustrezne tudi zato, ker se ne osredotočijo na glavno funkcijo 

fotosinteze, to je izdelavo ogljikovih hidratov. Učenci zato slabo razumejo pomen procesa 

fotosinteze (Barker in Carr, 1989b). Barker in Carr (1989a; 1989c) ter Weinburgh (2004) 

priporočajo upoštevanje predznanja in predstav učencev, hkrati pa svetujejo, naj delo temelji 
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na večji samostojnosti in diskusiji. Učenci na podlagi tega celostno gledajo na proces 

fotosinteze in ga zaradi povezave med znanstvenimi dejstvi in lastnim opazovanjem oziroma 

raziskovanjem bolje razumejo. Tak način poučevanja je pripomogel, da je 71 % učencev starih 

13 let usvojilo fotosintezo kot proces izdelave ogljikovih hidratov (Barker in Carr, 1989a).  

 

2.4 Predznanje, (napačne) predstave in ideje 

2.4.1 Splošno o napačnih predstavah 

Na razumevanje pridobljenega znanja vplivajo naše predstave, ki so vsakemu posamezniku 

logične, vendar niso nujno znanstveno pravilne. Pri pouku je pomembno upoštevati povezavo 

med kognitivnim razvojem učenca in njegovim razumevanjem znanstvenega koncepta, ki ga 

učitelj predstavi (Stavy, Eisen in Yaakobi, 1987). Učenje je namreč kompleksen proces, v 

katerem pride do interakcije med predznanjem oziroma predstavami in na novo pridobljenim 

znanjem. Raziskave kažejo, da študentje večinoma razumejo posamezne dele, ne vidijo pa 

celote, zato ne dosežejo stopnje razumevanja kompleksnih procesov (Anderson, Sheldon in 

Dubay, 1990). Učitelji bi se morali bolj posvetiti razumevanju povezav med posameznimi 

koncepti (Waahed in Lucas, 1992). 

V nižjih razredih učenci še nimajo predznanja neposredno povezanega s fotosintezo, vendar  

imajo znanje, povezano z delovanjem rastlin ter njihovo sestavo (Barker in Carr, 1989b). 

Alternativne ideje o fotosintezi, ki niso znanstveno ustrezne, se pojavljajo tudi na fakulteti. Te 

lahko študenti naprej razvijajo in zato ne dojamejo pomembnosti procesa fotosinteze za naše 

življenje (Södervik, Virtanen in Mikkilä-Erdmann, 2015). Napačne predstave so mnogokrat 

prisotne zaradi neustreznega poučevanja že v osnovni šoli (Cakiroglu in Boone, 2002), ker se 

učitelji premalo zavedajo prisotnosti napačnih predstav pri učencih oziroma jih z metodami 

dela ne uspejo zaznati (Haslam in Treagust, 1987). Za usvojitev konceptualne spremembe pri 

učencih je nujno upoštevanje prisotnosti napačnih predstav in tudi njihova izpostavitev, zato da 

se učenec zave napačnega pojmovanja sveta (Södervik, Virtanen in Mikkilä-Erdmann, 2015).  

Ne glede na starost se pri učencih pojavljajo podobne napačne predstave (Anderson, Sheldon 

in Dubay, 1990; Keleş in Kefeli, 2010).  
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2.4.2 Fotosinteza in respiracija 

Glede na študijo, ki sta jo izvedla Waahed in Lucas (1992), 93 % učencev, starih 14 let, ve, da 

rastline absorbirajo ogljikov dioksid in sproščajo kisik ter da je izmenjava plinov pri živalih 

ravno obratna, vendar ne razumejo povezanosti teh dveh procesov. Eisen in Stavy (1988) sta 

ugotovila, da kar 10 % študentov biološke smeri pojmuje fotosintezo kot način dihanja pri 

rastlinah.  

90 % študentov biološke smeri  in 52 % študentov nebiološke smeri (Eisen in Stavy, 1988) ter 

82 % dijakov ve, da mi (ljudje) in druge živali porabljamo kisik, ki ga rastline v procesu 

fotosinteze sproščajo. Le 60 % dijakov je vedelo, da so parki v mestih pomembni zaradi 

sproščanja kisika. Pogosto je napačno mišljenje, da so ti v mestih estetske narave in da rastline 

odstranjujejo dim in saje v zraku (Stavy, Eisen in Yaakobi, 1987).  

Študije kažejo, da študentje večinoma poznajo kroženje kisika v naravi med rastlinami in 

živalmi, vendar ne razumejo mehanizma, ki to poganja (Eisen in Stavy, 1988). Ena od napačnih 

predstav, ki jih imajo učenci, je ta, da zamenjujejo fotosintezo z respiracijo oziroma da jo 

pojmujejo kot tip respiracije. 66 % 14 letnikov in 60 % 15 letnikov meni, da rastline ponoči 

opravljajo celično dihanje, podnevi pa fotosintezo. Kar 40 % učencev ni vedelo, da rastline 

dihajo (Stavy, Eisen in Yaakobi, 1987). Študentje imajo glede tega boljše znanje, in sicer je 84 

% študentov biološke smeri in 60 % študentov nebiološke smeri vedelo, da rastlina diha (Eisen 

in Stavy, 1988). Fotosinteza in respiracija sta že sama po sebi kompleksna procesa, povezava 

med njima pa je še toliko bolj zahtevna za razumevanje, kar se kaže v pogostih napačnih 

predstavah 13–16 letnikov (Haslam in Treagust, 1987). 

2.4.3 Energija in hrana 

Sonce je vir energije, ki poganja življenje na Zemlji. Rastline v procesu fotosinteze izkoriščajo 

sončno energijo in jo vežejo v organske molekule, ki jih porabijo za rast in procese (Eisen in 

Stavy, 1988). 90 % študentov nebiološkega programa študija meni, da rastline pridobijo 

energijo od Sonca in od drugih snovi, kot so minerali ter gnojila. Samo 10 % študentov je 

navedlo, da rastline dobijo energijo samo od Sonca (Anderson, Sheldon in Dubay, 1990).  

Energija se prenaša naprej po prehranjevalnem spletu. Avtotrofni organizmi si sami proizvajajo 

hrano, heterotrofi organizmi pa se z njimi hranijo. 63 % študentov biološke smeri in le 1 % 

študentov nebiološke smeri ve, da so rastline proizvajalci, ker proizvajajo organske snovi. 

Četrtina študentov biološke smeri in 7 % študentov nebiološke smeri razume ta koncept, saj so 
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menili, da živali ne morejo preživeti v svetu brez rastlin, ker si ne morejo same sintetizirati 

hrane. Okrog 40 % študentov pa navaja, da življenje na Zemlji brez rastlin ne bi bilo mogoče 

zaradi pomanjkanja kisika (Eisen in Stavy, 1988).  

Vloga zelenih rastlin v ekosistemu in prenos energije v prehranjevalnem spletu sta za študente 

težko razumljiva (Södervik, Virtanen in Mikkilä-Erdmann, 2015), kar kažejo pogoste napačne 

predstave. 68 % študentov biološkega programa in le 2,5 % študentov nebiološkega programa 

pozna energijski prenos v fotosintezi, vendar tega znanja ne zna uporabiti. Samo 8 % študentov 

biološkega programa in 1,5 % nebiološkega programa je vedelo, da energija, ki jo oddaja goreč 

les, prihaja od Sonca (Eisen in Stavy, 1988). 91 % študentov nebiološkega programa študija se 

strinja s tezo, da je svetloba vir energije za rastline, vendar ne vedo točno, zakaj. 10 % jih meni, 

da si rastline z njo lahko izdelajo hrano, 40 % študentov pravi, da je potrebna za opravljanje 

fotosinteze, in 25 % jih meni, da je potrebna kot vir energije (Anderson, Sheldon in Dubay, 

1990). 

Pri tem se pokažejo napačne predstave, ki so odvisne od različne uporabe pojma hrana v 

vsakdanjem življenju in na strokovnih področjih. Študentje so hrano opredelili kot esencialno 

snov (24 % biološki program, 29 % nebiološki program) ali vir energije (40 % biološki 

program, 27 % nebiološki program) ali material za izgradnjo telesa (14 % biološki in nebiološki 

program). Rezultati kažejo, da kar 1/3 študentov nebiološkega programa ne ve, kaj je hrana za 

rastline. Približno polovica jih meni (tudi študenti biološkega programa), da se rastline 

prehranjujejo z vodo, kar kaže, da razumejo hrano kot nekaj, kar vnesemo v telo. To potrjuje 

tudi prepričanje tretjine študentov biološkega programa, ki pravi, da je CO2 hrana rastlin. 

Pojavljajo se predstave, da med rastlinsko hrano sodijo minerali, gnojila in organske snovi 

(Eisen in Stavy, 1988), ki jih rastlina pridobi iz prsti. Mnogi osnovnošolski učitelji se ne 

zavedajo te napačne predstave ter ignorirajo celotno sintezo ogljikovih hidratov v procesu 

fotosinteze (Cakiroglu in Boone, 2002).  
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1 Predstavitev vzorca  

Raziskava o razumevanju fotosinteze je bila izvedena na dveh fakultetah, v treh letnikih. Slabih 

70 % anketiranih študentov prihaja s Pedagoške fakultete, dobrih 30 % s Filozofske fakultete 

(graf 1). Iz 1. letnika je bilo približno 30 % anketiranih študentov, iz 2. letnika 50 % in iz 3. 

letnika slabih 20 % (graf 2). 1. letnik predstavljajo izključno študentje Filozofske fakultete, 

ostala dva letnika pa študentje Pedagoške fakultete. Večina anketiranih je bila ženskega spola 

in približno 20 % moškega spola (graf 3).  

 

Graf 1: Delež študentov glede na izobraževalni program 

 

 

Graf 2: Delež študentov glede na letnik izobraževanja 
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Graf 3: Delež študentov glede na spol 

 

3.2 Vprašalnik 

Vprašalnik obsega 31 vprašanj oziroma trditev (priloga A). Na začetku so tri vprašanja, ki 

sprašujejo po demografskih podatkih – spol, letnik in program oziroma smer študija. Sledi pet 

anketnih vprašanj, ki preverjajo odnos študentov do biologije in fotosinteze. Na koncu sta dve 

anketni vprašanji, ki preverjata odnos do raziskave in do vprašalnika. Na anketni del 

vprašalnika so študenti odgovarjali po petstopenjski Likertovi lestvici. Ostalih 21 vprašanj 

preverja znanje o fotosintezi – kakšen pomen ima, kje in kdaj poteka, kaj je potrebno zanjo in 

kaj v njej nastaja. Dve izmed teh vprašanj sta zaprtega tipa z več možnimi odgovori, preostalih 

19 vprašanj je zaprtega tipa z enim možnim odgovorom.  

3.3 Statistična obdelava podatkov 

Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, so obdelani s statističnim programom SPSS. 

Statistično pomembne razlike med odgovori študentov različnih letnikov študija so bile 

ugotovljene z neparametričnim preizkusom Kruskal-Wallis (priloga B2), med programoma 

študija pa z neparametričnim preizkusom Mann-Witney (priloga B1). 
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4 REZULTATI  

1. Vprašanje 

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

 Zelo se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne morem 

se odločiti. 

Se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

1.1 Biologija me zanima.      

1.2 Fotosinteza je pomembna za 

življenje na Zemlji. 

     

1.3 Fotosinteza je zanimiva.      

1.4 Poznavanje fotosinteze mi bo 

v življenju koristilo.  

     

1.5 Poznavanje bistva fotosinteze 

je pomembno za splošno 

izobrazbo. 

     

 

 

Graf 4: Porazdelitev odgovor študentov na trditve o odnosu do biologije in fotosinteze. 

Graf 4 kaže, da se večina študentov strinja s trditvami. Večina študentov se strinja (35,1 %) ali 

zelo strinja (43,5 %) s trditvijo, da jih biologija zanima. Navzgor odstopa trditev »Fotosinteza 

je pomembna za življenje na zemlji«, s katero se strinja (7,8 %) ali zelo strinja (74,7 %), skupaj 

torej dobrih 80 % študentov. S preostalimi tremi trditvami se strinja 44,2—46,8 %, zelo pa se 

strinja 16,9—22,7 % študentov. 

Statistično pomembna razlika je pri odgovoru na vprašanje 1.1 glede na program in letnik 

študija (p < 0,001). S to trditvijo so se študenti 2. in 3. letnika bolj strinjali kot študenti 1. letnika, 

in študenti Pedagoške fakultete (PeF) bolj kot študenti Filozofske fakultete (FF). 
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Pri ostalih vprašanjih med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in letnikov 

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

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. 

 

Graf 5: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza?«. 

Iz grafa 5 je razvidno, da večina študentov (74 %) meni, da fotosinteza poteka pri rastlinah, 

algah in nekaterih bakterijah. Okrog 12 % študentov je mnenja, da fotosinteza poteka samo pri 

rastlinah. Vsi študentje se strinjajo, da fotosinteza ne poteka pri živalih (0 %). Nekaj študentov 

meni, da fotosinteza poteka pri glivah (8,4 % oziroma 5,2 %). 

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in letnikov študija je bila 

statistično pomembna razlika (p < 0,001). Študenti PeF so pogosteje odgovorili pravilno (83,7 

%) kot študenti FF (55,1 %). Študenti 1. letnika so odgovorili najmanj pravilno (55,1 %), sledi 

2. letnik (77,6 %) in 3. letnik (100,0 %).  
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3. vprašanje 

Kaj je hrana za rastline? 

a) Anorganske snovi, 

b) ogljikov dioksid, 

c) organske snovi, 

d) svetloba/energija, 

e) voda, 

f) vse našteto. 

 

Graf 6: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kaj je hrana za rastline?«. 

Največ študentov (35,1 %) je odgovorilo, da so hrana za rastline organske snovi. Približno 1/4 

se jih je odločila za vse naštete snovi, 23,4 % pa za anorganske snovi. Enega izmed preostalih 

treh odgovorov (ogljikov dioksid, voda ali svetloba/energija) je izbralo 11 % študentov. 4,5 % 

študentov na vprašanje ni odgovarjalo.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov ni bilo 

statistično pomembne razlike (p > 0,05). 

4. vprašanje 

Katera je glavna funkcija fotosinteze? 

a) Poraba ogljikovega dioksida, 

b) poraba vode, 

c) tvorba glukoze. 
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d) Tvorba kisika. 

 

Graf 7: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kaj je glavna funkcija fotosinteze?«. 

Dobrih 50 % študentov je mnenja, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba glukoze, 36,4 % jih 

meni, da je glavna naloga tvorba kisika. 7,8 % študentov je izbralo odgovor »poraba 

ogljikovega dioksida«.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov je bila statistično pomembna 

razlika (p < 0,05), prav tako med različnimi letniki študija (p < 0,01). Študenti PeF so pogosteje 

odgovorili pravilno (65,0 %) kot študenti FF (30,4 %). Študenti 1. letnika so odgovorili najmanj 

pravilno (30,4 %), sledi 2. letnik (58,4 %) in 3. letnik (84,6 %). 

5. vprašanje 

Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo? 

a) Svetlobo, 

b) vodo, 

c) kisik, 

d) organske snovi, 

e) ogljikov dioksid, 

f) mineralne snovi. 
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Graf 8: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?«. 

Vsi študentje menijo, da rastline za fotosintezo potrebujejo svetlobo (100 %), 79,2 % jih je 

izbralo ogljikov dioksid, 79,2 % vodo, 26,6 % pa mineralne snovi (graf 8). Nekaj študentov se 

je odločilo tudi za kisik (13 %) in organske snovi (11,7 %). Na vprašanje »Kaj rastline 

potrebujejo za fotosintezo?« je popolnoma pravilno odgovorilo 42,9 % študentov. 

Med odgovori študentov različnih programov je bila statistično pomembna razlika le pri 

odgovoru »ogljikov dioksid« (p < 0,01). Med odgovori različnih letnikov je bila statistično 

pomembna razlika (p < 0,05). Odgovor »ogljikov dioksid« so pogosteje izbrali študenti PeF 

(85,7 %) kot študenti FF (67,3 %). Ta odgovor so pogosteje izbrali študenti 3. letnika (89,3 %), 

manj pogosto študenti 2. letnika (84,4 %) in najmanj pogosto študenti 1. letnika (67,3 %). Med 

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

6. 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 9: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje:»Kakšno energijo rastline pretvorijo sončno energijo?«. 

Pri vprašanju »v kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno energijo« je večina študentov 

(83,8 %) odgovorila, da se sončna energija pretvori v kemijsko energijo, 8,4 % pa jih meni, da 

se pretvori v toploto (graf 9). 

Med odgovori študentov različnih letnikov in različnih izobraževalnih programov ni statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 

7. vprašanje 

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

a) kemijske energije, 

b) svetlobne energije, 

c) toplote. 

 

Graf 10: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »V kakšni obliki rastline dobijo energijo od Sonca?«. 

0,6 1,3

83,8

3,9
8,4

1,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

V električno
energijo

V gibalno energijo V kemijsko
energijo

V svetlobno
energijo

V toploto Ni odgovora

D
el

ež
 š

tu
d

en
to

v 
[%

]

Odgovori študentov

5,2

83,1

10,4

1,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Kemijske energije Svetlobne energije Toplote Ni odgovora

D
el

ež
 š

tu
d

en
to

v 
[%

]

Odgovori študentov



19 
 

Večina (83,1 %) študentov meni, da je energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, v obliki svetlobe 

(graf 10). 10,4 % jih meni, da je energija v obliki toplote, 5,2 % študentov se je odločilo za 

kemijsko energijo.  

Med odgovori študentov različnih letnikov in različnih programov izobraževanja ni statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 

8. vprašanje 

Fotosinteza poteka v: 

a) celotni rastlini 

b) koreninah, 

c) listih, 

d) steblih, 

e) zelenih delih rastline. 

 

Graf 11: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kje poteka fotosinteza?«. 

Iz grafa 11 je razvidno, da kar 84,4 % študentov meni, da fotosinteza poteka v zelenih delih 

rastline. Le dobrih 10 % študentov se je odločilo, da proces poteka v listih in 3,2 % da poteka 

v celotni rastlini. Za odgovora korenine in steblo se ni odločil nihče.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov ni statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 

9. vprašanje 

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

a) Kisik in organska snov, 

b) kisik in voda, 
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c) ogljikov dioksid in organska snov, 

d) ogljikov dioksid in voda. 

 

Graf 12: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Katere snovi vstopajo v proces fotosinteze?«. 

Dobrih 80 % študentov meni, da v fotosintezo vstopata ogljikov dioksid in voda (graf 12). 11 

% študentov je odgovorilo, da v fotosintezo vstopata ogljikov dioksid in organska snov, 6,5 %  

jih je izbralo kisik in vodo.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov je bila 

statistično pomembna razlika (p < 0,01). Študenti PeF so pogosteje odgovorili pravilno (86,7 

%) kot študenti FF (68,8 %).  Študenti 3. letnika so najpogosteje odgovorili pravilno (96,4 %), 

nato 2. letnik (83,1 %), najmanj 3. letnik (68,8 %). 

10. vprašanje 

Katere snovi rastlina sprejema iz tal? 

a) Anorganske snovi, 

b) mineralne snovi, 

c) ogljikov dioksid, 

d) organske snovi, 

e) svetlobo/energijo, 

f) vodo, 

g) vse našteto. 
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Graf 13: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Katere snovi rastlina sprejema iz tal?«. 

Večina študentov je izbrala odgovore mineralne snovi (95,5 %), voda (93,5 %) in anorganske 

snovi (62,3 %) (graf 13). Za organske snovi se je odločila 1/3 testiranih, za ogljikov dioksid pa 

6,5 %. Popolnoma pravilno je na 10. vprašanje odgovorilo slabih 40 % študentov.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov je statistično 

pomembna razlika (p < 0,05). Odgovori »anorganske snovi«, »mineralne snovi«, »ogljikov 

dioksid« in »svetloba/energija« so med študenti različnih izobraževalnih programov pokazali 

statistično pomembno razliko (p < 0,05), prav tako odgovor »organske snovi« (p < 0,01). Med 

odgovori študentov različnih letnikov je statistično pomembna razlika pri odgovoru »organske 

snovi« (p < 0,05). Študenti PeF so bolj pogosto odgovorili pravilno (44,8 %) na vprašanje kot 

študenti FF (24,5 %). Študenti PeF so manj pogosto izbrali napačen odgovor »organske snovi« 

(25,7 %) kot študenti FF (49,0 %). Študenti 3. letnika so najpogosteje pravilno odgovorili na 

vprašanje (50,0 %), nato sledijo študenti 2. letnika (42,9 %) in najmanj pogosto so pravilno 

odgovorili študenti 1. letnika (24,5 %). Za pravilna odgovora »anorganske snovi« in »mineralne 

snovi« so se pogosteje odločili študenti 3. letnika (a: 67,9 %; b: 100,0 %). Odgovora 

»anorganske snovi« in »mineralne snovi« so najmanj pogosto izbrali študenti 1. letnika 

(»organske snovi«: 51,0 %; »anorganske snovi«: 89,8 %). Študenti 2. letnika so izbirali 

odgovora »anorganske snovi« (67,5 %) in »mineralne snovi« (97,4 %). Študenti 1. letnika so 

najpogosteje izbrali napačen odgovor (»ogljikov dioksid«: 12,2 %; »organske snovi«: 49,0 %; 

»svetloba/energija«: 4,1 %), študenti 2. letnika manj pogosto (»ogljikov dioksid«: 3,9 %; 

»organske snovi«: 28,6 %; »svetloba/energija«: 0,0 %) in študenti 3. letnika najmanj pogosto 

(»ogljikov dioksid«: 3,6 %; »organske snovi«: 17,9 %; »svetloba/energija«: 0,0 %). 
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11. vprašanje 

V katerih delih rastline je klorofil? 

a) V celotni rastlini, 

b) v koreninah, 

c) v listih, 

d) v zelenih delih rastline. 

 

Graf 14: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kje se nahaja klorofil?«. 

Graf 14 kaže, da večina študentov meni, da se klorofil nahaja v zelenih delih rastline (83,1 %). 

Okrog 15 % študentov je mnenja, da je klorofil samo v listih.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov je statistično 

pomembna razlika (p < 0,001). Študenti PeF so pogosteje odgovorili pravilno (92,4 %) kot 

študenti FF (69,4 %). Najpogosteje so pravilno odgovorili študenti 3. letnika (92,9 %), nekaj 

manj študenti 2. letnika (91,9 %), najmanj pogosto pa študenti 1. letnika (69,4 %). 

12. 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 15: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje o deležu hrane, ki jo rastline proizvedejo same. 

Dobrih 70 % študentov meni, da rastline proizvedejo vso hrano, ki jo potrebujejo za preživetje 

(graf 15). 17,5 % študentov je odgovorilo, da si rastline proizvedejo manjši del hrane, 5,2 % 

študentov meni, da si rastline ne proizvajajo hrane.   

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov je statistično 

pomembna razlika (p < 0,01). Pogosteje so pravilno odgovarjali na vprašanje študenti PeF (83,7 

%) kakor študenti FF (52,1 %). Najmanj pogosto so na vprašanje pravilno odgovarjali študenti 

1. letnika (52,1 %), sledijo 2. letniki (80,5 %), najpogosteje so na vprašanje pravilno odgovarjali 

študenti 3. letnika (92,6 %). 

13. vprašanje 

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

a) Iz gnojil, 

b) iz tal, 

c) iz vode, 

d) iz zraka, 

e) iz žuželk, 

f) od Sonca. 
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Graf 16: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Od kod rastlina dobi energijo?«. 

Iz grafa 16 je razvidno, da 45,5 % študentov meni, da rastline dobijo energijo od Sonca. Slabih 

17 % študentov se je odločilo, da rastline dobijo energijo iz tal, ostalih 2,5 % študentov pa meni, 

da rastline energijo pridobivajo iz gnojil, vode ali zraka. 35,1 % testiranih na vprašanje ni 

odgovorilo.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov ni statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 

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. 

 

Graf 16: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kaj nastane pri fotosintezi?«. 
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Graf 17 prikazuje, da se je 81,8 % študentov odločilo, da pri fotosintezi nastaneta glukoza in 

kisik. Slabih 12 % se je odločilo za kisik in vodo. 

Med odgovori študentov različnih letnikov in različnih izobraževalnih programov je statistično 

pomembna razlika (p < 0,001). Študenti PeF so pogosteje odgovorili pravilno (93,3 %) kot 

študenti FF (61,7 %). Študenti 2. letnika so najpogosteje odgovorili pravilno (93,5 %), sledi 3. 

letnik (92,6 %) in najmanj pogosto 1. letnik (61,7 %).  

15. vprašanje 

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

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

svetlobi. 

 

a) Fotosinteza bi se popolnoma ustavila. 

b) Lahko bi se povečala količina sladkorja, ki ga proizvedejo rastline. 

c) Povečala bi se količina v atmosfero izločenega kisika. 

d) Število živali na svetu bi se lahko zmanjšalo. 

e) V rastlinah bi se lahko ustavil metabolizem. 
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Graf 17: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kaj bi se zgodilo, če bi bil svet izpostavljen samo zeleni svetlobi?«. 

Graf 18 prikazuje, da je 30,5 % študentov mnenja, da bi se v primeru izpostavljenosti samo 

zeleni svetlobi fotosinteza popolnoma ustavila, slabih 30 % pa, da bi se v rastlinah metabolizem 

popolnoma ustavil. Pravilni odgovor, da se bi se zmanjšalo število živali na svetu, je izbralo le 

25,3 % študentov. Ostala dva odgovora so izbrali redko (skupaj 6,5 %). Slabih 10 % študentov 

na vprašanje ni odgovorilo. 

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov je statistično 

pomembna razlika (p < 0,05). Pogosteje so na vprašanje pravilno odgovorili študenti FF (31,2 

%) kot študenti PeF (26,8 %). Najpogosteje so pravilno odgovorili študenti 1. letnika (31,0 %), 

sledijo študenti 2. letnika (27,5 %) in najmanj pogosto študenti 3. letnika (25,0 %). 

16. vprašanje 

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

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

a) Fotosinteza poteka v celotni rastlini, klorofil je v listih.  

b) Fotosinteza poteka v listih in klorofil je v listih. 

c) Fotosinteza poteka v listih, klorofil je v zelenih delih rastline. 

d) Fotosinteza poteka v zelenih delih rastline, klorofil je v listih. 
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e) Fotosinteza poteka v zelenih delih rastline in klorofil je v zelenih delih rastline. 

 

Graf 19: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kje poteka fotosinteza in kje se nahaja klorofil?«. 

Iz grafa 19 je razvidno, da se 71,4 % študentov zaveda povezanosti fotosinteze in klorofila ter 

mesta, kjer se proces odvija. 11 % študentov meni, da fotosinteza poteka v listih, vendar da se 

klorofil nahaja v vseh zelenih delih rastline. Vsakega od preostalih treh odgovorov je izbralo 

malo študentov (po 5,2 %).  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov je statistično 

pomembna razlika (p < 0,001). Pogosteje so na vprašanje pravilno odgovorili študenti PeF (81,7 

%) kot študenti FF (53,2 %). Najpogosteje so na vprašanje pravilno odgovorili študenti 3. 

letnika (85,7 %), sledi 2. letnik (80,3 %) in na koncu 1. letnik (53,2 %). 

17. vprašanje 

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

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

a) Rastline potrebujejo glukozo in kisik, tvorijo pa glukozo in ogljikov dioksid. 

b) Rastline potrebujejo glukozo in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 

c) Rastline potrebujejo kisik in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 

d) Rastline potrebujejo ogljikov dioksid in kisik, tvorijo pa glukozo in ogljikov dioksid. 

e) Rastline potrebujejo ogljikov dioksid in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 
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Graf 20: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kaj je potrebno za fotosintezo in kaj pri njej nastane?«. 

Iz grafa 20 je jasno razvidno, da se dobrih 90 % študentov strinja, da se pri fotosintezi porabljata 

ogljikov dioksid in voda ter nastaneta glukoza in kisik. Preostale odgovore je izbralo 

zanemarljivo število študentov. 

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov je statistično pomembna razlika 

(p < 0,01), prav tako je statistično pomembna razlika med odgovori študentov različnih letnikov 

(p < 0,05). Manj pogosto so na vprašanje pravilno odgovorili študenti FF (84,8 %), pogosteje 

pa študenti PeF (97,1 %). Najpogosteje so na vprašanje pravilno odgovorili študenti 3. letnika 

(100,0 %), nato študenti 2. letnika (96,1 %) in najmanj pogosto študenti 1. letnika (84,8 %).  

18. vprašanje 

Katera trditev v zvezi s klorofilom je pravilna? 

a) Klorofil je nepomemben za fotosintezo. 

b) Klorofil je nujno potreben za fotosintezo. 

c) Klorofil se med fotosintezo porablja. 

d) Klorofil v fotosintezi nastaja. 
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Graf 18: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kaj velja za klorofil?«. 

84,4 % študentov meni, da je klorofil nujno potreben za fotosintezo (graf 21). Okrog 8 % jih 

meni, da klorofil pri fotosintezi nastaja. Preostala odgovora je izbralo skupaj 4,5 % študentov. 

Med odgovori študentov različnih letnikov in različnih izobraževalnih programov ni statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 

19. vprašanje 

Od kod dobijo rastline hrano? 

a) Črpajo jo iz tal. 

b) Dobijo jo od Sonca. 

c) Izdelajo jo same. 

d) Sprejmejo jo iz vode in kisika. 

 

Graf 19: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Od kod rastline dobijo hrano?«. 
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Dobrih 60 % študentov meni, da si rastline same izdelajo hrano, slaba tretjina študentov, da jo 

črpajo iz tal (graf 22). Preostala odgovora je izbralo skupaj 3,8 % študentov. 

Med odgovori študentov različnih letnikov in različnih izobraževalnih programov je statistično 

pomembna razlika (p < 0,001). Pogosteje so na vprašanje pravilno odgovarjali študenti PeF 

(79,8 %) kot študenti FF (35,6 %). Najpogosteje so se za pravilen odgovor odločili študenti 3. 

letnika (89,3 %), nato študenti 2. letnika (76,3 %) in najmanj študenti 1. letnika (35,6 %).  

20. vprašanje 

V procesu fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz: 

a) molekul glukoze, 

b) molekul ogljikovega dioksida, 

c) molekul vode. 

 

Graf 23: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Iz česa nastane kisik pri fotosintezi?«. 

Graf 23 prikazuje, da približno polovica študentov meni, da kisik v procesu fotosinteze nastane 

iz molekul ogljikovega dioksida, in prav tako jih približno polovica meni, da kisik nastane iz 

molekul vode.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov je statistično 

pomembna razlika (p < 0,01). Pogosteje so na vprašanje pravilno odgovarjali študenti PeF (57,7 

%) kakor študenti FF (29,2 %). Najpogosteje so pravilno odgovorili študenti 3. letnika (64,3 

%), nato študenti 2. letnika (55,3 %) in najmanj pogosto študenti 1. letnika (29,2 %).  
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21. 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. 

 

Graf 20: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kje poteka celično dihanje?«. 

Iz grafa 24 je razvidno, da 76 % študentov meni, da celično dihanje poteka v vseh rastlinskih 

celicah. 16,2 % študentov meni, da respiracija poteka le v listnih celicah. Preostale tri odgovore 

je izbralo skupaj 5,1 % študentov. 

Med odgovori študentov različnih letnikov in različnih izobraževalnih programov ni statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 

22. vprašanje 

Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje (respiracija)? 

a) Nikoli, 

b) podnevi, 

c) ponoči, 

d) ves čas. 
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Graf 21: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanje: »Kdaj poteka celično dihanje?«. 

81,2 % študentov meni, da celično dihanje pri rastlinah poteka ves čas (graf 25). Dobrih 7 % 

jih meni, da poteka ponoči, slabih 6 % da poteka podnevi.  

Med odgovori študentov različnih letnikov je statistično pomembna razlika (p < 0,01). Med 

odgovori študentov različnih programov izobraževanja je statistično pomembna razlika (p < 

0,001). Študenti PeF so pogosteje odgovarjali pravilno  (90,5 %) kot študenti FF (69,8 %). 

Najpogosteje so pravilno odgovorili na vprašanje študenti 2. letnika (90,9 %), sledijo študenti 

3. letnika (89,3 %), najmanj pogosto pa študenti 1. letnika (69,8 %).  

23. vprašanje 

V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami: 
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23.1 Vprašanja v raziskavi so bila 
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23.2 Sodelovanje v tej raziskavi 

mi je bilo všeč. 

     

 

1,9
5,8 7,1

81,2

3,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nikoli Podnevi Ponoči Ves čas Ni odgovora

D
el

ež
 š

tu
d

en
to

v 
[%

]

Odgovori študentov



33 
 

 

Graf 22: Porazdelitev odgovorov študentov na vprašanji o raziskavi. 

Večina študentov se strinja (39 %) oziroma zelo strinja (22,7 %), da so bila vprašanja v raziskavi 

razumljiva. Okrog 13 % študentov se glede jasnosti vprašanj ne more opredeliti. Študentom je  

sodelovanje v raziskavi všeč, kar so izrazili z izbranima odgovoroma se strinjam (39 %) 

oziroma zelo se strinjam (28,6 %). 8,4 % anketiranih se ne more odločiti o sodelovanju. Na obe 

vprašanji približno po 16 % anketiranih ni odgovorilo.  

Med odgovori študentov različnih izobraževalnih programov in različnih letnikov ni statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 
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5 RAZPRAVA 

V raziskavi so sodelovali študentje dveh izobraževalnih programov. Ena skupina so bili 

študentje Pedagoške fakultete, program dvopredmetni učitelj biologija-gospodinjstvo oziroma 

biologija-kemija, ki so predstavniki biološke smeri študija. Druga skupina so bili študentje 

Filozofske fakultete kot predstavniki nebiološke smeri študija. Pričakovano študente biološke 

smeri (»se strinjam« 31,8 %; »zelo se strinjam« 63,6 %) biologija bolj zanima kot študente 

Filozofske fakultete (»se strinjam« 56,5 %; »zelo se strinjam« 23,9 %). Predvidevam, da so 

zanimanje za biologijo upoštevali pri izbiri študija. Študente 3. letnika (»zelo se strinjam« 67,9 

%) in 2. letnika (»zelo se strinjam« 61,7 %) biologija bolj zanima kot študente 1. letnika (»zelo 

se strinjam« 23,9 %). Večina študentov meni, da so bila vprašanja v raziskavi razumljiva 

oziroma zelo razumljiva (PeF: 77,6 %; FF: 65,9 %), 18 % študentom Filozofske fakultete se 

vprašanja niso zdela jasna. Tudi sodelovanje v raziskavi je bilo večini udeležencev všeč. 

Izstopajo le študentje nebiološkega študija, med katerimi se jih 14 % ni moglo odločiti, ali jim 

je bilo sodelovanje všeč ali ne. Tudi glede na letnik študija je večina študentov izrazila, da so 

bila vprašanja razumljiva ter da jim je bilo sodelovanje v raziskavi všeč. Presenetil me je kar 

visok delež študentov 3. letnika (21,4 %), ki se jim vprašanja niso zdela najbolj razumljiva.  

Dobrih 80 % študentov Pedagoške fakultete ve, da fotosinteza poteka pri rastlinah, algah in 

nekaterih bakterijah, medtem ko ima to znanje le dobrih 50 % študentov Filozofske fakultete. 

Študenti nebiološke smeri so se pogosto odločali, da proces fotosinteze poteka samo v rastlinah. 

To se odraža tudi v primerjavi znanja med letniki, saj so bili v 1. letniku samo študenti 

nebiološke smeri študija, v 2. in 3. letniku pa samo študenti biološke smeri študija.  V 2. letniku 

(77, 6%) je znanje o tem, kje poteka fotosinteza nekoliko višje kot v 1. letniku (55,1 %), le v 3. 

letniku so vsi študentje pravilno odgovorili na vprašanje.  

V učnem načrtu za 7. razred osnovne šole se od učencev pričakuje, da poznajo samo rastline 

kot fotosintezne organizme (Skvarč in sod., 2011). To se mi ne zdi ustrezno, saj so bile bakterije 

prvi fotosintezni organizmi, kar učenci spoznajo šele v 9. razredu osnovne šole (Vilhar in sod., 

2011).  

Ti rezultati nam kažejo, da se v osnovni šoli, pa tudi v srednji, premalo omenja, da fotosinteza 

poteka tudi pri algah in nekaterih bakterijah.  

Tako študenti biološkega (88,2 %) kot nebiološkega (81,6 %) programa večinoma vedo, da 

fotosinteza poteka v zelenih delih rastline, okrog 10 % študentov pa meni, da proces poteka le 

v listih. Pokazalo se je, da študentje vedo, da fotosinteza poteka v prisotnosti klorofila, kar 
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nakazuje večinska zastopanost pravilnih odgovorov na 11., 16. in 18. vprašanje. 92,2 % 

študentov Pedagoške fakultete je odgovorilo, da se klorofil nahaja v zelenih delih rastline 

(vprašanje 11) in da je nujno potreben za fotosintezo (vprašanje 18). To potrjujeta tudi izbrana 

odgovora na vprašanje 16: »Fotosinteza poteka v listih, klorofil je v zelenih delih rastline« (11,5 

%) in »Fotosinteza poteka v zelenih delih rastline in klorofil je v zelenih delih rastline« (81,7 

%).  

Študentje Filozofske fakultete (69,4 %) prav tako večinoma vedo, da se klorofil nahaja v zelenih 

delih rastline, vendar jih je kar tretjina mnenja, da se klorofil nahaja le v listih. Z vprašanjem 

16 so imeli več težav, in sicer se je dobrih 50 % študentov pravilno odločilo, da fotosinteza 

poteka v zelenih delih rastline in da se tudi klorofil nahaja v zelenih delih rastline. Ostalih 50 

% se je približno enakomerno razporedilo med druge odgovore, kar nakazuje na nerazumevanje 

pomena klorofila za fotosintezo. 15 % študentov nebiološkega programa meni, da klorofil v 

fotosintezi nastaja.  

Že v 2. letniku študija pravilnost odgovorov na vprašanja 11, 16 in 18 močno naraste v 

primerjavi s 1. letnikom, v 3. letniku pa se še poveča. Iz tega lahko sklepamo, da študentje 

biološkega programa tekom študija fotosintezo bolj natančno obravnavajo in tudi razumejo. 

Študentje večinoma razumejo, da fotosinteza poteka v prisotnosti klorofila, torej v zelenih delih 

rastline, kar je tudi eden od učnih ciljev v 6. in 7. razredu osnovne šole (Škvarč in sod., 2011).  

Veliko težav so študentje imeli pri odgovarjanju na vprašanje 15, ki posredno vključuje 

razumevanje povezanosti živali in rastlin (»Na grafu je prikazan odnos med stopnjo fotosinteze 

in barvo svetlobe, ki so ji izpostavljene zelene rastline. Iz grafa sklepaj, kaj bi se lahko zgodilo, 

če bi bil svet izpostavljen samo zeleni svetlobi.«). Le četrtina študentov Pedagoške fakultete je 

pravilno odgovorila na vprašanje (»Število živali na svetu bi se lahko zmanjšalo«), medtem ko 

so se študentje nebiološkega programa z 31 % odrezali nekoliko bolje. Študentje Pedagoške 

fakultete so se odločili še za to, da bi se v rastlinah metabolizem ustavil (38,1 %), če bi bile 

zelene rastline izpostavljene le zeleni svetlobi oziroma da bi se fotosinteza popolnoma ustavila 

(30,9 %). Okrog 40 % študentov Filozofske fakultete se je odločilo za odgovor, da bi se 

fotosinteza pod vplivom zelene svetlobe popolnoma ustavila, 14 % pa jih meni, da bi se 

metabolizem v rastlinah ustavil.   

Tudi glede na letnik študija je več študentov iz nižjega letnika (1. letnik: 31,0 %; 2. letnik: 27,5 

%) izbralo pravilen odgovor kot iz 3. letnika (25,0 %). Študenti 3. letnika večinoma (46,4 %) 

menijo, da bi se pod vplivom zelene svetlobe ustavil proces metabolizma v rastlinah, 1. letniki 

(40,5 %) pa so predvsem izbirali odgovor, da bi se ustavila fotosinteza.   
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Takšna porazdeljenost odgovorov kaže na to, da študentje ne razumejo, da fotosinteza ne poteka 

pri zeleni svetlobi in hkrati, da zamenjujejo procesa fotosinteza in respiracija ter ključno, da ne 

razumejo odvisnosti živali od rastlin (energija, kisik). Opazimo, da študentje, ki obravnavajo 

proces fotosinteze tudi tekom študija, manj razumejo interakcijo med rastlinami in živalmi ter 

pomenom zelene svetlobe.  

Le 65 % študentov biološkega in 30,4 % študentov nebiološkega programa se zaveda, da je 

glavna funkcija fotosinteze tvorba glukoze. Večina študentov nebiološkega programa (58,7 %) 

meni, da je glavna naloga tvorba kisika. Študentje 3. letnika (84,6 %) so  pravilneje odgovarjali 

na to vprašanje kot 2. (58,4 %) in 1. letniki (30,4 %). Cakiroglu in Bonne (2002) opozarjata, da 

učitelji v osnovni šoli pogosto ne zaznavajo napačnih predstav svojih učencev. Rezultati v 

raziskavi kažejo, da se tekom študija na biološkem programu to napačno predstavo odpravlja, 

kar je pomembno za študente Pedagoške fakultete kot bodoče učitelje biologije v šoli.   

Mnogo študentov ima težave z razumevanjem, kaj je hrana za rastline. Med študenti biološkega 

programa sicer prevladuje pravilen odgovor »organske snovi«, vendar le z dobrimi 40 %. 

Veliko študentov (slabih 30 %) meni, da hrano predstavljajo anorganske snovi – nekaj kar 

rastline pridobijo iz tal, dobrih 20 % pa jih meni, da med hrano poleg organskih in anorganskih 

snovi štejemo tudi ogljikov dioksid, svetlobo oziroma energijo in vodo. Za slednje se je odločilo 

okrog 40 % študentov nebiološke smeri, pravilno pa pojmuje hrano le četrtina študentov.  

Pri pregledu razumevanja pojma hrana pri rastlinah med različnimi letniki sem ugotovila, da 

znanje o pravilnem pojmovanju hrane kot organski snovi tekom študija narašča, vendar v 3. 

letniku znaša le 48,1 %. Med njimi je še vedno pogosto napačno mišljenje, da je hrana 

anorganska snov (2. letnik: 28,9 %; 3. letnik: 25,9 %) oziroma vse snovi, ki jih rastlina pridobi 

iz okolja (2. letnik: 22,4 %; 3. letnik: 18,5 %).  

Ti rezultati se nekoliko razlikujejo od obstoječih, ki navajajo, da približno 50 % študentov 

biološkega programa pojmuje vodo kot hrano rastlin (Eisen in Stavy, 1988), v našem primeru 

le 1,9 %, ter CO2 kot hrano (Eisen in Stavy, 1988), v našem primeru le 1 %. Glede na to, da sta 

Eisen in Stavy raziskavo izvedla že leta 1988, predvidevam, da so bili učitelji od tedaj tudi pri 

nas bolj pozorni na prisotnost te napačne predstave med učenci, čeprav še vedno ne povsem 

uspešno.  

Pri vprašanjih kot sta »Od kod rastlina dobi hrano?« in »Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo 

za preživetje, rastline proizvedejo same?« opazimo, da skoraj 80 % študentov Pedagoške 

fakultete meni, da rastline same izdelajo hrano in 83,7 %, da rastline za preživetje izdelajo vso 
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hrano. Ostali študenti biološkega programa so mnenja, da rastline pridobijo hrano iz tal (18,3 

%) oziroma da jo proizvedejo manjši del (13,5 %).  

Večje težave imajo študenti nebiološkega programa, saj jih več kot polovica meni, da rastline 

pridobijo hrano iz tal, in le dobrih 30 % jih je odgovorilo, da jo izdelajo same. To se ne sklada 

z znanjem, ki so ga ti študentje pokazali pri 12. vprašanju (»Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo 

za preživetje, rastline proizvedejo same?«): dobrih 50 % študentov Filozofske fakultete je 

odgovorilo, da rastline proizvedejo vso hrano, ki jo potrebujejo za preživetje, slabih 30 % jih je 

menilo, da proizvedejo manjši del, 14,6 % pa jih je odgovorilo, da ne proizvajajo hrane.  

Pri višjih letnikih je razumevanje, od kod rastlinam hrana, bistveno boljše kot v 1. letniku, saj 

jih slabih 90 % ve, da jo rastline izdelajo same oziroma dobrih 90 % jih ve, da rastline 

proizvedejo vso hrano zase. 

Opazimo, da tekom študija na biološkem programu razumevanje o tem, kje rastlina dobi hrano 

oziroma koliko jo sama proizvede, zelo naraste. Pri študentih nebiološkega programa je opaziti 

zmedenost in nerazumevanje, saj se izbrani odgovori med sabo izključujejo. Možno je, da 

tekom reševanja testa niso bili zbrani ali so delali po občutku ali pa so napačne predstave tako 

močne, da učenci tega znanja ne usvojijo niti v osnovni niti v srednji šoli.  

Zelo nizko je razumevanje, kaj rastline pridobijo iz tal, in sicer je popolnoma pravilno 

odgovorilo 44,8 % študentov biološkega in le 24,5 % študentov nebiološkega programa. 

Četrtina študentov biološkega programa meni, da rastlina iz tal črpa organske snovi, kar je 

zaslediti tudi v literaturi. Eisen in Stavy (1988) navajata, da študentje običajno mislijo na  

organska gnojila. Študentje nebiološke smeri so bistveno pogosteje izbrali odgovor organske 

snovi (49,0 %). Pri vseh študentih je opaziti, da so najpogosteje izbrali mineralne snovi in vodo, 

anorganske pa nekoliko manj. Iz tega lahko sklepamo, da študentje ne razumejo točno, kaj so 

anorganske snovi.  

Polovica študentov 3. letnika razume, da rastline iz tal črpajo anorganske in mineralne snovi ter 

vodo. Slabih 20 % se jih je odločilo za organske snovi, med študenti 2. letnika pa slabih 30 %.  

Opaziti je mogoče, da se tekom študija na Pedagoški fakulteti, smer biologija, napačne 

predstave počasi odpravljajo.  

S procesom fotosinteze rastline proizvajajo hrano – glukozo, nastane tudi stranski produkt kisik, 

ki izvira iz molekul vode. Dobrih 90 % študentov biološkega programa in le 61 % študentov 

nebiološkega programa pravilno meni, da pri fotosintezi nastaneta kisik in glukoza. Slabih 30 

% študentov nebiološkega programa se je odločilo, da nastajata kisik in voda. Rezultati so 

podobni glede na letnik študija, 2. in 3. letnik imata bistveno boljše razumevanje o tem, kaj 
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nastane pri fotosintezi. Okrog 7 % študentov 3. letnika je mnenja, da pri fotosintezi nastaneta 

ogljikov dioksid in glukoza. Možno je, da se ta napačna predstava pojavlja, ker je v javnosti 

veliko govora o povečanju CO2.  

Študentje biološkega programa imajo tudi dobro predstavo o tem, katere snovi vstopajo v proces 

fotosinteze, saj je pravilen odgovor »ogljikov dioksid in voda« izbralo 86,7 % študentov. Za to 

se je odločilo tudi slabih 70 % študentov nebiološke smeri. Med njimi se je približno po 15 % 

odločilo tudi za kisik in vodo oziroma za ogljikov dioksid in organsko snov. Rezultati nam 

kažejo, da študenti nebiološke smeri študija zamenjujejo fotosintezo z respiracijo, o čemer 

poročajo tudi Stavy, Eisen in Yaakobi (1987). Študentje 3. letnika skoraj vsi (96,4 %) poznajo 

reaktante fotosinteze, študentje 2. letnika pa nekoliko manj (83,1 %).  

V skladu z zgornjima dvema vprašanjema je tudi vprašanje: »Kateri par snovi je potreben za 

fotosintezo in kateri par snovi nastane pri fotosintezi?« Dobrih 97 % študentov biološke smeri  

in 84,8 % študentov nebiološke smeri razume ta koncept. Študentje so pri tem vprašanju laže 

odločili za ustrezen odgovor, saj so imeli hkrati napisane reaktante in produkte, medtem ko se 

je pri prejšnjih dveh vprašanjih (9. in 14. vprašanje) spraševalo posamično. Vsi študentje 3. 

letnika so pravilno odgovorili na to vprašanje, v večinskem deležu tudi študentje 2. in 1. 

Letnika, in sicer z manjšim odstopanjem.  

Le slabih 50 % študentov biološkega programa in dobrih 30 % študentov nebiološkega 

programa razume, katere snovi rastlina potrebuje za fotosintezo. Vsi študentje vedo, da je nujno 

potrebna svetloba, velika večina se je odločila tudi za vodo (PeF: 81,9 %; FF: 73,5 %) in 

ogljikov dioksid (PeF: 85,7 %; FF: 67,3 %). Slabih 30 % študentov Pedagoške fakultete meni, 

da so potrebne tudi mineralne snovi. Glede na letnik študija imajo 3. letniki (60,7 %) opazno 

višje razumevanje o fotosintezi kot 2. (42,9 %) in 1. letnik (32,7 %). Tako glede na program 

študija kot glede na letnik je pri 10–18 % študentih opaziti napačno predstavo, in sicer 

zamenjevanje fotosinteze in respiracije. 

Eisen in Stavy (1988) sta ugotovila, da učenci načeloma razumejo kroženje kisika, vendar ne 

poznajo mehanizma, ki ga poganja, kar kaže tudi vprašanje 20 (»V procesu fotosinteze nastaja 

kisik, ki izvira iz:«). Tu so imeli študentje veliko težav. Le dobra polovica študentov biološkega 

programa in slabih 30 % študentov nebiološke smeri ve, da kisik izvira iz molekul vode. Večina 

študentov nebiološkega programa (68,8 %) in kar 40,4 % študentov biološkega programa meni, 

da kisik izvira iz molekul CO2. Tudi med študenti 3. letnika študija je kar 35,7 % študentov, ki 

menijo, da v procesu fotosinteze kisik izvira iz molekule vode. Menim, da se ta napačna 
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predstava pojavlja, ker sta tako kisik kot ogljikov dioksid plina in je eden reaktant drugi 

produkt.  

Da študentje zamenjujejo fotosintezo in respiracijo oziroma oba procesa pojmujejo kot tip 

respiracije, kažeta vprašanji 21 in 22. Slabih 30 % študentov nebiološkega programa meni, da 

respiracija poteka le v listnih celicah in dobrih 10 % jih meni, da rastline dihajo ali podnevi ali 

ponoči. Pri študentih biološkega programa je manj napačne predstave, vendar se je 2,9 % 

študentov odločilo, da v nobeni rastlinski celici ne poteka respiracija. Glede na letnik študija je 

razumevanje respiracije pri rastlinah največje v 3. letniku, nekoliko nižje v 2. in najnižje v 1. 

letniku. 

Eno od težje razumljivih dejstev pri fotosintezi je po že opravljenih študijah pretok energije. 

Rezultati v naši raziskavi pa kažejo na dobro razumevanje pretoka energije, saj slabih 90 % 

študentov ve, da rastline od Sonca dobijo energijo v obliki svetlobne energije in jo pretvorijo v 

kemijsko. Pri študentih biološke smeri je to razumevanje nižje za okrog 10 %, vendar še vedno 

visoko. Pri 13. vprašanju je opazna napačna predstava, da rastline za preživetje dobijo energijo 

iz tal, o čemer je prepričanih dobrih 20 % študentov biološke smeri in 30,3 % študentov 

nebiološke smeri. Tudi glede na letnik študija rezultati kažejo, da je razumevanje tipa in 

pretvorb energije, ki jo rastline dobijo od Sonca, visoko. O tem, od kod rastlina dobi energijo 

za življenje, pa imajo 2. letniki najvišjo stopnjo razumevanja (78,7 %), medtem ko so 3. letniki 

(65,0 %) bolj primerljivi s 1. letnikom (60,6 %). Kar 30 % študentov 3. letnika meni, da rastline 

pridobijo energijo iz tal, 5 % študentov pa pravi, da dobijo energijo iz gnojil. 
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6 SKLEPI  

1. Raziskovalno vprašanje: Kakšna je kakovost znanja študentov o fotosintezi? 

Glede na rezultate, dobljene z raziskavo, je kakovost znanja študentov o fotosintezi zadovoljiva. 

Na večino vprašanj je več kot 60 % študentov odgovorilo pravilno. Težave so imeli pri 

vprašanjih z več odgovori (5. in 10. vprašanje) ter z nekaterimi posameznimi vprašanji (3., 4., 

13., 15. in 20.), ki so bila zahtevnejša. Študentje vedo, kje in kdaj potekata fotosinteza in celično 

dihanje, poznajo reaktante in produkte fotosinteze ter imajo nekaj znanja o energiji – od kod jo 

dobijo in v kaj jo pretvorijo. Težave imajo predvsem z razumevanjem, kaj je hrana za rastline 

in s povezavami med rastlinami in živalmi v ekosistemu. 

2. Raziskovalno vprašanje: Ali se kakovost znanja študentov o fotosintezi razlikuje glede 

na smer in letnik študija? 

Kakovost znanja študentov o fotosintezi se glede na program in letnik študija razlikuje. Pri 14 

vprašanjih se je pokazala statistično pomembna razlika med znanjem študentov med različnimi 

programi in letniki študija, pri sedmih je bilo znanje o fotosintezi podobno. Le na 15. vprašanje 

so študentje nebiološkega programa odgovarjali boljše kot študentje biološkega programa, kar 

kaže, da študentje Pedagoške fakultete, smer biologija, poznajo fotosintezo bistveno bolje. 

Glede na letnik študija so pravilneje odgovarjali študentje 3. letnika, le pri 15. vprašanju so bili 

najboljši študentje 1. letnika. Pri 14. in 22. vprašanju so bili najboljši 2. letniki. To nam pove, 

da tekom študija študentje pridobivajo novo znanje o fotosintezi. 

3. Ali se pri študentih pojavljajo napačne predstave, povezane s fotosintezo? 

Ugotovila sem, da se napačne predstave povezane s fotosintezo pojavljajo tudi pri študentih na 

fakulteti, ne samo na nižjih stopnjah izobraževanja. Pri vseh študentih, ne glede na letnik in 

program študija opazimo, da ne razumejo, kaj je hrana za rastline. Pojavlja se napačna 

predstava, da je hrana nekaj, kar vnesemo v telo, zato imajo študentje za rastlinsko hrano tudi 

anorganske in mineralne snovi ter vodo, ki jih črpajo s koreninami. Težave imajo z 

razumevanjem, da je glavni namen fotosinteze proizvajanje hrane, ki jo rastlina potrebuje za 

lastno preživetje. Prav tako iz rezultatov razberemo, da ne poznajo interakcije med rastlinami 

in živalmi glede energije in kisika. Študentje večinoma vedo, kaj rastline potrebujejo za 

fotosintezo, vendar jih veliko meni, da potrebujejo tudi mineralne snovi. Pri vseh se pojavlja 

tudi napačna predstava, da kisik izvira iz molekule CO2. Pri študentih nebiološkega programa 

oziroma študentih 1. letnika opazimo tudi naslednje napačne predstave: nerazumevanje, da 

rastlina sama proizvaja hrano, da pridobiva energijo od Sonca ter zamenjava respiracije in 

fotosinteze.  
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PRILOGE 

 

Priloga A: VPRAŠALNIK 

 

VPRAŠALNIK        Program: 

_______________________ 

Letnik:  1   2    3   4   mag.      Spol:  Ž  M 

 

Pri večini vprašanj obkroži samo en, najbolj pravilen odgovor. Pri nekaj vprašanjih je možnih več 

odgovorov, na kar te posebej opozarja besedilo ob vprašanju. 

 

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

 Zelo se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne 

morem se 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

1.1 Biologija me zanima.      

1.2 Fotosinteza je pomembna za življenje na 

Zemlji. 

     

1.3 Fotosinteza je zanimiva.      

1.4 Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju 

koristilo.  

     

1.5 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. 

 

3. Kaj je hrana za rastline? 

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, 

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. 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. 

 

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

a) kemijske energije, 

b) svetlobne energije, 

c) toplote. 

 

8. Fotosinteza poteka v: 

a) celotni rastlini, 

b) koreninah, 

c) listih, 

d) steblih, 

e) zelenih delih rastline. 

 

9.  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. 

 

10. 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.  

 

11.  V katerih delih rastline je klorofil? 

a) V celotni rastlini, 

b) v koreninah, 

c) v listih, 

d) v zelenih delih rastline. 

 

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

a) Nič, 

b) manjši del, 

c) vso, 

d) ne vem. 

  



 
 

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

a) Iz gnojil, 

b) iz tal, 

c) iz vode, 

d) iz zraka, 

e) iz žuželk, 

f) od Sonca. 

 

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

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

 

a) Fotosinteza bi se lahko popolnoma ustavila. 

b) Lahko bi se povečala količina sladkorja, ki ga proizvedejo rastline. 

c) Povečala bi se količina v atmosfero izločenega kisika.  

d) Število živali na svetu bi se lahko zmanjšalo. 

e) V rastlinah bi se lahko ustavil metabolizem. 

 

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

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

a) Fotosinteza poteka v celotni rastlini, klorofil je v listih. 

b) Fotosinteza poteka v listih in klorofil je v listih. 

c) Fotosinteza poteka v listih, klorofil je v zelenih delih rastline. 

d) Fotosinteza poteka v zelenih delih rastline, klorofil je v listih. 

e) Fotosinteza poteka v zelenih delih rastline in klorofil je v zelenih delih rastline. 

 

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

fotosintezo?« in »Kateri par snovi nastane pri fotosintezi?« 

a) Rastline potrebujejo glukozo in kisik, tvorijo pa glukozo in ogljikov dioksid. 

b) Rastline potrebujejo glukozo in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 

c) Rastline potrebujejo kisik in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 

d) Rastline potrebujejo ogljikov dioksid in kisik, tvorijo pa glukozo in ogljikov dioksid. 

e) Rastline potrebujejo ogljikov dioksid in vodo, tvorijo pa glukozo in kisik. 

 

18. Katera trditev v zvezi s klorofilom je pravilna? 

a) Klorofil je nepomemben za fotosintezo. 

b) Klorofil je nujno potreben za fotosintezo. 

c) Klorofil se med fotosintezo porablja. 

d) Klorofil v fotosintezi nastaja. 

 

19. Od kod dobijo rastline hrano? 

a) Črpajo jo iz tal. 



 
 

b) Dobijo jo od Sonca. 

c) Izdelajo jo same. 

d) Sprejmejo jo iz vode in kisika. 

 

20. V procesu fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz: 

a) molekul glukoze, 

b) molekul ogljikovega dioksida, 

c) molekul vode. 

 

21. 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. 

 

22. Kdaj poteka pri  rastlinah celično dihanje (respiracija)? 

a) Nikoli, 

b) podnevi, 

c) ponoči, 

d) ves čas.  

 

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

 Zelo se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne morem 

se odločiti. 

Se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

23.1 Vprašanja v raziskavi so bila 

razumljiva. 

     

23.2 Sodelovanje v tej raziskavi mi je 

bilo všeč. 

     

 

Hvala za sodelovanje.



 
 

Priloga B: STATISTIČNI IZRAČUNI 

 

Priloga B1: Statistična pomembnost razlik med odgovori študentov učencev glede na izobraževalni 

program (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom). 

 

  Preizkus Mann-Whitney 

 VPRAŠANJE U Z p 

1.1 Biologija me zanima. 1153,500 4,534 0,000 

1.2 Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji. 1923,000 0,580 0,562 

1.3 Fotosinteza je zanimiva. 1799,500 0,573 0,567 

1.4 Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo. 1596,000 1,567 0,117 

1.5 Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo. 1616,000 0,932 0,351 

2. Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 1748,500 4,091 0,000 

3. Kaj je hrana za rastline? 1871,000 1,746 0,081 

4. Katera je glavna funkcija fotosinteze? 1764,00 2,805 0,005 

5. Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?  2187,500 1,742 0,081 

5 a.  2572,500 0,000 1,000 

5 b.   2355,500 1,198 0,231 

5 c.  2369,500 1,352 0,176 

5 d.  2397,500 1,220 0,223 

5 e.  2100,000 2,639 0,008 

5 f.  2415,000 0,798 0,425 

6. V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno energijo? 2261,000 1,016 0,310 

7. Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki: 2215,500 1,585 0,113 

8. Fotosinteza poteka v:  2314,500 1,221 0,222 

9. Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi sta reaktanta (vstopata 

v reakcijo)? 

2044,500 2,739 0,006 

10. Katere snovi rastlina sprejema iz tal? 2051,000 2,402 0,016 

10 a.  2145,500 1,974 0,048 

10 b.  2359,000 2,295 0,022 

10 c.  2355,500 1,972 0,049 

10 d.  1974,000 2,747 0,004 

10 e.  2467,500 2,077 0,038 

10 f.  2432,500 1,272 0,203 

10 g.  2520,000 1,464 0,143 

11. V katerih delih rastline je klorofil? 1926,000 3,657 0,000 

Se nadaljuje  



 
 

nadaljevanje Priloge B1 

12. Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, rastline proizvedejo 

same? 

1879,000 3,173 0,002 

13. Rastlina potrebuje energijo, da preživi. Od kod dobi to energijo? 981,000 1,141 0,254 

14. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 1682,500 4,738 0,000 

15. Na grafu je prikazan odnos med stopnjo fotosinteze in barvo svetlobe, 

ki so ji izpostavljene zelene rastline. Iz grafa sklepaj, kaj bi se lahko 

zgodilo, če bi bil svet izpostavljen samo zeleni svetlobi. 

1531,000 2,434 0,015 

16. Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na obe vprašanji: » V 

katerem delu rastline poteka fotosinteza?«  in »Kateri del rastline 

vsebuje klorofil?« 

1757,000 3,531 0,000 

17. Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na obe vprašanji: »Kateri 

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

fotosintezi?« 

2097,500 2,776 0,006 

18. Katera trditev v zvezi s klorofilom je pravilna? 2275,500 0,663 0,507 

19. Od kod dobijo rastline hrano? 1569,500 3,860 0,000 

20. V procesu fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz: 1796,000 3,173 0,002 

21. V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija)? 2131,500 1,623 0,105 

22. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje (respiracija)? 1782,000 3,188 0,001 

23.1 Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva. 1576,500 1,559 0,119 

23.2  Sodelovanje v tej raziskavi mi je bilo všeč. 1657,500 0,927 0,354 

  



 
 

Priloga B2: Statistična pomembnost razlik med odgovori študentov glede na letnik študija (statistično 

pomembne razlike so označene s krepkim tiskom). 

 

  Preizkus Kruskal-

Wallis 

 VPRAŠANJE χ2 df p 

1 a. Biologija me zanima. 20,665 2 0,000 

1 b. Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji. 0,830 2 0,660 

1 c. Fotosinteza je zanimiva. 1,683 2 0,431 

1 d. Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo. 2,574 2 0,267 

1 e. Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo. 1,100 2 0,577 

2. Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 21,399 2 0,000 

3. Kaj je hrana za rastline? 3,199 2 0,202 

4. Katera je glavna funkcija fotosinteze? 10,247 2 0,006 

5. Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?  5,692 2 0,058 

5 a.  0,000 2 1,000 

5 b.  2,690 2 0,261 

5 c.  1,831 2 0,400 

5 d.  2,321 2 0,313 

5 e.  7,266 2 0,026 

5 f.  4,600 2 0,100 

6. V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno energijo? 1,132 2 0,568 

7. Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki: 3,180 2 0,204 

8. Fotosinteza poteka v:  3,562 2 0,168 

9. Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi sta reaktanta (vstopata v 

reakcijo)? 

9,406 2 0,009 

10. Katere snovi rastlina sprejema iz tal? 6,212 2 0,045 

10 a.  3,896 2 0,143 

10 b.  5,586 2 0,061 

10 c.  3,893 2 0,143 

10 d.  9,169 2 0,010 

10 e.  4,314 2 0,116 

10 f.  1,973 2 0,373 

10 g.  2,143 2 0,343 

11. V katerih delih rastline je klorofil? 13,387 2 0,001 

12. Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, rastline proizvedejo same? 12,441 2 0,002 

13. Rastlina potrebuje energijo, da preživi. Od kod dobi to energijo? 2,838 2 0,242 

Se nadaljuje  
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14. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 22,491 2 0,000 

15. Na grafu je prikazan odnos med stopnjo fotosinteze in barvo svetlobe, ki so 

ji izpostavljene zelene rastline. Iz grafa sklepaj, kaj bi se lahko zgodilo, če bi 

bil svet izpostavljen samo zeleni svetlobi. 

7,080 2 0,029 

16. Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na obe vprašanji: » V katerem 

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

13,022 2 0,001 

17. Obkroži trditev, v kateri sta pravilna odgovora na obe vprašanji: »Kateri par 

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

fotosintezi?« 

8,217 2 0,016 

18. Katera trditev v zvezi s klorofilom je pravilna? 1,070 2 0,586 

19. Od kod dobijo rastline hrano? 16,223 2 0,000 

20. V procesu fotosinteze nastaja kisik, ki izvira iz: 10,899 2 0,004 

21. V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija)? 3,702 2 0,157 

22. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje (respiracija)? 10,167 2 0,006 

23 a. Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva. 2,666 2 0,264 

23 b. Sodelovanje v tej raziskavi mi je bilo všeč. 1,191 2 0,551 

 


