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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Življenje na našem planetu nebi bilo tako, kot ga poznamo, če ne bi bilo rastlin, ki s 

procesom fotosinteze posredno ali neposredno dajejo hrano vsem živim bitjem. Hkrati so 

nepogrešljive tudi v vsakdanjem življenju – iz njih dobimo zdravila, kozmetiko, barvila,  

pohištvo, obleke, gorivo, papir in še bi lahko naštevali. Prav zato je poznavanje in 

razumevanje fotosinteze ključnega pomena.  

Kot so ugotovili že mnogi raziskovalci v tujini, je fotosinteza ena najtežjih in najbolj 

problematičnih tem v učnem načrtu biologije oziroma naravoslovja (Cañal, 1999, Russell in 

sod., 2004). Hkrati je fotosinteza tudi ena izmed najpomembnejših tem, saj so prav rastline 

tiste, ki proizvajajo kisik in pretvarjajo sončno energijo v kemično energijo, ki jo potrebujejo 

vsa živa bitja. Zato je pomembno, da učenci razumejo, da je ta proces bistven za življenje.   

V Sloveniji se učenci s procesom fotosinteze začnejo podrobneje ukvarjati v 6. razredu 

osnovne šole (Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje, 2011), čeprav nekaj o tem 

izvedo že v nižjih razredih.V skladu z učnim načrtom za gimnazijo (Učni načrt Biologija, 

2008) pa naj bi bili dijaki sposobni razložiti fotosintezo kot niz reakcij, v katerih fotosintezna 

barvila sprejmejo svetlobno energijo, ki se nato pretvori v kemijsko energijo, vezano v 

energijsko bogatih molekulah. Ob tem se ogljikov dioksid veže v organske molekule, pri 

čemer se iz vode sprosti kisik, ki je stranski produkt. Velika težava so napačne predstave o 

procesu fotosinteze, ki jih imajo učenci in tudi odrasli (Haslan, Treagust, 1987). Ena takih je, 

da naj bi rastline pridobivale hrano iz podlage s koreninami, podobno kot se prehranjujejo 

živali. Pogosta napačna predstava je tudi, da sta fotosinteza in celično dihanje podobna 

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

posledica poteka pouka o rastlinah, pri katerem učitelji zelo poudarjajo fotosintezo. 

Odločili smo se preveriti, kakšne so predstave učencev od 6. do 9. razreda osnovne šole 

o fotosintezi. Zanimalo nas je, ali sploh vedo, katere so funkcije fotosinteze, kje ta proces 

poteka in kako ter kakšni so njeni produkti. Prav tako nas je zanimalo, ali učenci razlikujejo 

med fotosintezo in celičnim dihanjem. 
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1.2 Cilji naloge 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšno je splošno razumevanje fotosinteze med učenci od 

6. do 9.razreda osnovne šole. Hkrati nas je zanimalo tudi, ali imajo učenci kakšne napačne 

predstave o procesu fotosinteze in kakšen je njihov odnos do fotosinteze. 

1.3 Delovne hipoteze 

Za raziskavo smo predpostavili naslednje hipoteze: 

• Znanje osnovnošolcev o fotosintezi ni zadovoljivo. 
• Znanje osnovnošolcev o fotosintezi je večinoma faktografsko.  

• Učenci višjih razredov imajo boljše znanje o fotosintezi kot učenci nižjih razredov. 
• Med dekleti in fanti ni razlik v znanju fotosinteze. 
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2 PREGLED OBJAV  

Vsi živi organizmi za življenje potrebujejo energijo, ki jo dobijo s hrano. Poznamo 

heterotrofne organizme, ki energijo pridobivajo z razgradnjo organskih snovi drugih 

organizmov, to so živali, glive in nekatere bakterije, in avtotrofne, za katere je značilno, da si 

v procesu fotosinteze sami izdelajo hrano s pomočjo svetlobe in preprostih anorganski spojin 

(voda in ogljikov dioksid). Med avtotrofne organizme uvrščamo alge, modrozelene cepljivke 

ali cianobakterije in vse rastline, ki imajo asimilacijska barvila (Strušek, Podobnik, Gogala, 

2000). 

Nemški fiziolog Jan Ingenhousz (1730−1799) je bil eden izmed prvih znanstvenikov, ki 

je preučeval fotosintezo. Ko je leta 1771 Joseph Priestley odkril, da zelene rastline na svetlobi 

izločajo kisik, je Ingenhousz ta pojav podrobneje raziskav in ugotovil, da rastline sprejemajo 

ogljikov dioksid in izločajo kisik le na sončni svetlobi, medtem ko se v temi dogaja ravno 

obratno (Burnie, 1998).  

2.1 Fotosinteza 

Fotosinteza je proces, pri katerem iz anorganskih snovi nastajajo organske. Rastline 

pretvarjajo svetlobno energijo v kemično, kar omogoči pretvorbo ogljikovega dioksida in 

vode v hranilno snov – sladkor  oziroma glukozo. Pri tem nastane stranski produkt kisik, ki ga 

rastline oddajo v ozračje.V glukozi je vezane veliko energije, ki jo rastline uporabijo za svojo 

rast. Neporabljeno glukozo predelajo v škrob in v celulozo, ki sestavlja rastlinske celične 

stene (Burnie, 1998). 

Poenostavljena enačba fotosinteze je: 

6CO2+ 6H2O �6O2+ C6H12O6 
 

V zaključenem krogu fotosinteze nastane posamezna molekula glukoze s postopnim 

spajanjem šestih molekul ogljikovega dioksida in vode, za kar je potrebna energija sončne 

svetlobe. V tej reakciji nastane še šest molekul kisika (Burnie, 1998). 

Osnovna in poenostavljena enačba fotosinteze skriva okrog 50 kemijskih reakcij, ki pa 

jih lahko razdelimo na dva dela: fotokemične reakcije, te potekajo na notranjih tilakoidnih 

membranah kloroplasta, in ogljikove oziroma nefotokemične reakcije fotosinteze, ki potekajo 

v stromi kloroplasta (Vodnik, 2012). 
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2.1.1 Kloroplasti 

Kloroplasti so središče fotosinteznih reakcij. So plastidi, ki jih najdemo v celicah 

zelenih delov rastlin (v sredici zelenih listov, primarni skorji zelenega stebla, v zelenih 

plodovih in v celicah zapiralkah listnih rež). Povprečno so veliki 4−6 µm. Navzven jih 

omejujeta dve membrani, v notranjosti pa so sploščene membranske vrečke, imenovane 

tilakoide. Ležijo v brezbarvni stromi ali matriksu. V tilakoidnih membranah so molekule 

asimilacijskih barvil razporejene v posebnih skupkih, ki jih imenujemo fotosintezne enote. 

Fotosintezna enota vsebuje molekule klorofila a in klorofila b. Najpogostejše razmerje med 

klorofilom a in klorofilom b je 3:1. Klorofili dajejo rastlinskim delom zeleno barvo, ker 

vsrkavajo modro in rdečo ter odbijajo zeleno svetlobo. Poleg klorofila so v fotosintezni enoti 

še druga barvila, kot so oranžni karoteni in rumeni ksantofili. Vsaka fotosintezna enota 

vsebuje dva fotosistema, ki ju imenujemo fotosistem 1 in fotosistem 2. Ločimo ju po glavnem 

barvilu: v fotosistemu 1 je klorofil a z absorpcijskim vrhom pri 700 nm, v fotosistemu 2 pa je 

klorofil a z absorpcijskim vrhom pri 680 nm. Za oba fotosistema je nujno potrebna sončna 

energija. Glavna končna produkta obeh sta energijsko bogati molekuli ATP in NADPH+H+ 

(Strušek, Podobnik, Gogala, 2000). 

 

 

Slika 1: Kloroplast 

Vir: http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=949 
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2.1.2 Fotokemične in nefotokemične reakcije fotosinteze 

Svetlobna energija, ki je potrebna za fotosintezo, prihaja na Zemljo v obliki fotonov 

(osnovni delci svetlobe). Za fotosintezo so pomembni predvsem fotoni rdeče in modre 

svetlobe. Rastline pretvorijo svelobo v kemično energijo. Energijsko bogata snov je adenozin 

trifosfat (ATP), ki je univerzalni shranjevalec in prenašalec energije.  

Fotokemične reakcije fotosinteze omogočajo nastanek ATP in NADPH+H. Pri tem 

razpade voda in se sprosti kisik. ATP in NADPH+H sta nujno potrebna za nastanek sladkorja 

v nefotokemičnih reakcijah fotosinteze (Strušek, Podobnik, Gogala, 2000). 

2.1.3 Dejavniki, ki vplivajo na fotosintezo 

Fotosintezna aktivnost je pogojena z notranjimi in zunanjimi– okoljskimi dejavniki. Od 

notranjih so pomembne lastnosti asimilacijskih tkiv in organov, lastnosti fotosinteznega 

aparata v kloroplastu ter prehranski in vodni status rastline (Vodnik, 2012). 

Voda je eden izmed ključnih virov za rast in razvoj rastlin, hkrati pa je nujno potrebna 

tudi za proces fotosinteze.V rastlini sodeluje voda v različnih procesih: služi kot transportni 

medij, topilo, pojavlja se kot reaktant in produkt v različnih kemijskih reakcijah (Vodnik, 

2012). 

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

(esencialni) in jih rastlina praviloma pridobiva iz tal. Za normalno rast in razvoj potrebujejo 

rastline različne količine posameznih mineralnih hranil. Količinska zastopanost posameznih 

mineralnih hranil v rastlini je povezana z raznovrstnostjo njihovih funkcij.  Primer mineralnih 

hranil so dušik, fosfor, žveplo (Vodnik, 2012). 

Zunanji dejavniki, ki vplivajo na fotosintezo, so: svetloba, koncentracija CO2, 

temperatura, relativna vlažnost zraka oziroma razpoložljivost vode v okolju (Vodnik, 2012). 

Pri nižjih osvetlitvah fotosinteza narašča z intenzivnostjo svetlobe, prevelika osvetlitev 

pa lahko poškoduje asimilacijska barvila. Sončne in senčne rastline so različno občutljive na 

svetlobo. Na fotosintezo vpliva tudi koncentracija CO2. V ozračju je koncentracija CO2 

majhna, zato z večanjem koncentracije fotosinteza narašča. Pri visokih temperaturah je 

koncentracija CO2 manjša. Temperatura vpliva tudi na hitrost delovanja encimov Calvinovega 

cikla. Pri polarnih in visokogorskih rastlinah poteka fotosinteza še pod 0 °C. V tropskih krajih 
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pa so rastline prilagojene na visoke temperature tudi do 55 °C in več (Strušek, Podobnik, 

Gogala, 2000). 

2.2 Celično dihanje – respiracija 

Respiracija oziroma celično dihanje je kemični proces razgradnje organske hrane, pri 

katerem se sprošča energija. Gre za niz kemijskih reakcij znotraj celice. V celičnem dihanju 

se organske spojine, kakršna je npr. glukoza, ki je nastala v procesu fotosinteze, razgradijo v 

enostavnejše snovi in ob tem se sprošča energija, ki se veže v energijsko bogato molekulo 

ATP. Ta energija je pomembna za delovanje celic in posledično za delovanje celotnega 

organizma (Burnie, 1998). 

Če je fotosinteza proces, ki poteka le pri določenih skupinah organizmov (rastline, 

fotosintezne bakterije in alge), celično dihanje poteka pri skoraj vseh živih bitjih (z izjemo 

anaerobnih bakterij). Za razliko od fotosinteze, ki poteka le v zelenih delih rastline, celično 

dihanje poteka v vseh rastlinskih tkivih in to ves čas – 24 ur na dan – sočasno s potekom 

fotosinteze (Pavič, 2014, povzeto po Taiz in Zeiger, 2006).  

2.3 Fotosinteza in celično dihanje v učnih načrtih 

V Sloveniji se učenci s procesoma fotosinteze in celičnega dihanja srečajo že v 5. 

razredu, pri predmetu naravoslovje in tehnika. Podrobneje pa se začnejo z njima ukvarjati v 6. 

razredu osnovne šole pri predmetu naravoslovje. Pozneje, v 7. razredu pri predmetu 

naravoslovje in v 8. ter 9. razredu pri predmetu biologija, pa fotosintezo in celično dihanje 

obravnavajo le še posredno. V srednji šoli fotosintezo in celično dihanje obravnavajo na 

molekulski ravni. 

2.3.1 Učni načrt  za naravoslovje in tehniko 5. razred 

Že v 5. razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika se učenci prvič srečajo s 

procesoma fotosinteze in celičnega dihanja. V učnem načrtu v sklopu »Živa bitja« zasledimo 

naslednje cilje, ki so povezani s fotosintezo in celičnim dihanjem (povzeto po: Učni 

načrt...Naravoslovje in tehnika, 2011): 

- Učenci znajo pojasniti, da vsa živa bitja dihajo. 

- Učenci znajo utemeljiti, da je dihanje proces, pri katerem se sprošča energija. 
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- Učenci znajo razložiti, da v rastlinah iz vode in ogljikovega dioksida nastaja hrana 

(organske snovi) in se izloča kisik, ter da sta za proces (fotosinteze) potrebna še 

sončna svetloba kot vir energije in klorofil. 

- Učenci znajo ugotoviti podobnosti in razlike med fotosintezo in dihanjem. 

- Učenci znajo razložiti, da so rastline proizvajalci in živali potrošniki (organskih snovi) 
in pojasniti njihov pomen. 

2.3.2 Učni načrt za naravoslovje 6. in 7. razred 

Pri pouku naravoslovja učenci spoznavajo in razvijajo razumevanje naravoslovnih 

pojmov in zakonitosti, ki so podlaga za razumevanje pojavov v naravi, povezanosti med živo 

in neživo naravo ter relacijami med zgradbo, lastnostmi in delovanjem živih in neživih 

sistemov v okolju. Učenci pri naravoslovju spoznavajo pomen naravoslovnih znanosti za 

napredek človeštva in pri tem oblikujejo odnos in stališča do sebe, okolja in narave ter se 

zavedajo pomena odgovornega ravnanja v skrbi za varnost in zdravje sebe in drugih (Učni 

načrt ... Naravoslovje, 2011). 

Cilji in vsebine so v učnem načrtu za naravoslovje v 6. in 7. razredu opredeljeni v štirih 

sklopih, in sicer: snov, energija, živa narava in vplivi človeka na okolje. Procesa fotosinteze in 

celičnega dihanja kot samostojni temi obravnavajo v vsebinskem sklopu Živa narava. Ker pa 

sta fotosinteza in celično dihanje kompleksna procesa, se ju posredno obravnava tudi pri 

drugih sklopih, ki so povezani s sončno energijo, zgradbo in delovanjem rastlin ter pomenom 

rastlin v ekosistemu (Učni načrt ... Naravoslovje, 2011). 

V učnem načrtu za 6. razred osnovne šole najdemo naslednje cilje, ki so povezani s 

procesom fotosinteze in celičnega dihanja (povzeto po: Učni načrt... Naravoslovje, 2011): 

Vsebinski sklop : ENERGIJA 

- Učenci razumejo, da je sončna energija osnovni vir energije, nujno potreben za 

vzdrževanje življenja na Zemlji. 

- Učenci spoznajo, da je v biomasi in fosilnih gorivih nakopičena sončna energija, ki se 

je v osnovi vezala pri fotosintezi. 
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Vsebinski sklop: ŽIVA NARAVA 

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

sprošča energija za poganjanje življenjskih procesov, ter vedo, katere snovi se pri tem 

porabljajo in katere nastajajo. Učenci razumejo, da posamezni deli rastlinske in 

živalske celice (celični organeli) opravljajo posebne naloge (mitohondrij – celično 

dihanje; kloroplast – fotosinteza). 

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

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

- Učenci spoznajo, da se med fotosintezo svetlobna energija s pomočjo klorofila 

pretvori v energijo, ki je vezana v organskih snoveh (sladkor); rastline organske snovi 

uporabljajo kot vir energije in kot surovino za izgradnjo lastnega telesa (na primer 

celuloza, škrob). 

- Učenci spoznajo, da sta fotosinteza in celično dihanje zapletena procesa, ki lahko 

potekata samo v živi celici. 

- Učenci spoznajo osnovno zgradbo rastlinskih organov: lista, stebla in korenine in 

povežejo zgradbo organa z nalogami, ki jih ta opravlja. 

- Učenci razumejo pomen fotosinteze, celičnega dihanja, izmenjave snovi z okoljem. 

- Učenci spoznajo, da seme vsebuje zarodek (mlado rastlino) in da semena vsebujejo 

veliko založnih snovi, ker mlada rastlina ne opravlja fotosinteze, dokler se ne razvijejo 

zeleni listi. Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka. 

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

- Učenci razumejo vlogo rastlin kot proizvajalcev hranilnih snovi in kisika; te snovi 

porabljajo tudi drugi organizmi na Zemlji (potrošniki). 

- Učenci razumejo, da rastlina proizvedene hranilne snovi in kisik tudi sama porablja in 

da je potrošnikom na voljo samo tisti del snovi, ki ga rastlina uporabi za gradnjo 

telesa. 

- Učenci spoznajo vpliv rastlin na sestavo ozračja in podnebne razmere na Zemlji. 

 

Cilji, ki so povezani s precesoma fotosinteze in celičnega dihanja v učnem načrtu za 7. Razred 

(povzeto po:Učni načrt ... Naravoslovje, 2011): 

Vsebinski sklop: SNOVI 
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- Učenci razlikujejo med fizikalnimi in kemijskimi spremembami in sklepajo, pri 

katerih procesih oz. spremembah, ki jih poznajo iz življenja, se snov spreminja. 

- Učenci na preprostih primerih spoznajo sinteze binarnih spojin, pojme kemijska 

reakcija, reaktanti, produkti in besedno opisujejo. 

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

 

Vsebinski sklop: ENERGIJA 

- Učenci spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje snovi, spremembe 

agregatnega stanja, spremembe snovi (npr. fotosinteza, porumenitev časopisnega 

papirja), da lahko poganja električni tok (npr. sončne celice na žepnem računalu). 

 
Vsebinski sklop: ŽIVA NARAVA 
 

- Učenci spoznajo, da so živali potrošniki; iz okolja prejeto hrano porabijo za sproščanje 

energije za poganjanje življenjskih procesov, kot vir gradnikov za gradnjo lastnega 

telesa, del sprejete snovi pa lahko uskladiščijo v založnih tkivih. 

- Učenci razumejo, da živali kot potrošniki privzemajo organsko hrano iz okolja. 

- Učenci razumejo, da živali večinoma sproščajo energijo iz hrane s celičnim dihanjem, 

za kar sta potrebna dostava prebavljene hrane in kisika do vsake celice in 

odstranjevanje ogljikovega dioksida, odvečnih, nerabnih in potencialno strupenih 

snovi, ki nastajajo pri presnovi. 

- Učenci spoznajo, da proizvajalci (rastline in fotosintezni mikroorganizmi kot temelj 

prehranjevalnega spleta) energijo, ki vstopa v ekosistem kot sončna energija, med 

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

organizma do organizma skozi prehranjevalni splet (potrošniki – prehranjevanje z 

drugimi organizmi). 

2.3.3 Učni načrt za biologijo 8. in 9. razred 

Namen pouka biologije je pri učencih doseči celostno razumevanje osnovnih principov 

delovanja živega, poznavanje zgradbe, delovanja in razvoja živih sistemov na različnih ravneh, 

vključno s človekom kot sestavnim delom biosfere, ter vpogled v učinek njegovih dejavnosti 

na žive sisteme in okolje. Zagotoviti mora tudi osnove za razumevanje možnosti oziroma 

potenciala biologije, da prispeva k večanju dobrobiti človeštva in ohranjanju narave oziroma 

pogojem za preživetje in nadaljni razvoj (Učni načrt ... Biologija, 2011). 



Kompara N., Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci v Idriji 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

10 
 

Cilji, povezani z razumevanjem fotosinteze v učnih načrtih za biologijo v 8. in 9. 

razredu iz leta 2011, so naslednji (povzeto po: Učni načrt... Biologija, 2011): 

8. razred 

Vsebinski sklop: CELICA IN DEDOVANJE 

- 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 

- Učenci razumejo razliko med pljučnim in celičnim dihanjem ter njuno povezanost. 

 

9. razred 

Vsebinski sklop: KEMIJA ŽIVIH SISTEMOV 

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

tvorjenje mnogih kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi. 

- Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije. 

2.4 Zakaj je fotosinteza težavna za razumevanje in poučevanje 

Že mnogi raziskovalci v tujini so ugotovili, da je fotosinteza ena izmed najtežjih in 

najbolj problematičnih tem v učnem načrtu naravoslovja in biologije (Cañal, 1999, Russell in 

sod., 2004). Glavni problem je ta, da imajo učenci napačne predstave o procesu fotosinteze (v 

ekološkem, fiziološkem, biokemijskem in biofizikalnem smislu) (Russell in sod., 2004). 

Mislijo namreč, da rastline pridobivajo že pripravljeno hrano iz zemlje in da voda za rastline 

pomeni enako kot hrana za ljudi. Ne razumejo bistvene razlike med rastlinami in živalmi 

(Ahopelto in sod., 2011).  

Težave pri razumevanju se največkrat pojavijo zaradi napačnega interpretiranja stvari iz 

vsakdanjega življenja. Učenci na primer vedo, da rastlina za rast in obstoj potrebuje vodo, ker 

bi se v nasprotnem primeru posušila. Ne razumejo pa znanstvene razlage, zakaj rastlina v 

procesu fotosinteze potrebuje vodo (Ahopelto in sod., 2011). 

Hkrati je fotosinteza tudi ena izmed najpomembnejših tem, saj so prav rastline tiste, ki 

proizvajajo kisik in pretvarjajo sončno energijo v kemično energijo. In ta energija, ki jo 
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proizvajajo rastline, je energija, ki žene telesa živali in s tem omogoča življenje na zemlji 

(Ahopelto in sod., 2011). 

Obstaja že veliko raziskav o napačnih predstavah učencev glede fotosinteze in celičnega 

dihanja pri rastlinah. Že leta 1987 sta Haslam in Treagust objavila raziskavo, v kateri sta 

raziskovala razumevanja fotosinteze med 13−17 let starimi učenci v Avstraliji. Rezultati so 

pokazali, da velik odstotek učencev na razume pomena in funkcije celičnega dihanja in prav 

tako ne razume povezave med procesom fotosinteze in procesom celičnega dihanja. Do 

podobnih rezultatov sta prišla tudi Özay in Öztas (2003), ki sta podobno raziskavo izvedla 

med turškimi učenci starimi 14−15 let.  Avtorja domnevata, da so dobljeni rezultati posledica 

učnega načrta. 

V splošnem imajo učenci vsak svoje znanje o rastlinah, fotosintezi, celičnem dihanju in 

kemijskih procesih v ratslini, ne znajo pa tega znanja smiselno združiti v celoto. Näs in 

Ottander (2008) ugotavljata, da se učenci ne učijo v kontekstu, temveč se učijo samo 

posamezna dejstva in zato določene stvari narobe razumejo. 

Fotosinteza je namreč abstraktna tema, ki je težavna za razumevanje tudi zato, ker tega 

procesa, ki poteka na mikro nivoju, ne moremo videti z lastnimi očmi (Russell in sod. 2004). 

S podobnim vprašalnikom kot Özay in Öztas je raziskavo na to temo izvedel 

Galanopolou pri 13-letnih grških učencih (2006). Vsi ti avtorji v svojih sklepih ugotavljajo, da 

je fotosinteza za učence zelo težko razumljiva, ker jo različne veje znanosti (ekologija, 

fiziologija, biokemija, energetika) razlagajo precej različno. Rezultati kažejo, da imajo učenci 

težave s pravilno predstavo o fotosintezi celo po razlagi o tej temi. Študenti razumejo 

fotosintezo kot del procesov, ki se  dogajajo v zelenih delih rastline. Vedo, kdaj in kje 

fotosinteza poteka, ne razumejo pa funkcije in prisotnosti klorofila, čeprav vedo, da je  

potreben za proces fotosinteze.  

Učenci ne razlikujejo med fotosintezo in celičnim dihanjem. Petina učencev ima 

napačno predstavo, da celično dihanje in  fotosinteza potekata izmenično, druga petina pa si 

predstavlja, da je fotosinteza le ena izmed možnosti celičnega dihanja. Anderson, Sheldon in 

Dubay (1990) so v svojih raziskavah izpostavili, da imajo učenci vseh starosti podobno 

napačne predstave o fotosintezi. Pokazali so, da se učenci, tudi če nimajo nikakršnega znanja 

o fotosintezi, vseeno zavedajo, da se v rastlinah in drugi biološki materiji odvijajo določeni 

procesi, kar pa privede do osnovnih napačnih predstav o tem procesu. 
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Kot so izpostavili raziskovalci v zgoraj omenjenih raziskavah, imajo učenci mnogo 

skupnih napačnih predstav o fiziologiji, posebno o fotosintezi in celičnem dihanju. Ne 

razumejo procesov, ki se odvijajo v rastlinah (Svandova, 2013). 

2.5 Načini poučevanja za lažje razumevanje 

Za lažje razumevanje določenih procesov je zelo pomemben učitelj in njegov način dela.  

Bistveno vlogo pri izobraževanju v vseh naravoslovnih smereh (fizika, kemija in 

biologija) imajo osnovnošolski učitelji. Ahopelto in sod. (2011) poudarjajo, da je prvih šest let 

bistvenih za učenje o naravoslovju, saj so otroci še zelo zainteresirani in radovedni. Učiteljem 

to predstavlja izziv, saj morajo najprej sami dobro razumeti procese in razčistiti nejasnosti, 

šele potem lahko odkrijejo nerazumevanje med učenci, jim pomagajo pri težavah ter jim 

razložijo, česar ne razumejo (Ahopelto in sod., 2011).  

Razumevanje napačnih predstav učencev lahko pomaga učiteljem pri pripravah na 

poučevanje. Če učitelj ve, česa učenci ne razumejo (kaj je napačnega v njihovem razumevanju 

znanstvenih razlag), lahko bolje predstavi temo in prepreči nastajanje napačnih  predstav. Ena 

izmed metod, ki jih lahko učitelj uporabi, da to prepreči, je, da uporabi metodo konceptualne 

spremembe (Svandova, 2013). Metoda konceptualne spremembe poudarja pomen tega, da bi 

učenec moral pri pouku občutiti konflikt med svojo napačno predstavo in uveljavljenim 

naravoslovnim konceptom (Ahopelto in sod., 2011). 

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

prevladujejo predvsem frontalne metode (Käpylä, 2009).  

Napačne predstave se lahko prepreči tudi z odnosom do znanosti. To temo so v svoji 

raziskavi predstavili Usak in sod. (2009). Pokazala je, da je odnos do znanosti povezan z 

boljšim izkoristkom pri učenju, čeprav rezultati kažejo le šibko, vendar statistično pomembno 

povezavo. Učitelji bi lahko promovirali pozitivni odnos s tem, da bi izpostavljali nova odkritja 

v znanosti in spodbujali učence k samostojnemu raziskovanju – tako motivirani učenci se ne 

bodo zadovoljili z informaciami, ki jih dobijo v šoli, temveč bodo dodatne informacije na to 

temo iskali na internetu, v znanstvenih programih na televiziji in podobno (Svandova, 2013). 

Za boljše razumevanje fotosinteze in celičnega dihanja je pomembno tudi utemeljevanje 

oziroma dokazovanje procesov. V razredu pouk pogosto poteka enosmerno, učitelj razlaga 

določeno temo, učenec pa je v tem primeru poslušalec in ne more sodelovati z učiteljem, ker 
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ta ni zmožen vzpostaviti stika z učenci in postavljati različnih podvprašanj (Erduran, 2006). 

Učenci pri takem pouku razumejo, kaj je prav in kaj narobe, ker se določena dejstva učijo na 

pamet, ne znajo pa stvari povezovati in argumentirati in prav to privede do napačnega 

razumevanja. Zato je pomembno, da postanejo učenci aktivni udeleženci pri pouku (Çepni, 

Taş in Köse, 2004; Gallagher, 2007). 

Za lažjo predstavljivost določenih procesov je lahko pouk obogaten tudi z uporabo slik, 

interneta in multimedije, saj je v biologiji veliko stvari moč videti in opazovati. Če torej 

fotosintezo povežemo v kontekst z bolj vidnim nivojem, je lahko tema učencem dostopnejša 

in tako se lažje premaknejo na molekulski nivo. Da si učenci lažje predstavljajo, je treba tudi 

molekulski nivo predstaviti na vizualen način, z raznimi modeli, grafi in grafikoni (Russel in 

sod., 2004).  

Multimedija lahko razloži abstraktne procese in s prostim očesom nevidne stvari na 

fleksibilen način, to pa pripelje do boljšega znanja. Tako je bil razvit eden izmed 

multimedijskih paketov na CD disku, ki je sestavljen iz dveh praktičnih in treh teoretičnih 

modulov. Vključuje animacijo transporta elektronov pri fotosintezi (uporabno pri šolski uri ali 

za samostojno učenje), eksperimentalno simulacijo izmenjave plinov in fluorescence 

klorofila, kjer lahko vsako izmed njiju uporabimo tudi kot samostojen paket. Paket je zelo 

uporaben tako za učenje s pomočjo računalnika kot tudi za usvajanje eksperimentalnih tehnik 

in teorije. Interaktivnost, uporabnikom prijazen format in odlična grafika pritegnejo 

študentovo pozornost, zato so učni rezultati boljši. Kombinacija pisane in govorjene besede z 

dinamičnimi slikami, modeli in animacijami ustreza večini študentov (Russel in sod., 2004).  

Ahopelto in sod. (2011) so ugotovili, da je pomembno nadomeščanje napačnih predstav 

z novimi, znanstveno ustreznejšimi, sej se na ta način znanje konceptualno spreminja. Na 

spremembe koncepta pa vplivajo učni cilji učencev. Tisti z višjimi učnimi cilji so bolj 

dovzetni za spremembe koncepta kot tisti z nižjimi (Ahopelto in sod., 2011). 
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3 METODE DELA 

3.1 Vzorec 

Raziskavo o poznavanju fotosinteze in celičnem dihanju smo izvedli oktobra 2014 v 

osnovni šoli v Idriji. V raziskavo je bilo vključenih 254 učencev od 6. do 9. razreda. Od tega 

je 57 (22,4 %) učencev obiskovalo 6. razred, 66 (25,9 %) učencev 7. razred, 76 (29.9 %) 

učencev 8. razred in 55 (21,6 %) učencev 9. razred (Graf 1). Sodelovalo je 137 (53,9 %) 

deklet in 117 (46,1 %) fantov (Graf 2). 

 

Graf 1: Porazdelitev učencev v raziskavi glede na razred, ki so ga obiskovali. 

 

 

Graf 2: Porazdelitev učencev v raziskavi glede na spol. 
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3.2 Vprašalnik 

Uporabili smo vprašalnik (Priloga1), sestavljen iz 17 vprašanj. Od teh je bilo 14 

vprašanj izbirnega tipa z enim ali več možnimi odgovori, eno vprašanje dopolnilnega tipa, na 

dve vprašanji pa so učenci odgovorili z Likertovo petstopenjsko lestvico strinjanja (na kateri 1 

pomeni »nikakor se ne strinjam«, 5 pa pomeni »povsem se strinjam«). Učenci so vprašalnik 

reševali anonimno med poukom biologije, naravoslovja ali gospodinjstva. Učencem smo dali 

pred tem jasna navodila, kako ga reševati. Opozorili smo jih, da je pri večini vprašanj možen 

le en odgovor, razen pri desetem vprašanju, kjer je bilo možnih več odgovorov.  

3.3 Statistična obdelava podatkov 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Ker podatki niso bili 

razporejeni normalno, smo morali uporabiti neparametrične teste za ugotavljanje statistične 

pomembnosti razlik med odgovori deklet in fantov (preizkus Mann-Whitney; Priloga 2.a) in 

med različnimi starostmi (preizkus Kruskal-Wallis; Priloga 2.b). 
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4 REZULTATI 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati vprašalnika o fotosintezi. Najprej so 

predstavljeni odgovori na vprašanja o odnosu do fotosinteze, nato odgovori na posamezna 

vprašanja o razumevanju fotosinteze in celičnega dihanja, na koncu pa še odgovori na 

vprašanja glede sodelovanja v raziskavi. Pri vsakem vprašanju so predstavljeni možni 

odgovori in delež izbranih odgovorov pri celotnem vzorcu. Pravilen odgovor in stolpec, ki na 

grafu prikazuje pravilen odgovor, sta obravana zeleno. »Ni odgovora« pomeni, da učenci niso 

izbrali odgovora na vprašanje ali pa je bilo izbranih več odgovorov, kar ni bilo v skladu z 

navodili. 

4.1 Odgovori na vprašanja o odnosu do fotosinteze: 

Učenci so svoj odnos do fotosinteze izražali pri prvem vprašanju, kjer je bilo 

postavljenih pet trditev. Morali so s križcem označiti, koliko se z njimi strinjajo. V 

nadaljevanju so predstavljeni rezultati prvega vprašanja. Razdeljeni so na 5 delov, vsaka 

trditev je predstavljena na svojem grafu.  

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. Biologija me zanima. 
     

 2. Fotosinteza je pomembna za 
življenje na Zemlji. 

     

 3. Fotosinteza je zanimiva. 
     

 4. Poznavanje fotosinteze mi 
bo v življenju koristilo.  

     

 5. Poznavanje bistva 
fotosinteze je pomembno za 
splošno izobrazbo. 
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1. Trditev: Biologija me zanima. 
 

 

Graf 3: Odgovori učencev na 1. trditev: Biologija me zanima. 

 

Iz grafa 3 lahko razberemo, da biologija bolj ali manj zanima skoraj polovico učencev 

(skupaj 48,4 %).  Približno ena tretjina (35 %) se ni mogla odločiti o zanimanju za biologijo. 

Med odgovori različne starosti in spola je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001). S 

trditvijo »biologija me zanima« se je strinjala več kot polovicav 6. (54 %), 8. (56 %) in 9. 

(60 %) ter manj kot polovica v 7. (26 %) razredu. Biologija bolj zanima fante (61 %) kot 

dekleta  (39 %). 
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2. Trditev: Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji. 
 

 

Graf 4: Odgovori učencev na 2. trditev: Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji. 

 

Večina učencev (skupaj 94 %) se strinja ali zelo strinja s trditvijo, da je fotosinteza 

pomembna za življenje na zemlji (Graf 4). Med odgovori v različnih razredih je bila 

statistično pomembna razlika (p < 0,01). Z omenjeno trditvijo so se najbolj strinjali učenci 

višjih razredov (95-98 %) manj pa učenci 6. razreda (89 %) Glede na spol ni bilo statistično 

pomembne razlike (p > 0,05). 
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3. Trditev: Fotosinteza je zanimiva. 
 

 

Graf 5: Odgovori učencev na 3. trditev: Fotosinteza je zanimiva. 

 

Več kot 40 % učencev se strinja, da je fotosinteza zanimiva, kar 37 % pa se jih ne more 

odločiti (Graf 5). Skoraj 20 % jih meni, da fotosinteza ni zanimiva. Med odgovori pri 

različnih starostih in spolu ni bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05). 
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4. Trditev: Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo. 

 

Graf 6: Odgovori učencev na 4. trditev: Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo. 

 

Iz grafa 6 lahko razberemo, da se več kot polovica učencev strinja (45 %) oziroma zelo 

strinja (11 %) s četrto trditvijo. Več kot ena petina (29 %) se jih ne more odločiti, ali jim bo 

poznavanje fotosinteze v življenju koristilo ali ne. Med učenci različnih starosti in spola je 

bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). S trditvijo so se najbolj strinjali učenci 6. 

razredov (65 %), nekoliko manj učenci 8. (59 %) in 7. (54 %) razredov, najmanj pa učenci 9. 

razredov (47 %). 64 % fantov in polovica deklet (50 %) se je strinjalo, da jim bo poznavanje 

fotosinteze v življenju koristilo. 
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5. Trditev: Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo. 

 

Graf 7: Odgovori učencev na 5. trditev: Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo. 

 

Rezultati na grafu 7 kažejo, da se skoraj polovica učencev strinja, da je poznavanje 

fotosinteze pomembno za splošno izobrazbo. Veliko je takšnih (33 %), ki se ne morejo 

opredeliti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne. Med odgovori v različnih razredih je bila statistično 

pomembna razlika (p < 0,01). S peto trditvijo so se najbolj strinjali v 9.razredu, skoraj 70 %, 

najmanj pa učenci 7. razreda (34 %) Glede na spol ni bilo statistično pomembne razlike (p > 

0,05). 
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4.2 Analiza odgovorov na vprašanja o razumevanju fotosinteze in 
celičnega dihanja 

V nadaljevanju smo analizirali odgovore na vprašanja o razumevanju fotosinteze in 

celičnega dihanja. Predstavljena so vprašanja ter grafi z rezultati odgovorov. Pravilen odgovor 

je na grafu označen z zeleno barvo. 

2. Vprašanje: Pri katerih živih bitjih poteka fotosint eza?  
 
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 8: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 2. vprašanje. 

 

Iz grafa 8 je razvidno, da je na vprašanje pravilno odgovorilo le 17 % učencev. Večina, 

kar 59 %, jih je odgovorila, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah. Med njihovimi odgovori 

je bila statistično pomembna razlika (p < 0,01). Najbolj uspešni so bili učenci 7. in 8. razredov 

(19−27 %), najmanj pa učenci 6. razredov (4 %). Glede na spol ni bilo statistično pomembne 

razlike (p > 0,05). 
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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 9: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 3. vprašanje. 

 
Na tretje vprašanje je pravilno odgovorilo samo 10 % učencev (Graf 9). Največ (26 %) 

jih je mnenja, da je hrana za rastline vse našteto, petina (21 %) jih misli, da je hrana za 

rastline svetloba oziroma energija. Med odgovori pri različnih starostih in spolu ni bilo 

statistično pomembne razlike (p > 0,05). 
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4. Vprašanje: Katera je glavna funkcija fotosinteze?  
 
a) Poraba ogljikovega dioksida. 
b) Poraba vode. 
c) Tvorba glukoze (sladkorja). 
d) Tvorba kisika. 

 

 
Graf 10: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 4. vprašanje. 

 

Rezultati četrtega vprašanja kažejo, da je večina (46 %) učencev pravilno odgovorila, da 

je tvorba glukoze glavna funkcija fotosinteze (Graf 10). Velik odstotek (42 %) jih je mnenja, 

da je kisik glavna funkcija fotosinteze. Med odgovori pri različnih starostih in spolu ni bilo 

statistično pomembne razlike (p > 0,05). 
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5. Vprašanje: Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces fotosinteze in kaj pri 
tem procesu nastane. 

 

 

 

Graf 11: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 5. vprašanje. 
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Pri šestem vprašanju so morali učenci v prazne okvirčke napisati pravilen odgovor (Graf 

11). Pravilno kombinacijo je napisala več kot polovica (57 %). Posamezni pravilni odgovori 

so sledeči: 1- sončna energija ali svetloba (90 %), 2- voda ali mineralne snovi (71 %), 3- 

ogljikov dioksid (78 %) , 4- sladkor ali glukoza (79 %), 5- kisik (92 %). Med odgovori 

različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001) . Učenci 7. in 9. razredov 

so odgovorili pravilneje (60−80 %) kot učenci 6. in 8. razredov (40−50 %). Statistično 

pomembne razlike glede na spol ni bilo (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. 

 

 
Graf 12: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 6. vprašanje. 

 

Da rastline pretvorijo sončno energijo v kemično, je pravilno odgovorilo 29 % učencev 

(Graf 12). Največ učencev (31 %) je odgovorilo, da rastline pretvorijo sončno energijo v 

svetlobno energijo. Presenetljiva sta bila odgovora, da rastline pretvorijo sončno energijo v 

toploto (18 %) in v gibalno energijo (16 %). Med odgovori različnih razredov je bila 

statistično pomembna razlika (p < 0,01). Učenci 9. razredov so odgovorili bistveno bolje 
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(58 %) kot učenci 6.,7. in 8. razredov (15−28 %). Statistično pomembne razlike glede na spol 

ni bilo (p > 0,05). 

7. Vprašanje: Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki: 
 
a) Kemijske energije. 
b) Svetlobne energije. 
c) Toplote. 

 

 
Graf 13: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 7. vprašanje. 

 
Na sedmo vprašanje je večina učencev (76 %) odgovorila pravilno (Graf 13). Skoraj ena 

petina učencev meni, da je pravilen odgovor toplota. Med odgovori različnih razredov ni bilo 

statistično pomembne razlike (p > 0,05) . Statistično pomembna razlika je bila glede na spol 

(p < 0,05). Dekleta so bila pri pravilnem odgovoru skoraj za 10 % uspešnejša od fantov.  
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8. Vprašanje: Fotosinteza poteka v: 
 
a) Celotni rastlini. 
b) Koreninah. 
c) Listih. 
d) Steblih. 
e) Zelenih delih rastline. 

 

 
Graf 14: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 8. vprašanje. 

 
Da fotosinteza poteka v zelenih delih rastline, je pravilno odgovorilo več kot polovica 

učencev (62 %) (Graf 14). Precej jih meni, da fotosinteza poteka samo v listih (19 %) in da 

fotosinteza poteka v celotni rastlini (15 %). Med odgovori različnih razredov je bila statistično 

pomembna razlika (p < 0,001). Učenci 8. razredov so odgovorili najpravilnejše (76 %),  

sledili so jim učenci 7. in 9. razredov (63−66 %), najslabši so bili učenci 6. razredov (40 %). 

Statistično pomembne razlike glede na spol ni bilo (p > 0,05). 
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9. 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. 

 

 

Graf 15: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 9. vprašanje. 

 
Dobra polovica (52 %) učencev je pravilno odgovorila, da sta reaktanta pri kemijski 

reakciji fotosinteze ogljikov dioksid in voda (Graf 15). Ena četrtina (25 %) učencev je 

odgovorila, da sta reaktanta kisik in voda. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni 

bilo statistično pomembne razlike (p > 0,05). 
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10. 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.  

 

 
Graf 16: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 10. vprašanje. 

 
 

Pri desetem vprašanju so bili možni trije pravilni odgovori, in sicer anorganske snovi, 

mineralne snovi in voda (Graf 16). Pravilno kombinacijo vseh treh odgovorov je izbralo le 10 % 

učencev. Odstotki pri posameznih pravilnih odgovorih so bili sledeči: anorganske snovi je 

izbralo 19 % učencev,  mineralne snovi 77 % učencev in vodo kar 87 % učencev. Med 

odgovori različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001) . Učenci 9. 

razredov so odgovorili bistveno bolje (27 %) kot učenci 6. in 8. razredov (7−8 %), najslabši 

pa so bili učenci 7. razredov, saj nihče ni izbral pravilne kombinacije odgovorov (0 %). 

Statistično pomembne razlike glede na spol ni bilo (p > 0,05). 
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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 17: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 11. vprašanje. 

 
 

Dve tretjini (61 %) učencev pravilno meni, da se klorofil nahaja v zelenih delih rastline 

(Graf 17). Četrtina (28 %) je mnenja, da je klorofil samo v listih. Med odgovori različnih 

razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001). Učenci višjih razredov so 

odgovorili pravilneje (70−80 %), kot učenci njižjih razredov (40−55 %). Statistično 

pomembne razlike glede na spol ni bilo (p > 0,05). 
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12. Vprašanje: Kolikšen del hrane, ki jo potrebujejo za preživetje, rastline 
proizvedejo same? 

 
a) Nič. 
b) Manjši del. 
c) Vso. 
d) Ne vem. 

 

 
Graf 18: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 12. vprašanje. 

 
Dobra polovica učencev (53 %)  je pravilno odgovorila, da rastline vso hrano, ki jo 

potrebujejo za preživetje, proizvedejo same (Graf 18). Tretjina (36 %) jih meni, da si rastline 

same proizvedejo le manjši del hrane. Majhen del učencev pa celo misli, da si rastline nič 

hrane ne proizvedejo same. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično 

pomembne razlike ( p > 0,05 ). 
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13. 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 19: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 13. vprašanje. 

 
Iz rezultatov na grafu 19 lahko razberemo, da je na trinajsto vprašanje odgovorilo 

pravilno kar 73 % učencev. Na drugem mestu je odgovor ''Kisik in voda'', ki pa ima že zelo 

nizek odstotek (13 %). Med odgovori različnih razredov je bila statistično pomembna razlika 

(p < 0,001). Učenci 9. razredov so odgovorili najbolje (89 %), sledili so jim učenci 7. in 8. 

razredov (70−80 %), najslabši so bili učenci 6. razredov (57 %). Statistično pomembne razlike 

glede na spol ni bilo (p > 0,05). 
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14. 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 20: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 14. vprašanje. 

 
Da rastline hrano izdelajo same, je pravilno odgovorilo skoraj 60 % učencev (Graf 20). 

Kar 32 % učencev meni, da rastline hrano črpajo iz tal. Med odgovori učencev različne 

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

  

31,5

2,4

59,4

5,1
1,6

0

10

20

30

40

50

60

70

Črpajo jo iz tal. Dobijo jo od 
Sonca.

Izdelajo jo same. Sprejmejo jo iz 
vode in kisika

Ni odgovora

D
e

le
ž 

o
d

g
o

v
o

ro
v

 v
 (

%
)

Od kod dobijo rastline hrano?



Kompara N., Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci v Idriji 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

36 
 

15. 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 21: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 15. vprašanje. 

 
 

Na petnajsto vprašanje je pravilno odgovorilo le 29 % učencev (Graf 21). Večina 

(43 %) jih je odgovorila, da celično dihanje poteka v listnih celicah. 12 % pa jih meni, da 

poteka dihanje v stebelnih celicah, in 11 %, da dihanje poteka v koreninskih celicah. Med 

odgovori različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0, 001) . Učenci 9. in 8. 

razredov so odgovorili najbolje (41−43 %), za približno polovico slabši so bili učenci 7. 

razredov (23 %), najslabši so bili učenci 6. razredov (6 %). Statistično pomembne razlike 

glede na spol ni bilo (p > 0,05). 
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16. Vprašanje: Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje?  
 
a) Nikoli. 
b) Podnevi. 
c) Ponoči. 
d) Ves čas.  

 

 

Graf 22: Grafi čna porazdelitev odgovorov učencev na 16. vprašanje. 

 

Rezultati na grafu 22 kažejo, da je na šestnajsto vprašanje pravilno odgovorilo 65 % 

učencev. Petina (21 %) jih meni, da  celično dihanje  pri rastlinah poteka le podnevi. Nekaj 

(4 %) pa jih celo misli, da celično dihanje pri rastlinah sploh ne poteka. Med odgovori 

učencev različne starosti in spola ni bilo statistično pomembne razlike ( p > 0,05 ). 
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4.3 Odgovori na vprašanja glede sodelovanja v raziskavi 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovorio sodelovanju v raziskavi. Rezultati vsake 

izmed dveh trditev so predstavljeni na svojem grafu. 

17. Vprašanje: V vsaki vrstici s križcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami: 
 
 Zelo se 

ne 
strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

Ne 
morem se 
odločiti. 

Se 
strinjam. 

Zelo se 
strinjam. 

a) Vprašanja v raziskavi so 
bila razumljiva. 

     

b) Všeč mi je bilo sodelovati v 
tej raziskavi. 

     

 

1. Trditev: Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva. 

 

Graf 23: Odgovori učencev na 1. trditev: Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva. 

Večina učencev se strinja (47 %) oziroma zelo strinja (30 %), da so bila vprašanja v 

raziskavi razumljiva (Graf 23). Nekaj se jih ni moglo odločiti, ali so razumeli vprašanja ali ne 

(16 %). Približno 5 % pa vprašanj ni razumelo. Med odgovori različnih razredov je bila 

statistično pomembna razlika (p < 0, 05) . Učenci 6. razredov so imeli največ težav pri 

razumevanju vprašanj, v 9. razredu pa najmanj. Statistično pomembne razlike glede na spol ni 

bilo (p > 0,05). 
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2. Trditev: Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 

 

Graf 24: Odgovori učencev na 2. trditev: Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 

Skoraj 80 % učencem je bilo všeč sodelovati v naši raziskavi, 7 % pa jim sodelovanje ni 

bilo všeč (Graf 24). Nekaj učencev (13 %) se ni moglo odločiti, ali jim je bilo sodelovanje 

všeč ali ne. Med odgovori učencev različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p 

= 0,01). Najvišje ocene so tej trditvi dodelili učenci 6. razredov, najnižje pa tisti iz 7. razredov. 

Statistično pomembne razlike glede na spol ni bilo (p > 0,05). 
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5 RAZPRAVA 

V razpravi so predstavljene ugotovitve in vrednotenje rezultatov, ki smo jih pridobili v 

raziskavi, s katero smo preverjali znanje osnovnošolcev o fotosintezi in celičnem dihanju (na 

Osnovni šoli Idrija).  

Razprava je razdeljena na štiri dele: 

I.  Ugotovitve glede odnosa učencev do biologije in fotosinteze  

Odnos učencev do biologije in fotosinteze smo preverjali z vprašanjem, sestavljenim iz 

petih trditev. Učenci so morali označiti, v kolikšni meri se z dano trditvijo strinjajo oziroma 

ne strinjajo.  

Predmet biologija je zanimiv za malo manj kot polovico učencev. Fante biologija 

zanima bolj kot dekleta. Približno tak je tudi delež učencev, ki se jim zdi zanimiva fotosinteza. 

V 6., 8. in 9. razredu jih biologija zanima bolj kot v 7. razredu. Ugotovili smo, da je 

zanimanje za biologijo v 7. razredu manjše za več kot polovico glede na 6. in 9. razred, kar je 

mogoče posledica tem v učnem načrtu, ki se učencem ne zdijo zanimive.  

Skoraj 95 % učencev se strinja s trditvijo, da je fotosinteza pomembna za življenje na 

Zemlji, kar je odličen rezultat. Kot smo že omenili, je to ena izmed najpomembnejših tem, saj 

rastline proizvajajo kisik in pretvarjajo sončno energijo v kemično energijo, ki jo potrebujejo 

vsa živa bitja. Zato je pomembno, da učenci razumejo, da je ta proces bistven za življenje.   

Več kot polovica učencev meni, da jim bo poznavanje fotosinteze v življeju koristilo. 

Zanimivo je, da se jih s to trditvijo strinja več v nižjih razredih (6. in 7. razred) kot v višjih (8. 

in 9. razred). Pričakovali bi, da učenci višjih razredov že bolj razmišljajo o tem, katere 

informacije jim bodo v življenju bolj koristile. Tudi s to trditvijo se je strinjalo več fantov kot 

deklet. 

Da je bistvo fotosinteze pomembno za splošno izobrazbo, se strinja skoraj polovica 

učencev. Veliko je tudi takšnih, ki se ne morejo opredeliti, ali bi se s trditvijo strinjali ali ne. 

Najbolj so se z njo strinjali v 9. razredu, medtem ko je ta delež v vseh treh nižjih razredih za 

približno polovico manjši. Rezultati kažejo na to, da se učenci 9. razredov najbrž bolje 

zavedajo, katere teme so pomembne za splošno izobrazbo.  

Do podobnih rezultatov sta prišli tudi Murn (2014) in Ilišin (2016), ki sta v sklopu 

svojega diplomskega dela prav tako izvedli raziskavo o odnosu in poznavanju fotosinteze med 
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osnovnošolci. Muren je izvedla raziskavo med učenci v OŠ Dolenjske Toplice, Ilišin pa med 

učenci OŠ Srečka Kosovela v Sežani, med učenci OŠ Hrpelje Kozina v Kozini in med učenci 

OŠ Divača v Divači. Sklepamo lahko, da imajo slovenski osnovnošolci podoben odnos do 

fotosinteze in se zavedajo pomena fotosinteze za življenje na Zemlji. 

II.  Ugotovitve glede znanja učencev o fotosintezi 

Kje poteka fotosinteza? (2., 8., in 11. vprašanje) 

Pri drugem vprašanju smo preverjali, ali učenci razumejo, pri katerih živih bitjih poteka 

fotosinteza. Rezultati so pokazali, da je njihovo znanje pomankljivo. Pravilno je odgovorilo le 

17 % učencev. Več kot polovica (59 %) jih meni, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah. 

Tudi v raziskavi Murn (2014) in Ilišin (2016) je bil delež pravilnih odgovorov nizek, pri  

Murn (2014) je bil 11 % pri Ilišin (2016) pa 13 % . Zelo visok je bil delež odgovorov, da 

fotosinteza poteka le pri rastlinah (Murn, 2014: 83 % in Ilišin, 2016: skoraj 70 % ). Taki 

rezultati so posledica tega, da se pri pouku biologije in naravoslovja ob razlagi fotosinteze 

preveč poudarja samo rastline, premalo pa alge in nekatere bakterije. Tudi slikovno gradivo, 

ki ga najdemo v učbenikih, knjigah in multimediji proces fotosinteze pogosto prikazuje na 

rastlini.  

Več kot polovica učencev je pravilno odgovorila na 8. in 11. vprašanje, da fotosinteza 

poteka v zelenih delih rastline, kjer se nahaja tudi klorofil. Pri obeh odgovorih je pomembna 

statistična razlika. Odgovori učencev višjih razredov so bili pričakovano boljši od tistih v 

njižjih razredih, predvsem od učencev 6. razreda. Raziskavo smo namreč izvajali oktobra, ko 

učenci 6. razredov te teme še niso obravnavali. Kljub temu so dosegli zadovoljive rezultate. 

Več kot 40 % učencev je namreč na vprašanje, kje poteka fotosinzeta in kje se nahaja klorofil, 

odgovorilo pravilno. Delno pravilen odgovor, da fotosinteza poteka v listih oziroma da se 

klorofil nahaja v listih, pa je bil drugi najbolj pogosto izbran odgovor. Kloroplaste, ki so 

središče fotosinteznih reakcij, namreč najdemo v celicah zelenih delov rastlin, med katere 

spada tudi list. 

Proces fotosinteze (3.,4., 5., 9., 10., 12., 13.  in 14. vprašanje) 

Pri pregledu objav smo že omenili, da je ena izmed napačnih predstav, ki jih imajo 

učenci o fotosintezi, ta, da rastline pridobivajo že pripravljeno hrano iz zemlje in da voda za 

rastline pomeni enako kot hrana za ljudi. Učenci ne razumejo bistvene razlike med rastlinami 
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in živalmi (Ahopelto in sod., 2011). Z vprašanji 3, 10, 12 in 14 smo preverjali, kakšne so 

predstave naših učencev o hrani v povezavi z rastlinami.  

 

Na vprašanje »Kaj je hrana za rastline?« je bil eden izmed najmanj pogosto izbranih 

odgovorov ta, da so to organske snovi (10 %). Dobra četrtina učencev meni, da so hrana za 

rastline anorganske snovi, ogljikov dioksid, organske snovi, svetloba in voda. Podobno nizek 

delež (12 %) pravilnih odgovorov je v svoji raziskavi dobila tudi Ilišin (2016), medtem ko je 

bil odstotek pravilnih odgovorov pri Murn (2014) dosti boljši (skoraj 40 %). Tako slabi 

rezultati so posledica napačnih predstav, ki jih imajo učenci. Sklepamo lahko, da učenci ne 

razumejo, da so anorganske snovi, ogljikov dioksid, svetloba in voda pomembne oziroma 

nujno potrebne za rastlino, niso pa to hrana za rastline. 

 

Najslabše rezultate smo dobili pri vprašanju »Katere snovi rastlina sprejema iz tal?«. 

Pravilno kombinacijo odgovorov je namreč izbralo le slabih 10 % učencev. Največ jih je 

izbralo odgovora, da rastlina iz tal sprejema mineralne snovi in vodo. Med odgovori v 

različnih razredih je bila tudi statistično pomembna razlika. Učenci 9. razredov so odgovorili 

bistveno bolje kot učenci 6. in 8. razredov, najslabši pa so bili učenci 7. razredov, saj sploh 

nihče ni izbral pravilne kombinacije odgovorov. Še nekoliko slabše rezultate sta dobili Murn 

(2014) in Ilišin (2016). Pravilno kombinacijo odgovorov pri Murn (2014) je izbralo 7 % 

učencev pri Ilišin (2016) pa le 3 % učencev. Predvidevamo lahko, da so slabi rezultati 

posledica tega, da so imeli učenci možnost izbire med odgovori. Veliko učencev je med 

raziskavo spraševalo, koliko je možnih odgovorov ( 2, 3, 4 ali 5) . Do podobnih rezultatov je 

prišel tudi Cañal (1999). Ugotovil je, da imajo učenci pogosto napačne predstave o 

prehranjevanju rastlin. Mislijo namreč, da se rastline prehranjujejo z vodo in mineralnimi 

snovmi, ki jih dobijo iz tal prek korenin. 

 

Bolje so učenci odgovarjali na 12. in 14. vprašanje, s katerima smo preverjali, ali vedo, 

da si rastline vso hrano, ki jo potrebujejo za preživetje, izdelajo same in je ne dobijo iz okolja.  

Na vprašanje »Kolikšen del hrane, ki jo potrebuejo za preživetje, rastline proizvedejo same?« 

jih je pravilno odgovorila približno polovica, na 14. vprašanje »Od kod dobijo rastline 

hrano?«  pa 60 % učencev. Pomembna je tudi skupina učencev, ki misli, da si rastline le 

manjši del hrane izdelajo same (36 %), ter tisti, ki so odgovorili, da rastline hrano črpajo iz tal 

(32 %). Podobne rezultate je dobila tud Murn (2014), in sicer na  12. vprašanje 53 % in na 14. 

vprašanje 62 % pravilnih odgovorov. Nekoliko slabše rezultate zasledimo pri Ilišin (2016), ki 
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je dobila na 12 vprašanje 50 % in na 14. vprašanje 51 % pravilnih odgovorov. Predvidevamo, 

da takšen rezultat izhaja iz dejstva, da živali in ljudje ne moremo sami izdelati hrane, temveč 

jo moramo dobiti iz okolja. Menimo, da si je zato težko ustvariti pravilno predstavo o tem, da 

rastline to naredijo same. 

 

Na 4. vprašanje, pri katerem smo učence spraševali, kaj je glavna funkcija fotosinteze, 

je pravilno odgovorilo 46 % učencev, kar 42 % pa jih je odgovorilo, da je to tvorba kisika. 

Rezultati so podobni rezultatom Ilišin (2016; glukoza 44 % in kisik 42 %). Za polovico slabše 

so odgovarjali učenci OŠ Dolenjske Toplice v raziskavi Murn (2014; glukoza 22 % in kisik 

66 %). Že leta 1999 je Cañal ugotovil, da imajo učenci napačne predstave o glavni funkciji 

fotosinteze. Velik odstotek učencev namreč misli, da je to proizvodnja kisika in ne glukoze. 

Kot je ugotovila že Ilišin (2016), učna gradiva in učitelji premalo poudarjajo, da je kisik le 

stranski produkt tega procesa.  

Faktografsko znanje o fotosintezi smo preverjali z vprašanji 5, 9 in 13. Pri 5. vprašanju 

so morali učenci v prazne okvirčke napisati pravilen odgovor. Vse pravilne je napisala več kot 

polovica učencev. Med odgovori različnih razredov je bila statistično pomembna razlika. 

Učenci 7. in 9. razredov so odgovorili pravilneje (60−80 %) kot učenci 6. in 8. razredov 

(40−50 %).  V primerjavi z rezultati raziskave Murn (2014; pravilni vsi odgovori: 35 %) in 

Ilišin (2016; pravilni vsi odgovori: 30 %) so naši učenci dosegli najboljše rezultate. 

 

Pri 9. vprašanju »Kateri par snovi sta reaktanta?« je približno polovica učencev pravilno 

odgovorila, da sta to ogljikov dioksid in voda. Četrtina učencev je odgovorila, da sta reaktanta  

kisik in voda. Znanje o tem delu procesa je že bolj poglobljeno in tudi že meji na kemijo, zato 

je najbrž pravilna razlaga toliko težja. 

 

Pri 13. vprašanju nas je zanimalo, kateri snovi nastaneta pri fotosintezi. Tri četrtine 

učencev je pravilno odgovorilo, da sta to glukoza in kisik. Med odgovori različnih razredov je 

bila statistično pomembna razlika. Učenci 9. razredov so odgovorili najbolje (89 %), sledili so 

jim učenci 7. in 8. razredov (70−80 %), najslabši pa so bili učenci 6. razredov (57 %). Do 

podobnih  rezultatov je prišla tud Murn (2014; 57 % pravilnih odgovorov), nekoliko slabši pa 

so bili rezultati Ilišin (2016; 56 % pravilnih odgovorov). Odstotek pravilnih odgovorov je 

pričakovan in potrjuje faktografsko znanje učencev. Že Näs in Ottander (2008) sta ugotovila, 
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da se učenci učijo samo posamezna dejstva. Ne učijo se v kontekstu, zato nekatere stvari 

narobe razumejo, kar potrjujejo tudi rezultati naše raziskave. 

 

Energija v procesu fotosinteze (6. in  7.vprašanje) 

Sončna energija je osnovni vir energije, ki je nujno potreben za vzdrževanje življenja na 

Zemlji. Učenci so svoje znanje o sončni energiji pokazali pri 6. in 7. vprašanju. Da rastline 

pretvorijo sončno energijo v kemijsko, je vedelo 29 % učencev, malo več (30 %) jih je 

mnenja, da rastline pretvorijo sončno energijo v svetlobno energijo. Del učencev je odgovoril 

tudi, da rastline pretvorijo sončno energijo v toploto (18 %) in v gibalno energijo (16 %). Med 

odgovori različnih razredov je bila statistično pomembna razlika. Učenci 9. razredov so 

odgovorili bistveno bolje (58 %) kot učenci 6.,7. in 8. razredov (15−28 %).  

 

Na sedmo vprašanje je večina učencev (76 %) odgovorila pravilno, da je energija, ki jo 

rastline dobijo od sonca, v obliki svetlobne energije. Statistično pomembna razlika je bila 

glede na spol. Dekleta so bila pri pravilnem odgovoru skoraj za 10 % uspešnejša od fantov. 

Do podobnih rezultatov sta prišli tudi Murn (2014; 6. vprašanje 38 % in 7. vprašanje 78 %) in 

Ilišin (2016; 6. vprašanje 30 % in 7. vprašanje 72 %). 

 

Rezultati kažejo, da učenci ne razumejo, kako se pretvarja energija v procesu 

fotosinteze. Njihovi odgovori, da rastline pretvarjajo sončeno energijo v svetlobno, toplotno 

ali celo električno energijo, kažejo na to, da učenci ne znajo logično razmišljati oziroma 

razmišljajo napačno. Odgovori potrjujejo faktografsko znanje učencev, saj so sončno energijo 

povezali s svetlobo in toploto.  

III.  Ugotovitve glede znanja učencev o celičnem dihanju 

Celično dihanje, ki poteka pri skoraj vseh živih bitjih (izjema so anaerobne bakterije), je 

proces razgradnje organske hrane, pri katerem se sprošča energija. Z vprašanjema 15 in 16 

smo preverjali znanje učencev o tem procesu.  

Samo 30 % učencev je odgovorilo pravilno, da celično dihanje poteka v vseh rastlinskih 

celicah, večina (43 %) pa je izbrala odgovor, da celično dihanje poteka samo v listnih celicah. 

Pri odgovorih smo zasledili tudi statistično pomembne razlike v znanju učencev različnih 

starosti. Učenci 9. in 8. razredov so odgovorili bistveno bolje (41−43 %) kot  učenci 7. (23 %) 

in 6. razredov (6 %). Boljše odgovore so učenci dosegli pri 16. vprašanju, kjer nas je zanimalo, 
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kdaj poteka celično dihanje. Več kot polovica (65 %) jih je odgovorila pravilno, da dihanje 

poteka vse čas. Primerljive rezultate najdemo tudi pri Murn (2014; 15. vprašanje 32 % in 16. 

vprašanje 57 %) in Ilišin (2016; 15. vprašanje 27 % in 16. vprašanje 55 %). Iz rezultatov 

lahko sklepamo, da učenci razumejo, da dihanje poteka ves čas, ne razumejo pa, da dihanje 

poteka v vseh rastlinskih celicah. Predvidevamo, da celično dihanje primerjajo s fotosintezo – 

ker ta poteka v zelenih listih, potem tam poteka tudi celično dihanje. Do podobnih rezultatov 

sta prišla tudi Haslam in Treagust (1987). Rezultati njunih raziskav so pokazali, da velik 

odstotek učencev ne razume pomena in funkcije celičnega dihanja. Avtorja predvidevata, da 

je to posledica učnega načrta. 

IV.  Ugotovitve glede sodelovanja v raziskavi 

Pri zadnjem vprašanju smo preverjali razumljivost vprašanj v raziskavi in odnos 

učencev do raziskave.  

Skoraj 80 % učencev je odgovorilo, da so bila vprašanja v raziskavi razumljiva in da jim 

je bilo všeč sodelovati v raziskavi. Zanimanje torej obstaja, le več časa in truda mora učitelj 

vložiti v razlago, da bi učenci tematiko bolje razumeli. Čeprav so imeli učenci 6. razredov 

največ težav pri razumevanju vprašanj, jim je bilo najbolj všeč sodelovati v raziskavi. 

Pričakovano so imeli najmanj težav pri razumevanju vprašanj učenci 9. razredov, saj je 

njihovo znanje na višjem nivoju kot znanje ostalih učencev.  
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6 SKLEPI 

Na začetku raziskave smo postavili štiri delovne hipoteze o znanju učencev o fotosintezi 

in razlikah v znanju med posameznimi razredi ter spoloma. V nadaljevanju je predstavljeno, 

katere hipoteze so bile sprejete oziroma ovržene glede na  rezultate testa znanja o fotosintezi.  

 
Za raziskavo smo predpostavili naslednje hipoteze: 

1. hipoteza: Znanje osnovnošolcev o fotosintezi ni zadovoljivo. 
 
Znanje učencev o fotosintezi smo preverjali s 15 vprašanji. Hipotezo smo ovrgli, ker je 

na 9 vprašanj izmed 15  (5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 16.) pravilno odgovorila več kot 

polovica učencev. Iz rezultatov torej lahko sklepamo, da je znanje osnovnošolcev o 

fotosintezi zadovoljivo. 

 
2. hipoteza: Znanje osnovnošolcev o fotosintezi je večinoma faktografsko.  
 
Faktografsko znanje o fotosintezi smo preverjali z vprašanji 5, 9 in 13. Hipotezo smo 

sprejeli, saj so učenci na vsa tri vprašanja odgovorili z več kot polovično uspešnostjo (56,7 %, 

54,7 % in 74,7 %) . Učenci znajo povedati, kaj je potrebno za proces fotosinteze in kaj pri tem 

nastane. Torej lahko trdimo, da je znanje osnovnošolcev večinoma faktografsko. 

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

 
Tretjo hipotezo smo sprejeli, ker so se pri več kot polovici (pri osmih izmed 15) 

vprašanj pokazale statistično pomembne razlike v znanju o fotosintezi. Izkazalo se je, da so 

učenci 6. razredov najslabše odgovarjali na zastavljena vprašanja o fotosintezi, učenci 9. 

razredov pa najbolje.  

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

Četrto hipotezo smo sprejeli, saj je bila statistično pomembna razlika med znanjem 

deklet in fantov zaznana le pri 8. vprašanju. Pri vseh ostalih vprašanjih pa razlike ni. Torej 

lahko trdimo, da imajo dekleta in fantje podobno znanje o fotosintezi.  
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7 POVZETEK 

Poznavanje in razumevanje fotosinteze je ključnega pomena, saj je to proces, ki je 

bistven za  življenje na Zemlji. Rastline namreč v procesu fotosinteze s pomočjo svetlobe 

pretvarjajo anorganske snovi v organske, pri tem pa kot stranski produkt nastaja kisik. Hrana, 

ki jo posredno ali neposredno dobimo od rastlin, in kisik pa sta nujno potrebna za življenje, 

kot ga poznamo. Učenci začnejo fotosintezo spoznavati že v nižjih razredih osnovne šole, od 

šestega razreda dalje pa predstavlja enega izmed pomembnih ciljev pouka naravoslovja oz. 

biologije.  

Že mnogi raziskovalci v tujini so ugotovili, da je fotosinteza ena najtežjih in najbolj 

problematičnih tem v učnem načrtu biologije oziroma naravoslovja. Glavni problem je ta, da 

imajo učenci napačne predstave o procesu fotosinteze in celičnem dihanju. Težave pri 

razumevanju se največkrat pojavijo zaradi napačnega interpretiranja stvari iz vsakdanjega 

življenja. Pomembno je nadomeščanje napačnih predstav z novimi, znanstveno ustreznejšimi, 

sej se na ta način znanje konceptualno spreminja.  

V diplomskem delu smo preverjali, kakšna sta splošno razumevanje in odnos učencev do 

fotosinteze. Zanimalo nas je, ali sploh vedo, kaj so funkcije fotosinteze, kje ta poteka in kako 

ter kateri so njeni produkti. Prav tako smo ugotavljali, ali učenci razlikujejo med fotosintezo 

in celičnim dihanjem in ali imajo kakšne napačne predstave o procesu fotosinteze. Testiranje 

smo izvedli med 254 učenci od 6. do 9. razreda v osnovni šoli v Idriji. Uporabili smo test 

znanja o fotosintezi, sestavljen iz 17 vprašanj. Od teh je bilo 14 vprašanj izbirnega tipa z enim 

ali več možnimi odgovori, eno vprašanje dopolnilnega tipa, na dve vprašanji pa so učenci 

odgovorili z Likertovo petstopenjsko lestvico strinjanja (na kateri 1 pomeni »nikakor se ne 

strinjam«, 5 pa pomeni »povsem se strinjam«). 

Na začetku raziskave smo postavili štiri delovne hipoteze o znanju učencev o fotosintezi 

in razlikah v znanju med posameznimi razredi ter spolu. Potrdili smo tri hipoteze, eno pa 

ovrgli. Ugotovili smo, da je znanje učencev zadovoljivo, vendar faktografsko. Na 9 vprašanj 

izmed 15 je pravilno odgovorila več kot polovica učencev. Učenci znajo povedati, kaj je 

potrebno za proces fotosinteze in kaj pri tem nastane, ne znajo pa obstoječega znanja smiselno 

uporabiti. Izkazalo se je, da so učenci 6. razredov najslabše odgovarjali na zastavljena 

vprašanja o fotosintezi, učenci 9. razredov pa najbolje. Med znanjem deklet in fantov nismo 

zaznali bistvene razlike.  
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Izkazalo se je, da je predmet biologija zanimiv za malo manj kot polovico učencev. 

Približno toliko učencem se zdi zanimiva tudi fotosinteza. Več kot polovica učencev meni, da 

jim bo poznavanje fotosinteze v življenju koristilo. Skoraj vsi učenci se strinjajo s trditvijo, da 

je fotosinteza pomembna za življenje na Zemlji.  

Skozi preučevanje domače in tuje literature ter z analiziranjem rezultatov naše raziskave  

smo ugotovili, da imajo slovenski učenci podobne napačne predstave o fotosintezi kot učenci 

v tujini.Večina jih meni, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah, ne pa tudi pri algah in 

nekaterih bakterijah. Izoblikovane imajo napačne predstave o tem, kaj je hrana za rastline in 

katere snovi rastlina sprejema iz tal. Prav tako veliko učencev meni, da je glavna funkcija 

fotosinteze tvorba kisika, in ne razumejo, da rastline pretvarjajo sončno energijo v kemično. 

Pokazalo se je tudi, da učenci razumejo, da dihanje poteka ves čas, ne razumejo pa, da dihanje 

poteka v vseh rastlinskih celicah. 



Kompara N., Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci v Idriji 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

51 
 

8 VIRI 

• Ahopelto, I., Mikkilä-Erdmann, M.,Anto, E., Penttinen, M. (2011). Future elementary 

school teachers` conceptual change concerning photosynthesis. Scandinavian Journal 

of Educational Research, 55(5): 503–515. 

• Anderson, C. W., Sheldon, T. H., Dubay, J. (1990). The effects of instruction on 

college non majors � conceptions of respiration and photosynthesis. Journal of 

Research in Science Teaching, 27(8): 761–776. 

• Burnie, D. (1998). Leksikon narave. Ljubljana. Založba Mladinska knjiga 

• Cañal, P. (1999). Photosynthesis and “inverse respiration” in plants: an inevitable 

misconception. International Journal of Science Education, 21(4): 363–371. 

• Erduran, S., Ardac, D., Yakmaci-Guzel, B. (2006). Learning to teach argumentations: 

case studies of pre-service secondary science teachers. Eurasia Journal of 

Mathematics, Sciece and Technology Education, 2(2): 1-14. 

• Haslan, F., Treagust, D. F. (1987). Diagnosing secondary students` misconceptions of 

photosynthesis and respiration in plants using a twotier multiple choice instrument, 

Journal of Biological Education, 21(3): 203–211 

• Ilišin, J. (2016). Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem. 

Diplomsko delo, Ljubljana : Pedagoška fakulteta 

• Käpylä, M., Heikkinen, J.P., Asunta, T. (2009). Influence of Content Knowledge on 

Pedagogical Content Knowledge: The case of teaching photosynthesis and plant 

growth. International Journal of Science Education, 31(10): 1395-1415. 

• Marmaroti, P., Galanopoulous, D. (2007). Pupils Understanding of Photosynthesis: A 

questionnaire for the simultaneous assessment of all aspects, International Journal of 

Science Education, 28: 383–403. 

• Murn, Š. (2014). Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci. Diplomsko delo, 

Ljubljana : Pedagoška fakulteta. 

• Näs, H., Ottander, C. (2008). Studentr easoning while investigating plant material. 

Nordina, 4(2): 177-191. 



Kompara N., Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci v Idriji 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

52 
 

• Pavic, P. (2014). Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol. 

Diplomsko delo,Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

• Reiss, M., Boulter, C., Tunnicliffe, S.D. (2007). Seeing the natural world: a tension 

between pupils’ diverse conceptions as revealed by their visual representations and 

monolithic science lessons. SAGE Publications, 6(1): 99–114. 

• Russell, A. W., Netherwood, G. M. A., Robinsom,S. A. (2004). Photosynthesis In 

Silico. Overcoming the challenges of Photosynthesis Education Using a Multimedia 

CD-ROM. School of biological Sciences, University of Wollongong, Wollongong, 

NSW. 

• Sutušek, P., Podobnik, A., Gogala, N. (1998). Biologija 1: učbenik za splošne 

gimnazije. Celica. Ljubljana, DZS . 

• Stušek, P. , Gogala, N. (2002). Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Funkcionalna 

anatomija s fiziolgijo. Ljubljana, DZS. 

• Svandova, K. (2013). Secondary School Students Misconceptions aabout 

Photosynthesis and Plant Respiration, Eurasia Journal of Mathematics, Science & 

Technology Education,10(1): 59-67. 

• Tekkaya, C. (2003). Remediating high school studentś misconceptions concerning 

diffusion and osmosis through concept mapping and conceptual change text, Research 

in science & technological education, 21(1): 5-16. 

• Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija. (2011). Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 

• Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje. (2011). Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. (2011). Ministrstvo za 

šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 

• http://web.bf.uni-lj.si/ag/botanika/gradiva/Citologija.pdf (5.5. 2016) 

• http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=949 (1.6. 2016) 



 

- 1 - 
 

PRILOGE 

Priloga 1: 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 
strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

Ne 
morem se 
odločiti. 

Se 
strinjam. 

Zelo se 
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. 

 
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 (sladkorja). 
d) Tvorba kisika. 
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Nastaja:  

____________

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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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. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?  

a) Glukoza in kisik. 
b) Kisik in voda. 
c) Ogljikov dioksid in glukoza. 
d) Ogljikov dioksid in voda. 

 
14. 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. 

 
15. 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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16. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje?  
a) Nikoli. 
b) Podnevi. 
c) Ponoči. 
d) Ves čas.  

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

 Zelo se 
ne 
strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

Ne 
morem se 
odločiti. 

Se 
strinjam. 

Zelo se 
strinjam. 

c) Vprašanja v raziskavi so 
bila razumljiva. 

     

d) Všeč mi je bilo sodelovati v 
tej raziskavi. 

     

 

 

HVALA! 
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Priloga 2: STATISTIČNI IZRA ČUNI 

Priloga 2.a:Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev različnih razredov 

(statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom). 

 

  Preizkus Kruskal-Wallis 

 VPRAŠANJE χ2 df p 

1.1 Biologija me zanima. 26,574 3 0,000 

1.2 Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji. 11,655 3 0,009 

1.3 Fotosinteza je zanimiva. 1,299 3 0,729 

1.4 Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo. 7,897 3 0,048 

1.5 Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo. 12,423 3 0,006 

2. Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 15,272 3 0,002 

3. Kaj je hrana za rastline? 7,796 3 0,050 

4. Katera je glavna funkcija fotosinteze? 0,442 3 0,931 

5. Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces fotosinteze in kaj pri 

tem procesu nastane. Pravilna kombinacija. 

20,523 3 0,000 

5.1. Svetloba 5,129 3 0,163 

5.2. Voda 12,349 3 0,006 

5.3. Ogljikov dioksid 2,047 3 0,563 

5.4. Sladkor  5,762 3 0,124 

5.5. Kisik  2,565 3 0,464 

6. V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno energijo? 13,595 3 0,004 

7. Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki: 1,948 3 0,583 

8. Fotosinteza poteka v: 19,623 3 0,000 

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

(vstopata v reakcijo)? 

3,318 3 0,345 
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10 Katere snovi rastlina sprejema iz tal? Pravilna kombinacija 26,271 3 0,000 

10.a. Anorganske snovi 50,016 3 0,000 

10.b. Mineralne snovi 21,765 3 0,000 

10.c. Ogljikov dioksid 2,059 3 0,560 

10.d. Organske snovi 12,870 3 0,005 

10.e. Svetlobo / energijo 1,878 3 0,598 

10.f. Vodo  2,476 3 0,480 

10.g. Vse našteto  1,907 3 0,592 

11. V katerih delih rastline je klorofil? 15,959 3 0,001 

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

same? 

1,906 3 0,592 

13. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 15,682 3 0,001 

14. Od kod dobijo rastline hrano? 3,388 3 0,336 

15. V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija)? 29,058 3 0,000 

16. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje? 5,675 3 0,129 

17.a Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva. 9,584 3 0,022 

17.b Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 11,276 3 0,010 
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Priloga 2.b: Statistična pomembnost razlik med odgovori deklet in fantov (statistično 

pomembne razlike so označene s krepkim tiskom). 

 

  Preizkus Mann-Whitney 

 VPRAŠANJE U Z p 

1.1 Biologija me zanima. 5850,000 -3,765 0,000 

1.2 Fotosinteza je pomembna za življenje na Zemlji. 7880,500 -0,038 0,970 

1.3 Fotosinteza je zanimiva. 7817,500 -0,040 0,968 

1.4 Poznavanje fotosinteze mi bo v življenju koristilo. 6827,000 -1,980 0,048 

1.5 Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splošno izobrazbo. 7175,500 -1,310 1,190 

2. Pri katerih živih bitjih poteka fotosinteza? 7525,500 -0,949 0,343 

3. Kaj je hrana za rastline? 6662,500 -1,258 0,208 

4. Katera je glavna funkcija fotosinteze? 7015,000 -1,282 0,200 

5. Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces fotosinteze in kaj pri 

tem procesu nastane. Pravilna kombinacija. 

7589,500 -0,842 0,400 

5.a Svetloba 7834,000 -0,588 0,556 

5.b Voda 7748,500 -0,575 0,565 

5.c. Ogljikov dioksid 7954,000 -0,144 0,885 

5.d. Sladkor  7943,000 -0,172 0,864 

5.e Kisik  7488,500 -1,889 0,059 

6. V kakšen tip energije rastline pretvorijo sončno energijo? 7498,500 -0,913 0,361 

7. Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki: 6520,500 -2,337 0,019 

8. Fotosinteza poteka v: 7824,000 -0,243 0,808 

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

(vstopata v reakcijo)? 

7157,000 -0,343 0,732 

10 Katere snovi rastlina sprejema iz tal? Pravilna kombinacija. 7757,000 -0,276 0,783 
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10.a. Anorganske snovi 7901,500 -0,286 0,775 

10.b. Mineralne snovi 7851,500 -0,384 0,701 

10.c. Ogljikov dioksid 8006,000 -0,041 0,967 

10.d. Organske snovi 7703,000 -0,676 0,499 

10.e. Svetlobo / energijo 7869,000 -0,779 0,436 

10.f. Vodo  7735,000 -0,822 0,411 

10.g. Vse našteto  8004,500 -0,112 0,911 

11. V katerih delih rastline je klorofil? 7359,500 -0,747 0,455 

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

same? 

7626,500 -0,173 0,862 

13. Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? 7621,000 -0,234 0,815 

14. Od kod dobijo rastline hrano? 7252,000 -1,055 0,291 

15. V katerih rastlinskih celicah poteka celično dihanje (respiracija)? 6977,500 -0,957 0,339 

16. Kdaj poteka pri rastlinah celično dihanje? 7690,500 -0,066 0,947 

17.a Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva. 6872,500 -1,719 0,086 

17.b Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 7448,500 -0,626 0,531 

 


