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Povzetek 
 

Namen prispevka je predstaviti izvedbo eksperimenta, s katerim ponazorimo proces fotosinteze. 

Poučevanje o procesih fotosinteze je ena izmed najzahtevnejših naravoslovnih tematik, predvsem 

zaradi svoje kompleksnosti in abstraktne narave. Pogosto se pri učencih pojavijo težave v razumevanju 

procesa fotosinteze, predvsem zaradi napačnih pojmovanj in neustreznega poenostavljanja. Za uspešno 

poučevanje te tematike se učiteljem priporoča praktični pouk. Zasnovali smo eksperiment, katerega 

namen je, da z njim zaznamo dnevno–nočne spremembe v vsebnosti kisika in ogljikovega dioksida v 

komori, kjer gojimo rastlino. V zaključku opredelimo možnosti uporabe opisanega eksperimenta pri 

pouku naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. 

 
Ključne besede: pouk naravoslovja, eksperimentalno delo, fotosinteza, rastline, IKT  

 
Abstract 

 

The purpose of this paper is to describe the experiment, which illustrates the process of 

photosynthesis. Teaching about processes of photosynthesis is one of the most difficult science 

themes, because of its complexity and abstract nature. Students often have difficulties understanding 

the processes of photosynthesis, mostly because of incorrect conceptualization and inappropriate 

simplification of the processes. For successful teaching of photosynthesis teachers are suggested to 

implement practical work. We designed an experiment to detect oxygen and carbon dioxide levels 

change during day-night cycle of photosynthesis in the chamber with a plant. In conclusion, 

implications for teaching science in primary school using the described experiment were discussed. 
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1. Uvod 
 

Učni načrt za Naravoslovje v 6. razredu obravnava fotosintezo in celično dihanje kot dva 

ključna življenjska procesa. Začne se v vsebinskem sklopu Energija s predstavitvijo pomena 

sončne energije za življenje. Učenci spoznajo, da je Sonce osnovni vir energije na Zemlji, ki 

je njuno potrebna za vzdrževanje življenja. V nadaljevanju sklopa se dotaknejo procesov 

fotosinteze kot pomembnega procesa za nastanek biomase in fosilnih goriv, kjer je 

nakopičena sončna energija. Fotosinteza je kot proces podrobneje obravnavana v sklopu Živa 

narava (Učni načrt za Naravoslovje za 6. in 7. razred, 2011). V višjih razredih osnovne šole se 

proces fotosinteza omenja le posredno, pri obravnavi kompleksnejših vsebin (Učni načrt za 

Naravoslovje za 6. in 7. razred, 2011). 
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V didaktičnih priporočilih naravoslovnih predmetov je izpostavljeno, da je potrebno učne 

cilje uresničevati z neposrednim opazovanjem, eksperimentalnim in terenskim delom. 

Eksperimentalno delo je oblika aktivnega učenja, ki omogoča učencu boljše razumevanje 

učnih vsebin. Eksperiment lahko pri pouku služi kot vizualizacijsko sredstvo, ki pripomore k 

boljšem razumevanju abstraktnih pojmov in naravoslovnih procesov, ki jih učenci 

obravnavajo pri pouku (Šorgo, 2014). Da bi učenci razvijali eksperimentalne in raziskovalne 

spretnosti, jih je potrebno aktivno vključiti v eksperimentiranje in raziskovanje, ne pa samo v 

opazovanje učiteljeve demonstracij (Učni načrt za Naravoslovje za 6. in 7. razred, 2011). 

Eksperimentalno delo pri učencih spodbuja radovednost in služi kot sredstvo za motivacijo. 

Vključevanje učencev v tak način dela ponuja več kinestetičnih aktivnosti kot samo 

opazovanje (Strmčnik, 2001). Hkrati pa učenci razvijajo občutek za delo v skupini in 

sodelovanje. Prvovrstna izkušnja, ki jo učenci pri takšni obliki aktivnega učenja doživijo, nudi 

bolj trajno znanje, saj so pri izvajanju eksperimenta bolj dejavni (Tomažič, 2014). 

V raziskavi smo zasnovali eksperiment, s katerim smo želeli učencem praktično prikazati 

procese fotosinteze v dnevno-nočnem ciklu. V sam eksperiment smo vključili računalniško 

podprto učenje oziroma računalniški sistem, ki omogoča izvajanje meritev v časovno 

določenem okvirju ter prikaz rezultatov s pomočjo grafov in tabel. Izhajamo iz prepričanja, da 

je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah priporočljiva za 

izvajanje praktičnega pouka. Izvedli smo eksperiment, v katerem smo rastlino namestili v 

komoro in s pomočjo računalniških merilnih naprav merili želene parametre. V nadaljevanju 

opredeljujemo nekaj osnovnih teoretičnih izhodišč, ki so pomembna za razumevanje 

izvedenega eksperimenta. 

 

1.4 Svetloba 

Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki ima naravo delcev imenovani fotoni. Ti imajo 

svojo energijo ali kvant. Sončna svetloba je sestavljena iz mnogo fotonov, ki imajo različno 

valovno dolžino (Vodnik, 2012). Svetloba je vir energije za proces fotosinteze. S povečanjem 

jakosti svetlobe se intenzivnost reakcij fotosinteze povečuje vse do zasičenja, ko se kljub 

povečanju sevanja ustali (Tome, 2006). Sončna energija ohranja temperaturo površine planeta 

v območju, ki je primerno za življenje in s pomočjo fotosinteze, ki je vir energije, ohranja 

večino življenja v naši biosferi (Vodnik, 2012). 

 

1.5 Fotosinteza 

Proces fotosinteze je eden od osnovnih procesov, ki omogočajo življenje na Zemlji. 

Zelene rastline si hrano izdelajo same, saj so fotoavtotrofni organizmi. Proces pri rastlinah 

poteka v kloroplastih. Zeleni deli rastline na svetlobi izdelujejo sladkor (glukozo) v procesu 

fotosinteze. Fotosinteza je vrsta presnovnih reakcij, pri katerih se svetlobna energija pretvori v 

kemično, z njeno pomočjo pa se CO2 veže v obliko glukoze. Ta se pretvori v škrob, ki se 

kopiči v kloroplastih. Osnovna enačba fotosinteze je: 6CO2+6H2O+svetlobaC6H12O6+6O2 

(Strgar, 2002). Sladkor rastline tako izdelajo same iz vode in ogljikovega dioksida, ki ju 

dobijo iz okolice. Med fotosintezo se svetlobna energija, ki na Zemljo pride s Sonca, pretvori 

v energijo, ki je vezana v sladkorju. Rastlina lahko nato iz sladkorja izdela druge snovi, ki jih 

potrebuje za zgradbo in delovanje svojega telesa, na primer beljakovine, maščobe, celulozo, 

barvila in vse ostale snovi. Deli rastlin so hrana rastlinojedcem, ti pa so hrana mesojedcem. 

Med fotosintezo nastaja tudi plin kisik, ki se sprosti v ozračje. Brez fotosinteze v ozračju ne bi 

bilo kisika (Bačič in dr, 2011). 

Reakcije v procesih fotosinteze potekajo v dveh delih, in sicer v svetlobni fazi in temotni 

fazi. V svetlobni fazi poteka proces zajemanja svetlobe in njena pretvorba v kemijsko 

energijo, pri tem pa sodelujeta NADPH in ATP. Svetlobna faza poteka na tilakoidni 
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membrani. V temotni fazi se NADPH in ATP uporabita za pogon anabolnih procesov, kot je 

sinteza sladkorja iz CO2. V temotni fazi se produkta svetlobne faze, torej ATP in NADPH, 

porabljata za biosintezo in druge celične procese, ki energijo porabljajo. V tej fazi se s 

pomočjo ATP in NADPH ogljik iz CO2 porablja za sintezo ogljikovih hidratov. Reakcije v 

temotni fazi so del Calvinovega cikla in potekajo v stromi kloroplasta. 

 

1.6 Kloroplast 

Kloroplast je organel rastlinske celice, s pomočjo katerega zeleni deli rastline na svetlobi 

izvajajo proces fotosinteze. Kloroplast je sestavljen iz zunanje in notranje membrane, med 

njima je medmembranski prostor. V notranjosti kloroplasta se tilakoidna membrana oblikuje v 

sploščene cisterne, imenovane tilakoide. V notranjosti tilakoidne membrane so številni 

pigmenti, med njimi klorofil. Klorofil je barvilo, ki rastlinam daje zeleno barvo. Klorofil je 

odgovoren za zbiranje svetlobne energije potrebne za fotosintezo. Tilakoide nanizane ena na 

drugo tvorijo grano. Vse skupaj v notranjosti obdaja tekočina oziroma stroma (slika 1). Na 

tilakoidnih membranah poteka pretvorba svetlobne energije v kemično. To je t. i. svetlobna 

faza fotosinteze. V stromi poteka sinteza ogljikovih hidratov z vezavo ogljika ali tako 

imenovan Calvinov cikel, ki je del temotne faze fotosinteze (Dermastia, 2007). 

 
Slika 50: List, celica in kloroplast (prirejeno po: 

https://online.science.psu.edu/biol011_sandbox_7239/node/7267 in 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kloroplast - pridobljeno 4. 10. 2016) 

 

1.7 Predstave učencev o procesih fotosinteze 

Proces fotosinteze je zapleten naravoslovni pojav, zato ga učenci težko razumejo. Učenci 

imajo pri bioloških procesih in pojmih, kot so fotosinteza, respiracija, celično dihanje, hranila 

in hranilne snovi pogosto izoblikovane napačne predstave. Najpogostejši napačni predstavi, ki 

ju imajo učenci o fotosintezi oziroma o prehranjevanju rastlin sta, da rastlina dobi hrano iz 
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zemlje in da rastline ne dihajo (Krnel, 2006). Nekatera ostala, tudi zelo pogosta napačna 

pojmovanja, ki jih imajo različno stari učenci, so (Rode in Skribe Dimec, 2012): 

– korenine so organ za hranjenje, 

– rastline imajo različne vire hrane, 

– voda, minerali, gnojila, ogljikov dioksid in sončna svetloba so hrana za rastline, 

– fotosintezo razumejo tudi kot dihanje rastlin, 

– fotosinteze mnogi učenci ne vidijo kot procesa, pomembnega za rastline, ampak kot 

nekaj, kar rastline delajo v dobro ljudi in živali. 

Rezultati ankete izvedene med učenci, študenti in učitelji kažejo, da tudi učitelji sami 

nimajo popolnoma razčiščenih pojmov o fotosintezi, saj jih ima kar 49,3 % pomanjkljivo 

znanje o fotosintezi (Rode in Skribe Dimec, 2012). 

 

1.8 Laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

Laboratorijsko-eksperimentalna metoda dela omogoča učenčevo intenzivno miselno, 

ustvarjalno in čustveno vključenost v proces dela. Najpogosteje je uporabljena pri 

naravoslovnih predmetih, kjer je potrebno izvajanje laboratorijskih vaj in eksperimentalnega 

dela. Za izvajanje te metode sta potrebna delovni prostor in aktivnost otrok (Tomić, 2000). Pri 

pouku eksperiment služi kot vizualizacijsko sredstvo, ki pripomore k boljšem razumevanju 

abstraktnih oziroma težje razumljivih pojmov (Šorgo, 2004). Prav tako pri učencih spodbuja 

radovednost in služi kot sredstvo za motivacijo (Strmčnik, 2001). Abstraktni pojmi se 

obravnavajo na teoretičnem nivoju, eksperimentalno delo pa je le nadgradnja za boljše 

razumevanje le-teh (Šorgo, 2014). Redkokatera učna metoda poleg eksperimentalnega dela 

omogoča izvedbo tolikšnih ciljev in s tem razvijanje znanj. S tem načinom dela so učenci 

kinestetično veliko aktivnejši kot pri samem opazovanju (Strmčnik, 2001). Splošne cilje, 

zapisane v učnih načrtih za Naravoslovje v osnovni šoli, ni mogoče doseči brez 

eksperimentalno - raziskovalnega dela, ki temelji na problemskem pristopu (Šorgo, 2014). 

 

1.9 Računalniško podprto učenje 

Učenci se v šoli seznanijo z uporabo računalnika in z njegovo vsestransko uporabo: iskanje 

informacij, obdelava podatkov ipd. To znanje lahko učenci uporabijo tudi pri naravoslovnih 

predmetih. Računalniško podprto laboratorijsko in eksperimentalno delo lahko izboljša 

kvaliteto pouka, tako da učenci osvojijo čim več novega znanja, spretnosti in pridobijo 

pozitiven odnos do dela. Računalniško podprt eksperiment omogoča prikaz podatkov, 

informacij ali procesov na način, ki ga z drugimi metodami dela prikažemo s težavo ali pa je 

njegov prikaz nemogoč (Šorgo, 2004). V osnovnih šolah, srednjih šolah in tudi drugje je 

uporaba merilnega sistema Vernier koristna. Njegova prednost se kaže predvsem pri 

naravoslovnih predmetih, pri katerih se kar nekaj ur nameni eksperimentalnemu delu (Šorgo, 

2004). Merilni sistem Vernier LabQuest 2 je samostojen računalniški vmesnik. Zgleda kot 

manjši tablični računalnik, ki je uporaben za zbiranje podatkov. Na vmesnik so že predhodno, 

s strani proizvajalca, naložene aplikacije za izris in analizo grafov. Zaslon, ki je občutljiv na 

dotik, omogoča enostavno pregledovanje, spreminjanje in analiziranje podatkov. Preko 

senzorjev, ki jih izberemo glede na eksperiment in jih povežemo z merilnim sistemom, 

pridobimo podatke. Pridobljene podatke lahko z merilnega sistema LabQuest 2 prenesemo v 

računalniški program Logger Pro (Vernier, 2016). 

 

2. Namen raziskave in raziskovalni cilji 

 

Naš namen je bil razviti eksperiment za ponazoritev procesov fotosinteze in ga smiselno 

vključiti v učni načrt za predmet Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. S tem želimo 
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učencem približati eksperimentalno delo s pomočjo sodobnih računalniških pripomočkov in 

programov ter obravnavati fotosintezo, ki velja za eno izmed zahtevnejših bioloških vsebin v 

osnovni šoli.  

Cilj raziskave je načrtovati eksperiment tako, da z njim učenci lahko zaznavajo dnevno–

nočne spremembe v vsebnosti kisika in ogljikovega dioksida v komori, kjer gojimo rastlino. 

 

3. Izvedba eksperimenta in rezultati z interpretacijo 
 

Eksperiment smo izvedli tako, da smo sadiko bazilike dali v komoro, ki smo jo izdelali 

sami (slika 2). V komoro smo postavili večjo petrijevko, ki smo jo napolnili s silikagelom. 

Silikagel je služil kot sredstvo, ki nase veže vlago. Posledično rastlina ni propadla zaradi 

prevelike vlage v ozračju. V komoro smo namestili tudi ventilator, ki je mešal zrak in 

preprečeval usedanje CO2 na dno posode. Ko smo rastlino, silikagel in ventilator nastavili v 

komoro, smo komoro zaprli in namestili senzorje, ki smo jih priklopili na napravo LabQuest 

in svetilko. Merili smo relativno zračno vlago, temperaturo, koncentracijo CO2, koncentracijo 

O2 in osvetljenost. Svetilka je bila priklopljena na časovnik (timer), ki je imitiral dnevno-

nočni ritem. Časovnik smo nastavili na 12 ur svetlobe in 12 ur teme. Naprava LabQuest je 50 

ur zapisovala vse meritve, tako da smo izmerili dva polna cikla dnevno–nočnega ritma 

rastline. Na zaslonu se je sproti risal graf, tako da smo lahko sproti spremljali rezultate. 

 

 
Slika 2: Izvedba eksperimenta; A: postavitev rastline, silikagela in ventilatorja, B: postavitev senzorja 

za relativno zračno vlago, C: postavitev luči, Č: primerjava z vlago nenasičenega (oranžna barva) in z 

vlago nasičenega silikagela (bela barva) 

Spremembe v koncentraciji kisika lahko razberemo iz slike 3. Ko se je luč v komori 

ugasnila, je sledil hiter upad koncentracije kisika. 12 – urni temi (noč) je sledilo 12 – urno 

obdobje svetlobe (dan). Takoj po prižigu luči se je začela dvigovati koncentracija kisika v 

komori, kar se prav tako lepo vidi na sliki 3. 
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Slika 3: Potek spremembe koncentracije kisika v komori tekom meritve. 

 

Iz slike 4 lahko razberemo obratni potek spremembe v koncentraciji ogljikovega dioksida 

(CO2), kot pri kisiku (O2). V temi sledi naraščanje koncentracije ogljikovega dioksida in na 

svetlobi upad koncentracije ogljikovega dioksida. 

 

 
Slika 4: Potek spremembe koncentracije ogljikovega dioksida v komori tekom meritve. 

 

Temperatura je tekom celotnega eksperimenta večinoma ostajala nespremenjena (slika 5). 

Opazna so manjša nihanja med 22°C in 26°C. Prav tako je bila koncentracija relativne zračne 

vlažnosti v tem času konstantna in ni presegala 90 % relativne zračne vlage. Temperatura in 

relativna zračna vlažnost vplivata na pogoje rasti rastline in tako znatno vplivata tudi na potek 

fotosinteze. 
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Slika 5: Temperatura in relativna zračna vlažnost v komori med meritvijo 

 

4. Zaključek  
 

Z eksperimentom smo demonstrirali, da rastlina s svojim fiziološkim odzivom hitro sledi 

zunanjim spremembam svetlobe (dan in noč). Ko je luč ugasnila, je rastlina prenehala vršiti 

fotosintezo in tako prenehala izločati kisik skozi listne reže, čemur sledi hiter upad 

koncentracije kisika v komori, koncentracija ogljikovega dioksida pa naraste. Obratno na 

svetlobi narašča koncentracija kisika in upada koncentracija ogljikovega dioksida. Izvedba in 

rezultati eksperimenta pomagajo učencem bolje razumeti proces fotosinteze in njen pomen 

tako za rastline kot ostale organizme v okolju. 

 

4.1. Uporaba eksperimenta v pedagoški praksi 

S prikazanim eksperimentom smo želeli predstaviti, kako lahko učitelji računalniško 

podprt sistem učinkovito uporabijo za prikaz spreminjanja koncentracij plinov v procesih 

fotosinteze. Naprava LabQuest in vsi uporabljeni merilniki za merjenje svetlobe, relativne 

zračne vlažnosti, temperature in koncentracije kisika ter ogljikovega dioksida, so nam bili v 

pomoč pri izpeljavi eksperimenta. Merilne naprave v komori so čez dan uspešno zaznale 

povečano koncentracijo kisika, ponoči pa povečano koncentracijo ogljikovega dioksida, ki se 

poleg vode sprošča v procesu celičnega dihanja. Učencem je potrebno pri razlagi rezultatov 

pojasniti, da celično dihanje poteka z enako intenziteto tudi podnevi, le da je poraba CO2 čez 

dan večja zaradi procesa fotosinteze.  

Opisani eksperiment je po svoji vsebini najprimernejši za izvedbo v okviru predmeta 

Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, kjer se procesa fotosinteza in celično dihanje 

podrobno obravnavata. Zasnova opisanega eksperimenta ni zapletena, zato omogoča učencem 

veliko mero samostojnosti pri učenju z raziskovanjem. Opisani eksperiment daje učencem 

priložnosti za formuliranje raziskovalnih vprašanj in hipotez, uporabo različnih merilnih 

instrumentov za preverjanje hipotez ter interpretacijo zapisov rezultatov (npr. interpretacija 

podatkov v grafih). Neposredno, empirično pridobljene izsledke o procesih fotosinteze lahko 

povezujejo s teorijo, ki razlaga raziskovani pojav. Učiteljeva vloga je odločilnega pomena v 

fazi interpretacije pridobljenih podatkov, kjer z vprašanji in podvprašanji preverja 
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razumevanje dogajanja v eksperimentu pri učencih ter jim pomaga oblikovati ustrezne 

razlage. 
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Dr. Gregor Torkar je izredni profesor za področje biološkega izobraževanja zaposlen na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. Opravlja funkcijo predstojnika Katedre za biološko in okoljsko izobraževanje. Področja 

raziskovalnega dela so okoljsko izobraževanje, naravoslovna pismenost in didaktika biologije. 
 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje.pdf
http://www.vernier.com/products/interfaces/labq2/

