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1 UVOD 

 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Genetika je široko, zapleteno in hitro razvijajoče se področje biologije, ki, kot vemo iz šolske 

prakse, učencem in tudi učiteljem predstavlja nemalo težav. Učenci imajo težave z 

razumevanjem in povezovanjem genetskega znanja (Castro, 2009; Mbajiorgu et al., 2007; 

Venville et al., 2005; Williams et al., 2012). Učitelji se srečujejo s problemoma, kako predstaviti 

genetske vsebine na čim razumljivejši način in kako posredovati tisto, kar bodo učenci 

potrebovali za vsakdanje življenje in hkrati kot trdno osnovo za morebitno nadaljnje 

izobraževanje. Ko se odločamo o tem, kaj se bo poučevalo in v kakšnem zaporedju, je treba 

upoštevati, da imajo učenci težave pri razumevanju tudi zato, ker je teme s tega področja težko 

predstaviti brez posebnih inštrumentov (Mbajiorgu et al., 2007). Genetika zahteva od učencev 

tudi določeno raven abstraktnega mišljenja (Banet in Ayuso, 2000; Smith in Sims, 1992). 

Lawson in Thompson (1988) sta ugotovila, da so miselne sposobnosti učencev statistično 

pomembno povezane s številom napačnih predstav, ki jih imajo učenci tudi v zvezi z vsebinami 

iz genetike. Učenci, ki so na ravni konkretnega mišljenja, imajo več napačnih predstav. Po drugi 

strani sta Smith in Sims (1992) prišla do sklepa, da posedujejo učenci na ravni konkretnih 

operacij kognitivne spretnosti, ki so potrebne za reševanje večine tipičnih problemov v klasični 

genetiki, kar pomeni, da za te primere abstraktno mišljenje ni nujno potrebno. Poleg tega Smith 

in Sims (1992) ugotavljata, da so na voljo tehnike poučevanja, ki pripomorejo k večjemu 

razumevanju genetskih konceptov. Tradicionalne metode poučevanja zelo malo prispevajo k 

temu, da bi imeli učenci omišljeno znanje elementarnih genetskih vsebin (Banet in Ayuso, 

2000). Raziskave tudi kažejo, da lahko učne prakse, ki se osredotočajo na podrobnosti, zabrišejo 

celotno sliko poznavanja biologije (Wandersee in Fisher cit. v Venvill et al., 2004). Cavallo 

(1996) je zato predlagala, da bi bilo smiselno preveriti, ali podrobna navodila o fazah procesov, 

kot je mitoza, morda niso motnja pri oblikovanju konceptov o teh procesih. Zato bi bilo treba 

razmisliti, ali je večja količina znanja o fazah mitoze potrebna za boljše razumevanje mitoze. 

Watts in Jofili (cit. v Banet in Ayuso, 1999) sta mnenja, da bi pri poučevanju morali učitelji bolj 

upoštevati kakovost naučenega kot količino.  

 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s poučevanjem, so v preteklosti predlagali različne metode 

poučevanja, s katerimi so želeli pomagati učencem razumeti procese mitoze in mejoze. Tako sta 
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Wyn in Stegink (2000) predlagala igro vlog. Stavroulakis (2005) je predlagal učno metodo, pri 

kateri si pomagajo z nogavico in vrvico, ki predstavljata model kromosomov in kromatid. 

Danieley (1990; Shields, 2006) in Lawson (1991) sta predlagala poučevanje mitoze s pomočjo 

učnega cikla (angl. learning cycle). Lawsonova učna ura je temeljila na raziskovanju pravih 

rastlinskih celic in je bila namenjena gimnazijski stopnji. Danieley pa je pripravila predlog učne 

ure, ki je vključeval opazovanje risb posamičnih celic med mitozo in se je osredotočal na 

razumevanje poteka dogodkov v procesu mitoze.  

 

1.2 CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 

 

1.2.1 CILJI 

 

Dosedanje raziskave v Sloveniji so pokazale, da je lahko metoda poučevanja mitoze, ki jo je 

predlagala Danieley (1990), učinkovit način poučevanja mitoze za učence 8. razreda, ki se v 

skladu z novim učnim načrtom začnejo učiti mitozo (Vilhar in sod., 2011). Ta metoda je 

učinkovita tudi za dijake prvega in drugega letnika srednje šole, ki so se šolali še po starem 

učnem načrtu in mitoze v osnovni šoli niso obravnavali (Verčkovnik in sod., 1998). Pokazalo se 

je, da imajo tako osnovnošolci kot srednješolci pri pouku po Danieleyevi metodi (1990) kar 

nekaj tehničnih težav pri delu z delovnim listom. Zato želimo preveriti, ali je metoda, pri kateri 

dijaki namesto z učnim listom delajo z računalnikom, učinkovitejša.  

 

1.2.2 DELOVNE HIPOTEZE 

 

Postavili smo naslednje delovne hipoteze:  

1. Glede na učne načrte, po katerih so se dijaki do sedaj šolali, pričakujemo, da imajo temeljito 

znanje o celici.  

2. Na temelju rezultatov dosedanjih raziskav pričakujemo, da bodo dijaki sposobni pravilno 

razvrstiti več kot polovico od petnajstih slik faz mitoze.  

3. Pričakujemo, da bodo dijaki najpravilneje razvrščali tiste dele procesa mitoze oziroma tiste 

slike, pri katerih je iz vsebine slik mogoče prepoznati logično sosledje.  

4. Pričakujemo, da pri razvrščanju petnajstih slik faz mitoze ne bo razlik med dekleti in fanti. 

5. Pričakujemo, da pri razvrščanju petnajstih slik faz mitoze ne bo razlik med dijaki različnih 

izobraževalnih programov. 
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2 TEORETIČNI DEL  

 

2.1 UČENJE Z RAČUNALNIKOM  

 

Živimo v sodobni družbi in učitelju je pri poučevanju na voljo sodobna tehnologija. Računalnik 

je v šolah vedno bolj uveljavljen kot učni pripomoček. Učenci z različnimi računalniškimi 

programi pridobivajo znanje, utrjujejo pridobljeno znanje ali pa ga preizkušajo. Tudi za področje 

naravoslovja je izdelanih veliko programov (Blažič, 1993). 

 

Tradicionalna metoda poučevanja z ustnim obravnavanjem snovi ni več dovolj. Z računalnikom 

si učitelj lahko pomaga pri težje razumljivih temah in tako poveča učenčevo osebno zanimanje 

(Penick, 1995). Računalnik je smiselno uporabiti tudi, če se učitelj znajde v situaciji, ko ni 

primernih sodobnih učbenikov, lahko pa je učbenik samo dodatek, saj se s tem poveča 

dostopnost učencev do znanja (Rebernak, 2008). 

 

Računalnik je postal vsakodnevno orodje učitelja, ne more pa ga nadomestiti. Lahko je le dober 

didaktični pripomoček (Divjak, 2009). 

 

Današnji otroci se rojeni v informacijskem svetu. Računalnik je sestavni del tega, vendar ne sme 

postati nadomestek varuške. Velik del pri tem odigrajo starši in učitelji, ki morajo poskrbeti, da 

se bo otrok dovolj družil in gibal, s pomočjo računalnika pa pridobival informacije in znanje 

(Rebolj, 2008).  

 

2.1.1 RAČUNALNIK PRI POUKU BIOLOGIJE 

 

Učitelji biologije lahko svoje ure popestrijo z računalniškimi programi. Učenci s tem 

dopolnjujejo znanje, ponavljajo, utrjujejo in ga preverjajo. 

 

Učenci so v šolah večinoma preobremenjeni z učenjem, zato je še toliko bolj pomembno 

gospodarjenje s časom. Koristno in celo nujno je, da zna učitelj odmeriti obveznosti pri pouku, 

dejavnostih in domačem učenju. Učenje s pomočjo računalnika je dobra spodbuda, ki lahko 

poveča učinkovitost učenja in pomaga pri razvijanju dobrih učnih navad, obenem pa pomaga 

odpraviti nesmotrno izrabo časa (Žnidarič, 2000). 
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Strokovnjaki so doslej pripravili že kar nekaj z računalniških pripomočkov za pouk biologije, kot 

so računalniški programi Krt, Človeško telo in Vseved. 

 

Računalniški program Krt 

 

Učne vsebine, ki jih najdemo v programu Krt, so: 

 Življenje v celinskih vodah; 

 Življenje v morju; 

 Življenje na kopnem. 

 

S pomočjo programa, ki vsebuje tisoč nalog, učenci ponavljajo, utrjujejo, primerjajo in 

poglabljajo svoje znanje. Naloga je prikazana na celotnem zaslonu in je barvno ilustrirana. 

Program služi učitelju kot uvodna motivacija. Uporabi ga lahko tudi za sprotno preverjanje 

znanja in je dober pripomoček pri razredni diskusiji.  

 

Učenec ob delu s tem programom razvija sposobnosti, kot so razumevanje shem, prepoznavanje, 

povezovanje pojmov, sklepanje, posploševanje in oblikovanje svojih stališč (Žnidarič, 2000). 

 

Računalniški program Človeško telo 

 

Program je sestavljen iz treh delov:  

 prvi del zajema učne slike o celici, delitvi celice in telesnih organih. V tem delu učenec 

spoznava osnovno zgradbo človeškega telesa. Predstavljeni sta zgradba in celična delitev 

živalske celice. Učenci spoznajo, da je celica osnovna gradbena in funkcionalna enota živih 

bitij;  

 v drugem delu so predstavljeni organski sistemi človeškega telesa (ogrodje ali skelet, 

mišičje, živčevje, čutila, hormonske žleze, prebavila, dihala, krvna obtočila, izločala, koža, 

spolni organi in razmnoževanje);  

 zadnji, tretji del je namenjen preverjanju znanja. Program je opremljen z ilustracijami in 

vsebuje obširno razlago anatomskih in fizioloških pojmov. Učenci s tem programom 

ponavljajo, poglabljajo in utrjujejo svoje znanje (Žnidarič, 2000). 
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Računalniški program Vseved 

 

Ta program je namenjen učenju, preverjanju in ocenjevanju znanja biologije v osnovni šoli. 

Učitelju je v pomoč pri pripravljanju in sestavljanju pisnih testov ali pri pripravljanju vprašanj za 

samostojno učenje učencev. Program omogoča tudi izdelavo lastnih baz znanja. Učitelj lahko z 

uporabo tega programa prilagodi težavnost testa posameznemu učencu. Prednost takšnega 

programa za učitelja je, da dobi takojšno povratno informacijo o uspešnosti učencev. Povratno 

informacijo pa lahko preverijo tudi učenci sami (Žnidarič, 2000). 

 

2.1.2 SPLETNI UČNI PRIPOMOČEK 

 

Spletni učni pripomoček z naslovom Celica – tkivo – človeško telo prikazuje navidezno 

resničnost v okviru spletnih strani. Ta spletni dokument je preprost za uporabo, učencem pa 

pomaga pri razumevanju strukture in funkcije bioloških sistemov. Za primer lahko vzamemo 

delitev jedra (mitozo), ki je predstavljena tako, da učenec vstopi v navidezni 3D prostor in 

opazuje delitev celice. 

 

V prihodnosti bo možno delitev celice opazovati v svetu navidezne resničnosti, vendar to sedaj 

na šolskih računalnikih še ni izvedljivo. Ob novi tehnologiji v šolah se odpira tudi ta možnost 

(Amon in Zupan, 1999). 

 

2.2 TEŽAVE PRI POUČEVANJU BIOLOGIJE 

 

Biologija je predmet, ki ga je treba ves čas nadgrajevati z novimi znanstvenimi spoznanji. To 

pomeni, da je treba posodabljati učne načrte in gradiva ter izobraževati učitelje (Vičar, 2011). 

 

Problemov je več. Eden izmed njih je ta, da si učitelji želijo več sodelovanja med šolami in 

univerzo. Želijo si nova posodobljena gradiva in boljšo opremljenost šol. Naslednji problem je 

dejstvo, da so nekatere teme težje razumljive. Učenci si težko predstavljajo živost celice. Poleg 

tega jih bega neenotnost v terminologiji, saj v vsaki knjigi lahko zasledimo druge definicije 

mitoze. Problem se pojavi tudi, ko učitelji za svojo razlago potrebujejo dober učni material 

(Vilhar in Strgulc Krajšek, 2007). 
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Največjo pomoč učitelju naravoslovja nudi prav računalnik, ki postaja nepogrešljiv informacijski 

pripomoček. Problem se pojavi pri učiteljih, ki še vedno poučujejo po svojih starih zapiskih in se 

računalniku izogibajo. Učenci so zato prikrajšani za veliko informacij in sodobnega znanja, ki ga 

ponuja sodobna tehnologija (Kornhauser Frazer, 2011). 

 

Učitelj mora biti dobro strokovno podkovan, poleg tega pa mora biti tudi pravičen, spoštljiv, 

pozitivno naravnan, vedno pripravljen priskočiti na pomoč, zgled, znati mora pohvaliti učence in 

biti mora urejen (Pšunder, 2011). 

 

2.2.1 UČITELJ VZORNIK 

 

Na življenje se že od malega pripravljamo z opazovanjem okolice. Otroci najprej posnemajo 

svoje starše, kasneje pa to vlogo prevzamejo tudi učitelji (Ocepek, 2012). Tako učitelj nima le 

vloge poučevanja, ampak s svojim ravnanjem, navadami in razmišljanjem vpliva na učence. Zato 

je pomembno, da je dober vzor (Pšunder, 2011). 

 

2.2.2 AKTIVNO UČENJE 

 

Kitajski pregovor pravi: 

»Kar slišim − pozabim,  

kar vidim − si zapomnim,  

kar naredim − razumem in znam.« 

 

Aktivno učenje lahko poimenujemo tudi raziskovalno učenje, kjer učenci s pomočjo različnih 

virov, tudi spleta, pridobivajo novo znanje. Učitelj predstavi učno temo, učenci pa si sami 

postavijo raziskovalno vprašanje, ki ga nato raziskujejo s poskusi. Tudi poskuse načrtujejo sami. 

Delo poteka tako, da najprej zbirajo informacije o dani temi, postavljajo hipoteze in izdelajo 

načrt celotnega poteka dela. Na koncu iz pridobljenih rezultatov in meritev narišejo grafe in 

svoje ugotovitve predstavijo učitelju, ki pridobljeno znanje preveri. Če je treba, popravi napake. 

Učencem pri delu pomaga le z namigi, saj le tako samostojno pridejo do znanja, ki je zato veliko 

bolj trdno in trajno.  
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Učenci s takim načinom učenja razvijajo opazovanje ter logično in kritično razmišljanje. Naučijo 

se postavljati vprašanja in pridobljeno znanje uporabljati v drugih okoliščinah (Razpet in Čepič, 

2008).  

 

2.2.3 UPORABNO ZNANJE 

 

Velikokrat je pouk premalo življenjski in mnogi mu očitajo, da je odmaknjen od resničnosti in 

premalo pokriva aktualne pomembne dogodke. Lahko bi rekli, da je zastarel, teoretičen in 

premalo praktičen. Življenjski, a še vedno znanstveno veljaven pouk lahko najbolje izvajajo 

učitelji konkretnih področij, ki ga prav z uporabnim znanjem naredijo bolj zanimivega in v 

učencih pritegnejo pozornost in zbudijo radovednost (Kramar, 2009). 

 

2.2.4 UPORABA MATERIALA PRI POUKU 

 

Material je nepogrešljiv učni pripomoček, ki ima visoko motivacijsko funkcijo, saj učence 

pritegne k sodelovanju pri pouku in je pomembna vez pouka z resničnostjo. Učitelji biologije si 

lahko pomagajo z živim materialom, poskusi in opazovanjem v naravi. Kadar to ni mogoče, 

lahko učitelj uporabi npr. različne modele, makete, slike in video prikaze. Učencem s tem 

omogoči lažje razumevanje, pojasni napačne predstave in usmeri pozornost na bistvo učne teme 

(Kramar, 2009). 

 

2.2.5 SAMOEVALVACIJA UČITELJ/UČENEC 

 

Gre za samooceno, kjer učitelj in učenec zbereta informacije o kakovosti svojega dela. Namen 

samoevalvacije je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (Musek, Lešnik in Bergant, 2001). 

 

Učitelj učence preprosto vpraša, kaj so se naučili, in tako dobi povratno informacijo o svojem 

delu. Na ta način izve, kaj je delal dobro in česa ne in tudi to, kako bi svoje poučevanje lahko 

spremenil, popravil in izboljšal. Učenci ne le premišljujejo o naučeni temi, temveč tudi 

razmišljajo o njenem pomenu in vplivu ter tako poglabljajo in razširjajo svoje znanje (Macbeath 

in Mcglynn, 2006). 
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2.3 UČNI NAČRT ZA POUK BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI 

 

Učne načrte in kataloge znanj sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje. Učni načrt učno uro usmerja vsebinsko, ciljno, organizacijsko in metodično. 

Država je odgovorna za vsebino izobraževanja in vzgoje (Blažič et al., 2003). 

 

V nadaljevanju so predstavljeni nivoji izobraževanja, v katere so bili vključeni dijaki, ki smo jih 

zajeli v raziskavi. 

 

2.3.1 NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Naravoslovnim vsebinam je namenjenih 93 ur, ki so razporejene med osem vsebinskih sklopov: 

Naravoslovne metode poučevanja naravoslovnih pojavov, Lastnosti snovi, Voda in vodne 

raztopine, Organske spojine, Energija, Ekologija, Okoljska vzgoja ter Delovanje človeškega 

telesa in ohranjanje zdravja. Dijaki spoznajo celico v poglavju Delovanje človeškega telesa in 

ohranjanje zdravja, kjer pa ni posebej teme o mitozi (Poberžnik at al., 2007).  

 

2.3.2 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

 

V srednjem poklicnem izobraževanju je naravoslovnim vsebinam namenjeno 132 ur. V katalogu 

znanj je osem sklopov: Merjenje, Metode proučevanja naravoslovnih pojavov, Pogled v svet 

snovi, Vodne raztopine, Kemija v prehrani, Energija in viri energije, Delovanje človeškega telesa 

in ohranjanje zdravja ter Ekologija. 

 

Tudi tukaj se s celico kot osnovno gradbeno in funkcionalno enoto življenja srečajo v poglavju 

Delovanje človeškega telesa in ohranjanje zdravja. Celično zgradbo opazujejo mikroskopsko 

(Poberžnik et al., 2007). 

 

2.3.3 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

 

V srednjem strokovnem izobraževanju je biologiji namenjeno 68 ur. To predstavlja obvezni del 

in zajema osnovno znanje biologije, ki ga dijaki potrebujejo za življenje. Učna sklopa sta dva. 

Prvi ima naslov Osnovni koncepti delovanja življenja in ravni organizacije v živi naravi. V tem 
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sklopu dijaki spoznajo celico kot osnovno in funkcionalno enoto življenja. Opazujejo in 

proučujejo zgradbo DNA, opazujejo obliko in velikost kromosomov v rastlinski celici, 

uporabljajo primere računalniških simulacij prepisovanja dednih informacij in nastajanja 

beljakovine itd. Drugi sklop ima naslov Osnovni koncepti delovanja ekoloških procesov ter 

ohranjanje naravnih vrednot in biodiverzitete. 

 

V dodatnem delu je deset izbirnih modulov splošnega znanja biologije. Ti moduli so: Genetika in 

evolucija, Primerjava strukture in funkcije živih bitij, Biologija celice, Biološko laboratorijsko in 

terensko delo, Biologija človeka, Ekologija tal, Mikrobiologija, Biotehnologija, Čebelarstvo ter 

Varstvena biologija in sonaravno vzdrževanje antropogenih ekosistemov.  

 

V modulu Biologija celice, ki mu je namenjenih 35 ur, se dijaki srečajo z delitvijo celice in 

mitozo (Zupančič, Vičar, Gobec in Mršić, 2007). 

 

2.3.4 TEHNIŠKA GIMNAZIJA 

 

Učni načrt pri biologiji je za tehniško gimnazijo razdeljen na tri dele. Obveznemu programu je 

namenjenih 140 ur, izbirnemu programu 140 ur (sklopi po 35 ur) in maturitetnemu programu 105 

ur. Gimnazijski učni načrt nadgrajuje in poglablja razumevanje bioloških konceptov, usvojenih 

pri pouku biologije v osnovni šoli (Vilhar et al., 2008). 

 

Obvezni program (140 ur) 

 

Program vsebuje sedem sklopov. To so Življenje na zemlji, Raziskovanje in poskusi, Zgradba in 

delovanje celice (30 ur), Geni in dedovanje (15 ur), Evolucija, Zgradba in delovanje organizmov 

ter Ekologija. 

 

V sklopu Zgradba in delovanje celic se dijaki spoznajo s celico. Naučijo se, da je celica osnovna 

in funkcionalna enota vseh organizmov, da so v celici genske informacije, da celice neprestano 

uravnavajo svoje delovanje ter da uravnavanje procesov temelji na spremembah v delovanju 

beljakovin in na selektivnem izražanju genov. Dijaki spoznajo tudi, da to celicam omogoča, da 

se stalno odzivajo na spremembe v okolju ter da nadzorujejo in usklajujejo celično rast in 

delitev. Prav tak spoznajo, da celična delitev omogoča rast in razmnoževanje organizmov in s 

tem nadaljevanje življenja iz generacije v generacijo.  
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V sklopu Geni in dedovanje dijaki spoznajo, da je DNK nosilka dednih informacij, ki določajo 

lastnosti organizma. Spoznajo tudi, da celice vsebujejo gene, ki se različno dedujejo in izražajo 

(Vilhar et al., 2008). 

 

Izbirni program (štirje sklopi po 35 ur) 

 

Izbirni program vsebuje dodatna znanja. Dijaki, ki bodo opravljali maturo iz biologije, morajo 

poleg obveznega in maturitetnega programa opraviti še enega od sklopov izbirnega programa. Ti 

sklopi so Biotehnologija in mikrobiologija, Biološke osnove zdravega življenja, Vedenje živali 

ter Človek in naravni viri (Vilhar et al., 2008). 

 

Maturitetni program (105 ur) 

 

Programu je namenjenih 105 ur in je obvezen za dijake, ki bodo opravljali maturo iz biologije. 

Dodatna znanja dijakom omogočajo poglobljeno znanje. Ta program je razdeljen na šest 

sklopov. To so Kako deluje znanost, Biologija celice, Fiziologija človeka, Ekologija, Biotska 

pestrost in Evolucija.  

 

Sklopu Biologija celice je namenjenih 25 ur. Ta sklop se navezuje na sklopa Zgradba in 

delovanje celic ter Geni in delovanje (Vilhar et al., 2008). 

 

V pouk biologije so v tehniški gimnaziji vključena tudi laboratorijska in terenska dela. Tako delo 

vodi k boljšemu razumevanju bioloških konceptov, razvijanju procesnih ciljev in razumevanju 

znanstvene metode dela. Pouk je problemsko zasnovan. Uporablja se sodobna tehnologija za 

zapisovanje opazovanj, meritev in analizo podatkov. Uporabljali naj bi sodobno tehnologijo za 

prikaz simulacij dragih in nevarnih poskusov, računalniških animacij in modelov za boljše 

predstave dijakov.  

 

V gimnaziji učitelj pri pouku biologije uporablja tudi druga znanja. Gre za medpredmetne 

povezave. Tako se npr. vsebinski sklop Geni in dedovanje povezuje s predmetom matematika, 

sklop Zgradba in delovanje organizmov pa s predmetoma sociologija in psihologija (Vilhar et al., 

2008).  
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2.4 UČNI CIKEL 

 

2.4.1 MODEL 5E IN 7E 

 

Učni cikel je poseben model učenja in poučevanja, ki so ga razvili že pred pol stoletja. Atkin in 

Karplus sta ga leta 1962 poimenovala učni cikel. Razdeljen je bil na tri faze: raziskovanje, 

izumljanje in odkrivanje.  

 

Prvi del cikla je predstavljalo raziskovanje. Učenci so raziskovali in na koncu delili svoje 

izkušnje z drugimi. Drugi del je bil namenjen izumljanju. Ta del je vodil učitelj in pomagal 

razumeti raziskovalne izkušnje. V zadnjem delu so učenci odkrivali, kako pridobljeno znanje 

uporabiti.  

 

Te začetne faze so kasneje izboljševali in dopolnjevali. Tako je Bybee v osemdesetih letih 

učnemu ciklu dodal še dve fazi in nastal je učni cikel petih faz ali model 5E. Ta model je bil 

sestavljen iz naslednjih korakov: sodelovanje, raziskovanje, razlaga, dodelava in ocenjevanje.  

 

Leta 2003 je Artur Eisenkraft modelu 5E dodal še dve fazi in nastal je novejši učni cikel z 

naslednjimi sedmimi fazami (model 7E):  

1. spodbujanje predznanja (izziv); 

2. vključevanje vseh učencev (sodelovanje); 

3. raziskovanje fenomena;  

4. učiteljeva razlaga; 

5. nadgrajevanje z novimi primeri (dodelava); 

6. evalviranje (ocena); 

7. prenašanje in širjenje znanja v nove kontekste. 

 

Učni cikel se začne z izzivom, ki v učencu prebudi neko začetno zanimanje in radovednost. Nato 

učenci z aktivnim sodelovanjem in raziskovanjem preverjajo predznanje, popravljajo napačne 

predstave in pridobivajo novo znanje. V fazi dodelave poteka aktivno učenje. Učenci svoje 

znanje primerjajo in ga izboljšujejo. V fazi ocene gre za evalvacijo učenčevega in učiteljevega 

dela, ki jo opravi učitelj. Zadnja faza predstavlja širitev, kar pomeni uporabo pridobljenega 

znanja v novih situacijah (Gallagher, 2007).  
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2.5 GENETIKA 

 

V našem telesu vsak dan nastajajo nove celice. Potrebujemo jih za rast in obnovo poškodovanih 

ali odmrlih celic. Mitoza je proces delitve jedra. Iz ene celice nastaneta dve hčerinski. Ta delitev 

omogoča razvoj in regeneracijo živih bitij (Lunder, 2005). 

 

2.5.1 KROMOSOMI, NOSILCI DEDNIH INFORMACIJ 

 

Kromosomi vsebujejo dedne zapise. Človek ima 46 kromosomov. Polovico jih prispeva mati, 

drugo polovico pa oče. Tako podedujemo lastnosti od obeh staršev. 

 

Podvojen kromosom je sestavljen iz dveh hčerinskih kromatid. Ta omogoča, da se delitveno 

vreteno poveže s kromosomi in nadzoruje ločitev kromatid. Glede na pozicijo centromere ločimo 

več tipov kromosomov (Pierce, 2012). 

 

2.5.2 CELIČNI CIKEL 

 

Vsaka celica zraste do določene velikosti in nato se deli. Obdobje od ene do druge delitve 

imenujemo celični cikel. Ta predstavlja rast celice, podvojitev DNA, delitev jedra in nato še 

citoplazme.  

 

Celični cikel poteka v evkariontskih in prokariontskih celicah, čeprav v slednjih nekoliko 

drugače. Njihov cikel je bolj enostaven, celice pa se delijo hitreje. 

 

Celični cikel je sestavljen iz dveh glavnih faz, to sta interfaza in mitotska faza. Interfaza (prva 

faza) je obdobje med celičnimi delitvami, v katerem celica raste, se razvija in pripravi na delitev. 

V tem obdobju potekajo sinteza DNA, RNA in beljakovine ter številne druge biokemijske 

reakcije, ki so potrebne za nemoteno delovanje celice. Interfaza vključuje številne procese, ki 

uravnavajo celični cikel s tem, da omogočijo ali ustavijo celično delitev. Interfaza je sestavljena 

iz treh podfaz: G1 (prva faza celične rasti), S (podvajanje DNA) in G2 (druga faza celične rasti). 

Druga, glavna faza celičnega cikla, torej mitotska faza (M), je obdobje aktivne celične delitve. 

Ta vključuje mitozo, ki je proces delitve jedra, in citokinezo, ki je proces delitve citoplazme. 
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Mitoza poteka v petih fazah: profaza, prometafaza, metafaza, anafaza in telofaza. Končani mitozi 

sledi citokineza, v nekaterih celicah pa citokineza poteka že istočasno s telofazo (Pierce, 2012).  

 

Faze mitoze so: 

 profaza − je prva faza mitoze. Kromosome lahko opazujemo s svetlobnim mikroskopom. 

Kromosomi so sestavljeni iz dveh hčerinskih kromatid, ki jih povezuje centromera. V tem delu 

se prične oblikovati delitveno vreteno; 

 prometafaza − v tej fazi razpade jedrna membrana. Konci mikrotubulov se pritrdijo na 

kromosome. Tako je kromosom povezan s centosomoma. Ob koncu te faze je dokončano tudi 

delitveno vreteno;  

 metafaza − centrosomi so na polih. Kromosomi se poravnajo v osrednji ravnini celice. Na 

centromero se pripenjajo niti delitvenega vretena; 

 anafaza − delitveno vreteno povleče vsako kromatido k svojemu polu in ob koncu te faze je 

na vsakem polu enako število enokromatidnih kromosomov;  

 telofaza − delitveno vreteno se v tej fazi razgradi. Okrog hčerinskih jeder se oblikujeta jedrni 

ovojnici. Kromosomi se razpletejo in podaljšujejo. 

 

Ko je mitoza končana, se prične citokineza, v kateri se razdeli citoplazma in nastaneta dve novi, 

hčerinski celici (Pierce, 2012).  
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3 MATERIAL IN METODE 

 

3.1 METODE 

 

V naši raziskavi smo za preverjanje znanja o mitozi uporabili vprašalnik, ki preverja znanje 

dijakov in nekatera njihova stališča.  

 

V raziskavi smo uporabili 15 slik faz mitoze po Shieldsu (2006), ki so jih morali dijaki logično 

razvrstiti v pravilni vrstni red. Slike so razvrščali štirikrat: prvič sami v predtestu pred učno uro, 

nato v paru skupaj s sošolcem, tretjič zopet sami v potestu po izvedeni učni uri in nato še čez pet 

tednov, kjer smo preverjali, kako trajno je bilo pridobljeno znanje.  

 

3.1.1 VPRAŠALNIK PRED UČNO URO 

 

Predtest je bil izveden pred učno uro. Z njim smo preverjali predznanje mitoze pri dijakih prvih 

letnikov srednje šole. Vprašalnik je bil sestavljen iz štirinajstih vprašanj. Tri vprašanja so bila 

izbirnega tipa. Osem jih je bilo odprtega tipa. Na eno so morali dijaki odgovoriti tako, da so 

pravilno razporedili 15 slik faz mitoze. Pri zadnjih dveh vprašanjih so dijaki s pomočjo 

petstopenjske Likertove lestvice ocenili svoje strinjanje z danimi trditvami v zvezi z biologijo in 

raziskavo.  

 

3.1.2 VPRAŠALNIK PO UČNI URI  

 

Drugi vprašalnik je bil nekoliko krajši. Sestavljen je bil iz desetih nalog. Dijaki so ga izpolnjevali 

takoj po končani učni uri in ponovno pet tednov kasneje. Z njim smo preverjali, koliko se je 

spremenilo znanje dijakov zaradi učne ure o mitozi. Tri vprašanja so bila izbirnega tipa, pet jih je 

bilo odprtega tipa, na eno pa so morali dijaki odgovoriti tako, da so pravilno razporedili 15 slik 

faz mitoze. Pri zadnjih dveh vprašanjih so dijaki s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice 

ocenili svoje strinjanje z danimi trditvami v zvezi z biologijo in raziskavo.  

 

Enak vprašalnik so dijaki reševali tudi čez pet tednov po učni uri. Z njim smo preverili, kako se 

je ohranilo pridobljeno znanje o mitozi.  
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3.1.3 SLIKE FAZ MITOZE  

 

Prva naloga (vprašanje) v obeh vprašalnikih je bila razporejanje 15 slik faz mitoze. Dijaki so 

morali v testu pred učno uro samostojno z uporabo logike razporediti vseh 15 faz. V testu po 

učni uri so slike razvrščali v skladu s tem, kar so se naučili pri razlagi faz mitoze med učno uro. 

Dijaki so dobili med seboj naključno pomešane slike 15 faz mitoze. Slike so bile označene s 

črkami, dijaki pa so morali črke pravilno razporediti od prve do zadnje. Slike faz mitoze so imeli 

prikazane na računalniškem ekranu.  

 

3.1.4 RAČUNALNIK 

 

Dijaki so delali z računalniki, na katerih so imeli slike 15 faz mitoze.  

 

3.2 DIJAKI 

 

Vprašalnik so izpolnjevali dijaki prvih letnikov srednje šole. Dijaki so bili iz štirinajstih razredov 

in 11 smeri (tabela 1). V vzorcu je bilo 207 dijakov, vendar smo jih morali nekaj izločiti, ker niso 

sodelovali na testu po petih tednih. Tako je bilo v našem končnem vzorcu 188 dijakov. V 

raziskavi je sodelovalo 92 dijakinj (48,9 %) in 96 dijakov (51,1 %). Med dijaki je bila tudi 

slabovidna dijakinja, ki smo ji pripravili teste z večjo pisavo. Iz kartona smo izdelali celico z 

jedrom in kromosomi, ki jo je dijakinja lahko otipala in si jo lažje predstavljala (slika 1). 
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Tabela 1: Struktura vzorca dijakov v raziskavi. 

  Število dijakov 

 Program  N % 

1.  Pek 7 3,7 

2.  Slaščičar 14 7,4 

3.  Vrtnar 12 6,4 

4.  Cvetličar 15 8 

5.  Gospodar na podeželju 12 6,4 

6.  Živilsko-prehranski tehnik 11 5,9 

7.  Hortikulturni tehnik 14 7,4 

8.  Pomočnik v biotehnologiji in oskrbi 12 6,4 

9.  Naravovarstveni tehnik  21 11,2 

10.  Kmetijsko-podeželski tehnik  29 15,4 

11.  Tehniška gimnazija 41 21,8 

  188 100 

 

 

Slika 1: Celica iz kartona. 

(avtor: Irena Perko, 2013) 
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3.3 POTEK RAZISKAVE 

 

Potek raziskave je bil sledeči: 

 učenci se v parih posedejo za en računalnik; 

 vsak učenec dobi svoj vprašalnik (predtest). Učenca vsak zase najprej razvrščata 15 slik faz 

mitoze (Shields, 2006), ki so prikazane na računalniku (slika 2). Svojo razporeditev slik vsak 

zase vpišeta k ustreznemu vprašanju na predtestu znanja; 

 skupaj s sošolcem preverita in primerjata svoje rešitve razvrščanja slik in vpišeta skupno 

rešitev v računalniški program; 

 vsak zase do konca rešita vprašanja iz vprašalnika (predtesta); 

 prične se učna ura o mitozi, kjer učenci skupaj z učiteljem pravilno razvrstijo slike faz mitoze. 

Učitelj vodi diskusijo o tem, katero sliko so dijaki postavili na prvo mesto in katero na zadnje;  

 učitelj nadaljuje učno uro o mitozi s pomočjo računalniške predstavitve (PowerPoint). 

Razloži, kaj je mitoza, kje in kdaj poteka ter zakaj je pomembna. Razlago podkrepi s primeri 

in zanimivostmi;  

 po učni uri vsak učenec sam zase reši krajši vprašalnik (potest), kjer sam ponovno razvršča 

slike faz mitoze in odgovori na vprašanja;  

 čez pet tednov dijaki ponovno rešijo krajši vprašalnik (potest), s katerim smo preverjali 

trajnost pridobljenega znanja o mitozi. 

 

 

Slika 2: Dijaki pri razvrščanju slik faz mitoze po Shieldsu. 

(avtor: Irena Perko, 2013) 
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3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatke smo analizirali s statističnim programom SPSS. Statistično pomembnost razlik med 

spoloma smo ugotavljali s preizkusom Mann-Whitney, statistično pomembnost razlik med 

programi smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis, statistično pomembnost razlik med 

testom pred učno uro, testom takoj po učni uri in testom pet tednov po učni uri pa z 

Wilxcoxonovim testom predznačnih rangov. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

4.1 RAZVRŠČANJE 15 SLIK FAZ MITOZE 

 

Slika A 

 

 

Graf 1: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko A. 

 

Dijaki so v vseh treh testih (predtest, potest, test po 5 tednih) po Schieldsovi metodi (2006) 

razvrščali 15 slik faz mitoze. Na mesto 13 je sliko A v predtestu pravilno uvrstilo 37,4 % 

dijakov. Po učni razlagi je sliko A pravilno uvrstilo 86,5 % dijakov. V testu po petih tednih je 

sliko pravilno razvrstilo 78,7 % dijakov (graf 1).  

 

Dijaki so v potestu pokazali precejšen napredek, ki se je ohranil tudi v testu po petih tednih, saj 

je bil v primerjavi s predtestom delež dijakov, ki so pravilno rešili test, večji za 41,3 %. 

 

V predtestu je bilo tudi nekaj napačnih uvrstitev. Tako je 16,8 % dijakov sliko A uvrstilo na 

mesto 12. Na mesto 10 je sliko A uvrstilo 13,8 % dijakov. 
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Slika B 

 

 

Graf 2: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko B. 

 

V predtestu je sliko B pravilno (na 11. mesto) uvrstilo 41,4 % dijakov. V potestu je bilo 86,8 % 

dijakov, ki so pravilno uvrstili sliko B. Po petih tednih je znanje nekoliko upadlo; sliko B je 

pravilno uvrstilo 77,5 % dijakov (graf 2).  

 

Slika C 

 

 

Graf 3: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko C. 

 

Slika C predstavlja zadnjo sliko pri razvrščanju slik faz mitoze. Na sliki sta prikazani dve celici z 

jedrom. V predtestu je sliko C pravilno uvrstilo 65,9 % dijakov. Nato se je delež dijakov, ki so 
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pravilno odgovorili v potestu, povečal na 93,9 % in v testu po petih tednih padel na 86,6 % 

(graf 3). 

 

Slika D 

 

 

Graf 4: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko D. 

 

V predtestu je 35,3 % dijakov pravilno uvrstilo sliko D na mesto 6. V potestu je sliko D na 

pravilno mesto uvrstilo 73 % dijakov, v testu po petih tednih pa se je ta delež presenetljivo 

povečal še za 10,1 % in tako je po petih tednih v testu 83,1 % dijakov pravilno uvrstilo sliko D 

na mesto 6 (graf 4).  

 

Pri sliki D je bilo v predtestu tudi nekaj napačnih razvrstitev. Na mesto 4 je sliko D postavilo 

14,6 % dijakov, na mesto 5 pa 10,8 % dijakov. 
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Slika E 

 

 

Graf 5: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko E. 

 

Pri predtestu je bilo uspešnih 33,3 % dijakov, ki so uvrstili sliko E na mesto 9. Delež uspešnosti 

se je skokovito dvignil po učni uri o mitozi. Tako je na potestu 76,5 % dijakov pravilno uvrstilo 

sliko. V testu po petih tednih je delež pravilno uvrščenih slik nekoliko padel, in sicer na 73,9 % 

(graf 5). 

 

Nekaj dijakov je v predtestu sliko E napačno uvrstilo, in sicer 7 % na mesti 3 in 5, 12,5 % na 

mesti 7 in 11, 5 % na mesto 8 ter 6,1 % na mesto 10. Šlo je predvsem za zamenjavo podobnih 

slik. 
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Slika F 

 

 

Graf 6: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko F. 

 

Slika F je prikazovala celico z jedrom. Ta slika je tudi prva slika v razvrščanju 15 slik faz 

mitoze. Večina dijakov (82,9 %) je celico takoj prepoznala in sliko pravilno uvrstila na mesto 1. 

To je tudi najvišji delež pravilnih odgovorov na predtestu (graf 6). 

 

Po učni uri se je delež pravilnih odgovorov povečal na visokih 96,8 % in v testu po petih tednih 

padel le za dober odstotek (na 95,2 %). 

 

Napačni odgovori so se pojavljali v zanemarljivo nizkih deležih.  
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Slika G 

 

 

Graf 7: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko G. 

 

Pred učno uro o mitozi je manj kot polovica dijakov pravilno uvrstila sliko G na mesto 2 

(47,2 %). Po razlagi je v potestu delež pravilnih uvrstitev narastel na 94,1 % in po petih tednih 

padel na 86,6 % (graf 7).  

 

Največ napak v predtestu je bilo zaradi zamenjave slike G s sliko O na mesto 3 (10,3 %). 

 

Slika H 

 

 

Graf 8: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko H. 
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Sliko H je pred pričetkom učne ure o mitozi pravilno razvrstilo 31,4 %dijakov. Po uri je sliko v 

potestu na pravilno mesto uvrstilo 76,8 % dijakov. V predtestu je 20,5 % dijakov napačno 

uvrstilo sliko na mesto 5, 10,3 % dijakov pa na mesto 6. Gre predvsem za menjavo podobnih slik 

(graf 8). 

 

Slika I 

 

 

Graf 9: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko I. 

 

V predtestu je 37,9 % dijakov pravilno uvrstilo sliko I na mesto 8. V potestu je delež pravilno 

uvrščenih slik narastel na 76,8 %, po petih tednih pa še narastel na 83,1 %. 

 

Tudi pri tej fazi mitoze se je nekaj dijakov zmotilo. Največ jih je sliko I uvrstilo na mesta 7, 6 in 

4 (graf 9). 
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Slika J 

 

 

Graf 10: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko J. 

 

V predtestu je 45 % dijakov pravilno uvrstilo sliko J na mesto 14. V potestu je delež pravilno 

uvrščenih slik narastel na 86,7 %, po petih tednih pa padel na 83 % (graf 10). 

 

Pri razvrščanju se je nekaj dijakov zmotilo. Sliko J so nekateri uvrstili na mesta 15, 13 in 4. 

 

Slika K 

 

 

Graf 11: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko K. 
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V predtestu je 35,4 % dijakov pravilno uvrstilo sliko K na mesto 12. Nekaj dijakov pa je sliko 

uvrstilo napačno. Tako je 21,1 % dijakov sliko napačno uvrstilo na mesto 11, 15,1 % dijakov pa 

napačno na mesto 13 (graf 11). 

 

Na potestu so dijaki pokazali usvojeno znanje, saj je 88,4 % dijakov pravilno uvrstilo sliko K na 

mesto 12. Po petih tednih je znanje malenkost upadlo; 83,8 % dijakov je pravilno uvrstilo sliko 

K na mesto 13.  

 

Slika L  

 

 

Graf 12: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko L. 

 

Sliko L je pred učno uro pravilno uvrstilo 38,7 % dijakov, na koncu ure pa 85,2 %. Izboljšanje 

znanja oziroma razlika pred uro in po njej je očitna. Po petih tednih je viden manjši upad znanja, 

saj je pravilno odgovorilo 77,5 % dijakov (graf 12). 
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Slika M 

 

 

Graf 13: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko M. 

 

Sliko M je pred učno uro pravilno uvrstilo 38,7 % dijakov, na koncu ure pa 81,6 %. Razlika pred 

in po uri je velika. Presenetljivo je, da so dijaki po petih tednih sliko bolje uvrstili kot na 

predtestu in potestu. Sliko M je tako pravilno uvrstilo kar 83,8 % dijakov (graf 13). 

 

Slika N 

 

 

Graf 14: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko N. 

 

Tudi sliko N so dijaki pravilneje uvrstili v potestu (80 %) kot v predtestu (36,8 %). V testu po 

petih tednih je presenetil podatek, da znaša delež dijakov, ki so sliko pravilno uvrstili na mesto 5, 

kar 81,8 % (graf 14).  
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V predtestu so učenci sliko največkrat napačno uvrstili na mesto 4 (16,8 %). 

 

Slika O 

 

 

Graf 15: Prikaz odgovorov razvrščanja slik faz mitoze za sliko O. 

 

V predtetsu je sliko O pravilno na mesto 3 uvrstilo 34,1 % dijakov. Dijaki, ki so sliko O napačno 

uvrstili, so jo največkrat uvrstili na mesto 2 (18,2 %), ki je najbližja pravilni uvrstitvi. V potestu 

je sliko pravilno uvrstilo 91,1 % dijakov. Gre za velik napredek. V testu po petih tednih je znanje 

rahlo upadlo (86,7 %), vendar je delež pravilnih rešitev še vedno visok (graf 15).  
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4.1.1 PRIMERJAVA PRAVILNO RAZVRŠČENIH SLIK FAZ MITOZE 

 

 

Graf 16: Primerjava pravilnih odgovorov razvrščanja 15 slik faz mitoze v vseh treh testih. 

 

Iz grafa 16 je razvidno, da so bili dijaki pred učno uro o mitozi v predtestu pri razvrščanju slik 

faz mitoze manj uspešni kot po učni uri v potestu. V potestu se je tako pokazal velik napredek v 

znanju. Ta napredek se je pokazal tudi v testu po petih tednih. V večini primerov je znanje le 

malenkostno slabše. Ponekod se je v primerjavi s predtestom in potestom presenetljivo celo 

izboljšalo.  

 

Dijaki so bili na predtestu najbolj uspešni pri razvrščanju slike F (82,9 %). Slika F prikazuje 

celico z jedrom. Najslabše so se odrezali v začetnem delu faz mitoze, kjer so zamenjevali 

podobne slike. Zadnjo sliko (C), kjer sta prikazani dve celici, je v predtestu pravilno uvrstilo 65,9 

%. Delež vseh pravilnih uvrstitev v predtestu se je tako gibal okoli 42 %.  

 

V potestu je delež močno narasel in se povprečno gibal okoli 85 %. V testu po petih tednih je 

delež malenkost padel na približno 82 %. 

 

Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo, da je takšna metoda učenja faz mitoze uspešna. 
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4.1.2 STATISTIČNA POMEMBNOST RAZLIK PRI RAZVRŠČANJU 15 SLIK FAZ 

MITOZE 

 

Tabela 2: Statistična pomembnost razlik med razvrščanjem slik faz mitoze na začetku in na 

koncu učne ure ter po petih tednih. (Statistično pomembne razlike so zapisane v krepkem tisku.) 

 Statistična pomembnost razlik  

Slike faz mitoze Predtest−Potest Potest−Test po 5 

tednih 

Predtest–Test po 5 

tednih 

Slika 1 0,066 0,005 0,004 

Slika 2 0,033 0,210 0,849 

Slika 3 0,000 0,011 0,000 

Slika 4 0,001 0,402 0,131 

Slika 5 0,000 0,063 0,000 

Slika 6 0,000 0,413 0,000 

Slika 7 0,000 0,055 0,000 

Slika 8 0,201 0,004 0,038 

Slika 9 0,000 0,011 0,000 

Slika 10 0,000 0,000 0,000 

Slika 11 0,008 0,213 0,000 

Slika 12 0,037 0,226 0,000 

Slika 13 0,015 0,000 0,000 

Slika 14 0,013 0,950 0,073 

Slika 15 0,000 0,004 0,000 

 

Wilcoxonov test nam je pokazal statistično pomembne razlike med odgovori pri posameznih 

testih (tabela 2).  

 

V primerjavi predtesta s potestom je izračun pokazal statistično pomembne razlike pri vseh 

slikah, razen pri prvi in osmi. Dijaki so tako trinajst slik razvrstili pravilneje kot v predtestu. Pri 

primerjavi potesta s testom po petih tednih je bilo sedem slik razvrščeno slabše. 

 

Statistično pomembne razlike se pokažejo tudi v primerjavi predtesta s testom po petih tednih. 

Dijaki so tako v testu po petih tednih dvanajst slik faz mitoze razvrstili pravilneje kot v predtestu.  
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Tabela 3: Statistična pomembnost razlik pri razvrščanju slik faz mitoze pred obravnavo snovi, 

takoj po obravnavi snovi in pet tednov po obravnavi snovi glede na spol. (Statistično pomembne 

razlike so zapisane v krepkem tisku.) 

 Statistična pomembnost razlik 

Slike faz mitoze Predtest Potest Test po 5 tednih 

Slika 1 0,882 0,968 0,039 

Slika 2 0,881 0,749 0,270 

Slika 3 0,673 0,011 0,894 

Slika 4 0,943 0,720 0,321 

Slika 5 0,105 0,365 0,168 

Slika 6 0,763 0,310 0,667 

Slika 7 0,576 0,649 0,193 

Slika 8 0,642 0,079 0,145 

Slika 9 0,664 0,150 0,053 

Slika 10 0,085 0,020 0,370 

Slika 11 0,091 0,161 0,825 

Slika 12 0,936 0,427 0,410 

Slika 13 0,530 0,228 0,382 

Slika 14 0,164 0,441 0,611 

Slika 15 0,962 0,282 0,566 

 

Z Mann-Whitneyevim testom smo ugotavljali statistično pomembne razlike med odgovori na 

vprašanja glede na spol (tabela 3).  

 

Pri predtestu ni bilo statistično pomembnih razlik. Pri potestu pri tretji in deseti sliki razberemo 

statistično pomembno razliko v znanju. Boljši so bili fantje. 

 

V testu po petih tednih je bila izračunana statistična pomembna razlika pri prvi sliki. Tudi pri 

tem so bili fantje uspešnejši. 
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Tabela 4: Statistična pomembnost razlik pri razvrščanju slik faz mitoze pred obravnavo snovi, 

takoj po obravnavi snovi in pet tednov po obravnavi snovi glede na program. (Statistično 

pomembne razlike so zapisane v krepkem tisku.) 

 Statistična pomembnost razlik 

Slike faz mitoze Predtest Potest Test po 5 tednih 

Slika 1 0,000 0,000 0,014 

Slika 2 0,016 0,039 0,257 

Slika 3 0,000 0,000 0,000 

Slika 4 0,001 0,000 0,001 

Slika 5 0,049 0,000 0,000 

Slika 6 0,000 0,000 0,093 

Slika 7 0,848 0,000 0,000 

Slika 8 0,011 0,000 0,000 

Slika 9 0,202 0,000 0,000 

Slika 10 0,012 0,000 0,024 

Slika 11 0,038 0,000 0,001 

Slika 12 0,202 0,052 0,001 

Slika 13 0,003 0,000 0,002 

Slika 14 0,533 0,001 0,005 

Slika 15 0,001 0,349 0,182 

 

Test Kruskal-Wallis je pokazal statistično pomembne razlike med odgovori na vprašanja glede 

na razred (tabela 4). Ugotovili smo, da so dijaki 11 programov pri večini vprašanj odgovarjali 

različno, kar kaže na to, da je program izobraževanja povezan s tem, koliko predznanja imajo 

dijaki, koliko ga usvojijo pri učnih urah in koliko ga pozabijo. Našli nismo nobenih zakonitosti v 

smislu, da bi dijaki katerega koli izmed programov praviloma odstopali od rezultatov drugih 

programov oziroma praviloma odgovarjali bolje/slabše kot drugi.  
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4.2 TEST ZNANJA 

 

Test znanja je poleg razvrščanja 15 slik faz mitoze vseboval tudi druga vprašanja. V testu pred 

učno uro je bilo štirinajst vprašanj, v testu takoj po učni uri in testu po petih tednih pa je bilo 

samo deset od izhodiščnih štirinajstih vprašanj.  

 

1. Katera živa bitja so zgrajena iz celic? (Možnih je več pravilnih odgovorov.) 
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Graf 17: Delež dijakov, ki je pravilno odgovoril na vprašanje, katera živa bitja so zgrajena iz 

celic. 

 

To vprašanje je bilo izbirnega tipa. Pravilno je odgovoril dijak, ki je obkrožil vseh šest možnosti, 

kar pomeni, da je vedel, da so vsa bitja zgrajena iz celic. Dijaki so v predtestu največkrat izbrali 

odgovor Človek (96,6 %), najmanjkrat pa Paramecij (29,6 %). 

 

Tudi v potestu in testu po petih tednih so dijaki največkrat obkrožili odgovor Človek (96,1 % in 

95 %) ter najmanjkrat odgovor Paramecij (38 % in 41,1 %). Zanimivo je, da je pri odgovoru 

Človek ugotoviti rahel upad znanja, saj so ju dijaki v potestu in testu po petih tednih izbrali 

manjkrat kot v predtestu. Tudi pri odgovoru Bakterija je pri potestu opaziti rahel upad znanja, 

nato pa v testu po petih tednih dijaki odgovor Bakterija izberejo celo večkrat kot v predtestu in 

potestu.  
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Delež odgovor Rdeča mušnica v predtestu znaša 52,5 %, v potestu 57 % in v testu po petih 

tednih v 70,2 %. Znanje, da so vsa živa bitja iz celic, se je povečalo. Dvig znanja je viden tudi pri 

odgovoru Čebela, Hrast in Paramecij. 

 

2. Nariši celico in označi njene dele. 
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Graf 18: Odgovori dijakov, kjer so morali narisati celico in označiti njene dele. 

 

To vprašanje je bilo zastavljeno le v predtestu. Večina dijakov (67,3 %) je pravilno narisala 

celico in označila njene dele. Pri teh dijakih je bilo v celici pravilno označenih več organelov. 

Pomanjkljivo je risbo označilo 17,5 %, nepravilno pa 15,2 % dijakov. Kategorije in primeri 

odgovorov so v tabeli 5. 

 

Tabela 5: Kategorije in primeri za uvrščanje risb. 

Kategorije Razlaga 

1 Nepravilna risba: napačne oznake ali oznak sploh ni. 

2 Pomanjkljiva risba: slabo označena, npr. samo jedro. 

3 Pravilna risba: več oznak. 
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3. Kaj je celica? 
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Graf 19: Odgovori dijakov na vprašanje Kaj je celica. 

 

Tudi to vprašanje je bilo zastavljeno le v predtestu. Pravilnih odgovorov je bilo 61,8 %. 

Napačnih ogovorov ni bilo. Delno pravilne odgovore sem razdelila na delno pravilne 1 (8,9 %) 

ter delno pravilne 2 (29,3 %). Kategorije in primeri odgovorov so v tabeli 6. 

 

Tabela 6: Kategorije in primeri odgovorov pri vprašanju Kaj je celica. 

Kategorija Razlaga 

1 Delno pravilen odgovor 1: celica je majhna, je ne vidimo s prostim očesom, je 

skupek DNA, je živ organizem, sestavlja tkiva, se lahko deli. 

2 Delno pravilen odgovor 2: celica je gradnik, je funkcionalna enota. 

3 Pravilen odgovor: celica je najmanjša gradbena in funkcionalna enota živega 

bitja. 
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4. Kaj je mitoza? 
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Graf 20: Odgovori dijakov na vprašanje Kaj je mitoza. 

 

To vprašanje je bilo zastavljeno v vseh treh testih (predtest, potest, test po petih tednih). Na 

vprašanje je v predtestu pravilno odgovorilo 2,5 % dijakov, nato pa je znanje v potestu padlo za 

0,3 %. Presenetljivo je, da je znanje po petih tednih naraslo na 7,4 %. Večina dijakov je delno 

pravilno odgovorila na to vprašanje. Odgovarjali so, da gre za delitev celice. Delno pravilno je 

tako v predtestu odgovorilo 89,2 % dijakov, v potestu se je ta delež povečal na 95 %, v testu po 

petih tednih je padel na 90,4 %, vendar je bil še vedno višji kot v predtestu. Napačnih odgovorov 

je bilo malo. V predtestu je delež napačnih odgovorov znašal 8,3 %, v potestu se je delež 

napačnih odgovorov zmanjšal na 2,8 % in nato po petih tednih še padel na 2,2 %. Dijaki so 

napačno odgovarjali, da gre za delitev spolnih celic. Kategorije in primeri odgovorov so v 

tabeli 7.  

 

Tabela 7: Kategorije in primeri odgovorov pri vprašanju Kaj je mitoza. 

Kategorije Razlaga 

1 Napačen odgovor: mitoza je delitev spolnih celic. 

2 Delno pravilen odgovor: mitoza je delitev celic. 

3 Pravilen odgovor: mitoza je delitev jedra. 
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5. Kje poteka mitoza? 
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Graf 21: Odgovori dijakov na vprašanje Kje poteka mitoza. 

 

Na to vprašanje je v predtestu pravilno odgovorila več kot polovica dijakov (56,4 %). V potestu 

je delež pravilnih odgovorov padel na 34,8 %, v testu po petih tednih pa je zopet nekoliko 

narastel (44,5 %). Delež učencev, ki so v predtestu delno pravilno odgovorili na vprašanje, je v 

potestu narasel (61,6 %), v testu po petih tednih pa v primerjavi s potestom nekoliko padel, a je 

bil še vedno višji kot pri predtestu (55,7 %). Napačnih odgovorov je bilo v predtestu 3,2 % in v 

potestu 3,7 %. Pri testu po petih tednih napačnih odgovorov ni bilo. Kategorije in primeri 

odgovorov so v tabeli 8.  

 

Tabela 8: Kategorije in primeri odgovorov pri vprašanju Kje poteka mitoza. 

Kategorije Razlaga 

1 Napačen odgovor: v dednem zapisu. 

2 Delno pravilen odgovor: v jedru, v našem telesu, pri celjenju ran, v živih 

bitjih. 

3 Pravilen odgovor: v celici. 
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6. Kdaj poteka mitoza? 
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Graf 22: Odgovori dijakov na vprašanje Kdaj poteka mitoza. 

 

Na to vprašanje je v predtestu pravilno odgovorilo 36,5 % dijakov. Nato je tudi pri tem vprašanju 

delež pravilnih odgovorov po učni uri o mitozi v potestu padel (17,2 %) in se v testu po petih 

tednih zopet nekoliko dvignil, vendar je bil še vedno manjši kot pri predtestu (26,5 %). Delež 

delno pravilnih odgovorov se je po učni uri dvignil iz 53,8 % na 78,9 %. Po petih tednih se je 

zmanjšal na 69 %. Delež napačnih odgovorov se je zmanjšal iz 9,2 % na 3,9 %. Po petih tednih 

je znašal 4,4 %. Kategorije in primeri odgovorov so v tabeli 9.  

 

Tabela 9: Kategorije in primeri odgovorov pri vprašanju Kdaj poteka mitoza. 

Kategorije Razlaga 

1 Napačen odgovor: pri ugodnih pogojih. 

2 Delno pravilen odgovor: vedno; ves čas.  

3 Pravilen odgovor: med delitvijo celice. 
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7. Zakaj je potrebna mitoza? 
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Graf 23: Odgovori dijakov na vprašanje Zakaj je potrebna mitoza. 

 

Na vprašanje Zakaj je potrebna mitoza v predtestu ni odgovoril nobeden od dijakov. V potestu je 

znašal delež pravilnih odgovorov 2,5 %. V testu, ki smo ga izvedli po petih tednih, zopet noben 

dijak ni pravilno odgovoril na to vprašanje. Delež delno pravilnih odgovorov v predtestu je bil 

94,5 %, nato se je v potestu dvignil na 96,9 %, po petih tednih pa so na to vprašaje delno 

pravilno odgovorili vsi dijaki. Delež napačnih odgovorov, ki je v predtestu znašal 5,5 %, je v 

potestu padel na 0,6 %. V testu po petih tednih napačnih odgovorov ni bilo. Kategorije in primeri 

odgovorov so v tabeli 10.  

 

Tabela 10: Kategorije in primeri odgovorov pri vprašanju Zakaj je potrebna mitoza. 

Kategorije Razlaga 

1 Napačen odgovor: za fotosintezo, branijo telo, da iz dveh celic nastane ena, 

za boljši okus. 

2 Delno pravilen odgovor: rast, obnova, delitev, nove celice. 

3 Pravilen odgovor: da se razdeli dedni material, nastanek dveh hčerinskih 

celic. 
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8. Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev? (Možnih je več pravilnih odgovorov.) 
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Graf 24: Odgovori dijakov na vprašanje Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev. 

 

To vprašanje je bilo izbirnega tipa. Pravilno je odgovoril dijak, ki je obkrožil vseh pet možnosti. 

Dijaki so v predtestu največkrat odgovorili, da celična delitev poteka pri človeku (78,7 %). Delež 

tega odgovora se je v potestu povečal na 90,4 %, v testu po petih tednih pa kar na 94,4 %. V 

potestu in testu po petih tednih je opazen dvig števila pravilnih odgovorov v primerjavi s 

predtestom. Po petih tednih je tako v primerjavi s potestom več dijakov pravilno obkrožilo 

odgovor, da celična delitev poteka pri bakterijah, pri človeku, pri glivah in živalih. Delež je padel 

le pri odgovoru pri rastlinah, in sicer s 84 % na 76,1 %. Zanimiv je podatek, da je odgovor pri 

bakterijah padel z 49,5 % v predtestu na 46 % v potestu in se nato po petih tednih spet dvignil na 

55,6 %.  
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9. Kje se nahajajo kromosomi v človeški celici? 
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Graf 25: Odgovori dijakov na vprašanje, kje se nahajajo kromosomi v človeški celici. 

 

V vseh treh testih je večina dijakov pravilno odgovorila, da se kromosomi nahajajo v jedru. Po 

učni uri se je ta delež s 58,3 % dvignil na 86,9 % in se nato v testu po petih tednih zmanjšal na 

81,6 %.  

 

Zanimivo je tudi, da je pred učno uro kar 33,4 % dijakov mislilo, da se kromosomi nahajajo v 

citoplazmi. V potestu jih je bilo le še 4,4 % tega mnenja. Po petih tednih se je delež teh 

odgovorov dvignil na 11,3 %.  

 

Da se kromosomi nahajajo v kromosomih, jih je v predtestu menilo 8,6 %, v potestu 8,7 % v 

testu po petih tednih pa manj kot v predtestu in potestu, in sicer 7,1 %. 
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10. Zakaj se celice v tvojem telesu delijo? 
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Graf 26: Odgovori dijakov na vprašanje Zakaj se celice v tvojem telesu delijo. 

 

Vprašanje je bilo zastavljeno le v predtestu. Nanj je pravilno odgovorilo 67,7 % dijakov, delno 

pravilno 18,1 % dijakov in napačno 14,3 % dijakov (tabela 11).  

 

Tabela 11: Kategorije in primeri odgovorov pri vprašanju Zakaj se celice tvojem telesu delijo. 

Kategorije Razlaga 

1 Napačen odgovor: se ne delijo, dobri pogoji. 

2 Delno pravilen odgovor: da se delijo. 

3 Pravilen odgovor: rast, razvoj, obnova, nova bitja. 
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11. Če si raniš kožo tako, da krvavi, se po nekaj tednih zaraste. Zapiši, kako si prestavljaš 

zaraščanje kože. 
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Graf 27: Odgovori dijakov na vprašanje, kako si prestavljajo zaraščanje rane.  

 

V predtestu je največ dijakov le delno pravilno odgovorilo na vprašanje (47,9%). Delež pravilnih 

odgovorov v predtestu je znašal 27,4 %, nepravilnih pa 24,8 %. Delež pravilnih odgovorov se je 

po učni uri dvignil na 45,3 % in po petih tednih obstal na 37,5 %. Delež napačnih odgovorov je 

po učni uri padel iz 24,8 % na 9,3 % in se po petih tednih zopet dvignil na 25 % (tabela 12). 

 

Tabela 12: Kategorije in primeri odgovorov pri vprašanju, kako si prestavljajo zaraščanje rane. 

Kategorije Razlaga 

1 Napačen odgovor: nastane krasta, boli. 

2 Delno pravilen odgovor: celice se obnavljajo, nastajajo nove plasti kože. 

3 Pravilen odgovor: delitev celic. 
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12. Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami v zvezi z biologijo? V vsaki vrstici označi svojo 

izbiro s samo enim križcem. 
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Graf 28: Trditve dijakov v zvezi z biologijo. 

 

Vprašanje je bilo dijakom zastavljeno le v predtestu. Dijaki so s križci označevali stopnje 

strinjanja oziroma nestrinjanja.  

 

S trditvijo, da so dobri pri biologiji, se je strinjalo 39,2 % dijakov. 33 % dijakov se ne more 

odločiti, ali si želi več biologije. 37,8 % dijakov se ne strinja, da se jim zdi biologija težja kot 

sošolcem. 29,3 % dijakov se ne more odločiti, ali se biologijo rado uči. 39,7 % dijakov se ni 

strinjalo, da jim biologija ne gre najbolje. 33 % se jih je strinjalo, da se biologijo naučijo hitro in 

36,2 %, da jim bo biologija v življenju pomagala. 36,8 % dijakov se ne more odločiti, ali si želi 

službe s področja biologije. 
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13. Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi s to raziskavo? 

 

 Vprašanja v tem vprašalniku so bila razumljiva. 
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Graf 29: Trditve dijakov v zvezi z razumljivostjo vprašalnika. 

 

Vprašanje je bilo zastavljeno v predtestu, potestu in testu po petih tednih. V vseh treh testih se je 

pokazalo, da se dijaki večinoma strinjajo, da so bila vprašanja razumljiva (predtest 46,7 %, 

potest 46,8 %, test po petih tednih 43,2 %). V predtestu se je popolnoma strinjalo s to trditvijo 

15,8 %, v potestu 29 %, v testu po petih tednih pa 16,4 % dijakov. Nato so sledili dijaki, ki se 

niso mogli odločiti o razumljivosti vprašanj. Dijakov, ki se sploh niso strinjali, da so bila 

vprašanja razumljiva, je bilo na predtestu 2,2 %. Prav toliko jih je bilo tudi na potestu. Na testu 

po petih tednih se je delež dijakov, ki se sploh niso strinjali, da so bila vprašanja v vprašalniku 

razumljiva, dvignil na 6,8 %.  
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 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 
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Graf 30: Trditve dijakov o všečnosti sodelovanja v raziskavi. 

 

Tudi to vprašanje je bilo zastavljeno v vseh treh testih. V predtestu se največ dijakov ni moglo 

odločiti, ali jim je bilo všeč sodelovati v raziskavi (35,3 %). Na potestu je delež padel na 28,5 % 

in se po petih tednih dvignil na 38,4 %. Na predtestu je bilo manj dijakov, ki so se strinjali, da 

jim je bilo všeč sodelovati v tej raziskavi (31,5 %). Na potestu se je delež tega odgovora 

nekoliko zvišal (33,3 %) in nato po petih tednih padel na 21,3 %. Dijakov, ki se sploh niso 

strinjali, da so bila vprašanja razumljiva, je bilo na predtestu 10,3 %. Nato je v potestu ta delež 

padel na 4,8 % in se v testu po petih tednih zopet dvignil in presegel delež na predtestu (14,4 %).  
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4.2.1 STATISTIČNA POMEMBNOST RAZLIK MED ODGOVORI NA TESTU 

ZNANJA 

 

Tabela 13: Statistična pomembnost razlik med odgovori na vprašanja na testu znanja pred učno 

uro, na koncu učne ure in pet tednov zatem. (Statistično pomembne razlike so zapisane v 

krepkem tisku.) 

 Statistična pomembnost razlik 

Vprašanje Predtest−Potest Potest−Test po 5 

tednih 

Predtest−Test po 5 

tednih 

Bakterija 0,516 0,017 0,013 

Čebela 0,018 0,808 0,025 

Človek 0,705 0,025 0,059 

Hrast 0,014 0,384 0,009 

Paramecij 0,014 0,579 0,090 

Rdeča mušnica 0,086 0,262 0,001 

Mitoza kaj 0,134 0,197 0,109 

Mitoza kje 0,002 0,310 0,058 

Mitoza kdaj 0,928 0,221 0,617 

Mitoza zakaj 0,014 0,083 0,046 

Celična delitev bakterija 0,879 0,121 0,159 

Delitev človek 0,000 0,808 0,000 

Delitev glive 0,029 0,674 0,140 

Delitev rastline 0,000 0,014 0,008 

Delitev živali 0,001 0,549 0,063 

Kromosomi kje 0,000 0,139 0,002 

Zaraščanje rane 0,000 0,003 0,280 

Vprašalnik razumljivo 0,000 0,000 0,583 

Vprašalnik všeč 0,028 0,000 0,001 

 

Z Wilcoxonovim testom predznačnih rangov smo ugotavljali statistično pomembnost razlik med 

odgovori dijakov na posamezne teste znanja (tabela 13). 

 

Tako je Wilcoxonov test pokazal, da so dijaki v potestu na več kot polovico vprašanj odgovarjali 

pravilneje. To kaže na porast znanja po učni uri o mitozi.  
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Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v vprašalniku o razumljivosti vprašanj in 

všečnosti sodelovanja v raziskavi. V potestu je bilo več dijakov, ki so jim bila vprašanja 

razumljiva in več dijakov, ki jim je bilo všeč sodelovati v raziskavi.  

 

Pri primerjavi potesta s testom po petih tednih pri šestih vprašanjih lahko razberemo 

presenetljivo naraščanje pravilnih odgovorov. Eden izmed razlogov za ta porast bi lahko bil ta, 

da so dijaki med tem časom pri rednem pouku obravnavali snov o celici. Tako so bili odgovori 

na vprašanja 1a, 1b,1d, 1e, 1f, 4, 5, 6, 8a, 8b, 8c in 8e pravilnejši v testu po petih tednih kot v 

testu po učni uri o mitozi.  

 

Pri primerjavi predtesta s testom po petih tednih pri večini odgovorov ugotavljamo statistično 

pomembno razliko v porastu znanja. Vendar nas je presenetil podatek o pravilnejših odgovorih v 

predtestu kot testu po petih tednih. Dijaki so pri vprašanju Katera živa bitja so zgrajena iz celic v 

predtestu pravilneje odgovarjali kot v testu po petih tednih. Tudi pri vprašanjih Kje poteka 

mitoza in Kdaj poteka mitoza so dijaki navedli več pravilnih odgovorov v predtestu pred učno 

uro o mitozi kot v testu, izvedenem po petih tednih. 
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Tabela 14: Statistična pomembnost razlik med odgovori na vprašanja na testu znanja pred učno 

uro, na koncu učne ure in pet tednov zatem glede na spol. (Statistično pomembne razlike so 

zapisane v krepkem tisku.) 

 Statistična pomembnost razlik 

Vprašanje Predtest  Potest  Test po 5 tednih 

Bakterija 0,132 0,935 0,266 

Čebela 0,912 0,512 0,842 

Človek 0,354 0,243 0,342 

Hrast  0,029  0,314 0,450 

Paramecij 0,145 0,953 0,145 

Rdeča mušnica 0,019  0,081 0,385 

Celica kaj 0,117 − − 

Mitoza kaj 0,977 0,328 0,030  

Mitoza kje 0,389 0,980 0,071 

Mitoza kdaj 0,371 0,281 0,711 

Mitoza zakaj 0,269 0,235 1,000 

Celična delitev bakterija 0,440 0,404 0,722 

Delitev človek 0,527 0,268 0,967 

Delitev glive 0,314 0,803 0,313 

Delitev rastline 0,851 0,577 0,627 

Delitev živali 0,161 0,964 0,212 

Kromosomi kje 0,419 0,187 0,295 

Delitev zakaj 0,020  − − 

Zaraščanje rane 0,093 0,867 0,191 

Biologija dober 0,007  − − 

Biologija več 0,885 − − 

Biologija težja 0,360 − − 

Biologija rad 0,471 − − 

Biologija slabo  0,030  − − 

Biologija hitro 0,207 − − 

Biologija pomoč 0,792 − − 

Biologija služba 0,989 − − 

Vprašalnik razumljivo 0,807 0,077 0,084 

Vprašalnik všeč 0,840 0,065 0,175 
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S testom Mann-Whitney smo ugotavljali statistično pomembnost razlik med odgovori na 

vprašanja glede na spol.  

 

Opazimo, da je pri prvem vprašanju več deklet odgovarjalo, da sta hrast in rdeča mušnica 

zgrajena iz celic. Tudi na vprašanje Zakaj se celice v tvojem telesu delijo je pravilneje 

odgovorilo več deklet. 

 

Več fantov je odgovorilo, da jim gre biologija slabo, več deklet pa, da jim gre biologija dobro. 

Pri potestu nismo našli nobenih statistično pomembnih razlik med spoloma. 

 

V testu po petih tednih se je statistično pomembna razlika pokazala pri vprašanju Kaj je mitoza. 

Na to vprašanje so bolje odgovarjala dekleta.  
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Tabela 15: Statistična pomembnost razlik med odgovori na vprašanja na testu znanja pred učno 

uro, na koncu učne ure in pet tednov zatem glede na program. (Statistično pomembne razlike so 

zapisane v krepkem tisku.) 

 Statistična pomembnost razlik 

Vprašanje Predtest  Potest  Test po 5 tednih 

Bakterija 0,041  0,146 0,003 

Čebela 0,000 0,000 0,000 

Človek 0,012 0,005 0,000 

Hrast 0,000 0,000 0,000 

Paramecij 0,260 0,024 0,092 

Rdeča mušnica 0,000 0,000 0,000 

Slika 0,000 − − 

Celica kaj 0,001 − − 

Mitoza kaj 0,907 0,010 0,020 

Mitoza kje 0,001 0,009 0,006 

Mitoza kdaj 0,188 0,054 0,001 

Mitoza zakaj 0,740 0,027 1,000 

Celična delitev bakterija 0,041 0,679 0,342 

Delitev človek 0,041 0,086 0,001 

Delitev glive 0,004 0,003 0,000 

Delitev rastline 0,029 0,004 0,035 

Delitev živali 0,070 0,020 0,000 

Kromosomi kje 0,011 0,223 0,116 

Delitev zakaj 0,000 − − 

Zaraščanje rane 0,059 0,000 0,032 

Biologija dober 0,231  − 

Biologija več 0,000 − − 

Biologija težja 0,438 − − 

Biologija rad 0,000 − − 

Biologija slabo  0,047 − − 

Biologija hitro 0,502 − − 

Biologija pomoč 0,160 − − 

Biologija služba 0,001 − − 

Vprašalnik razumljivo 0,116 0,086 0,243 

Vprašalnik všeč 0,119 0,009 0,000 
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S testom Kruskal-Wallis smo ugotavljali statistično pomembne razlike med odgovori na 

vprašanja na testu znanja pred učno uro, na koncu učne ure ter pet tednov za tem (tabela 15). 

Podobno kot pri razvrščanju 15 slik faz mitoze smo tudi tukaj ugotovili, da so dijaki 11 

programov pri večini vprašanj odgovarjali statistično pomembno različno, kar kaže na to, da je 

program izobraževanja povezan s tem, koliko predznanja imajo dijaki, koliko ga usvojijo pri 

učnih urah in koliko ga pozabijo. Našli nismo nobenih zakonitosti v smislu, da bi dijaki katerega 

koli izmed programov praviloma odstopali od rezultatov drugih programov oziroma praviloma 

odgovarjali bolje/slabše kot drugi.  
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5 SKLEPI 

 

Hipoteza 1: Glede na učne načrte, po katerih so se dijaki do sedaj šolali, pričakujemo, da imajo 

temeljito znanje o celici.  

 

Hipotezo smo ovrgli. Znanje o celici na predtestu ni bilo temeljito, a tudi ne slabo. Bilo je 

solidno, saj je več kot polovica dijakov pravilno narisala celico (67,3 %). Več kot polovica 

dijakov je tudi vedela, kaj celica je (61,8 %). Presenetljivo je, da pri tem vprašanju ni bilo 

napačnih odgovorov. Na vprašanja o mitozi je največ dijakov odgovarjalo delno pravilno.  

 

Hipoteza 2: Na temelju rezultatov dosedanjih raziskav pričakujemo, da bodo dijaki sposobni 

pravilno razvrstiti več kot polovico od petnajstih slik faz mitoze.  

 

Hipotezo smo sprejeli. Dijaki so v testu po petih tednih uspešno razvrstili več kot polovico slik 

faz mitoze. Njihova uspešnost je znašala 82 %, kar kaže na učinkovitost takšne metode 

poučevanja (graf 16). 

 

Hipoteza 3: Pričakujemo, da bodo dijaki najpravilneje razvrščali tiste dele mitoze oziroma tiste 

slike, pri katerih je iz vsebine slik mogoče prepoznati logično sosledje.  

 

Hipotezo smo sprejeli. Dijaki so najbolje razvrščali tiste slike faz mitoze, ki so si logično sledile. 

Največ težav so imeli pri slikah, ki so si bile podobne. 

 

Hipoteza 4: Pričakujemo, da pri razvrščanju petnajstih slik faz mitoze ne bo razlik med dekleti 

in fanti. 

 

Hipotezo smo delno sprejeli. V predtestu bistvenih razlik med spoloma res ni bilo. Pokazalo se 

je nekaj razlik v potestu in testu po petih tednih. Slike so bolje razvrščali fantje (tabela 3). 

 

Hipoteza 5: Pričakujemo, da pri razvrščanju petnajstih slik faz mitoze ne bo razlik med dijaki 

različnih izobraževalnih programov. 
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Hipotezo smo ovrgli. Pokazale so se številne razlike v odgovorih dijakov različnih programov, 

čeprav nismo našli nobenih zakonitosti v smislu, da bi dijaki katerega koli izmed programov 

praviloma odstopali od rezultatov drugih programov oziroma praviloma odgovarjali bolje/slabše 

kot drugi.  
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6 POVZETEK 

 

Z diplomsko nalogo smo želeli preveriti učinkovitost metode razvrščanja slik faz mitoze po 

Schieldsu (2006). Zanimalo nas je tudi, kakšno je predznanje dijakov o genetiki, kakšno je 

njihovo znanje po izvedeni učni uri o mitozi in po preteku petih tednov.  

 

Raziskavo smo izvedli z dijaki srednje šole biotehniške usmeritve. Sodelovalo je 188 dijakov iz 

11 programov. Pripravili smo vprašalnike (test znanja pred učno uro, test takoj po učni uri in test 

pet tednov kasneje) ter učno uro o mitozi.  

 

Raziskava se je pričela s predtestom, kjer so dijaki brez predznanja poskušali logično razvrstiti 

15 slik faz mitoze. Sledila je učna ura o mitozi z diskusijo. Po njej so rešili potest. Po petih 

tednih so dijaki zopet reševali enak test znanja.  

 

Test znanja je pokazal, da je bilo znanje dijakov o celici v predtestu solidno. Več kot polovica 

dijakov (67,3 %) je celico pravilno narisala. Več kot polovica (61,8 %) jih je tudi vedela, kaj je 

celica. Prav tako je test znanja pokazal napredek pri večini ostalih vprašanj. Pri nekaterih 

vprašanjih je bil delež pravilnih odgovorov presenetljivo večji v testu, ki so ga dijaki pisali po 

petih tednih kot v testu takoj po učni uri o mitozi. To velja za odgovore na vprašanja 1a, 1b, 1d, 

1e, 1f, 4, 5, 6, 8a, 8b, 8c in 8e. Eden izmed razlogov za to zvišanje bi lahko bil ta, da so dijaki 

med tem časom obravnavali snov o celici pri rednem pouku.  

 

Pri primerjavi predtesta s testom po petih tednih smo ugotovili statistično pomembno razliko v 

dosežku na testu znanja, vendar nas je presenetil podatek, da so dijaki pokazali v predtestu pri 

vprašanjih 1c, 5 in 6 boljše znanje kot v testu po petih tednih. 

 

Pri razvrščanju 15 slik faz mitoze je znašal delež uspešnih dijakov v predtestu 42 %. V testu po 

petih tednih je pokazalo uspešnost 82 % dijakov. Več kot polovico slik faz mitoze so razvrstili 

pravilno. Najbolje so razvrščali slike, ki so si logično sledile, najslabše pa slike faz mitoze, ki so 

si bile podobne. 
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Ugotovili smo, da je bilo znanje dijakov pred učno uro slabše. To znanje se je nato po uri izredno 

izboljšalo, kar je pokazal potest. Po petih tednih je znanje zopet malenkostno upadlo, a je bilo še 

vedno zelo dobro.  

 

Bistvenih razlik v dosežkih na testih med spoloma ni bilo, našli pa smo jih med programi.  

 

Raziskava je pokazala, da je Schieldsova metoda razvrščanja slik faz mitoze učinkovita, saj 

večina dijakov s takšnim načinom dela hitro in trajno usvoji težje razumljivo snov. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Test znanja − pred učno uro (predtest) 

 

VPRAŠALNIK  

 

1. Razporejal si 15 kartic s slikami. Spodaj vpiši 

svojo razporeditev (s kartic prepiši črke). 

 

Vrstni 

red 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Črka  

               

 

2. Katera živa bitja so zgrajena iz celic? (Možnih je več pravilnih odgovorov.) 

a. Bakterija. 

b. Čebela. 

c. Človek. 

d. Hrast. 

e. Paramecij. 

f. Rdeča mušnica. 

 

3. Nariši celico in označi njene dele.  

 

 

4. Kaj je celica?  

 

 

5. Ali veš, kaj je mitoza?  DA  NE 

Če veš, napiši. 

6. Ali veš, kje poteka mitoza?  DA  NE 

Če veš, napiši. 

7. Ali veš, kdaj poteka mitoza?  DA  NE 

Če veš, napiši. 

8. Ali veš, zakaj je potrebna mitoza?  DA  NE 

Če veš, napiši. 

 

 

Razred: 1B 1F 1C 1D 1E 1GG 1GK 1L 1M 1N 

1Č 1I 1J 

Spol:   M  Ž    Šifra: ________ 
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9. Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev? (Možnih je več pravilnih odgovorov.) 

a. Pri bakterijah. 

b. Pri človeku.  

c. Pri glivah.  

d. Pri rastlinah. 

e. Pri živalih. 

 

10. Kje se nahajajo kromosomi v človeški celici?  

a. V kromosomih. 

b. V jedru. 

c. V citoplazmi. 

 

11. Zakaj se celice v tvojem telesu delijo? 

 

 

12. Če si raniš kožo, tako da krvavi, se po nekaj tednih zaraste. Zapiši, kako si predstavljaš zaraščanje rane.  

 

 

 

 

 

 

 

13. Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami v zvezi z biologijo? 

V vsaki vrstici označi svojo izbiro s samo enim križcem. 

 

TRDITEV Popolnoma 

se strinjam. 

Strinjam se. Ne morem 

se odločiti. 

Ne strinjam 

se. 

Sploh se ne 

strinjam. 

a) Pri biologiji sem po navadi dober.      

b) Rad bi, da bi se v šoli učili več biologije.      

c) Biologija je zame težja kot za večino mojih 

sošolcev in sošolk. 

     

d) Rad se učim biologijo.      

e) Biologija mi ne gre ravno najbolje.      

f) Snovi pri biologiji se hitro naučim.      

g) Mislim, da mi bo znanje biologije pomagalo v 

vsakdanjem življenju. 

     

h) Rad bi imel službo, v kateri bi uporabljal 

biologijo. 

     

 



Perko, I. Učinkovitost metode učnega cikla pri poučevanju mitoze v srednji šoli 

Dipl. delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2013 

63 

14. Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi s to raziskavo? 

 

TRDITEV Popolnoma 

se strinjam. 

Strinjam se. Ne morem 

se odločiti. 

Ne strinjam 

se. 

Sploh se ne 

strinjam. 

a) Vprašanja v tem vprašalniku so bila razumljiva.      

b) Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.      

 

Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 2: Test znanja − po učni uri in po petih tednih (potest) 

VPRAŠALNIK  

 

 

 

1. Razporejal si 15 slik. Spodaj vpiši svojo razporeditev (s slike prepiši črke). 

 

Vrstni 

red 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Črka  

               

 

2. Katera živa bitja so zgrajena iz celic? (Možnih je več pravilnih odgovorov.) 

a. Bakterija. 

b. Čebela. 

c. Človek. 

d. Hrast. 

e. Paramecij. 

f. Rdeča mušnica. 

 

3. Kaj je mitoza?  

 

4. Kje poteka mitoza?   

 

 

5. Kdaj poteka mitoza?   

 

 

6. Zakaj je potrebna mitoza?   

 

 

 

7. Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev? (Možnih je več pravilnih odgovorov.) 

f. Pri bakterijah. 

g. Pri človeku.  

h. Pri glivah.  

i. Pri rastlinah. 

j. Pri živalih. 

 

 

Razred: 1B 1F 1C 1D 1E 1GG 1GK 1L 1M 

1N 1Č 1I 1J 

Spol:   M  Ž    Šifra: ________ 
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8. Kje se nahajajo kromosomi v človeški celici?  

d. V kromosomih. 

e. V jedru. 

f. V citoplazmi. 

 

9. Če si raniš kožo, tako da krvavi, se po nekaj tednih zaraste. Zapiši, kako si predstavljaš zaraščanje rane.  

 

 

 

 

10. Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi s to raziskavo? 

 

TRDITEV Popolnoma 

se strinjam. 

Strinjam se. Ne morem 

se odločiti. 

Ne strinjam 

se. 

Sploh se ne 

strinjam. 

a) Vprašanja v tem vprašalniku so bila razumljiva.      

b) Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.      

 

 Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 3: Delovni list razvrščanja 15 slik faz mitoze po Schieldsu (2006) 
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Priloga 4: Učna priprava  

 

Učna priprava Mitoza 

Letnik: 1. 

Učna tema: Celica 

Učna vsebina: Mitoza 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

Učne metode: razlaga, samostojno delo, diskusija 

Učna sredstva in pripomočki: računalnik, učni list, fotografije 

 Kaj  Čas 

(min.) 

Cilj Material 

1.  Uvod 

Vsak učenec se posede za svoj 

računalnik. Učence pozdravim in 

jim povem, da bomo obravnavali 

novo snov s pomočjo računalnika. 

3   

2.  Vsak učenec dobi učni list Mitoza. 

OBVEZNO: Učenec napiše svojo 

kodo 

Vsak učenec na svojem 

računalniku razporeja 15 slik faz 

mitoze. Rešitve prepiše na učni list 

Mitoza (ta list je namenjen lažji 

kasnejši diskusiji). 

5  15 slik faz mitoze v e-učilnici 

3.  Vsak učenec v e-učilnici odpre in 

odgovori na predtest znanja. 

Razporeditev slik faz mitoze vpiše 

tudi k ustreznemu vprašanju na 

potestu znanja.  

5  Vprašalnik: Predtest znanja v e-

učilnici 

4.  Učitelj preveri, če ima vsak kodo in 

če vse glede računalniškega 

programa gladko teče. 

 

 

 

1   
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 Kaj  Čas 

(min.) 

Cilj Material 

5.  Učenci v skupinah po 2 pregledajo 

razporejene slike faz mitoze in se 

pogovorijo o razporeditvi 

(pomagajo si z učnim listom 

Mitoza). 

5 Vsak mora povedati svojo 

razporeditev oziroma kaj se 

dogaja na slikah. 

 

6.  Učitelj vodi pogovor: katero sliko 

so dali na prvo in zadnje mesto in 

zakaj. Tako nadaljujejo skozi vseh 

15 slik. 

5 Ni strokovnih bioloških 

izrazov (kot so npr. 

kromosom, DNA, gen, 

delitveno vreteno). 

Risbe so učenci razvrščali s 

pomočjo logičnega 

razmišljanja. 

Prosojnica: slike 15 faz mitoze  

7.  Učitelj vpelje biologijo. 

Iz enega »kroga« smo dobili dva 

enaka, iz tega izpeljemo naslov 

današnje teme: delitev celice 

(Mitoza je del procesa delitve 

celice). 

Ob slikah v predstavitvi v 

Powerpointu izpeljemo: 

Zakaj poteka delitev celice? Kdaj v 

organizmu nastajajo nove celice? 

Kako si lahko zrasel iz dojenčka do 

sedanje velikosti? Pogovor ob več 

primerih, tudi sami učenci naj 

navajajo svoje primere, tudi druge 

organizme (npr. travo in druge 

konkretne primere), da bodo 

razumeli, da je rast enako kot 

množenje celic (npr. morska 

zvezda, klon, iz ene celice ves 

organizem, potaknjenci). 

Kaj je mali krogec? Jedro. 

Kaj je v jedru? Nitke = kromosomi. 

Zakaj so kromosomi pomembni?  

Nosijo dedno informacijo.  

Zakaj poteka delitev jedra? 

10 Naslov teme. 

Jedro, kromosom, dedna 

informacija, čemu: iz ene 

celice dve popolnoma enaki, 

informacija za delovanje 

celice se mora natančno 

razporediti v obe novi celici 

(vsaka mora dobiti vse 

informacije).  

Proces, ki omogoča natančno 

razdelitev informacije v obe 

celici.  

Natančno predvideti, kako jih 

v tem času naučiti res tiste 

stvari, ki jih morajo znati. 

Vprašanja ne smejo biti v taki 

obliki kot bo v preverjanju. 

Maketa celica na tabli 

 

Powerpoint predstavitev 
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 Kaj  Čas 

(min.) 

Cilj Material 

Mitoza? Da obe celici dobita vse 

enako.  

Kaj je v jedru? Kaj so te nitke? Na 

njih so zapisana navodila, kako naj 

celica deluje. Imenujejo se 

kromosomi. Delitev jedra je 

natančen proces (od zmešnjave do 

natančne razporeditve v sredini 

celice).  

Zakaj se mora jedro natančno 

deliti? Da dobita obe celici vsa 

navodila. 

Delitev jedra = mitoza. 

Kdaj poteka mitoza? Preden se 

celica deli. 

1.  Vsak učenec v e-učilnici odpre in 

odgovori na potest znanja. 

Vsak učenec sam ponovno 

razporedi 15 slik faz mitoze in 

razporeditev slik faz mitoze vpiše k 

ustreznemu vprašanju na potestu 

znanja.  

 

Učencem se zahvalim za 

sodelovanje. 

10  Vprašalnik = potest znanja v e-

učilnici 

 Skupaj:  45   

 

Učni cilji: 

a. Poznajo zaporedje faz pri mitozi (brez pojmov interfaza, profaza, metafaza, anafaza, telofaza). 

b. Razumejo zaporedje faz pri mitozi (brez pojmov interfaza, profaza, metafaza, anafaza, telofaza). 

c. Vedo, kaj je mitoza (delitev jedra, ki poteka med delitvijo telesnih/somatskih celic). Somatskih celic ne 

omenjamo. 

d. Vedo, kje (pri katerih celicah) poteka mitoza (pri telesnih/somatskih celicah). Somatskih celic ne 

omenjamo. 

e. Vedo, kdaj poteka mitoza (poteka med delitvijo telesnih/somatskih celic). Somatskih celic ne 

omenjamo. 

f. Vedo/razumejo, kaj so kromosomi (nosijo dedno informacijo). 
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g. Razumejo, zakaj je potrebna delitev telesnih/somatskih celic (za večanje števila celic, torej rast bitja, za 

obnavljanje poškodovanih in odmrlih celic). Somatskih celic ne omenjamo. 

h. Razumejo, zakaj je potrebna mitoza (da obe na novo nastali celici dobita dedno informacijo).  

i. Učenci bodo verjetno imeli težave z ločevanjem telesnih/somatskih celic od spolnih celic, zato se je tej 

razliki v tej fazi smiselno izogniti. 

 

 

 

 

 

 


