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1 UVOD 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Celična biologija, celična fiziologija in genetika so zapletene biološke teme, ki so, kot 

vemo iz prakse, lahko za učence zelo zahtevne. Učitelji se srečujejo s problemom, kako 

predstaviti to vsebino tako, da jo bodo učenci čim bolje razumeli in hkrati dobili temeljno 

biološko znanje. Mehanizmi teh procesov so težko razumljivi, ker je te teme, kot je 

ugotovil Mbajiorgu s sodelavci (v Castro, 2009), težko predstaviti brez posebnih 

instrumentov. Učenci morajo biti seznanjeni z vprašanji, povezanimi z njihovim življenjem 

sedaj in v prihodnosti, imeti pa morajo tudi dobre temelje za nadaljnje izobraževanje. 

Razumevanje življenjskih procesov je sestavni del naravoslovne pismenosti, ki jo zahteva 

sodobni svet.  

Da je znanje naših učencev in dijakov nezadovoljivo, predvsem kar se tiče višjih 

kognitivnih ravni, so ugotovili na nacionalnem preverjanju znanja (Jagodnik in sod., 2009) 

in v raziskavi PISA (Štraus in sod., 2007), kar nakazuje, da je v šolskem sistemu v 

Sloveniji, pri biologiji poudarek na razvijanju znanja, vendar pa se kaže primanjkljaj pri 

sposobnosti razlage bioloških pojavov in razvoju sposobnosti prepoznavanja in reševanja 

naravoslovno znanstvenih vprašanj (Strgar, 2008; Štraus, Repež, Štigl, 2007). 

1.2 CILJI  

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšno temeljno znanje o celici, celičnih procesih in genetiki 

imajo učenci, stari 13 let, in kakšno dijaki, stari 15 let. Zanimali sta nas količina in 

kakovost njihovega znanja ter morebitne značilne napačne predstave. Hkrati nas je 

zanimalo tudi, koliko dve leti pouka biologije prispevata k zvišanju nivoja znanja. Z 

dobljenimi rezultati si bodo lahko pomagali strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 

izobraževanjem, načrtovanjem in izboljševanjem pouka ter temu namenjenih gradiv. 
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1.3 HIPOTEZE 

Postavili smo naslednje delovne hipoteze: 

 Odgovori učencev, starih 13 in 15 let na zastavljena vprašanja, ne kažejo zadovoljivega 

znanja, pri čemer zadovoljivo znanje pomeni vsaj 60 % pravilno rešenih nalog. 

 Pričakujemo, da bodo med 13-letniki in 15-letniki razlike v količini in kakovosti 

znanja. 

 Pričakujemo, da med odgovori deklet in fantov ne bo razlik ne v količini niti v 

kakovosti znanja. 

2 PREGLED OBJAV 

2.1 TEORETIČNI DEL 

2.1.1 Biologija celice 

Pri opazovanju majhnih kamric v rezini plute s svetlobnim mikroskopom je Robert Hooke 

leta 1665 prvič uporabil besedo celica. Hooke je opazoval celične stene odmrlih rastlinskih 

celic, vendar se je ime »celica« kljub temu obdržalo v pomenu, kot ga poznamo danes. 

Šele 200 let kasneje, v 19. stoletju, sta Matthias Schleiden in Theodor Schwann ugotovila, 

da so celice univerzalni gradniki vseh živih organizmov (Alberts in sod., 2010). Vsi živi 

organizmi so torej sestavljeni iz celic, ki so majhne, z membrano omejene enote, 

napolnjene s koncentrirano vodno raztopino kemikalij in s sposobnostjo tvorbe kopij z 

brstenjem in delitvijo. V osnovi so si celice zelo podobne – shranjujejo genetske 

informacije v DNA molekulah, ki v končni fazi narekujejo sintezo proteinov. Proteini pa 

usmerjajo kemijske reakcije v celici, dajejo celici obliko in nadzirajo procese v celici. Višji 

organizmi, vključno z ljudmi, so združba celic. Vsaka žival, rastlina in gliva je sestavljena 

iz celičnih kolonij, ki opravljajo specializirane funkcije, koordinirane z zapletenim 

sistemom komunikacije. Zato lahko rečemo, da so celice temeljne enote življenja (Alberts 

in sod., 2010) oziroma osnovne strukturne in funkcionalne enote živih organizmov 

(Campbell, 2011), ki so sposobne samostojnega preživetja in pomnoževanja 

(Hutchinsonov priročnik znanosti, 2004).  
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Tako živalska kot rastlinska celica spadata med evkariontski tip celice, vendar pa med 

njima obstajajo bistvene razlike. Za razliko od rastlinske celice, živalska celica vsebuje 

lizosome, centrosome s centrioli in bičke. Pri rastlinski celici pa najdemo kloroplaste, 

centralno vakuolo, celično steno in plazmodezme, ki jih pri živalski ni.  

Vsi živi organizmi imajo kar nekaj skupnih lastnosti – sposobnost rasti, prehranjevanja, 

razmnoževanja, premikanja, dihanja, odzivanja na dražljaje, izločanja (Hutchinsonov 

priročnik znanosti, 2004), vsebujejo genetsko informacijo, ki jo uporabijo pri 

razmnoževanju, sestavljeni so iz ene ali več celic, sami lahko regulirajo notranje procese in 

prehajanje snovi iz organizma ali vanj (Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, 2011). 

2.1.1.1  Celična delitev 

Neprekinjenost življenjskega kroga temelji na reprodukciji celic, tako imenovani celični 

delitvi (Campbell, 2011). Celična delitev je proces, kjer se celica razdeli in nastanejo nove 

celice. Pomembna je za rast, razmnoževanje in popravljanje napak v organizmu (Sadava in 

sod., 2011). Mitoza in mejoza sta dve tipični delitvi jedra evkariontske celice. Mitoza vodi 

v produkcijo celic, ki so genetsko identične starševski celici, medtem ko ima pri mejozi 

hčerinska celica polovico genetskega materiala od enega starša, polovico pa od drugega. 

Mitoza je temelj za proizvodnjo novih celic, mejoza pa temelj za spolno razmnoževanje 

organizmov (Karp, 2013). Pri obeh procesih poteka delitev jedra in pomnoževanje DNA 

(Hutchinsonov priročnik znanosti, 2004). Delitev celic se ne ustavi z oblikovanjem 

odraslega organizma, ampak se v določenih tkivih nadaljuje vse življenje, zato da 

nadomešča stare ali odmrle celice (Karp, 2013). 

Vegetativno razmnoževanje je nespolno razmnoževanje in bazira na mitotski delitvi jedra. 

Je učinkovit in hiter način razmnoževanja  pri katerem so potomci kloni staršev (Sadava in 

sod., 2011). 

2.1.1.2 Fotosinteza 

 

Fotosinteza (dobesedno s sodelovanjem svetlobe) (Sadava in sod., 2011) je proces pri vseh 

zelenih rastlinah, nekaterih algah in prokariontih (Campbell, 2011), pri katerem se sončna 

svetloba »ujame« in porabi za pretvorbo ogljikovega dioksida in vode v ogljikove hidrate 
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(sladkor s šestimi ogljikovimi atomi – C6H12O6) in kisik. Fotosintezo lahko torej zapišemo 

poenostavljeno kot:  

Ogljikov dioksid + voda + sončna energija  sladkor + kisik    …(1) 

ali  

CO2 + H2O  C6H12O6 + O2         …(2) 

Kloroplasti, ki vsebujejo zeleno barvilo, imenovano klorofil, spreminjajo sončno energijo v 

kemijsko energijo (Campbell, 2008). Molekule, ki so proizvod fotosinteze, preskrbijo 

hrano fotosintetskim organizmom in organizmom, ki se prehranjujejo z njimi. Neposredno 

ali posredno je fotosinteza vir energije za večino živih organizmov na Zemlji (Sadava in 

sod., 2011). Vsekakor pa je fotosinteza tudi proces, ki je odgovoren za prisotnost kisika v 

naši atmosferi (Campbell, 2011). 

2.1.2 DNA, kromosom, gen 

Tako v živalski kot v rastlinski celici se nahaja DNA (deoksiribonukleiska kislina) v jedru 

in tam poteka podvajanje DNA. V interfaznem jedru je DNA razpršena v obliki kromatina, 

med delitvijo celice pa se zloži v kompaktne oblike, imenovane kromosomi (Hutchinsonov 

priročnik znanosti, 2004). 

Na začetku leta 1900 je Wilhelm Johanssen na temelju Mendlovih raziskav poimenoval 

dedovane lastnosti geni (Wright in Hastie, 2007). Gen je največkrat definiran kot enota 

dednosti. Na molekularni ravni je gen del molekule DNA, ki nosi informacijo za nastanek 

novega funkcionalnega produkta. Geni so velikokrat predstavljeni po lastnosti, ki jo 

določajo – pri ljudeh na primer predstavlja barvo za oči, višino. Ko organizem raste in se 

razvija, se geni izrazijo kot lastnosti (Brooker, 2012). Lahko rečemo, da so geni sekvence 

DNA, ki nosijo ves dedni material in določajo lastnosti vsakega organizma (Sadava in sod., 

2011), ki se prenašajo iz generacije v generacijo (Campbell, 2008). 

Somatske celice v telesu človeka vsebujejo 46 kromosomov. Pri oploditvi (združitvi 

spolnih celic ali gamet, torej jajčne celice in spermija) vsak od staršev prispeva 23 

kromosomov. Ženski spol določata dva X kromosoma, moški spol določa en X in en Y 

kromosom (Sadava in sod., 2011). Spol potomca je določen glede na to, ali spermij, ki 
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oplodi jajčece, nosi X ali Y kromosom. Prednost spolnega razmnoževanje je večja 

genetska variabilnost (Brooker, 2012).  

2.1.3 Dihanje 

Dihanje je proces, v katerem dihala oskrbijo organizem s kisikom in odstranjujejo stranski 

produkt metabolizma - ogljikov dioksid. Prenos plinov je v telesu človeka razdeljen na 

zunanje dihanje (izmenjava plinov med krvjo v pljučnih kapilarah in zrakom v pljučnih 

mešičkih), notranje dihanje (izmenjava plinov med krvjo in celicami v tkivih) in celično 

dihanje (poteka v celicah, v mitohondrijih ob prisotnosti kisika, ki proizvajajo energijo za 

celične procese) (Štiblar Martinčič, Cor, Cvetko, Marš, 2007). Dihalna plina, ki ju 

organizmi izmenjavajo, sta torej kisik in ogljikov dioksid, celice pa porabijo kisik za 

tvorbo molekul ATP v mitohondrijih, čemur rečemo celično dihanje (Sadava in sod., 

2011). 

2.2 NAPAČNE PREDSTAVE O CITOLOGIJI IN GENETIKI 

 

Napačne predstave so globoko vtisnjene napačne ideje, ki jih učenci težko opustijo, kljub 

temu, da so tekom pouka soočeni s prepričljivimi dejstvi. Oklepanje teh idej pa ovira 

proces učenja, zato je nujno, da učitelj prepozna napačne predstave (Elrod, 2007). 

Fotosinteza je ena izmed pomembnih tem pri pouku biologije. Problem, ki ga jasno kažejo 

raziskave, pa je, da še vedno ostaja ena najbolj zahtevnih tem, predvsem zaradi same 

težavnosti dojemanja koncepta fotosinteze, problemov pri vizualizaciji, abstraktnosti 

samega procesa in omejitve pri praktični demonstraciji (Russel, 2004). Vse to pa pri 

učencih ali študentih vodi v pomanjkanje zanimanja in ustvarjanje napačnih predstav, kot 

so: 

 rastline dobijo večino hrane iz zemlje (zato tudi potrebujejo gnojilo), 

 fotosinteza je enostavna pretvorba ogljikovega dioksida in vode v ogljikove hidrate 

in kisik,  

 rastline so zelene, ker absorbirajo zeleno svetlobo. 
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Napačne predstave učencev je pokazala tudi ameriška raziskavi (Anderson, 1990), v kateri 

je sodelovalo 105 študentov, ki so imeli do tedaj vsaj eno leto pouka biologije. Na nalogo, 

naj definirajo pojem fotosinteze, so odgovorili: 

 rastline uporabijo ogljikov dioksid in ga pretvorijo v kisik, 

 pri rastlini bo potekla fotosinteza samo, če je neposredno na soncu,  

 fotosinteza daje rastlini zeleno barvo,  

 zelene rastline pretvorijo sončno svetlobo in ogljikov dioksid v klorofil. 

 

Veliko neznanja in napačnih predstav se pojavlja v zvezi z razumevanjem fotosinteze 

(Domingos–Grilo in sod., 2012), energijskimi pretvorbami in dihanjem oziroma celičnim 

dihanjem. Zelo razširjena napačna predstava pri slednjem je, da je to proces, ki poteka pri 

živalih kot ekvivalent fotosintezi, ki poteka pri rastlinah. Druga napačna predstava v zvezi 

s tem pa je, da respiracija pri rastlinah poteka ponoči, ko ni fotosinteze (Haslam in 

Treagust, 1987). Najpogosteje učenci napačno razumejo avtotrofno prehranjevanje rastlin 

– pogosta predstava je, da rastline dobijo vsa hranila iz tal (Eisen in Stavy, 1988). Znanje 

ni nič boljše pri študentih, ki so obiskovali v povprečju 2 leti predavanj iz biologije 

(Anderson, Shledon in Dubay, 1990). Več kot 80 % študentov namreč uporablja termin 

respiracija kot sinonim za dihanje, ki ga pojmujejo zelo enostavno kot vstop in izstop 

zraka. 

Banet in Ayuso (2000) sta v svoji raziskavi ugotovila, da imajo dijaki srednje šole (15-16 

let) slabo temeljno biološko znanje. Dijaki niso vedeli, da so vsa živa bitja zgrajena iz celic 

(na primer glive, rastline), nekateri so imeli še na tej stopnji izobraževanja težave pri 

uvrščanju določenih tipičnih organizmov med živa bitja. Prav tako niso vedeli, da imajo 

vsi organizmi kromosome, v katerih je shranjena genetska informacija. To torej pomeni, da 

nimajo niti temeljev za razumevanje tem, povezanih z dednostjo. Banet in Ayuso (2000) 

predstavita primer dijaka, ki je prepričan da nekateri nevretenčarji, rastline in gobe nimajo 

genov. Dijak trditev argumentira s tem, da so geni odgovorni za dedovanje, kar povzroča 

razlike med ljudmi, medtem ko so gobe vse enake in zato nimajo genov. 

Slabo znanje genetike poudarijo tudi Venville, Gribble in Donovan (2005) v avstralski 

raziskavi, ki je vključevala 90 učencev, starih od 9 do 15 let. Rezultati kažejo, da so učenci 



Pirš A. Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih.                                                                7     

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014  

sicer razlikovali med lastnostmi, ki so pridobljene zaradi okolja, in lastnostmi, ki se 

izrazijo zaradi genov, niso pa znali opisati, kaj geni so in kakšna je njihova vloga. Na 

vprašanje kaj so geni, so učenci v raziskavi, ki sta jo izvedla Venville in Treagust (1998), 

odgovarjali: 

 

 gen je nekaj, kar podeduješ po starših, 

 geni so celice, ki imajo lastnosti,  

 geni so celice, ki te delajo drugačnega, dobiš jih od staršev.  

 

Učenci namreč vidijo gen kot pasiven delec namesto kot zapis (dedne) informacije 

(Venville in Treagust, 1998), pri katerem je določena lastnost odvisna od strukture 

posameznega gena (Lewis in Kattmann, 2004). Vsekakor odgovor, da je gen lastnost, ni 

nujno napačen, je pa zelo poenostavljen. Učenci imajo določeno predstavo, kaj funkcija 

genov je, niso pa sposobni oblikovati bolj kompleksnega odgovora (Elrod, 2007).  

 

Deadman in Kelly (1978) pravita, da učenci razumejo dednost kot prenos lastnosti iz ene 

generacije na drugo, vendar pa Karbo, Hobbs in Erickson poudarijo, da učenci mislijo, da 

so zaradi okolja pridobljene lastnosti, kot je manjkajoč prst, dedne pod določenimi pogoji 

(Venville, Treagust, 1998). Do istega zaključka prideta tudi Clough in Wood–Robinson 

(1985), omenita pa, da z leti učenci le opustijo to napačno predstavo. 

Tekkaya (2002) v svoji raziskavi navede, da učenci menijo, da so kromosomi in DNA v 

jedru ločeni, spolno pa se razmnožujejo samo živali, ne pa tudi rastline, na kar opozori že 

Wood–Robinson (1994). 

 

Genetika je redko vključena v učni načrt v osnovnih šolah, po vsej verjetnosti zaradi 

abstraktnosti teme, pravi Venville in sod. (2005), vendar pa se učenci v vsakdanjem 

življenju kljub vsemu srečujejo s pojmi, povezanimi z dednostjo in DNA, bodisi v filmih, 

televizijskih oddajah, nanizankah ali časopisih. Vsi ti viri pa povzročajo napačno predstavo 

učencev, da je DNA primarno pomembna za raziskave zločinov in identifikacijo. Nekateri 

učenci so celo navedli, da je DNA prisotna v računalnikih in risanih likih, saj le-te 

pojmujejo kot žive objekte (vsebujejo informacije, se razmnožujejo, jih lahko 
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identificirajo). Kar pa zopet nakazuje na napačno povezavo konceptov genetike z 

lastnostmi živih organizmov, ki jih King in Sullivan (1991) definirata kot gibanje, 

prehranjevanje, rast in razvoj, razmnoževanje, izločanje, dihanje in odzivnost na dražljaje 

(Venville in sod., 2005). Ukrep, ki bi zmanjšal ali odpravil napačno predstavo, je 

spodbujanje učiteljev k povezovanju konceptov genetike z lastnostmi živih bitij.  

Veliko raziskav je pokazalo, da imajo učenci resne težave pri razumevanju genetike, kar 

vodi do tega, da si snov poskušajo zapomniti s pomočjo ponavljanja, vendar pa to ni 

nikakršno zagotovilo, da na koncu snov tudi razumejo (Banet, Ayuso, 2000). 

Driver in sod. (1994) v svoji raziskavi ugotavljajo, da imajo učenci zelo pomanjkljivo 

predstavo tudi o molekulah in celicah. Učenci menijo, da so večje makromolekule, kot so 

na primer proteini ali ogljikovi hidrati, sestavljene iz celic in ne atomov. Težave jim dela 

tudi predstava o velikosti celic in atomov. Mislijo, da so celice in molekule proteinov 

enake velikosti. Prav tako je raziskava pokazala, da dijaki mislijo, da enocelični organizmi 

vsebujejo pljuča in črevesje (Martin, 2011). 

Težav z razumevanjem pa nimajo samo učenci, temveč tudi bodoči osnovnošolski učitelji. 

Študija na Finskem (Käpyla, 2009) je pokazala napačne predstave o fotosintezi pri 

dvajsetih bodočih učiteljih. Študentje so menili, da je fotosinteza proces, ki je nasproten 

dihanju. Poleg tega niso razumeli, da so rastline sposobne proizvajati svojo lastno hrano, in 

menili, da je glavni vir mase pri rastlini voda. Zato tudi kot učitelji ne morejo spremeniti 

napačnih predstav, ki jih imajo učenci, lahko se celo zgodi, da učencem razlagajo snov 

popolnoma napačno (Ahopelto, 2011). 

 

Eden izmed načinov, ki je pripomogel k boljšemu razumevanju obravnavane snovi, 

predstavita Näs in Ottander (2008) v svoji raziskavi z 68 učenci (10-12 let), kjer so učenci 

sami spoznavali rastlinski material, ga prijeli, okusili, opazovali, razvili s sovrstniki 

diskusijo, si postavljali vprašanja, se soočali z novimi besedami in koncepti ter opisali 

videno. 

Zaradi neprestanega pojavljanja napačnih predstav potrebujemo nove pristope pri 

poučevanju. Russel (2004) predlaga uporabo interaktivne multimedije v kombinaciji s 

predavanji, Erduran (2006) je mnenja, da je treba spodbujati argumentacijo pri učencih, saj 
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izključno frontalni pouk ni zadovoljiv način poučevanja, Käpyla (2009) pa predlaga naj 

učitelji s pedagoško vsebinskim znanjem in specialno didaktičnim pristopom razvijajo 

kritično mišljenje pri učencih.  

2.3 UČNI NAČRTI 

Učne načrte sprejema in potrdi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje, ki pripada Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  

2.3.1 Učni načrti, ki so bili v veljavi od 12. 11. 1998 do 31. 8. 2011 

Učni načrt za naravoslovje (Verčkovnik in sod., 1998) v šestem razredu osnovne šole 

obsega 70 ur in ga sestavljajo tematski sklopi treh strok: biologije, kemije in fizike. Pri 

učni temi živa in neživa narava imajo učenci naslednja cilja:  

 znajo razlikovati med živo in neživo naravo, 

 vedo, da so za obstoj živih bitij potrebne določene življenjske razmere. 

 Pri temah sadovnjak in vinograd,  ki sta sicer izbirni učni temi, učenci: 

 vedo, kaj je oprašitev, 

 spoznajo pomen žuželk pri opraševanju cvetov, 

 spoznajo vegetativne načine razmnoževanja rastlin,  

 spoznajo alkoholno vrenje. 

Pri učni temi tokovi in energija učenci: 

 vedo, da rastline potrebujejo svetlobo za izdelavo hrane. 

Učni načrt za naravoslovje (Brumen in sod., 1998) v sedmem razredu osnovne šole 

obsega 105 ur in je sestavljeno iz bioloških, kemijskih in fizikalnih vsebin. Pri učni temi 

zrak imajo učenci naslednja cilja: 

 definirajo zrak kot zmes plinov,  

 spoznajo pomen kisika za življenje. 
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Učni načrt za biologijo (Verčkovnik in sod., 1998) v osmem razredu osnovne šole obsega 

52 ur in v devetem razredu 64 ur. V osmem razredu imajo pri učni temi biologija kot veda 

o življenju učenci naslednji cilj: 

 opredelijo raziskovalne metode in tehnike dela v biologiji na osnovi izkustvenega 

dela v 6. in 7. razredu. 

S tem ciljem učenci usvojijo pojme mikroskop in mikroskopiranje. 

Pri temi temelji ekologije imajo učenci naslednja cilja:  

 se seznanijo s procesom fotosinteze in spoznajo njen pomen, 

 se seznanijo s procesom dihanja in spoznajo njegov pomen. 

S temi cilji učenci osvojijo pojma fotosinteza (voda, svetloba, ogljikov dioksid, ogljikovi 

hidrati) in dihanje. 

V devetem razredu imajo pri temi biologija celice, tkiv in organov učenci naslednje cilje: 

 spoznajo mikroskopsko zgradbo celice, 

 znajo povezati zgradbo celice z njeno funkcijo,  

 razlikujejo rastlinsko celico od živalske, 

 spoznajo tipe delitve celic: celično delitev (mitozo) in redukcijsko delitev (mejozo). 

S temi cilji učenci osvojijo pojme celica, celična membrana, celična stena, citoplazma, 

jedro, kromosomi, mejoza, mitoza, kloroplast, DNK, vakuola. 

Pri učni temi dihala učenci: 

 znajo pojasniti razlike med pljučnim in celičnim dihanjem. 

Pri tem učenci osvojijo pojme pljučno dihanje (vdih, izdih) in celično dihanje. 

Pri učni temi spolovila in razmnoževanje učenci: 

 spoznajo pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od spolne združitve do 

oploditve. 
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2.3.2 Prenovljeni učni načrt, ki je v veljavi od 1. 9. 2011 

Učni načrt za naravoslovje (Vilhar in sod., 2011) v šestem in sedmem razredu osnovne šole 

obsega 70 ur v šestem razredu in 105 ur v sedmem razredu.  

V učnem načrtu za naravoslovje učenci šestega in sedmega razreda obravnavajo naslednje 

vsebinske sklope: snovi, energija, živa narava in vpliv človeka na okolje. V šestem 

razredu pri vsebinskem sklopu živa narava pri temi celica učenci:  

 razumejo, da so organizmi zgrajeni iz celic in da imajo celice notranjo zgradbo, 

 spoznajo, da so celice zelo majhne in da so mnogi večcelični organizmi (tudi 

človek) zgrajeni iz mnogih tisočev milijard celic, 

 spoznajo osnovno zgradbo celice (rastlinske, živalske),  

 spoznajo, da celice vsebujejo mnogo različnih snovi. 

 

Pri temi fotosinteza in celično dihanje učenci: 

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

opravljajo posebne naloge (mitohondrij – celično dihanje; kloroplast – fotosinteza),  

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

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

 spoznajo, da se med fotosintezo svetlobna energija s pomočjo klorofila pretvori v 

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

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

celuloza, škrob) 

 

Pri temi razmnoževanje, rast in razvoj rastlin učenci: 

 razumejo osnovne razlike med spolnim in nespolnim razmnoževanjem ter prednosti 

in slabosti obeh, 

 poznajo primere nespolnega razmnoževanja rastlin v naravi in da človek 

sposobnost rastlin za nespolno razmnoževanje uporablja za umetno razmnoževanje 

(na primer potaknjenci),  

 spoznajo osnovno zgradbo cveta in jo povežejo z načini opraševanja,  
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 spoznajo, da plodnica vsebuje žensko spolno celico, pelodno zrno pa moško spolno 

celico ter da je združitev ženske in moške spolne celice (oploditev) začetek razvoja 

novega osebka (zarodka), 

 razumejo pomen oprašitve in oploditve. 

 

Pri temi prilagoditve rastlin na okolje učenci: 

 razumejo, da pri nekaterih rastlinah opraševanje oziroma raznašanje semen 

opravljajo živali, in poznajo s tem povezane načine za privabljanje živali. 

Pri temi pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka učenci: 

 razumejo vlogo rastlin kot proizvajalcev hranilnih snovi in kisika; te snovi lahko 

uporabljajo tudi drugi organizmi na Zemlji (potrošniki), 

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

potrošnikom na voljo samo tisti del snovi, ki ga rastlina uporabi za gradnjo telesa. 

 

V sedmem razredu učenci pridobljeno znanje o celici nadgradijo z osnovami zgradbe in 

delovanja pri drugih organizmih. Prav tako spoznajo osnove delovanja in zgradbe živali, 

bakterij in gliv. Pri sklopu živa narava, pri temi celica učenci: 

 spoznajo podobnosti in razlike med rastlinsko, živalsko, glivno in bakterijsko celico 

(jedro, celična stena, mitohondrij, kloroplast, celična membrana) in razumejo, da 

posamezni deli celice (celični organeli) opravljajo različne naloge (delitev nalog 

znotraj celice),  

 spoznajo, da v rastlinskih, živalskih in glivnih celicah poteka celično dihanje (v 

mitohondrijih); samo v rastlinskih celicah pa poteka fotosinteza (v kloroplastih). 

 

Pri temi zgradba in delovanje bakterij in gliv učenci: 

 spoznajo, da nekatere bakterije in glive za sproščanje energije iz hranilnih snovi ne 

potrebujejo kisika (npr. kvasovke – alkoholno vrenje, nekatere bakterije – 

mlečnokislinsko vrenje). 

 

Pri temi razmnoževanje, rast in osebni razvoj živali učenci: 
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 razumejo, da pri spolnem razmnoževanju živali spolne celice nastajajo v posebnih 

spolnih organih in da je združitev ženske in moške spolne celice (oploditev) 

začetek razvoja novega osebka (zarodka),  

 razumejo, da sta rast in razvoj živali povezana z nastajanjem novih celic (celična 

delitev), njihovo rastjo in diferenciacijo. 

 

Pri temi zgradba in delovanje ekosistemov učenci: 

 spoznajo, da proizvajalci (rastline in fotosintezni mikroorganizmi kot temelj 

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

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

od organizma do organizma skozi prehranjevalni splet (potrošniki – prehranjevanje 

z drugimi organizmi). 

 

Učni načrt za biologijo (Vilhar in sod., 2011) v osmem in devetem razredu osnovne šole  

obsega 52 ur v osmem razredu in 64 ur v devetem razredu. V osmem razredu se učenci 

srečajo s štirimi vsebinskimi sklopi: biologija kot veda, raziskovanje in poskusi, celica in 

dedovanje ter zgradba in delovanje človeka. Pri temi raziskovanje in poskusi učenci: 

 znajo samostojno postaviti raziskovalna vprašanja in načrtovati preprosto raziskavo 

(znajo izbrati in uporabiti ustrezna orodja in tehnologijo za izvajanje poskusov, 

zbiranje podatkov in prikaz podatkov: npr. računalnik, osebni računalnik, tehtnico, 

mikroskop, daljnogled). 

Pri temi celica in dedovanje učenci: 

 primerjajo zgradbo in delovanje celice človeka s celicami drugih živali, rastlin, gliv 

in bakterij, 

 razumejo vlogo celičnih organelov (jedro, membrana, kloroplast, mitohondrij) in 

primerjajo njihovo delovanje v različnih tkivih in v različnih organizmih, 

 razumejo, da imajo celice vseh organizmov enotno osnovno zgradbo in delovanje,  

 razumejo, da celice gliv, rastlin in živali v jedru vsebujejo molekule DNA, ki so 

nosilci dedne informacije (genov), 
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 spoznajo, da so vse telesne celice večceličnega organizma (tudi človeka) praviloma 

genetsko enake in vsebujejo dedne informacije očeta in matere,  

 spoznajo, da se razvoj večceličnega organizma začne iz ene oplojene jajčne celice,  

 spoznajo, da se število celic povečuje s celično delitvijo (mitozo), pri kateri iz ene 

celice nastaneta dve celici z enakim dednim materialom (kopijama DNA), in da 

celična delitev prispeva k rasti tkiv in organizma. 

 

Pri temi zgradba in delovanje človeka učenci: 

 razumejo razliko med pljučnim in celičnim dihanjem ter njuno povezanostjo,  

 poznajo zgradbo pljuč in razumejo proces izmenjave plinov ter to povežejo s 

prenosom plinov do celic po krvožilnem sistemu, 

 razumejo, da se človek razmnožuje samo spolno in da ima spolno razmnoževanje 

dve vlogi: prenos dednih informacij na potomstvo in nastanek novih kombinacij 

dednih informacij, 

 vedo, da spolne celice nastajajo v spolnih žlezah, ki so del spolnih organov,  

 razumejo, zakaj je v nastajanje spolnih celic vključena mejoza (to povežejo s 

količino dedne snovi in nastankom novih kombinacij dedne informacije). 

 

Učenci tekom osmega razreda spoznajo, da je v celici dedni material in kakšne so osnove 

dedovanja. V devetem razredu so teme usmerjene v povezovanje bioloških konceptov in 

nadgradnjo vsebin o dedovanju. V devetem razredu se učenci srečajo z desetimi 

vsebinskimi sklopi: biologija in družba, raziskovanje in poskusi, kemija živih sistemov, 

dedovanje, biotehnologija, evolucija, razvrščanje organizmov, biotska pestrost, biomi in 

biosfera ter vpliv človeka na naravo in okolje. Pri temi dedovanje učenci: 

 ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v vsaki celici (celičnem jedru) 

organizma dedni zapis za njegove lastnosti, 

 razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA, 

beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: 

kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin), 

 razumejo, da je gen odsek molekule DNA, 
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 spoznajo, da je genetska informacija organizirana v ločene enote – kromosome, 

 spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju nastajajo potomci, ki podedujejo po pol 

genov od vsakega od staršev in da se pri tem kombinira genetski material 

(diploidno število kromosomov) iz dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira od 

enega izmed staršev,  

 spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet 

kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov,  

 spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali več genov in da lahko en gen 

vpliva na več kot eno lastnost organizma, 

 vedo, da zbiru vseh osebkov genov rečemo genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni 

določajo (zgradba, podoba in delovanje osebka), pa fenotip, 

 spoznajo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, katere alele osebek 

podeduje od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj,  

 razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od staršev na potomce 

(homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni 

znaki, idr.),  

 razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih zapisanih lastnostih 

organizmov (zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen 

fenotip). 

3 MATERIAL IN METODE 

3.1 VPRAŠALNIK 

Pripravili smo vprašalnik za učence, ki je sestavljen iz treh delov (priloga). Prvi del 

vprašalnika je preverjal biološko znanje učencev in je vseboval 35 vprašanj z izbranih 

področij biologije celice in genetike. Vprašanja v tem delu so večinoma odprtega tipa, ker 

smo želeli dobiti čim bolj neodvisne odgovore, ki nam bodo dali širšo sliko o znanju 

učencev, kot če bi bila vprašanja izbirnega tipa. Pri drugem delu vprašalnika smo preverjali 

odnos učencev do biologije oziroma naravoslovja, pri tretjem delu pa odnos učencev do 

raziskave. V zadnjih dveh enotah vprašalnika so učenci ocenili svoje strinjanje z danimi 
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trditvami s petstopenjsko Likartovo lestvico (1 pomeni nikakor se ne strinjam, 5 pomeni 

povsem se strinjam).  

3.2 VZOREC 

Testiranje smo izvedli na vzorcu učencev osmega razreda osnovne šole, ki so bili stari 13 

let, in dijakov prvega letnika gimnazije, ki so bili stari 15 let. V vzorcu je bilo zajetih 87  

učencev. Med temi je bilo 51 (58,6 %) fantov in 36 (41,4 %) deklet. Učencev, starih 13 let, 

je bilo 29 (33,3 %), dijakov, starih 15 let, pa 58 (66,7 %).  

3.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Statistično značilnost razlik 

med anketiranci različnih starosti in spola smo ugotavljali s preizkusom Mann-Whitney. 

4 REZULTATI 

4.1 REZULTATI VPRAŠALNIKA 

Prvo vprašanje: Predstavljaj si, da imaš pred seboj neznan objekt. Zapiši, katere lastnosti 

bi imel objekt, če bi bil živ. 

Na vprašanje je odgovorilo 90,8 % učencev. Od tega jih je manj kot polovica (46,6 %) 

naštela vsaj eno lastnost, ki kaže na to da je objekt živ, vendar pa ob enem omenila tudi 

lastnost, ki ne nakazuje na življenjske znake objekta (graf 1). Dobra tretjina (35,6 %) 

učencev je znala našteti vsaj dve lastnosti, brez napačnih odgovorov. 13,7 % učencev je 

naštelo tri ali več lastnosti, nihče pa ni uspel našteti vseh sedem lastnosti (Hutchinsonov 

priročnik znanosti, 2004). Primeri odgovorov so prikazani v tabeli 1. Med odgovori 

učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, 

tabela 34). 
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Graf 1: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, katere lastnosti bi imel objekt, če bi bil živ 

Tabela 1: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, katere lastnosti bi imel objekt, če bi 

bil živ 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: potekali bi vsi življenjski procesi; vseboval bi vodo; 

2 Pravilen in napačen odgovor: dihanje in srčni utrip; rast in čutila; 

premikanje in oddajanje zvokov; dihanje in premikanje, govorjenje in 

gledanje; razmnoževanje in utrip; 

3 Pravilen, vendar pomanjkljiv odgovor: premikanje, prehranjevanje; 

dihanje, razmnoževanje; rast, odzivnost; 

4 Delno pravilen odgovor: dihanje, hranjenje, premikanje; dihanje, 

premikanje, rast, hranjenje, izločanje, občutljivost na dražljaje. 
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Drugo vprašanje: Kaj je oprašitev? 

Na vprašanje je odgovorilo 90,1 % učencev, od tega je več kot polovica (58,3 %) učencev 

odgovorila napačno (graf 2). Le 4,2 % učencev je napisalo pravilen odgovor. Primeri 

odgovorov so prikazani v tabeli 2. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 2: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je oprašitev 

  

Tabela 2: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa , kaj je oprašitev 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: oploditev pri rastlinah vetrocvetkah; razmnoževanje 

cvetov; oploditev; 

2 Delno pravilen odgovor: razmnoževanje rastlin; ko se cvetni prah prenese 

na drug cvet; 

3 Pravilen odgovor: ko se cvetni prah prenese na brazdo pestiča. 
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Tretje vprašanje: Kaj je vegetativno razmnoževanje? Napiši kakšen primer. 

Na vprašanje je odgovorilo samo 52 % učencev. Polovica (50 %) odgovorov je bila 

napačnih in le 21,4 % je bilo pravilnih odgovorov, pri katerih je bil naveden tudi primer 

(graf 3). Primeri odgovorov so prikazani v tabeli 3. Med odgovori učencev različne starosti 

in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

 

Graf 3: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je vegetativno razmnoževanje 

 
Tabela 3: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa , kaj je vegetativno razmnoževanje 

 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: umetno oplojevanje; razmnoževanje s cvetovi; rastlina se 

oplodi sama; 

2 Delno pravilen odgovor: razmnoževanje rastlin;  

3 Pravilen odgovor: nespolno razmnoževanje, potaknjenci. 
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Četrto vprašanje: Ali so žuželke in rastline povezane? Pojasni. 

Na vprašanje je odgovorilo 92,1 % učencev (graf 4). Od tega ima 46,7 % učencev pravilno 

predstavo o povezanosti žuželk in rastlin. 16 % učencev se zaveda povezanosti, vendar ne 

znajo utemeljiti svojega odgovora. Delno pravilno je odgovorilo 26,7 % učencev. Primeri 

odgovorov so prikazani v tabeli 4. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

  

Graf 4: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, ali so žuželke in rastline povezane 

 

Tabela 4: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, ali so žuželke in rastline povezane 

 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: ne; da, živijo in delajo skupaj;  

2 Pomanjkljiv odgovor: da; med seboj sodelujejo; povezanost druga z drugo; 

3 Delno pravilen odgovor: da, žuželke se prehranjujejo z rastlino, rastlina 

nudi živali zavetje; 

4 Pravilen odgovor: žuželke oprašujejo rastline, rastline dajejo žuželkam 

hrano. 
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Peto vprašanje: Če opazujemo vodno rastlino na svetlobi, vidimo, da iz nje izhajajo 

mehurčki. Katera snov izhaja? 

Na vprašanje je odgovorilo 88,8 % učencev. Več kot polovica (60 %) učencev je vedela, da 

iz rastline izhaja kisik (graf 5), napačen odgovor je napisalo 32,9 % učencev. Primeri 

odgovorov so prikazani v tabeli 5. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 5: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, katera snov izhaja, če opazujemo vodno 

rastlino na svetlobi in vidimo, da iz nje izhajajo mehurčki 

 

Tabela 5: Odgovori učencev na vprašanje, katera snov izhaja, če opazujemo vodno rastlino na 

svetlobi in vidimo, da iz nje izhajajo mehurčki  

 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: ogljikov dioksid; zrak; voda; 

2 Pravilen in napačen odgovor: kisik in dušik; kisik in ogljikov dioksid; 

kisik in vodna para;  

3 Pravilen odgovor: kisik. 
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Šesto vprašanje: Kaj je alkoholno vrenje? Napiši kakšen primer. 

Na vprašanje je odgovorilo 61,8 % učencev. Pravilno je odgovorilo in navedlo primer 13,8 

% učencev (graf 6). Manj kot tretjina (27,6 %) učencev je navedla samo primer, vendar 

niso znali razložiti, kaj točno alkoholno vrenje je. Kar 37,9 % učencev je na vprašanje 

odgovorilo napačno. Primeri odgovorov so zbrani v tabeli 6. Med odgovori učencev 

različnega spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med odgovori 

učencev različne starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 34). Nihče od 13-

letnikov ni odgovoril pravilno ali delno pravilno, navedli so samo pomanjkljiv ali napačen 

odgovor. Pri 15-letnikih je več kot polovica učencev (55,5 %) odgovorila pravilno ali 

delno pravilno. 

 

Graf 6: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je alkoholno vrenje 

 

Tabela 6: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa , kaj je alkoholno vrenje 

 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: ko alkohol vre na 100°C; kemijska lastnost; vrenje, pri 

katerem tekočina pri visoki temperaturi postane alkoholna; 

          Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

2 Pomanjkljiv odgovor: žganje; mošt; ko se sadje spremeni v alkohol; 

3 Delno pravilen odgovor: nastanek alkohola s kvasovkami; proces, pri 

katerem nastaja alkohol;  

4 Pravilen odgovor: spreminjanje sladkorja v alkohol s pomočjo encimov, 

grozdni sok – vino; vrenje s pomočjo kvasovk, pivo. 

 

Sedmo vprašanje: Kaj je ogljikov dioksid? 

Na vprašanje je odgovorilo 88,2 % učencev (graf 7). Od teh je 84,1 % učencev odgovorilo 

pravilno, 4,3 % pa napačno. Primeri odgovorov so zbrani v tabeli 7. Med odgovori učencev 

različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 7: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je ogljikov dioksid 
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Tabela 7: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je ogljikov dioksid 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: cigaretni dim; strupena snov v ozračju; 

2 Pravilen in napačen odgovor: element v ozračju; plin, ki ga gradijo 

polarne molekule; 

3 Pravilen odgovor: plin; spojina; anorganska snov; molekula; plin, ki se 

sprošča pri dihanju in porablja pri fotosintezi; spojina ogljika in dveh 

kisikov. 

 

Osmo vprašanje: Kakšen je pomen ogljikovega dioksida v naravi? 

Na vprašanje je odgovorilo 79,6 % učencev (graf 8). Od tega je 83,9 % učencev odgovorilo 

pravilno. Primeri odgovorov so prikazani v tabeli 8. Med odgovori učencev različnega 

spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med učenci različne starosti 

so bile statistično značilne razlike (tabela 34). Vsi učenci (100 %) stari 15 let so na 

vprašanje odgovorili pravilno, pri učencih, starih 13 let, je bilo 75,5 % pravilnih 

odgovorov, ostali odgovori pa so bili napačni.  

 

Graf 8: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kakšen je pomen ogljikovega dioksida v 

narav 
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Tabela 8: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kakšen je pomen ogljikovega 

dioksida v naravi 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: ga je preveč; nima veliko pomena; daje zrak; dober za 

rastline; 

2 Pravilen odgovor: fotosinteza; dihanje in delovanje rastlin. 

 

Deveto vprašanje: Kaj je kisik? 

Na vprašanje je odgovorilo kar 94,1 % učencev (graf 9), od tega jih je 89,7 % odgovorilo 

pravilno. Primer odgovorov so prikazani v tabeli 9. Med odgovori učencev različne starosti 

in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 9: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je kisik 
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Tabela 9: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je kisik 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: zrak; zmes plinov; 

2 Pravilen odgovor: kemijski element v zraku; plin; kar vdihujemo; plin v 

zraku; element; nekovina, ima dve molekuli; plin, ki nastaja pri fotosintezi. 

 

Deseto vprašanje: Kakšen je pomen kisika v naravi? 

Na vprašanje je odgovorilo 86,8 % učencev (graf 10), od tega kar 91 % učencev ve, kakšen 

je pomen kisika. Primeri odgovorov so predstavljeni v tabeli 10. Med odgovori učencev 

različnih starosti ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 34). Med učenci 

različnega spola je bila statistično značilna razlika (tabela 33), in sicer je bilo več pravilnih 

odgovorov pri fantih (97,4 %) kot pri dekletih (82,1 %). 

 

Graf 10: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kakšen je pomen kisika v naravi 
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Tabela 10: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa , kakšen je pomen kisika v naravi 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: velik, ker je potreben; rastline proizvajajo kisik;  

2 Pravilen odgovor: pomemben za dihanje, za preživetje živih organizmov. 

 

Enajsto vprašanje: Pri katerih organizmih poteka fotosinteza? 

Na vprašanje je odgovorilo 93,4 % učencev (graf 11). Dobra polovica (50,6 %) učencev 

ve, da fotosinteza poteka pri rastlinah, vendar je le 46,8 % učencev napisalo bolj podroben 

odgovor. Primeri odgovorov so prikazani v tabeli 11. Med odgovori učencev različnih 

starosti ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 34). Med odgovori učencev 

različnega spola so bile statistično značilne razlike (tabela 33), in sicer so vsa dekleta (100 

%) odgovorila pravilno ali delno pravilno, medtem ko je nekaj fantov (4,6 %) odgovorilo 

napačno. 

 

Graf 11: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, pri katerih organizmih poteka 

fotosinteza 
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Tabela 11: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa , pri katerih organizmih poteka 

fotosinteza 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: pri živih organizmih; 

2 Delno pravilen odgovor: pri rastlinah; pri drevesih, mahovih; 

3 Pravilen odgovor: pri rastlinah, ki vsebujejo klorofil; pri zelenih rastlinah. 

 

Dvanajsto vprašanje: Kaj je fotosinteza? 

Na vprašanje je odgovorilo 91,4 % učencev. Več kot polovica (60,8 %) jih je na vprašanje 

odgovorila pravilno, 20,3 % učencev razume proces le delno (graf 12), 12,2 % učencev pa 

je odgovorilo napačno. Primeri odgovorov so predstavljeni v tabeli 12. Med odgovori 

učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, 

tabela 34). 

 

Graf 12: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je fotosinteza 
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Tabela 12: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa , kaj je fotosinteza 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: proces celičnega dihanja; proces, ki se dogaja v 

rastlinah; v procesu nastaja klorofil; pod vplivom sonca se mešajo plini in 

nastaja kisik; 

2 Pravilen in napačen odgovor: potek v rastlini, pri tem sodeluje svetloba, 

zaradi fotosinteze ima rastlina zeleno barvo; celično dihanje pri rastlinah, v 

reakcijo stopata ogljikov dioksid in voda, nastane kisik; 

3 Delno pravilen odgovor: proces, kjer rastline naredijo kisik; proces, ki 

poteka v rastlinah, pri katerem si naredijo hrano; spreminjanje ogljikovega 

dioksida v kisik; proces, ki ga opravljajo rastline s pomočjo svetlobe in 

ogljikovega dioksida; 

4 Pravilen odgovor: proces, pri katerem iz vode in ogljikovega dioksida po 

klorofilnih zrncih, pod vplivom sončne svetlobe nastaja glukoza in kisik; 

proces pri katerem rastlina sončno energijo spremeni v kemično in pri tem 

nastane glukoza in kisik. 

 

Trinajsto vprašanje: Kakšen je pomen fotosinteze v naravi? 

Na vprašanje je odgovorilo 71,3 % učencev. 21 % učencev je pravilno povezalo 

fotosintezo z virom hrane za rastline, prav tako je 21 % učencev odgovorilo popolnoma 

napačno (graf 13), prevladovali pa so delno pravilni odgovori (58 %). Primeri odgovorov 

so prikazani v tabeli 13. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 
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Graf 13: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kakšen je pomen fotosinteze v naravi 

 
Tabela 13: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kakšen je pomen fotosinteze v 

naravi 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: čistost zraka; da rastline dihajo; rastlinam daje zeleno 

barvo; 

2 Delno pravilen odgovor: proizvajanje kisika; 

3 Pravilen odgovor: vir hrane za rastline. 

 

Štirinajsto vprašanje: Kateri organizmi dihajo? 

Na vprašanje je odgovorilo 81,6 % učencev. Več kot polovica (54,9 %) jih je odgovorilo 

pravilno. 43,7 % učencev je odgovorilo delno pravilno (graf 14) in sicer z naštevanjem 

specifičnih organizmov. Napačnih odgovorov je bilo samo 1,4 %. Primeri odgovorov so 

prikazani v tabeli 14. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 
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Graf 14: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kateri organizmi dihajo 

 
Tabela 14: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kateri organizmi dihajo 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: kompleksni organizmi; 

2 Delno pravilen odgovor: živali in ljudje; sesalci; živali in rastline; 

3 Pravilen odgovor: živi organizmi. 

 

Petnajsto vprašanje: Kaj je dihanje? 

Na vprašanje je odgovorilo 73,6 % učencev. Dobra tretjina (35,9 %) učencev je odgovorila 

pravilno, manj kot polovica (42,2 %) pa delno pravilno. Napačen odgovor je napisalo 21,9 

% učencev (graf 15). Primeri odgovorov so prikazani v tabeli 15. Med odgovori učencev 

različnih spolov ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med učenci 

različnih starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 34). Pri 15-letnikih je bil delež 

pravilnih odgovorov večji (68,2 %) in delež delno pravilnih odgovorov manjši (13,6 %) 

kot pri 13-letnikih, kjer je 19 % učencev odgovorilo pravilno in 57,1 % delno pravilno. 
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Graf 15: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je dihanje 

 
Tabela 15: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je dihanje 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: proces, potreben za življenje; dihanje; ko človek vdihne 

2 Delno pravilen odgovor: potek, kjer živa bitja izdihnemo ogljikov dioksid; 

vdihavanje zraka; proces, ko gre zrak v pljuča in vzame kisik; 

3 Pravilen odgovor: proces izmenjave plinov, kjer se porablja kisik in 

nastaja ogljikov dioksid. 

 

Šestnajsto vprašanje: Kakšen je pomen dihanja v naravi? 

Na vprašanje je odgovorilo samo 40,2 % učencev. Od tega je bilo 76,5 % pravilnih 

odgovorov, 17,6 % delno pravilnih in 5,9 % napačnih (graf 16). Primeri odgovorov so 

prikazani v tabeli 16. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 
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Graf 16: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kakšen je pomen dihanja v naravi 

 
Tabela 16: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kakšen je pomen dihanja v naravi 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: izmenjava zraka; koristen pri nekaterih procesih; 

mešanje zraka; 

2 Delno pravilen odgovor: izmenjava plina za tistega, ki ga rabimo; 

3 Pravilen odgovor: preživetje živih bitij. 

 

Sedemnajsto vprašanje: Kaj je celica? 

Na vprašanje je odgovorilo le nekaj več kot polovica (56,3 %) učencev. Od tega je bilo kar 

73,5 % odgovorov napačnih (graf 17). Manj kot desetina (6,1 %) učencev ve, kaj je celica, 

ostali učenci (20,4 %) so odgovorili delno pravilno s polovično definicijo celice. Primeri 

odgovorov so v tabeli 17. Med odgovori učencev različnih spolov ni bilo statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med odgovori učencev različnih starosti so bile 
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statistično značilne razlike (tabela 34). Učenci, stari 13 let, niso navedli nobenega 

pravilnega odgovora, skoraj vsi (95,7 %) so namreč odgovorili napačno. Več kot desetina 

učencev (11,5 %) starih 15 let je odgovorila pravilno in malo več kot polovica (53,8 %) 

napačno. 

 

Graf 17: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je celica 

 

Tabela 17: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je celica 

 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: nekaj majhnega v našem telesu; del človeka ali lista; 

majhna stvar, vidna pod mikroskopom; živi organizem; 

2 Delno pravilen odgovor: osnovna gradbena enota;  

3 Pravilen odgovor: osnovna gradbena in funkcionalna enota, sposobna 

samostojnega življenja. 
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Osemnajsto vprašanje: Katere razlike med rastlinsko in živalsko celico poznaš? 

Na vprašanje je odgovorilo le 36,8 % učencev. 71,9 % učencev je naštelo vsaj dve glavni 

razliki med celicama, 9,4 % odgovorov je bilo napačnih (graf 18). Primeri odgovorov so 

prikazani v tabeli 18. Med odgovori učencev različnih spolov ni bilo statistično značilnih 

razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med učenci različnih starosti so bile statistično značilne 

razlike (tabela 34). Veliko več pravilnih odgovorov (83,3 %) je bilo med starejšimi učenci 

kot med mlajšimi (37,5 %). 

 

Graf 18: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, katere razlike med rastlinsko in živalsko 

celico poznaš 

 
Tabela 18: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, katere razlike med rastlinsko in 

živalsko celico poznaš 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: rastlinske celice imajo zelene celice; živalska celica ima 

celično steno;  

2 Delno pravilen odgovor: so drugačne oblike;  

          Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

3 Pravilen odgovor: rastlinska celica ima kloroplaste, celično steno. Živalska 

celica ima centrosome; živalska celica nima plastidov;  rastlinska celica 

ima klorofil, celično steno, veliko vakuolo. 

 

Devetnajsto vprašanje: Kakšen je pomen celice v živem bitju? 

Na vprašanje je odgovorila le slaba tretjina (32,2 %) učencev. Od tega jih je polovica (50 

%) odgovorila napačno. 25 % učencev nima popolnoma pravilne predstave o pomenu 

celice v živem bitju in je odgovorila delno pravilno (graf 19). Primeri odgovorov so 

prikazani v tabeli 19. Med odgovori učencev različnega spola in starosti so bile statistično 

značilne razlike (tabela 33 in tabela 34). Pri učencih starih 15 let je bil delež  pravilnih 

(38,9 %) in delno pravilnih (27,8 %) odgovorov večji, kot pri učencih, starih 13 let, pri 

katerih ni bilo pravilnih odgovorov in 20 % delno pravilnih. Med fanti ni nihče odgovoril 

pravilno in kar 68,8 % napačno, medtem ko je več kot polovica deklet (58,3 %) odgovorila 

pravilno in 25 % napačno. 

 

Graf 19: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kakšen je pomen celice v živem bitju 
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Tabela 19: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kakšen je pomen celice v živem 

bitju 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: da se razvija; organizem je sestavljen iz celic; gradi 

strukturo; 

2 Delno pravilen odgovor: sestavljajo tkiva; gradben in funkcionalen; 

3 Pravilen odgovor: opravlja procese potrebne za življenje. 

 

Dvajseto vprašanje: Vse celice v človeškem telesu so enake. 

Na vprašanje je odgovorilo 98,9 % učencev. Iz grafa 20 je razvidno, da večina (90,7 %) 

učencev ve, da niso vse celice v človeškem telesu enake. Primeri odgovorov so v tabeli 20. 

Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 

0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 20: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, vse celice v človeškem telesu so enake 
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Tabela 20: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, vse celice v človeškem telesu so 

enake 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: da; 

2 Pravilen odgovor: ne. 

 

Enaindvajseto vprašanje: Kaj je mitoza? 

Na vprašanje je odgovorilo le slabih 18,4 % učencev. Od tega je 81,3 % učencev 

odgovorilo pravilno, 18,8 % pa napačno (graf 21). Primeri odgovorov so v tabeli 21. Med 

odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) 

(tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 21: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je mitoza 
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Tabela 21: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je mitoza 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: spolna celica; lastnost; 

2 Pravilen odgovor: celična delitev; prenašanje DNA. 

 

Dvaindvajseto vprašanje: Kaj so spolne celice? 

Na vprašanje je odgovorilo 52,9 % učencev. 28,3 % učencev ima pravilno predstavo o tem, 

kaj so spolne celice, 32,6 % učencev je na vprašanje odgovorilo napačno (graf 22). Primeri 

odgovorov so zbrani v tabeli 22. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 22: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj so spolne celice 
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Tabela 22: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj so spolne celice 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: celice, ki so različnih spolov; celice, ki se 

razmnožujejo; tako nastane otrok; celice s katerimi se lahko deliš; celice, 

ki pomagajo pri spolnosti, da smo razviti; 

2 Delno pravilen odgovor: celice, ki so potrebne za razmnoževanje; celice, 

ki se združijo in omogočajo razvoj novega organizma; 

3 Pravilen odgovor: semenčece; jajčece; spermij. 

 

Triindvajseto vprašanje: Kaj je oploditev? 

Na vprašanje je odgovorilo 66,7 % učencev (graf 23). Od tega jih je skoraj dve tretjini 

(56,9 %) odgovorilo pravilno, malo več kot tretjina (34,5 %) pa napačno. Primeri 

odgovorov so v tabeli 22. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 23: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je oploditev 
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Tabela 23: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je oploditev 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: spolno in nespolno razmnoževanje; spolni odnos;  

2 Delno pravilen odgovor: ko se dva različna spola združita in nastane novo 

življenje; 

3 Pravilen odgovor: združitev ženske in moške spolne celice. 

 

Štiriindvajseto vprašanje: Ali vsa živa bitja dedujejo lastnosti? 

Na vprašanje je odgovorilo 96,6 % učencev. 76,2 % učencev je odgovorilo pritrdilno, kar 

je pravilen odgovor. Ostali so odgovorili napačno (graf 24). Med odgovori učencev 

različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 24: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, ali vsa živa bitja dedujejo lastnosti 
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Petindvajseto vprašanje: Kaj je kromosom? 

Na vprašanje je odgovorilo le 27,6 % učencev (graf 25). Največ odgovorov (50 %) je bilo 

napačnih, pravilnih je bilo samo 29,2 %. Primeri odgovorov so v tabeli 24. Med odgovori 

učencev različnih spolov ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med 

učenci različnih starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 34). Pri učencih, starih 

15 let, je bilo 43,8 % pravilnih in 31,3 % delno pravilnih odgovorov, medtem ko so vsi 

učenci, stari 13 let, odgovorili napačno. 

 

Graf 25: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je kromosom 

 
 
Tabela 24: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa,  kaj je kromosom 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: živčna celica; majhni mešički v katerih so proteini; 

zapis o nekem spolu; tako nastane ženska ali moški; 

2 Delno pravilen odgovor: v njem nosimo dedni zapis;  

3 Pravilen odgovor: molekula sestavljena iz beljakovin in DNA; dedni zapis 

v jedru. 
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Šestindvajseto vprašanje: Kaj je gen? 

Na vprašanje je odgovorilo 55,2 % učencev (graf 26). Večina učencev (85,4 %) je 

odgovorilo delno pravilno, ostali so odgovorili pravilno (8,5 %) ali napačno (6,3 %). 

Primeri odgovorov so v tabeli 25. Med odgovori učencev različnih spolov ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med učenci različnih starosti so bile 

statistično značilne razlike (tabela 34). Starejši učenci so napisali 20 % pravilnih 

odgovorov in nobenega napačnega, medtem ko so mlajši učenci napisali samo 3 % 

pravilnih odgovorov in 9,1 % napačnih. 

 

Graf 26: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj je gen 

 

Tabela 25: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa,  kaj je gen 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: zgradba telesa; del v telesu; 

2 Delno pravilen odgovor: tisto kar dedujemo; lastnost zapisana v celici; 

lastnost človeka, ki jo je podedoval od staršev; 

3 Pravilen odgovor: nosilec dednosti; del DNK. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

napačen delno pravilen pravilen

D
el

ež
 u

če
n

ce
v
 (

%
) 

Odgovori 



Pirš A. Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih.                                                                44     

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014  

Sedemindvajseto vprašanje: Kako nastanejo spolne celice? 

Na vprašanje je odgovorilo 24,1 % učencev (graf 27). Od tega večina (81 %) ni odgovorila 

pravilno. Samo 9,5 % učencev ve, kako nastanejo spolne celice. Primeri odgovorov so v 

tabeli 26. Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 

0,05) (tabela 33). Med učenci različne starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 

34). Vsi učenci, stari 13 let, so odgovorili napačno, medtem ko je 44,4 % učencev, starih 

15 let, odgovorilo pravilno ali delno pravilno. 

 

Graf 27: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kako nastanejo spolne celice 

 

Tabela 26: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kako nastanejo spolne celice 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: z razvijanjem, s puberteto; v spolnem organu; z 

razmnoževanjem; 

2 Delno pravilen odgovor: z delitvijo; 

3 Pravilen odgovor: z mejozo. 
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Osemindvajseto vprašanje: Kako si predstavljaš, da se prenašajo lastnosti staršev na 

potomce? 

Na vprašanje je odgovorilo 54 % učencev. Od tega jih je malo manj kot polovica (46,8 %) 

odgovorilo pravilno, četrtina (25,5 %) pa napačno (graf 28). Primeri odgovorov so v tabeli 

27. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 

0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 28: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kako si predstavljaš, da se prenašajo 

lastnosti staršev na potomce 

 

Tabela 27: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kako si predstavljaš, da se 

prenašajo lastnosti staršev na potomce 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: z generacijo; preko celic; s spolnostjo;  

2 Delno pravilen odgovor: ko se združita jajčece in spermij in preneseta 

svoje lastnosti na potomca; z oploditvijo; 

3 Pravilen odgovor: preko DNA; preko genov. 
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Devetindvajseto vprašanje: Kje v celici se nahaja genetska informacija? 

Na vprašanje je odgovorilo 34,5 % učencev (graf 29). Od tega je 80 % učencev odgovorilo 

pravilno, 20 % učencev ne zna povedati, kje točno v celici se nahaja genetska informacija. 

Primeri odgovorov so v tabeli 28. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 29: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kje v celici se nahaja genetska 

informacija 

 

Tabela 28: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kje v celici se nahaja genetska 

informacija 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: v notranjosti celice; v sredini; v celici; v ribosomih; 

2 Pravilen odgovor: v jedru; v genih; v kromosomih. 
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Trideseto vprašanje: Kako to, da se ljudje razlikujemo med seboj po videzu in drugih 

lastnostih? 

Na vprašanje je odgovorilo 57,5 % učencev. Od tega je dve tretjini (68 %) učencev 

odgovorilo pravilno. Delno pravilnih je bilo 8 % odgovorov, napačnih pa 24 % (graf 30). 

Primeri odgovorov so prikazani v tabeli 29. Med odgovori učencev različne starosti in 

spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 30: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kako to, da se ljudje razlikujemo med 

seboj po videzu in drugih lastnostih 

 

Tabela 29: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kako to, da se ljudje razlikujemo 

med seboj po videzu in drugih lastnostih 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: mutacija celic; drugačne celice;  

2 Delno pravilen odgovor: drugačno okolje, družina;  

3 Pravilen odgovor: zaradi različnih dednih lastnosti; drugačni geni in 

okolje; različen genski zapis. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

napačen delno pravilen pravilen

D
el

ež
 u

če
n

ce
v
 (

%
) 

Odgovori 



Pirš A. Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih.                                                                48     

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014  

Enaintrideseto vprašanje: Kaj pomeni izraz »genetski kod«? 

Na vprašanje je odgovorilo 13,8 % učencev (graf 31). Med temi so skoraj vsi (91,7 %) 

odgovorili napačno, le 8,3 % jih je odgovorilo delno pravilno. Pravilno ni odgovoril nihče. 

Primeri odgovorov so v tabeli 30. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 31: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj pomeni izraz »genetski kod« 

 

Tabela 30: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj pomeni izraz »genetski kod« 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: genetski zapis; kodirana sporočila; tam, kjer je vse 

zapisano; podobnost potomcev; 

2 Delno pravilen odgovor: zaporedje nukleotidov 
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Dvaintrideseto vprašanje: Kaj odloča o tem, ali se bo rodila deklica ali deček? 

Na vprašanje je odgovorilo 51,7 % učencev. Od tega jih je več kot polovica (62,2 %) 

odgovorilo napačno. Dobra desetina (11,1 %) je napisala delno pravilen odgovor, četrtina 

(26,7 %) jih je odgovorila na vprašanje pravilno (graf 32). Primeri odgovorov so zbrani v 

tabeli 31. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih 

razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 32: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kaj odloča o tem, ali se bo rodila deklica 

ali deček 

 

Tabela 31: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj odloča o tem, ali se bo rodila 

deklica ali deček 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: katera celica pride v jajčece; spolni organi; celice; 

jajčece; narava; 

2 Delno pravilen odgovor: oče; kromosomi XX in XY; 

3 Pravilen odgovor: semenčece; kromosom X ali Y; moška spolna celica. 
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Triintrideseto vprašanje: Ali je mogoče, da ima črna mačka mladiče tigraste barve? 

Pojasni. 

Na vprašanje je odgovorilo 90,8 % učencev (graf 33). Večina (64,6 %) od teh je odgovorila 

pravilno. Napačnih odgovorov je bilo le 6,3 %. Primeri odgovorov so v tabeli 32. Med 

odgovori učencev različnih starosti ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 34). 

Med učenci različnih spolov so bile statistično značilne razlike (tabela 33), in sicer je 

pravilno odgovorilo več deklet (77,8 %) kot fantov (53,5 %).  

 

Graf 33: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, ali je mogoče, da ima črna mačka 

mladiče tigraste barve 

 

Tabela 32: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, ali je mogoče, da ima črna mačka 

mladiče tigraste barve 

Kategorija Opis 

1 Napačen odgovor: ne;  

2 Delno pravilen odgovor: da; da, zaradi različnih genov; da, ker ni potrebno 

da so potomci podobni staršem; 

3 Pravilen odgovor: da, če je samec tigrast; če ima samica gene za to barvo. 
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Štiriintrideseto vprašanje: Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? 

a) Znam uporabljati mikroskop. 

Na vprašanje je odgovorilo 95,4 % učencev. S trditvijo znam uporabljati mikroskop se 

strinja ali popolnoma strinja 80,7 % učencev (graf 34). 14,5 % učencev se ne more 

odločiti. Mikroskopa ne zna uporabljati 4,8 % učencev, ki se s trditvijo sploh ne strinjajo 

ali ne strinjajo. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih 

razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

b) Če imata okular in objektiv oznako 10, je objekt 100-krat povečan. 

Samo 28,4 % učencev (od 93,1 %, ki so odgovorili na vprašanje) se strinja ali popolnoma 

strinja s trditvijo, da je objekt povečan 100-krat, če imata okular in objektiv oznako 10 

(graf 34). Več kot polovica (58 %) se jih ne more odločiti, 13,6 % se s trditvijo ne strinja 

ali sploh ne strinja. Med odgovori učencev različnih spolov ni bilo statistično značilnih 

razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med učenci različnih starosti so bile statistično značilne 

razlike (tabela 34). Starejših učencev, ki se strinjajo ali popolnoma strinjajo s trditvijo, je 

veliko več (62,1 %) kot učencev, ki so mlajši (9,6 %). Neodločenih je 20,7 % učencev, 

starih 15 let, in 78,8 % učencev, starih 13 let. 

c) Med mikroskopiranjem spreminjam odprtino zaslonke. 

Na vprašanje je odgovarjalo 89,7 % učencev. Od tega se nekaj manj kot polovica (48,8 %) 

učencev s trditvijo strinja ali popolnoma strinja in med mikroskopiranjem spreminja 

odprtino zaslonke. 34,6 % se jih ne more odločiti, 16,7 % učencev se ne strinja ali sploh ne 

strinja s trditvijo (graf 34). Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

d) Vem, kako velik je v resnici objekt, ki ga opazujem z mikroskopom. 

Malo manj kot polovica (49,4 % od 93,1 %, ki so odgovorili na vprašanje) ve, kako velik 

je v resnici objekt, ki ga opazujejo z mikroskopom in se s trditvijo strinjajo ali popolnoma 

strinjajo (graf 34). 27,2 % učencev se ne more odločiti. Kako velik je v resnici objekt, ne 

ve 23,5 % učencev, saj se s trditvijo ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. Med odgovori 
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učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, 

tabela 34). 

e) Gibanje je skupna lastnost živih bitij. 

Na vprašanje je odgovarjalo 92 % učencev. S trditvijo, da je gibanje skupna lastnost živih 

bitij se strinja ali popolnoma strinja 61,3 % učencev (graf 34). Ne more se odločiti malo 

več kot desetina (13,8 %) učencev, 25,1 % učencev se s trditvijo ne strinja ali popolnoma 

ne strinja. Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 

0,05) (tabela 33). Med učenci različne starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 

34). S trditvijo se strinja ali popolnoma strinja več učencev, starih 13 let ( 68,6 %), kot 

učencev, starih 15 let (48,2 %). Neodločenih je 11,8 % mlajših učencev in 17,2 % starejših 

učencev.  

f) Rast je lastnost živih in neživih objektov. 

Na vprašanje je odgovorilo 92 % učencev. Da je rast lastnost živih in neživih objektov se 

popolnoma ne strinja ali ne strinja 62,5 % učencev, 18,8 je neodločenih, 18,8 % se s 

trditvijo strinja ali popolnoma strinja (graf 34). Med odgovori učencev različne starosti in 

spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

g) Sončna svetloba omogoča življenje živalim. 

Več kot polovica učencev (68,3 % od 94,3 %, ki so odgovorili na vprašanje) se strinja ali 

popolnoma strinja, da sončna svetloba omogoča življenje živalim, 13,4 % učencev se ne 

more odločiti (graf 34). S trditvijo se ne strinja ali popolnoma ne strinja 18,3 % učencev. 

Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) 

(tabela 33). Med učenci različne starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 34). S 

trditvijo se strinja ali popolnoma strinja 79,3 % učencev starih 13 let, ne more pa se 

odločiti 7,5 % učencev. Starejših učencev, ki bi se strinjali ali popolnoma strinjali s 

trditvijo je manj, in sicer 48,2 %, neodločenih je 24,1 % starejših učencev. 

 

 



Pirš A. Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih.                                                                53     

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014  

h) Sončna svetloba omogoča življenje rastlinam. 

Na vprašanje je odgovorilo 94,3 % učencev. Od tega se 86,6 % učencev strinja ali 

popolnoma strinja s trditvijo, da sončna svetloba omogoča življenje rastlinam (graf 34). S 

trditvijo se sploh ne strinja ali ne strinja 6,1 % učencev.  Manj kot desetina (7,3 %) 

učencev se ne more odločiti. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

i) Sončna svetloba omogoča življenje glivam. 

Malo več kot polovica učencev (50,6 % od 93,1 %, ki so odgovorili na vprašanje) se strinja 

ali popolnoma strinja s trditvijo (graf 34). Manj kot četrtina (23,4 %) se ne strinja ali sploh 

ne strinja s trditvijo, da sončna svetloba omogoča življenje glivam. Več kot četrtina (25,9 

%) se jih ne more odločiti. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo 

statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

j) Sončna svetloba omogoča življenje bakterijam. 

Na vprašanje je odgovorilo 93,1 % učencev. S trditvijo se je strinjalo ali popolnoma 

strinjalo 22,2 % učencev, neodločenih je bilo 38,3 %, ostali (39,5 %) se niso ali sploh niso 

strinjali s trditvijo, da sončna svetloba omogoča življenje bakterijam (graf 34). Med 

odgovori učencev različne starosti ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 34). 

Med učenci različnega spola so bile statistično značilne razlike (tabela 33), in sicer je 

deklet, ki bi se strinjale ali popolnoma strinjale s trditvijo, več (36,4 %) kot fantov (12,5 

%). Neodločenih je več fantov (39,6 %) kot deklet (36,4 %). 

k) Bakterije ne vsebujejo vode. 

Nekaj več kot desetina učencev (12,2 % od 94,3 %, ki so odgovorili na vprašanje) se 

strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da bakterije ne vsebujejo vode (graf 34). Malo več 

kot polovica učencev (52,4 %) se ne more odločiti. S trditvijo se ne strinja ali sploh ne 

strinja 35,3 % učencev. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 
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l) Reagiranje na dražljaje iz okolja je lastnost, značilna samo za živali. 

Na vprašanje je odgovorilo 90,8 % učencev. Od tega se 64,6 % učencev sploh ne strinja ali 

ne strinja s trditvijo, 29,1 % učencev se ne more odločiti, 6,3 % učencev pa se strinja ali 

popolnoma strinja (graf 34). Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med učenci različne starosti so bile statistično 

značilne razlike (tabela 34), in sicer se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več učencev 

starih 13 let (8 %) kot učencev starih 15 let (3,4 %). Prav tako je neodločenih več mlajših 

učencev (38 %) kot starejših (13,8 %). 

m) Vsi organizmi dobijo energijo z razgradnjo snovi. 

S trditvijo, da vsi organizmi dobijo energijo z razgradnjo snovi, se strinja ali popolnoma 

strinja 34,6 % učencev (graf 34). Večina učencev (50 % od 89,7 %, ki so odgovorili na 

vprašanje) se ne more odločiti, 15,4 % se s trditvijo sploh ne strinja ali ne strinja. Med 

odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). 

Med učenci različne starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 34), in sicer se je s 

trditvijo strinjalo ali popolnoma strinjalo 51,8 % učencev, starih 15 let, medtem ko je bilo 

takih učencev, starih 13 let, za polovico manj (25,5 %). Ni se moglo odločiti 37 % starejših 

in 56,9 % mlajših učencev. 
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Graf 34: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kako se strinjajo z naslednjimi trditvami 

Petintrideseto vprašanje: Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami v zvezi z biologijo? 

a) Pri naravoslovju (biologiji) sem ponavadi dober. 

Več kot polovica učencev (54,2 % od 95,4 %, ki so odgovorili na vprašanje) se strinja ali 

popolnoma strinja s trditvijo, da so pri biologiji dobri, 26,5 % se ne more odločiti, 19,2 % 

učencev meni, da pri biologiji niso dobri (graf 35). Med odgovori učencev različne starosti 

in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 
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b) Rad bi, da bi se v šoli učili več naravoslovja (biologije). 

Na vprašanje je odgovorilo 95,4 % učencev. Le 35 % učencev je takih, da bi se  radi v šoli 

učili več naravoslovja (biologije) in se s trditvijo strinjajo ali popolnoma strinjajo, 22,9 % 

učencev se ne more odločiti, 42,2 % pa se jih s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja (graf 

35). Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) 

(tabela 33). Med učenci različne starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 34), in 

sicer se s trditvijo strinja več učencev, starih 13 let (44,4 %), kot učencev, starih 15 let 

(17,2 %). S trditvijo se ne strinja ali sploh ne strinja 35,2 % učencev, starih 13 let, in več 

kot polovica (55,2 %) učencev, starih 15 let. 

c) Naravoslovje (biologija) je zame težja kot za večino mojih sošolcev in sošolk. 

Za 16,8 % učencev (od 95,4 %, ki so odgovorili na vprašanje) je naravoslovje (biologija) 

težja kot za njihove sošolce in sošolke, saj se s trditvijo strinjajo ali popolnoma strinjajo 

(graf 35). Ne more se odločiti 28,9 % učencev, za 54,2 % učencev naravoslovje (biologija) 

ni težja kot za njihove sošolce in sošolke, saj se s trditvijo ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. 

Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 

0,05) (tabela 33, tabela 34). 

d) Rad se učim naravoslovje (biologijo). 

Na vprašanje je odgovorilo 95,4 % učencev, od tega se jih 32,6 % rado uči naravoslovje 

(biologijo), 26,5 % se jih ne more odločiti, 41 % pa se s trditvijo ne strinja ali sploh ne 

strinja (graf 35). Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično značilnih razlik 

(p > 0,05) (tabela 33). Med učenci različne starosti so bile statistično značilne razlike 

(tabela 34), in sicer se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več mlajših učencev (40,8 %) 

kot starejših (17,2 %). Neodločenih je 27,8 % učencev, starih 13 let, in 24,1 % učencev, 

starih 15 let. 

e) Naravoslovje (biologija) mi ne gre ravno najbolje. 

Več kot polovica učencev (55,4 % od 95,4 %, ki so odgovorili na vprašanje) se s trditvijo, 

da jim naravoslovje (biologija) ne gre ravno najbolje, ne strinja ali sploh ne strinja, 21,7 % 

se jih ne more odločiti, 22,8 % se jih strinja ali popolnoma strinja (graf 35). Med odgovori 
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učencev različnega spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med 

učenci različne starosti so bile statistično značilne razlike (tabela 34), in sicer se s trditvijo 

strinja ali popolnoma strinja več učencev, starih 15 let (37,9 %), kot učencev, starih 13 let 

(14,9 %). Neodločenih je 24,1 % starejših učencev in 20,4 % mlajših učencev. 

f) Snovi pri naravoslovju (biologiji) se hitro naučim. 

Na vprašanje je odgovorilo 94,3 % učencev. Malo manj kot polovica (43,9 %) učencev se 

snov pri naravoslovju (biologiji) hitro nauči in se s trditvijo strinjajo ali popolnoma 

strinjajo. Četrtina (25,6 %) se ne more odločiti. S trditvijo se ne strinja ali sploh ne strinja 

30,5 % učencev (graf 35). Med odgovori učencev različnega spola ni bilo statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33). Med učenci različne starosti so bile statistično 

značilne razlike (tabela 34), in sicer se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja več kot 

polovica (54,7 %) učencev, starih 13 let, pri 15-letnikih pa je takih le 24,1 %. Neodločenih 

je 31 % učencev, starih 15 let, in 22,6 % učencev, starih 13 let. 

g) Mislim, da mi bo znanje naravoslovja (biologije) pomagalo v vsakdanjem življenju. 

Več kot polovica učencev (54,9 % od 94,3 %, ki so odgovorili na vprašanje) meni, da jim 

bo znanje naravoslovja (biologije) pomagalo v vsakdanjem življenju (graf 35). Slaba 

tretjina učencev (30,5 %) se ne more odločiti, 14,7 % jih meni, da jim znanje naravoslovja 

(biologije) ne bo pomagalo v vsakdanjem življenju  in se s trditvijo ne strinjajo ali sploh ne 

strinjajo. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik 

(p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

h) Rad bi imel službo, v kateri bi uporabljal naravoslovje (biologijo). 

Na vprašanje je odgovorilo 95,4 % učencev. Skoraj četrtina učencev (24,1 %) se ne more 

odločiti, ali bi imeli službo, v kateri bi uporabljali naravoslovje (biologijo) (graf 35). Samo 

22,9 % učencev se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja, več kot polovica (53 %) jih ne 

bi imela službe, v kateri bi uporabljali naravoslovje (biologijo) in se strditvijo ne strinjajo 

ali sploh ne strinjajo. Med odgovori učencev različne starosti in spola ni bilo statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 
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i) V naravoslovju (biologiji) moram biti dober, da lahko pridem na izbrano srednjo 

šolo ali gimnazijo. 

Od 95,4 % učencev, ki je odgovorilo na vprašanje, se jih 43,4 % strinja ali popolnoma 

strinja s trditvijo, malo manj kot tretjina (31,3 %) se ne more odločiti, četrtina (25,3 %) se s 

trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja (graf 35). Med odgovori učencev različne starosti in 

spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

  

Graf 35: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kako se strinjajo z naslednjimi trditvami 
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Šestintrideseto vprašanje: Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi s to 

raziskavo? 

a) Vprašanja v tem vprašalniku so bila razumljiva. 

Na vprašanje je odgovarjalo 95,4 % učencev. Za več kot polovico učencev (51,8 %) so bila 

vprašanja v vprašalniku razumljiva in se strditvijo strinjajo ali popolnoma strinjajo (graf 

36). Le za 19,2 % učencev vprašanja niso bila razumljiva in se strditvijo ne strinjajo 

oziroma sploh ne strinjajo. Ostali učenci (28,9 %) se ne morejo odločiti. Med odgovori 

učencev različne starosti in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, 

tabela 34). 

b) Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 

V raziskavi je bilo všeč sodelovati 55,4 % učencev (od 95,4 %, ki so odgovorili na 

vprašanje) (graf 36). 21,6 % učencev sodelovanje ni bilo všeč in se s trditvijo niso ali sploh 

niso strinjali, 22,9 % učencev se ni moglo odločiti. Med odgovori učencev različne starosti 

in spola ni bilo statistično značilnih razlik (p > 0,05) (tabela 33, tabela 34). 

 

Graf 36: Porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje, kako se strinjajo z naslednjimi trditvami 

v zvezi z raziskavo 
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4.2 STATISTIČNO ZNAČILNE RAZLIKE 

Tabela 33: Statistična značilnost razlik med odgovori deklet in fantov (Statistično značilne 

razlike so označene s krepkim tiskom.) 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Vprašanje U Z p 

1.  Predstavljaj si, da imaš pred seboj neznan 

objekt. Zapiši, katere lastnosti bi imel objekt, 

če bi bil živ. 

637,000 -0,169 0,866 

2.  Kaj je oprašitev? 599,500 -0,473 0,636 

3.  Kaj je vegetativno razmnoževanje? Napiši 

kakšen primer. 

14,000 -0,922 0,356 

4.  Ali so žuželke in rastline povezane? Pojasni. 588,000 -1,146 0,252 

5.  Če opazujemo vodno rastlino na svetlobi, 

vidimo, da iz nje izhajajo mehurčki. Katera 

snov izhaja? 

536,000 -0,375 0,707 

6.  Kaj je alkoholno vrenje? Napiši kakšen 

primer. 

97,500 -0,071 0,944 

7.  Kaj je ogljikov dioksid? 548,000 -0,214 0,830 

8.  Kakšen je pomen ogljikovega dioksida v 

naravi? 

361,000 -0,343 0,732 

9.  Kaj je kisik? 689,000 -1,131 0,258 

10.  Kakšen je pomen kisika v naravi? 462,500 -2,146 0,032 

11.  Pri katerih organizmih poteka fotosinteza? 499,500 -2,660 0,008 

12.  Kaj je fotosinteza? 659,000 -0,162 0,871 

13.  Kakšen je pomen fotosinteze v naravi? 382,500 -1,198 0,231 

14.  Kateri organizmi dihajo? 583,000 -0,351 0,726 

15.  Kaj je dihanje? 499,500 -0,116 0,908 

16.  Kakšen je pomen dihanja v naravi? 120,000 -0,946 0,344 

17.  Kaj je celica? 271,000 -0,727 0,467 

18.  Katere razlike med rastlinsko in živalsko 

celico poznaš? 

117,000 -0,526 0,599 
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19.  Kakšen je pomen celice v živem bitju? 36,500 -3,005 0,003 

20.  Vse celice v človeškem telesu so enake. 881,500 -0,192 0,848 

21.  Kaj je mitoza? 28,000 -0,620 0,535 

22.  Kaj so spolne celice? 235,500 -0,110 0,912 

23.  Kaj je oploditev? 410,500 -0,168 0,867 

24.  Ali vsa živa bitja dedujejo lastnosti? 762,000 -1,087 0,277 

25.  Kaj je kromosom? 55,000 -0,957 0,339 

26.  Kaj je gen? 273,500 -0,339 0,735 

27.  Kako nastanejo spolne celice? 70,000 -1,904 0,570 

28.  Kako si predstavljaš, da se prenašajo lastnosti 

staršev na potomce? 

268,500 -0,172 0,863 

29.  Kje v celici se nahaja genetska informacija? 112,000 -0,024 0,981 

30.  Kako to, da se ljudje razlikujemo med seboj 

po videzu in drugih lastnostih? 

277,000 -0,829 0,407 

31.  Kaj pomeni izraz »genetski kod«? 15,000 -0,845 0,398 

32.  Kaj odloča o tem, ali se bo rodila deklica ali 

deček? 

239,500 -0,331 0,741 

33.  Ali je mogoče, da ima črna mačka mladiče 

tigraste barve? Pojasni. 

580,000 -2,273 0,023 

34 (a) Znam uporabljati mikroskop. 735,000 -0,978 0,328 

34 (b) Če imata okular in objektiv oznako 10, je 

objekt 100-krat povečan 

668,500 -1,329 0,184 

34 (c) Med mikroskopiranjem spreminjam odprtino 

zaslonke. 

732,500 -0,037 0,971 

34 (d) Vem, kako velik je v resnici objekt, ki ga 

opazujem pod mikroskopom. 

682,000 -1,088 0,277 

34 (e) Gibanje je skupna lastnost živih bitij. 713,500 -0,639 0,523 

34 (f) Rast je lastnost živih in neživih objektov. 650,000 -1,319 0,187 

34 (g) Sončna svetloba omogoča življenje živalim. 780,500 -0,359 0,719 

34 (h) Sončna svetloba omogoča življenje rastlinam. 771,000 -0,598 0,550 
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34 (i) Sončna svetloba omogoča življenje glivam. 738,000 -0,536 0,592 

34 (j) Sončna svetloba omogoča življenje 

bakterijam. 

577,000 -2,154 0,031 

34 (k) Bakterije ne vsebujejo vode. 681,500 -1,378 0,168 

34 (l) Reagiranje na dražljaje iz okolja je lastnost, 

značilna samo za živali. 

724,000 -0,218 0,828 

34 (m) Vsi organizmi dobijo energijo z razgradnjo 

snovi. 

655,500 -0,880 0,379 

35 (a) Pri naravoslovju (biologiji) sem ponavadi 

dober. 

708,000 -1,205 0,228 

35 (b) Rad bi, da se v šoli učili več naravoslovja 

(biologije). 

761,000 -0,682 0,495 

35 (c) Naravoslovje (biologija) je zame težja kot za 

večino mojih sošolcev in sošolk. 

776,500 -0,542 0,588 

35 (d) Rad se učim naravoslovje (biologijo). 828,500 -0,043 0,966 

35 (e) Naravoslovje (biologija) mi ne gre ravno 

najbolje. 

794,500 -0,368 0,713 

35 (f) Snovi pri naravoslovju (biologiji) se hitro 

naučim. 

615,000 -1,873 0,061 

35 (g) Mislim, da mi bo znanje naravoslovja 

(biologije) pomagalo v vsakdanjem življenju. 

672,000 -1,407 0,160 

35 (h) Rad bi imel službo, v kateri bi uporabljal 

naravoslovje (biologijo). 

731,000 -0,972 0,331 

35 (i) V naravoslovju (biologiji) moram biti dober, 

da lahko pridem na izbrano srednjo šolo ali 

gimnazijo. 

710,500 -1,168 0,243 

36 (a) Vprašanja v tem vprašalniku so bila 

razumljiva. 

794,000 -0,375 0,708 

35 (b) Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 774,000 -0,563 0,573 
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Tabela 34: Statistična značilnost razlik med odgovori udeležencev različne starosti (Statistično 

značilne razlike so označene s krepkim tiskom.) 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Vprašanje U Z p 

1.  Predstavljaj si, da imaš pred seboj neznan 

objekt. Zapiši, katere lastnosti bi imel objekt, 

če bi bil živ. 

563,500 -0,312 0,755 

2.  Kaj je oprašitev? 430,000 -1,863 0,062 

3.  Kaj je vegetativno razmnoževanje? Napiši 

kakšen primer. 

11,500 -1,307 0,191 

4.  Ali so žuželke in rastline povezane? Pojasni. 610,000 -0,024 0,981 

5.  Če opazujemo vodno rastlino na svetlobi, 

vidimo, da iz nje izhajajo mehurčki. Katera 

snov izhaja? 

489,000 -0,570 0,568 

6.  Kaj je alkoholno vrenje? Napiši kakšen 

primer. 

28,500 -3,314 0,001 

7.  Kaj je ogljikov dioksid? 496,000 -0,872 0,383 

8.  Kakšen je pomen ogljikovega dioksida v 

naravi? 

266,000 -2,326 0,020 

9.  Kaj je kisik? 601,500 -1,739 0,082 

10.  Kakšen je pomen kisika v naravi? 466,000 -1,546 0,122 

11.  Pri katerih organizmih poteka fotosinteza? 608,500 -0,810 0,418 

12.  Kaj je fotosinteza? 588,000 -0,597 0,550 

13.  Kakšen je pomen fotosinteze v naravi? 332,500 -1,644 0,100 

14.  Kateri organizmi dihajo? 546,000 0,252 0,801 

15.  Kaj je dihanje? 268,000 -2,943 0,003 

16.  Kakšen je pomen dihanja v naravi? 102,500 -1,628 0,103 

17.  Kaj je celica? 172,500 -3,286 0,001 

18.  Katere razlike med rastlinsko in živalsko 

celico poznaš? 

49,000 -2,594 0,009 

19.  Kakšen je pomen celice v živem bitju? 41,000 -2,556 0,011 
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20.  Vse celice v človeškem telesu so enake. 813,500 -0,236 0,813 

21.  Kaj je mitoza? 16,000 ¸-0,695 0,487 

22.  Kaj so spolne celice? 207,500 -1,163 0,245 

23.  Kaj je oploditev? 368,500 -0,501 0,617 

24.  Ali vsa živa bitja dedujejo lastnosti? 703,500 -0,857 0,392 

25.  Kaj je kromosom? 16,000 -3,202 0,001 

26.  Kaj je gen? 187,500 -2,176 0,030 

27.  Kako nastanejo spolne celice? 30,000 -2,491 0,013 

28.  Kako si predstavljaš, da se prenašajo lastnosti 

staršev na potomce? 

196,000 -1,836 0,066 

29.  Kje v celici se nahaja genetska informacija? 73,000 -1,386 0,166 

30.  Kako to, da se ljudje razlikujemo med seboj 

po videzu in drugih lastnostih? 

236,500 -1,631 0,103 

31.  Kaj pomeni izraz »genetski kod«? 15,000 -0,845 0,398 

32.  Kaj odloča o tem, ali se bo rodila deklica ali 

deček? 

223,000 0,539 0,590 

33.  Ali je mogoče, da ima črna mačka mladiče 

tigraste barve? Pojasni. 

699,000 -0,037 0,971 

34 (a) Znam uporabljati mikroskop. 662,500 -1,116 0,265 

34 (b) Če imata okular in objektiv oznako 10, je 

objekt 100-krat povečan 

438,500 -3,481 <0,001 

34 (c) Med mikroskopiranjem spreminjam odprtino 

zaslonke. 

588,500 -1,205 0,228 

34 (d) Vem, kako velik je v resnici objekt, ki ga 

opazujem pod mikroskopom. 

665,500 -0,897 0,370 

34 (e) Gibanje je skupna lastnost živih bitij. 547,500 -2,028 0,043 

34 (f) Rast je lastnost živih in neživih objektov. 632,000 -1,157 0,247 

34 (g) Sončna svetloba omogoča življenje živalim. 506,000 -2,737 0,006 

34 (h) Sončna svetloba omogoča življenje rastlinam. 683,500 -1,165 0,244 

34 (i) Sončna svetloba omogoča življenje glivam. 569,500 -1,770 0,077 
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34 (j) Sončna svetloba omogoča življenje 

bakterijam. 

622,000 -1,242 0,214 

34 (k) Bakterije ne vsebujejo vode. 598,000 -1,801 0,072 

34 (l) Reagiranje na dražljaje iz okolja je lastnost, 

značilna samo za živali. 

525,500 -2,199 0,028 

34 (m) Vsi organizmi dobijo energijo z razgradnjo 

snovi. 

488,500 -2,261 0,024 

35 (a) Pri naravoslovju (biologiji) sem ponavadi 

dober. 

586,000 -1,959 0,050 

35 (b) Rad bi, da se v šoli učili več naravoslovja 

(biologije). 

551,000 -2,266 0,023 

35 (c) Naravoslovje (biologija) je zame težja kot za 

večino mojih sošolcev in sošolk. 

619,000 -1,623 0,105 

35 (d) Rad se učim naravoslovje (biologijo). 513,500 -2,634 0,008 

35 (e) Naravoslovje (biologija) mi ne gre ravno 

najbolje. 

520,000 -2,590 0,010 

35 (f) Snovi pri naravoslovju (biologiji) se hitro 

naučim. 

473,500 -2,929 0,003 

35 (g) Mislim, da mi bo znanje naravoslovja 

(biologije) pomagalo v vsakdanjem življenju. 

662,000 -1,072 0,284 

35 (h) Rad bi imel službo, v kateri bi uporabljal 

naravoslovje (biologijo). 

637,500 -1,430 0,153 

35 (i) V naravoslovju (biologiji) moram biti dober, 

da lahko pridem na izbrano srednjo šolo ali 

gimnazijo. 

616,500 -1,637 0,102 

36 (a) Vprašanja v tem vprašalniku so bila 

razumljiva. 

647,000 -1,347 0,178 

35 (b) Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 648,000 -1,329 0,184 

 



Pirš A. Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih.                                                                66     

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014  

5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

V prvem delu vprašalnika smo preverjali biološko znanje učencev z izbranih področij 

biologije celice in genetike. Začeli smo z vprašanjem, katere lastnosti bi imel objekt, če bi 

bil živ. Zanimivo pri odgovorih je to, da nihče od učencev ni uspel našteti vseh sedem 

lastnosti, ki jih definirata King in Sullivan (1991), to so gibanje, prehranjevanje, rast in 

razvoj, razmnoževanje, izločanje, dihanje in odzivnost na dražljaje (cit. po Venville in sod., 

2005). Samo nekaj učencev (13,7 %) je naštelo tri ali več lastnosti. Največ učencev (46,6 

%) pa je naštelo lastnosti, kot so dihanje, rast in premikanje, vendar pa so poleg tega 

navedli tudi lastnosti, ki ne označujejo življenja. Morda je vzrok za tak rezultat slabši 

priklic informacij iz spomina, saj so učenci v skladu s tedaj veljavnim učnim načrtom 

obravnavali razlike med živo in neživo naravo že v šestem razredu osnovne šole 

(Verčkovnik in sod., 1998).  

Na 2. vprašanje, kaj je oprašitev, so odgovorili skoraj vsi učenci (90,1 %), kar nakazuje da 

jim pojem oprašitve ni tuj, vendar pa imajo napačno predstavo, da je definicija oprašitve 

enaka definiciji oploditve, zato tudi tako nizek delež pravilnih odgovorov (4,2 %). Zmedo 

lahko odpravi nov pristop v učnem načrtu (2011), kjer je jasno postavljen cilj, da naj 

učenci razumejo pomen oprašitve in oploditve. Več kot polovica (58,3 %) učencev je kot 

odgovor navedla, da je opraševanje razmnoževanje rastlin, kar ni napačen odgovor, ni pa 

dovolj natančen. Pričakovali bi, da bi že zaradi vprašanja samega, kaj je opraševanje, 

učenci lažje odgovorili na 4. vprašanje, pa se je izkazalo, da je le 46,7 % učencev vedelo, 

da žuželke oprašujejo rastline in so na ta način povezane z rastlinami. Učenci so še slabše 

odgovarjali na 6. vprašanje in sicer večina učencev nima predstave, kaj je alkoholno vrenje 

(37,9 %). Veliko odgovorov je namreč nakazovalo na neposredno interpretacijo besed v 

vprašanju, da je alkoholno vrenje proces vretja alkohola pri 100 °C. Najbolj zanimivo je to, 

da nihče od 13-letnikov ni odgovoril pravilno ali delno pravilno, kljub temu da temo 

obravnavajo že v šestem razredu osnovne šole. Ker je v učnem načrtu (Verčkovnik in sod., 

1998) alkoholno vrenje izbirna učna tema, sklepamo, da obstaja možnost, da snovi še niso 

obravnavali. Slabo so se učenci odzvali tudi pri 3. vprašanju, saj je samo 21,4 % učencev 

odgovorilo, da je vegetativno razmnoževanje nespolno razmnoževanje rastlin, katerega 
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primer so potaknjenci. Ostali učenci so imeli napačno predstavo, da se pri vegetativnem 

razmnoževanju rastlina oplodi sama, da je to umetno oplojevanje ali razmnoževanje s 

cvetovi. Iz ciljev v učnem načrtu za osnovno šolo (Verčkovnik in sod., 1998) je razvidno, 

da bi morali učenci do tedaj že osvojiti pojme kot so oprašitev, povezanost žuželk in 

rastlin, alkoholno vrenje in vegetativno razmnoževanje rastlin, vendar pa so učenci v naši 

raziskavi pokazali slabo poznavanje teh tem.  

Na vprašanje, katera snov izhaja, če opazujemo vodno rastlino na svetlobi in vidimo, da iz 

nje izhajajo mehurčki, so učenci odgovarjali zadovoljivo. Več kot polovica (60 %) jih je 

vedela, da iz rastline izhaja kisik. Pravilnih odgovorov bi bilo lahko več, če učenci ne bi 

enačili pojma kisik in zrak, na kar nakazujejo tudi odgovori na 9. vprašanje (kaj je kisik). 

Vsi učenci, ki so odgovorili napačno (10,3 %), so napisali, da je kisik ekvivalenten zraku 

ali zmesi plinov, kljub temu, da je v učnem načrtu za naravoslovje (Verčkovnik in sod., 

1998) v 7. razredu zrak definiran kot zmes plinov in da  učenci spoznajo pomen kisika za 

življenje. Pri vprašanju kaj je ogljikov dioksid učenci niso imeli večjih težav, napačnih 

odgovorov je bilo samo 4,3 %, in sicer da je ogljikov dioksid cigaretni dim in strupena 

snov v ozračju, kar nakazuje, da vedo vsaj, kje se plin lahko nahaja. Učenci so dobro 

odgovarjali na vprašanji kakšen je pomen kisika in ogljikovega dioksida v naravi. Večina 

učencev (91 %) je napisala, da je kisik pomemben za dihanje in preživetje živih 

organizmov. Med tistimi, ki so odgovorili pravilno, je bilo več fantov (97,4 %) kot deklet 

(82,1 %). Oba odgovora sta sicer pravilna, vendar zelo enostavna, zaradi česar se pokaže 

tudi slabo znanje pri kasnejših vprašanjih o dihanju. Vsi dijaki, stari 15 let, vedo, da je 

glavni pomen ogljikovega dioksida v naravi uporaba le-tega v procesu fotosinteze. Vse 

napačne odgovore so prispevali le učenci, stari 13 let. 

Z vprašanji 11, 12 in 13 smo želeli preveriti znanje fotosinteze. Na vprašanje, pri katerih 

organizmih poteka fotosinteza, je delno pravilno odgovorilo 50,6 % učencev in navedlo 

samo rastline. Malo manj kot polovica (46,8 %) učencev je odgovorila pravilno in navedla 

zelene rastline, kar nakazuje, da razumejo, da poteka fotosinteza pri tistih organizmih, ki 

vsebujejo klorofil, kljub temu, da ni nihče omenil alg ali prokariontov, kar lahko nakazuje 

na to, da jih mogoče pri pouku niso omenjali. Pri vprašanju, kaj je fotosinteza, ima 32,5 % 

učencev napačno predstavo, da je to proces pri katerem nastaja klorofil ali pa da ima zaradi 

fotosinteze rastlina zeleno barvo, kar omenja že Anderson (1990) v svoji raziskavi. Kar 
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60,8 % učencev je sicer odgovorilo pravilno, vendar pa na podlagi odgovorov sklepamo, 

da se učenci bolj učijo na pamet, ter da slabo razumejo vsebino (Banet in Ayuso, 2000), na 

kar nakazujejo tudi odgovori pri vprašanju, kakšen je pomen fotosinteze v naravi. Le nekaj 

učencev (21 %) je pravilno povezalo fotosintezo z virom hrane za rastline, kar je sicer 

pravilen odgovor, vendar pa nihče ni omenil energije, ki jo rastline proizvedejo s 

fotosintezo in odvisnost vseh živih bitij na Zemlji od le-te, kar navajajo že Sadava in sod. 

(2011). Več kot polovica učencev (58 %) je navedla, da je pomen fotosinteze proizvajanje 

kisika, kar lahko izhaja iz antropocentričnega stališča, da so rastline tu samo zaradi nas, da 

lahko uporabimo kisik pri dihanju. V učnem načrtu (Verčkovnik in sod., 1998) se s 

procesom fotosinteze učenci seznanijo šele v 8. razredu, prenovljeni učni načrt (Vilhar in 

sod., 2011) predstavi temo fotosinteze že v 6. razredu, ko učenci spoznajo posamezne dele 

rastlinske celice (kloroplast) in njihove naloge. 

Pri vprašanju 14, 15 in 16 smo želeli preveriti znanje o dihanju. Večina učencev (54,9 %) 

je napisala splošen odgovor, da dihajo vsi živi organizmi. Kot delno pravilen odgovor, so 

naštevali organizme, vendar našteli največkrat le živali in ljudi, rastline so omenili le 

nekajkrat, alg ali bakterij niso omenjali. Na vprašanje, kaj je dihanje, je bil prav tako 

najbolj pogost odgovor, da je dihanje vdihavanje zraka, kar je zelo poenostavljeno 

razumevanje, ki se ujema z ameriško raziskavo (Anderson, Shledon in Dubay, 1990). V 

našem vzorcu se je poenostavljeno razumevanje večinoma pojavljalo med 13-letniki (57,1 

%), medtem ko so 15-letniki (68,2 %) že podali nekoliko bolj kompleksen odgovor, in 

sicer, da je dihanje proces izmenjave plinov, kjer se porablja kisik in nastaja ogljikov 

dioksid. Naslednje vprašanje je izpostavilo pomen dihanja v naravi, na kar je odgovorilo le 

40,2 % učencev in od tega je za 76,5 % učencev pomen dihanja v preživetju živih bitij. 

Odgovor seveda ni napačen, je pa zelo enostaven. Razlog za slabše znanje pri 13-letnikih 

je lahko dejstvo, da obravnavajo zunanje in celično dihanje šele v 9. razredu osnovne šole 

(Verčkovnik in sod., 1998), ne pojasnjuje pa, zakaj nihče od dijakov, starih 15-let, ni 

omenil, da je to proces, ki oskrbuje celice z energijo, kar nakazuje, da tekom dveh let 

učenci niso poglobili svojega znanja.  

Na vprašanja o celici so učenci odgovarjali slabo, kar sta v svoji raziskavi ugotovila že 

Banet in Ayuso (2000), kjer dijaki niti niso vedeli, da so vsa živa bitja zgrajena iz celic. 

Kaj je celica, nas je zanimalo v 17. vprašanju, na katero je odgovorilo 56,3 % učencev, od 
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tega so skoraj vsi (95,7 %) odgovorili, da je celica neka majhna stvar v našem telesu ali 

listu. To je verjetno posledica dejstva, da so v skladu z učnim načrtom (Verčkovnik in sod., 

1998) snov o celici obravnavali šele v 9. razredu. Z novim učnim načrtom (Vilhar in sod., 

2011) učenci spoznavajo celice bolj natančno že v šestem razredu osnovne šole. Zanimivo 

pa je, da se tudi dijaki stari 15 let niso odrezali nič bolje, saj je le 11,5 % dijakov na 

vprašanje odgovorilo pravilno. Razlike med živalsko in rastlinsko celico je napisalo samo 

36,8 % učencev, kar lahko nakazuje, da večina učencev ni bila seznanjena z učno temo do 

tedaj, ko so reševali vprašalnik, zato je bilo tudi več pravilnih odgovorov (83,3 %) med 

starejšimi učenci kot med mlajšimi (37,5 %). V učnem načrtu (Verčkovnik in sod., 1998) 

je bilo razlikovanje med rastlinsko in živalsko celico postavljeno šele v 9. razred osnovne 

šole, v prenovljenem učnem načrtu (Vilhar in sod., 2011) učenci spoznavajo osnovno 

zgradbo rastlinske in živalske celice že v 6. razredu in nadgrajujejo osnovno znanje te teme 

v 7. razredu. Tudi na vprašanje, kakšen je pomen celice, je odgovarjalo le 32,2 % učencev. 

Tako kot pri prejšnjih dveh vprašanjih se tudi tu kaže razlika med 15-letniki, med katerimi 

jih je 66,7 % odgovorilo pravilno ali delno pravilno, in 13-letniki, ki niso napisali 

nobenega pravilnega odgovora, 20 % pa jih je odgovorilo delno pravilno, kar lahko izhaja 

iz neformalno pridobljenega znanja. Učenci so zopet bolj samozavestno odgovarjali na 20. 

vprašanje, in sicer jih 90,7 % ve, da vse celice v človeškem telesu niso enake. Na 

vprašanje, kaj so spolne celice, je odgovorilo le 52,9 % učencev, od tega 32,6 % z napačno 

predstavo, da so to na primer celice različnih spolov. Še manj (24,1 %) jih je odgovorilo na 

27. vprašanje (kako nastanejo spolne celice). Nihče od 13-letnikov ni napisal pravilnega ali 

delno pravilnega odgovora. 

Slabo so učenci odgovarjali tudi na vprašanje, kaj je mitoza. Le 18,4 % učencev je napisalo 

odgovor, zato sklepamo, da s temo niso bili dobro seznanjeni. Učenci so napačno 

odgovarjali, da je to spolna celica ali celo lastnost. Na 23. vprašanje, kaj je oploditev, je 

odgovorilo 66,7 % učencev, od tega ima 34,5 % učencev napačno predstavo, da je to 

spolni odnos, spolno ali nespolno razmnoževanje. 

Pri vprašanjih iz genetike so bili rezultati zelo raznoliki. Na vprašanje, kaj je kromosom, je 

odgovorilo le 27,6 % učencev, od tega je bilo 29,2 % pravilnih odgovorov, ki pa so jih 

prispevali dijaki, stari 15 let, vsi učenci, stari 13 let, so odgovorili napačno. Nekoliko 

boljšo predstavo imajo učenci o tem, kaj je gen. Odgovorilo je 55,2 % učencev. Tudi tu so 
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se pokazale razlike med znanjem učencev različnih starosti. Dijaki, stari 15 let so napisali 

20 % pravilnih odgovorov in nobenega napačnega, medtem ko so učenci, stari 13 let, 

napisali le 3 % pravilnih odgovorov in 9,1 % napačnih. Na vprašanje je 85,4 % učencev 

odgovorilo delno pravilno, in sicer, da je to nekaj kar dedujemo, odgovori pa sovpadajo z 

raziskavo, ki sta jo naredila Venville in Treagust (1998). Skladno s tem tudi pri 28. 

vprašanju, kako si predstavljaš, da se prenašajo lastnosti staršev na potomce, nekateri 

učenci (46,8 %) odgovarjajo, da se prenašajo preko genov. Podobno se odzovejo pri 30. 

vprašanju, kako to, da se ljudje razlikujemo med seboj po videzu in drugih lastnostih. 

Odgovorilo je 57,5 % učencev, od tega je 68 % učencev omenilo drugačne gene, različen 

genski zapis in različne dedne lastnosti. Odgovori, kot so mutacija celic in drugačne celice, 

so bili napačni in so pokazali, da 24 % učencev nima predstave, zakaj se ljudje razlikujemo 

po videzu in ostalih lastnostih. Kot omeni že Elrod (2007), učenci torej imajo neko 

predstavo, kaj funkcija genov je, ne znajo pa opisati, kaj točno geni so. Na naslednje 

vprašanje, kje v celici se nahaja genetska informacija, je prav tako odgovarjala manjšina 

(34,5 %). Več kot desetina učencev (16,7 %) je odgovorila, da v kromosomih oziroma 

genih, ostalih 20 % učencev je odgovorilo, da v notranjosti celice, v sredini. Da bi se 

izognili takim odgovorom, bi bilo mogoče bolje, če bi vprašanje postavili bolj natančno, in 

sicer v katerem organelu v evkariontski celici se nahaja genetska informacija. Na 31. 

vprašanje, kaj pomeni izraz »genetski kod«, je odgovarjalo le 13,8 % učencev, večina je 

odgovorila napačno, popolnoma pravilnega odgovora pa ni bilo. V osnovni šoli te snovi še 

niso obravnavali, učenci, ki so odgovorili delno pravilno, so torej znanje osvojili po 

neformalni poti. Na vprašanje, ali se bo rodila deklica ali deček, je odgovarjalo 51,7 % 

učencev. Glede na to, da le 29,2 % dijakov ve, kaj je kromosom, so bile napačne predstave 

pričakovane. Kar 62,2% učencev meni, da o spolu odločajo celice ali spolni organi. Veliko 

več učencev (90,8 %) je odgovarjalo na 33. vprašanje, kjer smo spraševali, ali je mogoče, 

da ima črna mačka mladiče tigraste barve. Napačnih odgovorov je bilo samo 6,3 %. 

Sklepamo, da jim je tema bolj poznana zaradi lastnih izkušenj. Dekleta so pri tem 

vprašanju odgovarjala bolje kot fantje. Na 24. vprašanje je odgovarjalo 96,6 % učencev, od 

tega jih je 76,2 % odgovorilo, da vsa živa bitja dedujejo lastnosti. Glede na odgovore na 

predhodna vprašanja sklepamo, da so znanje dobili neformalno. Po učnem načrtu 

(Verčkovnik in sod., 1998) so učenci šele v 9. razredu usvojili pojme, kot so mitoza, 

mejoza, kromosomi, DNA in celica. Prenovljeni učni načrt (Vilhar in sod., 2011) postavlja 
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te teme in osnove dedovanja že v 8. razred, v 9. razredu pa jih nadgradi in razširi. Iz 

odgovorov učencev vidimo, da se, ko je govora o genetiki, pogosto pojavljajo napačne 

predstave, saj učenci to znanje pridobivajo zunaj šole, po neformalni poti, torej prek 

televizijskih oddaj, filmov ali revij (Venville in sod., 2005).  

Pri trditvah pri 34. vprašanju, je 80,7 % učencev odgovorilo, da znajo uporabljati 

mikroskop, kar je zanimivo, saj le 28,4 % učencev ve, da je objekt 100-krat povečan, če 

imata okular in objektiv oznako 10. Med temi, ki so se s trditvijo strinjali, je bilo veliko 

več starejših učencev (62,1 %) kot mlajših (9,6 %). Med mikroskopiranjem ne spreminja 

odprtino zaslonke 16,7 % učencev, manj kot tretjina (23,5 %) učencev pa niti ne ve kako 

velik je v resnici objekt, ki ga opazujejo pod mikroskopom. S trditvijo, da je gibanje 

skupna lastnost živih bitij, se ne strinja 25,1 % učencev, med katerimi je več dijakov (34,6 

%), starih 15 let, kot učencev, starih 13 let (19,6 %). 18,8 % učencev se strinja s trditvijo, 

da je rast lastnost živih in neživih objektov. 6,3 % učencev (od tega 8 % mlajših in 3,4 % 

starejših učencev) se strinja s trditvijo, da je reagiranje na dražljaje iz okolja lastnost, 

značilna samo za živali, kar nas ne preseneča, saj učenci že pri 1. vprašanju, ko so naštevali 

lastnosti, ki bi jih imel objekt, če bi bil živ, niso pokazali zadovoljivega znanja. Na trditve, 

da svetloba omogoča življenje živalim, rastlinam, glivam in bakterijam, so se učenci 

odzvali različno. Največ učencev (86,6 %) meni, da to drži za rastline, malo manj (68,3 %) 

pa jih meni, da to velja tudi za živali, kjer se strinja več mlajših učencev (79,3 %) kot 

starejših (48,2 %). Pri glivah se je strinjalo še manj učencev, in sicer 50,6 %, medtem ko le 

22,2 % učencev meni, da svetloba omogoča življenje bakterijam; to trditev je podprlo več 

deklet kot fantov. S trditvijo, da bakterije ne vsebujejo vode, se strinja 12,2 % učencev, več 

kot polovica (52,4 %) pa se jih ne more odločiti. Sklepamo, da o bakterijah in glivah 

učenci še nimajo dovolj znanja, kar lahko izhaja iz tega, da je v učnem načrtu (Verčkovnik 

in sod., 1998) poudarek na človeku, rastlinah in živalih. S trditvijo, da vsi organizmi dobijo 

energijo z razgradnjo snovi, se strinja 34,6 % učencev, od tega je podprlo trditev kar 51,8 

% učencev, starih 15 let, in 25,5 % učencev, starih 13 let. Z novim učnim načrtom (Vilhar 

in sod., 2011) se lahko teme bolj razjasnijo, saj učenci primerjajo zgradbo in delovanje 

celice človeka s celicami drugih živali, rastlin, gliv in bakterij. 

V drugem delu vprašalnika smo preverjali odnos učencev do biologije oziroma 

naravoslovja. Več kot polovica učencev (54,2 %) pravi, da so pri naravoslovju (biologiji) 



Pirš A. Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih.                                                                72     

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014  

dobri, medtem ko druga polovica učencev (55,4 %) pravi, da jim naravoslovje (biologija) 

ne gre ravno najbolje; to trdi več starejših učencev (37,9 %) kot mlajših (14,9 %). 35 % 

učencev je odgovorilo, da bi se v šoli radi učili več naravoslovja (biologije) in sicer si to 

želi več 13-letnikov (44,4 %) kot 15-letnikov (17,2%). Naravoslovje (biologijo) se rado uči 

32,6 % učencev in podobno kot pri prejšnji trditvi, se tudi tu naravoslovje (biologijo) raje 

učijo mlajši (40,8 %) kot starejši (17,2 %) učenci. 16,8 % učencem se zdi, da je 

naravoslovje (biologija) zanje težje kot za njihove sošolce in sošolke. Kar 43,9 % učencev 

se snov pri naravoslovju (biologiji) nauči hitro, in sicer se s trditvijo strinja več 13-letnikov 

(54,7 %) kot 15-letnikov (21,1 %). Več kot polovica učencev (54,9 %) meni, da jim bo 

znanje naravoslovja (biologije) pomagalo v vsakdanjem življenju, obenem pa si samo 22,9 

% učencev želi službo, v kateri bi uporabljali naravoslovje (biologijo). 43,4 % učencev je 

odgovorilo, da si prizadevajo biti dobri v naravoslovju (biologiji), da lahko pridejo na 

izbrano srednjo šolo ali gimnazijo. 

Tretji del vprašalnika nam je pokazal odnos učencev do raziskave. Več kot polovica 

učencev (51,8 %) se strinja, da so bila vprašanja v tem vprašalniku razumljiva, kar lahko 

povežemo z učenci, ki pravijo, da so pri naravoslovju oziroma biologiji dobri. Le 19,2 % 

učencev vprašanj ni razumelo dobro. V raziskavi je bilo všeč sodelovati 55,4 % učencem, 

21,6 % učencem pa v raziskavi ni bilo všeč sodelovati. 

Pri primerjavi učnih načrtov se je izkazalo, da ponuja nov učni načrt bolj natančen opis 

vsebin in pojmov in večjo občutljivost za potencialne napačne predstave učencev. 

Smiselno bi bilo narediti raziskavo, kjer so učenci že vključeni v pouk z novim učnim 

načrtom in primerjati, ali je nivo znanja in razumevanja drugačen, kot je bil pri starem 

učnem načrtu. 

Kot sta že ugotovila Banet in Ayuso (2000) v svoji raziskavi, lahko tudi glede na naše 

rezultate zaključimo, da imajo učenci in dijaki slabo temeljno biološko znanje. 
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5.2 SKLEPI 

V sklopu raziskave smo postavili 3 delovne hipoteze. 

 

Prvo hipotezo, ki pravi, da učenci, stari 13 in 15 let, ne kažejo zadovoljivega znanja, pri 

čemer zadovoljivo znanje pomeni vsaj 60 % pravilno rešenih nalog, smo sprejeli. Učenci 

so uspeli pravilno rešiti le polovico rešenih nalog. 

 

Drugo hipotezo, ki pravi, da bodo med 13- in 15-letniki razlike v količini in kakovosti 

znanja, smo delno sprejeli, saj se je izkazalo, da so pri 14 vprašanjih dijaki, stari 15 let, 

odgovorili pravilno ali navedli bolj kompleksen odgovor, medtem ko so učenci, stari 13 let, 

odgovorili napačno ali navedli zelo preprost odgovor. 

 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da med odgovori deklet in fantov ne bo razlik ne v količini niti v 

kakovosti znanja smo delno sprejeli, saj se je izkazalo, da so dekleta na 4 vprašanja 

odgovorila bolje od fantov, medtem ko so fantje odgovorili bolje od deklet le pri enem 

vprašanju.  

6 POVZETEK 

Temeljne biološke teme, kot so biologija celice, genetika in celična fiziologija, so učne 

vsebine,  ki jih učenci spoznavajo v osnovni šoli in nadgrajujejo v srednji šoli. Kljub 

pogostemu obravnavanju teh tem, pa so za učence in dijake še vedno zahtevne, kar 

povzroča veliko nerazumevanja in napačnih predstav, ki so jih v svojih raziskavah našli 

tudi mnogi tuji avtorji. 

V naši raziskavi smo želeli z izbranimi vprašanji preveriti količino in kakovost znanja o 

citologiji in genetiki pri 13- in 15-letnikih, ugotoviti, ali so učenci v dveh letih šolanja 

dosegli višji nivo znanja in kakšne so značilne napačne predstave teh učencev. 

Testiranje smo izvedli na vzorcu 87 učencev, starih 13 in 15 let. Test je vseboval 36 

vprašanj, od tega vprašanja odprtega tipa o citologiji in genetiki, vprašanja o odnosu, ki ga 

imajo učenci do naravoslovja oziroma biologije, in vprašanja o odnosu, ki ga imajo učenci 

do same raziskave. 
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Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da je znanje učencev pomanjkljivo in 

nezadovoljivo. Le na polovico vprašanj so učenci odgovorili pravilno. Veliko znanja je 

faktografskega in pridobljenega neformalno, predvsem pri vprašanjih povezanih z 

genetiko. Tekom celotnega vprašalnika se kaže veliko napačnih predstav, čeprav jih je 

polovico manj pri dijakih, starih 15 let. Pri petih vprašanjih se je pokazala statistično 

pomembna razlika med odgovori fantov in deklet, od tega so le pri enem vprašanju fantje 

odgovarjali bolje od deklet. 

Primerjava učnih načrtov je pokazala, da ponuja nov učni načrt bolj natančen opis vsebin 

in pojmov ter večjo občutljivost za potencialne napačne predstave učencev.  
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PRILOGA 

VPRAŠALNIK  

 

 

 

 

1. Predstavljaj si, da imaš pred seboj neznan objekt. Zapiši, katere lastnosti bi imel 

objekt, če bi bil živ 

 

2. Kaj je oprašitev? 

 

3. Kaj je vegetativno razmnoževanje? Napiši kakšen primer? 

 

4. Ali so žuželke in rastline povezane? Pojasni. 

 

5. Če opazujemo vodno rastlino na svetlobi, vidimo, da iz nje izhajajo mehurčki. 

Katera snov izhaja?  

 

6. Kaj je alkoholno vrenje? Napiši kakšen primer? 

 

7. Kaj je ogljikov dioksid? 

 

8. Kakšen je pomen ogljikovega dioksida v naravi?  

 

9. Kaj je kisik? 

 

10. Kakšen je pomen kisika v naravi?  

 

11. Pri katerih organizmih poteka fotosinteza? 

 

12. Kaj je fotosinteza? 

 

13. Kakšen je pomen fotosinteze v naravi?  

 

14. Kateri organizmi dihajo? 

 

15. Kaj je dihanje?  

 

16. Kakšen je pomen dihanja v naravi?  

 

17. Kaj je celica?  

 

18. Katere razlike med rastlinsko in živalsko celico poznaš? 

 

19. Kakšen je pomen celice v živem bitju? 

 

Spol Ž M 

Razred OŠ 8 SŠ 1 
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20. Vse celice v človeškem telesu so enake.  DA  NE 

 

21. Kaj je mitoza?  

 

22. Kaj so spolne celice?  

 

23. Kaj je oploditev? 

 

24. Ali vsa živa bitja dedujejo lastnosti?   DA   NE 

 

25. Kaj je kromosom? 

 

26. Kaj je gen? 

 

27. Kako nastanejo spolne celice?  

 

28. Kako si predstavljaš, da se prenašajo lastnosti staršev na potomce? 

 

29. Kje v celici se nahaja genetska informacija?  

 

30. Kako to, da se ljudje razlikujemo med seboj po videzu in drugih lastnostih? 

 

31. Kaj pomeni izraz “genetski kod”? 

 

32. Kaj odloča o tem, ali se bo rodila deklica ali deček? 

 

33. Ali je mogoče, da ima črna mačka mladiče tigraste barve? Pojasni. 

 

34. Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? 

V vsaki vrstici označi samo en križec. 
S križcem označi trditev, če: 

A- Popolnoma se strinjam 
B- Strinjam se 
C- Ne morem se odločiti  
D- Ne strinjam se  
E- Sploh se ne strinjam 

TRDITEV A B C D E 

a) Znam uporabljati mikroskop.      

b) Če imata okular in objektiv oznako 10, je objekt 100-krat povečan.       

c) Med mikroskopiranjem spreminjam odprtino zaslonke.      

d) Vem, kako velik je v resnici objekt, ki ga opazujem z mikroskopom.      

e) Gibanje je skupna lastnost živih bitij.      

f) Rast je lastnost živih in neživih objektov.      

g) Sončna svetloba omogoča življenje živalim.      

h) Sončna svetloba omogoča življenje rastlinam.      

i) Sončna svetloba omogoča življenje glivam.      
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35.  Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami v zvezi z biologijo? 

 

TRDITEV A B C D E 

a) Pri naravoslovju (biologiji) sem ponavadi dober.      

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

c) Naravoslovje (biologija) je zame težja kot za večino mojih sošolcev in sošolk.      

d) Rad se učim naravoslovje (biologijo).      

e) Naravoslovje (biologija) mi ne gre ravno najbolje.      

f) Snovi pri naravoslovju (biologiji) se hitro naučim.      

g) Mislim, da mi bo znanje naravoslovja (biologije) pomagalo v vsakdanjem 

življenju. 

     

h) Rad bi imel službo, v kateri bi uporabljal naravoslovje (biologijo).      

i) V naravoslovju (biologiji) moram biti dober, da lahko pridem na  izbrano 

srednjo šolo ali gimnazijo. 

     

 

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

 

TRDITEV A B C D E 

a) Vprašanja v tem vprašalniku so bila razumljiva.      

b) Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.      

 

 

 Če nam želiš še kaj sporočiti, lahko napišeš tukaj.  

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje 

 

 

 

j) Sončna svetloba omogoča življenje bakterijam.      

k) Bakterije ne vsebujejo vode.      

m) Reagiranje na dražljaje iz okolja je lastnost, značilna SAMO za živali.      

n) Vsi organizmi dobijo energijo z razgradnjo snovi.      


