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POVZETEK 

V diplomskem delu je obravnavan razvoj učenja z raziskovanjem na primeru forenzike. V 

teoretičnem delu je opredeljen pojem učenja z raziskovanjem in primerjava s klasičnim 

poučevanjem, različne metode poučevanja, kot so: simulacija, terensko delo, projektno delo, 

demonstracija in eksperiment. Opisana je tudi igra vlog, skupinsko delo in oblikovanje 

skupin. Temu sledijo vsebine iz forenzike, ki jih lahko obravnavamo tudi v šoli kot del pouka 

ali kot naravoslovni dan: prstni odtisi, analiza las in vlaken, DNA kot dokazni material, krvna 

sled in snovi. 

V delu so bili analizirani učni načrti in učbeniki za biologijo, gospodinjstvo in naravoslovje. 

Namen je bil ugotoviti, ali je tema forenzika zastopana v učnih načrtih in učbenikih, kako bi 

razvili učne pristope za poučevanje forenzike v šoli ter možnosti medpredmetne povezave 

biologije, gospodinjstva in naravoslovja, kadar poučujemo forenzične vsebine v osnovni šoli.  

Razvit je bil eksperiment z naslovom »Kako odkrijemo prstni odtis?« v modulu PROFILES 

(Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem ), ki je projekt 

7. evropskega okvirnega programa in je namenjen poučevanju in učenju naravoslovnih 

predmetov na osnovi družbeno-naravoslovnega konteksta z raziskovanjem. 

 

KLJUČNE BESEDE: učenje z raziskovanjem, forenzika, projekt PROFILES 
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ABSTRACT 

The thesis discusses the development of inquiry-based learning through forensics. Theoretical 

part defines the concept of inquiry-based learning and comparison with the classical teaching, 

different teaching methods such as simulation, fieldwork, project work, demonstration and 

experiment. Role play, group work and procedure of forming groups are also described in the 

thesis. This is followed by the contents of forensics that can be used in school as part of a 

lesson or as a science day: fingerprints, hair and fiber analysis, DNA as evidence, blood trace 

and trace substances.  

Curricula and textbooks of biology, home economics and science were analyzed in this thesis. 

The goals were to determine whether forensics is represented in curricula and textbooks, 

learning how to develop approaches to teaching forensics at the school and the possibility of 

cross-curricular links of biology, home economics and science when we teach forensics as a 

part of the lessons. 

An experiment was developed with the title "How to detect a fingerprint?" in PROFILES 

module (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education 

through Science), which is a project of the 7th European Framework Programme and is aimed 

at teaching and learning of science subjects on inquiry-based learning. 

 

KEYWORDS: inquiry-based learning, forensics, PROFILES project 
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1 UVOD 

 

Marsikdo je v poplavi televizijskih serij naletel na temo, pri kateri se govori o forenzičnih 

raziskavah. Tudi osnovnošolci velikokrat spremljajo serije, novice in revije, v katerih opazijo 

veliko zanimivosti. Večina televizijskih serij je narejenih na način, pri katerem predstavljajo 

hitro in učinkovito reševanje zločinov – vse se zgodi v nekaj urah, največ v enem dnevu. 

Ravno to je težava, ki pri učencih sproži napačne predstave o laboratorijskih preiskavah in 

forenzičnem raziskovanju. Z različnimi pedagoškimi tehnikami lahko dosežemo, da učenci 

skozi raziskovanje usvojijo osnovne laboratorijske tehnike, spoznajo način dela forenzičnega 

raziskovalca ter se preko igre vlog naučijo določenih učnih vsebin in jih tudi razumejo. 

Zanimanje za naravoslovje je šibko na vseh ravneh šolanja, zato je potrebno učence 

spodbuditi k raziskovanju, učenju in zanimanju. Glede na rezultate raziskave TIMSS (2011), 

dosega najvišji mejnik znanja v Sloveniji le 13% učencev (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 

2012). 

V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljeno poučevanje z raziskovanjem in 

primerjava s klasičnim načinom poučevanja, različne metode poučevanja, igra vlog in njen 

pomen, skupinsko delo in oblikovanje skupin ter vsebine iz forenzične znanosti: prstni odtisi, 

analiza las in vlaken, DNA kot dokazni material, krvna sled in različne snovi. V empiričnem 

delu sem raziskovala učne načrte biologije, gospodinjstva ter naravoslovja in ugotavljala 

vključenost forenzičnih vsebin v učni načrt. Analizirala sem tudi nekaj učbenikov iz 

omenjenih predmetov ter raziskovala, kako bi lahko vključili forenzične eksperimente v pouk. 

V modulu PROFILES (priloga 1) sem razvila eksperiment z vsebino iz prstnih odtisov, ki je 

uporaben tako za učitelja kot za učence.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

Leta 2011 je potekla mednarodna raziskava trendov v znanju matematike in naravoslovja 

TIMSS. Raziskava je pokazala, da učenci z bolj pozitivnim odnosom do naravoslovja 

dosegajo boljše rezultate. Učenci, ki so pri naravoslovju bolj uspešni, se ga bodo tudi veliko 

rajše učili. Poleg motivacije pa potrebujejo učenci tudi priložnost za učenje. Na motivacijo 

vpliva samozavest učencev pri učenju ter zanimivost predmeta. V Sloveniji je odstotek 

učencev, ki se radi učijo naravoslovje, precej nizek (41 %). Mednarodno povprečje je 53 %.  

Potrebno bo torej poiskati rešitve, da bo odstotek učencev, ki se radi učijo naravoslovje višji. 

Učenci so bolj motivirani za učenje naravoslovnih vsebin, če doseženo znanje cenijo in ga 

prepoznavajo kot koristno – še posebno takrat, kadar gre za njihovo nadaljnje šolanje in 

poklicne odločitve. Za uspešno motivacijo učencev je izredno pomemben učitelj, ki lahko 

uporablja različne aktivne pristope poučevanja in s tem pritegne učence k oblikovanju novega 

znanja in da pridobijo veselje za učenje predmeta. Eden od načinov učenja naravoslovja je 

tudi učenje z raziskovanjem, pri katerem se poudarja vključevanje učencev v raziskave. 

Pomembna je tudi šolska klima, ki je lahko pozitivna ali negativna. Učenci, ki obiskujejo  šole 

z bolj pozitivno klimo, imajo tudi bolj pozitivna stališča do šole in s tem tudi višje učne 

dosežke (Japelj Pavešić et al., 2011). Učenje naravoslovja ne bi smelo biti osnovano le na 

učenju iz učbenikov, temveč na pristopih, pri katerih je v ospredju izobraževalno naravnano 

poučevanje. To poučevanje izhaja iz vsebin, ki so učencem znane in pomembne. S tem 

povečamo širši spekter naravoslovne pismenosti (Holbrook, 2013). 

Izvedba forenzičnega naravoslovnega dne ali vključevanje forenzične znanosti v pouk lahko 

poveča učenčevo motivacijo. Veliko učencev se srečuje s pojmom forenzika in njihovimi 

eksperimenti preko različnih medijev – največ preko televizije in različne mladinske 

literature. S poskusi, ki jih uvedemo v sam pouk, lahko povečamo učenčevo samozavest, saj 

je tema zanimiva, poučna ter omogoča učenje naravoslovja z raziskovanjem. Kadar učence 

razdelimo v skupine ali jim določimo igro vlog, razvijajo možnost sodelovanja, 

argumentiranja, kritičnega mišljenja, postanejo veliko bolj samozavestni ter ustvarjalni.  
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2.1 Učenje z raziskovanjem 

 

Poučevanje naravoslovnih znanosti ne pripravlja učence na svet, ki je statičen in fiksen, 

ampak pripravlja učence na vsakdanje spremembe in izzive v njihovem življenju (Shamsudin, 

Abdullah in Yaamat, 2013). V učilnici je potrebno ustvariti klimo, ki spodbuja mišljenje 

učencev (Smith, 2013).  

V več primerih so učitelji preveč zaposleni s svojim akademskim znanjem in aktivnostmi, ki 

pripomorejo pri izboljšanju ugleda in dosežkov šole. To ne omogoča učencem, da se učijo za 

življenje, temveč le za določen trenutek (Shamsudin et al., 2013). Učenci poglobijo in 

ponotranjijo znanje in zgradijo razumevanje na osnovi lastnih izkušenj in v interakciji z 

drugimi. Ravno to je velik primanjkljaj v številnih razredih – veliko učiteljev uporablja zaprt 

tip vprašanj, ki ne spodbuja mišljenja, temveč le omejuje raziskovanje in poglabljanje 

učenčevih idej (Smith, 2013). 

Učenje z raziskovanjem je definirano glede na to, kako učenec dobi določene informacije z 

raziskovanjem, torej ga zanima potek dogodka in iskanje odgovorov na različna vprašanja. 

Hiangova razlaga, ki jo opisuje Shamsudin (et al., 2013), vsebuje raziskovanje problema, 

iskanje odgovorov s kritičnim mišljenjem, navajanjem sklepov in podajanjem vprašanj – v 

vsem tem pa učenec razmišlja kreativno in uporablja svojo intuicijo. 

Raziskovanje je strategija dejavnega učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. S tem 

sledimo dvema temeljnima ciljema izobraževanja: ohraniti radovednost otrok in trajen interes 

za znanje in oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov 

(Turnšek, 2002 v Meglič, 2012). 

Cilj učenja z raziskovanjem je procesne narave. Kadar učencem omogočimo raziskovanje, jim 

s tem spodbujamo notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. Radovednost je zaželena in 

spodbujena. Vloga učitelja je, da spodbuja in podpira otroke pri samostojnem iskanju 

odgovorov, pri dokumentiranju in analiziranju podatkov, kar je izziv tako za otroke, kot za 

učitelje (Meglič, 2012 v prav tam). 

Pomembni so trije procesi: raziskovanje, odkrivanje ter izkušnje. Raziskovanje je proces 

razumevanja naravoslovnih in drugih znanosti z eksperimenti. Učenci poskušajo, testirajo in 

zbirajo informacije, ki jih vodijo do določenih vzorcev in povezav, ki velikokrat vodijo v 

odkritja . Odkrivanje vodi v formiranje znanja, pojmov in generalizacijo, izkušnje pa so jedro, 

ki omogočajo tako raziskovanje kot odkrivanje. Učenje naravoslovja z raziskovanjem (angl. 

IBSE: Inquiry Based Science Education) je pomembno za razvijanje kritičnega mišljenja, 
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podajanja mnenj, sprejemanja odločitev, toleranco v skupini in avtonomnost posameznika 

(Shamsudin et al., 2013). 

 

2.2 Različne metode poučevanja 

 

Študije kažejo, da študentje pedagoških smeri, ki se že med študijem in prakso srečajo s 

poučevanjem z raziskovanjem, dosegajo pri rednem delu boljše poučevalne aktivnosti pri 

naravoslovju. Prav tako imajo večje možnosti, da učencem predstavijo take eksperimente, ki 

so del vsakdanjega življenja, ki jih nato učenci znajo uporabiti v novih situacijah (Shamsudin 

et al., 2013). 

Učitelji morajo poskrbeti, da uporabijo pri pouku ustrezno učno gradivo in s tem preprečijo 

napačne ter naivne predstave učencev. Ena izmed metod je uporaba diagnostičnih vprašanj, s 

katerimi spodbudimo učence, da sodelujejo v razpravah, pri čemer se soočajo z lastnim 

razumevanjem pojmov. Če učitelji uporabijo učenčeve odgovore na relevantna vprašanja, 

lahko to spodbudi in podpre aktivno učenje. Učenec je tako sposoben nadgraditi svoje znanje, 

ga posplošiti in uporabiti v drugih primerih in pri drugih predmetih, ne le na tistih, ki so 

predstavljeni pri določenem predmetu. Naravoslovna pismenost se lahko razvija le, če učitelji 

uporabljajo ustrezen naravoslovni jezik in spodbujajo učence, da se izrazijo strokovno 

pravilno in natančno – še posebno pri opisovanju naravnih pojavov in pojmov (Devetak in 

Glažar, 2014). 

Poznamo pet metod: simulacija, terensko delo, projektno delo, demonstracija in eksperiment 

(Hohloch, Grove & Bretz, 2007, v Shamsudin, Abdullah in Yaamat, 2013): 

1. Simulacija vsebuje igro vlog, igre na splošno ter modele za raziskovanje. Modeli so 

del eksperimentalnega učenja, kjer učitelj predstavi neko situacijo, v katero se mora 

učenec vživeti. Ta metoda je dobra za razumevanje konceptov in različnih stanj.  

2. Terensko delo je akademsko ali raziskovalno delo, ki se izvaja v naravnem okolju in 

ne v laboratorijih ali učilnicah. Pri terenskem delu se učenci naučijo naravoslovja z 

opazovanjem, diskusijo, analizo in zbiranjem podatkov. Učenci se ne le učijo dela 

drug z drugim, temveč gradijo razumevanje v naravnem okolju. Shamsudin et al. 

(2013) navaja, da učenci in učitelji vidijo terensko delo kot izziv, pri katerem uživajo 

in raziskujejo, opazujejo in analizirajo. 

3. Bistvo projektnega dela je, da učitelj razdeli delo med učence, ki so razdeljeni v 

skupine. Idealno skupino sestavlja maksimalno trije učenci. Skupina mora sama izbrati 
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vsebino projekta, ki se nanaša na določeno temo. To pomaga učencem pri globljem 

razumevanju naravoslovnih pojmov, kako uporabiti določeno znanje idr. Hkrati 

pomaga učitelju pri njegovem pedagoškem delu in znanju. 

4. Demonstracija dokazuje obstoj ali resnico nečesa preko dokazov in s tem pomaga pri 

učenčevem razumevanju in učenju. Čeprav morajo učitelji vložiti veliko truda in dela 

v pripravo demonstracije, so končni rezultati zelo pozitivni. Ta metoda učitelja 

postavlja v ospredje kot posrednika informacij – učitelj postane bolj kreativen, učenci 

bolj motivirani. 

5. Eksperiment je jedro pri raziskovanju in pomemben del pouka naravoslovja. 

Eksperiment spodbudi učence, da testirajo hipoteze, manipulirajo z objekti in se 

naučijo dela v skupini. Z eksperimentom se tudi naučijo videti in povezovati različne 

vsebine veliko boljše kot s klasičnim poukom.  

 

2.3 Učenje z raziskovanjem v primerjavi s klasičnim poučevanjem  

 

Metode poučevanja imajo pozitivne kot tudi negativne strani. Veliko raziskovalcev je 

ugotavljalo prednosti uporabe učenja z raziskovanjem (v nadaljevanju: UzR): učenci se 

naučijo največ, kadar imajo pri poučevanju aktivno vlogo in svoje znanje prenesejo v prakso 

(Smart in Csapo, 2007, v Shamsudin et al., 2013), poleg tega izboljšuje mnenje in zanimanje 

o naravoslovju ter povečuje radovednost (Shamsudin et al., 2013). 

Tradicionalno poučevanje je bilo velikokrat kritizirano zavoljo učenčevega nezanimanja za 

naravoslovje, predvsem zaradi dolgočasnih učnih ur, preveč pisanja, premalo aktivnosti in 

praktičnega dela, kjer je učenec zgolj prejemnik informacije (Shamsudin et al., 2013). Učenci 

pogosto nimajo ustreznih razumevanj pojmov in definicij, zato ne morejo nadgraditi svojega 

znanja pri bolj abstraktnih kemijskih pojmih (Devetak in Glažar, 2014). 

Učitelji, ki se uporabljajo UzR metode, morajo najprej poznati organizacijo razreda, da 

zagotovijo primeren sedežni red učencev. Sedežni red (ali razdelitev v skupine) mora biti tak, 

da pomaga učencu videti odnos med pojmi, da lahko preskakuje iz ene aktivnosti na drugo. 

Če tega učitelj ne more zagotoviti, lahko povzroči izolacijo učencev in njihovo 

nerazumevanje učne vsebine, ki jo želimo obravnavati (Shamsudin et al., 2013). 

Prednosti učenja z raziskovanjem je precej. Raziskovanje daje prednost procesom pred 

produktom in s tem omogoča, da se učenci naučijo, kako priti do informacij, kako jih 

zabeležiti, katere so pomembne informacije in katere niso. Na poti do odgovora se spodbuja 
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kritično mišljenje. Hkrati se soočajo tudi z napačnimi pojmovanji in jih analizirajo s pomočjo 

znanstvenih dejstev. Raziskovalna vprašanja segajo na več znanstvenih področij, zato tak 

način dela zahteva interdisciplinarnost. Vse to prispeva k večji trajnosti znanja (Meglič, 

2012). 

Ena izmed negativnih strani UzR metode poučevanja je nepripravljenost učitelja za 

vzpodbujanje zanimanja za določeno aktivnost ter slabša komunikacija med učiteljem in 

učenci. V takem primeru bi moral biti učitelj posebej usposobljen v metodah, ki zahtevajo 

skrbno načrtovanje in rezultirajo v povečanju zanimanja učenca (Robertson, 2007, v 

Shamsudin et al., 2007). 

 

2.4 Igra vlog  

 

Aktivno sodelovanje učencev pri njihovem izobraževanju postaja vse bolj pomembno. Veliko 

različnih tehnik in metod je na voljo, od nevihte možganov do igre vlog. Nekatere od njih 

imajo dolgo zgodovino. Uporabljajo jih pri izobraževanju menedžerjev, politikov in drugih, 

prav tako pa jih lahko uporabijo učitelji pri naravoslovju (Maciejowska et al., 2014). 

 

Igro vlog se izvaja v manjših skupinah. Interpretacija je odvisna od navodil učitelja: ali jih 

poda učitelj in nato učenci zaigrajo določeno vlogo ali pa je popolnoma odvisna od učenca in 

njegove domišljije in izkušenj. Če damo učencem več časa za pripravo, je lahko igra boljša, 

ker imajo več časa za zbiranje informacij o svoji vlogi. Kadar imamo večjo skupino učencev, 

lahko igrajo le nekateri učenci, drugi pa opazujejo. Opazovalci morajo imeti določeno nalogo, 

npr. izpolnitev vprašanj o igri in vlogah, ki jim kasneje pomaga pri zaključku in diskusiji. Pri 

igri vlog učenci ponotranjijo značaje, ki imajo drugačno osebnost, motivacijo in njihovo 

zgodovino. To omogoča učencu, da zaigra različne vloge in se vanje vživi (Maciejowska et 

al., 2014).  

 

Maciejowska je s sodelavci (2014) raziskovala, kako študentje sprejemajo novo didaktično 

metodo in kako bi le-ta vplivala na rezultate poučevanja ter na izbiro poklicne poti. Prav tako 

so preučevali, kako bi se lahko razvijala naprej in razširjala na druga področja izobraževanja.  

Študentje so se pozitivno odzvali na to vrsto poučevanja: strinjali so se, da spodbuja 

individualno in kreativno razmišljanje, všeč jim je bila profesorjeva dobra pripravljenost, 
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materiali, klima v razredu ter sam pouk. Tema se jim je zdela zanimiva, prav tako so se 

počutili kreativni, opazili so interdisciplinarnost (povezava s toksikologijo) znotraj predmeta. 

 

2.5 Skupinsko delo in oblikovanje skupin 

 

Vsak izmed nas ima učni stil, ki prevladuje – naj bo to vidni, slušni ali kinestetski (Revell, 

1992, v Oflaz in Turunc, 2012). To ne pomeni, da imamo le en učni stil, temveč da imamo 

različne kombinacije stilov, le en pa prevladuje. Učenci se odzovejo bolje, če se več naučijo 

pri enih načinih učenja kot pri drugih – nekateri radi vidijo stvari, drugi poslušajo in tretji raje 

eksperimentirajo in naredijo nekaj fizičnega, z dotikom (Oflaz in Turunc, 2012). 

Učenci sodelujejo in izvedejo veliko bolj kakovostno delo, če učitelj upošteva različne tipe 

učenčevega razumevanja in dojemanja učne vsebine. To velja še posebno takrat, kadar jih 

razdeli v skupine. Raznolike dejavnosti pomagajo učencem pri koncentraciji, razumevanju 

vsebine ter motivaciji za učenje (Oflaz in Turunc, 2012).  

Pri oblikovanju skupine se najprej pojavi raven odvisnosti, kjer se posameznik sprašuje, ali ga 

bo skupina sprejela, kaj od njega pričakujejo in drugo. Pojavi se tudi merjenje moči med člani 

skupine kot del delovanja skupine, končna raven pa je oblikovanje skupine kot celote. Meje 

med člani postopoma izginjajo, imajo nek skupen cilj in so enotni (Praper, 2001). 

Skupinsko delo je torej učna oblika, pri kateri učenci delajo skupaj pri doseganju nekih 

določenih ciljev. Stopnja sodelovanja in medsebojne odvisnosti glede ciljev in nagrad je med 

njimi različna. Vrednotenje dela temelji na upoštevanju aktivne udeležbe posameznikov, 

upoštevanju uspešnosti celotne skupine in oceni kvalitete skupinskega sodelovanja. 

Skupinsko delo lahko organiziramo tudi tako, da je važen le končni rezultat in ne medsebojno 

sodelovanje, ki je zaželeno, vendar ni nujno. Skupine lahko sestavimo homogeno ali 

heterogeno. V homogene skupine se učenci razdelijo sami, v heterogene skupine pa jih 

razdelimo takrat, kadar želimo razviti tolerantnost, komunikacijske veščine, izkušnje pri delu 

z različnimi ljudmi. Učenci v heterogenih skupinah potrebujejo več časa, da se razvije 

medsebojno zaupanje, vendar pa take skupine postanejo s časom enakovredne ter uspešne 

(Puklek Levpušček in Marentič-Požarnik, 2005). 
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2.5.1 Sodelovalno učenje v skupini 

 

Kadar imamo skupinsko delo, pri katerem so cilji posameznika hkrati tudi cilji celotne 

skupine, to imenujemo sodelovalno učenje. Med člani vlada pozitivna soodvisnost – člani v 

skupini vplivajo na uspešnost skupine in drugih članov. Posamezni član ne more doseči 

svojega cilja, kadar ga ne doseže tudi celotna skupina. Sodelovalno učenje spodbuja višje 

ravni miselnega sklepanja in moralnega presojanja. Pomembna je tudi vloga učitelja in 

njegove pedagoške veščine, saj organizira in vodi skupinsko delo (Puklek Levpušček in 

Marentič-Požarnik, 2005). 

2.5.2 Pozitivne in negativne strani skupinskega dela 

 

Pozitivne strani skupinskega dela so: (1) učenec se znajde v različnih vlogah, vživlja se v 

perspektivo drugih ljudi in s tem spoznava različna mnenja ter se jih nauči sprejemati; (2) 

razvija spretnost ustnega izražanja; (3) razvija občutek pripadnosti skupini; (4) je aktiven v 

oblikovanju svojega znanja; (5) sposoben in pripravljen je izraziti svoje mnenje. Negativne 

strani skupinskega dela pa so: (1) nekateri učenci raje delajo individualno in jih s skupinskim 

delom prisilimo v sodelovanje; (2) delo zahteva dobro vodenje učitelja; (3) učenci nimajo 

izkušenj s skupinskim delom in kažejo odpor; (4) vzame veliko časa za organizacijo in 

izvedbo med poukom; (5) manj učinkovito delo v skupini zaradi porazdelitve vlog (en učenec 

je bolj dominanten, avtoritativen kot drugi, drug učenec je tih in ne sodeluje); (6) učenci se 

razdelijo sami glede na poznanstva, kar lahko vodi v neresnost skupine in neposlušnost; (7) 

učitelj težje obvladuje težave, kot je nesodelovanje (Puklek Levpušček in Marentič-Požarnik, 

2005). 

2.5.3 Dobre strani majhnih skupin 

 

Kadar želimo dosegati višje kognitivne cilje in želimo razvijati učne spretnosti, so učni cilji 

tudi motivacijsko-čustvene narave. Eden izmed ciljev majhnih skupin je transformiranje 

razreda v podporne učne skupine. Učenci lahko poosebljajo svoje učne izkušnje ter uvidijo 

vrzeli v njihovem razumevanju ter napačne predstave. Majhne skupine, ki vsebujejo do tri 

člane, delajo hitreje, sam prispevek vseh članov pa je veliko bolj enakovreden. Učitelj take 

skupine lažje vodi in nadzira (Puklek Levpušček in Marentič-Požarnik, 2005). Majhne 

skupinske dejavnosti dosegajo bolj pozitiven odnos do učenja, večjo vztrajnost in s tem 
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povezano tudi večjo učno uspešnost. Učencem se tudi poveča kognitivna fleksibilnost ter 

toleranca pri nestrinjanju (Smith et al., 2011). 

2.6 Vsebine iz forenzike 

 

Sledi so vsaka vidna ali pa s prostim očesom nevidna sprememba, ki jo je povzročil človek, 

žival, predmet in je v zvezi s kaznivim dejanjem. Imajo različen pomen – nekatere kažejo ter 

nakazujejo na storjeno kaznivo dejanje, druge kažejo čas in kraj storitve, spet druge na motiv 

ter kdo je storilec in kdo žrtev. Sledi so torej pri preiskovanju zločina izredno pomembne. 

Lahko jih uvrščamo glede na zunanjo podobo (sledi krvi), glede na to, kaj oziroma kdo jih 

povzroča (sledi izločkov, orožja) ter glede na njihove različne lastnosti (strupi, mamila). Ko 

preiskujemo kraj zločina, moramo zavarovati sledi na samem kraju dejanja, na osumljencu, na 

prevoznih sredstvih, krajih ter na žrtvi. Sledi, tako vidne kot nevidne, nam lahko pojasnjujejo 

različne okoliščine. Odpadel las s storilčeve glave, kapljica krvi na suknjiču, zemlja na čevlju 

– vse to so sledi, ki nam lahko povedo, kaj se je zgodilo ter kdo je storilec kaznivega dejanja. 

Potrebno je znanje, da jih lahko odkrijemo ter povežemo dogodke med seboj, hkrati pa 

moramo biti pazljivi tudi na samo shranjevanje sledi za nadaljnjo uporabo na sodišču, če je to 

potrebno. Sled moramo poiskati, zavarovati, dokumentirati, pravilno shraniti. Če je nevidna, 

jo je potrebno s posebnimi tehnikami in postopki narediti vidno (npr. prstni odtisi) in nato 

ustrezno analizirati. Poznamo jih več vrst, ki pa jih glede na različne lastnosti delimo v 

podskupine. Pomembnejše sledi, ki so tudi največkrat najdene ter omenjene v medijih, so: 

sledi papilarnih črt (prstov, podplatov, dlani), sledi nog (stopinj, hoje), sledi strelnega orožja 

in orodja, sledi krvi, las in dlak, zob, barv, strupov, mamil, tekstilnih in drugih vlaken … 

(Žerjav, 1994). 

2.6.1 Prstni odtisi  

 

Prstni odtisi se ne spremenijo od rojstva do razpada trupla, z izjemo velikosti. Zgodovina 

odtisov je pestra in zanimiva. Poznali so jih že v prazgodovinski dobi, vendar le kot okras 

oziroma podpis. V dvanajstem stoletju je kitajski romanopisec opozoril na zvezo med 

prstnimi odtisi in identifikacijo kriminalcev. Leta 1684 je Nehemian Grew opisal pore in 

njihovo funkcijo na koži rok in nog, nato pa se je znanost o prstnih odtisih le še bolj razvijala 

vse do danes (Maver, 2004). 
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Pri ogledu kraja kaznivega dejanja moramo biti pozorni na to, ali imamo pred seboj prstne 

odtise ali prstne sledi. Na kraju zločina navadno najdemo papilarne črte, ki jih povezujemo s 

kaznivim dejanjem – to so prstne sledi. Ko zločincu vzamejo papilarne odtise vseh 10 prstov, 

govorimo o prstnih odtisih. Veda, ki se ukvarja s prstnimi odtisi in sledmi, se imenuje 

daktiloskopija (grško daktilos – prst, skopein – gledati). Temelji na spoznanjih, da na svetu ni 

dveh oseb, ki bi imeli enake prstne odtise ter da so vzorci prstov trajni in se v času odraščanja 

in starosti ne spreminjajo, ob dotiku pa ostajajo na gladkih površinah njihove sledi (Žerjav, 

1994). 

Prstne odtise odvzemamo pri osumljencih kaznivih dejanj, pri osebah za preverjanje 

identitete, pri mrtvih osebah za določanje identitete ter pri domačih osebah za izločitev iz 

postopka kaznivega dejanja (Maver, 2004). 

V klasifikaciji prstnih odtisov poznamo naslednje pojme: (1) delta; oblika trikotnika na 

prstnem odtisu, ki jo oblikujeta dve razhajajoči se papilarni črti ali pa ena papilarna črta, ki se 

cepi v dva kraka. Lahko je na desni ali levi strani ali na obeh, pri nekaterih vzorcih je ne 

najdemo; (2) zunanji terminus; točka, ki leži v sredini delte in (3) notranji terminus; natančno 

določena črta v središču vzorca (Maver, 2004). 

Prstne odtise lahko razdelimo v več vzorcev: (1) vrtinčasti ali krožni vzorci; (2) enostavni ali 

čisti loki; (3) radialne in ulnarne zanke; (4) jelkovi loki. Poznamo še sestavljene vzorce ter 

naključne vzorce, ki jih ne moremo razporediti v nobeno izmed opisanih skupin. 

   

Slika 1: Krožni vzorec prstnega odtisa, zanka in lok (vir: Wikipedia) 

Organi za notranje zadeve lahko vzamejo osebi prstne vtise, če za to obstaja nek sum 

kaznivega dejanja. Policisti lahko odvzamejo prstne odtise tudi osebam, katerih identitete ni 

mogoče določiti na noben drug način ali pa so mrtve (Maver, 2004). 
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2.6.1.1 Papilarne linije 

 

Papilarne linije se nahajajo na prstih, prstnih členkih rok ter nog, na dlaneh ter na stopalih. Na 

linijah so znojne pore, ki izločajo znoj. Znoj je sestavljen iz 99% vode, 1% aminokislin, 

sladkorja, maščobe, sečnine in nekaterih ionov, kot so npr. kloridni ion. Pri dotiku se znoj 

prenaša na dotaknjeno površino in na njej pusti sledi papilarnih linij. Vidne sledi papilarnih 

linij so sledi, ki jih opazimo s prostim očesom, npr. sledi na prašnih površinah, obarvane sledi, 

vtisnjene sledi. Nevidne sledi papilarnih linij - z drugo besedo jih imenujemo latentne sledi in 

so tiste, ki jih moramo izzvati s kemičnimi in mehanskimi postopki, da postanejo vidne s 

prostim očesom (Maver, 2004). 

Poznamo vidne, latentne ter plastične prstne odtise. Latentni prstni odtisi so lahko odkriti s 

praški, s kemijskimi testi ter z uporabo optičnih postopkov. Strokovnjaki velikokrat uporabijo 

več testov za prstne odtise, in ne le enega samega. Vsi ti testi so ustvarjeni za latentne prstne 

odtise, saj vidni in plastični prstni odtisi ne potrebujejo dodatnih izboljšav, da bi postali dobro 

vidni.  Prvi postopek pri iskanju latentnih prstnih odtisov je potresanje posebnega, obarvanega 

praška po morebitnem odtisu, kar ga naredi vidnega. Ta odtis nato fotografirajo ali pa preučijo 

s pomočjo drugih metod. Uporaba praška je smiselna le takrat, kadar je bilo dovolj izločenega 

potu na površini – vsaj 500 ng (nanogramov). Praški za prstne odtise so na voljo v različnih 

barvah – črna, bela, siva in rdeča. Črna ter siva sta najpogosteje uporabljeni, vendar pa 

strokovnjak določi, katero barvo praška potrebuje glede na površino, ki jo raziskuje. To 

testiranje je relativno lahko, vendar je potrebno biti natančen in previden pri nanosu praška in 

zbiranju odtisa, da ne poškodujemo dokazov. Prašek nanesemo na čopič iz kamelje dlake (ali 

drugih materialov) in čopič nežno podrgnemo po podlagi. Prstne odtise lahko tudi 

prekopiramo s podlage tako, da nanesemo poseben celofan, na katerega se prime prašek in s 

tem celoten vzorec prstnega odtisa. 

Kemijski testi so izvedeni na tak način, da določene snovi reagirajo in s tem obarvajo prstni 

odtis ter ga naredijo vidnega. Ena najstarejših metod je določevanje s srebrovim nitratom 

(AgNO3). Srebrovi ioni reagirajo s kloridnimi ioni, ki so prisotni v znoju: 

AgNO3(aq) + Cl
─
(aq)  AgCl(s) + NO3

─
(aq) 

 



Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru forenzike pri pouku naravoslovja                                         Ana Slanc 

 

12 
 

Ko je izpostavljen svetlobi, nastali srebrov klorid razpade in tvori klor in trdno, srebrno 

sivkasto kovino, srebro: 

2AgCl(s) 
  
  2Ag(s) + Cl2(g) 

Če hočemo izvesti ta test, poškropimo ali nežno podrgnemo površino s 3% raztopino 

srebrovega nitrata. Površino nato izpostavimo UV svetlobi oziroma, če to ni mogoče, močni 

beli svetlobi. Vsak prstni odtis bo postal viden v nekaj minutah – obarval se bo sivo. Drug 

razširjen in popularen test je test s hlapi joda. Ko jod segrejemo, sublimira; to pomeni, da 

preide iz trdnega v plinasto agregatno stanje. V prisotnosti znoja jod reagira z maščobnimi 

kislinami v sekretu in ustvari rjavo obarvan kompleks, ki je zlahka viden. Prstni odtis je 

potrebno hitro evidentirati, saj jod v kratkem času hitro izhlapi in prstni odtis znova postane 

neviden (Newton, 2008). 

S pomočjo razvitega prstnega odtisa je potrebna pozitivna identifikacija. V Sloveniji se 

uporablja sistem za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov. Stopnja ujemanja določa 

skladnost podrobnosti dveh prstnih odtisov in s tem določa, ali pripadata istemu prstu. Kljub 

razmeroma preprosti logiki jemanja ter identificiranja odtisov, obstaja v praktičnem delu 

veliko težav in napak, na katere morajo biti strokovnjaki pozorni. Sam prstnoodtisni algoritem 

mora biti neobčutljiv na vse možne deformacije in neskladja pri prstnih odtisih (pri jemanju 

lahko npr. pride do rotacije prstnega odtisa zaradi pozicije in pritiska, lahko ima osumljenec 

poškodovane prstne blazinice, opekline ali kožno bolezen) (Maver, 2004). 

2.6.2 Analiza las in vlaken 

 

Ne glede na to, kako pazljiv je storilec kaznivega dejanja, lahko pušča na kraju zločina sledi 

las in dlak. Najdemo jih lahko na storilčevem orožju, orodju, na pozabljenem suknjiču ali v 

rokah žrtve (Žerjav, 1994). 

2.6.2.1 Tekstilna vlakna 

 

Tekstilna vlakna so enote snovi, za katere je značilno, da je njihova dolžina najmanj 100x 

večja od njihovega premera. Imeti morajo take fizikalne lastnosti, da jih lahko predelamo v 

tekstilne izdelke. Delimo jih na naravna ter umetna/sintetična vlakna. Naravna vlakna so 

živalska (proteinska: svila, volna, druga živalska vlakna), rastlinska (semenska, stebelna in 

listna vlakna) in mineralna (azbestna). Umetna ali sintetična delimo na sintetična polimerna 
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vlakna (poliolefinska, poliestrna, polivinilna itd.), naravna polimerna vlakna (kazeinska, 

viskozna) ter druga vlakna (ogljikova, steklena, kovinska) (Maver, 2004). 

Tekstilna vlakna so osnovna enota tekstilnih izdelkov in imajo različne kemične in fizikalne 

lastnosti, ki so pomembne za nadaljnjo analizo vlaken pri forenzičnih preiskavah. Uvrščamo 

jih med kontaktne sledi – nastajajo v stiku s tekstilnimi izdelki in zaradi majhnosti niso 

zaznavne s prostim očesom. V tem primeru je velikokrat to koristno, saj se storilci kaznivih 

dejanj ne zavedajo pomena tekstilnih vlaken in jih nemalokrat puščajo na kraju. Težko jih je 

tudi odstraniti in pri tem lahko storilec pusti še več dokaznega materiala (Maver, 2004). 

Kadar so sledi vidne, jih preiskovalci poberejo s pinceto. Kadar to ni mogoče, uporabijo 

posebne lepilne trakove (Maver, 2004). Najpogostejše se za zbiranje sledi vlaken uporablja 

lepilni trak, ker ima ustrezno lepljivost emulzijskega nanosa. Z lepilnim trakom prelepimo 

površino, s katere želimo posneti kontaktne sledi, nato pa ga s potegom dlani preko traku 

potisnemo tesno ob podlago. Uporabimo ga lahko največ 3x za posnemanje sledi. Ko ga po 

končanem delu prelepimo na ustrezni nosilec, ga pravilno označimo z naslednjimi podatki: 

kraj, datum, ime in priimek tistega, ki je sledi posnel ter iz katerega predmeta/osebe so sledi 

posnete (Žerjav, 1994). Naslednji korak je identifikacija tekstilnih vlaken, ki poteka v 

forenzičnem laboratoriju s pomočjo svetlobnega mikroskopa ter druge analitske metode, npr. 

stereomikroskopija, fluorescenčna mikroskopija, spektrofotometrija (Maver, 2004). 

2.6.2.2 Struktura in vloga las 

 

Las je mrtvo tkivo, sestavljeno iz keratina in drugih proteinov. Edini del las, ki je živ in 

aktiven, je lasni mešiček, ki vsebuje DNA. Pri preiskovanju je pomemben mešiček ter 

preiskave morfološke značilnosti las. Če želimo raziskovati DNA, mora biti las izpuljen v fazi 

rasti, in ne naravno odmrl las, saj le-ta ne vsebuje več tkivnih celic in s tem DNA. Morfološke 

značilnosti las so barvan ali beljen las, oblika v prečnem prerezu, debelina in drugo. Težava 

pri morfološkem določanju je ta, da so si lasje zelo različni (pri enem samem človeku). 

Odvisno je, v kateri fazi rasti so ter kje na glavi rastejo. Ni dveh las, ki bi bila popolnoma 

enaka. V praksi potrebujejo forenzični raziskovalci primerjalni vzorec, ki vsebuje naravno 

izpadle lase ter lase, izpuljene iz vseh predelov lasišča (zatilje, temena, sence) (Maver, 2004). 
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2.6.3 DNA kot dokazni material 

 

Biološke sledi lahko razčlenimo tudi v bolj ožjem pomenu – glede na to, ali vsebujejo 

genetski material (DNA) ali ne. DNA lahko uspešno izoliramo iz las in dlak z lasnim 

mešičkom, krvi, sline, celic, tkiv, organov. Ne moremo je izolirati iz človeških izločkov, ki ne 

vsebujejo celic z jedrom, saj se dedni material nahaja v  jedru celic. Ti človeški izločki so 

serum krvi, solze in znoj (Maver, 2004). 

Biološke sledi se lahko posredno ali neposredno prenesejo na osebe in predmete, zato jih 

imenujemo tudi prenosljivi dokazi (Maver, 2004).  

Preiskave DNA imajo nenadomestljivo vlogo v forenzičnih preiskavah. Iz tipizacije 

proteinov, ki jih kodira DNA, se je prešlo na tipizacijo same DNA. Genetsko določene 

variante proteinov so osnova krvnih skupin, tkivnih vrst in tipov serumskih proteinov. Razvoj 

molekularne genetike je omogočil ločevanje dveh oseb s pomočjo nekodirajoče DNA (to so 

tisti deli DNA, ki ne kodirajo proteinov) (Maver, 2004). 

Ko forenzični raziskovalci zberejo dokazne materiale, jih je potrebno najprej v laboratoriju 

dokumentirati in poiskati izvor sledi (kri, sperma, slina) s primernimi kemijskimi testi. Nato 

sledi priprava vzorca za preiskavo DNA. V tem procesu je prvi korak izolacija DNA, ki 

poteka tako, da se najprej razbije celično membrano. Pri tem se iz celice izloči DNA in skupaj 

z njo še proteini, maščobe, ogljikovi hidrati ter snovi s podlage, na katerih so biološke sledi. 

Nato je potrebno DNA očistiti primesi.(Maver, 2004). 

Rezultat je odvisen od kakovosti ter količine DNA. Pri identifikaciji vzorcev je danes 

najpogostejša PCR metoda; t.j. metoda verižne reakcije s polimerazo. PCR omogoča 

pomnoževanje specifičnih odsekov DNA, kar je pomembno za preiskave, saj s tem omogoča 

določeno količino dednega materiala (Maver, 2004). 

Metoda prstnih odtisov DNA (angl. DNA fingerprinting) je metoda, ki temelji na analizi 

polimorfizmov dolžin restrikcijskih fragmentov. Pri tej metodi se DNA razreže na točno 

določenih mestih, nastanejo različno dolgi fragmenti DNA. Fragmente ločimo po velikosti z 

gelsko elektroforezo. Sledijo različni postopki – na koncu dobimo vzorec, ki je individualno 

specifičen. Ta metoda omogoča individualno identifikacijo, a ima kar nekaj omejitev. Metoda 

je dolgotrajna in zahteva izurjene laboratorijske tehnike; ni humano specifična; potrebna je 
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velika količina DNA; zaradi velikega števila fragmentov in nizke ločljivosti je interpretacija 

rezultatov lahko problematična (Maver, 2004). 

2.6.3.1 Gelska elektroforeza 

 

Posebna metoda identifikacije je gelska elektroforeza. Konceptualno je podobna 

kromatografiji, vendar z nekoliko drugačnim ciljem. Cilj elektroforeze je določiti DNA 

fragmente različne velikosti in mase, ki so pridobljeni, kadar DNA cepimo z restrikcijskimi 

encimi na posebnih mestih. Restrikcijski encim išče posebno bazno sekvenco, na primer 3 

AGG'CCT (Thompson in Thompson, 2012). Elektroforeza pomeni ločevanje nabitih molekul 

ali delov molekul v električnem polju. Je standardna metoda za ločevanje, prepoznavo in 

čiščenje molekul DNA, ki so različnih velikosti. Molekula DNA je negativno nabita in potuje 

proti anodi – pozitivno nabiti elektrodi (Pečar Fonović et al., 2009). To se zgodi zaradi 

negativnega naboja fosfatne skupine na verigi DNA. Večje in daljše molekule potujejo z 

manjšo hitrostjo kot manjše, ker se soočajo z večjo silo trenja, ko potujejo skozi gel (Stangler 

Herodež et al., 2012). Z barvanjem gela lahko zaznamo DNA in določimo položaj lis (Pečar 

Fonović et al., 2009). 

Za potek elektroforeze potrebujemo tudi agarozni gel. Agarozni gel je linearni polisaharid, ki 

je v vroči vodi topen, pri ohlajanju pa polimerizira in tvori gel. Velikost por v gelu je odvisna 

od koncentracije agaroznega gela. Na hitrost potovanja delov molekul DNA v gelu ne 

vplivata temperatura ali nukleotidno zaporedje fragmentov DNA (Pečar Fonović et al., 2009). 

Hitrost potovanja DNA skozi gel je odvisna od: velikosti DNA molekul (krajše molekule 

potujejo hitreje), oblike DNA, koncentracije agaroznega gela (če ima gel visoko koncentracijo 

agaroze, bodo molekule potovale počasneje), napetosti električnega polja ter sestave 

elektroforeznega pufra (Stangler Herodež et al., 2012). 

2.6.4 Krvna sled 

 

Sled krvi je ena največkrat omenjenih bioloških sledi. Biološke sledi so vse tiste sledi, ki so 

živalskega, rastlinskega ali človeškega izvora. Ko je kri še sveža, je ni težko ločiti od ostalih 

tekočin. Težje je, ko se posuši, saj spremeni barvo in je težko ločljiva od rje ali drugih barvil. 

Lahko tudi izgine ali pa se kako drugače uniči, zato je potrebno takojšnje fotografiranje in 

evidentiranje krvnih sledi. Sledi so lahko v več oblikah: oblika kapljic, mlake, brizgov ali 

odtisa. Na kraju zločina lahko najdemo tudi sled brisanja krvi ali pa predmet, ki je prepojen s 
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krvjo (npr. robček, brisača). Storilec, ki ima okrvavljene roke, lahko pušča različne sledi po 

kraju zločina, ki ga lahko identificirajo (prstni odtisi, odtisi čevljev, stopal itd.). Sledi krvi 

lahko najdemo tudi na zločincu, ki se je poškodoval oziroma so ga poškodovali drugi (Žerjav, 

1994).  

Barva krvne sledi se spreminja glede na temperaturo, kemične snovi, vlago, starost madežev, 

podlago, sončno svetlobo in vpliv mikroorganizmov (Maver, 2004). 

Za dokazovanje krvi v madežu je na voljo precej kemičnih testov. Osnova kemijske reakcije 

je ta, da hemoglobin deluje kot katalizator pri oksidaciji nekaterih spojin z vodikovim 

peroksidom. Pri tem nastane produkt, ki je značilno obarvan. Najpogostejše se uporablja 

luminol, fenolftalein skupaj z vodikovim peroksidom, tetrametil-benzidin ter različni 

komercialni testi. Ti testi nam ne dokazujejo, da je kri človeška, saj imajo hemoglobin v krvi 

tudi vsi drugi vretenčarji ter tudi nekatere druge živalske vrste (komarji, klopi). Če želimo 

ugotoviti, da je kri človeška, je potrebno v preiskavi dokazati specifične človeške beljakovine 

(Maver, 2004). 

2.6.4.1 Oblike krvnih sledi 

 

Oblika krvne sledi je odvisna od več dejavnikov: višine padca krvne kaplje, kot padca ter 

podlage, na kateri jo najdemo. Z ustreznim znanjem lahko forenzični strokovnjaki v nekaterih 

primerih sklepajo, za kakšno višino gre, izvor krvavitve ter smer gibanja ranjene žrtve. 

Brizganje krvi povzroči posebno obliko sledi, saj so kapljice različnih oblik in gosto 

razporejene po kraju zločina. Kadar iz žrtve izteče večja količina krvi, nastanejo mlake (luže), 

ki imajo glede na podlago različne oblike (Žerjav, 1994). 

Ko je kri izpostavljena zunanjemu okolju, se obnaša v skladu s fizikalnimi značilnostmi. Pri 

poškodbah arterij pride do oblike loka pri krvnih sledeh zaradi rasti in padca arterijskega 

tlaka. Pri razumevanju sledi je pomembno, da se viskoznost krvi giblje med 4,4 in 4,1 (voda 

ima viskoznost 1) ter adhezivnost (sprijemljivost – kapljica krvi kontaminira vse, kar pride v 

stik z njo). V letu ima krvna kaplja obliko kroglice, kar je posledica viskoznosti in površinske 

napetosti. Sile, ki delujejo med molekulami v tekočini, so usmerjene proti notranjosti krvne 

kaplje ter težijo k zmanjševanju površine proste kaplje, kar rezultira v kroglast i obliki. 

Velikost kaplje je odvisna od poškodbe, pospeška in površinske napetosti. Premer krvnega 

madeža na podlagi je večji od krvne kroglice v letu. Površina krvne sledi se spreminja glede 

na višino zaradi vpliva gravitacije in pospeška. Gibanju nasprotuje zračni upor. Ko zračni 
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upor postane enak teži kaplje, sta sili v ravnovesju, kar imenujemo končna hitrost. Na velikost 

vpliva tudi prostornina krvne kaplje. Večja kot je prostornina, večja površina krvnega madeža 

bo nastala na ravni podlagi. Z večanjem prostornine krvne kaplje se veča njena masa. Na 

obliko krvne kaplje vpliva tudi podlaga, na katero pade krvna kapljica. Nekateri materiali 

lahko kri vsrkajo (preproga), nekateri deformirajo (asfalt) (Maver, 2004). 

Kri, ki kaplja pravokotno na vodoravno podlago, ustvari krvni madež okrogle oblike. Pri nizki 

višini površinska napetost prepreči, da bi se kapljica ob udarcu razpršila, zato nastane enoten 

madež z gladkim robom. S povečevanjem višine se poveča tudi sila, zato obod krvne kaplje 

postane vedno bolj nazobčan. Opazimo lahko tako imenovane satelite – to so obrobne krvne 

kapljice, ki so enakomerno razporejeni okoli osnovne sledi, ki ima svojo značilno okroglo 

obliko. Pri grobi površini se kapljica razprši veliko prej. Pri preiskovanju je pomemben tudi 

vpadni kot oziroma naklon podlage. Če pade kaplja krvi pod kotom, krvna sled ni več 

okrogla, temveč podolgovata. Razpršene sledi nastanejo, kadar je kri močno potisnjena. 

Velikost je odvisna od sile. Razpršene sledi nastanejo pri strelnih poškodbah, udarcih s 

predmeti … Najdemo jih na storilcu kaznivega dejanja ter na kraju zločina. Izredno 

pomembne sledi so tudi sledi zamahovanja, pri katerih lahko ugotovimo najmanjše število 

udarcev, ki so bili zadani med dogodkom (Maver, 2004). 

2.6.5 Snovi 

 

Med različne snovi, s katerimi se forenzični raziskovalci pogosto srečujejo, spadajo droge in 

prekurzorji. Prepovedane droge so vse tiste kemijske snovi, ki so navedene v Uredbi o 

razvrstitvi prepovedanih drog. Drog je več vrst, definiramo jih v depresorje (droge, ki 

umirjajo centralni živčni sistem - CŽS), stimulanse (droge, ki poživljajo CŽS) ter 

halucinogene (droge, ki vplivajo na CŽS tako, da povzročajo motnje čustvenega zaznavanja). 

Kemijske analize so izvedene na Centru za forenzične raziskave. Pri sledeh in količinah drog 

do 0,02 g analizirajo celotni vzorec. Kadar gre za večje količine, vzamejo le del vzorca, ki pa 

ga je potrebno pravilno pripraviti, da predstavlja reprezentativni vzorec celotne količine. Ta 

postopek se imenuje vzorčenje. Kemijsko jih testirajo z mikrokemijskimi reakcijami. To 

pomeni, da preiskovana snov reagira z ustrezno izbranimi kemijskimi reagenti do nove 

spojine, ki je značilno obarvana. Ena sama reakcija je nezanesljiv rezultat, zato opravijo tudi 

instrumentalno kemijsko analizo. Prekurzorji so predhodne sestavine. Predhodne sestavine so 

tiste kemijske spojine, iz katerih je mogoče izdelati prepovedane droge. Ključni element so 
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kemikalije – na primer: aceton se lahko uporablja zakonito za proizvodnjo plastike, barvil ter 

lakov, nezakonito pa za proizvodnjo heroina ter kokaina (Maver, 2004). 

2.7 Opredelitev problema in raziskovalna vprašanja 

 

Namen diplomskega dela je pregled relevantne literature in raziskav s področja forenzične 

znanosti, pri čemer bodo poskusi prilagojeni nivoju osnovnošolskega znanja in razumevanja. 

Prikazana bo analiza dokumentov učnih načrtov in učbenikov in ugotavljanje zastopanosti 

tem v teh dokumentih. Prikazano bo tudi učenje z raziskovanjem, pri čemer se bodo razvijali 

določeni učni pristopi. 

Cilj je približati forenzično znanost mlajši generaciji na način, ki jim bo najbolj zanimiv in 

ustrezen ter jih bo motiviral. Izbrana tema se bo uvrstila med določene operativne cilje in 

vsebine učnega načrta tako biologije, kot naravoslovja. Projekt PROFILES (Učiteljeva 

refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem ) je projekt 7. evropskega 

okvirnega programa in je namenjen poučevanju in učenju naravoslovnih predmetov na osnovi 

družbeno-naravoslovnega konteksta z raziskovanjem. V modulu PROFILES (priloga 1) je 

predstavljeno učenje z raziskovanjem na temo prstnih odtisov. 

Na osnovi namena diplomskega dela je mogoče postaviti naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Ali je tema forenzika v učnih načrtih in učbenikih naravoslovnih predmetov 

zastopana?  

• Kako razviti učne pristope za poučevanje nekaterih naravoslovnih pojmov z uporabo 

vsebin iz forenzike?  

• Ali je mogoče pristope dela pri naravoslovju razviti tako, da se lahko uporabljajo 

vsebine forenzike pri pouku v osnovni šoli kot medpredmetna povezava biologije, 

kemije in gospodinjstva? 

3 METODA DELA 

 

V diplomskem delu bo uporabljena kvalitativna, neeksperimentalna metoda analize 

dokumentov s pregledom domače in tuje strokovne literature, ki bo pridobljena iz knjižnice 

Pedagoške fakultete, Mestne knjižnice Ljubljana, preko digitalne knjižnice Univerze v 
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Ljubljani ter preko oddaljenega dostopa. Tehnika raziskovanja bo analiza dokumentov učnih 

načrtov ter učbenikov iz naravoslovja, biologije in gospodinjstva.  

Na osnovi analiz dokumentov bo razvit modul PROFILES, ki bo zajemal vsebine forenzike, z 

naslovom »Kako odkrijemo prstni odtis?« 

4 REZULTATI 

 

Učni načrti in učbeniki predstavljajo pomemben del v izobraževalnem procesu. Učitelj sledi 

učnemu načrtu, izbira ustrezne učbenike ter izpopolnjuje svoje strokovno in didaktično 

znanje. Učni načrti prav tako vplivajo na učiteljeva pričakovanja med poučevanjem ter 

vplivajo tudi na učence. Poleg učnega načrta na uspešnost vplivajo tudi drugi dejavniki – med 

najpomembnejšega spada učitelj. Učitelj posreduje učencem informacije, s katerimi oblikujejo 

lastno znanje (Slapničar, 2013). Ravno zato je pomembno, na kakšen način učitelj posreduje 

učencem znanje.  

Med-tem ko se učni načrti spreminjajo na nekaj let, so učbeniki v nenehnem stanju 

sprememb. Vsako leto izidejo novi učbeniki, delovni zvezki in različni didaktični pripomočki, 

ki naj bi tako učencu kot učitelju pomagali pri pridobivanju kvalitetnega znanja in pri načinu 

poučevanja. Analizirani so bili učbeniki za biologijo, gospodinjstvo ter naravoslovje z 

namenom preučiti, koliko se vsebine iz forenzičnega raziskovanja pojavljajo v izbranih 

učbenikih ter kako bi jih lahko vključili v sam pouk. Podobna analiza je bila narejena tudi z 

učnimi načrti. 

4.1 Analiza učnih načrtov – biologija 

 

Učni načrt za biologijo obsega vsebinske sklope, pojme in cilje za 8. in 9. razred devetletne 

osnovne šole. Vsebinski sklop obravnava širše področje biologije ter obsega več pojmov, ki 

vsebujejo celostno razumevanje posameznih področij biologije in njihovo povezavo. V njem 

se najdejo tudi didaktična navodila, obvezna znanja ter izbirna znanja. Vsebine 8. razreda 

obsegajo: Biologija kot veda, Raziskovanje in poskusi, Celica in delovanje ter Zgradba in 

delovanje človeka (Vilhar et al., 2011). 
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Tabela 1: Vsebine učnega načrta biologije za 8. razred in povezave s forenzičnimi raziskavami 

VSEBINE  VSEBINSKI SKLOP 

 

MOŽNE POVEZAVE S 

FORENZIČNIMI 

RAZISKAVAMI 

Biologija kot veda Učenci se seznanijo z glavnimi 

mejniki v razvoju biologije, 

razumejo razvoj sodobne biologije 

in na primerih analizirajo vpliv 

biološkega znanja na človekovo 

vsakdanje življenje in 

gospodarstvo. 

Učenci razmislijo o vplivu 

biološkega znanja in napredka na 

forenzične znanosti in delo v 

laboratoriju, npr. današnje 

odkrivanje prstnih odtisov, 

dokazov očetovstva, PCR in 

elektroforeza, odkrivanje drog, 

krvi, analiza las in vlaken idr. 

 Učenci na konkretnih primerih 

biološko predznanje umestijo v 

področja biologije. 

Forenzična znanost se umesti v 

več interdisciplinarnih področij – 

toksikologija, genetika, anatomija, 

antropologija, ki so del biologije. 

 Učenci spoznajo metode 

raziskovanja v biologiji. 

Poteka učenje z raziskovanjem, 

učenci se soočajo z različnimi 

metodami, ki jim pomagajo pri 

razumevanju snovi in prenašanju 

znanja na druga področja – 

mikroskopiranje, elektroforeza, 

dokazovanje latentnih prstnih 

odtisov, laboratorijsko delo. 

Raziskovanje in poskusi 

 

Učenci znajo samostojno postaviti 

raziskovalna vprašanja in 

načrtovati preprosto raziskavo. 

Pri merjenju različnih snovi 

uporabijo tehtnico, izbirajo 

ustrezna orodja pri odkrivanju 

prstnih odtisov, znajo uporabiti 

merilo in izmeriti višino, iz katere 

je padla kapljica krvi, načrtujejo 

analizo las in vlaken ter gelsko 

elektroforezo. 

 Učenci znajo poročati o poteku in 

rezultatih raziskave v pisni in ustni 

obliki. 

Učenci na koncu naravoslovnega 

dne poročajo o vseh rezultatih, ki 

so jih dobili med raziskavo, 

sošolcem razložijo potek dela in 

ugotovitve. 

Celica in delovanje 

 

Učenci spoznajo in uporabijo 

raziskovalne metode za 

proučevanje celic. 

Učenci se naučijo uporabljati 

mikroskop pri analizi las in vlaken 

ter novo znanje uporabijo pri 
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iskanju storilca kaznivega dejanja. 

 Učenci prepoznajo, opišejo, 

skicirajo in označijo pod 

svetlobnim mikroskopom razvidne 

dele celice. 

Skicirajo in označijo strukturo las, 

ki jo vidijo pod svetlobnim 

mikroskopom. 

 Razumejo, da celice gliv, rastlin in 

živali v jedru vsebujejo molekule 

DNA, ki so nosilci dedne 

informacije (genov). 

Celice lasnega mešička, ki je bil 

izpuljen v fazi rasti, vsebuje dedni 

material (DNA analiza), prav tako 

učenci razumejo delovanje gelske 

elektroforeze, ki je povezana z 

DNA ter nabitostjo te molekule. 

 

 Učenci spoznajo, da so vse telesne 

celice večceličnega organizma 

(tudi človeka) praviloma genetsko 

enake in vsebujejo dedne 

informacije očeta in matere. 

 

Pri gelski elektroforezi učenci 

razumejo pomen DNA ter 

spoznajo osnove genetike. 

Zgradba in delovanje človeka Učenci razumejo, da kri opravlja 

veliko nalog. 

Pri raziskavi krvi se učenci 

srečujejo z njenimi vlogami v 

organizmu. 

 Učenci na podlagi animacije ali 

modela povežejo zgradbo in 

delovanje srca ter spoznajo vlogo 

srčnega utripa in krvnega tlaka. 

Forenzična znanost raziskuje 

krvne sledi, ki so lahko na 

različnih podlagah. Te sledi 

povedo strokovnjakom, pod 

katerim kotom ter višino je bila 

žrtev ranjena. Kadar je sled v 

značilni lokasti obliki, jim to pove, 

da gre za arterijsko krvavitev – 

učenci to spoznajo na podlagi slik, 

sami pa raziskujejo višino in 

obliko krvne kapljice in s tem 

spoznajo vlogo krvnega tlaka in 

posredno srčnega utripa. 

 Učenci se seznanijo z vrstami in 

vlogo kemoreceptorjev. 

Pri izgledu, teksturi in vonju 

različnih snovi spoznajo pomen in 

vlogo vohalnega organa in 

analizirajo snovi glede na vonj, 

izgled ter teksturo. 

 Učenci razumejo, da opravlja koža Vaja prstni odtisi prikaže učencem 
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različne naloge, predvsem pa je 

meja med organizmom in okoljem 

ter spoznajo osnovno zgradbo 

kože in jo povežejo z njenim 

delovanjem. 

pomen in zgradbo kože 

človeškega telesa. Spoznajo, kako 

nastanejo prstni odtisi, zgodovino 

prstnih odtisov ter pomen v 

forenzični znanosti. Razumejo 

pomen por ter spoznajo različne 

načine odkrivanja latentnih prstnih 

odtisov. 

 

Možno je povezovanje s forenzičnimi raziskavami pri vseh vsebinah učnega načrta za 8. 

razred devetletne osnovne šole (Tabela 1). Učenci razmišljajo o vplivu biološkega znanja in 

napredka na forenzične znanosti, jih umestijo v več interdisciplinarnih področij, se seznanijo z 

mikroskopiranjem in laboratorijskim delom, raziskujejo in poročajo o rezultatih ter se 

spoznavajo z zgradbo in delovanjem človeka. 

Vsebine 9. razreda obsegajo: Biologija in družba, Raziskovanje in poskusi, Kemija živih 

sistemov, Dedovanje, Biotehnologija, Evolucija, Razvrščanje organizmov, Biotska pestrost, 

Biomi in biosfera, Vpliv človeka na naravo in okolje (Vilhar et al, 2011). 

Tabela 2: Vsebine učnega načrta biologije za 9. razred in povezave s forenzičnimi raziskavami 

VSEBINE VSEBINSKI SKLOP MOŽNE POVEZAVE S 

FORENZIČNIMI 

RAZISKAVAMI 

Biologija in družba Učenci spoznajo, da je biološko 

znanje temelj za medicino, 

veterino, farmacijo, biotehnologijo 

itd. 

Biološko znanje je temelj 

forenzičnega raziskovanja – pri 

prstnih odtisih je potrebno poznati 

anatomijo kože ter nastanek in tipe 

prstnih odtisov, pri analizi las in 

vlaken je potrebno imeti znanje 

mikroskopije ter razumeti sestavo 

las in njihove faze rasti ter poznati 

različne tipe vlaken, da lahko 

strokovnjaki določijo, za katero 

vrsto gre. Kadar strokovnjaki na 

kraju zločina najdejo sumljive 

madeže, jih morajo znati 

analizirati in razbrati rezultate. Če 

gre za kri, ugotavljajo izvor ter 
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sledi krvnih madežev. Gelska 

elektroforeza je eden izmed 

načinov ločevanja DNA, pri čemer 

lahko najdejo ali izločijo 

osumljenca kaznivega dejanja. Pri 

vseh vajah je pomembno biološko 

znanje za razumevanje delovanja 

različnih eksperimentov. 

 Učenci na podlagi primerov 

razvijajo razumevanje o temeljni 

in uporabni znanosti ter 

interdisciplinarnosti. 

Forenzična znanost je 

interdisciplinarna; vključuje 

znanje genetike, anatomije, 

toksikologije, ki so del biologije. 

Raziskovanje in poskusi 

 

Učenci samostojno postavljajo 

raziskovalna vprašanja in 

načrtujejo raziskave, znajo 

ovrednotiti natančnost meritev in 

ponovitev poskusa, razlikujejo 

med spremenljivimi in 

kontroliranimi parametri pri 

poskusu. 

Pri tem vsebinskem sklopu gre za 

doseganje vseh učnih ciljev in 

vsebin, saj učenci razvijajo 

poskuse, eksperimentirajo, 

postavljajo raziskovalna vprašanja, 

merijo poskus in ga po potrebi 

ponovijo in načrtujejo sam potek 

raziskave, rezultate pa potem 

interpretirajo in posredujejo 

sošolcem. Poteka učenje z 

raziskovanjem. 

 

Učenci se pri učnem načrtu za 9. razred devetletne osnovne šole srečujejo z naslednjimi 

vsebinami, ki jih lahko uporabimo pri forenzičnih vsebinah: Biologija in družba ter 

Raziskovanje in poskusi (Tabela 2). Učenci tako spoznajo, da je biološko znanje temelj 

forenzičnega raziskovanja, razumejo interdisciplinarnost forenzične znanosti, samostojno 

raziskujejo in poročajo o rezultatih. 

4.2 Analiza učnih načrtov – gospodinjstvo  

 

Gospodinjstvo pokriva več disciplin naravoslovnega in družboslovnega področja. Vsebine so 

naravnane na pridobivanju temeljnih znanj, spretnosti in veščin učencev o hrani, prehrani, 

zdravju, ekonomiki, tekstilu in oblačenju ter drugo. Učni načrt je razdeljen v štiri module: 

Ekonomika gospodinjstva, Tekstil in oblačenje, Hrana in prehrana ter Bivanje in okolje 

(Simčič et al., 2011). 
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Na primeru forenzike se uresničujejo učni cilji pri modulu Tekstil in oblačenje, ki je namenjen 

učencem 5. razreda devetletne osnovne šole. 

Tabela 3: Vsebine učnega načrta gospodinjstva za 5. razred in povezave s forenzičnimi raziskavami 

VSEBINE VSEBINSKI SKLOP MOŽNE POVEZAVE S 

FORENZIČNIMI 

RAZISKAVAMI 

Tekstil in oblačenje Učenci usvajajo model 

razumnega nakupovanja, pri 

čemer se seznanijo s sestavo 

tkanine in pletenine ter lastnostmi 

tkanine. Po predelani snovi 

učenec loči naravna in umetna 

vlakna, loči vlakna in tkanine s 

čuti (otip in vid). 

Pri analizi las in vlaken učenci 

ponovijo vrste vlaken ter pod 

mikroskopom ugotavljajo njihove 

podrobnosti in razlike ter sestavo. 

 

V 5. razredu devetletne osnovne šole lahko uporabimo modul tekstil in oblačenje, pri čemer 

povežemo forenzične raziskave z analizo vlaken (Tabela 3). Učenci mikroskopsko analizirajo 

vlakna in ugotavljajo njihovo sestavo. 

4.3 Analiza učnih načrtov – naravoslovje 

 

Učenci pri naravoslovju spoznavajo in razvijajo razumevanje naravoslovnih pojmov in 

zakonitosti, ki jim pomagajo pri razumevanju pojavov v naravi, povezanosti med živo in 

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

ki jih najdemo v okolju. Pri tem oblikujejo odnos in stališča do sebe, okolja in narave. Pri 

pouku spoznavajo, urijo in razvijajo osnovne eksperimentalne tehnike (npr. mikroskopiranje, 

laboratorijska oprema, merilce, lupa), načrtujejo in izvajajo poskuse, opazujejo in opisujejo 

snovi ter iščejo in obdelujejo podatke. Učni načrt je razdeljen v naslednje cilje in vsebine: 

Snovi, Energija, Živa narava in Vplivi človeka na okolje (Skvarč et al., 2011).  

Tabela 4: Vsebine učnega načrta naravoslovja (6. in 7. razred) in povezave s forenzičnimi raziskavami 

VSEBINE VSEBINSKI SKLOP MOŽNE POVEZAVE S 

FORENZIČNIMI 

RAZISKAVAMI 

Snovi: Fizikalne in kemijske 

spremembe snovi (7. r) 

Učenci razlikujejo med fizikalnimi 

in kemijskimi spremembami in 

Učenci z vajo, kjer se uporabi 

simulacija krvi, spoznajo, da se 
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sklepajo, pri katerih procesih oz. 

spremembah, ki jih poznajo iz 

življenja, se snov spreminja. 

dogajajo spremembe. Kri se 

spreminja, suši – zato je potrebno 

uporabiti ustrezne postopke, da 

lahko forenzični strokovnjaki z 

gotovostjo zatrdijo, da so na kraju 

zločina našli madež krvi. 

 Spoznajo na preprostih primerih 

sinteze binarnih spojin pojme: 

kemijska reakcija, reaktanti, 

produkti in besedno opisujejo. 

Ko se učenci seznanijo z 

latentnimi prstnimi odtisi, 

spoznajo kemijske reakcije, ki 

potečejo, kadar določene snovi 

reagirajo s potom, npr. reakcija s 

srebrovim nitratom ali z jodom. 

Živa narava: Celica (6. r) Učenci spoznajo, da z uporabo 

lupe in mikroskopa lahko vidimo 

stvari, ki so s prostim očesom 

nevidne. 

Pri vaji, kjer učenci analizirajo 

lase in vlakna, uporabijo lupo in 

mikroskop za raziskovanje 

zgradbe in lastnosti las in vlaken. 

 

Pri naravoslovju je možno povezovanje s forenzičnimi vsebinami v 6. razredu (vsebina Živa 

narava) ter 7. razredu (vsebina Fizikalne in kemijske spremembe snovi) devetletne osnovne 

šole. Učenci se spoznajo z mikroskopom in ga uporabljajo za analizo las in vlaken, seznanijo 

se z latentnimi prstnimi odtisi in kemijskimi reakcijami ter fizikalnimi spremembami (Tabela 

4). 

4.4 Analiza učbenika – biologija 

 

Analiziran je bil učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole z naslovom Spoznavam živi 

svet (Svečko in Gorjan, 2012). 

 

Slika 2: Spoznavam živi svet, učbenik (vir: Emka.si) 
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Učbenik je sestavljen iz devetih poglavij: (1) Biologija – veda o življenju; (2) Vloga snovi in 

energije v živih sistemih; (3) Celica – osnovna enota živih bitij; (4) Raznolikost osebkov; (5) 

Osnovni mehanizmi dedovanja; (6) Biotehnologija; (7) Evolucija je temeljna značilnost 

živega; (8) Biotska raznolikost se razvija z evolucijo; (9) Človek je del biosfere. Celoten 

učbenik obsega 112 strani. Vsako poglavje ima temeljno snov, ki sledi učnemu načrtu, sledijo 

številne zanimivosti in dejavnosti v zvezi s snovjo, vprašanja za razmislek ter ponovitev in 

preverjanje znanja, razlaga pojmov in povezava z drugimi vedami. Slike so jasne in razločne, 

vsaka slika je opremljena z naslovom in kratko razlago, če je to potrebno. 

Pri poučevanju vsebin forenzike lahko uporabimo sledeča poglavja: 

1. Biologija – veda o življenju: znanje biologije potrebujemo na vseh področij svojega 

življenja: forenzična znanost temelji na znanju iz biologije ter drugih ved. Zaradi 

hitrega razvoja so se razvile številne panoge biologije, ki jih forenzična znanost 

potrebuje še danes: biokemija, mikrobiologija, antropologija, anatomija in druga 

biološka znanja. V učbeniku lahko uporabimo celotno poglavje, v katerem avtorici 

razložita cilj znanosti ter biološka znanja v zakonodaji. Slednje podpoglavje je še kako 

pomembno pri sodni obravnavi, pri čemer morajo upoštevati državno in mednarodno 

zakonodajo. 

2. Celica – osnovna enota živih bitij: vsi organizmi so zgrajeni iz celic: če želimo 

razložiti delovanje gelske elektroforeze, se moramo posvetiti poglavju o celici in 

poglavju o deoksiribonukleinski kislini. 

Poglavje se začne s pogledom v razvoj prvih organizmov, nato pa nadaljuje z razliko 

med prokariontsko in evkariontsko celico. Podpoglavja si smiselno sledijo in so 

urejena s preglednimi slikami. Pri učni uri lahko razložimo prenos dednih informacij, 

definicijo gena ter podvojitev DNA. Tako bodo učenci razumeli pomen in delovanje 

gelske elektroforeze, ki je  precej zahtevna, če učenci o tem slišijo prvič in nimajo 

nobenega predznanja.  

Čeprav forenzične znanosti niso omenjene v učbeniku z besedo, lahko vseeno uporabimo kar 

nekaj poglavij in s tem dosežemo predpisane učne cilje. 
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4.5 Analiza učbenika – gospodinjstvo 

 

Obstaja precej učbenikov za gospodinjstvo, tako starejše, kot novejše izdaje. Potekla je 

analiza učbenika z naslovom Gospodinjstvo 5 (Torkar in Bratož Opaškar, 2010). Učbenik ima 

85 strani in je razdeljen na štiri poglavja: (1) Dom in družina; (2) Ekonomika gospodinjstva; 

(3) Od vlakna do oblačila; (4) Tekstilni izdelki, obutev in njihovo vzdrževanje. 

 

Slika 3: Gospodinjstvo 5, učbenik (vir: Emka.si) 

Učbenik je sestavljen iz poglavij, ki sledijo učnemu načrtu za gospodinjstvo. Učenci lahko 

kupijo tudi zgoščenko, na kateri si ogledajo različne teme in zanimivosti v zvezi z določenim 

poglavjem. Poleg učbenika imajo na voljo še delovni zvezek. Učbenik je barvit ter nazoren. 

Vsebuje večjo količino slik in shem, ki so dodatno razložene. Novi in pomembni pojmi so 

označeni z odebeljeno pisavo. Napisane so zanimivosti ter vprašanja za ponavljanje snovi in 

povzetek poglavja. Pri forenziki lahko uporabimo poglavje z naslovom Od vlakna do oblačila. 

Pri analizi las in vlaken učenci ponovijo vrste vlaken, njihove značilnosti in uporabo. Poglavje 

je razdeljeno na več podpoglavij – živalska vlakna, rastlinska vlakna in kemična vlakna. 

Vsebuje sliko volnenega ter bombažnega vlakna pod mikroskopom, da si učenci lahko 

predstavljajo vlakna tudi mikroskopsko. Pri kemičnih vlaknih je narisana shema pridobivanja 

umetnih vlaken.  

Čeprav forenzika tudi v tem učbeniku ni omenjena z besedo, jo lahko vključimo v 

poučevanje. 

 

 



Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru forenzike pri pouku naravoslovja                                         Ana Slanc 

 

28 
 

4.6 Analiza učbenika – naravoslovje 

 

Naravoslovje 6 (Djuraki et al., 2014) je elektronski učbenik, dostopen na spletni strani 

iRokus. Razdeljen je na osem poglavij: (1) Pogoji za življenje; (2) Nastanek živega; (3) Kaj je 

živo?; (4) Zgradba rastlin; (5) Razmnoževanje rastlin; (6) V naravi je vse povezano; (7) 

Razvrščanje rastlin in (8) Človek in narava. 

 

 

 

Slika 4: Naravoslovje 6, učbenik (vir: Emka.si) 

 

Obsega 144 strani. Vsebuje poglavja, ki sledijo učnemu načrtu za naravoslovje in so 

opremljena s kratkim opisom poglavja na začetku (ki pomaga učencu razmišljati o poglavju, 

ki sledi), novimi pojmi, zanimivostmi ter vprašanji za preverjanje znanja. Učbenik ima veliko 

slikovnega gradiva, ki je nazoren, barvit in opremljen z dodatno razlago, kjer je to potrebno. 

Vsako poglavje ima veliko vprašanj za razmislek ter različne poskuse in dejavnosti, ki jih 

učenci lahko izvedejo tako med poukom, kot doma. Vsebuje tudi razložene in jasne grafe ter 

razpredelnice, ki vsebujejo pomembne podatke. 

Pri vsebinah iz forenzike lahko uporabimo poglavje z naslovom Celica, ki je razdeljen na tri 

podpoglavja: Vsa živa bitja so zgrajena iz celic; Mikroskopiranje in Zgradba celice. Pri 

obravnavi forenzičnih vsebin sledimo učnemu načrtu za naravoslovje, kjer učenci spoznajo, 

da z uporabo lupe in mikroskopa lahko vidimo stvari, ki so s prostim očesom nevidne (Skvarč 

et al., 2011). Obravnavamo lahko celotno poglavje o celici, ki je opremljeno z nazornimi 

mikroskopskimi slikami. Učenci si lažje predstavljajo mikroskopski svet, se naučijo 

pravilnega rokovanja z mikroskopom ter se naučijo zgradbo rastlinske in živalske celice. 
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5 DISKUSIJA 

 

V diplomski nalogi so bila zastavljena tri raziskovalna vprašanja. Prvo vprašanje se je 

nanašalo na to, ali je tema forenzika v učnih načrtih in učbenikih naravoslovnih predmetov 

zastopana. Analiza učnih načrtov iz biologije, gospodinjstva ter naravoslovja je pokazala, da 

forenzika ni neposredno zastopana, lahko pa pristope za poučevanje forenzike razvijemo tako, 

da postanejo del učne ure ali naravoslovnega dne in s tem dosežemo nekatere cilje, ki so 

zastavljeni v učnih načrtih. Pri učnem načrtu za biologijo lahko pokrijemo vsebine 8. razreda: 

Biologija kot veda, Raziskovanje in poskusi, Celica in delovanje in Zgradba in delovanje 

človeka. Vse vsebine lahko učenci spoznajo skozi določene forenzične dejavnosti, če jih 

načrtno izvedemo kot posamezne eksperimente ali naravoslovni dan. Dosežemo lahko 

minimalne standarde znanja in z izvedbo eksperimentov motiviramo učence za učenje 

biologije in spodbujamo njihovo zanimanje za predmet. Pri vsebini »Biologija kot veda« se 

učenci na podlagi uvoda v forenzične raziskave seznanijo z delom forenzičnega strokovnjaka 

in interdisciplinarnostjo biologije. Učenci razumejo, da je biološko znanje pomembno za 

vsakdanje življenje in njihovo znanje zanjo uporabiti tudi v vsakdanjih primerih. 

»Raziskovanje in poskusi« je naslednja vsebina, ki je lahko široko pokrita z različnimi 

naravoslovnimi in forenzičnimi poskusi. Učenci raziskujejo, odkrivajo, spoznavajo, 

analizirajo in predstavljajo določene vsebine, ki jih izvajajo med učno uro. Vsebina »Celica in 

delovanje« vsebuje štirinajst vsebinskih sklopov. Vsebine iz forenzike lahko umestimo v štiri 

sklope – učenci se srečajo z mikroskopskim svetom, spoznajo in uporabijo raziskovalne 

metode za proučevanje celic, spoznajo celico in njene dele in pomen DNA za organizem. Pri 

»Zgradbi in delovanju človeka« lahko v vsebinski sklop o krvi in njenih nalogah umestimo 

vajo o krvnih sledeh. Z vajo o prstnih odtisih lahko učencem razložimo zgradbo in vlogo kože 

in pri tem dosežemo cilje velika dela vsebinskega sklopa. V 9. razredu lahko umestimo 

vsebine forenzike v manjši del vsebin učnega načrta, ki je bolj osredotočen na genetiko, 

dedovanje, evolucijo in vpliv človeka na okolje. Kljub temu lahko izvedemo določene 

forenzične poskuse ali naravoslovni dan, saj imajo učenci več predznanja in več razumevanja 

bioloških pojmov, ki jih znajo uporabiti v različnih situacijah. Vsebine, bistvene za forenzične 

teme so: Biologija in družba ter Raziskovanje in poskusi. Pri prvi vsebini se učenci 

osredotočijo na pomembnost biološkega znanja, kar lahko predstavimo s forenziko. Forenzika 

je široka veda, ki vključuje anatomijo, zoologijo, botaniko, medicino, genetiko in druga 

interdisciplinarna znanja. Tako že s samim uvodom v forenzično znanost razložimo vsebinski 
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sklop in sledimo ciljem učnega načrta. Druga vsebina se osredotoča na poskuse in raziskave. 

Že v učnem načrtu za biologijo (Vilhar et al., 2011) je zapisano, da naj učenci pri pouku 

poglobijo razumevanje bioloških pojmov s čim več eksperimentalnega in terenskega dela. 

Ravno to uresničujemo pri izvedbi poskusov, saj učenci v skupini raziskujejo in predstavljajo 

rezultate in ugotovitve. 

Analiza učbenika za 9. razred (Svečko in Gorjan, 2012) je pokazala, da se lahko forenziko 

vključi v poučevanje biologije. Pri tem lahko uporabimo kar nekaj poglavij, ki se posredno 

nanašajo na forenzične znanosti in eksperimente, ki jih izvedemo med poukom ali kot 

naravoslovni dan. Pri tem upoštevamo operativne cilje in vsebine učnega načrta. Slike in 

sheme v učbeniku so nam lahko v pomoč, saj so razločne in opremljene z dodatno razlago. 

Kadar želimo razložiti osnove celice, lahko kot primer uporabimo shemo prokariontske in 

evkariontske celice iz učbenika. 

Gospodinjstvo je razdeljeno na več modulov, od tega lahko uporabimo pri forenziki modul 

»Tekstil in oblačenje.« Ta modul je narejen za 5. razred osnovne šole, zato lahko učenci v 

višjih razredih ponovijo vrste vlaken in njihove značilnosti. S tem omogočimo medpredmetno 

povezavo, hkrati pa učence seznanimo z nečim, kar že znajo. S tem se jim poveča motivacija 

in samozavest ter veselje za raziskovanje. 

Potekla je analiza učbenika Gospodinjstvo 5 (Torkar in Bratož Opaškar, 2010). V njem je 

nazorno predstavljeno poglavje o vlaknih, ki ga lahko uporabimo pri razlagi analize las in 

vlaken. Ravno tako lahko uporabimo poglavje pri izvedbi forenzičnega poskusa o analizi 

vlaken. 

Prav tako je mogoče določene teme forenzike umestiti v pouk naravoslovja tako v 6. kot v 7. 

razredu devetletne osnovne šole.  V pouk s poudarkom na forenziki lahko vključimo dvoje 

vsebin: Fizikalne in kemijske spremembe snovi in Živa narava: Celica. Pri fizikalnih in 

kemijskih spremembah lahko učenci opazujejo spremembe, ki se zgodijo, ko se na kraju 

dogodka kri suši. Prav tako opazujejo sublimacijo joda, spoznajo pa lahko tudi kemijske 

reakcije – npr. reakcija AgNO3 s kloridnimi ioni v znoju. Pri analizi las in vlaken se učenci 

seznanijo z mikroskopom in lupo in s tem pokrijemo drugi sklop vsebine. 

Pri učbeniku za naravoslovje (Djuraki et al., 2014) lahko uporabimo celotno poglavje o celici 

in mikroskopiranju. Učenci se naučijo uporabe mikroskopa ter zgradbo rastlinske in živalske 

celice. Ta vsebina je pomembna pri vaji, kjer analizirajo lase in vlakna mikroskopsko.  
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Drugo raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kako razviti učne pristope za poučevanje 

nekaterih naravoslovnih pojmov z uporabo vsebin iz forenzike? Uporabimo lahko učenje z 

raziskovanjem, pri čemer učenca zanima potek dogodka in iskanje odgovorov na različna 

vprašanja. Z raznolikimi dejavnostmi iz forenzike razložimo določene pojme, ki so del učnega 

načrta, hkrati pa želimo povečati motivacijo in spodbujamo interes učencev za učenje 

biologije. Znanje lahko učenci prenesejo v prakso in vsakdanje življenje, saj imajo pri 

poučevanju aktivno vlogo. Učenci pridejo do ugotovitev in spoznanj preko samostojnega dela 

ali dela v skupini. Delo v skupini kot učni pristop ima veliko pozitivnih lastnosti in ga lahko 

uporabimo pri poskusih iz forenzike. Učenec razvija spretnost ustnega izražanja, podaja svoje 

mnenje in ugotovitve in je aktiven v oblikovanju svojega znanja. Pri eksperimentih lahko 

uporabimo tudi igro vlog in spodbudimo individualno in kreativno razmišljanje. Učenci se 

vživijo v določeno vlogo in sami pridejo do bioloških spoznanj. Na voljo imamo veliko učnih 

pristopov, pri katerih na neklasičen način razložimo določene pojme iz forenzične znanosti in 

s tem spodbujamo učenčevo aktivnost in samostojnost. 

Zadnje raziskovalno vprašanje je bilo: Ali je mogoče pristope dela v forenziki razviti tako, da 

se lahko uporabljajo pri pouku v osnovni šoli kot medpredmetna povezava biologije, kemije 

in gospodinjstva? Sodobna biologija uporablja znanja drugih naravoslovnih, družboslovnih in 

humanističnih znanosti. Nujno je medpredmetno povezovanje z naravoslovnimi in drugimi 

predmeti (Vilhar et al., 2011). Pritrdilno lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje. 

Analiza učnih načrtov in učbenikov iz biologije, gospodinjstva in naravoslovja je pokazala, da 

je pri vseh predmetih možna povezava s forenziko. Učenci uporabijo predznanje drugih 

predmetov: pri analizi las in vlaken znanje gospodinjstva (delitev in značilnosti vlaken), pri 

laboratorijskem delu znanje biologije in naravoslovja ter pri izvedbi in analizi poskusov 

znanje matematike (raziskovanje, merjenje). Kot dober način vpeljave vsebin forenzike v 

pouk se je izkazal modul PROFILES. V razvitem modulu PROFILES (priloga 1) je 

medpredmetna povezava dobro vidna, saj pri raziskovalnem delu, ki vključuje prstne odtise, 

učenci uporabljajo predznanje drugih predmetov. 

6 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu so bila potrjena vsa raziskovalna vprašanja. Z učenjem z raziskovanjem 

na primeru vsebin iz forenzike je mogoče doseči zastavljene cilje v učnem načrtu iz biologije, 

hkrati pa je možna medpredmetna povezava z gospodinjstvom in naravoslovjem. Z 
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eksperimenti vključimo vse faze raziskovanja in spodbudimo učence k razumevanju bioloških 

pojmov. Različni učni pristopi nam omogočajo raznoliko učno delo. Razumevanje biologije je 

del splošne izobrazbe in tudi del drugih znanj – fizike, kemije, matematike, gospodinjstva – 

zato je pomembno, da učence motiviramo in jih pripravimo za nadaljnje šolanje in 

profesionalne kariere v naravoslovju. 
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8 PRILOGE 

 

Priloga 1: Modul PROFILES - Prstni odtisi 

 Kako odkrijemo prstni odtis? 
 
 
 
 
 
 

            Slika 1: Papilarni grebeni prstne blazinice (vir: Wikipedia) 

 za poučevanje biologije v 8. razredu osnovne šole, zgradba in delovanje 

človeka. 

Povzetek 

Modul PROFILES z naslovom “Kako odkrijemo prstni odtis” obravnava osnovno zgradbo 
kože, zgodovino prstnih odtisov ter njihovo odkrivanje in različne vrste, ki pomagajo 
forenzičnim strokovnjakom pri odkrivanju osumljenca kaznivega dejanja.  
S skupinskim delom boste spoznali, kaj je prstni odtis, kako nastane ter kakšne so njihove 
lastnosti. Na različne kemijske in mehanske načine boste odkrivali sledi prstnih odtisov in se 
podučili o zgradbi kože ter samem poteku forenzičnega raziskovanja. Z načrtovanjem 
eksperimentalnega dela boste utrdili svoje znanje ter na osnovi pridobljenega znanja 
ugotovili, kako bi našli neviden prstni odtis in s tem pomagali pri razkrinkanju zločinca 
kaznivega dejanja. Postali boste forenzični raziskovalci za en dan. 

 

Modul vključuje 

1. Navodila za učence 
Podroben opis scenarija ter učne vsebine in nalog, ki jih 

morajo učenci rešiti. 

2. Navodila za učitelja Predlogi, kako poučevati z učnim modulom. 
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3. 
Način preverjanja in 

ocenjevanja znanja 
Predlogi strategij in kriterijev ocenjevanja. 

4. Učiteljevi zapiski 
Podane dodatne informacije o učni vsebini in rešitve 

nalog v navodilih za učence. 

 

Zahvala 

Modul so pripravili Slanc Ana (konzulent: dr. Devetak Iztok) po priporočilih EC FP7 PROFILES projekta na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana. Spletna stran projekta je http://www2.pef.uni-

lj.si/kemija/projekti.php; e-pošta: profiles@pef.uni-lj.si; UL-PROFILES projektna skupina (2011) v okviru 

Konzorcijuma - www.profiles-projects.eu. 

http://www.profiles-projects.eu/
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Učni cilji/kompetence povezani z vsebino modula. Učenci: 

- se seznanijo z delom forenzičnega strokovnjaka; 

- spoznajo zgradbo in vlogo kože ter osnovno sestavo znoja; 

- razumejo lastnosti in delitev prstnih odtisov; 

- poznajo osnove laboratorijskega dela in sledijo navodilom; 

- raziskujejo latentne prstne odtise in jih odkrivajo s kemijskimi in mehanskimi 

poskusi; 

- povezujejo novo znanje z eksperimentalnim delom – razumejo, zakaj se jod obarva 

rjavo; 

- na podlagi navodil samostojno raziskujejo; 

- načrtujejo poskus z uporabo ustrezne raziskovalne metode; 

- znajo poročati o poskusih in iz njih povleči določene sklepe (vrednotenje podatkov in 

interpretacija); 

- povezujejo interdisciplinarna znanja med seboj. 

Vsebina učnega načrta:   

1. Učenci se seznanijo z glavnimi mejniki v razvoju biologije, razumejo razvoj sodobne 

biologije in na primerih analizirajo vpliv biološkega znanja na človekovo vsakdanje življenje in 

gospodarstvo. 

2. Učenci na konkretnih primerih biološko predznanje umestijo v področja biologije. 

3. Učenci spoznajo metode raziskovanja v biologiji. 

4. Učenci znajo samostojno postaviti raziskovalna vprašanja in načrtovati preprosto 

raziskavo. 

5. Učenci znajo poročati o poteku in rezultatih raziskave v pisni in ustni obliki. 

6. Učenci spoznajo in uporabijo raziskovalne metode za proučevanje celic. 

7. Učenci razumejo, da opravlja koža različne naloge, predvsem pa je meja med 

organizmom in okoljem ter spoznajo osnovno zgradbo kože in jo povežejo z njenim 

delovanjem. 

8. Učenci razumejo vlogo kože pri uravnavanju telesne temperature. 

9. Učenci razumejo delovanje in pomen čutil v koži. 

 

Metode in oblike dela:  

Metode: besedne metode (ustna razlaga, pogovor, delo z besedilom, metoda pisanja); 
eksperimentalne metode; metode izkustvenega učenja (samorefleksija, reševanje 
problemov, poučevanje s primeri, igra vlog);  
Oblike: frontalna, individualna, skupinsko delo; 
Didaktični sistemi: projektno delo, timski pouk. 

Predviden čas: tri šolske ure (3 x 45 min.) 
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Predznanje;  Učenci naj bi že znali:  

(1) osnove dela v skupini, njena razdelitev in vloge; 

(2) rokovati z laboratorijsko opremo ter delati z lupo; 

(3) osnove laboratorijskega dela in varnost v laboratoriju; 

(4) načrtovati eksperiment glede na priložena navodila; 

(5) brati in razčlenjevati navodila ter na podlagi navodil razviti poskus; 

(6) ovrednotiti potek dela ter predstaviti rezultate in sklepe.
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Aktivnosti učencev 

 Kako odkrijemo prstni odtis? 
Ime in priimek: __________________________               Skupina: ____ Razred: ___  

 
Zakaj se to učim? 

 
 
 
 
 

 
Slika 1: Papilarni grebeni prstne blazinice (vir: Wikipedia)          Slika 2: Odkrivanje latentnih prstnih odtisov (vir: Wikipedia) 

 
Predstavljajte si, da vam čez noč izgine vaš najljubši predmet na svetu, vaši starši pa 
pogrešajo dragocen kozarec nepredstavljive vrednosti. Kaj boste storili? Na srečo je 
predrzen tat pozabil na rokavice in je za seboj pustil nevidne sledi – prstne odtise.  Prstne 
odtise so poznali že v prazgodovinski dobi, vendar le kot okras oziroma podpis. Na svetu ni 
dveh oseb, ki bi imeli enake prstne odtise – kar je velika prednost v našem primeru. 
Zagotovo si že videl v seriji ali knjigi, kako izgleda kraj dogodka. Forenzični strokovnjaki s 
pomočjo praškov dvignejo nevidne prstne odtise, ki jih z drugo besedo imenujemo latentni. 
Ve skupaj skrbno označijo in pošljejo v laboratorij, kjer v bazi podatkov skušajo poiskati 
storilca dejanja. Če se prstni odtisi ujemajo, bo moral storilec odgovarjati za svoja dejanja, vi 
boste dobili najljubši predmet nazaj, starši pa bodo ponosno postavili dragocen kozarec na 
varno mesto. 
 

 (2) Učni cilji: Spoznavanje in odkrivanje prstnih odtisov 

(3) Učni dosežki: (1) spoznati vlogo forenzičnega raziskovalca in zgodovino prstnih odtisov, (2) spoznati zgradbo 

kože in vrste prstnih odtisov, (3) razumeti odkrivanje odtisov s pomočjo kemijskih reakcij in mehanskih poskusov; 

(4) načrtovati poskus z uporabo ustrezne raziskovalne metode; (5) samostojno raziskovati s pomočjo navodil; (6) 

poročanje o poskusih in sklepih; (4) povezovanje medpredmetnih sklopov.  

(4) Predznanje: (1) osnove dela v skupini, njena razdelitev in vloge; (2) rokovanje z laboratorijsko opremo ter 

delo z lupo; (3) osnove laboratorijskega dela in varnosti v laboratoriju; (4) načrtovanje eksperimenta glede na 

priložena navodila; (5) branje in razčlenjevanje navodil in na podlagi navodil razviti poskus; (6) ovrednotenje 

poteka dela in predstavitev rezultatov in sklepov. 

(5) Viri: Učbeniki in splet, ki so vam na voljo. 

(6) Novi pojmi: (1) daktiloskopija; (2) patentni prstni odtis; (3) plastični prstni odtis; (4) latentni prstni odtis; (5) jod. 
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Naloge učencev  

I. DEL  

1. Kaj je prstni odtis? 

2. Kaj sestavlja prstni odtis? 

3. Zakaj so se začeli ukvarjati s prstnimi odtisi že v davni preteklosti? 

4. Kakšne so lastnosti prstnih odtisov? 

5. Kako lahko naredimo prstne odtise vidne? 

6. Kako forenzični preiskovalci dvignejo prstni odtis? 

7. Če želimo najti lastnika odtisa v bazi podatkov, kaj potrebujemo? 

II. DEL 

POJASNI POJME 

Zgradba kože 

Koža pokriva celotno površino telesa in je organ s številnimi funkcijami. Ima zaščitno, 

termoregulacijsko, izločano, čutilno, žlezno vlogo in druge funkcije.  

 

Slika 3: Zgradba kože 
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Skupaj z lasmi, dlakami in nohti koža ščiti telo pred vplivi iz okolja. Telo oddaja toploto skozi 

kožo, in to tem bolj, čim-več je krvi tik pod površino kože. Kadar ti je vroče, se zato žilice v 

podkožju razširijo in tako priteče več krvi iz notranjosti telesa proti površini – od tod rdeča 

barva kože. Ob tem tudi znojnice v koži izločijo znoj in izhlapevanje znoja na površini kože 

hladi telo. Uravnavanje telesne temperature imenujemo termoregulacija. 

Koža na površini prstov, dlani in stopal ni gladka, ampak je sestavljena iz ukrivljenih črt. Črte, 

ki lahko sestavljajo tudi različne vzorce, se imenujejo papilarne linije. Papilarne linije se 

nahajajo na prstih, prstnih členkih rok ter nog, na dlaneh ter na stopalih. Na linijah so znojne 

pore, ki izločajo znoj. Znoj je sestavljen iz 99% vode, 1% aminokislin, sladkorja, maščobe, 

sečnine in nekaterih ionov, kot so npr. kloridni ion. Pri dotiku se znoj prenaša na dotaknjeno 

površino in na njej pusti sledi papilarnih linij. Sledi papilarnih linij poudarjamo z dvema 

postopkoma - z mehanskim in kemičnim. Mehanski postopek izgleda tako, da uporabimo 

različne praške, s katerimi postanejo linije vidne. Kemični postopki se uporabljajo v 

laboratoriju s posebnimi reagenti, npr. jod. Jod  lahko sublimira (preide iz 

trdnega neposredno v plinasto agregatno stanje) v modro-vijoličen plin. Na površini kože se 

nahajajo maščobe in maščobne kisline v katerih se jod raztaplja. Posledica tega je rjavo 

obarvanje prstnega odtisa. 

Poznamo tri tipe prstnih odtisov: (1) patentne (na prstnih blazinicah je snov, ki pusti odtis 

viden); (2) plastične (odtis je viden v mehkem materialu); (3) latentne (skriti prstni odtisi – 

posledica ostankov maščob in soli iz žlez znojnic na prstnih blaznicah). 

Lastnosti prstnih odtisov so imenovane glede na videz prstnih odtisov. Poznamo loke, kroge 

in zanke. 

 

Slika 4: Vrstne prstnih odtisov (vir: Wikipedia) 
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A. Moj prstni odtis 

1. Preuči svoj prstni odtis. Kakšen vzorec ima? 

2. Vzemi navadni grafitni svinčnik HB ali mehkejšega (B, B2). S svinčnikom podrgni čez 

celotno prstno blazinico. Vzemi lepilni trak in povaljaj prst čez lepilni trak od desne 

proti levi. Previdno odlepi lepilni trak s prsta in ga prilepi v zvezek. Znova si oglej 

vzorec svojega prstnega odtisa. 

3. Razmisli in ugotovi, katerega vzorca je največ v tvojem razredu – krogov, zank ali 

lokov? 

4. Kako bi lahko naredil svoj prstni odtis viden? 

 

B.  Dvig prstnega odtisa  

Oglej si prvih 5 minut oddaje Forenzika – Oddaja o znanosti 

(http://ava.rtvslo.si/predvajaj/forenzika-oddaja-o-znanosti/ava2.107352496/).  

Odgovori na naslednja vprašanja. 

1. Kaj je namen ogleda kraja kaznivega dejanja? 

2. Naštej vidne sledi, ki jih omenja vodja Nacionalnega forenzičnega laboratorija. 

3. Kaj bi uporabil, da bi naredil prstni odtis viden na temnem predmetu? 

4. Kako bi lahko prenesel prstni odtis na kartico prstnega odtisa? 

5. Forenzični strokovnjaki morajo biti pozorni na veliko dejavnikov, prostora za napake 

ni. Kaj nosi forenzik na kraju dejanja? Zakaj? 

6. Kakšna je naloga kriminalista? 

7. Kako forenzični strokovnjaki odvzamejo prstne odtise osumljenca? 

 

C. Odkrivanje prstnih odtisov z jodom 

1. Kaj je jod? 

2. Opiši videz joda v trdnem agregatnem stanju. 

3.  Kako se obarva prstni odtis, ko ga izpostavimo hlapom joda? 

 

Vprašanja za utrjevanje znanja  

Ključna vprašanja 

Kakšno je delo forenzičnega strokovnjaka? 
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Kakšna je osnovna zgradba kože? 
 
 
 
Kaj je prstni odtis? 
 
 
Kaj so papilarne linije? 
 
 
 
Kakšna je sestava znoja? 
 
 
Naštej lastnosti prstnih odtisov! 
 
 
 
Kako identificirajo prstne odtise? 
 
 
 
Dopolni tipe prstnih odtisov (alineje), na črte pa zapiši lastnosti vsakega tipa. 

                                            _________________________________________ 

                                            _________________________________________ 

                                            _________________________________________ 

 
S kakšnimi postopki naredimo latentne prstne odtise vidne? 
 
 
 
Naštej snovi, ki pustijo prstni odtis na gladki površini (patentni prstni odtis). 
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Naloge za vajo  

Označi: žlezo znojnico, roženo plast, vrhnjico in zarodno plast. 
 

 
Slika 5: Zgradba kože (vir: Wikipedia) 
 

Ali razumem 

Forenzični strokovnjaki so našli na kraju dogodka prstne odtise, ki so jih ustrezno 
dokumentirali in poslali v laboratorij, kjer jih bodo primerjali v bazi podatkov. Kaj potrebujejo, 
če želijo izvedeti, komu pripadajo prstni odtisi? 
 
 
 
 
Kaj tvorijo grebeni prstnih odtisov? 
 
 
 
 
Kdaj uporabimo kemijsko reakcijo z jodom za odkrivanje latentnega prstnega odtisa? 
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III. DEL  

Na tvoji šoli se je zgodila kraja dragocenega računalnika nepredstavljive vrednosti. Kot 

forenzični strokovnjaki boste v skupini ugotavljali, kako bi odkrili storilca kaznivega dejanja in 

na podlagi pridobljenega znanja razvili poskus. Vse ugotovitve si zapišite. Na koncu ure 

boste poročali o poteku vašega dela in rezultatih. 

Navodila: 

1. Razdelite se v skupine (to lahko stori tudi učitelj). Vsak član skupine ima neko vlogo – 

od raziskovalca do poročevalca. Bodite pozorni, da so vloge porazdeljene in da vsak 

član ve, kakšna je njegova naloga. 

2. Računalnik so našli v jedilnici. Vaša naloga je, da pregledate ohišje računalnika, na 

katerem so prstni odtisi osumljenca. Pri tem pazite, da nosite rokavice – vaši prstni 

odtisi se ne smejo zamešati z osumljenčevimi. 

3. Razmislite, kako bi razvili prstni odtis. Na voljo so vam različni pripomočki – grafitni 

prah, svetel prah za prstne odtise, čopiči, lepilni trak, lupa. Preglejte vzorce prstnih 

odtisov in jih vmestite med loke, zanke ali kroge. Zapišite korake poskusa in vaše 

ugotovitve.  

4. Poročajte o poteku dela in vaših rezultatih.  
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Kako odkrijemo prstni odtis? 

Navodila za učitelja 

Glavni namen vseh PROFILES modulov je, da se učenje začne na način, ki spodbudi interes 

učencev za učenje vsebine. To predstavlja tako imenovani scenarij, ki je na začetku modula 

zapisan kot zgodba v socio-naravoslovnem kontekstu, ki poleg motivacijske vloge predstavlja 

tudi možnosti ugotavljanja dejanskega predhodnega znanja učencev in tudi sprožiti razpravo 

o tem, katero dodatno naravoslovno znanje je potrebno za nadaljnjo diskusijo o problemu in 

njegovo rešitev. 

Nadaljnja razprava o scenariju je ključna komponenta PROFILES strategije poučevanja, saj 

predstavlja uvod v "IL" in "ES" v akronimu PROFILES. Prvi predstavlja učenje z 

raziskovanjem, drugi pa širše učenje o določenem problemu, ki izhaja iz doseganja ciljev 

izobraževanja (glej učne rezultate). 

Že definicija učenja z raziskovanjem vključuje dejstvo, da so učenci aktivni pri izgradnji 

svojega znanja. Takšen pristop zahteva nek "sprožilec", da steče raziskovanje in je v večini 

primerov raziskovano vprašanje (ali vprašanja), ki jih v najboljših primerih učenci sami 

postavijo. Raziskovalno vprašanje nato vodi raziskovalno učenje. Raziskovano učenje 

omogoča učencem, da naprej razmišljajo o rešitvah problema in pridobivanju podatkov s 

prve roke, kot je eksperimentiranje, in s tem pridobivanje procesnih spretnosti, ali zbiranje 

podatkov z druge roke, kot so različni viri. Rezultat teh dejavnosti je razlaga pridobljenih 

podatkov, zato da se pridobi rešitev naravoslovnega problema. 

V tem učnem modulu predstavlja uvod (socio-naravoslovni scenarij) zgodbo o ukradenem 

dragocenem predmetu in kratek potek dela forenzičnih strokovnjakov. Učenci se tako 

sprašujejo, kako nastane prstni odtis, kako jih naredimo vidne, kako forenzični strokovnjaki 

dvignejo prstni odtis …To je le nekaj vprašanj, ki jih lahko sproži scenarij in bi omogočal 

pričetek razprave med učenci (priporočeno je, da se ta del učnega modula izvede v skupinah 

po štiri učence). 

Učitelj seveda vodi učence do učenja specifičnih naravoslovnih pojmov, kot jih predpisuje 

učni načrt za 8. razred 9-letne osnovne šole (glejte cilje učnega načrta zgoraj).  

Pomembno je tudi, da učitelj do določene mere preveri predhodno znanje učencev, ker tako 

lahko ustrezno načrtuje svoje nadaljnje delo. Predznanje tega modula naj bi bilo: 

(1) Delo v skupinah: učenci razumejo koncept dela v skupinah, se po potrebi razdelijo v 
skupine in delujejo kot skupina – vsi sodelujejo in imajo različne vloge v skupini; 

(2) Branje in razčlenjevanje navodil: učenci znajo razčleniti navodila in slediti korakom pri 
eksperimentu; 
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(3) Osnove laboratorijskega dela in varnosti v laboratoriju: učenci razumejo pomen 
varnosti v laboratoriju ter osnovne kemijske instrumente, ki jih potrebujejo za izvedbo 
eksperimenta. 

(4) Rokovanje z laboratorijsko opremo in delo z lupo: za potek eksperimenta potrebujejo 
opremo, s katero znajo ravnati in jo uporabljati za predviden namen; 

(5) Načrtovanje eksperimenta glede na priložena navodila. 
 

Glede na zgoraj navedeno drži, da ima socio-naravoslovni scenarij velik pomen pri uvajanju 

nadaljnjega učenja specifične naravoslovne vsebine modula, ki je v PROFILES modulih, 

doseženo s pristopom učenja z raziskovanjem. Za to je(so) potrebno(na) raziskovalna 

vprašanje(a), ki nastanejo na osnovi razprav učencev o socio-naravoslovnem scenariju ali jih 

poda učitelj, če so učenci pri snovanju raziskovalnih vprašanj manj uspešni. V tem modulu je 

možno postaviti nekaj raziskovalnih vprašanj, kot na primer:  

 

1. Kakšno je delo forenzičnega strokovnjaka? 

2. Kako nastanejo prstni odtisi? 

3. Kako lahko naredimo nevidne prstne odtise vidne? 

4. Kakšni so postopki pri odvzemanju prstnih odtisov? 

Po opredelitvi raziskovalnih vprašanja, je v naslednjem koraku potrebno zasnovati raziskavo. 

Glede na vprašanja moramo premisliti o vsebini vprašanja in kako je mogoče opraviti 

meritve. 

Glede na tip modula, ki je strukturirana tako, da se lahko učenci učijo sodelovalno, brez 

posredovanja učitelja, je priporočljivo, da se izvede pouk kot skupinsko delo. Delo v skupini 

naj bo načrtovano in vodeno s strani učencev. Po končanem skupinskem delu naj učenci 

poročajo o svojih rešitvah pridobljenih z raziskovanjem. Ključna tema raziskovalnega dela je 

pridobivanje novega znanja o prstnih odtisih in razvijanje lastnega eksperimenta. Vprašanja, 

ki vodijo učenje in so vključena v besedilo, ki ga imajo na voljo učenci, so načrtovana tako, 

da vodijo učence k razmišljanju v to smer. 

Z učenjem z raziskovanjem se pričakuje, da bodo učenci pridobili znanje o osnovni zgradbi 

kože ter znanje o prstnih odtisih – od zgodovine do samega odkrivanja odtisov. Besedilo v 

povezavi z vsebino modula je vključeno tudi v navodila za učitelja, in sicer v učiteljeve 

zapiske, kjer je podano tudi slikovno gradivo, ki ga lahko učitelj, če želi, uporabi. Podane so 

tudi nekatere spletne strani, kjer lahko učenci najdejo več informacij o tej temi. Predstavljene 

so predvsem vsebine: delo forenzičnega strokovnjaka, zgradba in vloga kože ter prstni odtisi. 

Na koncu učenja z raziskovanjem, kjer se medsebojno povežejo obravnavani pojmi, ki 

sestavljajo zgradbo kože in analizo prstnih odtisov, še ni konec aktivnosti učencev. 
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Pomemben zaključek modula je vprašanje v naslovu, ki ga je potrebno obravnavati, tako da 

učenci utrdijo, ne le naučeno s sodelovanjem v razpravi v skupini, ampak tudi razvijejo 

sposobnosti sklepanja in argumentiranja. Rezultat učenja s PROFILES modulom je 

sprejemati odločitve oz. soglasja, na ravni posameznika, skupine in na koncu tudi razreda 

glede socio-naravoslovnega problema, ki ga je postavilo naslovno vprašanje in scenarij 

modula. 

Učni cilji posamezne učne ure  

Učni cilji prve učne ure. Učenci: 

 spoznajo osnovno zgradbo kože in jo povežejo z njenim delovanjem; 

 razumejo, da koža opravlja različne naloge; 

 razumejo vlogo kože pri uravnavanju telesne temperature; 

 razumejo delovanje in pomen čutil v koži. 

Učni cilji druge učne ure. Učenci: 

 se seznanijo z delom forenzičnega strokovnjaka; 

 razumejo lastnosti in delitev prstnih odtisov; 

 poznajo osnove laboratorijskega dela in sledijo navodilom; 

 raziskujejo različne tipe prstnih odtisov; 

 povezujejo novo znanje z eksperimentalnim delom – razumejo, zakaj se jod obarva 

rjavo. 

Učni cilji tretje učne ure. Učenci: 

 na podlagi navodil samostojno raziskujejo; 

 načrtujejo poskus z uporabo ustrezne raziskovalne metode; 

 znajo poročati o poskusih in iz njih povleči določene sklepe (vrednotenje podatkov in 

interpretacija); 

 povezujejo interdisciplinarna znanja med seboj. 

 

Doseganje zastavljenih kompetenc 

Kompetenca  Kompetenca je dosežena z... 

1. Spretnosti raziskovalnega dela. 
  
 

Učenci raziskujejo svoj prstni odtis. Na 
podlagi navodil razvijejo eksperiment – 
postavijo problem, načrtujejo izvedbo in 
vrednotijo pridobljene podatke in jih ustrezno 
interpretirajo. 

2. Komunikacijske (pisne, govorne) Odgovarjajo na vprašanja. Na koncu ure 
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spretnosti. 
 

predstavijo eksperiment, pri katerem so se 
morali v skupini pogovoriti, ga izvesti in 
pridobljene podatke zapisati na ustrezen 
način. 

3. Sposobnosti odločanja in argumentacije 
odločitev. 
 

Učenci so razdeljeni v skupine. Vsak član 
skupine ima svojo vlogo. Pri eksperimentu 
morajo sodelovati, se odločati in 
argumentirati podatke z novim in že 
obstoječim znanjem. 

4. Poznavanje osnovne zgradbe kože in 
prstnih odtisov. 

 

Učenci se seznanijo z zgradbo kože in 
prstnih odtisov, rešujejo naloge ter 
odgovarjajo na vprašanja. 

5. Medpredmetno povezovanje. 
 

Povezanost kemije (odkrivanje prstnih 
odtisov z jodom) ter matematike 
(raziskovanje). 

 

 »Kako odkrijemo prstni odtis?« 

  

Predlogi ocenjevanja 

Učitelj lahko preveri in oceni znanje učencev na različne načine. Pri tem lahko učitelj izbere 

in lahko uporabi različne pristope v različnih učnih urah izvedbe modula v skladu s tem, 

kateri pristop se učitelju zdi najbolj primeren (A-C del). Pomembno je, da so to le predlogi za 

vrednotenje znanja in da učitelj izbere tiste, za katere meni, da so v dani situaciji najbolj 

smiselni. V delu A se vrednotijo razvite spretnosti učencev. Del B temelji na vrednotenju 

posameznih doseženih kompetenc v vsaki učni uri uporabe modula, del C pa podaja 

vrednotenje pisnih izdelkov ter procesov v skupini, ki jih učitelj opazuje. Vse dele učitelj lahko 

poljudno kombinira in jih uporabi za formativno oceno.  

Preverjanje in ocenjevanje znanja lahko poteka: 

1. med poročanjem skupin na koncu skupinskega dela, kjer lahko ocenimo napredek 
posamezne skupine;  
2. z ustnim preverjanjem znanja, kjer lahko posamezne učence vprašamo, da razložijo 
posamezne pojme ter na osnovi ustnega izražanja ocenimo njihovo razumevanje (v pomoč 
so nam lahko vprašanja iz učnega modula); 
3. s pisnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja, kjer morajo učenci ne le rešiti naloge 

objektivnega tipa, ampak tudi naloge, kjer zapišejo svoje razumevanje pojmov in 

argumentacije reševanja problemov, kar omogoča ugotavljanje razumevanja pojmov na višjih 

kognitivnih ravneh. 
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Učitelj lahko dosežke učencev beleži na različne načine, lahko uporablja lestvico ocen, 1 = 

nezadostno; 2 = zadostno; 3 = dobro; 4 = prav dobro; 5 = odlično. Učitelj lahko uporabite tudi 

tri- točkovne lestvice; na primer x – niso niti minimalno dosežene kompetence, √ = minimalno 

dosežene kompetence in √√ = ustrezno dosežene (več kot predvideno/pričakovano (na 

primer: biti kreativen, neodvisno mišljenje/razmišljanje, ki kaže pobude, itd.) Z numeričnimi ali 

drugimi ocenami lahko učitelj poda ali opiše opombe za celotno skupino ali posameznega 

učenca. 

Sumativne strategije vrednotenja niso prikazane, vendar bi se lahko nanašale na ustno 

vrednotenje in/ali s pisnimi preizkusi znanja. Primere vprašanj tudi za sumativno ocenjevanje 

na koncu šolskega leta je mogoče povzeti in adaptirati iz seznama vprašanj pod delom B, 

seveda pa lahko učitelj sam tvori tovrstna vprašanja iz vsebine modula. Da učitelj zasleduje 

učenčeve uspehe pri uporabi modula pa lahko pred uporabo modula pri pouku rešijo učenci 

pred-preizkus znanja in nato po uporabi modula še po-preizkus znanja. Na tak način lahko 

učitelj do določene mere spremlja učinke uporabe modulov pri pouku.  

A del  Ocena zahtevanih spretnosti učencev 

Spretnosti Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

Socialne vrednote 

Zmožnost razdeljevanja nalog znotraj 

skupine. 

 

Zmožnost oblikovanja timskega dela.  

Zmožnost smiselnega argumentiranja v 

skupinski diskusiji. 

 

Osebne spretnosti 

Zmožnost sodelovanja v procesu učenja.  

Zmožnost kritičnega mišljenja.  

Ustvarjalne zmožnosti.  

Zmožnost predstavitve na zanimiv način.  

Zmožnost samozavesti med predstavitvijo.  

Zmožnost predstavitve dobljenih rezultatov  
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v razredu. 

Zmožnost spraševanja in izražanja 

osebnega mnenja. 

 

Uporabljanje znanstvenih metod dela 

Zmožnost določitve namena 

obravnavanega dela. 

 

Zmožnost uporabe različnih virov za 

pridobivanje informacij. 

 

Sposobnost oblikovanja različnih stališč do 

obravnavanega dela. 

 

Zmožnost priprave ustreznega delovnega 

načrta. 

 

Zmožnost analize zbranih podatkov.  

Zmožnost oblikovanja sklepov.  

 

B del  Ocena pridobljena med učnimi urami ali na končnem 

ustnem ali pisnem preizkusu znanja 

1. učna ura  

 
Dimenzija; Učenci 

(se): 

Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje; Učenci: 
Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

1 

spoznajo osnovno 

zgradbo kože in jo 

povežejo z njenim 

delovanjem; 

Vedo, kakšna je osnovna zgradba 

kože (vrhnjica, usnjica, podkožje) in 

kakšna je njena naloga. Razumejo 

osnovno sestavo znoja in ga 

povezujejo s prstnimi odtisi – skriti 

prstni odtisi lahko postanejo vidni z 

določenimi kemijskimi reakcijami, ki 

reagirajo s sestavinami v znoju. 
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2 

razumejo, da koža 

opravlja različne 

naloge; 

 

Razumejo, da je koža meja med 

organizmom in okoljem in ima 

zaščitno, termoregulacijsko, izločalno, 

čutilno, žlezno in druge funkcije. 

 

3 

razumejo vlogo kože 

pri uravnavanju 

telesne temperature; 

 

Znajo razložiti, kaj se zgodi, kadar 

nam je vroče – žilice v podkožju se 

razširijo in tako priteče več krvi iz 

notranjosti telesa proti površini (od tod 

rdeča barva kože) in novo znanje 

povezujejo z uravnavanjem telesne 

temperature (termoregulacija). 

 

4 
razumejo delovanje 

in pomen čutil v koži. 

Razumejo, da je koža najobsežnejši 

čutilni organ. 

 

 

Metode: Vrednotenje kompetenc dosežemo z različnimi vprašanji, pri čemer se osredotočimo 

na to, ali učenec razume osnovno zgradbo kože in njene naloge. Tu dosegamo cilje iz 

učnega načrta. 

Vprašanja: 

- Kakšna je naloga kože? Koža je meja med organizmom in okoljem in ima zaščitno, 

termoregulacijsko, izločalno, čutilno, žlezno in druge funkcije. 

- Naštej osnovno zgradbo kože! Koža je sestavljena iz vrhnjice, usnjice in podkožja. V 

vrhnjici ločimo roženo in zarodno plast. Usnjica se tesno prilega vrhnjici. Nanjo je 

prirasla z papilami, ki se iz usnjice dvigajo v vrhnjico. Podkožje je najgloblja plast 

kože. 

- Kaj se zgodi, kadar nam je vroče? Žilice v podkožju se razširijo in tako priteče več krvi 

iz notranjosti telesa proti površini. 

- Kaj pomeni termoregulacija? Uravnavanje telesne temperature. 

2. učna ura 

 
Dimenzija; Učenci 

(se): 

Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje; Učenci: 
Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

1 

seznanijo z delom 

forenzičnega 

strokovnjaka; 

Razumejo, kakšno je delo 

forenzičnega strokovnjaka, kakšne 

naloge opravlja in kakšne so njegove 

odgovornosti. 
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2 

razumejo lastnosti in 

delitev prstnih 

odtisov; 

Naštejejo vrste prstnih odtisov in 

njihove lastnosti (grebeni tvorijo loke, 

kroge in zanke). 

 

3 

poznajo osnove 

laboratorijskega dela 

in sledijo navodilom; 

V laboratoriju ali v stiku z 

laboratorijskimi pripomočki ravnajo v 

skladu z navodili in upoštevajo 

varnost pri delu s kemikalijami. 

 

4 

raziskujejo različne 

tipe prstnih odtisov; 

 

Ločijo tipe prstnih odtisov – patentne, 

latentne in plastične. 

 

5 

povezujejo novo 

znanje z 

eksperimentalnim 

delom – razumejo, 

zakaj se jod obarva 

rjavo. 

 

Pri poskusu z jodom ugotovijo, da se 

prstni odtis obarva rjavo (na  površini 

kože se nahajajo maščobe in 

maščobne kisline v katerih se jod 

raztaplja - posledica tega je rjavo 

obarvanje prstnega odtisa). 

 

 

Učence opazujemo pri delu v laboratoriju oz. pri ravnanju z različnimi pripomočki: ali so 

organizirani, redoljubni, pospravijo za sabo, ravnajo skrbno z opremo, upoštevajo varnost pri 

delu s kemikalijami? 

Vprašanja: 

- Kakšno je delo forenzičnega strokovnjaka? Forenzični strokovnjak deluje na 

določenem področju forenzičnih dejavnosti – od ogleda kraja dogodka do glavne 

obravnave. Forenzični dokaz in mnenje forenzičnega strokovnjaka sta nepogrešljiva 

tako za policijsko preiskavo kot za pošten sodni proces. 

- Naštej vrste prstnih odtisov! Lastnosti prstnih odtisov so imenovane glede na videz 

prstnih odtisov. Poznamo loke, kroge in zanke. 

- Naštej tipe prstnih odtisov! Poznamo tri tipe prstnih odtisov: (1) patentne (na prstnih 

blazinicah je snov, ki pusti odtis viden); (2) plastične (odtis je viden v mehkem 

materialu); (3) latentne (skriti prstni odtisi – posledica ostankov maščob in soli iz žlez 

znojnic na prstnih blaznicah). 

- Zakaj se prstni odtis obarva rjavo pri poskusu z jodom? Na  površini kože se nahajajo 

maščobe in maščobne kisline v katerih se jod raztaplja - posledica tega je rjavo 

obarvanje prstnega odtisa. 
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3. učna ura  

 
Dimenzija; Učenci 

(se): 

Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje; Učenci: 
Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

1 

na podlagi navodil 

samostojno 

raziskujejo; 

 

Preberejo navodila in si razdelijo 

enakovredne vloge v skupini. Vsak 

član ima določeno vlogo in poda 

skupini svoja razmišljanja, 

raziskovanja in ugotovitve. 

 

2 

načrtujejo poskus z 

uporabo ustrezne 

raziskovalne metode; 

 

V skupini načrtujejo poskus. Vsi 

učenci sodelujejo. Poskus izvedejo – 

med poskusom si zapisujejo 

ugotovitve in spremembe. 

 

3 

znajo poročati o 

poskusih in iz njih 

povleči določene 

sklepe (vrednotenje 

podatkov in 

interpretacija); 

 

Vrednotijo podatke in poročajo o 

ugotovitvah na način, ki so ga izbrali 

sami (frontalno poročanje, poročanje v 

skupini …). Med poročanjem je jasno 

razvidna metoda dela, potek poskusa, 

rezultati in sklep. 

 

4 

povezujejo 

interdisciplinarna 

znanja med seboj. 

 

Povezujejo znanja kemije (poskus z 

jodom; sestava znoja) in matematike 

(pomembno orodje pri naravoslovnih 

raziskavah). 

 

 

Metode: Učenci samostojno raziskujejo. Ocenjujemo njihovo delo. 

Vprašanja:  

- Kako ste odkrili latentni prstni odtis pri svojem poskusu? Odgovor je odvisen od 

skupine: z belim praškom, z grafitnim praškom, z jodom. 

- Jod  lahko sublimira. Kaj to pomeni? Da preide iz trdnega neposredno 

v plinasto agregatno stanje v modro-vijoličen plin. 

- Kakšna je sestava znoja? Znoj je sestavljen iz 99% vode, 1% aminokislin, sladkorja, 

maščobe, sečnine in nekaterih ionov, kot so npr. kloridni ion. 

- Kaj se zgodi z znojem pri dotiku nekega predmeta? Pri dotiku se znoj prenaša na 

dotaknjeno površino in na njej pusti sledi papilarnih linij. 
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C del  Vrednotenje na osnovi strategij poučevanja 

Vrednotenje pisnih izdelkov učencev 

 Dimenzija 
Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje; Učenci: 

Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

1 

 

Napiše načrt 

oziroma poročilo 

raziskave. 

Zasnuje načrt raziskave, oz. postavi 

raziskovalna vprašanja in/ali pozna namen 

raziskave/poskusov. 

 

Načrt raziskave zadošča minimalnim 

standardom, ki jih določi učitelj. 

 

Zna ustrezno predvidevati raziskovalne 

rezultate. 

 

Razvije ustrezen postopek raziskave in zna 

določiti, katere spremenljivke je potrebno 

kontrolirati. 

 

2 

Zbira 

eksperimentalne 

podatke. 

Ustrezno zbere in zapiše opazovanja/podatke 

(npr. število opazovanj, kaj upošteva kot 

sprejemljivo, kako natančno so zbrani podatki, 

zavedanje možnih napak…). 

 

3 

Interpretira ali 

izračuna iz 

zbranih podatkov 

določene 

parametre in 

sklepa na njihovi 

osnovi. 

Interpretira podatke, zbrane na ustrezen način, 

ki ga zna upravičiti, vključno z uporabo 

ustreznih grafov, tabel in simbolov. 

 

Ustrezno sklepa glede na postavljena 

raziskovalna vprašanja. 

 

4 
Odgovarja na 

vprašanja. 

Zagotavlja pravilne pisne odgovore na 

vprašanja, podane v ustni ali pisni obliki. 

 

Ponuja dovolj podrobne odgovore, zlasti kadar 

je pozvan, naj poda mnenje ali odločitev. 

 

5 
Riše diagrame/ 

tabele/modele 

simbolne 

Lahko zagotovi zahtevane grafične prikaze.  

Je zmožen grafično predstaviti rezultate v   
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predstavitve. primerno velikih grafih in s primernimi 

podrobnostmi. 

Sposoben zagotoviti popolne in ustrezne 

naslove za diagrami, slikami, tabelami. 

 

6 

Naravoslovno ali 

družbeno-

naravoslovno 

mišljenje. 

Izkazuje ustvarjalno mišljenje in postopke pri 

reševanju problemov. 

 

Poda ustrezno družbeno-naravoslovno 

odločitev na določeno vprašanje ali skrb, s 

pravilno poudarjeno naravoslovno 

komponento. 

 

 

Vrednotenje z opazovanjem 

 Dimenzija 
Predlagan kriterij/kompetence za 

vrednotenje; Učenci: 

Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

1 

Deluje v skupini, 

med dejavnostmi in 

razpravo. 

Prispeva k delu skupine.  

Sodeluje z drugimi v skupini in v celoti 

sodeluje pri delu skupine. 

 

Prikazuje vodstvene sposobnosti - vodi 

skupino z ustvarjalnim razmišljanjem in 

pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč 

(kognitivno ali psihomotorično); povzema 

rezultate. 

 

Kaže toleranco do članov skupine in jih 

spodbuja. 

 

2 
Izvedba raziskave 

ali poskusa. 

Razume cilje raziskave/eksperimentalnega 

dela in ve, kateri teste in/ali meritve je 

potrebno opraviti. 

 

Izvaja raziskavo/eksperimentalno delo v 

skladu s pripravljenimi navodili/načrtom. 

 

Uporablja laboratorijski inventar na varen 

način. 
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Do sebe in drugih deluje varno pri delu.  

Vzdržuje urejeno in čisto delovno površino.  
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»Kako odkrijemo prstni odtis?« 

Zapiski učitelja 

1. Delo forenzičnega strokovnjaka 

Forenzični strokovnjak deluje na določenem področju forenzičnih dejavnosti – od ogleda 

kraja dogodka do glavne obravnave. Forenzični dokaz in mnenje forenzičnega strokovnjaka 

sta nepogrešljiva tako za policijsko preiskavo kot za pošten sodni proces. Usposobljenost 

strokovnjakov je tako zelo pomembna. Forenzični strokovnjak deluje pošteno in 

nepristransko ter ne sme razlikovati na podlagi rase, vere, spola, jezika, spolne usmerjenosti, 

starosti itd. Njegova prva dolžnost je služiti pravosodnemu sistemu. Opravlja preiskave in 

podaja mnenja le za tista področja forenzičnih preiskav, za katera je usposobljen in ima na 

voljo ustrezne prostore in instrumente. Spremlja razvoj na področju forenzičnih preiskav in 

svoje teoretično in praktično znanje stalno izpopolnjuje. Forenzični strokovnjak popolnoma 

odgovarja za delo, ki ga je opravil (Maver, 2004).  

Ločimo lahko med: 

- Kriminalisti, ki identificirajo, analizirajo in interpretirajo dokaze. 

- Forenzičnimi patologi, ki opravljajo obdukcije, pri čemer poskušajo določiti vzrok smrti 

ali okoliščine smrti. 

- Forenzičnimi antropologi, ki preiskujejo najdene skelete in kosti. 

- Forenzičnimi inženirji, ki preiskujejo različne nesreče, povezane z morebitnimi 

tehničnimi napakami. 

- Forenzičnimi toksikologi, ki ugotavljajo negativne vplive strupov na organizme. 

- Forenzičnimi psihiatri, ki ocenjujejo mentalno zdravje posameznika in poskušajo 

ugotoviti povezave med morebitno duševno motnjo in kriminalnim dejanjem. 

- Forenzičnimi analitiki dokumentov, ki preiskujejo papirne dokumente in s tem 

povezane materiale. 

- Forenzičnimi odontologi, ki analizirajo sledi ugrizov ljudi in živali. 

- Forenzičnimi entomologi, ki določajo čas med smrtjo osebe in odkritjem trupla glede 

na razvitost mušjih ličink. 

 

2. Zgradba in vloga kože 

Koža pokriva celotno površino telesa in je organ s številnimi funkcijami. Ima zaščitno, 

termoregulacijsko, izločalno, čutilno, žlezno in druge funkcije. Je meja med zunanjim svetom 

in notranjostjo telesa, ki ga varuje. Koža varuje organizem pred škodljivimi vplivi zunanjega 

okolja. Z maščobnim slojem, lasmi in dlako, krvnimi žilami varuje telo pred izgubo toplote. 

Večplastna zgradba varuje notranjost telesa pred mehanskimi poškodbami (Korošak, 2001). 
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Telo oddaja toploto skozi kožo, in to tem bolj, čim več je krvi tik pod površino kože. Kadar 

nam je vroče, se zato žilice v podkožju razširijo in tako priteče več krvi iz notranjosti telesa 

proti površini – od tod rdeča barva kože. Ob tem tudi znojnice v koži izločijo znoj in 

izhlapevanje znoja na površini kože hladi telo. Uravnavanje telesne temperature imenujemo 

termoregulacija (Lunder, 2012). 

Na prečnem prerezu ločimo tri plasti – zunanjo (vrhnjica), pod njo ležečo usnjico in podkožje. 

Vrhnjico sestavlja večplastni epitel različno oblikovanih celic, v katerem ločimo roženo in 

zarodno plast. Usnjica se tesno prilega vrhnjici. Nanjo je prirasla z vzboklinami – papilami, ki 

se iz usnjice dvigajo v vrhnjico. Papile so razporejene v vrste in bočijo vrhnjico v papilarne 

letvice. Te dajejo kožne vzorce na prstnih blazinicah, dlaneh in podplatih – prstni odtisi. 

Vzorci nastanejo na začetku 10. tedna nosečnosti. Grebeni se tvorijo v zarodni plasti 

epidermisa. Vzorec je odvisen tudi od zunanjih dejavnikov v maternici. 

Podkožje je najgloblja plast kože. Navezuje kožo na mišice in kosti. Je različne debeline, 

njegova vloga pa je poleg zaloge hranilnih snovi tudi toplotni izolator ter zaščita pred 

mehanskimi vplivi (Korošak, 2001). 

Med kožne tvorbe spadajo žleze znojnice. Iz krvi prehaja v znojnice mnogo odpadnih snovi, 

ki jih žleze predelajo v znoj. Znoj je sestavljen iz 99% vode, 1% aminokislin, sladkorja, 

maščobe, sečnine in nekaterih ionov, kot so npr. kloridni ion (Maver, 2004). 

3. Prstni odtisi 

Prstni odtisi se ne spremenijo od rojstva do razpada trupla, z izjemo velikosti. Zgodovina 

odtisov je pestra in zanimiva. Poznali so jih že v prazgodovinski dobi, vendar le kot okras 

oziroma podpis. V dvanajstem stoletju je kitajski romanopisec opozoril na zvezo med 

prstnimi odtisi in identifikacijo kriminalcev. Leta 1684 je Nehemian Grew opisal pore in 

njihovo funkcijo na koži rok in nog, nato pa se je znanost o prstnih odtisih le še bolj razvijala 

vse do danes (Maver, 2004). 

Veda, ki se ukvarja s prstnimi odtisi in sledmi, se imenuje daktiloskopija (grško daktilos – 

prst, skopein – gledati). Temelji na spoznanjih, da na svetu ni dveh oseb, ki bi imeli enake 

prstne odtise ter da so vzorci prstov trajni in se tekom odraščanja in starosti ne spreminjajo, 

ob dotiku pa ostajajo na gladkih površinah njihove sledi (Žerjav, 1994). 

Poznamo tri tipe prstnih odtisov: (1) patentne (na prstnih blazinicah je snov, ki pusti odtis 

viden); (2) plastične (odtis je viden v mehkem materialu); (3) latentne (skriti prstni odtisi – 

posledica ostankov maščob in soli iz žlez znojnic na prstnih blaznicah). Latentni prstni odtisi 

so lahko odkriti s praški (mehanski postopki) ali kemijskimi testi. Strokovnjaki velikokrat 

uporabijo več testov za prstne odtise, in ne le enega samega. Vsi ti testi so ustvarjeni za 

latentne prstne odtise, saj vidni in plastični prstni odtisi ne potrebujejo dodatnih izboljšav, da 
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bi postali dobro vidni. Prvi postopek pri iskanju latentnih prstnih odtisov je potresanje 

posebnega, obarvanega praška po morebitnem odtisu, kar ga naredi vidnega. To testiranje 

je relativno lahko, vendar je potrebno biti natančen in previden pri nanosu praška in zbiranju 

odtisa, da ne poškodujemo dokazov. Prašek nanesemo na čopič in čopič nežno podrgnemo 

po podlagi. Prstne odtise lahko tudi prekopiramo iz podlage tako, da nanesemo poseben 

celofan, na katerega se prime prašek in s tem celoten vzorec prstnega odtisa (Newton, 

2008). 

Lastnosti prstnih odtisov so imenovane glede na videz prstnih odtisov. Poznamo loke, kroge 

in zanke. 

S pomočjo razvitega prstnega odtisa je potrebna pozitivna identifikacija. V Sloveniji se 

uporablja sistem za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov. Stopnja ujemanja določa 

skladnost detajlov dveh prstnih odtisov in s tem določa, ali pripadata istemu prstu (Maver, 

2004). 

Navodila in opozorila pri pripravi materiala za eksperimentiranje 

Predno začnemo z učno uro, pripravimo potreben material, ki ga bodo učenci potrebovali pri 

eksperimentalnem delu. Več, kot imamo na voljo materiala, bolj bodo lahko učenci 

eksperimentirali in ugotavljali, kako bi našli storilca dejanja. 

Pripravimo: 

- grafitni prah (grafitni vložek v svinčniku pobrusite z brusilnim papirjem) – služil bo kot 

temen prah za prstne odtise, 

- bel prah za prstne odtise – uporabite belo kredo in jo pobrusite z brusilnim papirjem, 

- različne čopiče z mehkimi vlakni, 

- lepilni trak, 

- lupe za preučevanje odtisov, 

- trden jod, 

- kartice za prstne odtise (primer Slika 6). 



  

Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem 
 

 

 

Modul pripravili: Slanc Ana, 2014; konzulent: dr. Iztok Devetak 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana 

http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/projekti.php - e-pošta: profiles@pef.uni-lj.si   

27 
 

 

Slika 6: Kartica prstnega odtisa za bel prah 

 

Pri poskusu s hlapi joda mora sodelovati učitelj. Kos papirja s prstnim odtisom postavite v 

razvijalno komoro, v katerega dodajte dva kristala joda in jo tesno prekrijte z aluminijasto 

folijo. Komoro postavite na ogreto steklokeramično ploščo in počakajte, da se razvije odtis. 

Papir nato vzemite iz komore in preučite. 

 

Rešitve nalog z delovnega lista za učence 

 

Kakšno je delo forenzičnega strokovnjaka? 

Forenzični strokovnjak deluje na določenem področju forenzičnih dejavnosti – od ogleda 
kraja dogodka do glavne obravnave.  
 
Kakšna je osnovna zgradba kože? 
Na prečnem prerezu ločimo tri plasti – zunanjo (vrhnjica), pod njo ležečo usnjico in podkožje. 
 
Kaj je prstni odtis? 

Prstne blazinice so prekrite z majhnimi grebeni, ki omogočajo tesnejši stik predmeta, ki ga 
primemo. Odtis sestavljajo izločki kožnih žlez znojnic ter umazanija vsakodnevnih dejavnosti. 
 
Kaj so papilarne linije? 
Usnjica se tesno prilega vrhnjici. Nanjo je prirasla z vzboklinami – papilami, ki se iz usnjice 
dvigajo v vrhnjico. Papile so razporejene v vrste in bočijo vrhnjico v papilarne letvice. Te 
dajejo kožne vzorce na prstnih blazinicah, dlaneh in podplatih – prstni odtisi. 
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Kakšna je sestava znoja? 

Znoj je sestavljen iz 99% vode, 1% aminokislin, sladkorja, maščobe, sečnine in nekaterih 
ionov, kot so npr. kloridni ion. 
 
Naštej lastnosti prstnih odtisov! 

Lastnosti prstnih odtisov so imenovane glede na videz prstnih odtisov. Poznamo loke, kroge 
in zanke. 
 
Kako identificirajo prstne odtise? 
S pomočjo mehanskih in kemijskih postopkov naredimo prstne odtise vidne. S pomočjo 
razvitega prstnega odtisa je potrebna pozitivna identifikacija. Potrebujemo torej prstni odtis 
za primerjavo ter bazo podatkov. 
 
 
Dopolni tipe prstnih odtisov (alineje), na črte pa zapiši lastnosti vsakega tipa. 

   Patentni prstni odtis         na blazinicah je snov, ki pusti prstni odtis na gladki površini 

   Plastični prstni odtis         kadar je odtis viden v mehkem materialu 

   Latentni prstni odtis         skriti odtisi; posledica ostankov maščob in soli iz žlez 

znojnic 

 
S kakšnimi postopki naredimo latentne prstne odtise vidne? 
Z mehanskimi in kemičnimi. 
 
 
Naštej snovi, ki pustijo prstni odtis na gladki površini (patentni prstni odtis). 
Kri, prah, črnilo … 
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Naloge za vajo  

Označi: poro znojnice, roženo plast, vrhnjico in zarodno plast. 
 

 
 

 

Ali razumem 

Forenzični strokovnjaki so našli na kraju dogodka prstne odtise, ki so jih ustrezno 
dokumentirali in poslali v laboratorij, kjer jih bodo primerjali v bazi podatkov. Kaj potrebujejo, 
če želijo izvedeti, komu pripadajo prstni odtisi? 
 
Poleg dobrega prstnega odtisa, ki ni zabrisan, potrebujejo tudi primerjalni prstni odtis v bazi 
podatkov. Ujemati se mora s prstnim odtisom, ki so ga odvzeli osumljencu kaznivega 
dejanja.  
 
 
Kaj tvorijo grebeni prstnih odtisov? 
 
Grebeni prstnih odtisov tvorijo loke, kroge in zanke. 
 
 
Kdaj uporabimo kemijsko reakcijo z jodom za odkrivanje latentnega prstnega odtisa? 

 
Kadar imamo predmet, ki ga lahko prenašamo (npr. list papirja) ali pa nam druge metode ne 
dajo dovolj dobro vidnega rezultata. 
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