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1 UVOD 

Sodobni izobraževalni sistem je v primerjavi s starejšim drugačen, vendar osnovna 

naloga tega  oziroma pričakovanja do šol ostajajo v osnovi enaka - pripraviti otroka na 

samostojno življenje, – pridobiti znanja in spretnosti, s katerimi bo opravljal delo, 

skrbel za družino itn. Spremenil se je življenjski slog, ki med drugim vključuje 

menjavanje delovnih mest, zato so zahteve in pričakovanja na trgu dela drugačna. Vse 

bolj je pomembno, da znamo otroka naučiti vseživljenjskega učenja, radovednosti, 

samostojnega iskanja novih informacij, ki jih mora kritično obdelati (Ocepek, 2012). Ob 

enem pa se vedno bolj zavedamo, da je naš odnos do flore in favne pomemben za naš 

obstoj, kar se vedno bolj poudarja tudi v učnih načrtih. Znano je, da se zavedanje naše 

odvisnosti od narave, spoštovanje organizmov in oblikovanje odnosa do njih najlažje 

oblikuje v otroštvu. Opaziti je, da današnji otroci vedno manj časa preživijo v naravi in 

imajo posledično manj stika z organizmi (White, 2004; Polič, 2002; Golob, 2008; 

Ocepek, 2012). Ta primanjkljaj lahko učitelj naravoslovnih predmetov nadomesti tako, 

da »naravo prinese v razred«. Poleg tega je eden izmed modelov poučevanja, kjer 

učenec pridobi večino spretnosti in znanja, potrebnega za kakovostno življenje v 

današnji dobi, izkušenjsko učenje, katerega učinke na znanje in odnos do organizmov 

sem ugotavljala v diplomski nalogi. Učinke sem primerjala z znanjem in odnosom do 

organizmov, pridobljenih s stradicionalnim oziroma frontalnim poukom.  

Namen moje diplomske naloge je poudariti pomen pridobivanja izkušenj učencev pri 

pouku bioloških vsebin, tako zaradi znanja kot odnosa do organizmov. Zanimalo me je, 

kakšen je odnos do organizmov glede na različne parametre, kot so znanje, kraj bivanja, 

način preživljanja prostega časa in starost. Pri pouku sem poučevala z uporabo trajnih 

zbirk (lobanje sesalcev), ki so mi bile na voljo na šoli. 

Če razmišljaš leto vnaprej, posadi seme. 

Če razmišljaš desetletje vnaprej, posadi drevo. 

Če razmišljaš stoletje vnaprej, izobražuj ljudi. 

(Kuan Tzu, kitajski filozof in pesnik,  500 pr. n. št.) 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 O POUČEVANJU 

Poučevanje je kompleksen proces, pri čemer se s povezovanjem z ostalimi vedami, kot 

sta npr. psihologija in sociologija razvijajo tehnike in metode teoretično najuspešnejših 

tipov poučevanja že stoletja.  

Pri tem se upoštevajo tudi osnovne biološke in fiziološke značilnosti poti informacije do 

spomina. Za sprejemanje informacije in tvorbo mrež so zelo pomembne povratne zanke, 

ki se nahajajo v sredini možganov, v tako imenovanem limbičnem sistemu, ki je pri 

vseh sesalcih zelo dobro razvit. Sestavljajo ga amigdala, hipokampus in talamus. Poleg 

funkcije povezovanja čustvenih in kognitivnih procesov je tudi središče za regulacijo 

spomina (v Falk in sod., 2000). 

Da se učenje sploh začne, je potrebno, da neko informacijo prejmemo – vidimo, 

slišimo, okusimo, vohamo, se je dotaknemo ali kako drugače začutimo. Potem sledi 

filtracija teh informacij v limbičnem sistemu tako, da sami presodimo, kaj od teh 

informacij si je vredno zapomniti in kaj ne. Tem informacijam nato posameznik doda še 

pomen ter osebno vrednost, ki je opredeljena tudi glede na trenutno fizično stanje 

oziroma situacijo. Na koncu se ustvari spomin (v Falk in sod., 2000). 

Spomin je lahko kratkotrajen ali dolgotrajen. V različnih, tako strokovnih kot splošnih 

literaturah preberemo, da infomracije, shranjene v obliki spomina, morajo naši možgani, 

za ponovno uporabo teh, priklicati. Uspešnost posameznika pri priklicu pa je odvisna od 

kvalitete in mreže informacij, zapisanih v spominu ter od fizičnega stanja. Na kvaliteto 

in količino spomina ter na tvorbo mreže vpliva tudi način pridobitvanja informacije in 

motivacija (Požarnik Marentič, 2000). 
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Obstajajo različne metode in oblike pouka z različnimi motivacijskimi in kognitivnimi 

učniki, s katerimi učitelj lahko vpliva na kvaliteten »zapis« spomina, na to, kakšen 

pomen bo učenec dal novi informaciji ali izkušnji (Laketić, 2010). 

Da je vsem učencem omogočeno pridobiti enake standarde znanja, služi tudi učni načrt, 

ki usmerja učitelje z določili dolgoročnih in kratkoročnih ciljev.  

Uvod novega učnega načrta, ki je stopil v veljavo leta 2011, v poglavju didaktičnih 

priporočil opozarja na novo kvalifikacijo in opredelitve znanja, vloge učenca in učitelja, 

kot posledica napredka v naravoslovnih znanostih, kjer se vedno znova pridobiva nova 

spoznanja, posledično pa obstoječe znanje hitreje zastara. Zato postaja prioriteta, kot 

pravi zapis v učnem načrtu, da učence naučimo kritičnega in kompleksnega mišljenja, 

samostojnega pridobivanja podatkov in informacij, ki jih potrebujejo za rešitev 

problemov, interpretiranja in poročanja teh rešitev, učenje timskega dela in sodelovanja 

(Skvarč in sod., 2011; Vilhar in sod., 2011). To lahko beremo tudi  v Beli knjigi (Krek 

in sod.., 2011, str. 13), kjer najdemo zapisan temeljni cilj vzgoje: »oblikovanje 

samostojnega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter 

druge spretnosti«. Zato so potrebne ure izkustvenega in problemskega pouka, ki naj bi 

jih bilo v naravoslovju vsaj 40 odstotkov (Vilhar in sod., 2011). 

Poleg tega je potrebno upoštevati, da otroci različnih razvojnih stopenj informacije 

dojemajo in interpretirajo različno, zato morajo biti cilji podrejeni tudi temu. Če bi bil 

cilj višji od sposobnosti in zmožnosti, bi učenci postali nemotivirani (Falk in sod., 

2000).  

Dober učitelj je organiziran pri načrtovanju učne vsebine. Cilje najprej postavi na 

široko, nato pa gre proti specifičnim ciljem, ki jih tudi uspešno izpelje. Do učencev ima 

visoka pričakovanja (Orlich, 2007, str. 63–66), spremlja poti do ciljev in pričakovanj in 

posreduje učencem povratne informacije. Ustvariti mora spodbudno okolje in situacije, 

ki omogočajo, da učenci postanejo in ostanejo radovedni, čim samostojnejše 
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raziskujejo, pridobivajo podatke in so hkrati svobodni  (Skvarč in sod., 2011; Vilhar in 

sod., 2011a; Vilhar in sod., 2011b). Učence bo tako okolje in spodbuda svobode 

omogočala, da se bodo razvili v samostojne, ustvarjalne in odgovorne osebnosti 

(Ocepek, 2012). 

Spremenjeni učni načrti naravoslovja in biologije vsebujejo nove koncepte. Nov učni 

načrt pri predmetu naravoslovja 6. in 7. razreda ter biologiji 8. in 9. razreda postavlja v 

ospredje način poučevanja, ki gre iz abstraktnega h konkretnemu, npr. od delovanja 

celice k širšim področjem. Starejši učni načrt (Verčkovnik in sod., 1998) pa je vseboval 

ravno nasprotni vrstni red, od konkretnega k abstraktnemu, kar je bližje Deweyjevim 

načelom (Dewey, 1938/1988), prav tako pa ta sistem poudarja tudi Ocepek (2012, str. 

243), ki navaja primer hiše: »Učencu, ki še nikoli ni videl hiše, brez predhodne izkušnje 

razlagajo o opeki, pesku, cementu, apnu itn. Vsak kos posebej razčlenijo in opišejo ter 

potem pričakujejo, da bo učenec znal zgraditi hišo in v njej kakovostno živeti. Tega 

seveda ne zmore, tudi takrat ne, ko mu opišejo kakšen tovornjak opeke več, kot je 

potrebno.«  

Učitelji morajo za to, da sledijo ciljem v učnih načrtih ter samim ciljem, prilagajati 

metode učenja glede na uspešnost teh pri poučevanju različnih vsebin. Tudi v 

preteklosti so se menjavala mnenja o uspešnosti metod poučevanja ter pogostosti 

uporabe teh. V nadaljevanju zato namenjam nekaj pozornosti posameznim načinom 

poučevanja in dognanjem o njih. 

2.1.1 Tradicionalno poučevanje 

 »Tradicionalno poučevanje je enostransko usmerjeno na besedno – simbolično ter 

spoznavno raven« (Požarnik Marentič, 2000). Učitelj se usmerja po skupini, ne po 

posamezniku. Večinoma se kot vir znanja uporabljajo učbeniki – tako za učitelja kot 

kasneje za učence. Učna snov je torej prenešena s strani učitelja bolj ali manj v taki 

obliki, kot jo je tudi sam prejel (Požarnik, 1992), za ponavljanje in utrjevanje snovi pa 
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se uporabljajo delovni zvezki in klasično spraševanje, v novejšem času, z napredkom 

računalniške tehnologije, pa učitelji vpeljujejo tudi slike, grafe, razpredelnice, prikazane 

v računalniško pripravljenih predstavitvah za ponavljanje, pa tudi kvize, križanke in 

tako naprej (Mintzes in sod., 1998 cit. v Tomažič 2009).   

Kritike tradicionalnega poučevanja niso redke. Očita se, da zanemarja čustvene potrebe, 

celovitost čutne in telesne izkušnje, ureditev fizičnega okolja, v katerem poteka, 

zanemarja socialne odnose, učence dolgočasi predvsem zaradi uporabe samo frontalne 

oblike pouka, učenci izgubljajo interes, motivacijo, ni toliko transferne vrednosti, učinki 

v primerjavi z drugimi oblikami poučevanja pa naj bi bili kratkotrajnejši. Učenci se 

večino snovi naučijo na pamet, saj se tudi za preverjanje znanja uporabita le prva dva 

nivoja znanja po Bloomu, to je poznavanje in razumevanje. Znanje je tu merljiv 

produkt. (Dewey, 1938/1988; Požarnik Marentič, 2000). 

Taka oblika pouka je pod večjim vplivom politike in manj humana, pa tudi pod vplivom 

visokošolskih disciplin, prav tako pa ne dovoljuje »napačnih« predstav. Učenca ne 

pripravi na realistične izkušnje (Dewey, 1938/1988; Požarnik Marentič, 2000). 

2.1.2 Izkustveno poučevanje 

Daj človeku ribo, nahranil ga boš za en dan. 

Nauči ga loviti ribe, prehranil ga boš za vse življenje. 

(Kuan Tzu – kitajski filozof in pesnik, 500 pr. n. št.) 
 

Definicij izkušnje kot tudi izkustvenega poučevanja je več. To ugotavlja v članku tudi 

dr. Jarvis ki pravi, da je »izkustvo celotnost poti, po katerih ljudje bodisi oblikujejo ali 

pa skušajo oblikovati smisel tega, kar zavestno zaznajo«. Pri izkustvenem pouku učenci 

poskušajo novo izkustvo vpeljati v poprejšnje izkušnje (Jarvis, 2003 str. 94–103. To jim 

pomaga pri lažji sledljivosti učne ure in lažjem samostojnem učenju (Ivanuš Grmek, 

2006 str. 68–83). Učitelj ima pri tem pomembno vlogo, usmerjen je v učence in, tudi 

posameznike ter se sproti prilagaja poteku ure in učencem (Požarnik Marentič, 2000; 

Ocepek, 2012).  
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Šilih (1966, str. 29) piše, da je najbolje, da se učenec sam aktivno, zavestno in 

produktivno vključi v pouk. 

Izkušnja zbuja radovednost, proizvede močnejšo pobudo in vzpostavi potrebo in namen 

(Dewey, 1938/1988). Radovednost pa je posledica protislovja, ki se ob takšni vrsti 

pouka vzpostavi. Učenec ima namreč že neko znanje in spretnosti, nova situacija pa mu 

prikaže nasprotje med znanim in neznanim, doseženim in nedoseženim, odkritim in 

neodkritim, danim in nedanim itn. To nasprotje dojema kot pomanjkljivost, praznino, 

negativnost, ki jo želi odpraviti. Vzpostavi se psihološka vznemirjenost in, motivacija, 

da to pomanjkanje reši (Poljak, 1989, str. 255). 

Kellert definira tri tipe izkušenj. Prvi tip je neposreden, ki ga opiše kot fizični kontakt z 

naravo in nečloveškimi vrstami, kjer je z vključena spontana igra otroka oziroma 

njegova aktivnost v okolici. Drug tip je neposredna izkušnja, pri kateri naj bi bil 

fizični kontakt omejen, programiran. Kot primer navaja živalski vrt, akvarij, muzej, 

arboretum, uporabo trajnih zbirk itn. Tretji tip je posreden, kjer je fizični stik odsoten, 

glede na okoliščine so lahko ta realistična “srečanja” ali prikazane scene zelo simbolne, 

metaforične, tudi pod vplivom verovanj in moralnih percepcij (Kahn in Kellert, 2002).  

Širšo klasifikacijo izkušenjskega pouka sta zapisala tudi Walter in Marks, ki govorita o 

osrednjih, posrednih in klasičnih metodah izkustvenega učenja (cit. v Požarnik, 1992). 

Klasična metoda je opredeljena kot predavanje, posredovanje znanja, ki je osnova za 

nadaljnjo izkušnjo, skratka bolj ali manj tradicionalno oblika pouka, ki je tudi prvi 

pogoj učenčeve umske aktivnosti, ki  mu pomaga priti do lastnega spoznanja. Torej je 

tudi del izkustvenega pouka. Osrednje metode izkušenjskega pouka so skupinska igra, 

igra vlog, kjer učence postavimo v vlogo raziskovalcev, detektivov, ki želijo ugotoviti 

in raziskati neznanke. Podporne metode izkušenjskega pouka pa so opazovanje 

procesa, avdiovizualni pripomočki, itn. (Požarnik, 1992). 
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Dewey (1938/1998, str.13) piše, da vsako izkustveno poučevanje ni enako poučno in 

uspešno, kar ugotavljajo tudi kasnejše raziskave Abrahamsa (2008, 2009) in 

Holstermannove (2010). Prenasičenost z doživljajskimi urami npr. lahko po mnenju 

Šiliha vodi (1966) »k egocentričnosti in k egoizmu«.  Napačni oziroma nepravilno 

izvedeni eksperimenti se odražajo kot kasnejše omejevanje in izkrivljanje nadaljnih 

eksperimentov, učencem pa povzročijo pomanjkanje zaznavanja, občutljivosti in 

odzivnosti (Dewey, 1938/1988). Zato je potrebno poskrbeti za kvalitetno pridobivanje 

izkušenj, izbrati pravilne metode dela, materiale, uskladiti in povezati izkušnje z učno 

vsebino.  

Organizacija izkustvenega pouka ni lahka, saj tako izvedbo učnega procesa obsegajo 

kompleksni procesi, ki morajo biti v harmoniji z načeli rasti. Rast kot razvoj ima več 

ravni: fizična (je učenec sposoben sam postaviti in izvesti eksperiment fizično), 

intelektualna (upoštevati mejo med znanim in neznanim oziroma postaviti takšno 

zahtevnost vaje, ki bo učencu v izziv in motivacijo) in moralna. Pomembno je tudi, da 

določimo smer oz. cilj, kamor naj se ta rast usmeri (Dewey, 1938/1988; Ocepek, 2001).  

Naloga učitelja je, da spremlja smer, v katero gre izkušenjski pouk, in dopušča čim 

samostojnejše delo učenca. Vmes učitelj prepoznava h kakšnim navadam in odnosom se 

posamezen učenec pred in med izkušnjo nagiba, ugotavlja predstave, znanje učencev. 

Samostojno delo nato prekine in opozori še na stvari, ki jih učenci med izkušnjo niso 

opazili, a so za cilj pouka in celotnost izkušnje pomembne. Po tem delu pouka učitelj 

poizkuša odpraviti predsodke in zmotne predstave, ki jih je opazil pri določenih 

učencih. V zaključnem delu učitelj z učenci povzame pridobljena znanja in izkušnje, pri 

čemer pa organizem oziroma material nista prisotna. Učitelj pa material oziroma 

organizem ponovno uporabi pri preverjanju in utrjevanju (Dewey, 1938/1988; Ocepek, 

2012, str. 129). 
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Prav tako se mora učitelj zavedati vpliva okolja na individualnega učenca. Prepoznati 

mora konkretne vplive okolja, ki spodbujajo rast (Dewey, 1938/1988). 

Najučinkovitejša je neposredna izkušnja, fizični kontakt, pri katerem je učinek še 

večji, če tudi učitelj pokaže učencem svojo radovednost in navdušenje nad naravo 

(Ocepek, 2001; Tomažič, 2009). »Eksperimentalno poučevanje mora biti živahno, 

zanimivo, živo in povezano« (Dewey, 1998). Da pa je neko izobraževanje povezno, 

kontinuirano, mora biti zagotovljena organizacija (Dewey, 1938/1988; Crawford, 2000), 

pomembna so jasna navodila in opozorila v uvodu ure, ki morajo biti kratka, podprta z 

zgledom saj bodo učenci naša navodila zbrano poslušali takrat, ko materiala oziroma 

organizmov še ne vidijo (Ocepek, 2012). 

Že omenjene raziskave Holstermannove (2010) so bile izvedene kot praktične in 

izkustvene učne ure biologije, ki potrjujejo predhodno zapisana dognanja, predvsem pa 

vpliv kvalitete izkušenjskega pouka na povečanje interesa za posamezne aktivnosti. 

Presenetljivo se je izkazalo, da so največji prispevek k interesu učencev imele 

izkustvene ure, kjer so se učili o rastlinah. Tu se je pokazala največja razlika med 

pozitivnim vplivom predhodne izkušnje in vplivom znanja na interes. Tudi 

Holstermannova poudarja, da je treba preudarno izbrati med številnimi možnimi 

metodami in načini izvedbe učne ure za vsako učno enoto. 

Rezultati njenih raziskav so bili deloma tudi dvoumni, saj so posamezne ure pokazale 

zelo zanemarljive vplive na interes, ko pa je učinek posameznih komponent seštela,  je 

bil ta precej večji. To kaže na to, da je učinek na interes ob večkrat izvedenem 

izkustvenem pouku večji. Izkustveni pouk je po njenem mnenju, poleg vzpodbujanja 

interesa in pozitivnega dojemanja izkušnje učencev, nujen še zaradi realne slike, ki jo 

prejmejo učenci ob izkušenjskem pouku (omenja npr. da z mikroskopiranjem sluznične 

membrane lahko pridobijo vpogled na izgled celic in si predstavljajo, kakšne so celice 

pri človeku). 
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2.1.3 Učenje z raziskovanjem 

V središču novejših didaktičnih strategij se vedno bolj pojavlja izkustveni, timski in v 

učenca usmerjen pouk. V Veliki Britaniji, Švedskem, in ZDA je pouk z raziskovanjem 

priporočen ali celo predpisan v nacionalnem kurikulu oziroma standardih (Krnel, 2007). 

Tak pouk vključuje aktivnost učencev, sodelovalno učenje, demokratično učno ozračje, 

individualizacijo, spoštovanje drugačnosti, načrtovanje raziskave, uporabo in pregled 

virov, učenje natančnega opazovanja, uporabo pripomočkov za zbiranje, analiziranje in 

interpretiranje podatkov, postavljanje vprašanj, uporabo kritičnega, logičnega in 

svobodnega razmišljanja, samopreverjanje, oblikovanje zaključkov, soočanje rezultatov, 

pridobivanje naravoslovnih pojmov, pridobitev boljšega vpogleda na potek pridobivanja 

znanstvenih spoznanj, upoštevanje alternativnih razlag, usposobijo se za razumevanje 

znanja - pa tudi poveča motiviranost za nadaljnje učenje kratkoročno in tudi 

dolgoročno. V novejših literaturah se vedno bolj omenja vseživljenjsko učenje, ki se je 

razvilo ob spoznanju, da šola ne more naučiti učencev vsega, kar potrebujejo za 

nadaljnje življenje (Poljak, 1989; McKenzie, 2005; Krnel, 2007; Strmčnik, 2007). 

Posledično izboljša naravoslovno pismenost učenca, ga pripravlja na trg dela v 

razvijajoči se tehnološki družbi, pri kateri je pogoj za uspeh tudi širok spekter znanj, 

vključujoč zgoraj naštete karakteristike (Pirc, 2012), tudi razvite in okrepljene človeške 

vrednote, kot so radovednost, dovzetnost, dvomljivost, itn. (AAAS, 1996). Te pa so 

lahko v veliki meri pridobljene ravno s tako obliko pouka. 

Učinkovitost se poveča ob pogostejšem vključevanju učenja z raziskovanjem v faze 

neproblemskega pouka (Strmčnik, 2007).  

Pričakovano rešitev, za katero učitelj želi, da jo učenci dosežejo v fazi raziskovalnega 

pouka, lahko jasno zapiše, prav tako tudi postopke. Lahko pa se odloči za nejasno 

opredelitev poti do pričakovanih rešitev. Prvo obliko Požarnikova imenuje zaprt 

problem, drugo pa odprt (Požarnik Marentič, 2000). Veliko člankov in raziskav podpira 
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ravno odprt problem, kjer učenci samostojno načrtujejo raziskave, opredeljujejo cilje, 

hipoteze in pot do rešitve za dosego ciljev (Chuing-Fen, in sod., 2004). 

Kolikokrat naj se vključuje pouk z raziskovanjem v pouk, je odvisno od cilja in vsebine 

pouka (Krnel, 2007). Strmčnik (2007, str. 188–206) in Crawfordova (2000) (cit. v 

Tomažič, 2009) pišeta, da je cilj učenja z raziskovanjem bolj v razumevanju izvora in 

ozadja problema, ki se ga postavi, ter karakterizaciji in razsojanju, razumevanju tega ob 

pomoči in spodbujanju učitelja in manj v rešitvi problema. Pomembnejši od učnih 

rezultatov je učni proces, s konkretnimi problemi, ob tem pa se bolj poudarja tudi 

spreminjanje in manj prilagajanje. S tem se bo učenec naučil raziskovati, odkrivati 

informacije, prihajati samostojno do zaključkov, kar je bistveno pri vseživljenjskem 

učenju. 

Požarnik Marentič (2000) piše o pogojih za uspešno reševanje problemov, kjer za 

osnovni pogoj navaja določeno stopnjo razvitosti splošnih sposobnosti ali 

inteligentnosti učencev ter specifične in osnovne spretnosti. Torej morajo učenci že 

imeti neko podlago znanja, ki ga prikličejo v spomin in naredijo transfer v nov primer. 

Nightingale in O'Neill sta leta 1994 (v dr. Šteh, in sod., 2007) opredelila 5 splošnih 

ciljev, ki vodijo do kakovostnega učenja: 

1. Učenec se je pripravljen soočiti z učnimi nalogami (otrok s pretiranimi 

čustvenimi odzivi na soočenje z učnimi nalogami ni pripravljen). Pri tem je 

pomembno, da učitelj zna prilagoditi učno snov/učne metode tako, da se vzpostavi pravilno 

razmerje med zahtevami in zmožnostmi, težavnostjo znanja pred poukom in med zahtevanim 

znanjem po pouku. 

2. Učenec mora spoznati razlog učenja. Razlog bo pridobil preko zunanje motivacije (npr. z 

dobrimi ocenami) ali preko notranje motivacije ( npr. učenčeve pretekle izkušnje vpletemo v 

pouk). 

3. Učenec mora povezati prejšnje znanje z novim. 
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4. Učencu moramo pri učenju zagotoviti primerno okolje in podporo (pripravimo 

tak material, ki za učenca ni nevaren) 

5. Učenec mora biti med učenjem aktiven (izkušnje z neposrednim stikom ...). 

Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Abrahams v svojih raziskavah, kjer so postavili 

več vprašanj, med njimi vprašanje o učinkovitosti praktičnega pouka, v katero so 

dvomili. Izvedli so več ur praktičnega pouka naravoslovja. Med drugim so poleg 

spoznanja o tem, da pouk take vrste ni tako uspešen kot večina domneva, dobili 

rezultate mnenj učencev o učinkovitosti in uporabnosti praktičnega pouka, katerega 

učinkovitost je potrdilo le 38 % učencev. Velikemu deležu učencev (71 %) pa je bil 

pouk všeč. 

Glede na razčlenjeno pripravo in potek praktičnega pouka, povzetega po Millarju in 

sod. (1999; cit. v Abrahams 2008), so določili faze pouka in iskali vzroke za 

neučinkovitost praktičnega pouka. Prva faza vsebuje učiteljeve zastavljene cilje, za 

katere v drugi fazi izbere oziroma ustvari praktično učno uro, s pomočjo katere naj bi te 

cilje dosegli. Največjo razliko v učinkovitosti praktičnega pouka v negativno oziroma 

pozitivno smer vidijo v povezavi druge in tretje faze oziroma v tem, ali učenci dejansko 

delajo med poukom to, kar si je učitelj zamislil. Učenci lahko slabo razumejo navodila, 

možne so tudi okvare ali nepoznavanje aparatur potrebnih za izvedbo pouka, tretji 

faktor pa je umska aktivnost in prisotnost učencev v učnem procesu. V četrti fazi naj bi 

učenci analizirali uspešnost praktičnega pouka, naredili zaključke, kjer se zopet pokaže 

razlika med učiteljevimi zastavljenimi cilji iz prve faze in dejansko pridobljenim 

znanjem učencev. Pogoji za uspešen praktični pouk so predstavljeni v spodnji shemi. 
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Shema 1: Pogoji za učinkovit praktični pouk so med seboj soodvisni (Abrahams in sod., 2008) 

Navedeni vzroki za neuspešno prvo fazo so med drugim nepoznavanje oziroma 

nerazumevanje namena praktičnega pouka in obseg ter način predstavitve praktične 

naloge s strani učitelja. Učitelj lahko naredi uvod, ki učence zmede, zavede in 

posledično ne naredijo pričakovanega. Če v uvodni razlagi učitelj izpusti pomemben 

podatek, učenci ne bodo poznali namena praktičnega pouka. Izsledki poudarjajo, da 

mora učitelj učence naučiti terminologijo in jim razložiti pojme, ki naj bi jih tudi 

uporabljali v procesu raziskave. Večkrat dajejo učitelji tudi preveč pomena znanstvenim 

ciljem kot temu, da učencem omogočijo in zagotovijo taka navodila za delo z materiali, 

kot si ga je sam zamislil. 

2.1.4 Motivacija in vpliv praktičnega pouka nanjo 

Visoka motivacija je zanos, ki učenca med nalogo potegne vase, učenec izgubi občutek 

za čas, utrujenost, lakoto, skrbi (Požarnik Marentič, 2011). Abrahams (2009) opozarja 

na pogosto zasledljivo napako v literaturi, ki enači interes in motivacijo. Za razliko od 

»notranjega zagona za delo«, ki definira motivacijo, je interes navdušenje nad nečim. 

Ljudje postanemo radovedni, ko se znajdemo v novih, nenavadnih dogodkih, takrat ko 

se srečamo z neskladnimi pričakovanji in presenečenji, še posebej močna pa nastane v 

problemski situaciji (najbolje je, če je ta življenjska) (Požarnik Marentič, 2011). 

FAZA 1: 

 - Učenec dela pri pouku z 
materiali to, kar je nameraval 
učitelj.  

 - Nauči se snovi, ki jo je 
predvideval učitelj. 

 

FAZA 2: 

 - Učenci med praktičnim poukom 
razmišljajo o delu in spoznanjih in 
uporabljajo ideje, ki si jih je zamislil 
učitelj.  

 - Učenec lahko ponovno prikliče in 
uporabi naučeno in pridobljeno s pomočjo 
izkušnje, za katero tudi razume namen.  
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Tisti učenci, ki so motivirani za učenje, ki je višje od pričakovanj in obveznostmi šole, 

dajejo tem znanostim visok pomen (Jenkins in Pell, 2006 cit.v Abrahams, 2009), in 

imajo večinoma v tej smeri želje v prihodnosti povezane z nadaljnjim študijem oz. 

kariero (House of Common Science and Technology Comitee cit. v Abrahams, 2009). 

Hkrati jim je blizu tudi učni pristop in osebnost učitelja, ki jim je za vzor, ter kaže tudi 

sam žar in ambicioznost do znanosti (Jarvis in Pell, 2005 cit. v Abrahams, 2009; Reiss, 

2005 cit. v Abrahams, 2009; Požarnik Marentič, 2011; Ocepek, 2012). 

Teoretiki psihologije so oblikovali dva termina oziroma dve komponenti interesa, in 

sicer osebni in situacijski interes (Bergin, 1999; Hidi in Harackiewicz, 2009 cit. v 

Abrahams, 2009). Učenec daje prednost določenim stvarem, zato ima za te stvari tudi 

večji osebni inters (Abrahams, 2009). Raziskave Renningerjeve (1998) in Schiefeleja 

(1996), navedene v članku Abrahamsa (2009), kažejo, da so učenci s predhodnim 

osebnim interesom, ki so bili deležni praktičnega pouka, pridobili več znanja in bili 

dolgoročneje motivirani za delo kot učenci brez predhodnega osebnega interesa. Na 

osebni interes pa ima, sodeč po številnih raziskavah, omenjenih v članku Abrahamsa 

(2009), in dognanjih Holstermannove (2010) velik vpliv količina in kvaliteta znanja o 

določenem objektu oziroma aktivnosti (Deci, 1992; Alexander, Jetton, & Kilikowich, 

1995; Alexander, 1997). Poleg znanja imajo vpliv še identifikacija, kompetence, 

kulturna vrednost, socialni vpliv in čustva do določenih objektov oz. znanosti nasploh. 

Medtem ko ima na osebni interes učitelj zelo malo vpliva, saj je pretežno stabilen, pa 

ima učitelj velik vpliv na situacijski interes učenca, ki sodeč po raziskavah deluje 

(Abrahams 2009) kratkoročno, npr. za čas praktičnega pouka. Učenca lahko spodbudi 

okolje ali situacija, v kateri se znajde (npr. učitelj v razred v vreči iz blaga prinese kačo, 

s katero vzbudi interes za to, da bi učenec rad ugotovil, kaj se v njej skriva) (Abrahams, 

2009). Učitelj je pri tem aktiviral zagon za učenje, učenec v tem vidi smisel in mu je 

zato ta del učenja oziroma iskanja informacije prijeten (Požarnik Marentič, 2011). 

Vendarle pa Abrahams (2009) predstavlja rezultate, ki kažejo, da imajo učenci radi 
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praktični pouk, vendar v veliki večini ne zaradi tega, da bi jim pomagal pri procesu 

učenja in pridobivanju kvalitetnejšega znanja in izkušenj, kar je bil cilj učitelja ob izbiri 

metode, pač pa zato, ker se jim ta oblika pouka zdi manj dolgočasna od klasične oblike.  

Kljub temu je potrebno vzpodbujanje situacijskega interesa za vzdrževanje stimulacije 

praktičnega pouka (Hidi in Harackiewicz, 2000 cit. v Abrahams, 2009). 

Pomembno je, da dosežemo storilnostno motivacijo, ki pripomore k ambicioznosti 

učenca, da vztraja pri učenju in raziskovanju brez obotavljanja, s samozavestjo ter 

samostojnostjo in strmi k napredovanju brez večje bojazni o neuspehu. Če bo vztrajal, 

bo uspeh dosežen (Požarnik Marentič, 2000). 

Učencem moramo zato postaviti primerno visoke cilje, jih pri uspehih pohvaliti, ob 

neuspehih pa biti nevtralni. Za dosego storilnostne motivacije je pomemben kvalitetno 

izpeljan in premišljen raziskovalni pouk, ki dopušča samostojnost, odgovornost, 

raziskovanje, itn. To so vsi pomembni dejavniki oblikovanja te oblike motivacije poleg 

socialno-kulturnih dejavnikov (Holstermann, 2010; Požarnik Marentič, 2011). 

Naravoslovje ponuja veliko možnosti praktičnega pouka, kjer so učenci aktivni in v 

stiku z organizmi. Tudi raziskave na področju naravoslovja in biologije kažejo, da poleg 

aktivnega vključevanja učencev med uro in omogočanja stika z organizmi, vzgajamo 

pozitiven odnos do organizmov in hkrati dvigujemo motivacijo za učenje (Tomažič, 

2009, Holstermann, 2010). 

2.2 STALIŠČA 

Izkušenjski pouk oziroma izkušnje ter znanje so najenostavnejša in pomembna oblika 

pridobivanja in oblikovanja stališč. Stališče so socialno pridobljene strukture, ki so 

posamezniku kriterij za presojanje objektov, oseb, dejanj in vplivajo na to, kako jih 

zaznavamo – usmerjajo pozornost, delujejo na selektivnost zaznavanja – se vrednoti, 

čustveno odziva nanje in kaj si o njih misli. Na stališča poleg izkušenj in znanja 

vplivajo še okolje oziroma skupinska pripadnost ter osebne značilnosti, ki določajo 

samopodobo in odnos do samega sebe (Požarnik Marentič, 2000; Trontelj in sod., 2000; 
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Ule, 2009). Torej je zelo pomembno, da je učitelj učencu za zgled, saj se učenci pri 

spreminjanju in oblikovanju stališč pogosto ravnajo po osebah, ki so jim pomembne, 

torej tudi učitelju. Če bi učitelj v razred prinesel objekt, do katerega bi izkazal pretirana 

negativna čustva (strah, gnus), zmotne predstave, imel predsodke, ali ne bi znal z 

organizmom rokovati, bi učenci to opazili in lahko tudi prevzeli. Od objekta bi se na ta 

način naučili veliko manj, kot če učitelj do njega pokaže spoštljiv odnos, se odziva s 

pozitivnimi čustvi, in jim s tem da dober zgled (Ocepek, 2012). Poleg tega je treba tu 

poudariti tudi to, da se stališča ne oblikujejo samo pri pouku, temveč tudi zunaj šole, saj 

učenec povzema veliko stvari po starših in ostalih ljudeh okoli sebe, ki mu prav tako s 

svojimi ravnanji morajo biti v zgled (Davis, 1998). 

Tako kot stališča vplivajo na našo mentalno pripravljenost na reakcijo, vplivajo tudi 

reakcije na stališča, pri tem pa trdnih pravil o medsebojnem vplivu raziskave ne kažejo. 

Učitelj ima torej pri izkušenjskem pouku priložnost, da prouči stališča učencev in jih 

poskuša spremeniti, če so tega potrebna. Ravno stališča, ki so pridobljena ob aktivnem 

sodelovanju, na neposredni izkušnji, se veliko lažje spremenijo, prav tako pa taka 

izkušnja bolj vpliva na vedenje  (Polič, 2002 str. 196; Ule, 2009). 

Stališča se spreminjajo glede na že navedene vplive – npr. učenci s pozitivno 

samopodobo imajo bolj usklajena in trdnejša stališča, ki jih težje spremenijo, učenci s 

šibkejšo samopodobo pa imajo bolj nestabilna, neusklajena stališča (Ule, 2009; 

Radovan, 2001 – teorija razumne akcije – iz Tomažič, 2009). Stališča spreminjamo, da 

si zadovoljimo osnovne potrebe, in sicer skoraj vedno v primeru, ko pride do neskladja 

med čustveno komponento stališča, ki predstavljajo občutja in ocenjevanja ter 

kognitivno komponento stališča, ki prestavlja znanje, izkušnje, informacije, vrednostne 

sodbe in argumente (Ule, 2009). Kako močno vpliva posamezna komponenta na to pa je 

odvisno od individualnega dojemanja in situacijskih dejavnikov. Afektive asociacije so 

tudi hitrejše dostopne in se lažje procesirajo (Tomažič, 2009). Novo stališče ne 

nadomesti prejšnjega stališča, ampak ga samo zamenja, pri čemer izražamo čim 
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kasnejše stališče, ki smo ga sposobni priklicati (Wilson in sod., 2000 cit. v Tomažič, 

2009). Zaradi tega se pojavljajo tudi problemi pri meritvah, saj oseba ne oceni 

prvotnega, implicitnega stališča, ki je nezavedno. V raziskavah so ta problem deloma 

rešili s tem, da spremljajo še verbalno in neverbalno komunikacijo osebe ter reakcijski 

čas, kjer pa je zopet problem izbire metode raziskovanja, saj pri vseh metodah 

spremljanje teh komponent ni mogoče (Tomažič, 20 09). 

 

 

 

 

 

 

Informacije sprejemamo na različne načine, pri tem pa je vključenih več senzornih 

področij. Povprečno se najpogosteje zanašamo na vid, sledijo pa gibalni oz. kinestični 

čut, sluh, okus, vonj, tip. Ker je prioriteta čutil posameznika lahko povsem v drugačnem 

vrstnem redu, pri pouku zajamemo take vrste dela, ki zajemajo čim več čutil 

(Sunderland, 2010; Ocepek, 2012). Bolj, ko razvijamo čutila in pridobivamo čustvene 

izkušnje, bolj se razvijajo mrežne povezave v možganih in so zato te informacije bolj 

povezane, bolj uporabne in jih zato tudi več in uspešneje uporabljamo (Sunderland, 

2010). Čustveno zaznavamo tudi počutje drugega osebka, (Schmidt, 2010) prav tako so 

tudi ob stikih z živalmi vedno prisotna čustva, ki se razlikujejo od posameznika do 

posameznika zaradi različnega dojemanja in interpretiranja izkušnje, stika (Tunicliffe in 

sod., 1999).  

Shema 2: Model predvidevanja povezav, ki vodijo do pozitivnih stališč (Tomažič, 2009). 

 občutja 

 prepričanja 

 vedenja 

naklonjenost objekt stališča 

vpliv na skupno 

vrednotenje 

izzove lahko le 

posamezne 

komponente stališča 
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Čustva so glede na nekatere raziskave (Grob, 1995) pomemben del ohranjanja stališč. 

Pri pouku naravoslovja učitelj stremi k spodbujanju aktivnega doživljanja organizmov, 

zato v pouk vključuje čim več organizmov. Dokazano je, da se posledično poviša 

zanimanje (Kellert, 1996; Tomažič, 2009; Ocepek, 2012), zato novejši izobraževalni 

programi po celi Evropi aktivno doživljanje tudi vedno bolj vzpodbujajo (Crisci et al., 

1993; Cuche in sod., 1996; Nagel, 1997). Dobro stališča ljudi do okolja opisuje tudi rek 

»daleč od oči, daleč od srca« (Polič, 2002). 

Vključitev organizmov v pouk ni dovolj, učitelj mora ob delu z organizmi oz. živalmi 

prepoznavati in spremljati tudi čustvena stanja učencev pri odzivih na te, ki so lahko 

osnovni, prirojeni ali kompleksnejši. Najpogosteje se ob stiku z živalmi srečujemo s 

strahom in gnusom, na katerega se človek vedenjsko odzove z umikom od nje. To je 

dokazala tudi raziskava, ki je bila narejena v srednji šoli v Ljubljani. Ugotovitve te 

raziskave kažejo, da imajo dijaki precej zakoreninjene predsodke do živali, ki so 

povezani ravno z gnusom in strahom. Na ti dve čustvi pa se odzovejo vedenjsko z 

umikom od živali, prav tako pa z njo ne želijo imeti stika, saj jo interpretirajo kot sebi 

nevarno. Če učenec ob stiku doživi močno čustvo, to privede do stresa in posledično ne 

bo pridobil želenega znanja. Visoka čustvena vključenost namreč učencu onemogoča 

delovati racionalno (Tomažič, 2009; Ocepek, 2012; Morgan, 1992 cit. v Tomažič, 

2009). 

Odzive mora učitelj pravilno oceniti in jih v primeru, da so negativni z različnimi 

metodami spremeniti v pozitivne. Učencu lahko pomaga z metodo direktnega 

pogojevanja oziroma postavitve v konkretno situacijo ali okolje, kjer se povezave 

najbolj utrdijo. Učencu pri tem najprej predstavimo situacijo ali okolje, ki je podobna 

tej, kjer se odziva z močnimi čustvi in nato preidemo na konkretno situacijo ali okolje. 

(Učencu najprej predstavimo njemu prijetno žival, s katero pritegnemo njegovo 

pozornost, nato tisto, pri kateri smo opazili močno čustvo.) Poleg te sta poznani še 

metodi opazovanja in metoda podajanja informacij (Sunderland, 2010; Ocepek, 2012). 
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Učitelj ne sme pozabiti dati učencu jasno vedeti, da razume njegov odziv, mu ga po 

potrebi opiše ter tako pomaga pri racionalnem obvladovanju čustev (Sunderland, 2010). 

Naštete metode delujejo na podlagi uporabe zgodb (Klahr, 2000), vključitve predhodnih 

izkušenj učenca samega, vključitve odzivov na izkušnje ostalih učencev, itn. Ob 

izkušnji objekt namreč interpretiramo glede na predhodne izkušnje (Tunicliffe in sod., 

1999). Z izbranimi metodami lahko učenec zmanjša ali ojača odziv na izkušnjo in s 

pravilnim ravnanjem tako učitelja kot učenca ob naslednjem stiku pridobi učinkovitejšo 

izkušnjo, ki je zajeta v cilju pouka. Hkrati se učenec nauči racionalno z razmislekom in 

presojo o nadaljnjem ukrepanju nadzirati čustvene odzive na podobne situacije. 

Nasprotno pa se ob učiteljevem neodzivanju na učenčeva čustva odzivi samo še 

stopnjujejo, učenec pa se vse pogosteje tudi na podobne situacije prične odzivati 

neracionalno preobčutljivo (Sunderland, 2010). Zaradi ponovnih neuspehov oziroma 

doživljanja neprijetnih odzivov ob stiku, se nauči, da je nemočen, pride do naučene 

nemoči in lahko se zgodi, da stika z živaljo ne želi več (Polič, 2002, str. 33). 

2.2.1 Odnos do organizmov 

Za namen raziskave smo se namesto stališč odločili uporabiti termin odnos do 

organizmov. Namreč, izvajali smo pouk, kjer so se učenci neposredno srečali z 

organizmi in smo zato bolj podrobno evalvirali tudi vedenjsko komponento do živali.  

ODNOS 

socialni 
vplivi 

(starši, 
učitelji, 
vrstniki) 

izkušnje, 
znanje 

norme, 
etika, 

zakonodaja 

Shema 3: Vplivi na odnos 
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Ljudje smo skozi zgodovino imeli različne odnose do okolja in živali. Od ljudstev, ki so 

živali častili kot bogove, drugi so živeli z njimi v harmoniji do kasnejše postavitve 

človeka na mesto, okoli katerega se vse vrti in je vsemogočen, vse ostalo je manjvredno 

in zato ni vredno tolikšnega spoštovanja. Nekateri so, in tudi takšne še danes najdemo, 

mnenja, da živali ne znajo misliti in čustvovati. Danes nekatere živali redimo predvsem 

za namene našega prehranjevanja, imamo jih za socialne partnerje (domače živali), 

pomoč pri delu (pomoč na kmetiji, odkrivanje drog, iskanje pogrešanih, ...), športni lov 

ter za poučevanje (ZOO, ...). Zaradi nespoštljivega in neodgovornega odnosa do živali 

(in drugih organizmov) je človek povzročil izumrtje že vsaj 10 % vrst živali, nekatere 

pa so prav zaradi človeka na robu izumrtja. Na oblikovanje odnosa vpliva kar nekaj 

dejavnikov, ki pa imajo največji vpliv na oblikovanje v otroštvu. Kellert (1985) je razvil 

kategorizacijo dimenzij odnosa. Kategorije so predstavljene v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Dimenzije odnosa po Kellertu (1985) 

dimenzija odnosa/vrednote definicija 

estetska umetniške in simbolne značilnosti živali 

doministična nadvlada nad živalmi 

varstvena 
skrb za okolje kot sistem za povezave organizmov 

z okoljem 

humanistična močna čustvena navezanost na žival 

moralistična skrb za pravilno ravnanje z živalmi 

naturalistična 
zanimanje za neposredne izkušnje z živalmi n 

raziskovanje, radovednost 

negativistična 
aktiven umik živalim kot posledica strahu ali 

nevšečnosti 

nevtralna 
pasiven umik kot posledica ravnodušnosti, 

neopredelitve  

znanstvena 
zanimanje za fizične značilnost in biološko 

delovanje živali 

utilitarna 

zanimanje za praktično in materialno korist  

živali (za dele telesa, habitate ali oboje – ki so 

pomembni za obstoj, obrambo, varnost človeka) 
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Norveški znanstveniki so v raziskavi o odnosu učencev, starih 9–15 let za podlago svoje 

raziskave uporabili Kellertovo tipologijo. Po pogostosti so se najbolj pojavljale 

humanistične vrednote oziroma dimenzije odnosa, nato moralistične, varstvene, 

naturalistične, negativistične, doministične in nazadnje utilitarne. Opazili so, da so 

razlike med fanti in dekleti – pri fantih je bil faktor pri naturalističnih, dominističnih in 

utilitarnih vrednotah višji, pri dekletih pa sta bili višji vrednoti moralistična in 

negativistična (Bjerke in sod., 1998). 

Odnosi do živali se skozi razvoj otroka oz. mladostnika spreminjajo, vsako obdobje 

razvoja pa ponuja različne priložnosti za učenje okoljevarstva (Kellert, 1983; Bjerke in 

sod., 1998). 

Kellert in Weservelt (1983, 2000) opisujeta, da otroci ob vstopu v šolo do približno 5. 

razreda doživljajo spremembe v čustvovanju in skrbi do živali. Zato je to obdobje 

primerno za vzpodbujanje čustvene, afektivne skrbi za organizme. Kasneje učenci do 

starosti nekje 13 let (8. razred) pričnejo drugače dojemati živali – tako intelektualno (so 

radovedni za prejem novih informacij) kot kognitivno. Učenci, stari 16 let, postanejo 

bolj ekološko in naturalistično ozaveščeni in naravnani ter moralistični do živali. To 

obdobje mora zato učitelj izkoristiti kot priložnost, da učence nauči ceniti organizme, 

motivira učence za razvoj etične skrbi za živali in razumevanje ekologije. Ti učenci radi 

aktivno preživljajo prosti čas v naravi, zainteresirani so za stike z živalmi. Pričnejo 

dojemati abstraktne koncepte (ekosistem, biodiverziteta, ...) (Kellert, 1983). 

Mlajšim otrokom se njihove potrebe zdijo pomembnejše od potreb živali, zato ne 

namenjajo veliko pozornosti skrbi za pravico in zaščito živali. Do živali in drugih 

organizmov imajo precej malo interesa. V primerjavi s starejšimi otroki imajo manjše 

znanje, so manj informirani o živalih in naravnem okolju, so bolj izkoriščevalski, 

nečustveni in nepoučeni v njihovih odnosih do živali. Velika razlika v poznavanju 
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dejstev o živalih je vidna med učenci 5. razreda (starost 10 let) in učenci 8. razreda 

(starost 13 let) (Kellert, 1983). 

Izoblikovanje odnosa do organizmov ter percepcija do njih se oblikuje v odvisnosti od 

več dejavnosti oziroma faktorjev, ki jih opisuje Kellert, potrjujejo pa jih tudi ostale 

raziskave (Tomkins in sod., 2007). Otroci imajo raje živali, ki so jim bolj podobne 

(Lindremann- Matthies, 2005, Kinchin 1999 cit. v Tomažič, 2009), medtem ko 

raziskave pri odraslih tega ne dokazujejo vedno se (ob pogledu na nekatere živali 

oziroma ob ogledu njihovih vedenj zavedamo nekaterih prvinskih nagonov, ki se jih 

sramujemo) (Plous cit. v Batt, 2009). 

Na splošno nas privlačijo stvari, ki so po izgledu neobičajne, animirane, organizmi, ki 

se premikajo (pomembna je barva, oblika, struktura (dlaka pri mačku, mukozna 

prevleka na polžji koži), teža (Klahr, 2000) in tiste stvari, ki jih poznamo že od prej. 

Tunniclifova in Tomkins (2007) pišeta, da so otroci bolj zainteresirani za naravne 

objekte. Spodnja tabela obravnava bolj obsežne vplive na to, kako všeč nam je neka 

vrsta oziroma organizem, ki jih je v svojih raziskavah opredelil tudi Kellert. 

Tabela 2: Kellert 1985 (Public Perception of Predators) in Kellert 1978 

Vpliv na to, kako všeč nam je vrsta: 

Stališča do flore in favne že pred izkušnjo 

Predhodne izkušnje in znanje o vrsti ali skupini 

Odnosi med določeno vrsto in ljudmi 

Človeška percepcije vrste (spodaj našteti faktorji, ki vplivajo na percepcijo živali) 

Velikost 

Inteligenca 

Videz 

Otip kože (dlaka, luske ...) 

Nevarnost 

Škoda imetju 

Filogenetska povezava 

Udomačen / divji 

Socialna struktura 

            Kulturna in zgodovinska povezanost 



  22 

Rimahazi, N. Uporabnost trajnih zbirk živali pri pouku biologije. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 

 

 

 

 

To sta proučevala tudi Wandersee in Lindermann-Marhies, ki potrjujeta raziskave 

Kellerta. Kot že napisano, sta Linderman in Mathies dokazala razliko med odraslimi in 

otroci glede privlačnosti do živali, podrobneje pa sta razčlenila oziroma opazila razlike 

glede na starost in spol učencev. (v I. Tomažič, str. 63 in 64) 

Kellert (1985) je v raziskavi, kjer je preučeval odnos ljudi do plenilcev, ugotovil, da 

imajo bolj izobraženi ljudje pozitivnejše odzive na predatorje kot manj izobraženi, prav 

tako pa imajo ti, ki so pozitivneje naravnani do predatorjev, tudi spoštljivejši odnos do 

drugih vrst, tudi rastlinskih ter okolja in visoko naturalistično dimenzijo odnosa 

(Kellert, 1985) Učenec, ki ve, da ob stiku s krastačo ne bo dobil mehurjev, ima do te 

vrste pozitivnejši odnos, ki se kaže tako pri direktnem stiku kot tudi ekološki 

ozaveščenosti obstoja te vrste (in drugih).  

Tudi za učence velja, da se bodo raje učili o organizmih učenci s pozitivnejšimi čustvi 

in pozitivnejšimi vrednostmi do organizmov (Falk in sod., 2000). Več kot ima znanja, 

bolj spoštujejo organizme, bolj razviti pa so tudi ekološki odnosi (Kellert, 1996; Barney 

in sod., 2005; Lindremann- Matthies, 2005;  Lukas in sod., 2005). 

2.3 UČNI NAČRT IN MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA ŽIVALI V 

POUK 

Pogostost vključevanja organizmov v osnovnošolske vsebine se spreminja skozi 

prenove učnih načrtov. Zadnja prenova učnih načrtov je prinesla kar nekaj sprememb. 

Obseg, ki uči o sesalcih, pa tudi živalih nasploh, se je zmanjšal. V grobem so cilji prej 

9. Razreda, sedaj cilji 8. razreda, cilji prej 8. Razreda, pa so cilji 7. V 6. razredu se 

učence uči o celici, zgradbi, delovanju, razmnoževanju rastlin. Tu naj torej živali 

večinoma ne bi vključevali v pouk. V 7. razredu se učenci učijo po novih učnih načrtih 

podrobneje o živalski celici, zgradbi in delovanju živali, ki tudi vključuje razumevanje 

prehranskega spleta, ogrodja, prilagoditve, povezane s telesno zgradbo kot posledica 
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načina prehranjevanja in premikanja, čutil, biotske pestrosti, kar precej zajema tudi 

snov, ki sem jo zajela v raziskavi diplomske naloge pri pouku. 

Razvidno je, da je ciljev, ki vključujejo spoznanja in znanja o sesalcih precej manj od 

ciljev, ki jih je vseboval star učni načrt. Ta je v 6. in 7. razredu obravnaval živali gozda 

in polja. Pri pouku biologije sedanji učni načrt vsebuje cilje, kjer so vključeni tudi 

sesalci, predvsem v 9. razredu v sklopih evolucija, razvrščanje organizmov ter biotske 

pestrosti. 

V obeh letih biologije pa naj bi učenci spoznali potek raziskovanja in poskusov.  

Ker raziskave kažejo, da otroci preživijo vedno manj časa v naravi, so manj časa v stiku 

z organizmi, mora zato učitelj poskrbeti, da pridejo v stik z njimi pri pouku (Polič, 

2002; Golob, 2008;  White, 2004; Tomažič, 2009; Ocepek, 2012 str. 218). Organizme 

pa bodo najbolje spoznali, če raziskujejo, postavljajo in rešujejo probleme sami, učitelji 

pa jim pomagajo priti do lasnega spoznanja, razumevanja (Požarnik Marentič, 2011). 

Ko vključujemo organizme (tako žive kot nežive) v pouk, je pomembno, da učence 

ozaveščamo o previdnem in spoštljivem ravnanju, o odgovornosti do njih ter o 

potrebah, ki jih imajo; potrebe živali morajo imeti prednost pred cilji izobraževanja 

(Siard in sod., 2005). Navdušujemo jih nad živalmi, motiviramo za samostojno 

raziskovanje, da postanejo radovedni, željni znanja, si znajo postaviti prava vprašanja, s 

katerimi bodo prišli do odgovorov samostojno s kritičnim pogledom na pridobljene 

podatke, ki jih znajo ugotoviti in povezati  (npr. različne lastnosti živali z okoljem in 

obratno). 

Za tiste organizme, ki smo jih prinesli v učilnico učencem, povemo, kako in kje smo jih 

odvzeli iz okolja (ter okolje opisati, če ga ne poznajo). Učenci bodo zato lažje uvrstili 

organizem v svoje okolje, ga uvrstili v ustrezen habitat in dojeli njegovo vlogo v 

ekosistemu ter razumeli povezavo anatomije živali z okoljem (Tunicliffe in sod., 1999). 
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2.3.1 Zakonodaja 

V naravi lahko marsikdaj naletimo na biološki material, ki je še kako uporaben pri 

pouku naravoslovnih predmetov. S tem mislim na okostja, rogovje, iztrebke, trupla itn.. 

Pridobimo lahko koristne informacije o populaciji. Namenoma za zbirke biološkega 

materiala živali, seveda, ne pobijamo. To nam prepovedujejo zakoni in etika. Poleg 

zakonov pa moramo biti pozorni na stanje materiala, ohranjenost, možnost okužbe z 

mikroorganizmi, ki so na materialu, … 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/2004) ureja in 

določa pogoje, postavlja pravila ravnanja, ukrepe varstva ter smernice za ohranitev 

habitatov. 7. člen te uredbe navaja pogoje za dovoljenje poškodovanja, zastrupitev, 

odvzem iz narave, ujetje ali vznemirjanje živali, ki pa se izdajo na podlagi strokovnega 

mnenja, kot določa 8. člen te uredbe. Uredbe enakovredno vrednotijo mrtve in žive 

živali. To je razvidno tudi iz 11. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 

31/2000)  kjer v 12. točki preberemo, da je »Odvzem rastline ali živali iz narave 

odvzem žive ali mrtve rastline ali živali iz habitata«. 

V primeru, da v naravi najdemo zavarovano mrtvo žival, smo dolžni obvestiti 

pristojnega veterinarja, ta pa mora tudi polletno obveščati ministrstvo o najdbi, vrsti in 

številu ter vzroku smrti živali iz razredov sesalcev in ptic. 

Seznam zavarovanih vrst sesalcev najdemo na Rdečem seznamu (Ur. l. RS, št. 82/2002) 

na spletni strani Natura 2000 ali pa jih poiščemo tudi po območjih. Preden se prične 

postopek ugotavljanja vzroka bolezni ali smrti, pa mora v primeru, da bolezen ni kužna, 

obvestiti Prirodoslovni muzej Slovenije, v primeru zveri pa še pristojno lovsko 

organizacijo. Pozoren mora biti, da živali ne poškoduje.  Prirodoslovni muzej Slovenije 

ima nato ob izraženju interesa in vloženi vlogi pravico do prevzema živali ali dela 

živali, zopet z izjemami, kjer imajo ob posebnih dovoljenjih prednost znanstveno 

raziskovalna dela določenih oseb, skupin. V primeru, da Prirodoslovni muzej Slovenije 
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ne izrazi interesa, lahko vlogo oddajo raziskovalne ali izobraževalne organizacije, in če 

ne vložijo še te, so naslednje lokalne in zasebne organizacije (Ur. l. RS, št. 46/2004). 

Ob najdbi torej upoštevamo zgoraj naštete zahteve in v primeru odvzema materiala za 

stalno zbirko, material primerno označimo in si zapišemo pomembne podatke. To so 

kraj in datum najdbe, kaj smo našli, v kakšnem stanju. V primeru, da je potrebna 

dodatna obdelava materiala – okostja, kože, ... – material obdelamo. Označbe morajo 

biti sistematično oblikovane, neškodljive materialu in kar se da trajne. Na označbo 

napišemo osnovne podatke (za katero žival, del živali ali material živali gre, leto najdbe, 

šifra) ali samo šifro, ostale podrobnosti pa zapišemo v nek drug arhiv. Arhivu lahko 

dodatno priložimo še fotografijo najdišča in/ali materiala. 

PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI TRAJNIH ZBIRK PRI POUKU 

Prednost tega, da imamo trajne zbirke, je veliko. Samo imeti zbirke, zložene v policah 

omar v razredu, pa ni dovolj, potrebno jih je tudi uporabljati (Vrščaj 1990 cit. v 

Tomažič 2009). Ena od prednosti je, da nekaterih stvari vsi ljudje nimamo priložnosti 

videti v naravi, ali pa nam je to redkeje omogočeno, težko dostopno, z zbirkami pa nam 

je to omogočeno. Poleg tega več različnih materialov zbirk lahko združimo skupaj 

oziroma pokažemo stvari, ki jih v naravi skupaj ne bi videli hkrati. Iz zbirke smo izbrali 

lobanje sesalcev, ki so jih učenci imeli priložnost videti tudi po več hkrati, medtem ko 

obstaja res majhna možnost, da bo kdo izmed njih v naravi hkrati videl skupaj lobanje, 

ki pripadajo več vrstam. Tako lahko učenci materiale med seboj primerjajo, pridobijo 

realne predstave, dvigne se motivacija za delo, razumevanje kompleksnih konceptov 

postane boljše (Gano in sod., 2011). Če omogočimo učencem opazovanje in primerjavo 

več živalskih vrst, se jih naučijo razlikovati, to pa jim pomaga pri spoznavanju 

anatomije, vedenja, povezave s habitatom živalskih vrst (Shepardson, 2002). 

Material lahko uporabimo za različne namene ob obravnavi nove učne vsebine, za 

osvežitev spomina ob ponavljanju in spraševanju, saj nam je material pri roki, učenci pa 
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si lažje prikličejo pridobljene podatke iz spomina (Ocepek, 2012). Material lahko prav 

tako uporabimo za več različnih vsebin, tako da se učenci naučijo smiselno in logično 

povezovati med posameznimi sklopi in tudi predmeti. Pomemben dejavnik uporabe 

trajnih zbirk pri pouku pa je, tako kot pri živih živalih, tudi tu povečanje interesa za 

organizme (Tunicliffe in sod., 1999). 

S samega vidika vizualizacije je vsekakor primernejši kot predstavitve na računalniku 

oziroma kakršnekoli slike, saj učenci dobijo material v roko, zato ga vsi lahko vidijo, 

pri sliki pa ni tako. Pri slikah ni tridimenzionalne oblike, pri računalniški predstavitvi pa 

učenci prvih klopi vidijo sicer zopet dvodimenzionalno sliko materiala dobro, učenci v 

zadnjih klopeh pa ne (Weber, 2011). 

Med pripravo diplomske naloge sem opazila težave, s katerimi se srečamo pri uporabi 

trajnih zbirk:  

 Učenci ne vidijo žive živali, njenega načina premikanja, vedenja. 

 Pripravljanje in zbiranje materiala za zbirko je dolgotrajno, polno zakonskih in 

ostalih (zdravstveno – varovalni razlogi) ovir, nekatere od teh celo 

onemogočajo da material damo v zbirko.  

V pomoč pri tem bi lahko bila izvedba popisa zbirk vsega materiala po 

določenih postopkih  na vseh šolah, vnesli bi jih v nek program ter uvedli 

izposojo na šolah, ki bi zopet morala vsebovati določena pravila ravnanja z 

materialom, rok izposoje itn.  

 Zaradi obdelave materiala lahko pride do manjših odstopanj pri barvi in 

strukturi kožuha, kože, odstopanj pri teži zaradi obdelave.  

 Material je lahko nepopoln ali predstavlja celotne živali, sploh v primeru 

večjih živali.  

Te pomanjkljivosti učencem lahko preko različnih načinov tudi predstavimo, 

razložimo.  
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2.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA 

DELA 

Osrednja tema diplomskega dela in tudi cilji so bili ugotoviti, kakšno je znanje učencev 

7., 8. ter 9. razredov osnovne šole o lastnostih sesalcev, predvsem lobanj, ter kakšen je 

odnos do sesalcev nasploh. Zanimalo nas je, kako na ta dva parametra vplivajo starost 

učencev, oblika pouka ter pogostost preživljanja prostega časa v naravi. 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj naloge je ugotoviti, ali obstajajo razlike v: 

1. odnosu učencev do živali glede na starost učencev, 

2. znanju učencev do živali glede na starost učencev, 

3. odnosu in znanju učencev glede na obliko pouka (frontalni/klasični pouk in 

izkustveni pouk), 

4. odnosu učencev do živali ter znanju učencev o živalih glede na pogostost 

preživljanja prostega časa v naravi, 

5. ter preveriti interes učencev za delo z učnimi materiali iz trajnih zbirk. 

HIPOTEZE 

V povezavi z zgoraj navedenimi raziskovalnimi vprašanji sem postavila naslednje 

hipoteze: 

I. Učenci s pozitivnejšim odnosom do živali imajo več znanja o živalih. 

II. Med učenci različnih starosti obstajajo razlike tako v odnosu do živali kot tudi v 

znanju. Starejši učenci imajo več znanja o živalih in bolj pozitiven odnos do 

njih. 

III. Med učenci, ki so deležni različnih oblik pouka, obstajajo razlike tako v odnosu 

do živali kot tudi v znanju o živalih v prid neposrednega dela z materiali iz 

trajnih zbirk. 
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IV. Med učenci, ki v naravi preživijo več prostega časa, in tistimi, ki gredo v naravo 

redko, obstajajo razlike v odnosu do živali in v znanju o njih in sicer v prid 

učencev, ki preživijo več časa v naravi. 

V. Učenci, ne glede na starost, izkazujejo pozitiven interes do dela z materiali iz 

trajnih zbirk. 

3 MATERIALI IN METODE 

3.1 IZBOR IN OPIS VZORCA 

V raziskavo so bili vključeni učenci 7., 8. in 9. razredov. Učenci se v 7. razredu po 

učnem načrtu o živalih učijo največ, v 9. razredu pa osvojeno znanje nadgradijo z 

evolucijo. Raziskavo smo opravili v šolskih letih 2010/2011 in 2012/2013.  

Skupaj je sodelovalo 123 učencev. Sodelovalo je 70 (47 %) deklet in 53 (43 %) fantov.  

Število sodelujočih učencev 7. razredov je bilo 48 (39 %), 8. razredov nekoliko manj, 

24 (19,5 %) ter 51 (41,5 %) učencev 9. razredov.  

Kar 88 (71,5 %) sodelujočih učencev gre v naravo vsakodnevno, 30 (24,5 %) enkrat  

tedensko, le 5 (4 %) učencev pa skoraj nikoli. 

Zanimal nas je tudi vzrok zahajanja v naravo, kjer je 59 (48 %) učencev navedlo 

sprostitev, 34 (27,5 %) učencev gre v naravo zaradi športa, 27 (22 %) učencev zaradi 

druženja s prijatelji in le 2 (1,5 %) učenca zaradi učenja.  

Vprašalnike so učenci reševali med rednim poukom. 

3.2 IZBOR IN OPIS MATERIALOV 

Učenci so imeli možnost, da so se lobanj dotikali, saj je bila priprava materialov temu 

tudi primerna. Tako so jih imeli možnost opazovati in primerjati ter povezovati njihove 
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lastnosti z okoljem, kjer živali živijo, katerim pripadajo tudi lobanje (prilagoditev glede 

na evolucijo in dane pogoje v okolju).  

Lobanje so pripadale vrstam sesalcev, ki učencem niso tuje, in ki se večinoma nahajajo 

v širši okolici, kjer učenci živijo. 

Te vrste so naslednje: 

 Rjavi medved, Ursus arctos 

 Gams, Rupicapra rupicapra 

 Damjak, jelen lopatar, Dama dama 

 Poljski zajec, Lepus europaeus 

 Konj, Equus caballus 

 Divja svinja, Sus scrofa 

 Domača svinja, Sus scrofa domestica 

 Jazbec, Meles meles 

 Mačka, Felis silvestris catus 

 Kuna zlatica, Martes martes 

 Navadna lisica, Vulpes vulpes 

 Srna, Capreolus capreolus 

3.3 INSTRUMENT 

Pripravili smo anketni vprašalnik, sestavljen iz več sklopov, računalniško oblikovano 

predstavitev za frontalni pouk in delovni list za izkustveni pouk, ki se nahajajo v prilogi. 

Vprašalnik so učenci reševali najprej pred izvedbo učne ure in teden po izvedbi učne. 

V prvem sklopu vprašalnika (sklop A), kjer nas je zanimal odnos učencev do sesalcev, 

smo želeli zajeti kategorije dimenzij odnosa do živali po Kellertovi tiplogiji (Kellert, 

1985). Vprašalnik je vseboval 20 trditev z znanstveno, moralistično in varstveno 

dimenzijo odnosa do sesalcev. 
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Drugi del vprašalnika je vseboval dva sklopa. Sklop B je imel 7 vprašanj izbirnega tipa, 

učenci pa so bili opozorjeni, da je možnih več pravilnih odgovorov. Pri sklopu C pa so 

se učenci morali za posamezno od 8 trditev opredeliti, ali držijo ali ne.  

Zajemale so teme o taksonomiji, anatomiji, prehranjevalnih navadah, načinu lova, 

habitatu in ogroženosti.  

3.3.1 Osnovni podatki 

V uvodnem delu vprašalnika so učenci navajali osnovne podatke: razred, spol, starost, 

kako zanimiv jim je pouk naravoslovja, pogostost zahajanja v naravo ter kaj je vzrok, da 

v naravo sploh gredo. 

3.3.2 Odnos učencev do sesalcev 

Odnos učencev do sesalcev smo ugotavljali v sklopu A vprašalnika, ki je osnovan na 

Likertovi lestvici in prikazani v tabeli 3.  

Tabela 3: Pomen ocen pri ocenjevanju odnosa do sesalcev 

Vrednosti lestvice - ocena Trditev 

1 Se nikakor ne strinjam 

2 Se ne strinjam 

3 Nimam posebnega mnenja 

4 Se strinjam 

5 Se popolnoma strinjam 

V trditvah smo omenjali sesalce nasplošno, v nekaterih trditvah pa se je pojavljala 

določena žival. Vprašalnik je vseboval 20 trditev, ki so bile tako pritrdilne kot nikalne 

in ocenjene na pettočkovni Likertovi lestvici. Pri statistični obdelavi smo osem trditev 

obrnili.  

V tabeli 4 so posamezne trditve uvrščene v tri kategorije dimenzije odnosa: znanstvena, 

moralistična in varstvena. Te kategorije smo pridobili s pomočjo faktorske analize iz 

podatkov, pridobljenih s temi 20 trditvami. Nekaj trditev je bilo tudi zavrženih: »Ne 

maram božati ali se dotikati živali z dlako.«, »Zanima me, na kakšen način so umrle 
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živali, ki jih imamo v omarah,«  ker se statistično niso uvrstile v nobeno izmed 

kategorij. Faktor zanesljivosti znanstvene kategorije je znašal  α = 0, 849, moralistične α 

= 0, 644 in varstvene α = 0, 543.  

Da so podatki primerni za analizo, smo preverili še s Kaiser- Mayer-Olkin testom 

(KMO = 0, 764) in Barlettovim testom (χ2 =600, 703 df = 153, p =< 0, 001). Faktor ena 

je razložil 25, 95 % variance, faktorji ena, dva in tri skupaj pa so 45, 99 % celotne 

variance.
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FAKTOR 

Tabela 4: Dimenzije stališč učencev do živali 

TRDITVE RAZPOREJENE V KATEGORIJE 

1 2 3 

ZNANSTVENA    

Rad gledam oddaje o živalih. 0, 797   

Ko se v šoli učimo o živalih, se dolgočasim.(O) 0, 787   

Rad berem knjige o živalih. 0, 737   

Rad bi se (ponovno) učil o okostjih živali. 0, 718   

Zanimivo bi bilo (ponovno) ugotavljati kateri živalski vrsti pripada 

opazovana lobanja. 
0, 691   

Zanimivo bi bilo (ponovno) primerjati velikosti lobanj različnih živali. 0, 688   

Rad bi si (ponovno) od blizu ogledal zobovja različnih živali. 0, 660   

Živali me ne zanimajo.(O) 0, 506   

MORALISTIČNA    

Doma bi rad imel na steni obečeno kakšno trofejo (glavo, kožuh 

živali). (O) 
 0, 707  

Lov na živali bi bilo potrebno prepovedati.  0, 651  

Sesalci so zelo primerni za izdelavo oblek iz njihovih kožuhov. (O)  0, 628  

VARSTVENA    

Število lisic na Gorenjskem bi bilo potrebno zmanjšati. (O)   0, 636 

Medveda, ki je poškodoval gobarja, bi morali usmrtiti. (O)   0, 575 

IZKLJUČENE TRDITVE    

Delo z lobanjami mi je bilo všeč.    

Na lobanji me najbolj zanima očesna votlina.    

Motilo bi me, če v Sloveniji ne bi bilo volkov.    

Ne maram božati ali se dotikati živali z dlako. (O)    

Zanima me, na kakšen način so umrle živali, ki jih imamo v omarah.    

Cronbachova alfa (α) 0, 849 0, 644 0, 543 

Opomba: O= obrnjena trditev 
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3.3.3 Znanje učencev o sesalcih 

Znanje učencev smo preverjali v drugem delu vprašalnika, v sklopu B in C. Sklop B je 

vseboval 7 vprašanj izbirnega tipa, kjer je bilo pri nekaterih nalogah možnih več 

pravilnih odgovorov, na kar smo opozorili tudi učence. Pravilno izpolnjena naloga 

sklopa B je bila točkovna z 1 točko, ne glede na število možnih pravilnih odgovorov 

posamezne naloge.   

Sklop C pa je zajemal 8 trditev. Učenci pa so se morali odločiti, ali posamezna trditev 

drži. Tudi  pri sklopu C je bila posamezna naloga ocenjena z 1 točko.  

Skupaj je celoten vprašalnik ocenjevanja znanja obsegal 15 točk. 

Pri preverjanju znanja o sesalcih smo izbirali vprašanja o načinu prehranjevanja, 

adaptaciji na okolje in anatomiji. 

3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, pridobljene na preverjanjih znanja in stališč, smo vnesli v program MS Excel,  

jih preoblikovali glede na zastavljeno točkovanje, nato pa jih ustrezno prenesli v 

statistični program SPSS, kjer smo izvedli osnovno statistično obdelavo podatkov glede 

na zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze. Primerjali smo korelacije in razlike 

med različnimi neodvisnimi spremenljivkami. Največ testov je bilo neparametričnih 

zaradi povečini nenormalne porazdelitve podatkov. Za preverjanje stališč smo uporabili 

faktorsko analizo podatkov, s katero smo pridobili smiselne kategorije stališč. 

Uporabljeni so bili naslednji neparametrični testi in izračuni: Spearmanov in Pearsonov 

korelacijski koeficient za izračun povezav med spremenljivkami, Mann-Whitneyev test 

za ugotavljanje razlik med skupinami.   
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4 REZULTATI 

Rezultati so predstavljeni v dveh delih. Prvi del zajema analizo posameznih trditev 

stališč in vprašanj o znanju učencev glede na izvedbo pouka. V drugem delu pa so 

predstavljeni rezultati glede na zastavljene hipoteze. 

4.1 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ IN VPRAŠANJ O 

ZNANJU UČENCEV 

4.1.1 Analiza posameznih trditev stališč 

Tabela 5 prikazuje opredelitev učencev na posamezno od 20 trditev stališč pred 

poukom. Na podlagi rezultatov, pridobljenih z izvedbo Mann-Whintneyevega testa smo 

ugotovili, da so bile skupine učencev, ki so bile kasneje deležne izkustvenega oziroma 

frontalnega pouka, homogene glede njihovega odnosa do živali, saj med odgovori ni 

bilo statistično pomembnih razlik.   
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Tabela 5: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznihh trditev pred poukom 

  

izkustveni 

pouk 
frontalni pouk 

Mann-Whitney 

test 

 
trditev M SE M SE Z p 

1 Delo z lobanjami mi je všeč 4,1 0,108 3,9 0,122 -1,744 0,081 

2 Rad bi se učil o okostjih živali 3,7 0,115 3,6 0,131 -0,251 0,802 

3 
Rad bi si od blizu ogledal zobovja različnih 

živali 
3,7 0,150 3,9 0,131 -0,772 0,440 

4 
Ne maram božati ali se dotikati živali z 

dlako (O) 
4,7 0,118 4,7 0,099 -0,469 0,639 

5 
Zanima me, na kakšen način so umrle živali, 

ki jih imamo v omarah 
3,7 0,161 4,0 0,156 -1,377 0,168 

6 
Sesalci so zelo primerni za izdelavo oblek iz 

njihovih kožuhov (O) 
4,2 0,156 4,1 0,148 -0,940 0,347 

7 
Doma bi rad imel na steni obešeno kakšno 

trofejo (glavo, kožuh živali) (O) 
4,3 0,151 4,4 0,135 -0,006 0,995 

8 Lov na živali bi bilo potrebno prepovedati 3,9 0,178 3,7 0,175 -1,210 0,226 

9 
Medveda, ki je poškodoval gobarja, bi 

morali usmrtiti (O) 
3,9 0,154 3,9 0,138 -0,215 0,830 

10 
Število lisic na Gorenjskem bi bilo potrebno 

zmanjšati (O) 
3,7 0,155 4,1 0,134 -1,386 0,166 

11 Polhi so nadležne živali (O) 3,7 0,161 3,9 0,163 -0,604 0,546 

12 
Motilo bi me, če v Sloveniji ne bi bilo 

volkov 
3,3 0,195 3,8 0,175 -1,804 0,071 

13 Rad berem knjige o živalih 3,7 0,156 3,6 0,175 -0,348 0,728 

14 Rad gledam oddaje o živalih 4,1 0,144 4,3 0,116 -0,744 0,457 

15 
Ko se v šoli učimo o živalih, se dolgočasim 

(O) 
4,3 0,136 4,5 0,113 -0,409 0,682 

16 Živali me ne zanimajo (O) 4,3 0,170 4,2 0,168 -0,851 0,395 

17 
Ob ogledu lobanje bi si najprej pogledal 

zobe 
3,1 0,143 3,0 0,131 -0,675 0,500 

18 
Na lobanji me je najbolj zanimala očesna 

votlina 
2,9 0,141 2,8 0,129 -0,445 0,656 

19 
Zanimivo bi bilo primerjati velikosti lobanj 

različnih živali 
4,0 0,146 4,0 0,146 -0,278 0,781 

20 
Zanimivo bi bilo ugotavljati, kateri živalski 

vrsti pripada opazovana lobanja 
4,2 0,122 4,3 0,134 -0,978 0,328 

Opomba: N (izkustveni pouk)= 61-63; N (klasičen pouk) = 57-60; SE = standardna 

napaka; Z = stopnja povezanosti; p =statistična pomembnost; O = obrnjena trditev 
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Učence zanimajo živali (trditev 16) in radi spoznavajo živalski svet – nekoliko bolj 

preko oddaj kot knjig (trditvi 13 in 14). Tudi šolske ure, ki se tičejo živalskih vsebin jih 

kar precej zanimajo (trditev 15). Živali, ki imajo dlako, se tudi zelo radi dotikajo 

(trditev 4). 

Menijo, da živalski kožuh in njihovi deli niso primerni za izdelavo oblek in trofeje 

(trditev 6 in 7). Prav tako niso pristaši lova in pobijanja živali (trditev 7, 8 in 9), 

vrednost obstoja volkov v Sloveniji pa se jim prav tako zdi kar pomembna (trditev 12). 

Učenci so navajali, da jim je delo z lobanjami všeč (trditev 1) in bi se radi učili o 

okostjih nasploh (trditev 2). Najbolj bi jih zanimalo ugotavljati, kateri živalski vrsti 

pripada lobanja (trditev 20), pa tudi primerjati velikosti lobanj različnih živali (trditev 

19) in zobovja (trditev 3). Zanima jih, kaj je vzrok temu, da so živali v omari učilnice 

poginile (trditev 5).  Manj jih na lobanji zanima očesna votlina (trditev 18).  

4.1.2 Analiza posameznih vprašanj o znanju učencev 

Sklop B in C vprašalnika je zajemal  7 vprašanj in 8 trditev, s katerimi smo želeli 

preveriti znanje učencev o sesalcih. Vprašanja in trditve so se nanašale predvsem na 

povezovanje med anatomijo, fiziologijo in ekologijo sesalcev z lastnostmi, ki jih lahko 

razberemo ob pogledu na lobanjo. 

Rezultati sklopa B in C so predstavljeni v tabeli 6, kjer smo za vsako vprašanje posebej 

predstavili odstotek pravilnih in napačnih odgovorov ter rezultate χ
2
 testa. Ker so 

rezultati pokazali, da med klasično in izkustveno obliko pouka ni bilo statistično 

pomembnih razlik, smo za prikaz rezultatov oba vzorca združili. Bolj podrobna razlaga 

rezultatov vprašanj izbirnega tipa je prikazana v besedilu za tabelo 6. 
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Tabela 6: Frekvenčna prerazporeditev odgovorov na pravilne in nepravilne 

  

IZPOLNJEVANJE ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA 

      pred poukom po pouku df=1 

  VPRAŠANJE oz. TRDITEV 
pravilna 

(%) 

napačna 

(%) 

pravilna 

(%) 

napačna 

(%) 
χ

2
 p 

1 Lobanja: 90, 24 9, 76 88, 62 11, 38 0, 172 0, 678 

2 
Ob ogledu očesne votline sesalcev lahko v 

večini primerov predvidimo 
9, 76 90, 24 17, 07 82, 93 2, 835 0, 092 

3 
Katere od naštetih živali požirajo hrano, ne 

da bi jo prej prežvečili? 
3, 25 96, 75 6, 50 93, 50 1, 402 0, 236 

4 

V ustni votlini sesalcev se nahajajo zobje 

različnih oblik in namembnosti. Čemu so 

namenjeni sekalci? 

73, 98 26, 02 73, 98 26, 02 <0, 001 1, 000 

5 
Lovci in znanstveniki določajo starost 

sesalcev največkrat glede na: 
43, 09 56, 91 43, 09 56, 91 <0, 001 1, 000 

6 
Če bi v naravi našel lobanjo, se je ne bi 

smel dotikati. Zakaj? 
75, 61 24, 39 77, 24 22, 76 0, 090 0, 764 

7 Kaj pojmujemo kot prehranski splet? 74, 80 25, 20 74, 80 25, 20 0, 000 1, 000 

8 Medved se prehranjuje z rastlinsko hrano. 73, 17 26, 83 75, 61 24, 39 0, 192 0, 661 

9 Vsi sesalci imajo mlečne in stalne zobe. 46, 34 53, 66 57, 72 42, 28 3, 192 0, 074 

10 
Srna ne more premikati spodnje čeljusti 

levo, desno, gor in dol.  
74, 80 25, 20 68, 29 31, 71 1, 278 0, 258 

11 
Volk lahko premika spodnjo čeljust levo, 

desno, gor in dol. 
74, 80 25, 20 68, 29 31, 71 1, 278 0, 258 

12 

Lisica ima nameščene oči na sprednjem 

delu lobanje in jo zato lahko uvrščamo med 

plenilce. 

31, 71 68, 29 44, 72 55, 28 4, 408 0, 036 

13 
Zobje so namenjeni izključno 

prehranjevanju. 
72, 36 27, 64 73, 17 26, 83 0, 021 0, 886 

14 
Rastlinojedci imajo zelo dobro razvit 

globinski vid (zaznavanje razdalje).  
31, 71 68, 29 35, 77 64, 23 0, 455 0, 500 

15 

Žival z večjo nosno odprtino ima običajno 

dobro razvit voh, žival z manjšo nosno 

odprtino pa slabši.     

65, 04 34, 96 58, 54 41, 46 1, 102 0, 294 

Opomba: Očrnjen je statistično pomemben rezultat. χ
2 

= Chi-kvadrat test; p = statistična 

pomembnost  
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Največ težav so imeli učenci z ugotavljanjem, katere lastnosti lahko razberejo, če 

pogledajo očesno orbito (vprašanje 2), še več pa z vprašanjem katera žival hrane ne 

prežveči (vprašanje 3). 

Vprašanja in rezultati sklopa B pa so bili naslednji: 

1. Lobanja: 

a) je del okostja 

b) nam omogoča, da glavo držimo pokonci 

c) od rojstva naprej ne raste več 

d) je sestavljena iz treh kosti 

Kot pravilni odgovor tej nalogi smo šteli odgovor a. Iz rezultatov smo lahko razbrali, da 

so bili učenci uspešni pri tem vprašanju že pred poukom. 

2.  Ob ogledu očesne votline sesalcev lahko v večini primerov predvidimo: 

a) s čim se žival prehranjuje 

b) ali je žival plen ali plenilec 

c) kako dober vid ima žival 

d) spol živali  

e) kakšen pogled ima žival na okolico 

Želeli smo izvedeti, če učenci znajo povezati frontalno in stransko lego oči ter velikost 

očesne votline s prilagoditvami živali na okolje, obrambo, lov itn. 

Kot pravilni odgovor na to vprašanje smo šteli možnosti b in c, b in e ter c in e. Večina 

učencev je pravilno obkrožila vsaj en odgovor, kar pa glede na zastavljen točkovnik ni 

bilo dovolj za točko.  
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3. Katere od naštetih živali požirajo hrano, ne da bi jo prej prežvečili? 

a) ovca 

b) pes 

c) gams 

d) krava 

e) polh 

f) lisica 

Pravilna odgovora tega vprašanja sta (b) pes in (f) lisica, ki jih uvrščamo med zveri in 

imata zobovje prilagojeno mesojedcu.  

Povzamemo lahko, da so učenci že pred poukom to nalogo zelo slabo izpolnili, kar se je 

samo za malenkost spremenilo po pouku. Po pouku je bilo še enkrat več pravilnih 

odgovorov in več kot pol manj učencev je bilo brez odgovora na to vprašanje, kljub 

temu pa so se pojavile številne kombinacije obkroženih odgovorih tako pred kot po 

pouku. 

4. V ustni votlini sesalcev se nahajajo zobje različnih oblik in namembnosti. Čemu so 

namenjeni sekalci? 

a) pobiranju hrane s tal 

b) ubijanju plena 

c) sekanju hrane na manjše koščke 

d) mletju hrane 

e) žvečenju 

Pri 4. vprašanju smo želeli izvedeti, kako učenci razumejo povezavo med anatomijo oz. 

funkcijo in prilagoditvijo na prehranjevanje. Za pravilni odgovor smo šteli c. Sicer pa so 

bili odgovori učencev pred in po pouku zelo podobni. 
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Učenci so zelo dobro poznali funkcijo sekalcev. Po pouku ni bilo večjih sprememb v 

odgovorih, le več in druge kombinacije možnih odgovorov je bilo zaslediti po pouku. 

5. Lovci in znanstveniki določajo starost sesalcev največkrat glede na (obkroži najbolj 

pravilen odgovor): 

a) obrabo in število zob 

b) osivelost dlake 

c) velikost sprednjih tac/nog 

d) obliko, obrabo in število zob v ustni votlini 

Pravilni odgovor na 5. vprašanje je a. Velik procent učencev se je poleg odgovora a, 

odločil tudi za odgovor d, kjer je bilo dodano, da lahko prepoznajo starost tudi po obliki 

zob.  

6. Če bi v naravi našel lobanjo, se je ne bi smel dotikati. Zakaj? 

a) to mi prepoveduje zakonodaja 

b) lobanje ne smem poškodovati 

c) na lobanji se nahajajo mikroorganizmi, nekateri od njih pa lahko škodujejo 

mojemu organizmu. 

d) sam se lahko fizično poškodujem 

Pri tem vprašanju smo za pravilni odgovor upoštevali a ali c odgovor. Rezultati so 

pokazali, da se učenci v veliki večini zavedajo, da se ne smejo dotikati lobanje in tudi 

razlog temu.  

Največje razlike pred in po pouku so bile pri odločitvi za odgovor a, verjetno na račun 

mojega uvodnega opozorila učencem na pravilno in spoštljivo ravnanje z materiali ter 

omembe zakonodaje. 
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7. Kaj pojmujemo kot prehranski splet? 

a) proces od iskanja hrane do iztrebljanja 

b) je mrežna povezava, ki prikazuje odnose plen – plenilec znotraj ekosistema 

c) proces od zaužitja hrane do iztrebljanja 

Pravilni odgovor na to vprašanje je b. Učenci so že pred poukom dosegali visok 

odstotek pravilnih odgovorov, kar je verjetno posledica tega, da so to učno vsebino že 

omenjali v preteklih učnih urah glede na učni načrt. Po pouku je odstotek malenkostno 

povišal. 

Sledile so trditve sklopa C, kjer so se učenci odločali, ali trditev drži ali ne. 

Tabela 7: Trditve vprašalnika 

 TRDITEV 

pravilna / napačna 

 

8. Medved se prehranjuje predvsem s hrano rastlinskega izvora. pravilna 

9. Vsi sesalci imajo mlečne in stalne zobe. pravilna 

10. Srna ne more premikati spodnje čeljusti levo, desno, gor in dol. napačna 

11. Volk lahko premika spodnjo čeljust levo, desno, gor in dol.   napačna 

12. Lisica ima nameščene oči na sprednjem delu lobanje in jo zato lahko uvrščamo med 

plenilce. pravilna 

13. Zobje so namenjeni izključno prehranjevanju.  napačna 

14.  Rastlinojedci imajo zelo dobro razvit globinski vid (zaznavanje razdalje).  napačna 

15. Žival z večjo nosno odprtino ima običajno dobro razvit voh, žival z manjšo nosno 

odprtino pa slabši.  pravilna 

 

Število pravilnih odgovorov 8. trditve je bilo kar visoko, po pouku pa se je število 

pravilnih odgovorov le malenkostno povišalo. Pri naslednji trditvi pa so bili učenci 

manj odločni, pravilno se je pred poukom odločila manj kot polovica učencev, po 

pouku pa dobrih 10 % več. Presenetljivo pa se je na 10. vprašanje pravilno odločilo več 

učencev kot po pouku, ko so očitno zaradi na novo pridobljenih podatkov postali še bolj 
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negotovi.  Naslednja trditev je bila podobna, a vendar je bilo po pouku več pravilnih 

odgovorov, ki pa jih je bilo odstotkovno manj kot pri 10. trditvi. Pri 12. trditvi ni bilo 

zaznati učinka pouka na že visoko predznanje o povezovanju postavitve oči z vidom, saj 

je bilo številno pravilnih odgovorov pred in po pouku popolnoma enako. Pri 13. trditvi 

smo želeli preveriti, kako učenci pridobljeno znanje znajo povezati s širšo učno snovjo, 

z vsakdanom. Zobe živali uporabljajo tudi za druge namene, kar je pred poukom 

odgovorilo  nekoliko več učencev kot po pouku. Dobro zaznavanje daljine potrebujejo 

mesojedci in ne rastlinojedci, ki imajo zaradi stranske postavitve oči slab globinski vid. 

To je pri 14. trditvi vedela manj kot 1/3 učencev, po pouku pa se je odstotek pravilnih 

odgovorov nekoliko zvišal. Na že slabo predznanje učenci niso pridobili statistično 

pomembnega dodatnega znanja.  Pri 15. trditvi je po kar dobrem predznanju o povezavi 

med velikostjo nosne odprtine in vohom, pokazanem pred poukom, po pouku odstotek 

pravilnih odgovorov padel. 

4.2 ANALIZA REZULTATOV GLEDE NA ZASTAVLJENE 

HIPOTEZE 

4.2.1 Povezave med znanjem učencev in njihovimi stališči do živali 

4.2.1.1.1 Hipoteza I : Učenci s pozitivnejšim odnosom do živali imajo več znanja o 

živalih. 

Pri analizi rezultatov za prvo hipotezo smo želeli poiskati korelacije med znanjem in 

različnimi kategorijami odnosa do živali. Za izračun povezav smo uporabili 

Spearmanov koeficient. Tega smo preverili pred poukom, nato pa še po njem.  

Določili smo raven, nad katero je korelacija pomembna, in sicer rs = 0,3.  Rezultati so 

pokazali, da ni bilo pomembnih korelacij med posameznimi dimenzijami stališč in 

znanjem.  

Hipoteze ne moremo potrditi. 
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Tabela 8: Korelacije med znanjem in različnimi kategorijami odnosa do živali 

KORELACIJA Z ZNANJEM PRED POUKOM rs PO POUKU rs 

znanstvena dimenzija odnosa 0,117 0,036 

moralistična dimenzija odnosa 0,024 0,032 

varstvena dimenzija odnosa 0,162 0,111 

 

4.2.2 Odnos učencev do živali in njihovo znanje o živalih glede na 

starost učencev 

Hipoteza II : Med učenci različnih starosti obstajajo razlike tako v odnosu do živali kot 

tudi v znanju o živalih. Starejši učenci imajo več znanja o živalih in bolj 

pozitiven odnos do njih. 

Najprej smo obdelali podatke odnosa do živali ter podatke o znanju z osnovno 

deskriptivno statistiko in nato z inferenčno statistično analizo. Test ANOVA nam je 

pokazal, ali obstajajo statistično pomembne razlike v znanju in stališčih učencev glede 

na razred. Na račun katerega razreda se pojavijo statistično pomembne razlike, pa smo 

ugotovili s testom Tukey HSD.  

ODNOS 

Glede na starost oziroma razred, ki ga obiskujejo učenci, prihaja do statistično 

pomemnih razlik, ki so se pokazale kot najvišje pri znanstveni kategoriji odnosa, malo 

manj pri moralistični, pri varstveni pa se statistično pomembne razlike niso pokazale. 

Pridobljeni podatki so prikazani v tabeli 9. 

Tabela 9: Statistične razlike glede na starost po kategorijah odnosa,  ANOVA test 

DIMENZIJA F df p 

Znanstvena 7, 23 2 0, 001 

Moralistična 3, 83 2 0, 025 

Varstvena 2, 2 2 0, 116 

Učenci 9. razredov (M = 3,74; SE = 0,12) so najmanj zainteresirani za učenje o živalih, 

učenci 8. razreda kažejo malo večji interes (M = 4,17; SE = 0,14), učenci 7. razredov pa 

imajo med njimi največji interes za učenje (M = 4,31; SE = 0,10). Med 7. in 9. 
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razredom se je glede na Post Hoc test (Tukey HSD test) izkazala tudi statistično kar 

pomembna razlika pripravljenosti za učenje o živalih (p = 0,001), medtem ko je med 

ostalimi razredi ni bilo zaznati. Statistična obdelava je pokazala, da pri moralistični 

kategoriji moralne vrednote nihajo. Najnižje moralne vrednote so se pokazale pri 

učencih 7. razreda (M = 3,84; SE = 1,37), ki so pri učencih 8. razredov najvišje (M = 

4,42; SE = 0,15) in nato spet nekoliko padejo pri učencih 9. razredov (M = 4,25; SE = 

0,14), a ne pod vrednost, ki so jo dosegli učenci 7. razredov. Po pouku pa se je 

pokazalo, da so učenci višjih razredov moralno bolj ozaveščeni. 

Varstvena ozaveščenost upada s starostjo oziroma z razredom, ki ga učenci obiskujejo. 

Pri 9. razredih je ozaveščenosti najmanj (M = 3,38; SE = 0,12), učenci 8. razredov so 

nekoliko bolj ozaveščeni (M = 3,50; SE = 0,13), za najbolj ozaveščene pa so se izkazali 

učencev 7. razredov (M = 3,69; SE = 0,09). Tudi po testu je bil zaznan takšen trend 

upadanja. Tukey HSD testi so pri moralistični kategoriji zaznali statistično še 

pomembno razliko med 7. in 8. razredi (p = 0,04), pri varstveni kategoriji pa test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med posameznimi razredi. 

Vsi zgoraj navedeni rezultati so predstavljeni v Grafu 1.

 

Graf 1: Odnos učencev do živali glede na starost učencev 
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ZNANJE 

Statistika podatkov iz drugega dela anketnega vprašalnika, s katerim smo želeli 

ugotoviti, kakšno znanje imajo učenci, je pokazal, da imajo najnižje znanje učenci 7. 

razredov (M = 7,41; SE = 0,23), več znanja imajo učenci 8. razredov (M = 7,77; SE = 

0,33), največ pravilnih odgovorov pa so dosegali učenci 9. razredov (M = 8,20; SE = 

0,27). Rezultati so predstavljeni v Grafu 2. 

Po opravljenem ANOVA testu lahko potrdimo, da so statistično pomembne razlike med 

učenci različnih starosti po znanju o sesalcih, ki so ga pokazali na testu (F = 6,33, df = 

2, p = 0,002). 

Statistično pomembna razlika (p = 0,002)  je med znanjem učencev 7. in 9. razredov na 

račun večjega znanja 9. razredov, ostale razlike pa so se izkazale za statistično 

nepomembne. To smo ugotovili s pomočjo Post Hoc testa, in sicer s testom Tukey 

HSD. 

 

Graf 2: Količina znanja glede na razred učencev 
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4.2.3 Znanje o živalih in odnos učencev do živali glede na vrsto pouka 

Hipoteza III: Med učenci, ki so deležni različnih oblik pouka obstajajo razlike tako v 

odnosu do živali kot tudi v znanju o živalih v prid neposrednega dela z 

materiali iz trajnih zbirk. 

Najprej smo izbrali ustrezne podatke, ki nas zanimajo za to hipotezo, nato pa smo glede 

na spremenljivko (pouk) opravili neparametrične teste, in sicer Mann-Whitney test, nato 

pa še Wilcoxonov test. 

ODNOS 

Po osnovni statistični obdelavi, kjer smo dobili povprečne vrednosti za posamezne 

kategorije odnosa, smo naredili Mann-Whitney test. Ni pokazal statistično pomembnih 

razlik (tabela 10) v odnosu učencev do živali med učenci, ki so bili deležni klasičnega, 

in učenci, ki so bili deležni izkustvenega pouka. V tabeli 12 so prikazani rezultati, ki 

smo jih pridobili z Wilcoxonovim testom s katerim smo želeli preveriti, ali obstajajo 

razlike pred poukom in po pouku. Statistično pomembnih razlik ni bilo. 

Tabela 10: Odnos učencev po pouku glede na vrsto pouka 

 
klasični izkustveni 

Mann- Whitney 

test 

KATEGORIJA 

ODNOSA 
M SE M SE Z  p 

znanstvena  4,07 0,1 3,97 0,1 -0,991 0,321 

moralistična 4,14 0,11 4,06 0,11 -0,552 0,581 

varstvena 3,54 0,12 3,48 0,11 -0,632 0,528 

ZNANJE  

Tudi pri ugotavljanju razlik v znanju glede na vrsto pouka smo uporabili enake 

postopke in teste kot pri ugotavljanju razlik v odnosu, torej Mann-Whitney test ter na 

koncu še Wilcoxonov test. Tudi tu test ni pokazal statistično pomembnih razlik. 

Nekoliko več znanja kot učenci pri klasičnem pouku so sicer pridobili učenci deležni 

izkustvenega pouka, vendar razlike niso bile statistično pomembne (tabela 11). 



  47 

Rimahazi, N. Uporabnost trajnih zbirk živali pri pouku biologije. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 

 

 

 

 

Tabela 11: Znanje učencev glede na vrsto pouka 

 
Pred poukom Po pouku 

Pridobljeno 

znanje 

Mann- Whitney 

test 

POUK M SE M SE  Z  p 

klasični 7,87 0,216 8,10 0,240 0,23 -1,353 0,176 

izkustveni 7,46 0,200 7,81 0,244 0,35 -0,522 0,601 

Tabela 12: Wilcoxonov test; primerjava rezultatov pred poukom in po pouku 

Kategorija 

odnosa 

Klasičen pouk 

Pred poukom Po pouku Wilcoxonov test 

M SE M SE Z p 

Znanstvena 4,06 0,80 4,07 0,79 -0,360 0,719 

Moralistična 4,08 0,87 4,14 0,88 -0,679 0,497 

Varstvena 3,49 0,68 3,54 0,93 -0,916 0,360 

Znanje 7,87 1,67 8,1 1,86 -0,82 0,410 

Kategorija 

odnosa 

Izkustveni pouk 

Pred poukom Po pouku Wilcoxonov test 

M SE M SE Z p 

Znanstvena 4,03 0,80 3,97 0,79 -0,611 0,107 

Moralistična 4,16 1,03 4,06 0,89 -0,977 0,329 

Varstvena 3,56 0,80 3,48 0,88 -1,367 0,172 

Znanje 7,46 1,584 7,81 1,93 -0,650 0,516 

Tudi tretje hipoteze ne moremo potrditi, saj razlike v odnosu in znanju učencev niso 

bile statistično pomembne. 

4.2.4 Znanje in odnos glede na preživljanje prostega časa v  naravi 

Hipoteza IV: Med učenci, ki v naravi preživijo več prostega časa in tistimi, ki gredo v 

naravo redko, obstajajo razlike v odnosu do živali in v znanju o živalih, in 

sicer v prid učencev, ki preživijo več časa v naravi. 

Pred prikazom rezultatov testov za IV. hipotezo je potrebno poudariti, da se je samo 5 

učencev (4, 07 %) opredelilo za tiste, ki v naravi ne preživljajo prostega časa. 30 

učencev (24, 39 %) je obkrožilo, da so v naravi tedensko, ostalih 88 učencev (71, 54 %) 

pa je v naravi vsakdan. Ker so skupine popolnoma neenakomerne, podatkov ne moremo 

jemati kot zanesljive. 
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ODNOS 

Podatke o odnosu učencev do živali glede na pogostost preživljanja prostega časa v 

naravi smo opravili osnovno statistično obdelavo, zaradi že omenjene nehomogenosti 

skupin pa testov zanesljivosti in pomembnosti nismo opravili. Rezultati so predstavljeni 

v tabeli 13. 

Tabela 13: Odnos učencev do živali glede na obisk narave 

 

POGOSTOST OBISKA NARAVE 

  nikoli tedensko vsak dan 

KATEGORIJA ODNOSA M SE M SE M SE 

znanstvena 3,86 0,23 4,10 0,13 4,04 0,09 

moralistična 4,20 0,27 4,33 0,14 4,05 0,11 

varstvena 3,53 0,27 3,50 0,10 3,53 0,09 

ZNANJE 

Pred poukom so imeli največ znanja učenci, ki so vsakodnevno v naravi (M = 7,73; SE 

= 0,179), nekoliko manj znanja imajo učenci, ki so v naravi tedensko (M = 7,50; SE = 

0,287), najmanj znanja pred poukom pa so dosegli učenci, ki v naravi ne preživljajo 

prostega časa (M = 7,20; SE = 0,583). 

Izkazalo pa se je, da so se največ naučili prav učenci, ki v naravi ne preživljajo prostega 

časa (M = 8,60; SE = 1,122), nekoliko manj so se naučili učenci, ki so v naravi tedensko 

(M = 8,50; SE = 0,239), ničesar pa se niso naučili učenci, ki so v naravi dnevno (M = 

7,73; SE = 0,213). 

Sicer pa testa ANOVA in Pos Hoc test (Tukey SD) nista pokazala, da bi bile te razlike 

statistično pomembne. 

Četrte hipoteze ne moremo potrditi zaradi nehomogenih skupin in posledično 

nezanesljivih rezultatov. 
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4.2.5 Interes od dela z materiali trajnih zbirk 

Hipoteza V: Učenci, ne glede na starost, izkazujejo pozitiven interes do dela z materiali 

iz trajnih zbirk. 

Pri preverjanju V. hipoteze smo izbrali naslednje trditve iz prvega sklopa vprašalnika: 

 Rad bi se (ponovno) učil o okostjih živali. 

 Rad bi si (ponovno) ogledal zobovja različnih živali. 

 Ob (ponovnem) ogledu lobanje bi si najprej ogledal zobe. 

 Zanimivo bi bilo (ponovno) primerjati velikosti lobanj različnih živali. 

 Zanimivo bi bilo (ponovno) ugotavljati, kateri živalski vrsti pripada opazovana 

lobanja. 

Interes učencev do dela z materiali trajnih zbirk, opredejene z ocenami po Likertovi 

lestvici pred poukom smo osnovno statistično analizirali. S testom ANOVA in Tukey 

HSD testom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med interesom 

učencev do dela z materiali trajnih zbirk med posameznimi starostnimi skupinami 

oziroma razredi. Statistično pomembne razlike so med učenci 7. in 9. razredov po 

vrednosti ocen 3. od 5. podanih trditev. 

Rezultati so predstavljeni v tabeli 14. 
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Tabela 14: Interes učencev do dela z materiali trajnih zbirk 

Pred Poukom 7 8 9 ANOVA 

Tukey HSD 
 

M SE M SE M SE F p 

Rad bi se  učil o 

okostjih živali 3,9 0,13 3,8 0,18 3,3 0,14 4,404 0,014 0,013 7 in 9 r 

Rad bi si od blizu 

ogledal zobovja 

različnih živali 4,2 0,13 3,8 0,19 3,3 0,17 9,14 <0,001 <0,001 7 in 9 r 

Ob ogledu lobanje bi si 

najprej pogledal zobe 3,2 0,14 3,0 0,19 2,9 0,17 0,964 0,384 ni razlik 

Zanimivo bi bilo  

primerjati velikosti 

lobanj različnih živali 4,3 0,14 4,2 0,18 3,6 0,18 4,91 0,009 0,011  7 in 9 r 

Zanimivo bi bilo 

ugotavljati, kateri 

živalski vrsti pripada 

opazovana lobanja 4,5 0,12 4,0 0,24 4,1 0,15 2,45 0,091 

 

ni razlik 

Interes do dela trajnih zbirk se s starostjo zmanjšuje, kar se vidi z večjo 

neopredeljenostjo devetošolcev do določenih trditev. Peto hipotezo lahko potrdimo. 

5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 KORELACIJA MED ZNANJEM IN ODNOSOM 

Kljub temu da v literaturi (Bjerke in sod., 1998) lahko zasledimo raziskave, ki potrjujejo 

visoke korelacije med znanjem in stališči v raziskavi tega nismo potrdili. Zaslediti je 

sicer še raziskavo Lukasa in Rossa (Lukas in sod., 2005), v kateri so želeli raziskati 

korelacije med znanjem o opicah in odnosom do njih pred in po obisku živalskega vrta. 

Korelacij med znanjem in odnosom do opic niso dokazali. 

Naši rezultati so pokazali najvišje korelacije med varstveno dimenzijo odnosa in 

znanjem. Te korelacije potrjuje tudi raziskava Linderman-Matthieseve (2005) in 

(Barney in sod., 2005). Kellert (1985) je poleg tega dokazal še povezavo med znanjem 

in naturalistično dimenzijo odnosa, kar pa v naši raziskavi nismo raziskovali. Nobena 

testirana dimenzija odnosa v naši raziskavi, tudi varstvena, ni pokazala pomembne 

korelacije med znanjem in odnosom. 
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Tudi Tomažič (2009) ni ugotovil povezav ali pa so bile nizke. Yore in Boyer (1997) sta 

ugotovila, da na oblikovanje odnosa vpliva oblika dela oziroma način izvedbe pouka. 

Piše tudi o pomembnosti predstave o objektu, ki jo ima učenec v času opredeljevanja 

odnosa. 

Čeprav večjih korelacij v naši raziskavi ni opaziti, pa se vseeno moramo zavedati, da 

včasih znanje zelo pripomore k boljšemu odnosu in na tem tudi graditi pri poučevanju. 

Gre za določene primere, na primer raziskava Barneya in sodelavcev je na primeru 

delfinov (Barney in sod., 2005) ugotovila, da so jih ljudje z malo znanja s hranjenjem 

ob obali pričeli ogrožati. 

5.2 KORELAIJA MED ZNANJEM IN ODNOSOM GLEDE NA 

STAROST 

Že Prokop s sodelavci (Prokop P. in sod., 2008) v raziskavi ugotovi, da interes za živali 

upada s starostjo otrok. Do podobnih izsledkov je prišel tudi Tomažič (Tomažič, 2011). 

Upad interesa je bilo opaziti tudi v naši raziskavi. Temu primerno moramo poleg 

upoštevanja razvoja posameznika z večanjem starosti učencev za enak odziv interesa 

vložiti več truda. Npr. učno snov povežemo s stvarmi, ki jih zanimajo. 

Sodeč po naši raziskavi moralistična dimenzija odnosa postaja s starostjo višja, kar 

dodatno potrjujejo raziskave o razvoju dimenzij odnosa glede na starost, saj naj bi 

učenci pri starosti 13 let postali bolj moralistično naravnani, zanima jih stik z živalmi, ... 

(Kellert, 1996). 

Sicer se je v naši raziskavi izkazalo, da ekološka ozaveščenost s starostjo upada; kar ni 

v skladu z izsledki Kellerta (1996), ki pravi, da učenci po 13. letu postanejo tudi bolj 

ekološko usmerjeni, manj sebični.  Razlogov za tak rezultat je lahko več: kakšne vrste 

in  oblike pouka so bili v večini deležni skozi preteklo izobraževanje, oziroma količina 

izkušenj starejših učencev.  
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Količina znanja se s starostjo sicer veča, na vemo pa, ali to znanje znajo vsi enako 

uporabiti za povezovanje učne vsebine z vsebino drugih predmetov, učne vsebine 

ostalih sklopov istega predmeta, v življenjskih situacijah, …skratka kvaliteto znanja. 

Znanje je pri starejših učencih višje tudi zato, ker so že obravnaval kakšen del vsebine 

pri pouku za raziskavo predhodno glede na učni načrt. Obravnava snovi pri pouku za 

raziskavo je bila namreč enaka za vse razrede in je nismo prilagajali. 

5.3 ZNANJE IN ODNOS GLEDE NA IZVEDBO POUKA 

Po mnenju Kellerta (1996), vodilnega na področju raziskovanja odnosa do organizmov, 

naj bi na odnos najbolj vplivalo izobraževanje. V raziskavi pa smo želeli izvedeti, ali na 

oblikovanje in pozitivnost odnosa vpliva tudi način izobraževanja, kar že dokazujejo 

nekatere raziskave. Randler je s sodelavci (Randler in sod,, 2005) v raziskavi na 

primeru dvoživk dokazal visoke korelacije med višjimi, boljšimi stališči in izkušnjo 

(učenci so pomagali pri okoljskih ukrepih – selili so dvoživke), ni pa dokazal bistvenih 

korelacij med znanjem in izkušnjo. Vendar je korelacijo med znanjem in izkušnjo 

ugotovil Tomažič (2008) na primeru raziskave 7. razredov, kjer so učenci deležni 

izkušenjskega pouka, poleg boljšega odnosa, pridobili tudi višje znanje od testne 

skupine. V  naši raziskavi nismo ugotovili statistično pomembnih razlik za posamezno 

kategorijo odnosa glede na vrsto pouka. Glede na zbrane podatke in analizo rezultatov 

pa velikega izboljšanja odnosa ni bilo pričakovati, saj je bil nivo stališč že kar visok.  

Prav tako nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v količini znanja glede na vrsto 

pouka, čeprav smo zasledili majhno razliko med pridobljenim znanjem pri učencih po 

izkustvenem pouku in znanjem učencev po klasičnem pouku na račun prvih.  

Pouk bi morda moral biti začrtan oziroma izveden drugače, z uporabo drugih metod in 

oblik dela, z uporabo preparatov lobanj, oziroma tako, da bi bili izpolnjeni vsi pogoji 

posameznih faz učinkovitega pouka, ki jih navaja Millar s sodelavci (1999; cit. v 

Abrahams 2008). Tu je na mestu vprašanje, ali so se učenci dejansko naučili tega, kar 
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smo želeli oziroma po čemer smo spraševali v vprašalniku. Lahko smo učence 

spodbudili, da so se naučili drugih značilnosti oziroma karakteristik lobanj v povezavi z 

njihovim načinom življenja in habitatom, po katerih nismo spraševali. Podobno 

vprašanje si velja zastaviti tudi pri odnosu. 

Treba se je zavedati, da je cilj izobraževanja vedno bolj nagnjen k vseživljenjskemu 

učenju in kvalitetnemu znanju, kar pa v sami raziskavi glede na zastavljeno nismo 

mogli preveriti. Pri taki raziskavi bi določene generacije morali spremljati in testirati 

več let, bila pa bi tudi kompleksnejše grajena.  

Izkustven pouk mora biti primerno načrtovan, primerno izveden, prilagojen 

predhodnemu znanju učencev, prilagojen razvoju in zmožnostim učencev (Dewey, 

1938/1988; Crawford, 2000; Abrahams, I.  in sod. 2008; Holstermann, 2010). To so 

pogoji, da bo želen izkoristek največji, in da bo potencialno dolgoročno vodil k 

pozitivnemu odnosu ljudi do živali in okolja nasploh.  

5.4 ZNANJE IN ODNOS GLEDE NA TO, KOLIKO ČASA UČENCI 

PREŽIVIJO V NARAVI 

White (2004) in Golobova (2008) pišeta o pomembnosti preživljanja prostega časa v 

naravi za razvoj pozitivnega odnosa od živali in okolja. Učenci v naravi, četudi gre 

samo za igro, prevzemajo znanje iz okolice, prav tako pa se zaradi boljšega poznavanja 

in soodvisnosti, sobivanja z organizmi ter zavedanja o njihovem obstoju izoblikuje 

pozitivnejši odnos tako do organizmov kot do okolja.  

Žal z našo raziskavo tega nismo mogli preveriti. 

Pri preživljanju prostega časa učencev v naravi se moramo še vprašati, ali spremljajo 

naravo pasivno ali aktivno, ali opazujejo okolico in jih ta tudi zanima, kako izkustveno 

poučevanje vpliva na to, da se učenci pričnejo bolj zavedati organizmov v okolici in 

njihovo vpletenost v habitat. To »nezavednost« organizmov iz okolice omenja tudi 

Lindermann-Matthiesova (2005). 



  54 

Rimahazi, N. Uporabnost trajnih zbirk živali pri pouku biologije. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 

 

 

 

 

5.5 INTERES UČENCEV DO DELA Z MATERIALI IZ TRAJNIH 

ZBIRK 

Delo z materiali prekine monotonost klasičnega pouka. Nekateri učenci so po 

izkustvenem delu pouka navajali, da jim je taka oblika pouka všeč, ker jim ni potrebno 

toliko pisati v zvezke, za druge se je zdelo, da jim je všeč, ker so lahko pri delu v 

skupini bolj pasivni, med njimi pa so bili tudi učenci, ki so pokazali resničen interes in 

komaj čakali, da lahko v roke primejo lobanje, si jih ogledajo, imeli so polno vprašanj. 

Do podobnih ugotovitev o motiviranosti za praktični oziroma izkustveni pouk je prišel 

tudi Abrahams (2008, 2009). 

V raziskavi nas je zanimal interes učencev za izkušenjski pouk s stališča spoznavanja in 

učenja ter produciranja idej. Ugotovili smo, da so učenci kar precej zainteresirani za 

delo z vretenčarskimi materiali, se pravi imajo tudi motivacijo, ne vemo pa, kako dolgo 

je bila ta motivacija prisotna, oziroma ali je kasneje upadla. Vseeno nam rezultati 

nakazujejo, da vključujemo tako obliko pouka in vretenčarske materiale v pouk čim 

večkrat, četudi samo pri ponavljanju, povezovanju ali obnovi učne vsebine za nekaj 

minut. Učinek večkratne vključitve se poveča, hkrati pa ponovno stimuliramo 

motivacijo (Abrahams in sod., 2008; Holstermann, 2010). 

Izkustveno pridobljeno znanje je trajnejše, njegov rezultat oziroma razlika v 

pridobljenem znanju v primerjavi z izkustvenim se zato pokaže v daljšem časovnem 

obdobju, česar pa nismo preverjali. 

Na rezultate raziskave pa je vplivalo kar nekaj dejavnikov, ki sem jih analizirala. Ta 

refleksija in sama izvedba raziskave v celoti pa je tudi moja izkušnja, iz katere sem se 

naučila kar precej stvari. Tako kot ljudje, ki zgradijo hišo in v njej nekaj časa živijo 

velikokrat pravijo, da bi ob ponovni gradnji nekatere stvari naredili drugače, sem tudi 

jaz spoznala podobno. 
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6 ZAKLJUČEK 

Na področju izobraževanja se še vedno sprašujemo, kakšno izobraževanje je najboljše, 

iščemo recepte za teoretično najuspešnejše poučevanje. Obstoječe raziskave kažejo 

različne rezultate.  Novejše poudarjajo dognanja starejših, da je izkušenjsko učenje zelo 

pomembno, vendar dodajajo in poudarjajo, da tovrstna metoda ne daje enakih rezultatov 

za različne vsebine pouka (Abrahams in sod., 2008; Holstermann, 2010). 

Izkušenjski pouk na področju biologije in naravoslovja se izvaja večinoma z živimi 

organizmi, kjer je tudi največji učinek tako s stališča motivacije, odnosa kot znanja, 

vendar imajo trajni materiali tudi določene prednosti v prid uporabnosti, dosegljivosti, 

itn. Učitelji lahko nekaj pomembnih podatkov o primerni izbiri praktičnega pouka 

najdejo v raziskavah, sami pa morajo po pouku analizirati izvedbo učne ure, učinke 

izbrane metode in poteka praktičnega dela na znanje, odnos in motivacijo učencev ter 

strmeti k izboljšanju.  Ker na uspešnost in potek ure vpliva kar precej dejavnikov, je 

potrebno poznati tudi te.  

Da pa bi dosegli tudi vzgojni, ter pri naravoslovju tako pomemben okoljevarstveni del 

izobraževanja, je potrebno graditi na vrednotah, ki bodo učencu kot vodilo na znanih in 

neznanih poteh. Vrednote in stališča pa lahko najbolj gradimo oziroma spreminjamo 

prav z izkušenjkim poukom. 

V raziskavi smo želeli poiskati različne parametre, ki bi lahko imeli vpliv na odnos 

učencev do živali in dela  s trajnimi zbirkami in znanjem učencev o sesalcih. Rezultati 

niso pokazali korelacij med znanjem in odnosom, med obliko pouka in spremembo 

odnosa ter pridobljenim znanjem. Nekaj je bilo korelacij med učenci različnih starosti 

učencev in odnosu ter znanju. Zaradi nereprezentativnega vzorca nismo uspeli ugotoviti 

korelacij med količino preživetega prostega časa v naravi in odnosom ter znanjem. 

Ugotovili pa smo, da učenci radi delajo z materiali trajnih zbirk. 
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Raziskava je bila vzpostavljena na kvalitetni in količinsko bogati zbirki materialov, 

vpletala je več ralzičnih preverjanj in sklopov, pa vendarle smo ugotovili nekaj 

pomanjklivosti. Nekatere od njih ni bilo mogoče zajeti zaradi časovne omejitve, druge 

ugotovitve pa so bile ugotovljene šele ob analizi rezultatov. Tu mislim tudi na 

reprezentativnost vzorca preživljanja prostega časa učencev v naravi ter kako učenci 

sploh takrat naravo zaznavajo. Prav tako nismo globlje pogledali zakaj je delo z 

materiali učence veseli – jim predstavlja samo popestritev pouka, je počitek za pasivne 

učence ali pa jih resnično zanima material? V primeru nove, podobne raziskave, bi 

seveda reflektirali vse faze raziskovalnega dela ter vključili spoznanja in izvedljive 

spremembe – nekaj le teh ni časovno, prostorsko ali kako drugače izvedljivih. Predelali 

bi faze od iskanja virov, do priprave na poučevanje, uvodne predstavitve materialov 

učencem, izvedbo učne ure, načina zbiranja podatkov,... Tako je ob refleksiji ponovno 

pridemo do ugotovitev, da je pomembna izbira pravih materialov, metod, delovnih 

pripomočkov, ter izkušje tistega, ki raziskavo ali učno uro izvaja. 

7 POVZETEK 

Kako učence pripraviti na sodoben način življenja, da bodo čim samostojnejši, 

samozavestni in uspešni ter znali kvalitetno znanje in spretnosti pridobivati tudi ko 

šolanje zaključijo? Na to vprašanje se trudijo pedagogi in znanstveniki sorodnih ved 

odgovoriti.  Droben del odgovora smo iskali tudi mi v naši raziskavi, katere namen je 

bilo ugotoviti, ali z izkustvenim poukom pridobimo kvalitetnejše znanje in razvijemo 

boljši odnos do živali v primerjavi s klasičnim poukom. Poleg tega smo želeli ugotoviti 

še, kakšen je vpliv starosti in preživljanja prostega časa na znanje in odnos, kako sta 

znanje in odnos povezana med seboj ter kako visok interes do dela z materiali iz trajnih 

zbirk. 

V raziskavi je sodelovalo 123 učencev 7., 8. in 9. razredov osnovne šole,  polovica je 

bila deležna izkustvenega pouka, druga polovica pa frontalnega pouka. Pred poukom  
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ter po pouku so učenci izpolnjevali vprašalnike, sestavljene iz večih sklopov, kjer smo 

preverjali njihov odnos in znanje o sesalcih. 

Rezultati niso pokazali, da bi bolj pozitiven odnos vplival na količino oziroma kvaliteto 

znanja in obratno.  Ugotovili smo, da količina oziroma kvaliteta znanja ter nivo 

znanstvene in moralistične dimenzije odnosa, varira glede na starost, in sicer smo 

ugotovili statistično pomembne razlike med učenci 7. in 9. razredov. Rezultati niso 

pokazali pomembnih razlik med znanjem in nivojem odnosa do živali med učenci, 

deležnimi izkustvenega in klasičnega pouka, interes učencev do dela z materiali trajnih 

zbirk pa se je pokazal. Žal zaradi statistično nehomogenih vzorcev nismo mogli 

dokazati vpliva količine preživetega časa v naravi na znanje in odnos do živali. 

Iz celotne raziskave lahko zaključimo, da je pridobivanje izkušenj preko izkustvenega 

in raziskovalnega pouka pomembno za dosego ciljev šolskega izobraževanja, vendar 

morajo biti načini izvedbe ter priprave pouka razviti na podlagi številnih parametrov, ki 

jih mora učitelj upoštevati, preizkustiti, jih analizirati, izpopolnjevati ter vanje 

vključevati že ugotovljena dejstva obstoječih raziskav. 
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PRILOGE 

Priloga A) ANKETNI VPRAŠALNIK 

Razred:   7._     8. _       9. _    Št. v redovalnici:  ____ 

Spol:   moški  ženski   Starost: _______ let  

Kako zanimiv je zate pouk naravoslovja-biologije:    nič      malo  zelo  

Kako pogosto hodiš v naravo?      skoraj nikoli        1 krat tedensko  skoraj vsak dan 

V naravo greš predvsem zaradi    športa  sprostitve   druženja s prijatelji    učenja  

SKLOP A: Prosim, da prebereš spodnje trditve in jih opredeliš glede na pomen 

vrednosti, kot veljajo zate. 

Pomen vrednosti: 

1= se nikakor ne strinjam; 2= se ne strinjam; 3= nimam posebnega mnenja; 4= se 

strinjam; 5= se popolnoma  

Delo z lobanjami mi je všeč. 1   2   3   4   5 

Rad bi se učil o okostjih živali. 1   2   3   4   5 

Rad bi si od blizu ogledal zobovja različnih živali. 1   2   3   4   5 

Ne maram božati ali se dotikati živali z dlako. 1   2   3   4   5 

Zanima me, na kakšen način so umrle živali, ki jih imamo v omarah. 1   2   3   4   5 

Sesalci so zelo primerni za izdelavo oblek iz njihovih kožuhov. 1   2   3   4   5 

Doma bi rad imel na steni obešeno kakšno trofejo (glavo, kožuh živali). 1   2   3   4   5 

Lov na živali bi bilo potrebno prepovedati. 1   2   3   4   5 

Medveda, ki je poškodoval gobarja, bi morali usmrtiti. 1   2   3   4   5 

Število lisic na Gorenjskem bi bilo potrebno zmanjšati. 1   2   3   4   5 

Polhi so nadležne živali. 1   2   3   4   5 

Motilo bi me, če v Sloveniji ne bi bilo volkov. 1   2   3   4   5 



   

 

 

 

Rad berem knjige o živalih. 1   2   3   4   5 

Rad gledam oddaje o živalih. 1   2   3   4   5 

Ko se v šoli učimo o živalih, se dolgočasim.  1   2   3   4   5 

Živali me ne zanimajo.  1   2   3   4   5 

Ob ogledu lobanje bi si najprej pogledal zobe. 1   2   3   4   5 

Na lobanji me je najbolj zanimala očesna votlina. 1   2   3   4   5 

Zanimivo bi bilo primerjati velikosti lobanj različnih živali. 1   2   3   4   5 

Zanimivo bi bilo ugotavljati, kateri živalski vrsti pripada opazovana 

lobanja. 
1   2   3   4   5 

SKLOP B: Obkroži pravilne trditve za spodaj navedena zastavljena vprašanja oziroma trditve! 

1. Lobanja: 

a) je del okostja 

b) nam omogoča, da glavo držimo pokonci 

c) od rojstva naprej ne raste več 

d) je sestavljena iz treh kosti 

2. Ob ogledu očesne votline sesalcev lahko v večini primerov predvidimo: 

a) s čim se žival prehranjuje 

b) ali je žival plen ali plenilec 

 c) kako dober vid ima žival 

d) spol živali 

e) kakšen pogled ima žival na okolico 

3. Katere od naštetih živali požirajo hrano, ne da bi jo prej prežvečili? 

a) ovca 

b) pes 

c) gams 

d) krava 

e) polh 

f) lisica 

g) jazbec 

h) kuna 

 



   

 

 

 

4. V ustni votlini sesalcev se nahajajo zobje različnih oblik in namembnosti. Čemu so 

namenjeni sekalci? 

a) pobiranju hrane s tal 

b) ubijanju plena 

c) sekanju hrane na manjše koščke 

d) mletju hrane 

e) žvečenju 

5. Lovci in znanstveniki določajo starost sesalcev največkrat glede na (obkroži najbolj pravilen 

odgovor): 

a) obrabo in število zob 

b) osivelost dlake 

c) velikost sprednjih tac / nog 

d) obliko, obrabo in število zob v ustni votlini 

6. Če bi v naravi našel lobanjo, se je ne bi smel dotikati. Zakaj? 

a) to mi prepoveduje zakonodaja 

b) lobanje ne smem poškodovati 

c) na lobanji se nahajajo mikroorganizmi, nekateri od njih pa lahko škodujejo mojemu 

organizmu. 

d) sam se lahko fizično poškodujem 

7. Kaj pojmujemo kot prehranski splet? 

a) proces od iskanja hrane do iztrebljanja 

b) je mrežna povezava, ki prikazuje odnose plen – plenilec znotraj ekosistema 

c) proces od zaužitja hrane do iztrebljanja 

 

SKLOP C: Obkroži pravilen odgovor (DA ali NE) in odgovori na vprašanja! 

 

8. Medved se prehranjuje z rastlinsko hrano. DA / NE 

 

9. Vsi sesalci imajo mlečne in stalne zobe. DA / NE 

 

10. Srna ne more premikati spodnje čeljusti levo, desno, gor in dol. DA / NE 

 

11. Volk lahko premika spodnjo čeljust levo, desno, gor in dol. DA / NE 

 

12. Lisica ima nameščene oči na sprednjem delu lobanje in jo zato lahko uvrščamo med 

plenilce. DA / NE 

 

13. Zobje so namenjeni izključno prehranjevanju. DA/ NE  

 

14. Rastlinojedci imajo zelo dobro razvit globinski vid (zaznavanje razdalje). DA/ NE 

 

15. Žival z večjo nosno odprtino ima običajno dobro razvit voh, žival z manjšo nosno odprtino 

pa slabši.   



   

 

 

 

Priloga B) PRIPRAVA NA UČNO URO Z UPORABO 

MATERIALOV 

ČAS POTEK DELA POJMI VSEBINA 

5 min 
Predstavitev in uvodna 

motivacija 

biološka pestrost, 

evolucija 
 

2 min Opozorila, navodila  

predstavitev 

pomembnih 

zakonov,  

30 min 

Delo z materiali, doživljanje 

materialov samostojno in 

usmerjeno z učnimi listi 

 potrošniki in 

produktorji 

plen in plenilec 

sekalec, podočnik, 

ličnik, meljak 

binokularni in 

periferni vid 

 

slike pritrdišč mišic 

 lističi, ki 

označujejo lobanje 

lobanje 

učni list 

 

8 min  
Poročanje in oblikovanje 

zaključkov 
  

 

 

 

Priloga C) PRIPRAVA NA FRONTALNO OBLIKO UČNE URE 

ČAS POTEK DELA MATERIAL POJMI 

5 min Predstavitev in uvod   

7 min Predavanje 1. del 

 Power - point 

predstavitev 

 

biološka pestrost, 

evolucija 

 

10 min Predavanje 2. del 
Power - point 

predstavitev  
specializacija  

15 min Predavanje 3. del 
Power - point 

predstavitev  

potrošniki in produktorji 

plen in plenilec 

sekalec, podočnik, ličnik, 

meljak 

binokularni in periferni vid 

 

8 min  

Poročanje in 

oblikovanje 

zaključkov 

  

 


