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1 UVOD 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Človeška ribica (Proteus anguinus Laurenti 1768) je jamska dvoživka in edini predstavnik 

rodu Proteus. Je dinarski endemit, saj je razširjena samo na dinarskem krasu. Živi v 

podzemnih vodah od porečja Soče pri Trstu, v južni Sloveniji, na jugozahodu Hrvaške in v 

Hercegovini do reke Trebišnice (Sket, 1997). Črni močeril (Proteus anguinus parkelj, Sket & 

Arntzen, 1994), ki je bil odkrit leta 1986, je še ožji, in sicer belokranjski endemit. Človeška 

ribica je relikt, torej ostanek favne, ki je naseljevala širše območje v davni preteklosti.  

Telo človeške ribice je dolgo 20 ̶ 30 cm in kačaste oblike. Trup je valjast in po vsej dolžini 

enakomerno debel. Rep je razmeroma kratek, od strani sploščen in obrobljen s kožnato 

plavutjo. Okončine so tanke in reducirane, na sprednjih nogah so po trije, na zadnjih pa po 

dva prsta. Nesorazmerno podaljšana glava se končuje s prisekanim in sploščenim gobčkom 

Ustna odprtina je majhna. Zakrnele oči prerašča koža. Diha z zunanjimi škrgami, ki so 

živordeče zaradi krvi, ki preseva skozi njihovo steno. Škrge so tik za glavo, in sicer na vsaki 

strani po trije razvejani šopi. Žival ima tudi preprosta pljuča, vendar je vloga kožnega in 

pljučnega dihanja drugotna (Istenič in Bulog, 1976). 

Koža človeške ribice je tanka, v njej v naravnih pogojih ni pigmenta melanina, ampak bolj ali 

manj izrazit rumeni "pigment" riboflavin (Istenič in Ziegler, 1974), zato je rumenkastobela 

oz. zaradi prekrvljenosti rožnata kot človeška koža. Zaradi barve kože je človeška ribica tudi 

dobila pridevnik »človeška«. Poleg tega jo imenujemo tudi močeril ali proteus. 

V naši raziskavi bomo analizirali risbe človeške ribice, ki so jih narisali osnovnošolci pred 

ogledom človeške ribice v vivariju Postojnske jame. Vsi ti učenci so se šolali po učnih 

načrtih, ki so bili v veljavi do leta 2011. Vsebina in cilji, pri katerih bi lahko obravnavali 

človeško ribico, so zajeti v učnih načrtih za naravoslovje v 7. in biologijo v  8. razredu. Tako 

je v 7. razredu v okviru celinskih voda naveden cilj »učenci spoznajo živalske predstavnike 

podzemeljskih voda« (Zupan in sod., 2000, str. 21). V 8. razredu se v okviru teme življenjska 

pestrost učenci »seznanijo z izrednim bogastvom pri nas in se zavedo, da je vrstna pestrost 

(…) del narodnega bogastva«, »spoznajo pojem zavarovano območje in nekaj konkretnih 

primerov« ter »se seznanijo z najbolj ogroženimi vrstami živih bitij pri nas« (Verčkovnik in 

sod., 2003, str. 15, str. 12). Poleg tega prav tako v 8. razredu v okviru teme sistematika in  
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evolucija učenci »spoznajo bistvene vretenčarske skupine, njihovo zgradbo, razmnoževanje, 

ekologijo in predstavnike« (Verčkovnik in sod., 2003, str. 15). 

Analizo risb smo izbrali zato, ker risbe dajejo vpogled v misli in občutke učencev (Pridmore 

in Bendelow, 1995). Lahko jo uporabimo kot raziskovalno tehniko, ki pokaže celostno 

razumevanje učencev, hkrati pa učencev ne omejujejo pričakovanja izvajalcev raziskave 

glede znanja (White in Gunstone 2000, povzeto po Bahar in sod., 2008). Analiza risb ima 

tudi nekaj slabosti  ̶  zaradi odprtih odgovorov je težko zagotoviti zanesljive rezultate (White 

in Gunstone 2000, povzeto po Bahar in sod., 2008), risbe so odvisne od risarskih sposobnosti 

učencev (Dove in sod., 1999), poleg tega pa je mogoče, da učenci razumejo koncept, vendar 

ga ne znajo natančno narisati (Arnold in sod., 1995). 

 

1.2 CILJI NALOGE 
 

V diplomskem delu želimo preveriti, kakšno predstavo imajo učenci ob koncu 

osnovnošolskega izobraževanja o človeški ribici. Znotraj tega bomo ugotavljali, ali se morda 

pri učencih pojavljajo tudi kakšne značilne napačne predstave, povezane s človeško ribico. 

Rezultati bodo v pomoč strokovnjakom na področju biološkega izobraževanja pri načrtovanju 

in izboljševanju izobraževanja bodočih učiteljev biologije in učiteljev praktikov. Poleg tega 

bodo koristni tudi za založbe, ki izdajajo učna gradiva s tega področja, oziroma njihove 

avtorje.  

 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Postavili smo naslednje hipoteze: 
1. Učenci imajo pomanjkljivo predstavo o človeški ribici. 
2. Med učenci 8. in 9. razreda ni razlik v predstavi o človeški ribici. 
3. Med dekleti in fanti ni razlike v predstavi o človeški ribici.. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 PODZEMLJE KOT ŽIVLJENJSKI PROSTOR  
 
Poznamo veliko različnih življenjskih prostorov, ki jih zasedajo najrazličnejši organizmi. Eno 

izmed njih je tudi podzemlje. Za te vrste habitatov je značilen omejen vnos hrane, kar je 

razlog za majhno biološko raznolikost in šibko medvrstno kompeticijo. Ena izmed 

pomembnih značilnosti te vrste habitatov je tudi odsotnost svetlobe, posledica tega pa je 

odsotnost primarnih proizvajalcev oziroma fotosinteze (Culver in Pipan, 2009).  

Vrste, ki se naselijo v podzemne habitate, prehransko niso zahtevne. Življenjski pogoji v 

takem okolju so stalna temperatura in tema, nihanje zračnih tokov, pretok vode in količina 

hrane, ki jo prinese voda v podzemlje. Počasni življenjski procesi povzročajo upočasnjen 

spolni razvoj, upočasnjeno sosledje generacij in s tem tudi upočasnjene genetske spremembe 

(Culver in Pipan, 2009). 

Posledice odsotnosti svetlobe se na organizmih kažejo kot: 

• pomanjkanje vedenjskih vzorcev, 

• endokrino neravnovesje, 

• odsotnost vida in nerazvit vidni lobul v možganih, 

• krajši dnevno nočni ritmi, 

• zahteva po prilagoditvi na konstantno okolje, 

• počasnejši metabolizem zaradi pomanjkanja hrane (Culver in Pipan, 2009). 

 
2.2 EKOLOŠKA RAZVRSTITEV JAMSKIH ŽIVALI 
 
Da se žival lahko prilagodi podzemeljskemu okolju, mora vanj najprej priti, nato pa mora v 

njem tudi preživeti. Če pa se je sposobna v njem tudi razmnoževati, še toliko bolje. Poti in 

vzroki, ki pripeljejo površinske živali v podzemlje, so različni (Aljančič in sod., 1993). 

Glede na prilagojenost jamskemu okolju Sket (2008) razdeli živali na štiri skupine: 

1. Troglokseni ali slučajneži: so tiste vrste, ki se v podzemnih habitatih pojavljajo le 

občasno in se tam ne morejo obdržati. So naključni obiskovalci jam, ki se v njih 

zadržujejo zaradi vlage, hrane ali zaščite in jih najdemo predvsem v vhodnih delih 

jame. Primer so populacije komarjev, ki jih najdemo v jamah. 

2.  
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3. Subtroglofili: so vrste, ki se dokaj redko zadržujejo v podzemlju in za eno od 

življenjskih funkcij nujno potrebujejo površje. Na površju na primer opravljajo 

nekatere biološke funkcije, kot sta hranjenje ali razmnoževanje. Predstavniki 

subtroglofilov so na primer netopirji (Chioptera), jamski ptič (Aeridrimus spp.) in 

nekatere jamske ribe.  

4. Evtroglofili: so sicer površinske vrste, ki pa lahko podobno dobro uspevajo v 

podzemlju. To so vrste, ki lahko oblikujejo jamske populacije, te pa se na podzemlje 

tudi povsem prilagodijo. Med evtroglofile uvrščamo na primer vodnega oslička 

(Asellus aquaticus). 

5. Troglobionti: so vrste, ki praviloma preživijo le v podzemlju. Mednje prištevamo na 

primer človeško ribico ali močerila (Proteus anguinus). Troglobionti so praviloma 

tudi troglomorfni – imajo zunanjo podobo jamskih živali, vendar ne vsi (Sket, 2008). 

Morfološke spremembe, ki so povezane z jamskim življenjem: 

• izrazitejša razvitost nekaterih telesnih delov, številčnejša zastopanost, in 

kompkejsneški organizmi, 

• zakrnevanje oči in odsotnost tvorbe kožnih barvil (Sket, 2008). 

 
2.3 POZNAVANJE PODZEMNIH HABITATOV MED MLAJŠIMI 
OSNOVNOŠOLCI 
 
Raziskav o tem, kakšno je poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med osnovnošolci 

ne zasledimo veliko. Leta 2012 je bila v Sloveniji opravljena raziskava, avtorice Tine Sulič, 

med mlajšimi osnovnošolci, v kateri so ugotovili, da podzemne organizme slabo poznajo, saj 

v veliki večini ne znajo navesti različnih jamskih živali. Prav tako je njihovo znanje slabo pri 

risanju človeške ribice, saj je velik delež učencev ni narisal pravilno. Slabo poznajo tudi 

povprečno temperaturo v jamah, v nasprotju z znanjem o vlagi, svetlobi in dotoku hrane, kjer 

so pokazali zelo dobro znanje. Če pogledamo kot celoto, je torej znanje mlajših 

osnovnošolcev o podzemnih habitatih in organizmih, ki živijo v njih, pomanjkljivo (Sulič, 

2012). 
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2.4 POZNAVANJE PODZEMNIH HABITATOV MED STAREJŠIMI 
OSNOVNOŠOLCI 
 
V Sloveniji je leta 2011 opravlila  raziskavo Sabina Uršič, v kateri so bili vključeni učenci 7., 

8. in 9. razreda osnovne šole. Iz rezultatov je razvidno, da je znanje o podzemnih habitatih 

med starejšimi osnovnošolci zadovoljivo. Ugotovljeno je bilo, da učenci dobro poznajo videz 

človeške ribice in njen način življenja v kraških jamah, slabše pa poznajo njena čutila. 

Pozitivno je, da učence podzemna okolja zanimajo in da v veliki večini razumejo, zakaj 

morajo podzemno okolje ohranjati (Uršič, 2011). 

 

2.5 ENDEMIT 
 
Endemit je žival ali rastlina, ki jo je moč najti le v nekaterih omejenih predelih sveta. 

Endemizem v ekološkem smislu pomeni biti edinstven za točno določeno zemljepisno 

področje. Kar je endemično, pripada točno določenemu kraju ali okolju in ga ni mogoče najti 

nikjer drugje (https://sl.wikipedia.org/wiki/Endemit).  

Tudi v Sloveniji živijo endemične živalske in rastlinske vrste. Npr. črni močeril živi le v 

podzemnih vodah Bele krajine, drobnovratnik, prvi opisani jamski hrošč, živi v jamah od 

Krasa do Velebita, kamniška murka raste le visoko v Kamniških in Savinjskih Alpah ter 

Karavankah (Starčič Erjavec in Klokočovnik, 2013). 

Sulič (2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da dobra polovica učencev četrtega razreda, slaba 

petina petošolcev in slaba polovica šestošolcev ve, kaj pomeni pojem endemit. Učenci se 

sicer v skladu z učnim načrtom s tem pojmom pri pouku srečajo šele v sedmem razredu, 

vendar  lahko ta pojem spoznajo tudi prej iz drugih virov (Sulič, 2012). 

 

2.6 ČLOVEŠKA RIBICA 

 

Slika 1: Človeška ribica (Proteus anguinus), foto: Arne Hodalič 
[http://www.slovenia.info/si/zivalstvo/%C4%8Clove%C5%A1ka-ribica.htm?zivalstvo=13561&lng=1] 



Jordan K. Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015 

6 
 

 
 
Človeška ribica je bila prvič omenjena v Slavi vojvodine Kranjske (Die Ehre des 

Herzogthums Krain) leta 1689. O njej je pisal kronist in polihistor Janez Vajkard Valvazor. 

Že v 17. stoletju so jo domačini v Stični na Dolenjskem poimenovali »človeška ribica«. 

Kasneje je leta 1768 človeško ribico učenemu svetu predstavil zdravnik in zoolog J. N. 

Laurenti, ki je človeško ribico poimenoval po mitološkem grškem bogu Proteusu. Popolno 

ime Proteus anguinus pa je dobila zaradi svoje podolgovate oblike – anguinus (kačast). 

Človeško ribico (Proteus anguinus) uvrščamo v družino Proteidae – močerilarji (Bulog, 

2013). 

Človeška ribica je jamska dvoživka in  je edini predstavnik rodu Proteus. Razširjena je v 

podzemlju dinarksega krasa od reke Soče v Italiji na severozahodu do reke Trebišnjice v 

Hercegovini na jugovzhodu s približno 250 najdišči. Največ jih najdemo prav pri nas v 

Sloveniji (Bulog, 2013). 

 

 
Slika 2: Črni močeril (Proteus anguinus parkelj), foto: Arne Hodalič 
[http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2012/CloveskaRibica_386090.jpg] 
 

Črni močeril (Proteus anguinus parkelj) je podvrsta človeške ribice in je belokranjski 

endemit. Človeška ribica je relikt, torej ostanek favne, ki je naseljevala širše območje v davni 

preteklosti (Bulog in Polajnar, 2007). 

Telo človeške ribice je dolgo 20–30 cm in kačaste oblike. Trup je valjast in po vsej dolžini 

enakomerno debel. Rep je razmeroma kratek, od strani sploščen in obrobljen s kožnato 

plavutjo. Okončine so tanke in reducirane, na sprednjih nogah so po trije, na zadnjih pa po 

dva prsta. Nesorazmerno podaljšana glava se končuje s prisekanim in sploščenim gobčkom 

(Istenič in Bulog, 1976). Ustna odprtina je majhna. Zakrnele oči prerašča koža. Diha z 

zunanjimi škrgami, ki so živordeče zaradi krvi, ki preseva skozi tanek epitel. Škrge so tik za  

 



Jordan K. Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015 

7 
 

 

 

glavo, in sicer na vsaki strani po trije razvejani šopi. Žival ima tudi preprosta pljuča, vendar 

je vloga kožnega in pljučnega dihanja drugotna (Bulog in Polajnar, 2007). 

Človeška ribica lahko zazna zelo nizke koncentracije kemijskih spojin. Svoj plen, njegovo 

številčnost in ali je plen živ ali ne, zaznava veliko uspešneje kot njej sorodne dvoživke. To ji 

omogoča oktavo-lateralni sistem, ki vključuje bočno linijo z nevromasti in ampularni organi 

in notranje uho. To pri močerilu predstavlja zmogljiv mehano- in elektroreceptroni čutilni 

kompleks. Notranje uho ima pomembno vlogo pri zaznavanju virov zvočnega valovanja, ki 

nastane ob pretakanju vode skozi množico razpok in kanalov ter se po njih orientira. Ima 

geomagnetni čut – zaznavanje in orientacije po zemeljskem magnetnem polju, ki še 

dopolnjuje specifično izoblikovana čutila človeške ribice (Bulog, 2007). 

Ima tudi debelejši vohalni epitel kot ostale dvoživke. Nahaja se na notranji strani nosnic in ob 

Jacobsonovem organu (Bulog in Polajnar, 2007). 

Njena koža je tanka, v njej v naravnih pogojih ni pigmenta melanina, ampak bolj ali manj 

izrazit rumeni "pigment" riboflavin (Istenič in Ziegler, 1974), zato je rumenkastobela oz. 

zaradi prekrvljenosti rožnata kot človeška koža. Zaradi barve kože je človeška ribica tudi 

dobila pridevnik »človeška«. Poleg tega jo imenujemo tudi močeril ali proteus (Bulog in 

Polajnar, 2007). S pomočjo kože človeška ribica zaznava svetlobo, v kateri je bila 

ugotovljena prisotnost specifičnega vidnega pigmenta (Bulog, 2013). 

Bulogove raziskave kažejo, da svetlobne čutnice v zakrnelem očesu človeške ribice še vedno 

vsebujejo na svetlobo občutljive vidne pigmente – barvila, ki sodelujejo pri sprejemanju 

svetlobe (Bulog, 2013). 

Človeška ribica je plenilec. Hrani se z raki in s polži, poleti pa tudi z žuželkami. Hrane ne 

žveči, ampak jo požira celo. Ena od prilagoditev na pomanjkanje hrane, kar je povezano s 

podzemnim življenjem, je sposobnost dolgotrajnega stradanja. Odpornost na stradanje 

omogočajao upočasnjen metabolizem, zmožnost zaužitja velike količine hrane naenkrat in 

shranjevanje hranilnih snovi v obliki maščob ter glikogena v jetrih (Bulog in Polajnar, 2007).  

 

2.7 POZNAVANJE ČLOVEŠKE RIBICE MED OSNOVNOŠOLCI 
 
2.7.1 ŽIVLJENJSKI PROSTOR ČLOVEŠKE RIBICE 
 
Učenci 4., 5. in 6. razreda: rezultati raziskave, ki je bila izvedena v Sloveniji leta 2012, 

kažejo, da je še vedno večina učencev prepričana, da človeška ribica živi samo v Postojnski  
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jami. To je verjetno posledica dejstva, da se človeška ribica v medijih najpogosteje pojavlja 

skupaj s Postojnsko jamo. Obiskovalcem jame jo tudi predstavijo, učitelji pa ne poudarjajo 

posebej, da je človeška ribica endemit Dinarskega krasa (Sulič, 2012). 

Učenci 7., 8. in 9. razreda: raziskava, ki je bila izvedena v Sloveniji leta 2011, je pokazala, da 

tudi učenci višjih razredov menijo, da človeška ribica živi le v Postojnski jami. Razlog je 

verjetno enak kot pri mlajših (Uršič, 2011). 

 

2.7.2 POIMENOVANJE ČLOVEŠKE RIBICE 
 
Učenci 4., 5. in 6. razreda: ugotovljeno je bilo, da so učenci najpogosteje navedli imena 

proteus, močeril in endemit. Učenci četrtega in šestega razreda so najpogosteje navedli ime 

proteus, ki je strokovno ime rodu, v katerega uvrščamo človeško ribico. Pravilnega odgovora, 

ki je močeril, človeška ribica, Proteus ali protej, v četrtem razredu ni napisal nihče. Nekaj 

pravilnih odgovorov so napisali v petem in šestem razredu. Odgovor endemit pa so učenci 

verjetno pisali zato, ker je bilo v testu znanja pred tem tudi vprašanje, kaj je endemit (Sulič, 

2012). 

Učenci 7., 8. in 9. razreda: velik delež učencev sedmega in osmega razreda na vprašanje o 

poimenovanju človeške ribice ni odgovoril. Med tistimi, ki so odgovorili, je pravilni odgovor 

zapisalo 10–15 % učencev. Večina pa je menila, da je drugo ime za človeško ribico proteus, 

kar pa je latinsko ime rodu, v katerega je ta uvrščena (Uršič, 2011). 

 

2.7.3 LASTNOSTI ČLOVEŠKE RIBICE 
 
Učenci 4., 5. in 6. razreda: v raziskavi (Sulič, 2012) so ugotovili, da učenci dobro poznajo 

barvo kože in dihanje človeške ribice. Pri poznavanju nog raziskava kaže, da večina učencev 

petega in šestega razreda ve, da ima človeška ribica štiri noge, medtem ko so bili četrtošolci 

zelo enotni, da človeška ribica nima nog. Učenci na tej starostni stopnji so dobro odgovarjali 

tudi na vprašanja o prehrani  človeške ribice.  

Učenci 7., 8. in 9. razreda: glede na raziskavo (Uršič, 2011) lahko rečemo, da učenci višjih 

razredov dokaj dobro poznajo lastnosti človeške ribice, saj je pri vseh lastnostih približno 

polovica odgovorila pravilno.  
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2.7.4 RISANJE ČLOVEŠKE RIBICE 
 
Učenci 4., 5. in 6. razreda: Sulič (2012) je ugotovila, da je človeško ribico pravilno narisal 

majhen delež učencev. Iz rezultatov je sklepala, da človeško ribico najbolje poznajo 

četrtošolci, saj so za osnovnošolski nivo skicirali človeško ribico najbolje – škrge, dva para 

nog, podolgovato telo. Najslabše so se odrezali šestošolci, saj so se pri njih najpogostejše 

risbe, ki človeški ribici sploh niso podobne.  

Učenci 7., 8. in 9. razreda: risbe učencev višjih razredov osnovne šole so bile nazorne. 

Sedmošolci so narisali precej podrobnosti, za kar je potrebno veliko znanja. Risbe 

osmošolcev so imele vse glavne lastnosti, po katerih prepoznamo človeško ribico. Tudi 

učenci devetega razreda so pokazali zadovoljivo stopnjo znanja o zunanjem videzu človeške 

ribice (Uršič, 2011). 

 

2.8 UČITELJEVO DELO 
 
Pri poučevanju je zelo pomembna učiteljeva vloga, in to velja tudi za poučevanje o 

podzemnih organizmih. Učitelji naj bi pri svojem delu uporabljali različne tehnike in načine 

poučevanja, saj bi tako lažje pridobili učenčevo naklonjenost in hkrati zbudili njegovo 

zanimanje (Murn, 2014). Adams in Krockover (1997) delita poučevanje na dve kategoriji – 

konstruktivno in konceptualno:  

1. Konstruktivno poučevanje je opredeljeno kot učenje, kjer naj bi učitelj spodbujal 

razkrivanje pojmovanj oziroma predstav učencev. Na teh spoznanjih kasneje učitelj 

organizira konkretne dejavnosti, ki predstavljajo različne priložnosti za ponovno 

razkrivanje pojmovanj oziroma predstav učencev. 

2. Konceptualno poučevanje ima poudarek na prenosu pravilne znanstvene ideje, pri 

čemer prevladujejo predvsem frontalne metode (Käpylä 2009 ,  povzeto po Murn, 2014). 

O tem, kako bo učitelj poučeval, se odloča sam, vendar pa je zelo pomembno, kako pojmuje 

svojo vlogo (Murn, 2014). Subjektivne teorije poučevanja je Fox (1983, povzeto po 

Marentič-Požarnik, 1998, str. 256) razdelil v štiri skupine: 

1. poučevanje je prenašanje znanja na učenca, 

2. poučevanje je oblikovanje in izgrajevanje učenčevih sposobnosti in spretnosti, 

3. poučevanje je vodenje učenca pri samostojnem odkrivanju,  

4. poučevanje je spodbujanje učenčeve rasti, razvoja.  
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Za boljše razumevanje in odpravljanje napačnih predstav pri učencih lahko velik delež 

prispeva učitelj sam (Skribe Dimec, 2007). 

 
2.9 ČLOVEŠKA RIBICA V UČNEM NAČRTU 
 
Vsi učenci, ki so bili vključeni v našo raziskavo, so se šolali po učnih načrtih, ki so bili v 

veljavi do leta 2011. Vsebina in cilji, pri katerih bi lahko obravnavali človeško ribico, so 

zajeti v naravoslovju za 7. in biologiji  za 8. razred. Tako je v 7. razredu v okviru celinskih 

voda naveden cilj »učenci spoznajo živalske predstavnike podzemeljskih voda« (Zupan in 

sod., 2000, str. 21). V 8. razredu se v okviru teme življenjska pestrost učenci »seznanijo z 

izrednim bogastvom pri nas in se zavedo, da je vrstna pestrost (…) del narodnega bogastva«, 

»spoznajo pojem zavarovano območje in nekaj konkretnih primerov« ter »se seznanijo z 

najbolj ogroženimi vrstami živih bitij pri nas« (Verčkovnik in sod., 2003, str. 15, str. 12). 

Poleg tega prav tako v 8. razredu v okviru teme sistematika in evolucija učenci »spoznajo 

bistvene vretenčarske skupine, njihovo zgradbo, razmnoževanje, ekologijo in predstavnike« 

(Verčkovnik in sod., 2003, str. 15). 

 
2.10 POMEN RISBE PRI UČENJU IN POUČEVANJU 
 
Vizualizacija je popolnoma drugačna metoda od pisanja, saj se pri njej uporablja drugi del 

možganov, kot ga potrebujemo za pisanje. Slike imajo velik potencial kot učni pripomočki, 

vendar morajo biti skrbno izbrane in strokovno izkoriščene (Topskal in Oversby, 2012). Če 

se risbe uporabljajo ustrezno, se bodo otroci naučili vedeti in razmišljati, to pa je bistvo 

izobraževanja (Ryan, 1993). 

Vizualizacija je sestavni del znanstvenega razmišljanja. Učence redko spodbujamo, da z 

vizualizacijo (risbami) razvijajo in pokažejo svoje razumevanje. Razlaga vizualizacij in 

drugih informacij je ključnega pomena za učenje, ker od učencev zahteva, da razvijajo mnoge 

sposobnosti predstavljanja (Ainsworth in sod., 2011). Ainsworth in sodelavci (2011) so 

navedli pet razlogov, zakaj naj bi bila učenčeva risba poleg pisanja, branja in govorjenja 

ključni element pri poučevanju naravoslovja: 

1. Okrepi sodelovanje učencev: učenci niso samo pasivni, so bolj motivirani za učenje, 

hkrati pa risbe ohranjajo individualne razlike med učenci.  
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2. Pomaga pri učenju drugih oblik pismenosti: učenci se morajo naučiti tudi drugih oblik 

pismenosti, ki jih uporabljajo znanstveniki (gradnja in zapis znanja), poglobljenega 

razumevanja in predstav. 

3. Pomaga pri razumevanju vsebine: za prikaz konceptualnega razumevanja se morajo 

učenci naučiti razmišljati s številnimi pogostimi vizualnimi načini; kreativno razmišljanje 

dopolnjuje argumentiranje.  

4. Učinkuje kot strategija učenja: učenci učinkoviteje organizirajo svoje znanje in 

vključevanje novih znanj oziroma razumevanj v obstoječe razumevanje. Vizualne 

predstave zahtevajo od učenca veliko znanja in spodbujanja nadaljnje konstruktivne 

strategije; deluje kot priprava na učenje v prihodnosti.  

5. spodbuja komuniciranje: risbe so orodje za pojasnjevanje idej sodelavcem, učencem in 

javnosti. Prestavljajo trajnejše znanje in omogočajo boljše razširjanje znanja. Skozi 

risanje učenci razmišljajo natančno in specifično, kar vodi do priložnosti za izmenjavo in 

pojasnjevanje predstav med vrstniki. Z ustvarjanjem lastne predstave in posredovanjem 

le-te drugim se učenci učijo jasne kritike ter spoznavajo skladnosti in razlike v predstavah 

med svojimi vrstniki. Učiteljem pa risbe lahko služijo za diagnostično, formativno ali 

sumativno preverjanje znanja.  

Znanje učencev je veliko bolj poglobljeno in otroci razmišljajo veliko širše – ne samo o vlogi 

in funkciji določenega dela telesa, ampak si tudi predstavljajo, kako ta izgleda, kako je 

zgrajen ter ga veliko lažje in bolje razumejo (Ainsworth in sod., 2011). 

Ker vemo, da mnogi otroci ne marajo odgovarjanja na vprašanja, je lahko risanje hitra, 

enostavna in zabavna rešitev za preverjanje znanja (Reiss in sod., 2002). Večina ljudi je bolj 

zadovoljna, če lahko svoje misli prikaže s sliko namesto z besedo. Risanje je lahko tehnika za 

raziskovanje idej, ki pokaže celostno razumevanje. Hkrati ne obremenjuje učencev z 

morebitnim učiteljevim pričakovanjem o količini in kakovosti znanja, ki naj bi ga učenci 

pokazali, kar je značilno za pisne teste znanja (White in Gustone, povzeto po Bahar in sod., 

2008). Risba je primerna oblika izražanja tudi za otroke, ki imajo težave z izražanjem svojih 

misli (Rennie in Jarvis, 1995). Vsaka tehnika pa ima tako dobre kot slabe strani. Težave pri 

risanju oziroma analiziranju risb so, da so slike lahko veliko bolj skope kot pogovori z 

učenci, ker se ti osredotočijo na primer le na gozd kot celoto in ne na posamezne dele, ki 

sestavljajo gozd (Strommen, 1995). Ker je risanje odprta tehnika, je zelo težko zagotoviti 

zanesljive rezultate (White in Gustone, povzeto po Bahar in sod., 2008). Ena večjih težav pa  
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so tudi risarske sposobnosti vsakega posameznika, od katerih je odvisna kakovost risb (Dove 

in sod., 1999). Poleg tega otroci morda pravilno razumejo koncept, ki ga želimo preveriti, 

vendar pa ni nujno, da ga znajo tudi natančno narisati (Arnold in sod., 1995). 

 

3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 VZOREC 
V raziskavo smo vključili učence več osnovnih šol, ki so maja in junija 2010 obiskali 

Postojnsko jamo in pred obiskom jame izpolnili vprašalnik. Vzorec je zajel 130 učencev 8. in 

9. razreda. Med temi je bilo 80 (61,5 %) deklet in 50 (38,5 %) fantov. Vključili smo 65 (50 

%) učencev osmega razreda in 65 (50 %) učencev devetega razreda osnovne šole. 

3.2 PRIPOMOČKI 
 
V sodelovanju s Postojnsko jamo smo leta 2010 izvedli raziskavo, v katero so bile vključene 

šolske skupine, ki so v tistem obdobju prišle na ogled jame. Pripravili smo vprašalnik, ki so 

ga učenci izpolnili pred ogledom jame. Vprašalnik je vseboval anketna vprašanja in vprašanja 

za preverjanje znanja. Med drugim so morali učenci tudi narisati človeško ribico. V naši 

raziskavi smo analizirali samo to vsebinsko vprašanje iz vprašalnika, upoštevali pa smo tudi 

odgovore na demografska vprašanja (starost in spol).  

Risbe smo analizirali s pomočjo kodirnika, ki je omogočil ovrednotenje količine in kakovosti 

podatkov za vsako risbo človeške ribice posebej. V preglednici 1 so predstavljene lastnosti, ki 

smo jih ocenjevali pri človeški ribici.  

Odgovori so bili večinoma vrednoteni z dvostopenjsko lestvico, kjer je koda 1 pomenila 

nepravilni, koda 2 pa pravilni odgovor. Pri vprašanjih o telesu, številu prstov in prisotnosti 

šrg pri človeški ribici,  pa smo njihove odgovore vrednotili s pomočjo tristopenjske lestvice, 

kjer je koda 1 pomenila nepravilni, koda 2 delno pravilni in koda 3 popolnoma pravilni 

odgovor. V preglednici 1 so predstavljeni opisi značilnosti, ki naj bi jih risbe učencev izražale 

in smo jih upoštevali kot pravilen odgovor.   



Jordan K. Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015 

13 
 

 

 

Preglednica 1: Lastnosti človeške ribice, ki smo jih ocenjevali na risbah učencev. 

Lastnost Opis 

Telo Telo je podolgovato, kačasto. 

Trup Trup je po vsej dolžini enakomerno debel. 

Dolžina repa Rep je kratek. 

Repna plavut Rep obroblja kožna plavut. 

Sploščenost repa Rep je od strani sploščen. 

Število nog  Dva para nog. 

Dolžina nog  Noge so kratke. 

Debelina nog Noge so tanke. 

Število prstov Prednja okončina ima 3, zadanja po 2 prsta. 

Širina glave  Glava je širša od telesa. 

Dolžina glave Gobček je podaljšan. 

Prisekanost gobčka Gobček je prisekan. 

Škrge Škrge so za glavo. 

Oči Oči niso narisane. 

 
3.3 POSTOPEK 
 
Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Podatki niso bili razporejeni 

normalno, zato smo uporabili neparametrične statistične teste Mann-Whitney U. Statistično 

pomembnost razlik med odgovori učencev različnih starostnih skupin in spola smo 

ugotavljali s testom Mann-Whitney. 

 

4 REZULTATI 
4.1 PORAZDELITEV ODGOVOROV VSEH UDELEŽENCEV GLEDE POSAMEZNIH 

LASTNOSTI ČLOVEŠKE RIBICE 

1. lastnost: Telo  

Večina učencev meni, da ima človeška ribica podolgovato telo, in sicer je več kot polovica 

(54,6 %) narisala srednje dolgo telo, 30 % pa dolgo telo (sl. 3). Samo 15,4 % učencev je 

narisalo kratko telo človeške ribice.  
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Kot pravilni odgovor smo upoštevali, da je risba izkazovala dolgo telo človeške ribice (sl. 4). 

Kot navajata Istenič in Bulog (1976), je telo človeške ribice dolgo 20–30 cm in je kačaste 

oblike.  

 

 
Slika 3:Razporeditev odgovorov učencev glede dolžine telesa človeške ribice 

 

 
Slika 4: Pravilno (A)  in nepravilno (B) narisano telo na risbah učencev. 

 

 

2. lastnost: Trup  

Trup človeške ribice je na večini risb (72,3 %) enakomerno debel, na dobri četrtini  (27,7 %) 

pa ne (sl. 5). 

Trup človeške ribice je valjast in po vsej dolžini enakomerno debel (Istenič in Bulog, 1976), 

kar smo upoštevali kot pravilni odgovor (sl. 6).   
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Slika 5: Razporeditev odgovorov učencev glede debeline trupa človeške ribice 

 

 
Slika 6: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisan trup na risbah učencev. 

 

3. lastnost: Rep  

Večina učencev (93,1 %) je na svojih risbah narisala rep, le na 6,9 % slik repa ni (sl. 7). 

Pravilni odgovor je prisotnost repa (sl. 8), kot opisujeta človeško ribico Istenič in Bulog 

(1976).  
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Slika 7:Razporeditev odgovorov učencev glede prisotnosti repa človeške ribice 

 
 

 
Slika 8: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisan rep na risbah učencev. 

 

4. lastnost: Dolžina repa  

Večina učencev je narisala človeški ribici kratek rep (78,5 %), samo petina (21,5 %) je 

narisala daljšega (sl. 9). 

Rep človeške ribice je razmeroma kratek (Istenič in Bulog, 1976) in samo ta odgovor je 

upoštevan kot pravilni (sl. 10).  
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Slika 9: Razporeditev odgovorov učencev glede dolžine repa človeške ribice 

 

 
Slika 10: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana dolžina repa na risbah učencev. 

 

5. lastnost: Repna plavut  

Le peščica učencev (1,7 %) je vedela, da ima človeška ribica repno plavut. Večina učencev 

(98,3 %) repne plavuti ni narisala (sl. 11). 

Če so učenci v svojih risbah narisali repno plavut okoli repa, je bilo to upoštevano kot 

pravilno (sl. 12). 
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Slika 11: Razporeditev odgovorov učencev glede repne plavuti človeške ribice 

 

 
Slika 12:  Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana repna plavut na risbah učencev. 

 

6. lastnost: Sploščenost repa 

70,2 % učencev na svoji risbi ni narisalo sploščenega repa. Na dobri petini risb (29,8 %) pa je 

rep sploščen (sl. 13). 

Po navedbah Isteniča in Buloga (1976) ima človeška ribica rep sploščen. Ob pravilno 

narisanem sploščenem repu (sl. 14) je ta odgovor veljal za pravilnega.  
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Slika 13:Razporeditev odgovorov učencev glede sploščenosti repa človeške ribice 

 

 
Slika 14:  Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana sploščenost repa na risbah učencev. 

 

7. lastnost: Število nog  

Na 15,7 % risb človeška ribica nima narisanih dveh parov nog, na večini risb (sl. 15) pa sta 

narisana dva para (84,3 %). 

Človeška ribica ima dva para nog (Istenič in Bulog, 1976), kar velja za pravilni odgovor (sl. 

16).   
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Slika 15: Razporeditev odgovorov učencev glede števila nog človeške ribice 

 

 
Slika 16: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisano število nog na risbah učencev. 

 
8. lastnost: Dolžina nog  

Večina učencev (82 %) je narisala človeški ribici kratke noge (sl. 17). 

Noge človeške ribice so reducirane (Istenič in Bulog, 1976). Če so bile na risbah učencev 

narisane kratke noge (sl. 18), je bilo to upoštevano kot pravilni odgovor.  
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Slika 17: Razporeditev odgovorov učencev glede dolžine nog človeške ribice 

 

 
Slika 18: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana dolžina nog na risbah učencev. 

 

9. lastnost: Debelina nog 

41 % učencev je človeški ribici narisalo tanke noge, več kot polovica (59,0 %) pa je narisala 

drugačne (sl. 19). Kot pravilni odgovor se je upoštevalo, da so noge človeške ribice tanke (sl. 

20).  
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Slika 19: Razporeditev odgovorov učencev glede debeline nog človeške ribice 

 

 
Slika 20: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana debelina nog na risbah učencev. 

 

10. lastnost: Prsti  

Slaba polovica učencev (46,7 %) na risbi človeške ribice ni narisala prstov (sl. 19). Dobra 

polovica učencev (53,3 %) je prste narisala (sl. 21), vendar je samo 4,9 % med temi narisalo 

pravilno število prstov (sl. 19).  

Na sprednjih nogah so po trije prsti, na zadnjih pa po dva (sl. 22). v svojih opisih človeške 

ribice navajata Istenič in Bulog (1976). Samo ta odgovor je upoštevan kot pravilni.  
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Slika 21: Razporeditev odgovorov učencev glede obstoja in števila prstov  

 

 
Slika 22: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisani prsti na risbah učencev. 

 

11. lastnost: Širina glave  

Dobra polovica učencev (53,1 %) (sl. 23) je narisala človeško ribico, ki ima glavo širšo od 

telesa (sl. 24), slaba polovica (46,9 %) pa je narisala glavo ožjo od telesa. Glava človeške 

ribice je širša od telesa, zato je bilo to šteto kot pravilni odgovor.  
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Slika 23: Razporeditev odgovorov učencev glede širine glave človeške ribice 

 

 
Slika 24: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana širina glave na risbah učencev. 

 

12. lastnost: Dolžina glave 

72,7 % učencev je narisalo človeško ribico s podolgovato glavo, medtem ko je dobra četrtina 

(27,3 %) narisala glavo, ki ni podolgovata (sl. 25, 26). 

Glava človeške ribice je po navedbah Isteniča in Buloga (1976) nesorazmerno podaljšana. 

Torej je pravilni odgovor, da je glava človeške ribice podolgovata.   

46.9	  

53.1	  

43	  
44	  
45	  
46	  
47	  
48	  
49	  
50	  
51	  
52	  
53	  
54	  

Ožja	  od	  telesa	   Širša	  od	  telesa	  

De
le
ž	  u

če
nc
ev
	  (%

)	  	  

Širina	  glave	  



Jordan K. Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015 

25 
 

 

 

 
Slika 25: Razporeditev odgovorov učencev glede dolžine glave človeške ribice 

 

 
Slika 26:  Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana dolžina glave na risbah učencev. 

 

 

13. lastnost: Dolžina gobčka  

Dobra polovica učencev (52,3 %) je narisala človeško ribico s podaljšanim gobčkom (sl. 27).  

Gobček človeške ribice je podaljšan in učenci, ki so na svojih risbah narisali podaljšan 

gobček (sl. 28), so imeli pravilno.   

27.3	  

72.7	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

Ni	  podolgovata	   Je	  podolgovata	  

De
le
ž	  u

če
nc
ev
	  (%

)	  	  

Dolžina	  glave	  



Jordan K. Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015 

26 
 

 

 

 
Slika 27: Razporeditev odgovorov učencev glede dolžine gobčka človeške ribice 

 

 
Slika 28: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana dolžina gobčka na risbah učencev. 

 

14. lastnost: Prisekanost gobčka 

61,7 % učencev je narisalo človeško ribico z gobčkom, ki ni prisekan, 38,3 % pa je pravilno 

narisalo prisekan gobček (sl. 29).  

Istenič in Bulog (1976) navajata, da je gobček človeške ribice prisekan, zato je samo to 

pravilni odgovor (sl. 30).  

47.7	  

52.3	  

45	  

46	  

47	  

48	  

49	  

50	  

51	  

52	  

53	  

Ni	  podaljšan	   Je	  podaljšan	  

De
le
ž	  u

če
nc
ev
	  (%

)	  	  

Dolžina	  gobčka	  



Jordan K. Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015 

27 
 

 

 

 
Slika 29: Razporeditev odgovorov učencev glede prisekanosti gobčka človeške ribice 

 

 
Slika 30: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisana prisekanost gobčka na risbah učencev. 

 

15. lastnost: Škrge  

Dve tretjini učencev (67,7 %) sta narisali človeško ribico brez škrg. Ena tretjina učencev 

(32,3 %) je škrge narisala, vendar so samo na 14,6 % risb škrge narisane na pravem mestu, za 

glavo (sl. 31).  

V svojih opisih človeške ribice Istenič in Bulog (1976) opisujeta, da človeška ribica diha z 

zunanjimi škrgami, ki so tik za glavo, na vsaki strani po trije razvejani šopi. Kot delno 

pravilni odgovor je bilo upoštevano, ko so učenci narisali škrge ne glede na njihovo lokacijo. 

Kot popolnoma pravilni odgovor pa je bilo upoštevano v primeru, ko so učenci narisali škrge 

tudi točno tam, kjer se tudi nahajajo.(sl. 32).   
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Slika 31: Razporeditev odgovorov učencev glede obstoja in lege škrg človeške ribice 

 

 
Slika 32: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisane škrge na risbah učencev. 

 

16. lastnost: Oči 

62,3 % učencev je narisalo človeško ribico brez oči, ostali učenci (37,7 %) pa so oči narisali 

(sl. 33). 

Človeška ribica ima zakrnele oči, ki jih prerašča koža (Istenič in Bulog, 1976), zato se je kot 

pravilni odgovor upoštevalo brez narisanih oči (sl. 34).  
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Slika 33: Razporeditev odgovorov učencev glede oči človeške ribice 

 

 
Slika 34: Pravilno (A) in nepravilno (B) narisane oči na risbah učencev. 

 

4.2 DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK ZA RISBE  

Učenci so lahko za risbe človeške ribice dosegli največ 16 točk, rezultati pa kažejo, da vseh 

točk ni zbral nihče. Posamezni učenec je namreč pravilno narisal od 2 do 13 lastnosti in tako 

zbral od 2 do 13 točk (pregl. 2). Najslabše rezultate (2–4 pravilno narisane lastnosti) je 

doseglo 5,3 % učencev, najboljši rezultat (12 ali 13 pravilno narisanih lastnosti) je doseglo 

1,6 % učencev. Najpogostejši so učenci (21,5 %), ki so zbrali točno polovico vseh možnih 

točk (8). Več kot polovico točk (9 ali več), kar velja za zadovoljivo znanje, je zbralo 35,5 % 

učencev. 
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Preglednica 2: Število točk, ki so jih zbrali učenci za risbe človeške ribice 

  Učenci 
Doseženo število točk  Število Delež (%) 

1  0 0,0 
2  2 1,5 
3  3 2,3 
4  2 1,5 
5  17 13,1 
6  13 10,0 
7  19 14,6 
8  28 21,5 
9  19 14,6 
10  17 13,1 
11  8 6,2 
12  1 0,8 
13  1 0,8 

Skupaj  130 100,0 
 

 

4.3 PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA RAZRED 
 
Statistično pomembnost razlik med odgovori udeležencev glede na starost smo ugotavljali s 

preizkusom Mann-Whitney. Med risbami učencev 8. in 9. razreda nismo našli nobene statistično 

značilne razlike, saj so bile vse vrednosti p večje od 0,05 (pregl. 3).  
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Preglednica 3: Statistična pomembnost razlik med odgovori udeležencev različne starosti 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Lastnost U Z p (0,05) 

1.  Oblika telesa 2094,500 -0,093 0,926 

2.  Dolžina trupa 2047,500 -0,390 0,696 

3.  Zastopanost repa  2080,000 -0,344 0,731 

4.  Dolžina repa 1776,000 -0,393 0,991 

5.  Repna plavut 1829,500 -0,012 0,991 

6.  Sploščenost repa 1718,000 -0,733 0,463 

7.  Število nog  2000,000 -0,115 0,909 

8.  Dolžina nog 1616,500 -1,876 0,061 

9.  Debelina nog 1738,500 -0,733 0,463 

10.  Število prstov 1650,500 -1,214 0,225 

11.  Širina glave 1949,500 -0,540 0,589 

12.  Dolžina glave 1934,000 -0,701 0,483 

13.  Dolžina gobčka 1790,000 -1,419 0,156 

14.  Prisekanost gobčka 1976,000 -0,405 0,686 

15.  Škrge 1922,000 -1,075 0,282 

16.  Oči 1885,000 -1,262 0,207 

 
 
 
4.4 PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA SPOL 
Statistično pomembnost razlik med odgovori deklet in fantov smo ugotavljali s testom Mann-

Whitney (pregl. 4). Med risbami učenk in učencev smo našli samo eno statistično pomembno 

razliko, in sicer glede prisekanosti gobčka (p < 0,05). Dekleta so pogosteje (68,8 %) narisala  
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Preglednica 4: Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na spol (Statistično pomembna 
razlika je označena s krepkim tiskom.) 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Lastnost U Z p 

17.  Oblika telesa 1832,000 -0,895 0,371 

18.  Dolžina trupa 1815,000 -1,142 0,253 

19.  Zastopanost repa  1900,000 -1,088 0,276 

20.  Dolžina repa 1629,500 -0,607 0,544 

21.  Repna plavut 1694,500 -0,376 0,707 

22.  Sploščenost repa 1626,000 -0,569 0,569 

23.  Število nog  1702,500 -1,637 0,102 

24.  Dolžina nog 1644,000 -0,825 0,409 

25.  Debelina nog 1452,000 -1,836 0,066 

26.  Število prstov 1587,000 -0,960 0,337 

27.  Širina glave 1696,000 -1,276 0,202 

28.  Dolžina glave 1864,000 -0,357 0,721 

29.  Dolžina gobčka 1800,000 -0,683 0,495 

30.  Prisekanost gobčka 1560,000 -2,105 0,035 

31.  Škrge 1985,000 -0,087 0,931 

32.  Oči 1990,000 -0,057 0,955 
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5 RAZPRAVA 
 
Namen raziskave je bil preveriti, kako si učenci vizuelno predstavljajo človeško ribico. Risbo 

človeške ribice so učenci risali po spominu, kot so jo videli pri učiteljevi razlagi, v učbeniku, 

knjigah, po televiziji in drugih virih ali v živo.  

Predstave o človeški ribici smo preverjali na vzorcu 130 učencev 8. in 9. razreda osnovne 

šole. Rezultati so pokazali, da ima samo dobra tretjina učencev (35,5 %) zadovoljivo 

predstavo o človeški ribici. Ti učenci so dosegli več kot polovico možnih točk. Nadaljnja 

petina učencev (21,5 %) je zbrala točno polovico možnih točk, kar je na meji zadovoljivega. 

Skupaj 57,0 % učencev je torej pokazalo znanje, na temelju katerega lahko trdimo, da je 

znanje o človeški ribici pri učencih 8. in 9. razreda zadovoljivo.  

Nad risbami smo bili nekoliko negativno presenečeni, saj so bile za 8. in 9. razred slabše 

narisane, kot smo pričakovali. Pri peščici učencev je opaziti, da natanko vedo, kako izgleda 

človeška ribica. Ti učenci so narisali zelo lepe risbe z večino podrobnosti, kot je dolg trup, 

dva para nog, število prstov, zunanje škrge in prisekan gobček.  

Za učence, ki so znali pravilno narisati samo dve do štiri lastnosti (5,3 %), sklepamo, da 

najverjetneje še niso videli kako izgleda človeška ribica. 

Pri učencih nas je najbolj presenetila njihova predstava o obliki telesa človeške ribice. Njeno 

telo je dolgo 20–30 cm in kačaste oblike (Istenič in Bulog, 1976). Kar 70 % učencev je to 

narisalo napačno. Velika večina (54,6 %) je narisala srednje dolgo telo, ki je bilo 

najpogosteje podobno kuščarjem in ne človeški ribici.  

Druga lastnost, ki smo jo preverjali, je bil trup. Pravilni odgovor je: trup je valjast in po vsej 

dolžini enakomerno debel (Istenič in Bulog, 1976), kar je vedelo kar 72,3 % učencev. 27,7 % 

učencev pa ima o trupu napačno predstavo, in sicer meni, da ni enakomerno debel.  

Naslednja lastnost, ki nas je zanimala, je bil rep. Pri repu smo preverjali, ali učenci vedo, da 

ima človeška ribica rep, kakšna je dolžina repa, ali ima repno plavut in ali vedo, da je rep 

sploščen. Istenič in Bulog (1976) v svojem delu opisujeta, da je rep človeške ribice 

razmeroma kratek, od strani sploščen in obrobljen s kožnato plavutjo. Učenci so v veliki 

večini (93,1 %) odgovorili pravilno glede prisotnosti repa. Presenetilo pa nas je, da 6,9 % 

učencev ne ve, da ima človeška ribica rep. Pri dolžini repa je bilo pravilnih odgovorov 

(kratek rep) nekoliko manj (78,5 %). 21,5 % učencev pa nima pravilne predstave, da je rep 

človeške ribice kratek. Veliko negativno presenečenje je bil podatek, da kar 98,3 % učencev  
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ne ve, da rep človeške ribice obdaja repna plavut. Poleg tega na 70,2 % risbah rep ni bil 

sploščen, pravilno sploščenega je narisalo 29,8 % učencev.  

Pri lastnostih nog smo preverjali znanje o številu, dolžini in debelini nog ter prisotnosti 

prstov. Pravilni odgovori so, da so njene okončine tanke, z reduciranim številom prstov; na 

sprednjih nogah so po trije, na zadnjih pa po dva prsta (Istenič in Bulog, 1976). Večina 

učencev (84,3 %) je vedela, da sta prisotna dva para nog. Tudi dolžino nog, ki so kratke, so 

učenci večinoma narisali pravilno (82,0 %). Pri debelini nog pa je bilo pravilnih odgovorov 

nekoliko manj (41,0 %). Zelo zanimivo je, da slaba polovica učencev (48,4 %) ve, da ima 

človeška ribica prste, nadaljnjih 4,9 % učencev pa poleg tega tudi ve, da imajo na sprednjih 

okončinah po tri in na zadnjih po dva prsta. Prav tako slaba polovica učencev (46,7 %) meni, 

da človeška ribica nima prstov.  

Glava in gobček sta bili naslednji lastnosti, ki sta nas zanimali. Ocenjevali smo širino in 

dolžino glave ter dolžino in prisekanost gobčka. Glava človeška ribice je nesorazmerno 

podaljšana in se končuje s prisekanim in sploščenim gobčkom (Istenič in Bulog, 1976). To 

smo vrednotili kot pravilni odgovor. Glavo je širšo od telesa narisala dobra polovica učencev 

(53,1 %), ožjo od telesa pa je narisalo 46,9 % učencev. Da je glava človeške ribice 

podolgovata, je vedelo kar 72,7 % učencev, na 27,3 % risb pa ni bila podolgovata. Ko smo 

ocenjevali pravilnost narisanih gobčkov, so rezultati pokazali, da ima dobra polovica učencev 

(52,3 %) pravilno znanje in torej ve, da je gobček podaljšan. Prisekan gobček je narisalo 38,3 

% učencev, kar 61,7 % učencev pa tega ni vedelo.  

Prisekanost gobčka je bila edina statistično pomembna razlika med spoloma, kjer so dekleta 

pogosteje narisala neprisekan gobček (68,8 %) kot fantje (50 %). Pri drugih lastnostih, ki smo 

jih vrednotili, ni bilo statistično pomembnih razlik. 

Petnajsta lastnost, ki smo jo ocenjevali, so bile škrge. Človeška ribica diha z zunanjimi 

škrgami, ki so živordeče zaradi krvi, ki preseva skozi steno. Škrge so tik za glavo, in sicer na 

vsaki strani po trije razvejani šopi (Istenič in Bulog, 1976). Nepravilno risbo, in sicer brez 

škrg, je narisalo 67,7 % učencev. Škrge je narisalo 32,3 % učencev, od tega jih je na 

popolnoma pravilnem mestu tik za glavo narisalo 14,6 %.  

Zadnja lastnost, ki smo jo ocenjevali, pa so bile oči. Kot navajata Istenič in Bulog (1976), ima 

človeška ribica zakrnele oči, ki jih prerašča koža. To je vedelo presenetljivih 62,3 % učencev.  

Pomemben dejavnik za napačne predstave pri učencih so po našem mnenju predvsem učitelji, 

ki premalo poudarjajo človeško ribico pri vsebinah, kjer bi to lahko izpostavili.. Glede na to,  
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da gre za dinarski endemit, menimo, da bi ji morali učitelji dati večji pomen. Če ne bomo 

sami vedeli, kaj živi v naših habitatih, kako jih bomo lahko predstavljali tujcem in kako bomo 

lahko ohranjali pestrost habitatov ter sploh bili ponosni na to, kje živimo in kakšno 

raznolikost živalskih in prav tako rastlinskih vrst imamo?   
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6 SKLEPI 
 

V tej nalogi smo si zastavili tri delovne hipoteze. Na temelju rezultatov, ki smo jih dobili z 

analizo risb učencev, smo postavljene hipoteze sprejeli ali ovrgli.  

1. Prva hipoteza: Učenci imajo pomanjkljivo predstavo o človeški ribici. 

Prvo hipotezo smo delno sprejeli. 57 % učencev je sicer doseglo točno polovico ali več 

mogočih točk, kar lahko štejemo za zadovoljivo znanje. Kljub temu pa njihove risbe 

kažejo, da je njihovo znanje pogosto še vedno pomanjkljivo, saj nimajo celostne 

predstave o zgradbi telesa človeške ribice.  

2. Druga hipoteza: Med učenci 8. in 9. razreda ni razlike v predstavi o človeški ribici.  

3. To smo predpostavljali, ker v učnem načrtu človeške ribice pravzaprav ni, zato ni razloga, 

da bi starejši učenci o tem vedeli več.  

4. Hipotezo smo sprejeli, saj pri porazdelitvi odgovorov učencev, glede na razred, nismo 

našli statistično pomembnih razlik (vse vrednosti p so bile večje od 0,05). 

5. Tretja hipoteza: Med dekleti in fanti ni razlike v predstavi o človeški ribici. 

Tretjo hipotezo smo delno sprejeli. Pri porazdelitvi odgovorov učencev, glede na spol, 

smo našli eno samo statistično pomembno razliko, in sicer glede prisekanosti gobčka (p < 

0,05). Tega so dekleta pogosteje (68,8 %) narisala neprisekanega kot fantje (50,0 %). Pri 

drugih lastnostih pa nismo našli nobene statistično pomembne razlike.  
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7 POVZETEK 
 
Človeška ribica je jamska dvoživka in dinarski endemit, ker je razširjena le v podzemnih 

vodah na dinarskem krasu. Je relikt, ostanek favne, ki je naseljevala širše območje v davni 

preteklosti. Učenci, ki so bili vključeni v našo raziskavo, so bili vključeni v učni načrt, ki je 

bil v veljavi do leta 2011. Vsebine, kjer bi bili učenci lahko seznanjeni s človeško ribico in jo 

tudi obravnavali, so zajete v naravoslovju za 7. in biologiji za 8. razred.  

V raziskavo smo vključili 130 učencev 8. in 9. razreda iz celotne Slovenije, ki so maja in 

junija 2010 obiskali Postojnsko jamo in pred obiskom jame izpolnili vprašalnik. Rezultate 

smo zbrali s pomočjo analize risb človeške ribice, ki so jih narisali učenci. To metodo smo 

izbrali, ker risbe dajejo vpogled v misli in občutke učencev. To tehniko lahko uporabimo kot 

raziskovalno, ker pokaže celostno razumevanje učencev. 

Cilji naše naloge so bili, da preverimo, kakšno predstavo imajo o človeški ribici učenci ob 

koncu osnovnošolskega izobraževanja. V okviru tega smo ugotavljali, ali se morda pri 

učencih pojavljajo tudi kakšne značilne napačne predstave, ki so povezane s človeško ribico.  

Učenci imajo v povprečju zadovoljivo, a pomanjkljivo predstavo o videzu človeške ribice. 

Rezultati so pokazali kar nekaj napačnih predstav, ki izhajajo iz nepoznavanja videza 

človeške ribice. Ena izmed napačnih predstav je, da je trup človeške ribice srednje kratek in 

ne podolgovat in kačasto oblikovan. Večina učencev ve, da ima človeška ribica enakomerno 

debel trup in da ima rep, ki je kratek. Rezultati so pokazali, da učenci vedo, da ima človeška 

ribica dva para nog, ki so kratke. Ne vedo pa, da so te tanke. Da ima človeška ribica spredaj 

po tri prste in zadaj po dva, ve le majhen delež učencev.  

Obliko glave učenci kar dobro poznajo, prav tako vedo, da je gobček nekoliko podaljšan, ne 

vedo pa, da je tudi prisekan. Ena izmed napačnih predstav je tudi, da človeška ribica nima 

škrg. Pravilno predstavo pa imajo o tem, da človeška ribica nima oči, ker so te zakrnele in 

preraščene s kožo.  

Vse te napačne predstave pripisujemo nezadostnemu poudarku učiteljev pri posameznih 

vsebinah, kjer bi pri svoji razlagi lahko vključili tudi človeško ribico. Verjetno je velik razlog 

tudi nezainteresiranost učencev v tem starostnem obdobju in gredo informacije le mimo njih. 

Z nekaj dodatno vloženega truda učiteljev in učencev bi lahko tudi manjkajoče znanje 

dopolnili.  
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»Človek, ki skrbi za svoje staro znanje in  
hkrati nenehno pridobiva novo,  

lahko postane učitelj drugih.« 
(Konfucij) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velik zahvala gre mojim najdražjim, ki so bili ob meni v dobrih in slabih trenutkih, me bodrili 
in mi vlivali moč. Oni so moja skala v morju obupov, na njih se lahko vedno oprem.  

Brez njih mi zagotovo ne bi uspelo. Hvala vam! 
 


