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POVZETEK 

Učna priprava je predpogoj oziroma osnova za uspešno poučevanje in nadaljnje usvajanje 

znanja učencev. Pri naravoslovnih predmetih, kot sta naravoslovje in biologija, je samo 

načrtovanje učne ure pomembno. Ta mora biti dinamična, čim bolj izkustvena ter zasnovana 

na podlagi praktičnega dela. Učenci, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju LMDR), so vključeni v prilagojen vzgojno-izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom. V tem so njihovim sposobnostim prilagojene tako oblike kot tudi 

metode poučevanja. Učitelj mora ugotoviti, kakšna so stališča, čustva ter predznanje do 

izbrane teme iz učnega načrta. To lahko preveri z različnimi metodami. Ena izmed njih je 

oblikovanje intervjuja, na podlagi katerega lahko dobi informacijo, na kakšni stopnji je 

učenec in na podlagi katere lahko oblikuje uro, ki bo učencem omogočila lažje usvajanje učne 

snovi. 

Kot navaja Novljan (1997), je pomnjenje učencev z LMDR bolj konkretno, saj si zapomnijo 

določena dejstva, medtem ko imajo otroci večje težave pri usvajanju splošnega znanja. Zato je 

za njihovo učinkovito pomnjenje pomembno učenje z izkustvom, kjer pridejo v stik z 

organizmi, ki jih pri pouku naravoslovja obravnavajo. V diplomskem delu smo se zato 

odločili raziskati, kakšna oblika intervjuja je najbolj primerna za evalvacijo čustev, stališč in 

znanja učencev v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom do treh izbranih skupin vretenčarjev: dvoživk, plazilcev in sesalcev. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je najbolj primerna polstrukturirana oblika intervjuja, kjer 

so vprašanja delno odprtega tipa. Ugotovili smo, da imajo učenci z LMDR največ težav pri 

dvoživkah, saj so z njimi v vsakdanjem življenju najmanj v stiku, medtem ko so jim plazilci 

nekoliko bližje, najbližje pa so jim sesalci. Kot razlog navajamo dejstvo, da je kar pet od 

sedmih učencev v odgovoru podalo, da imajo kot domačo žival vrsto sesalca.  

Menimo, da lahko učitelj s pravilnim preverjanjem predznanja, stališč in čustev otrok do 

skupine živali, pripravi dobro in učinkovito učno pripravo. Na njeni podlagi lahko učencem z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju pripravi čim bolj izkustveno učenje in usvajanje znanja. 

Ključne besede: naravoslovje, biologija, lažja motnja v duševnem rzvoju, vretenčarji, 

oblikovanj intervjuja, stališča, čustva, znanje 

  



 
 

ABSTRACT 

Teaching preparation is a basic condition for successful schooling, continual memory and 

good knowledge adoption. At natural science subjects, such as nature and  biology, the 

planning is even more important. It has to be dynamic, much more empirical and planned on 

practical basis. Pupils with minor mental dissabilities are participating in adapted pedagogic 

educational programs. There are changes in shapes and methods of teaching, all adapted to 

their abilities. Teacher must identify the standpoints, emotions and begining stage of 

knowledge in regards to selected subject from the teaching plan. We know several methods 

for indentifying the aformentioned. One of the methods is structuring an interview resposible 

for getting infomation of pupil´s current stage of knowledge and giving the basic information 

on which basis, teacher is able to prepare a teaching hour, that will enable efficient and easier 

acqusition of educational material.  

 

As Mr. Novljan's stated in 1997, the memory of pupils with before-mentioned dissability is 

more concrete. They memorize the concrete facts well, while adopting of general knowledge 

causes bigger troubles. For their effective memory the teaching from experiance is very 

important. In this way they can get in contact with organisms which are discussed at natural 

science subjects. For this reason we have decided that in our diploma work we will research 

what form of interview is the most appropriate to evaluate emotions, standpoints, and 

knowledge of pupils who participate at adjusted educational program related to the three 

chosen groups of vertebrate animals: amphibians, reptiles, and mammals.   

The resultes showed that half-structural form of intrview where questions are put as a partly 

opened type is the most appropriate one. We found out pupils had most difficulties with 

amphibians, since they come in contact with in everyday's life less frequently than with the 

other two groups. As five out of seven pupils has mentioned the presence of mammal as a pet 

in their homes, it is understandable that they displayed better knowledge about mammals.  

We think that the teacher can prepare a good and effective teaching plan if he beforehand 

correctly establishes a begining stage of  knowledge, standpoints, and emotions of the 

childreen. On the basis of that he can prepare much more empirical memorizing and adopting 

of knowledge for the pupils with lighter dissabilities in mental development. 

Keywords: natural science, biology, lighter dissabilities in mental development, vertebrate 

animals, forming of the interview, standpoints, emotions, knowledge  
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UVOD 
 

Ljudje smo del narave. Pomembno je, da dobro poznamo svet, ki nas obdaja, in svet, iz 

katerega izhajamo. Da bi bilo znanje o naravi čim boljše in trajnejše, je dobro, da se učitelji 

poleg uporabe učbenikov, slikovnega in drugega materiala neposredno poslužujejo tudi 

narave kot vira informacij. To je pomembno v vseh osnovnošolskih programih, predvsem pa 

pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Njihove predstave so pogosto napačne, imajo 

težave s sklepanjem, iskanjem podobnosti itd. Ravno to pa je pri pouku naravoslovja ključno. 

Če bodo imeli možnost neposrednega stika z določenimi živalmi (npr. če imajo stik z 

morskim prašičkom, si bodo lažje zapomnili, da ima gosto dlako in da je dlaka značilna za 

sesalce), bodo lažje razumeli obravnavane učne vsebine. Pomembno je izkustveno učenje, 

kjer imajo možnost neposredne izkušnje s predmeti iz narave. Za izboljšanje načina dela z 

omenjenimi učenci je pomembno, da vemo, kakšna so njihova stališča, znanje in predstave o 

vsebinah, ki jih želimo poučevati. Za preverjanje lahko uporabimo različne metode. Ena 

izmed njih je intervju, v katerem dodobra spoznamo, kakšne so predstave, kaj menijo o 

določeni snovi, kje so največje težave itd. 

V diplomskem delu smo raziskali, kakšna oblika intervjuja je primerna za evalvacijo čustev in 

stališč učencev s prilagojenim vzgojno-izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim 

standardom do živali, ter njihovo znanje o živalih. Na podlagi intervjuja smo že na manjšem 

vzorcu učencev ugotavljali, kako učenci opredeljujejo svoja čustva in stališča do izbranih 

živali, kakšno je njihovo znanje o izbranih živalih in katere so najpogostejše napačne 

predstave učencev o izbranih živalih. 

Za temo diplomskega dela sem se odločila, ker se mi zdi zelo pomembno, da se naučimo 

prilagajati različnim tipom poučevanja. Predvsem želim poudariti, kako pomembno je 

izkustveno učenje, tj. da pri biologiji in naravoslovju ni dovolj golo razlaganje snovi, ampak 

morajo učenci vzpostaviti stik z dejavniki iz narave. Na ta način je njihovo znanje bolj 

poglobljeno, bolj uporabno. Na specifično skupino otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

pa sem se osredotočila iz radovednosti in želje po spoznavanju učenja in pouka biologije ter 

naravoslovja pri učencih z duševnimi motnjami v razvoju. 
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1 PREGLED LITERATURE 

1.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

 

Vsi otroci morajo imeti enake možnosti za razvoj svojih sposobnosti in potencialov, tudi tisti, 

ki imajo motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR). Za te avtorji opredeljujejo 

različne definicije, ki se med seboj nekoliko razlikujejo, a se hkrati dopolnjujejo. Eno izmed 

definicij je podalo Ameriško združenje za osebe, ki imajo motnje v duševnem razvoju. 

Njihova definicija je slednja: gre za motnjo na področju duševnega razvoja, ki se pri 

posamezniku pojavi pred osemnajstim letom starosti (AAMR, 1992, v Klobučar, 2011, str. 2).  

Svojo definicijo je opredelil tudi Đorđević, ki navaja, da se duševna motnja kaže kot težje 

prilagajanje posameznika njegovemu okolju, posameznik se težje uči in njegov celoten razvoj 

je v splošnem počasnejši kot je razvoj pri duševno zdravemu otroku (Đorđević,1982, v 

Klobučar, 2011, str. 2). 

Motnja v duševnem razvoju vključuje oslabljene posameznikove mentalne sposobnosti 

prilagajanja na treh področjih (Heiman, 2001). Znižano imajo splošno intelektualno raven, ki 

vključuje različna področja, kot so: nižja sposobnost učenja, sklepanja, težave imajo pri 

reševanju problemov. Abstraktno mišljenje in presojanje sta prav tako pomankljivo razvita. 

(ZRSS, 2006). Domene določajo, kako se posameznik sooča z nalogami, s katerimi se srečuje 

v vsakdanjem življenju. Prva je konceptualna domena, ki vključuje spretnosti na področju 

jezika, pisanja, branja, matematike, sklepanja, spomina in znanja. Naslednja je socialna 

domena, ki vključuje sposobnosti na področju empatije, socialnih sodb, komunikacije, 

sposobnost vzpostavljanja prijateljstva, zadnja pa je praktična domena, ki se nanaša na osebno 

nego, zaposlitev, upravljanje z lastnim premoženjem, odgovornost ter opravljanje šolskih 

obveznosti. Kot že omenjeno motnja ni pogojena s posameznikovo starostjo. Po navadi se 

pojavi v času posameznikovega razvoja. Gre za kronično motnjo, ki je velikokrat obdana z 

drugimi duševnimi težavami, kot so depresija, hiperaktivnost ali motnje avtističnega spektra 

(Heiman, 2001). 

Pri prepoznavanju MDR so ključne intelektualne sposobnosti posameznika, ki se pri otrocih 

opredelijo z najmanj enim standardiziranim testom. Test se izvaja individualno, z vsakim 

posameznikom ga opravlja za to ustrezno usposobljen strokovnjak – psiholog.  Da gre za 

motnje v duševnem razvoju, pokažejo dosežki učencev na omenjenih testih, ki kažejo 

odstopanja za več kot dve standardni deviaciji od celotnega povprečja intelektualnih 
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sposobnosti oziroma funkcioniranja. Motnje v duševnem razvoju se pogosto lahko pojavijo 

skupaj z drugimi motnjami razvoja. Delimo jih na štiri stopnje, od lažje pa vse do težke 

motnje v duševnem ravoju (ZRSS, 2006). 

 

1.2 Lažje motnje v duševnem razvoju 

 

Pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju je zelo pomembno učenje, ki je pogojeno z 

izkušnjo. Njihovo celotno razmišljanje temelji na konkretnih dejstvih (Novljan, 1997). 

Pojavijo se znižane sposobnosti učenja in usvajanja splošnega znanja. Poleg tega imajo ti 

otroci znižana tudi druga področja oziroma dejavnosti: senzomototrično in smiselno skladno 

delovanje, sposobnost načrtovanja, težave z organizacijo, samim odločanjem in izvedbo neke 

dejavnosti. Težave imajo z abstraktnim mišljenjem, zato njihovi miselni procesi potekajo 

predvsem na konkretni ravni razmišljanja (ZRSS, 2006). LMDR se pri posamezniku ne 

kažejo na enak način. Tako kot pri drugih skupinah, se tudi pri skupini, kjer so posamezniki z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju, pojavljajo razlike na šolskem področju in na družbenem 

področju (Rosenberg, Westling in McLeskey, 2013). Njihov jezik, katerega uporabljajo pri 

izražanju, je enostaven, preprost, brez uporabe zapletenih izrazov. Na socialno okolje, ki jih 

obdaja, se večinoma odzivajo nezrelo, prav takšno pa je tudi njihovo presojanje. Ob pravilni 

pomoči, uporabi primernih metod poučevanja in časovnih prilagoditvah lahko na področju 

učnega procesa dosežejo neka temeljna šolska znanja, vendar ta ne zadostujejo minimalnim 

standardom znanja, ki so potrebni za napredovanje v večinski osnovni šoli. V večini se otroci 

z LMDR vključijo v nižje poklicno izobraževanje in se kasneje v življenju izobrazijo za manj 

zahtevna poklicna področja (ZRSS, 2006 ). 

 

 1.2.1 Čustveni in socialni razvoj  

 

Če primerjamo zdravega posameznika z nekom, ki ima LMDR, v duševnem razvoju poteka 

socialni razvoj po enakih fazah. Edina razlika je, da je pri nekaterih prehod iz ene faze v 

drugo počasnejši in bolj zapleten kot pri drugih. Socialno okolje jih pogosto ne sprejema, zato 

se lahko pojavijo različna moteča vedenja, kot so agresivnost, stres, nemirno vedenje in 

zaprtost otroka vase (Novljan, 1997, v Klobučar, 2011, strn. 5). Socialno okolje pa je lahko za 
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posameznika celo prezahtevno, kar s sabo prinese negativne posledice, ki se potemtakem pri 

otroku kažejo kot čustvena motnja (Žmuc-Tomori, 1983).  

Raziskava, opravljena z učenci z LMDR v Londonu, prikazuje ugotovitve na čustvenem in 

socialnem razvoju. Primerjali so učence v rednih in specialnih šolah. Ugotovili so, da so drugi 

bolj nagnjeni k depresiji in osamljenosti kot podobni učenci, ki so vključeni v redne šole z 

normalnim programom  (Heiman, 2001). Učenci, ki so vključeni v redne šole, imajo namreč 

več možnosti za razvoj socialne interakcije. Lažje se spopadajo s socialnimi in čustvenimi 

težavami. Učenci z LMDR, ki se šolajo, so lahko nagnjeni k precenjevanju svojih socialnih 

sposobnosti, kar je lahko posledica vse preveč pogostih pohval, ki jih prejmejo od učiteljev. 

Učitelji na ta način spodbujajo učence in jih hkrati pohvalijo, ker dosegajo uspeh. Pouk v 

osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom poteka v manjših skupinah kot v rednem 

izobraževalnem programu. V teh so skupine sestavljene iz osem do dvanajst učencev. Ker so 

skupine manjše, so drugačni tudi odnosi. Učenci so med seboj bolj povezani kot v običajnih 

šolskih ustanovah, kjer je učencev precej več. Heiman (2001) ugotavlja, da se v razvoju 

pojavljajo razlike med spoloma. Pri fantih je opaziti pretirano vedenje, ki se kaže kot 

zavračanje, težave s samonadzorom in težave s socialnim sodelovanjem, dekleta pa kažejo 

višjo stopnjo socialne prilagojenosti, so bolj odgovorna in bolj sodelujejo z drugimi. Pri 

naravoslovju oziroma biologiji je potrebno upoštevati vse te lastnosti učencev. Če želimo 

izvajati praktični pouk, kjer bodo prišli v stik z živimi bitji, je potrebno, da zaradi varnosti 

tako učencev kot živali, predvidimo možnost takšnega vedenja. (Heiman, 2001). 

Pri osebah z LMDR je prisotno izrazito čustveno izražanje. Velikokrat so ravno čustva tista, 

ki jim dajo posamezniki prednost pred mišljenjem, kar se pozna tudi pri odločanju v različnih 

situacijah (Novljan, 1997). Pri pouku je zato pomembno, da upoštevamo, da so čustva na 

prvem mestu. Če vzamemo primer živali, lahko na podlagi avtorjevih ugotovitev sklepamo, 

da si bodo učenci bolj zapomnili lastnosti in značilnosti pri živalih, ki so jim ljubše, bolj 

privlačne, prijetnejše. Delo z živalmi naj bi pri učencih spodbujalo in povečalo motivacijo za 

učenje. Strah in gnus sta čustvi, ki predstavljata medosebnostne ovire, ki pa lahko vplivajo na 

sam pouk (Likar, 2012).  Pri učencih s posebnimi potrebami so lahko ta čustva še bolj izrazita 

oziroma pridejo prej do izraza, saj so čustva tista, ki prevladajo razum (Novljan, 1997). 

Raziskave sicer kažejo, da otroci lahko spremenijo svoja stališča, če pridejo v stik z živalmi 

(Likar, 2012).   
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1.2.2 Proces pomnjenja naravoslovnih vsebin 

 

Tako kot v rednem se tudi v prilagojenem učnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom otroci že kmalu srečajo z naravo in živim, ki nas obdaja. V prvih letih imajo 

učenci spoznavanje okolja, kasneje pa se srečajo z naravoslovnimi vsebinami v okviru 

naravoslovja (Splošni del programa in predmetnik, 2006, v Klobučar, 2011, str. 5). Pomnjenje 

je pri učencih z LMDR slabo razvito. Učenci ob učenju snovi ne razumejo pomena 

naučenega. Celoten učni proces jim predstavlja težavo, saj imajo pomanjkljivo spretnost 

organiziranja. V samem učnem procesu se težko osredotočijo na učenje, saj je njihova 

pozornost kratkotrajna in podvržena zunanjim dražljajem, ki jo hitro prekinejo (Klobučar, 

2011). Pri pouku naravoslovnih vsebin je torej potrebno zavedanje, da, kot navaja avtorica, pri 

izkustvenem učenju upoštevamo možnost zunanjih motenj. Torej, če k pouku prinesemo 

žival, se moramo zavedati, da bo ta motila oziroma zmotila posameznikovo zbranost.  

Vseeno pa je pri poučevanju naravoslovnih vsebin zelo pomembno, da se otrokom omogoči 

čim bolj neposreden stik z živimi organizmi (Tomažič, 2009). Otroci sklepajo na podlagi 

zaznav, ki jih pridobijo ob nekem dogodku. Potrebno je tudi preučevati njihove predstave, ki 

so pomembne pri izvedbi kurikuluma (Shepardson, 2002). Če damo posameznikom nalogo, 

da morajo opazovati neko žival, ki je zanje povsem nova in je ne poznajo, se bodo na podlagi 

opazovanja seznanili z glavnimi vedenjskimi in anatomskimi značilnostmi te živali (Stephen 

in Tunnicliffe, 2001). Izkustveno učenje omogoča otrokom stik z živimi bitji (Rimahazi, 

2014). Ljudje se na podlagi izkušnje, ki so jo imeli z neko specifično vrsto živali, tudi 

spomnijo vedenjskih lastnosti, fizioloških lastnosti in anatomije te živali (Beerin Tunnicliffe 

2002). Poznamo različne definicije o tem, kaj je izkustveno učenje. Jarvis navaja, da učenci že 

imajo neke dosedanje izkušnje, katere poskušajo povezati z novo izkušnjo, katero pridobijo v 

dani situaciji (Jarvis, 2003, v Rimahazi, 2014). To uvrščamo v eno izmed izkušenj, kakor jih 

deli Kellert, ki loči naslednje tipe: neposreden tip, neposrednja izkušnja in posredni tip. Pri 

neposrednem tipu gre za neposreden stik tako z naravo kot z nečloveškimi vrstami. Nato 

omenja drugo vrsto izkušnje, torej neposredno. Pravi, da je v tem primeru fizični stik nekoliko 

omejen. Pri zadnjem, posrednem tipu, pa poudarja, da je za razliko od prvih dveh tu fizični 

stik odsoten. Kot najpomembnejšo in najustreznejšo avtorji navajajo neposredno izkušnjo. 

Torej neposreden stik z živimi bitji, da se učenci živali dotaknejo, jih primejo v roke. Takšen 

način dela izraža kakovost. (Kellert, 1983, v Rimahazi, 2014). Učenci, ki imajo lažjo motnjo v 

duševnem razvoju, si bodo s pomočjo neposredne izkušnje lažje in učinkoviteje zapomnili 
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določene značilnosti. Razumevanje otrok se kaže v povezavi s samimi živalmi. Odvisno je od 

fizičnega videza živali, od človeškega stika z njimi, od prehranjevalnih in bivalnih navad, ki 

jih ima organizem. Primer je, da večina otrok v primarni fazi šolanja kot glavno merilo za 

določanje živali kot žuželke izbira fizični videz. Na podlagi velikosti in oblike določijo, da 

gre za žuželko (Shepardson, 2002). Uporaba živali pri pouku je v samem kurikulumu vse bolj 

priljubljena. Na ta način se poveča motivacija, spodbuja se slednje vrednote: spoštovanje, 

strpnost in empatijo do vseh živih organizmov (Fonseca idr., 2014). Najpomembnejše pa je to, 

da pri učencih spodbuja interese. Med drugim Holstermannova poudarja, da učenci pri 

takšnem načinu dela prejmejo najbolj realno sliko. Izkustven pouk, pri katerem učenec 

pridobiva izkušnje in znanje, je pomembna oblika tudi za oblikovanje pozitivnih stališč do 

živali (Holstermann idr., 2010).  

 

1.2.3 Znanje in stališča 

 

Učenci imajo nemalokrat predsodke do živali, ki se fizično razlikujejo od ljudi (Tunnicliffe, 

1996). Živali, ki so puhaste in na otip prijetne, so učencem ljube. To so predvsem razni 

sesalci. Živali, ki imajo dolge noge in veliko nog ali sluzasto telo pa se otrokom gnusijo ali se 

jih bojijo (v Tomažič, 2009). To je tudi eden od razlogov, da so njihove predstave in znanje o 

slednjih napačne. Z izkušenjskim načinom dela pri učencih razvijamo pozitiven odnos do 

narave in spodbujamo radovednost. Znanje, pridobljeno s pomočjo živih organizmov, naj bi 

bilo po mnenju strokovnjakov bolj kakovostno in trajnejše (Tomažič, 2008). Ugotovili so, da 

če imajo otroci neposredno izkušnjo z živaljo, to prispeva k poznavanju anatomije. Po 

opravljenih raziskavah sklepajo, da je znanje o vretenčarjih pri učencih še dokaj visoko, saj 

jih v večji meri gojijo doma, torej imajo z njimi neposreden stik, medtem ko je znanje o 

nevretenčarjih izrazito nižje. In ravno zato je dobro, da se v šoli neposredno srečajo tudi s 

temi živalmi in jih v šoli gojijo. Na ta način bo njihovo usvojeno znanje boljše in 

dolgotrajnejše (Prokop idr., 2007). Na posameznikova stališča vplivajo različni dejavniki, kot 

so: oblika izkušnje, znanje, posameznikove osebnostne značilnosti, njegov odnos do samega 

sebe, skupinska pripadnost (v Rimahazi, 2014). Pri otrocih z LMDR pa je stik z živimi 

organizmi še toliko bolj pomemben. Njihova pozitivna stališča se oblikujejo ravno na podlagi 

dotika oziroma stika z živaljo. Njihov odnos do živali se lahko na tak način izboljša. 

Predstave učencev z LMDR so nekoliko drugačne od njihovih vrstnikov v običajnih šolah. Pri 

naravoslovnih vsebinah je zelo pomembno, da se zavedamo, da si stvari predstavljajo in jih 
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gledajo bolj ozko, predstave so nenatančne. Zato je pomembno, da pridejo ti učenci v stik z 

živimi bitji in tako dobijo pravilne predstave. Tako se izboljša njihovo sicer slabše sklepanje, 

povezovanje, iskanje podobnosti in razlik; torej izboljša se njihovo dojemanje in celotno 

razmišljanje (Klobučar, 2011). 

 

1.3 Intervju 

 

Definicija iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika navaja, da je intervju pogovor, ki je 

namenjen javnosti. V njem gre za ustno odgovarjanje neke osebe na vprašanja (SSKJ, 2015).  

Ločimo različne vrste intervjujev. Njihova klasifikacija se razlikuje od avtorja do avtorja.  

Prva oblika je strukturiran intervju. V tem ima avtor popolen nadzor na postavljenimi 

vprašanji, ki so vnaprej strukturirana in vodijo k jasno zastavljenemu končnemu cilju. Kot 

drugo vrsto intervjuja avtor navaja intervju, ki poteka v sproščenem ozračju. Njegov namen je 

nekaj predstaviti. Lahko gre za predstaitev neke osebe, nekega pojava ali česa drugega. Sledi 

oblika intervjuja, ki se navezuje na točno določeno temo. Lahko je to ena ali več tem. 

Preverjanje dejstev, mnenj, izkušenj in motivov pa je zadnja oblika intervjuja v klasifikaciji, 

ki jo navaja avtor (Hulshof, 2001, Kaloper, 2005).  

V drugi klasifikaciji, ki jo navajajo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ločimo tri 

oblike. Prva je strukturirana, druga je polstrukturirana in tretja je nestrukturirana oblika 

intervjuja. S polstrukturirano obliko intervjuja lahko pridobivamo podatke iz treh področij. 

Lahko preverjamo oziroma sprašujemo o okoliščinah, lahko o prepričanjih, mnenjih in 

stališčih ter vrednotah ali pa analiziramo oziroma povprašujemo o kakšnih globjih vidikih 

nekega problema. Tako kot obstajajo različne oblike intervjuja, poznamo tudi različne vrste 

vprašanj, ki tega sestavljajo. Prva skupina so zaprta in odprta vprašanja, nato ločimo 

vprašanja, ki zahtevajo posredne oziroma neposredne odgovore, lahko so bolj ali manj 

konkretna. Ločimo pa še konvencionalna in nekonvencionalna, sugestivna in nesugestivna ter 

usmerjevalna vprašanja (ZRSS, 2006).  

Stopnje nastanka intervjuja se med seboj razlikujejo od avtorja do avtorja. Vsak izmed njih pa 

je zasnovan na osnovi štirih osnovnih korakov, ki si sledijo v naslednjem zaporedju: priprava, 

pogovor, zapis in objava (Kaloper, 2005). Metzler, 1996 navaja deset stopenj, po katerih naj 

bi potekal intervju. Te stopnje so sledeče: v prvem koraku je potrebno opredeliti namen 
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našega intervjuja. V drugem koraku moramo poiskati ustrezno populacijo, ki nam bo podala 

odgovore na našo temo. Pred samim pogovorom je dobro, da o obravnavani temi opravimo 

raziskavo, preden se o njej pričnemo pogovarjati z intervjuvanci. V naslednjem koraku 

oblikujemo naša vprašanja. Nato je potreben dogovor z osebo, ki jo želimo intervjuvati, da se 

z njo nekoliko spoznamo. Sledijo prva vprašanja, ki so nekoliko bolj enostavna. Sledi 

sproščen pogovor, nato pa nekoliko težja vprašanja. V zadnjem koraku avtor navaja še konec 

intervjuja (Kaloper, 2005).  

Analiza intervjuja je lahko kvalitativna ali kvantitativna. V diplomskem delu se bomo 

osredotočili na kvalitativno analizo. Njen namen je, da podatkom, ki smo jih tekom raziskave 

pridobili, pripišemo nek pomen. To poteka v štirih korakih. Najprej je potrebno prebrati vse 

pridobljene odgovore. Nato v naslednjem koraku sledi izbor ključnih informacij, razvršanje 

podobnih odgovorov v kategorije ter podrobna analiza drugačnih odgovorov. Sledi 

predstavitev, ki vključuje enostavno branje in preglednost ter nazadnje še interpretacija 

odgovorov. Na tem mestu ugotavljamo medsebojne povezave in odgovore ter oblikujemo nek 

končen model oziroma neke končne ugotovitve (ZRSS, 2006).  
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2 NAMEN ŠTUDIJE 
 

V šolskem letu 2014/2015 je bil na osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom izveden 

intervju, ki je preverjal čustva, stališča in znanje učencev z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju do treh izbranih vrst taksonomskih skupin vretenčarjev: plazilci – močvirska 

sklednica (Emys orbicularis), sesalci – morski prašiček (Cavia porcellus), dvoživke – 

navadna krastača (Bufo bufo). 

Pri svojem delu sem si zastavila sledeča raziskovalna vprašanja: 

 Kakšna oblika intervjuja je primerna za evalvacijo čustev in stališč učencev s 

prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom do živali 

ter preverjanja znanja o živalih. 

 Kako učenci opredeljujejo svoja čustva in stališča do izbranih živali? 

 Kakšno je znanje učencev o izbranih živalih? 

 Katere so najpogostejše napačne predstave učencev o izbranih živalih? 

3 METODE IN MATERIALI 

3.1 Načrtovanje raziskave 
 

Na podlagi literature je bil oblikovan polstrukturirani intervju za osnovnošolce v prilagojenem 

izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Namen raziskave je bilo 

ugotoviti, kakšna oblika intervjuja je najbolj primerna za preverjanje čustev, stališč in znanja 

pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju do treh skupin vretenčarjev. V raziskavo so 

bili vključeni učenci osmega in devetega razreda osnovne šole s prilagojenim izobraževalnim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom. Podatke smo analizirali s pomočjo 

kvalitativne analize podatkov. 

3.2 Vzorec 
 

Intervju je bil opravljen pri učencih osmega in devetega razreda. V raziskovalnem delu je 

sodelovalo 7 učencev (tabela 1). 
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Tabela 1:  Deskriptivna statistika vzorca glede na spol in razred učencev 

VZOREC  8. razred 9. razred Skupaj 

Fantje 0 4 4 

Dekleta 2 1 3 

Skupaj 2 5 7 

 

Od skupaj sedmih učencev so na intervju odgovarjali 4 fantje in 3 dekleta. 

 

3.3 Instrument 
 

Kot instrument je bil uporabljen polstrukturiran intervju, ki se je izvajal v osmih in devetih 

razredih. Potekal je individualno, v povprečju od 15–20 minut. 

Intervju je bil sestavljen iz treh sklopov. V prvem sklopu smo učence spraševali po osnovnih 

podatkih, kot so starost, spol in razred. Drugi sklop je vključeval preverjanje splošnega 

odnosa učencev do živali. Nato je sledil tretji sklop, v katerem smo preverjali stališča, znanje 

in odnos učencev do izbranih skupin živali, dvoživk, plazilcev in sesalcev.  

3.4 Obdelava podatkov 
 

Podatke intervjuja smo obdelali s kvalitativno analizo. Vse odgovore smo razdelili na 

naslednje sklope: splošen odnos do živali, čustva in odnos, prepoznavanje, anatomija in 

fiziologija, sistematika, razvoj in razmnoževanje ter ekosistemi. Vprašanja in odgovore vseh 

treh skupin živali smo uvrstili med omenjene sklope. Nato smo na podlagi analize odgovorov 

popravili in spremenii nekatera vprašanja, jih izboljšali in na ta način oblikovali končen 

intervju. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

Rezultati so predstavljeni v dveh delih. V prvem delu je predstavljena analiza posameznih 

vprašanj intervjuja, ki so se nanašali na znanje, stališča in čustva učencev do izbranih skupin 

vretenčarjev. V drugem delu pa so predstavljeni rezultati glede na raziskovalna vprašanja. 

4.1 Analiza posameznih vprašanj intervjuja 

 

V rezultatih bomo predstavili povzetke odgovorov učencev. 

4.1.1 Splošen odnos do živali  

 

Ali imaš rad-a živali? Od sedmih vprašanih učencev jih je pet odgovorilo pritrdilno. Torej, da 

imajo živali radi. Pri dveh pa je bilo v odgovoru zaslediti neodločenost, ki je kazala negativen 

odnos do živali.  

Naštej nekaj živali, ki so ti najbolj ljube (jih imaš najraje)? Pri petih učencih se je med 

odgovorom kot najljubša žival pojavila mačka (sklepamo lahko, da zaradi svojega videza; je 

puhasta, prijetna na otip). Med pogostejšimi odgovori sta bila še pes in pa konj. Učenci so 

naštevali predvsem domače živali, ki jih najdemo na kmetijah, v domačem okolju. Zato lahko 

predvidevamo, da so kot najljubše pravzaprav navajali živali, ki jih poznajo iz domačega 

okolja. Pri učencih, ki sta že v uvodu pokazala nezanimanje za živali, sta bila odgovora 

nekoliko pričakovana. Pri prvemu odgovora ni bilo, saj mu ni nobena žival ljuba. Pri drugemu 

pa ni bil odgovor nič kaj drugačen, saj tud on nima neke ljube živali. Tu predvidevamo, da 

učenca doma nimata hišnega ljubljenčka. 

Naštej nekaj živali, katerih se bojiš? Trije učenci so omenili kačo. Torej plazilec, ki je že na 

videz neprivlačen, na otip neprijeten, ni puhast in ljubek. Pri treh učencih strah ni prisoten. To 

so tisti učenci, ki so našteli največ živali, ki so jim bile ljube. Pri enem izmed odgovorov je bil 

prisoten pes, torej ima učenec strah pred psom. Med odgovori se je pojavil tudi pajek: ''Pajki, 

kače, ker jih daš v roko in potem hodijo.'' Učenec ima strah do živali, ki je verjetno glavni 

razlog za pojav predsodkov 

Če primerjamo naše rezultate z rezultati Tomažiča, (2009), lahko ugotovimo povezavo. Tako 

učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, kot učenci, ki omenjenih motenj nimajo, kot 

najbolj neljubo žival navajajo kačo. Prav tako so učenci podali podobne odgovore pri ljubih 
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živalih, ki jih imajo radi. Kot najpogostejša odgovora sta se pojavila pes in mačka. Vidimo 

torej, da imajo tako eni kot drugi podobna stališča do živali, ki so jim ljube in neljube, četudi 

gre za dve v duševnem razvoju različni si skupini učencev. Razlike pa se pojavijo v razlogih. 

Pri skupini, ki je bila vključena v našo raziskavo, nismo dobili natančnih odgovorov, zakaj so 

jim omenjene živali ljube oziroma zakaj ne, medtem ko Tomažič, (2009) v svojem delu 

navaja, da je kača neljuba žival. Po mnenju otrok je nevarna zaradi možnosti ugriza, torej 

učenci navajajo bolj točne razloge. 

Katere živali se ti gnusijo? Trije učenci so kot žival, ki se jim najbolj gnusi, omenili žabo. 

Eden izmed učencev je omenil pajka (pred njim nima strahu, pojavlja pa se gnus). Prav tako 

sta bila omenjena tudi kača in deževnik. Učenci so omenjali predvsem živali, ki so že v 

splošnem poznane kot ''neprijetne''. Opazni so predsodki, ki jih imajo učenci, ti pa vodijo do 

gnusa.  

Gnus in strah sta čustvi, ki jih rangiramo od navadnega pa vse do patološkega stanja. Študije 

kažejo, da sta v večini primerov omenjeni čustvi med seboj povezani (Woody in Teachman, 

2000). Torej, če je učenca neke živali strah, bo do nje pokazal tudi gnus, kar je potrdila naša 

raziskava. 

Ali imaš doma kakšno žival? Katero/katere? Štirje učenci imajo doma najmanj eno žival. To 

so tisti učenci, ki so našteli največ živali, ki so jim ljube. Med naštetimi živalmi so bili: pes, 

mačka, krava, konj, prašič, koza. Uporabljajo predvsem pomanjševalnice, ko so: ''kužek'', 

''mucek''. Trije doma nimajo nobene živali. Od teh sta to dva učenca, ki sta navedla, da jima 

živali niso všeč oziroma, da jima nobena ni ljuba. Na tem mestu opazimo povezavo. Ker nista 

v stiku z živalmi, jima te niso ljube. Predvidevamo, da je tudi njuno znanje o živalih zaradi 

omenjenih razlogov nižje v primerjavi z drugimi. V takšnem primeru laho učitelj učenca 

zaposli, da v šoli skrbi za neko žival in ga na ta način motivira. Takšen podatek je za učitelja 

ključnega pomena, saj dobi vpogled v znanje in stališča, ki jih ima učenec. 

Ali sam-a skrbiš za živali? Učenci, ki imajo doma živali, so bili glede vprašanja v večini 

enotni. Pri vseh je skrb za domače živali družinska in je vsak član zadolžen za svojo nalogo. 

Če odgovori, da nima živali, vprašam, katero žival bi imel-a doma? Dva od čencev bi doma 

imela žival, in sicer mačko in hrčka. Eden izmed učencev pa si doma ne želi živali.  
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4.1.2 Čustva in odnos  

 

Dvoživke 

Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival? Ob sliki dvoživke sta dva izmed učencev povsem 

suvereno pokazala odnos do živali, ki je bil ''normalen''. Videna žival se jima je zdela povsem 

v redu. Pri ostalih petih učencih pa je bil odgovor drugačen. Dva učenca sta rekla samo sluz, 

kar je nakazalo na neprijeten občutek. Eden izmed odgovorov je jasno pokazal na trenutni 

občutek ob pogledu na sliko: '' Tale? Am, grda mi je, ne vem, ne počutim se dobro, kadar jo 

pogledam.'' 

V raziskavi Tomažiča, (2009) je avtor analiziral tudi odnos učencev do dvoživk. Tudi tu 

najdemo povezavo med obema skupinama in njihovim odnosom do omenjene skupine živali. 

Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo Tomažiča, navajajo, da je žaba dvoživka, ki se je 

najbolj bojijo, saj je grda, nagnusna, sluzasta in skače. Učenci ločijo med žabo in krastačo, 

medtem ko v naši raziskavi krastača pomeni žaba. 

Se ti zdi lepa in zakaj? Šestim učencem se dvoživka na sliki ni zdela lepa. Njihovi razlogi so 

bili različni. Od tega, da je sluzasta, čudne barve, ''nagravžna''. Enemu izmed učencev pa se je 

zdela lepa, saj je zanimive oblike. 

Se ti gnusi? Zakaj? Petim učencem se žival na sliki gnusi. Kot razlog navajajo, da je grda, 

medtem ko se dvema učencema ne gnusi. Eden izmed odgovorov je bil: '' Ne ... hehe ... zakaj 

bi se mi pa? Saj je prav lepa.'' 

Se je bojiš? Zakaj? ''Ja, ker lahko vame skoči''. To je bil odgovor enega izmed učencev, ki je 

izrazil strah pred dvoživko. Ostali učenci se živali ne bojijo, saj je majhna, ker nič ne more. 

Eden bi jo brez problema vzel takoj v roke, medtem ko je drugi učenec izrazil, da se živali ne 

boji, samo ''pobožal'' je pa ravno ne bi. 

Sesalci 

Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival? ''Ja, kar v redu. Ta je itak taka majhna, pa jo 

lahko pobožaš. Ker tiste žabe ne moreš, ker nima dlake.'' To je bil eden izmed odgovorov 

učencev. Primerjal je drugo žival na sliki s prvo. Ob tej se počuti v redu, saj to lahko 

''poboža'', žabe pa ne more. Tudi ostali učenci se ob tej živali počutijo dobro, prijetno, saj je ta 

majhna in lepa. 
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Se ti zdi lepa in zakaj? Vsem sedmim učencem se je žival na sliki zdela lepa. Kot razloge so 

navajali, da je mehka, majhna. Predvsem so poudarjali dlako: ''Ja, ker ma dlako pa ta smrček 

tak lep.'' Pri tem, ali je žival lepa ali ne, je bil torej odločilni dejavnik dlaka. Učenci so 

predvsem primerjali morskega prašička s krastačo in se na podlagi tega odločali, kaj jim je 

lepo oziroma kaj jim ni. 

Se ti gnusi? Zakaj? Nobenemu od učencev se žival ne gnusi, ker je lepa in prijetna. 

Se je bojiš? Zakaj? Ker je prijazna, mehka, ne ugrizne, ni nevarna ... To so bili odgovori, ki so 

jih učenci navajali kot razlog, zakaj se ne bojijo morskega prašička. Vsi odgovori so bili torej 

pozitivni. Nihče se ne boji te živali. 

Plazilci 

Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival? Dva izmed učencev sta izrazila gnus. Ostali so 

navajali, da se počutijo neprijetno, eden je rekel, da ga je strah, n pa drugi, da mu je nekje 

vmes. Torej je primerjal svoje občutke ob tej živali in pa občutke ob ostalih dveh živalih. 

Se ti zdi lepa in zakaj? Pet učencev je odgovorilo, da jim žival ni lepa. Da je grda, čudna, da 

je ne bi prijeli v roke. Enemu se je zdela lepa, eden pa ni vedel – ni se mogel odločiti, ali mu 

je lepa ali ne. 

Se ti gnusi? Zakaj? Petim učencem se žival gnusi. Ker ima takšno glavo, zaradi oklepa, zaradi 

lege nog, medtem ko se dvema učencema ne gnusi. Eden izmed njih je celo povedal:  ''Ne, ker 

je lepa, samo drugačna od drugih živali, ki so kosmate. Meni je všeč''. Ta odgovor je podal 

učenec, ki ima doma največ živali, zato se vidi, da je njegov odnos do živali v splošnem zelo 

pozitiven in odprt. 

Se je bojiš? Zakaj? Eden izmed učencev se je boji, saj ima kremplje. Drugi se je ne boji, 

vendar ne ve, če bi se je bal, če bi jo imel pred seboj, medtem ko se ostali te živali ne bojijo. 

Razlogi so, da je majhna, da ne more narediti nikomur nič hudega. 
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4.1.3 Prepoznavanje  

 

Dvoživke 

Katera žival je na fotografiji? Vsi učenci so odgovorili, da je na sliki žaba. Odgovor je 

pravilen, a ne povsem. Gre za krastačo. Nihče izmed učencev ni torej podal povsem 

pravilnega odgovora.  

Kako (po čem) si jo prepoznal-a? Oblika, velikost in koža so bili glavni znaki, ki so jih učenci 

navedli za prepoznavanje te živali. 

Sesalci 

Katera žival je na fotografiji? Večina je odgovorila pravilno, torej, da je na sliki morski 

prašiček. Nekaj učencev pa je imelo težavo s poimenovanjem. Niso bili prepričani, ali gre za 

morskega prašička ali gre za hrčka. 

Kako (po čem) si jo prepoznal-a? Ker je večji kot hrček, prepoznavali so tudi po barvi in pa 

predvsem dlaka je bila ključnega pomena. Od hrčka so ga ločili ravno po velikosti. 

Plazilci 

Katera žival je na fotografiji? Vseh sedem učencev je brez karkšnega koli oklevanja ali 

premišljevanja takoj vedelo, da je na fotografiji želva. 

Kako (po čem) si jo prepoznal-a? ''Po oklepu in pa po teh luskah, ki jih ima. No, pa saj tudi 

ribe imajo luske.'' Glavni znak je bil pri vseh učencih oklep. Poleg tega so naštevali tudi luske 

in pa kremplje. Eden od učencev pa je vedel, po čem jo je prepoznal, vendar ni vedel, kako se 

temu ''na vrhu'' reče. Torej je mislil na oklep. 

Pri prepoznavanju posamezne taksonomske skupine, v katero spada določena žival, je 

pomembno znanje, ki ga učenec ima. Da je usvajanje novega znanja čim bolj učinkovito, je 

potrebno, da učitelji dovolj časa namenijo predvsem že obstoječemu znanju, ki ga učenci o tej 

živali imajo. Na ta način se lahko že na začetku odpravi nepravilne predstave. Pri 

prepoznavanju neke živali si učenci pomagajo z modeli in predstavami, ki jih že imajo in na 

podlagi tega poimenujejo neko žival in ji pripišejo lastnosti, ki se jim zdijo najbolj primerne 

glede na videno (Tunnicliffe in Reiss, 1999). Kot primer v naši raziskavi lahko omenimo 
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prepoznavanje želve. Učenci so želvo prepoznali po nekem določenem znaku, katerega so si 

že predhodno izoblikovali. Torej je bil oklep zanje znak, da gre za želvo. 

 

4.1.4 Anatomija in fiziologija  

 

Dvoživke 

Je koža te živali suha ali vlažna? Vsi učenci so na vprašanje odgovorili enotno, da je koža 

vlažna. Torej je v tem primeru odgovor napačen, saj sama koža ni vlažna, ravno zato je 

pomembno, da je takšna žival ves čas v vlažnem okolju.  

Kako diha ta žival? Trije učenci so navedli, da diha s kožo, in trije, da diha s pljuči. Eden 

izmed učencev pa je navedel škrge. V tem primeru prav nihče ni imel povsem pravilnega 

odgovora, saj izmenjuje pline preko kože. Učenec, ki je navedel škrge, pa ima nepravilne 

predstave o tem kje žival kot odrasel osebek živi. 

S čim se prehranjuje? Šest učencev je kot hrano krastače navedlo ribe, eden pa je navedel 

žuželke. Tudi v tem primeru je imela večina učencev nepravilen odgovor. Kot razlog lahko 

predvidevamo, da menijo, da krastača oziroma po njihovem mnenju žaba, živi v vodi. Eden 

izmed učencev je navedel pravilen odgovor, torej da se prehranjuje z žuželkami. 

Sesalci 

Pred čem dlaka ščiti to žival? Pred mrazom, pred vročino, pred bolhami so bili odgovori 

učencev. Eden izmed učencev odgovora ni podal. Učenci so navajali pravilne odgovore, torej, 

da je vloga zaščita, medtem ko dlaka ne ščiti pred bolhami. 

S čim se hrani ta žival? Kosmiči, solata, trava, briketi, majhne živali, zelenjava in sadje je po 

mnenju učencev hrana za morskega prašička. Odgovori so bili pravilni. 

Plazilci 

Ali luske na telesu plazilca služijo zaščiti? Zakaj si takšnega mnenja? ''Ja za zaščito. Zato ... 

am ... ker ščitijo pred kamni in tem želvo.'' Prav vsi učenci so pravilno odgovorili, da je namen 

lusk na telesu, da zaščitijo žival. Predvsem, da jo zaščitijo pred okoljem, kot npr. kamni. 
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S čim se prehranjujejo? Ribe, muhe, trava in solata so bili odgovori učencev o tem s čim se 

prehranjujejo. Učenci imajo pravilne predstave glede hrane omenjene živali. 

4.1.5 Sistematika  

 

Dvoživke 

Ali je ta žival dvoživka ali plazilec? Zakaj si takšnega mnenja? Vsi učenci so odgovorili, da je 

ta žival dvoživka. Več težav pa je predstavljal del vprašanja zakaj so takšnega mnenja. Npr. 

eden od odgovorov je bil: ''je dvoživka, zato ker skače''. Nekaj učencev je odgovorilo, ker živi 

v vodi in na kopnem. Torej posamezniki imajo približno pravilne predstave, medtem ko v 

splošnem ne razumejo, zakaj pravzaprav ime dvoživka, še manj pa taksonomijo živali. 

Naštej nekaj dvoživk! Štirje učenci ne poznajo nobene druge dvoživke. Ostali trije so menili, 

da je dvoživka še želva, zajec in pa paglavec. Zajec je dvoživka po mnenju učenca, ker tudi 

skače, in on meni, da je dvoživka tista žival, ki skače. Želva zato, ker živi v vodi ali pa na 

kopnem. Ne razumejo, da je paglavec eden izmed stadijev v razvoju dvoživke. 

Po katerih lastnostih prepoznaš dvoživko? Barva, koža, skakanje, da so v vodi in na kopnem, 

so bile naštete lastnosti za prepoznavanje dvoživke. Tudi tu se nadaljujejo v večini nepravilni 

odgovori z izjemo dveh učencev. Razlog je, da imajo, kot že omenjeno učenci, povsem 

napačne predstave o tem, kaj pomeni termin dvoživka. Zato je tudi njihovo sklepanje povsem 

nepravilno. 

Sesalci 

Ali je ta žival plazilec ali sesalec? Zakaj si takšnega mnenja? Šest učencev meni, da je ta žival 

sesalec, ker nekaj sesa. Torej iz imena sklepajo, da gre za sesalca. Res je, da nekaj ''sesa'', 

vendar več od tega ne vedo. Torej neko konkretno predstavo imajo, medtem ko sklepanja v 

tem primeru ni. Eden izmed učencev je odgovoril: '' Plazilec, ker hodi po tleh. Lahko je pa 

tudi sesalec. Samo ne bi vedela točno.'' V tem primeru se kaže neodločenost, učenec ne ve 

natančno, nima povsem pravilne predstave. 

Naštej nekaj sesalcev! Kača, koza, mačka, pes, medved, hrček. V večini so bile vse naštete 

živali pravilne. Izjema je kača. Vidimo, da učenci veliko bolj poznajo sesalce v primerjavi z 

dvoživkami. Razlog je, da so pogosteje v stiku s sesalci, ki so po navadi kar domače živali.  
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Ali poznaš kakšno lastnost, ki je značilna samo za sesalce? Da sesajo, da živijo na kopnem, da 

imajo takšno dlako, da imajo takšne barve. Sesanje in dlaka sta pravilna odgovora, medtem ko 

učenci kažejo na napačne predstave glede življenjskega okolja sesalcev. Torej, da mnoge 

vrste sesalcev živijo tudi v vodi.  

Plazilci 

Ali je ta žival sesalec ali plazilec? Zakaj si takšnega mnenja? ''Plazilec, ker pleza'' in 

''plazilec, ker se plazi''. Učenci so odgovorili pravilno, torej da je želva plazilec, vendar pa 

razlogi, zakaj je plazilec, niso pravilni. Da je neka žival plazilec, razberemo iz sledečih 

bioloških znakov: z luskami pokrita roževinasta koža, odlaganje jajca na kopno ... Eden izmed 

učencev je navedel, da zato, ker plezajo. V tem primeru je lahko šlo za zmoto ali nepravilno 

predstavo. Torej iz odgovora lahko sklepamo, da konkretno vedo, da gre za plazilca.  

Učenci, ki nimajo lažjih motenj v duševnem razvoju, imajo načeloma manj težav z 

razvrščanjem posameznih živali v skupine kot tisti, ki motnje imajo, vendar je tudi pri prvih 

odstotek napačnih predstav zelo visok. V eni izmed raziskav so ugotovili, da prav vsi učenci 

vedo, da je kača plazilec, saj sta na primer kača in kuščar tipični živali za plazilce. Učenci pa 

so imeli težave z razvrščanjem želv med plazilce. Na razpolago so imeli morsko želvo, samo 

30 % učencev pa je navedlo pravilno uvrstitev, torej, da gre za plazilce, medtem ko jih je 70 

% učencev uvrstilo med dvoživke. Razlog je, da učenci vedo, da omenjene želve živijo na 

kopnem in v vodi. Zato sklepajo, da gre za doživko (Chiung-Fen, Tsung- Wei, Yu-Chih, 

2004). Tudi rezultati naše raziskave so pokazali, da imajo učenci težave s prepoznavanjem  

dvoživk, torej, katere živali uvrščamo v omenjeno taksonomsko skupino. 

Naštej nekaj plazilcev. Krokodil, kača, kuščar. V tem primeru niso imeli nikakršnih težav. 

Torej so njihove predstave glede plazilcev povsem jasne. Sklepali so, da so to živali, ki se 

plazijo. Vendar to ni zanesljiv znak. Plazi se tudi močerad, ki ga ravno zaradi te lastnosti 

učenci po navadi napačno uvrstijo. 

Ali poznaš kakšno lastnost, ki je značilna samo za plazilca? To, da se plazijo. Oklep. V tem 

primeru učenci naštevajo že povedano, torej niso sposobni sklepanja na višji ravni.  
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4.1.6 Razvoj in razmnoževanje  

 

Dvoživke 

Kako se razmnožujejo dvoživke? Učenci so odgovarjali, da dvoživke v vodi odlagajo mrest, 

na splošno, da razmnoževanje poteka v vodi in celo, da se skotijo. Pri tem vprašanju so imeli 

učenci veliko težav, saj so njihove predstave o razmnoževanju dvoživk predvsem napačne. 

Sesalci 

Kako poteka razvoj sesalcev? Iz trebuha pridejo, v trebuhu se razvijejo, skotijo se. Zopet kar 

nekaj napačih predstav pri učencih. Vedo, da se razvoj prične v ''tebuhu'' samice. To sklepajo 

na podlagi razvoja človeka. Le nekaj učencev je poznalo pravilen izraz, da se skotijo. 

Plazilci 

Kako poteka razvoj plazilcev? Vsi učenci so odgovorili enotno, da se razvijejo iz jajca. 

Vendar je to vse, kar so o tem vedeli. Torej imajo neko konkretno znanje, medtem ko 

nadaljnje sklepanje in razumevanje ni prisotno. 

4.1.7 Ekosistemi  

 

Dvoživke 

V kakšnem okolju živijo živali kot je ta na sliki? Živijo lahko v mlaki, jezeru, v vodi, v gozdu, 

na travniku. Vsi učenci so omenili vodo in kopno, kar kaže na njihovo razumevanje razvoja, a 

nihče od učencev ni podal povsem pravilnega odgovora, torej, da živijo krastače v vlažnem 

okolju, npr. v gozdu, mokriščih. 

Sesalci 

Ali vsi sesalci živijo na kopnem? Vsi učenci so odgovorili, da sesalci ne živijo samo na 

kopnem, čeprav smo po odgovorih na predhodna vprašanja sklepali, da na to vprašanje 

odgovori ne bodo pravilni.  

Ali poznaš kakšnega sesalca, ki živi v Sloveniji? Delfin, kit, žaba, orka, hrček. V tem primeru 

se je pokazalo, da pa vseeno ne vedo popolnoma, katere živali so sesalci. Žaba, ki je 

dvoživka, je bila omenjena pri sesalcih. Prav tako ni pravilen odgovor orka, saj ta ne živi pri 

nas. 
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Plazilci 

Ali vsi plazilci živijo na kopnem? ''Ja, mislim, da ne. Ker ta želva živi malo v vodi, malo je pa 

na kopem.'' Vsi učenci so odgovorili pravilno, torej, da plazilci lahko živijo tudi na kopnem. 

Tudi sklepali so pravilno, ker želva lahko živi tudi v vodi. 

Ali poznaš kakšnega plazilca, ki živi v Sloveniji? ''Ja, pri nas je velik teh martinčku, al kaj so, 

ko po steni plezajo.'' Našteli so različne želve, niso pa naštevali še drugih plazilcev, bolj so se 

osredotočili na omenjeno želvo. 

 

4.2 Pregled rezultatov po raziskovalnih vprašanjih 

 

4.2.1 Kakšna oblika intervjuja je primerna za evalvacijo čustev in stališč učencev s 

prilagojenim učnim programom do živali ter preverjanja znanja o živalih. 

 

V raziskavi smo ugotovili, da je najbolj primerna oblika intervjuja za evalvacijo čustev in 

stališč učencev s prilagojenim učnim programom z nižjim izobrazbenim standardom do živali 

ter preverjanja znanja o živalih polstrukturirana oblika intervjuja. Ker so imeli intervjuvanci 

pri nekaterih vprašanjih težave, bi za oblikovanje končnega intervjuja te spremenili. Rezultat 

je prikazan v spodnjih tabelah. 

 

Tabela 2: Splošen odnos do živali 

INTERVJU POPRAVLJEN INTERVJU 

Ali imaš rad-a živali? / 

Naštej nekaj živali, ki so ti 

najbolj ljube (imaš najraje)? 

/ 

Naštej nekaj živali, katerih se 

bojiš? 

/ 

Katere živali se ti gnusijo? Katere živali se ti gnusijo in zakaj? 

Ali imaš doma kakšno žival? 

Katero/katere? 

/ 

Ali sam-a skrbiš za živali? / 

Če odgovori, da nima živali 

vprašaš, katero žival bi imel-a 

doma? 

/ 
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Tabela 3: Dvoživke 

INTERVJU POPRAVLJEN INTERVJU 

Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival / 

Se ti zdi lepa in zakaj? / 

Se ti gnusi? Zakaj? / 

Se je bojiš? Zakaj? / 

Katera žival je na fotografiji?   Katera žival je na fotografiji, za katero vrsto 

gre? 

Kako (po čem) si jo prepoznal-a? / 

Je koža te živali suha ali vlažna? Koža te živali ni vlažna. Na kak način pa 

poskrbi, da se ne izsuši? 

S čim se prehranjuje? / 

Ali je ta žival dvoživka ali plazilec? Zakaj si 

takšnega mnenja? 

/ 

Naštej nekaj dvoživk? / 

Po katerih lastnostih prepoznaš dvoživko? / 

Kako se razmnožujejo dvoživke? / 

V kakšnem okolju živijo živali kot je ta na 

sliki? 

Ali žival na sliki živi v vlažnem ali suhem 

okolju? Zakaj prav tam? 

Kako diha ta žival? S katerima dvema organoma ta žival diha? 

 

Tabela 4: Sesalci 

INTERVJU POPRAVLJEN INTERVJU 

Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival? / 

Se ti zdi lepa in zakaj? / 

Se ti gnusi? Zakaj?                / 

Se je bojiš? Zakaj? / 

Katera žival je na fotografiji? / 

Kako (po čem) si jo prepoznal-a? / 

Pred čem dlaka ščiti to žival? / 

S čim se hrani ta žival? / 

Ali je ta žival plazilec ali sesalec? Zakaj si 

takšnega mnenja? 

/ 

Naštej nekaj sesalcev! / 

Ali poznaš kakšno lastnost, ki je značilna samo 

za sesalce? 

/ 

Kako poteka razvoj sesalcev? / 

Ali vsi sesalci živijo na kopnem? / 

Ali  poznaš kakšnega sesalca, ki živi v Sloveniji? / 
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Tabela 5: Plazilci 

INTERVJU POPRAVLJEN INTERVJU 

Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival? / 

Se ti zdi lepa in zakaj? / 

Se ti gnusi? Zakaj? / 

Se je bojiš? Zakaj? / 

Katera žival je na fotografiji? / 

Kako (po čem) si jo prepoznal-a?  / 

Ali luske na telesu plazilca služijo zaščiti? 

Zakaj si takšnega mnenja? 

/ 

S čim se hranijo ? / 

Ali je ta žival sesalec ali plazilec? Zakaj si 

takšnega mnenja? 

/ 

Naštej nekaj plazilcev. / 

Ali poznaš kakšno lastnost, ki je značilna 

samo za plazilca? 

/ 

Kako poteka razvoj plazilcev? / 

Ali vsi plazilci živijo na kopnem? / 

Ali  poznaš kakšnega sesalca, ki živi v 

Sloveniji? 

/ 

 

4.2.2 Kako učenci opredeljujejo svoja čustva in stališča do izbranih živali? 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učenci najbolj pozitivno oblikovana čustva do 

skupine sesalcev. Slika omenjene skupine živali je v primerjavi z drugimi spodbudila največ 

pozitivnih čustev. Rezultat nas ne preseneča, saj so to živali, s katerimi imajo učenci, 

vključeni v raziskavo, največ stika, saj jih imajo tudi doma. Najbolj negativno izoblikovana 

čustva so se pojavila pri skupini dvoživk. Večini se je krastača (oziroma po njihovem mnenju 

žaba) zdela gnusna, ne bi se je dotaknili, vlažna in na splošno so do slike omenjene živali 

pokazali negativna čustva, medtem ko so bila čustva do želve oziroma plazilcev različna. 

Posameznike ta ni ''navdušila'' in v njih spodbudila pozitivna čustva, saj jih je motila 

zunanjost živali. Tako kot čustva so tudi stališča učencev najbolj pozitivno izbolikovana do 

sesalcev. Pri plazilcih in dvoživkah so negativna stališča, ki se nanašajo na sluzasto kožo, 

kremplji, oklep in oblika telesa. 

Študije so pokazale, da so učencem ljube predvsem ''ljubke'' živali, njihova pozitivna čustva in 

stališča pa se odražajo tudi do eksotičnih sesalcev. Predvidevanja raziskovalcev so, da naj bi 

bili moški podobni živalim. Torej veliki, močni, okroglih oči. In živali, ki so takšne, so ljubke. 

Torej je neka genetska predispozicija, ki že določa, katere živali naj bi bile ljubke, medtem, 
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ko so pajki in škorpijoni že od nekdaj znani kot nepriljubljeni, ljudem nevarni itd. 

(Lindermann-Matthies, 2005). 

4.2.3. Kakšno je znanje učencev o izbranih živalih? 

 

Največ znanja so učenci pokazali pri skupini sesalcev. Največ težav pa so imeli pri 

dvoživkah. Učenci so z dvoživkami najredkeje v stiku, zato ne vedo, kakšna je njihova koža, 

na kak način se razmnožujejo, v kakšnem okolju živijo. Znanje o plazilcih je pomankljivo a 

vseeno nekoliko boljše kot pri dvoživkah. 

 

V splošnem je znanje učencev slabo. Kot kažejo raziskave imajo učenci v starosti od 

dvanajstega do petnajstega leta težave predvsem z razvrščanjem živali v skupine. Zato 

strokovnjaki poudarjajo, da je potrebno razširiti izkušnje učencev s skupinami živali, ki so jim 

tuje oziroma s katerimi imajo težave pri razvrščanju (Braund, 2007). Torej zopet srečamo 

poudarek na izkušenjskem učenju, ki je pomembno za prav vse skupine učencev – od tistih z 

motnjami, do tistih brez motenj v duševnem razvoju. 

 

4.2.4 Katere so najpogostejše napačne predstave učencev o izbranih živalih? 

 

Najpogostejša napaka je bila, da žival na sliki ni žaba, ampak je krastača. Učenci so bili 

prepričani, da je njena koža vlažna in sluzasta, ker je takšna na pogled. Predvsem so se 

pokazale napačne predstave pri poteku razvoja oziroma razmnoževanja pri vseh treh 

skupinah. Učenci imajo napačne predstave, kako poteka razvoj sesalcev. Odgovori so bili 

npr.: ''Pridejo iz trebuha''. Vedo torej, da mladiči pridejo iz samice, da se v njej razvijajo, 

medtem ko si ne predstavljajo kaj in kako vse skupaj poteka. 
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5 SKLEPI 

 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju si pri pomnjenju informacij najbolj zapomnijo 

konkretna dejstva o tematiki, ki jo pri pouku obravnavajo (Novljan, 1997). Njihovo 

pomnjenje je boljše, če temelji na izkustvenem učenju. Ko se učenec prvič sreča z neko 

skupino živali, ki je ne pozna, se bo preko neposredne izkušnje seznanil z njenimi tako 

vedenjskimi kot anatomskimi značilnostmi. Ker se bo živali tudi dotaknil, jo otipal, si jo 

ogledal, bo njegovo znanje lažje usvojeno, pomnjenje pa bo hitrejše (Tomkins in Tunnicliffe, 

2001).  

Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna oblika intervjuja je najbolj primerna za 

evalvacijo znanja čustev in stališč učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju do 

dvoživk, plazilcev in sesalcev. Torej, kakšna so najbolj primerna vprašanja, ki bi učitelju, ki 

dela z omenjeno skupino otrok, pomagala pri izvedbi čim bolj učinkovitega pouka pri 

biologiji in naravoslovju. V raziskavi smo ugotovili, da je zelo pomembno, na kakšen način so 

vprašanja zastavljena. Otroci, ki imajo omenjene motnje, potrebujejo konkretna vprašanja, ki 

jim pogoto sledijo še bolj konkretni odgovori. Čim manj sklepanja, abstraktivnega mišljena 

itd. Učenci so v raziskavi pokazali največ interesa, pozitivnih čustev, stališč in znanja do 

skupine sesalcev. To smo tudi pričakovali. 

Vsako obdobje razvoja naj bi bilo namenjeno drugačnemu raziskovanju živali. V nižjih 

razredih otroci v stiku z živalmi razvijajo predvsem čustva, ki so lahko pozitivna ali 

negativna. V višjih razredih pa prevladuje etična in ekološka skrb za živali (Kellert, 1985). 

Kot navaja Tunnicliffe, (1996) imajo ljudje največ predsodkov do živali, ki so drugačne od 

ljudi. Torej najmanj ljube bodo tiste, ki so najbolj drugačne od ljudi, dvoživke in plazilci, 

medtem, ko so sesalci najbolj podobni ljudem, saj tudi mi spadamo v to skupino. Učenci 

imajo z omenjeno skupino tudi največ stika, saj ima 5 od sedmih učencev doma žival, ki je 

sesalec. Ker imajo s sesalci neposreden stik, zraven poteka tudi izkušenjsko učenje, ki, kot 

smo pričakovali, prinese največ znanja o skupini živali (v Rimahazi, 2014). 

Učenci se na podlagi izkušnje, ki so jo imeli z neko živaljo, tudi najbolj spomnijo, kaj je zanjo 

značilno (Tunnicliffe in Beer, 2002). Zato se je izkazalo, da so učenci vedeli, zakaj je neka 

žival sesalec, kaj je zanje značilo, so jo prepoznali in imeli do nje najbolj pozitivna stališča, 

kot tudi čustva, medtem ko dvoživke in plazilca nima nihče. Učenci žival, ki jo vidijo pred 

sabo, poimenujejo na podlagi predhodnih izkušenj, povezanih z anatomijo in vedenjem živali 
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(Tunnicliffe in Reiss, 1999). Ker je izkustveno učenje, učenje, ki prinese več znanja, bi 

učitelji morali poskrbeti, da bi bili vsi, predvsem pa učenci z omenjeno motnjo, v stiku z 

nepoznanimi oziroma manj poznanimi skupinami živali. To omogoča, da se učenci 

neposredno srečajo tudi z okoljem, v katerem nek organizem živi. Spoznajo fizične 

prilagoditve živali, način hranjenja ter odnose z drugimi tam živečimi organizmi (Shepardson, 

2000). Učitelji lahko učencem pri pomnjenju značilnosti o živalih pomagajo predvsem s 

poudarjanjem značilnosti, ki so za posamezno skupino nekaj posebnega, torej značilnosti, ki 

jih pri drugih taksonomskih skupinah ne srečamo, so posebnost (Tunnicliffe in Reiss, 1999). 

Učenec, ki ima težave, si bo lažje zapomnil, kakšno kožo imajo dvoživke, če se bo te tudi 

dotaknil, kot pa če mu bo učitelj zgolj povedal, kakšna je koža. Strokovnjaki zato poudarjajo, 

kako zelo pomembno je, da so učenci v stiku z živalmi (Kellert, 1985).  
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KAZALO PRILOG 

Priloga 1: Intervju 

 

 



 

 

PRILOGE 

Priloga 1: Intervju 

Cilj vprašalnika 

 

Sem Maša in za diplomsko delo želim izvedeti, kakšno je tvoje mnenje o živalih. Prosim, da 

se o tem pogovoriš z mano. Najin pogovor bom posnela. Ali se s tem strinjaš? 

Koda učenca: _________ Spol:             M     Ž 

Starost: __________ Razred: 7   8   9 

 

Najprej ti bom postavila nekaj splošnih vprašanj. 

Splošen odnos do živali 

1. Ali imaš rad-a živali? 

1.a ) Naštej nekaj živali, ki so ti najbolj ljube (imaš najraje)? 

1.b) Naštej nekaj živali, katerih se bojiš? 

1.c)  Katere živali se ti gnusijo? 

2. Ali imaš doma kakšno žival? Katero/katere? 

3. Ali sam-a skrbiš za živali? 

4. Če odgovori, da nima živali, vprašaš, katero žival bi imel-a doma 

Odnos do izbranih živali 

DVOŽIVKE 

1. Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival? 

     a) Se ti zdi lepa in zakaj? 

     b) Se ti gnusi? Zakaj? 

     c) Se je bojiš? Zakaj? 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Katera žival je na fotografiji? 

3. Kako (po čem) si jo prepoznal-a? 

4. Je koža te živali suha ali vlažna? 

5. Kako diha ta žival? 

6. S čim se prehranjuje? 

7. Ali je ta žival dvoživka ali plazilec? Zakaj si takšnega mnenja? 

8. Naštej nekaj dvoživk? 

9. Po katerih lastnostih prepoznaš dvoživko? 

10. Kako se razmnožujejo dvoživke? 

11. V kakšnem okolju živijo živali kot je ta na sliki? 

SESALCI 

1. Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival? 

     a) Se ti zdi lepa in zakaj? 

     b) Se ti gnusi? Zakaj?                

     c) Se je bojiš? Zakaj?  

 

2. Katera žival je na fotografiji? 

3. Kako (po čem) si jo prepoznal-a? 

4. Pred čem dlaka ščiti to žival? 

5. S čim se hrani ta žival? 

6. Ali je ta žival plazilec ali sesalec? Zakaj si takšnega mnenja? 

7. Naštej nekaj sesalcev! 

8. Ali poznaš kakšno lastnost, ki je značilna samo za sesalce? 

9. Kako poteka razvoj sesalcev? 

10. Ali vsi sesalci živijo na kopnem? 

11. Ali poznaš kakšnega sesalca, ki živi v Sloveniji? 

 



 

 

PLAZILCI 

1. Opiši, kaj občutiš, ko zagledaš takšno žival? 

a) Se ti zdi lepa in zakaj? 

b) Se ti gnusi? Zakaj? 

c) Se je bojiš? Zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Katera žival je na fotografiji? 

3. Kako (po čem) si jo prepoznal-a?  

4. Ali luske na telesu plazilca služijo zaščiti? Zakaj si takšnega mnenja? 

5. S čim se hranijo? 

6. Ali je ta žival sesalec ali plazilec? Zakaj si takšnega mnenja? 

7. Naštej nekaj plazilcev. 

8. Ali poznaš kakšno lastnost, ki je značilna samo za plazilca? 

9. Kako poteka razvoj plazilcev? 

10. Ali vsi plazilci živijo na kopnem? 

11. Ali poznaš kakšnega plazilca, ki živi v Sloveniji? 


