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POVZETEK 
Učiteljem v osnovnih šolah po Sloveniji je na voljo kar nekaj učbenikov, ki jih lahko uporabijo za 

poučevanje. Za izdelavo katerega koli učbenika je potrebna ogromna količina dela, načrtovanja in 

oblikovanja, še posebej pa to velja za učbenike naravoslovnih predmetov. Učno gradivo mora biti 

oblikovano tako, da vodi učenca pri kognitivnem procesiranju informacij, predstavljenem v učnem 

gradivu, pri čemer njegova zmogljivost delovnega spomina ne sme biti presežena. Znanost je 

dandanes v porastu, zato je pomembno, da učencem približamo te dokaj abstraktne tematike, saj s tem 

ne pomagamo le njim, temveč tudi celotni človeški skupnosti. S tem namenom sem se odločil 

pridobiti boljši vpogled v način učenčevega branja učbenika in iz tega morda povleči kak nasvet, ki bi 

bil lahko avtorjem, urednikom in oblikovalcem učbenikov v pomoč pri nastanku novih učnih gradiv. 

Cilja diplomskega dela sta opredeliti učinkovitost učnega gradiva za doseganje učnih ciljev s področja 

embrionalnega in postembrionalnega razvoja pri predmetu naravoslovje v 7. razredu osnovne šole ter 

analizirati del učnega gradiva, pri katerem so imeli sedmošolci (N=50) največ težav z razumevanjem. 

Pri raziskavi sem uporabil tehnologijo očesnega sledenja, vprašalnik o oceni predznanja in preizkus 

znanja. Analiza rezultatov vprašalnika o sporočilu učnega gradiva in preizkusa znanja o vsebini 

gradiva je pokazala, da so učenci usvojili največ znanja o nepopolni in popolni preobrazbi živali. 

Vsebina je bila predstavljena z besedilom in z vsebinsko komplementarnim slikovnim gradivom, kar 

nakazuje na pomembnost večpredstavnosti učbeniškega gradiva. S pomočjo očesnega sledilca je bil 

analiziran del besedila, ki je učencem povzročal največje težave pri razumevanju, in sicer diagram s 

spremnim besedilom o diferenciaciji zarodnih celic. Analiza je pokazala, da učenci diagrama in 

spremnega besedila ne dojemajo kot povezano vsebinsko celoto in ju med seboj ne integrirajo. 

Ključne besede: učbenik, naravoslovje, osnovna šola, rast, razvoj, preobrazba 
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ABSTRACT 
Teachers in elementary schools around Slovenia have a number of textbooks that can be used for 

teaching. The creation of any textbook requires an enormous amount of work, planning and designing, 

and that is especially true for textbooks of natural science subjects. Learning material must be 

designed to guide the pupil in the cognitive processing of information presented in the learning 

material, whereby the capacity of the working memory must not be exceeded. Science is on the rise 

nowadays, so it is important for students to approach these rather abstract themes, as this does not 

only help them, but also the entire human community. For this purpose, I decided to gain a better 

insight into the pupils reading of the textbook, and maybe find some advice that could help authors, 

editors, and textbook designers help with the creation of new learning materials. The aim of my 

diploma is to define the effectiveness of learning materials in achieving the learning goals in the field 

of embryonic and post-embryonic development in the subject of natural science in the 7th grade of the 

elementary school, as well as to analyze the part of the teaching material in which the seven year olds 

(N = 50) had the greatest problems with the understanding of said material. In my research, I used eye 

tracking technology, a preliminary assessment and knowledge test questionnaire. The analysis of the 

results of the questionnaire on the communication of learning material and the test on the content of 

the material revealed that the pupils had acquired the most knowledge of the incomplete and complete 

transformation of animals. The content was presented with both text and complementary image 

material, which points to the importance of the multimedia content of the textbooks. Using the eye 

tracker, a part of the text was analyzed, which caused the students the greatest difficulty in 

understanding, namely the diagram with the accompanying text on the differentiation of the stem 

cells. The analysis showed that the pupils do not connect the diagram and the acompanying text – they 

do not perceive them as a connected content entity. 

Keywords: textbooks, natural sciences, primary school, growth, development, metamorphosys 
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1 UVOD 
Vsi se spomnimo učbenikov iz svojih šolskih dni. Učbenik oziroma učno gradivo je element 

poučevanja in učenja, ki lahko pomembno pripomore k večji učinkovitosti obeh omenjenih procesov. 

Učbenik se lahko uporablja nepravilno, oziroma ima različne pomanjkljivosti, ki so vsebinske ali 

oblikovne narave. Primerno vodenje učenca med učenjem s pomočjo učbenika, pri čemer učenčeva 

zmogljivost delovnega spomina ni presežena in je učenec hkrati zainteresiran za učenje, predstavlja 

velik izziv pri nastajanju učbenikov. Pri tem seveda sodeluje veliko dejavnikov, npr. kako 

razporedimo slikovno gradivo in besedilo, kako in ali sploh učencu pred delom z učbenikom 

predstavimo učno snov in zgradbo učbenika itn. Upoštevanje navedenih in drugih dejavnikov nam pri 

ustvarjanju učbenikov pomaga pritegniti pozornost mladih bralcev ter izboljša kakovost učenja. 

Na primeru učnega gradiva s področja embrionalnega in postembrionalnega razvoja želim preveriti 

uspešnost učenja sedmošolcev s pomočjo učbenika in analizirati morebitno povezanost oblikovnih 

značilnosti gradiva z njihovo uspešnostjo.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 RAST IN RAZVOJ OSEBKOV OD ROJSTVA DO SMRTI 
Pojma rast in razvoj opisujeta dva različna procesa, ki sta med seboj povezana. Pojem rast opisuje 

povečanje telesne mase osebka, medtem ko pojem razvoj opisuje spreminjanje organizma skozi 

njegov življenjski cikel.  

Celice, ki sestavljajo organizem, iz svoje okolice privzemajo hranilne snovi in jih skozi predelavo 

uporabljajo za izgradnjo novih celičnih elementov. Tako vsaka celica raste – povečuje svoj volumen. 

Ko velikost posamezne celice doseže določeno kritično mejo, se sprožijo celični mehanizmi za delitev 

celice. Ta proces celične delitve imenujemo mitoza (Stušek, Škornik in Vodnik, 2011). 

2.1.1 MITOZA 

Mitoza je celična delitev, pri kateri nastaneta dve genetsko popolnoma enaki hčerinski celici. Glavni 

nalogi mitoze sta rast organizma ter zamenjava starejših, izrabljenih celic.   

Priprave na mitozo začnejo potekati v interfazi, kjer se dedni material v celici podvoji. V citoplazmi 

zunaj jedra se podvoji tudi centrosom, ki je sestavljen iz dveh centriolov.  

Potek mitotske delitve je razdeljen v pet različnih faz (Slika 1, Slika 2): 

1. profaza, 

2. metafaza, 

3. anafaza, 

4. telofaza. 

V prvi fazi, imenovani profaza, se DNK (deoksiribonukleinska kislina) zgoščuje v skupke, ki jih 

imenujemo kromosomi. Kromosom je sestavljen iz dveh sestrskih kromatid, ki nosita enako dedno 

informacijo. V tej fazi jedrni ovoj razpada, centriola pa zaradi rasti niti delitvenega vretena potujeta 

proti nasprotnima poloma celice. Niti delitvenega vretena (mikrotubuli), ki izhajajo iz centriolov, se s 

pomočjo proteinov kinetohorov pritrdijo vsak na svojo kromatido kromosoma. 

V metafazi je jedro popolnoma razgrajeno, zgoščevanje kromosomov doseže svoj maksimum in 

kromosomi se razporedijo v ekvatorialno ravnino.  

V anafazi se sestrski kromatidi ločita in potujeta na nasprotna pola celice.  

Zadnjo fazo mitotske delitve imenujemo telofaza. V tej fazi kromatide prispejo na svoj pol celice, 

kromosomi se despiralizirajo, delitveno vreteno se razgradi in oblikuje se jedrna ovojnica.  

Celica se nato na sredini uviha, nastane zažetek, ki citoplazmo predeli v dva dela in naposled loči dve 

hčerinski celici. Proces ločevanja imenujemo tudi citokineza. Hčerinski celici vsebujeta poln set 

kromosomov materinske celice (Jezernik, Veranič in Sterle, 2015; Golčer, Stušek in Sušnik, 1980). 
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Slika 1: Shema mitotske delitve (Gray, 1918) 

 

Slika 2: Mikroskopski posnetek poteka mitoze (Kladnik, 2005) 

 

 

2.1.2 DIFERENCIACIJA 

Medtem ko pojem rast opisuje povečanje mase in velikosti organizma, pojem razvoj opisuje 

spreminjanje organizma v širšem, saj vključuje tudi njegovo kompleksnost (Roberts, 1986; Beckett in 

Gallagher, 1992). Pri opisovanju razvoja organizma igra pomembno vlogo proces diferenciacije celic. 

Pojem diferenciacija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) opisan kot: 

“diferenciácija -e ž (á) nastajanje razlik v čem: nastala, poglabljala se je diferenciacija v stranki; 

ideološka, politična diferenciacija; diferenciacija znanosti na prelomu stoletja / družbena, razredna 

diferenciacija; diferenciacija na vasi nastajanje gospodarskih in družbenih razlik pri vaškem 

prebivalstvu, razslojevanje / dialektološka diferenciacija; diferenciacija praslovanščine / publ. 

diferenciacija cen za prevoz na posameznih relacijah različno določanje cen glede na razdaljo ♦ biol. 

diferenciacija celic razvoj celic s posebno obliko in zgradbo, ki ustreza njihovi funkciji” (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2014). 
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Že v SSKJ (2014) je pojem povezan tudi z biološko vsebino. S pojmom diferenciacija opisujemo 

razvoj oziroma spreminjanje celic z namenom ustrezati specifični funkciji. Kot primer lahko vzamemo 

diferenciranje zarodnih celic pri poškodbi tkiva. 

Kadar se določeno tkivo v organizmu poškoduje, se aktivirajo zarodne celice, ki se asimetrično delijo. 

Tako ima vsaka hčerinska celica svojo funkcijo. Ena izmed hčerinskih celic ostane zarodna celica, 

medtem ko se druga diferencira za določeno funkcijo (Slika 3) (Jezernik, Veranič in Sterle, 2015). 

 

Slika 3: Shema diferenciacije zarodnih celic (Cell differentiation and tissue, 2014) 

2.1.3 PREOBRAZBA 

Diferenciacija celic ima na makroskopski ravni velik vpliv na organizem. Kot posledica razvoja in 

rasti celic se razvijajo in rastejo tudi večcelični organizmi, ki so v osnovi sestavljeni iz celic. Celična 

rast in njihova diferenciacija predstavljata mehanizem njihove preobrazbe, ki jo lahko delimo na 

popolno in nepopolno (Audesirk in Byers, 2014).  

2.1.3.1 POPOLNA PREOBRAZBA 

S pojmom popolna preobrazba opišemo način razvoja, kjer se iz jajčeca izleže ličinka, ki ni podobna 

odrasli živali, nato pa se v postopku metamorfoze spremeni v odraslo žival. Najbolj klasičen primer 

živali s popolno preobrazbo je metulj.  

Po spolnem razmnoževanju metulj izleže jajčeca. Iz jajčeca se izleže ličinka, ki jo imenujemo tudi 

gosenica. Gosenica ni ne vizualno ne fiziološko podobna metulju. Med svojim razvojem se gosenica 

večkrat levi (Slika 4), ko nastopi zadnja levitev, se obda z zaščitnim ovojem in se zabubi (Slika 5). Ko 

je proces metamorfoze končan, iz bube izstopi metulj (Roberts, 1986; Audesirk in Byers, 2014). 

 

Slika 4: Gosenica v procesu levitve (Butterfly school, 2016) 
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Slika 5: Zabubljena gosenica (Butterfly school, 2016) 

 

2.1.3.2 NEPOPOLNA PREOBRAZBA 

Primeri živali, ki se razvijajo z nepopolno preobrazbo, so muhe enodnevnice, kačji pastirji in žabe. V 

nasprotju s popolno preobrazbo ta tip razvoja nima vmesne faze, imenovane buba. Žival, ki se izvali, 

je že podobna odrasli živali. Določene lastnosti pridobi s spolno zrelostjo. 

Primer nepopolne preobrazbe je razvojni krog žabe. Prva stopnja razvojnega kroga žabe je zunanja 

oploditev jajčec, ki jih samica izleže. Jajčeca imenujemo mrest. Od oploditve do izvalitve paglavca iz 

jajčeca preteče približno od pet do šest dni. Ko se paglavec izleže, počasi raste in se razvija. V tej 

razvojni stopnji se dokončno razvijejo organi, zrastejo najprej zadnje, nato sprednje noge oz. kraki. Po 

približno desetih dneh od izvalitve nastopi absorpcija repa in po približno 12 dneh se razvoj konča in 

nastane odrasla žaba (Behler, 2005; Roberts, 1986).   
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2.2 UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Učni načrt za predmet naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole definira pouk naravoslovja kot 

predmet, pri katerem »… učenci z raznovrstnimi spoznavnimi postopki spoznavajo in razvijajo 

razumevanje naravoslovnih pojmov in zakonitosti, ki so podlaga za razumevanje pojavov v naravi …« 

(Program osnovna šola: Naravoslovje, Učni načrt, 2011, str. 5). Učenci pri pouku naravoslovja 

nadgradijo svoje znanje, ki so ga pridobili v prejšnjih letih šolanja pri predmetih, kot so naravoslovje 

in tehnika, spoznavanje narave ipd. Predmet naravoslovje je priprava na kasnejše bolj specifične 

predmete – biologijo, kemijo, fiziko. Zato je pomembno, da učenci dobro usvojijo novo terminologijo, 

na kateri bodo v kasnejših letih gradili svoje znanje. 

Pravilnik o potrjevanju učbenikov (2015) določa, da mora biti vsak učbenik napisan po ciljih ter 

standardih znanja, določenih v učnem načrtu. Vsebine v učnem načrtu za predmet naravoslovje v 

sedmem razredu osnovne šole so razdeljene v štiri glavne sklope: 

 Snovi, 

 Energija, 

 Živa narava, 

 Vplivi človeka na okolje (Program osnovna šola: Naravoslovje, Učni načrt, 2011). 

Za diplomsko delo je pomemben sklop Živa narava, zato se bom v nadaljevanju osredotočil na ta del 

učnega načrta. Operativni cilji, ki opredeljujejo znanje sedmošolcev v sklopu Živa narava ter se 

vsebinsko nanašajo na moje diplomsko delo, so naslednji: 

 učenci spoznajo, da oplojeno kokošje jajce vsebuje zarodek; 

 učenci razumejo, da sta rast in razvoj živali povezana z nastajanjem novih celic (s celično 

delitvijo), njihovo rastjo in diferenciacijo; 

 učenci spoznajo osebni razvoj živali (embrionalni in postembrionalni razvoj – neposredni in 

posredni) in preobrazbo (popolno, nepopolno preobrazbo) na izbranih primerih. 
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Tabela 1: Pregled operativnih učnih ciljev po osnovnošolski vertikali za temo Rast in razvoj 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Predmet Spoznavanje okolja 
Naravoslovje in 

tehnika 
Naravoslovje 

Operativni 

učni cilji 

Učenci 

spoznajo, 

kaj 

potrebujejo 

sami in kaj 

druga živa 

bitja za 

življenje. 

Učenci spoznajo, 

da se ljudje in 

živali rodijo, 

rastejo, imajo 

potomce, se 

postarajo in 

umrejo. 

 

Učenci spoznajo, 

da imajo živali 

potomce, ki 

navadno izhajajo 

iz samca in 

samice, in da so 

potomci njim 

podobni. 

Učenci vedo, 

kako otrok 

nastane, se 

razvija v 

materi, se 

rodi in raste 

ter kako se 

razmnožujejo 

druga živa 

bitja. 

Učenci 

znajo 

pojasniti, 

da so ljudje 

in tudi vsa 

druga živa 

bitja 

zgrajena iz 

celic. 

 

Učenci 

znajo 

razložiti, da 

se živa bitja 

spreminjajo 

zaradi rasti 

in razvoja 

(izbirni 

učni cilj). 

/ Učenci razumejo, 

da so organizmi 

zgrajeni iz celic in 

da imajo celice 

notranjo zgradbo. 

 

Učenci spoznajo, 

da so celice zelo 

majhne in da so 

mnogi večcelični 

organizmi (tudi 

človek) zgrajeni iz 

več tisoč milijard 

celic. 

 

Pri pregledu osnovnošolske vertikale učnih načrtov predmetov lahko opazimo, da se učenci s tematiko 

rasti in razvoja konkretno srečajo šele v četrtem razredu (Tabela 1). Cilj, ki to opredeljuje, je v učnem 

načrtu označen kot izbirni, kar pomeni, da ga učitelj lahko vključi v svoj učni proces po lastni presoji.  

Je pa seveda pomembno, da učenci usvojijo predhodno znanje, ki ga bodo potrebovali pri razumevanju 

te vsebine. Potrebujejo znanje o celicah, s čimer se spoznajo v četrtem razredu, in nato to znanje 

nadgradijo v šestem razredu. Že v drugem razredu se spoznajo s konceptom razvoja živali skozi 

življenjski cikel ter s konceptom razmnoževanja in potomcev. Ta koncept zopet nadgradijo v tretjem 

razredu, ko podrobneje spoznajo razvoj otroka v maternici.  

V šestem razredu poglabljajo znanje o celicah ter se spoznajo s celično notranjo zgradbo. V sedmem 

razredu v vsebini rasti in razvoja osebkov od rojstva do smrti povežejo vse omenjene predhodne 

sklope v celoto.  
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2.3 METODE DELA Z BESEDILOM 
Učenje z učbenikom lahko uvrstimo med metode dela z besedilom, ki jih Tomić (1997) uvršča med 

verbalno-tekstualne metode, kjer se učenec vrača nazaj k delom učnega gradiva, ki jih ni razumel, in s 

tem zagotavlja pregled nad svojim znanjem. Navaja, da je ta metoda primerna za učence, ki imajo že 

razvite bralne sposobnosti. Učno gradivo je treba prilagoditi kognitivni stopnji učencev oziroma 

izbrati učno gradivo, primerno razvojni stopnji učencev (Blažič, 1998; Tomić, 1997). 

Delo z besedilom se v osnovnih šolah najbolj uporablja za poglabljanje in sistematiziranje znanja ter 

za usvajanje novega znanja. Pozitivna stran učbenikov je, da se v našem šolskem sistemu uporabljajo 

včasih že kot primarni vir učne snovi, zato je pomembno, da učence naučimo njihove pravilne uporabe 

(Tomić, 1997). Učenci se morajo z učbenikom na začetku šolskega leta poglobljeno spoznati. 

Razumeti morajo, po kakšnem sistemu je priporočeno, da se lotijo branja besedila, saj se zgradba 

učbenika glede na avtorje razlikuje, kar je treba med šolskim leto obnavljati. Pomembno je tudi, da 

učitelj učence opozori na tiste dele, ki so pomembni za kakovostno učenje (Blažič, 1998). 

 

2.3.1 UČENJE Z VEČPREDSTAVNIMI GRADIVI 

Mayer (2003) definira učenje iz večpredstavnostnih gradiv kot učenje iz gradiva, ki vsebuje besedilo 

in slike. Pri tem je besedilo lahko napisano ali govorjeno, slike pa statične (npr. fotografije, skice, 

grafi, zemljevidi ipd.) ali dinamične (npr. animacije, videoposnetki ipd.), torej lahko vključujejo 

gibanje ali ne (R. C. Clark in C. Lyons, 2011; Mayer, 2003). Med večpredstavno gradivo lahko na 

osnovi definicije uvrstimo tudi uporabo fizičnih učbenikov, saj ti vsebujejo statične slike in besedilo 

(Mayer, 2009, 2014a, 2014b). 

R. C. Clark in C. Lyons (2011) navajata različne vrste slik v večpredstavnem gradivu: 

 dekorativne, 

 reprezentativne, 

 mnemonične, 

 organizacijske, 

 relacijske, 

 transformacijske, 

 interpretativne. 

Dekorativne slike so gradivu dodane z namenom estetske obogatitve gradiva. Imajo motivacijski 

namen, povezane so z obravnavano vsebino, a ne prispevajo ničesar h končnemu učnemu cilju, 

kateremu je namenjeno gradivo. Reprezentativne slike ilustrirajo neki element iz učne snovi, 

predstavljen v besedilu. Mnemonične slike so namenjene lažjemu razumevanju in pomnjenju 

informacij. R. C. Clark in C. Lyons (2011) sicer poudarjata, da so mnemonične grafike zelo specifične 

glede na jezik, v katerem je besedilo napisano, toda kljub temu zelo uporabne.  

Organizacijske slike prikažejo razmerja med posameznimi pojmi. To so lahko na primer 

organizacijska drevesa in miselne mape. Med relacijske slike spadajo tortni diagrami, grafi ter 

histogrami, ki prikažejo kvantitativno odvisnost dveh spremenljivk. Med transformacijske slike 

spadajo animacije, videoposnetki in diagrami, ki prikazujejo neki časovni potek. Zadnja vrsta slik, 

interpretativne slike, se pogosto uporabljajo v naravoslovju, saj je njihov namen prikazati procese, ki 

jih s prostim očesom ne vidimo, oziroma so abstraktni. Primer predstavlja shema poteka kemijske 

reakcije na delčni ravni ali skica poteka delitve celice. 
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Mayerjeva kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo poudarja tako imenovano smiselno učenje 

(ang. meaningful learning), kjer gradivo, ki ga učenec prebere, sam pri sebi oblikuje v koherentno 

kognitivno strukturo in jo nato integrira z že obstoječimi koncepti. Izziv oblikovanja večpredstavnih 

gradiv je v primernem vodenju učenca pri ustreznem kognitivnem procesiranju med učenjem, da ta ne 

presega zmogljivosti svojega delovnega spomina. Mayer opredeljuje tri različne tipe zahtev, ki se 

pojavljajo za sistem obdelave informacij učenca med učenjem: 1) nebistveno; 2) bistveno in 3) 

generativno kognitivno procesiranje. Nebistveno kognitivno procesiranje predstavlja nezaželeno 

dejavnost, saj ne stremi k učnim ciljem gradiva. Ta vrsta procesiranja informacij se pojavi zaradi 

neustrezno oblikovanega gradiva, npr. če je slika postavljena na eni strani učnega gradiva, opis, ki to 

sliko dopolnjuje, pa na drugi strani, kar prisili bralca, da mora stran obračati, če želi sliko in besedilo 

ustrezno integrirati. To dodatno delo lahko privede do preseganja zmogljivosti delovnega spomina, kar 

naposled onemogoči učinkovito učenje (Mayer, 2014b).  

Druga vrsta obdelave informacij, ki jo Mayer opisuje, je bistveno kognitivno procesiranje. Ta vrsta 

procesiranja je pri bralcu odgovorna za gradnjo verbalnih in slikovnih predstavitev v delovnem 

spominu, ki so identične tistim v učnem gradivu. Proces ustvarjanja teh mentalnih predstavitev je bolj 

ali manj zapleten – odvisno od kompleksnosti učnega gradiva. Bolj kompleksne vsebine bodo 

potrebovale večjo količino bistvenega procesiranja, kot manj kompleksne (Mayer, 2014b). 

Zadnja vrsta procesiranja podatkov je generativno kognitivno procesiranje, ki predstavlja kognitivno 

procesiranje z namenom globljega razumevanja vsebine, predstavljene preko učnega gradiva, in je 

odvisno od motivacije učenca (Mayer, 2014b). 

Mayer (2014a) na osnovi empiričnih raziskav podrobneje opredeljuje načela za razvoj učinkovitih 

večpredstavnih učnih gradiv, ki temeljijo na reduciranju oz. minimiziranju nebistvenega kognitivnega 

procesiranja, obvladovanju bistvenega kognitivnega procesiranja in spodbujanju generativnega 

kognitivnega procesiranja (Tabela 2: Razdelitev osnovnih Mayerjevih načel (Mayer, 2014b). V 

nadaljevanju bodo predstavljena tista načela, ki so pomembna za to diplomsko delo. 

Tabela 2: Razdelitev osnovnih Mayerjevih načel (Mayer, 2014b) 

CILJ NAČELO OPIS / NAMEN 

Zmanjšanje nebistvenega 

procesiranja 

Načelo koherence Izločitev nebistvenih 

informacij 

Načelo poudarjanja Poudariti bistvene informacije 

Načelo redundance Če je besedilo govorjeno, naj 

ne bo tudi napisano 

Načelo prostorske povezanosti Besedilo in vizualni elementi 

naj bodo v gradivu skupaj 
Načelo segmentiranja Razdelitev gradiva na manjše 

enote 

Obvladovanje bistvenega 

procesiranja 

Načelo predhodnega učenja Učenca pred branjem 

seznanimo s ključnimi pojmi 

Načelo modalnosti Raje uporabimo govor kot 

napisano besedilo 

Spodbujanje generativnega 

procesiranja 

Načelo večpredstavnosti Uporaba slik in besedila, 

namesto samega besedila 

Načelo osebnosti Besedilo oblikujemo tako, kot 

bi pripovedovala neka oseba 

Načelo vodenega odkrivanja Učenca preko namigov in 

povratnih informacij vodimo, 

da sam odkriva rešitve za 

probleme 
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Načelo glasu Za govorjeno besedilo 

uporabimo človeški glas 

Načelo poosebitve Osebam na zaslonu dodamo 

človeške poteze 

Načelo samorazlage Učenec oblikuje samorazlago 

Načelo risanja Učenec nariše risbo, ki se 

vsebinsko nanaša na učno 

gradivo 

 

Načelo koherence izpostavlja, da je učenje iz večpredstavnega gradiva uspešnejše, kadar so nebistvene 

informacije (v obliki besedila ali slik) izključene. Nebistvene informacije npr. predstavlja dodajanje 

zanimivih informacij v besedilo, ki se na obravnavano tematiko nanašajo le delno in se ne navezujejo 

na učne cilje. Ob vključitvi teh nebistvenih informacij obstaja večja verjetnost, da bodo učenci to 

nebistveno informacijo navedli kot glavno sporočilo sporočilo besedila. To načelo izpostavlja 

pomembnost izločitve nebistvenih elementov gradiva, saj ti ne pripomorejo k pomnjenju bistvenih 

prebranih informacij, temveč jih kvečjemu zapostavljajo. 

Če se ne moremo izogniti izločitvi nebistvenih informacij (oz. zanimivosti) iz besedila, je pomembno, 

da označimo tiste dele besedila, ki so ključni za usvajanje zastavljenih učnih ciljev gradiva. To načelo 

Mayer poimenuje načelo poudarjanja. V učbenikih velikokrat najdemo zanimive informacije, ki naj bi 

učencem približale izbrano tematiko, zato je treba paziti, da s krepkim besedilom, podčrtovanjem, 

puščicami, z obkroženimi elementi ipd. označimo ključne informacije gradiva in tako usmerjamo 

učenčevo pozornost k bistvenim informacijam obravnavane vsebine.  

Mayer je v svojih raziskavah odkril, da je učenje iz večpredstavnega gradiva uspešnejše, kadar je 

ustrezna slika umeščena tik ob besedilu, na katerega se navezuje, kot kadar jo postavimo dlje stran. 

Mayer to imenuje načelo prostorske povezanosti. To načelo se v mojem empiričnem delu povezuje 

tudi z načelom segmentiranja. Osnova tega načela je, da besedilo razdelimo na manjše enote in tako 

poskušamo obvladovati bistveno kognitivno procesiranje. Seveda ta segmentacija ne sme biti 

pretirana, saj lahko pripelje do zmedenega bralca, ki lahko ob preveliki razbitosti besedila izgubi rdečo 

nit branja, oziroma v povezavi z načelom prostorske povezanosti ne more razbrati, katero besedilo 

pravzaprav spada k vizualnemu elementu in katero ne (Mayer, 2014a). 

Z načelom predhodnega učenja tako kot pri načelu sigmentiranja poskušamo obvladovati bistveno 

kognitivno procesiranje. Pri tem uspešnost z večpredstavnim gradivom povečamo, če učenca 

predhodno seznanimo z opisom imen in značilnostmi ključnih elementov v gradivu (Mayer, 2014a). 

Pomemben del vizualnega vidika učbenikov je tudi poravnava besedila, ki morda lahko vpliva na 

dojemanje učencev. Naslednja je količina besedila, ki spremlja neko sliko ali skico – več ali manj 

besedila lahko povsem drugače vpliva na učence in njihovo končno razumevanje prebrane snovi, kot 

je ugotovil že Mayer v načelu koherence (Seong-un, Sung-man, Eun-ae in Il-ho, 2016). Potrebno je 

tudi vprašanje, ali je besedilo ob sliki sploh pomembno. Ali lahko slika oziroma diagram ustrezno 

prikaže neki cilj brez pomožnega besedila? Tudi za to težavo je Mayer oblikoval načelo, ki se imenuje 

načelo večpredstavnosti in poudarja, da je pomembno, da v gradivu uporabljamo obe predstavni obliki 

– slike in besedilo. 

Pomembna je tudi ustreznost slikovnega gradiva. Slike in diagrami ne smejo biti preveč zapleteni, 

neprilagojeni kognitivni stopnji bralca, nekakovostni, da ne izpolnjujejo cilja, kateremu so namenjeni 

– učencu predstaviti ključne informacije na lažji način. Lahko so tudi preveč udarni, da odvračajo 

učenčevo pozornost od besedila, tako da se osredotočajo le na to udarno slikovno gradivo, ne pa tudi 

na besedilo, ki prav tako doda neko vrednost k učenju. Vsi ti elementi lahko predstavljajo distrakcijo v 

učnem procesu (Peterson 2016; Mayer 2014a). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Učbeniki so pomemben del učnega procesa, saj so izdelani tako, da sledijo učnim ciljem, določenim z 

učnimi načrti (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015). Za učence in učitelje je pomembno, da so 

učbeniki, ki so jim na voljo, čim bolj kakovostni, saj to vpliva na učinkovitost učenja s pomočjo 

učbenika. Učbeniki vsebujejo besedilo in slike, zaradi česar jih lahko opredelimo kot večpredstavno 

gradivo (Mayer in Moreno, 2003). Z učenjem in s poučevanjem s pomočjo večpredstavnih gradiv se 

ukvarjajo številni raziskovalci, npr. Mayer (2014a), ki je na osnovi empiričnih raziskav podrobneje 

opredelil načela za razvoj učinkovitih večpredstavnih učnih gradiv. Na ta načela se bom osredotočil na 

primeru učnega gradiva za predmet s področja embrionalnega in postembrionalnega razvoja pri 

predmetu naravoslovje v 7. razredu osnovne šole. 

3.2 RAZISKOVALNI CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Cilja diplomskega dela sta: 

1. Opredeliti učinkovitost učnega gradiva za doseganje učnih ciljev s področja embrionalnega in 

postembrionalnega razvoja pri predmetu naravoslovje v 7. razredu osnovne šole. 

2. Izbrati del učnega gradiva, pri katerem so imeli učenci največ težav z razumevanjem, in s 

pomočjo očesnega sledilca analizirati možne razloge za slabše razumevanje izbranega dela 

gradiva.  

Za dosego prvega cilja sem si zastavil dve raziskovalni vprašanji: 

1. Kaj učenci po končanem učenju z učnim gradivom navedejo kot glavna sporočila učnega 

gradiva? 

2. Kako uspešni so učenci pri reševanju nalog, ki se nanašajo na vsebino specifičnih delov 

učnega gradiva? 

Za dosego drugega cilja sem si zastavil naslednje raziskovalno vprašanje: 

3. Zakaj izbrani del učnega gradiva učencem povzroča težave pri razumevanju? 

3.3 METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Raziskovalni del diplomskega dela je temeljil na kvantitativnih in kvalitativnih analizah pridobljenih 

empiričnih podatkov.  

3.3.1 OBJEKTIVNOST, ZANESLJIVOST IN VELJAVNOST 

Objektivnost raziskovanja sem si zagotovil tako, da sem vsakemu učencu omogočil enake razmere za 

reševanje. Učenec si je lahko vzel, kolikor časa je potreboval, tako za branje učnega gradiva, kot tudi 

za reševanje vprašalnikov in preizkusa znanja. Prav tako sem poskrbel, da so bile na obeh osnovnih 

šolah karseda identične postavitve miz, stolov ter računalniške opreme. Objektivnost sem zagotovil 

tudi pri obdelavi podatkov. Podatke, pridobljene z vprašalnikom o oceni predznanja, vprašalnikom o 

sporočilu učnega gradiva ter s preizkusom znanja, sem obdelal s točkovnikom, ki ni dopuščal nobene 

subjektivizacije.  

3.3.2 OPIS VZORCA 

Vzorec je bil priložnosten, sestavljen iz 50 učencev dveh osnovnih šol, pri čemer je bila ena osnovna 

šola iz osrednjeslovenske in druga iz goriške regije. Izbrani so bili učenci sedmega razreda, saj se z 

vsebino učnih ciljev, obravnavanih v izbranem učnem gradivu, pri pouku naravoslovja še niso srečali. 

Vzorec je sestavljalo 23 deklet in 27 fantov. V tem vzorcu je bil tudi učenec četrtega razreda, ki je bil 

po mnenju njegovih učiteljic nadarjen za naravoslovje.  
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3.3.3 OPIS UČNEGA GRADIVA IN INSTRUMENTOV 

3.3.3.1 UČBENIŠKO GRADIVO 

Za analizo je bilo izbrano poglavje Rast in razvoj do smrti iz učbenika za naravoslovje v 7. razredu 

osnovne šole Dotik narave 7 (Devetak, Cvetko in Kotar, 2013), (Priloga 1). Poglavje je sestavljeno iz 

glavnega besedila in slik s spremnim besedilom (Slika 7).  

 

Izbrano učbeniško gradivo lahko razdelimo na šest območij, kjer se vsako od njih navezuje na svoj 

vsebinski sklop. Območja so pri analizi z očesnim sledilcem predstavljala območja zanimanja, zato 

sem jim določili oznake (Tabela 2, Slika 8). 

Prvo območje (C1) predstavlja uvodno besedilo, ki učencem razloži, o kateri temi govori poglavje. 

Drugo območje (C2) govori o rasti in razvoju osebkov, kjer se učenci srečajo z novimi izrazi, kot so 

spojek ali zigota in postembrionalni razvoj. Tretje območje (C3) se nanaša na razvoj s preobrazbo, kjer 

je osrednja tema opis razvoja s popolno in nepopolno preobrazbo. Prvi trije sklopi vsebujejo le 

besedilo, naslednji trije tudi slike. Četrto območje (C4) vsebuje sliko nimfe kačjega pastirja s 

spremnim besedilom, kar se navezuje na območje C3, vendar ne vsebuje informacij, ki bi bile ključne 

za razumevanje besedila v območju C3. Vsebuje tudi sliko kokoši, jajca in piščanca s spremnim 

besedilom, ki opisuje valjenje jajc pri kokoši, natančneje število jajc, ki jih kokoš izleže, po kolikem 

času se iz jajca izvali piščanec in po kolikem času je piščanec odrasel. Ta slika se navezuje na območje 

C2, ki govori o rasti in razvoju osebkov, prav tako pa ne vsebuje informacij, ki bi bile ključne za 

razumevanje besedila v območju C2. Peto območje (C5) vsebuje diagram diferenciacije zarodnih celic 

Slika 6: Dve strani iz učbenika Dotik narave 7 (Devetak, Cvetko in Kolar, 2013) 
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s spremnim besedilom, ki opisuje princip zdravljenja obolenj z matičnimi celicami, kar predstavlja 

informacije, ki niso predstavljene v glavnem besedilu. Šesto območje (C6) vsebuje diagrama razvojnih 

krogov organizmov s popolno in organizmov z nepopolno preobrazbo ter fotografije razvojnih stopenj 

metulja in fotografije škratcev in slikovno dopolnjuje, oz. predstavlja informacije, ki jih lahko 

razberemo iz besedila v območju C3.  

Izpostaviti je treba tudi velik moder pravokotnik, ki zavzema kar 25 odstotkov druge strani. V njem 

najdemo povzetek prebrane snovi, vprašanja za razmislek in na koncu še slovarček neznanih besed1. 

Tabela 3: Razdelitev gradiva na območja 

 

3.3.3.2 VPRAŠALNIK O OCENI PREDZNANJA 

Z namenom natančnejše opredelitve vzorca so sodelujoči učenci pred učenjem iz učnega gradiva rešili 

vprašalnik, v katerem so na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenili svoje predznanje o 

embrionalnem in postembrionalnem razvoju. Trditve so se nanašale na posamezna območja: 

 trditev 1: Rast in razvoj živali (C1), 

                                                           
1 V tem primeru je neznan oziroma nov pojem le zarodne celice. 

OZNAKA ELEMENT 

C1 Uvodno besedilo z naslovom Rast in razvoj živali 

C2 Glavno besedilo z naslovom Rast in razvoj osebkov 

C3 Glavno besedilo z naslovom Razvoj s preobrazbo 

C4 Slika kačjega pastirja in slika kokoši, z besedilom slik 

C5 Slika diferenciacije celic z besedilom 

C6 Slika na drugi strani, ki prikazuje razvojne kroge metulja in žabe, ter sliki, ki prikazujeta 

popolno preobrazbo metulja in nimfe škratca 

Slika 7: Vizualna razdelitev gradiva na območja 
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 trditev 2, 3 in 5: Razvoj s preobrazbo (C3), 

 trditev 4 in 6: Rast in razvoj osebkov (C2). 

Vprašalnik je v Prilogi 2. 

3.3.3.3 VPRAŠALNIK IN PREIZKUS ZNANJA O VSEBINI UČNEGA GRADIVA 

V diplomskem delu je bil uporabljen vprašalnik z vprašanjem odprtega tipa, kjer so učenci takoj po 

končanem učenju z gradivom opredelili glavna sporočila obravnavanega poglavja. Za tem je bil 

uporabljen preizkus znanja, sestavljen iz 30 vprašanj. Na vsebino posameznega območja učnega 

gradiva (C1–C6) se je nanašalo pet vprašanj. Vprašanja so bila izbirnega tipa (drži/ne drži), kjer so 

učenci imeli tudi možnost izbire odgovora ne vem. Vprašalnik je v Prilogi 3. 

3.3.3.4 OČESNI SLEDILEC 

Za sledenje očesnemu gibanju testirancev ob učenju z izbranim učnim gradivom sem uporabil očesni 

sledilec znamke Tobii Pro X2 – 30. Frekvenca zbiranja podatkov tega sledilca je 30 Hz, z natančnostjo 

0,4 stopinje vidnega kota. Učenci so bili od zaslona odmaknjeni od 40 do 90 cm. 

3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Učenci so pred začetkom branja strani iz učbenika rešili vprašalnik o oceni predznanja. Sledila je 

uporaba očesnega sledilca Tobii Pro X2-30. Z učenci sem izvedel kalibracijo. Po končani kalibraciji 

sem dal naslednja navodila:  

»Na računalniškem zaslonu bo prikazano poglavje, vzeto iz učbenika za naravoslovje v sedmem 

razredu. Vsebina, ki bo prikazana na teh dveh straneh, je vsebina, s katero se v razredu še niste srečali. 

Tvoja naloga bo, da si predstavljaš, da si v šoli manjkal/a pri obravnavi te vsebine in se moraš zdaj 

sam/a naučiti, kar so tvoji sošolci obravnavali pri pouku. Časovno nisi omejen/a, vzemi si toliko časa, 

kolikor ga potrebuješ. Ko končaš z branjem, pritisni preslednico in nato boš rešil/a še nekaj nalog iz 

vsebine, ki jo boš bral/a.« 

Nato so učenci samostojno brali učbeniško gradivo na računalniškem zaslonu, pri čemer sem jih 

snemal z očesnim sledilcem. Čas učenja ni bil omejen. Po končanem učenju so učenci izpolnili 

vprašalnik in preizkus znanja o vsebini učnega gradiva. 

3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Za odgovor na prvo raziskovalno vprašanje sem izvedel kategorizacijo odgovorov odprtega tipa v 

vprašalniku o sporočilih učnega gradiva. Odgovore sem kategoriziral po vsebinskih območjih v učnem 

gradivu (C1–C6), pri čemer sta bili območji C3 in C6 združeni kot isto vsebinsko območje, saj C6 

slikovno dopolnjuje C3, oz. predstavlja informacije, ki jih lahko razberemo iz besedila v območju C3. 

Za odgovor na drugo raziskovalno vprašanje sem s programom Microsoft Excell 2016, ki mi je 

omogočil izračun povprečne vrednosti točk s standardnim odklonom, analiziral podatke, pridobljene s 

preverjanjem znanja. Pri tem sem uporabil točkovnik. Največje možno število točk je bilo 30, torej je 

za vsako pravilno rešeno vprašanje testiranec dobil 1 točko. Za nepravilne odgovore točk nisem 

odšteval, temveč je testiranec za nepravilen odgovor dobil 0 točk. Kot nepravilen odgovor sem štel 

tudi odgovor »ne vem«, oziroma če vprašanja sploh ni rešil. Podatke iz očesnega sledilca sem za 

namen odgovora na tretje raziskovalno vprašanje obdelal v programu Tobii Studio Enterprise. 
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3.6 REZULTATI 

3.6.1 ANALIZA VPRAŠALNIKA O OCENI PREDZNANJA 

Z vprašalnikom o oceni predznanja sem želel ugotoviti, kakšno mnenje imajo učenci o svojem 

poznavanju učne vsebine rast in razvoj živali od rojstva do smrti.  

Povprečna vrednost samoocene o poznavanju omenjene učne vsebine na lestvici od ena do pet, kjer 

vrednost ena pomeni vem zelo malo in vrednost pet pomeni vem zelo veliko, je bila 2,7, s standardno 

deviacijo 0,75.  

Tabela 4: Frekvenčne porazdelitve označenih trditev za oceno predznanja posameznega učnega sklopa. 

 Trditev 1 Trditev 2 Trditev 3 Trditev 4 Trditev 5 Trditev 6 

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Frekvenca 

učencev 

6 12,0 42 84,0 7 14,0 0 0,0 21 42,0 1 2,0 

 

Od trditev, ki opisujejo vsebino obravnavanega poglavja iz učbenika, za učence velja v povprečju 1,6 

od 6 trditev, pri čemer je iz Tabele 4 razvidno, da so učenci zelo prepričani v svoje znanje o razvojnem 

krogu metulja (trditev 2), saj je kar 84,0 % učencev označilo, da znajo razložiti razvoj metulja od 

jajčeca do odrasle živali.  

Najbolj neprepričani v svoje znanje so bili učenci pri trditvi 4, ki se navezuje na poznavanje pojma 

postembrionalni razvoj (0,0 %), in trditvi 6, ki se nanaša na opis nastanka spojka ali zigote (2,0 %). 

Tudi ostali deleži so precej nizki. Trditev 1, ki se nanaša na pomen pojma diferencirane celice in 

navedbo primerov teh celic, je označilo le 12,0 % učencev. Podoben delež (14,0 %) se je pojavil tudi 

pri trditvi 3, ki učence sprašuje, če bi znali opisati potek nepopolne preobrazbe žuželke. Pri trditvi 5 je 

42,0 % učencev označilo, da poznajo pomen besede mrest.  

 

3.6.2 ANALIZA VPRAŠALNIKA O SPOROČILU UČNEGA GRADIVA 

Za odgovor na prvo raziskovalno vprašanje je bil analiziran vprašalnik o sporočilu učnega gradiva, ki 

so ga učenci izpolnili po zaključenem branju učnega gradiva in v katerem so morali navesti tri 

sporočila, ki so bila po njihovem mnenju glavna oz. osrednja tema prebranega. 

 

Tabela 5: Glavna sporočila prebranega učnega gradiva po mnenju učencev (1. del) 

Območje f Glavna sporočila (učenci) 

C1 13 1. Celice se tudi diferencirajo 

2. Obdobje rasti in razvoja pri živali 

3. Rast in razvoj se razlikujeta pri živalih 

4. Iz ene celice nastane več različnih vrst celic 

5. Da o se združita 2 spolni celici, se imenuje 

diferenciacija 

6. Da se celice razvijejo v drugačne celice 

7. Identefiracija - celice jemljejo snovi iz okolice za svojo 

rast in zato so si celice različne 

8. Razvoj celic večceličarja se imenuje (zelo nečitljivo) 

displiknacija 

9. Da iz ene celice nastane več različnih, vendar imajo 

enak dedni zapis 

10. O razvoju celic 

11. O tem, kako se celice preobrazijo 

12. Naučili smo se o razvoju celic 

13. Kako se razvijejo, kako temu rečemo 
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Tabela 6: Glavna sporočila prebranega učnega gradiva po mnenju učencev (2. del) 

C2 13 14. Kaj je spojek 

15. Kaj se zgodi z zarodkom (kako raste) 

16. Da združitev moških in ženskih celic pri živalih 

imenujejo zigota 

17. Jajčece, ko je oplojeno, se začnejo celice razmnoževati 

18. Ko se združita 2 spolni celici, nastane spojek 

19. Spojku se reče tudi zigot 

20. Kako poteka razvoj jajčeca v odraslo osebo 

21. Embrionalni razvoj - od oploditve do začetka rojstva 

22. Vem, kaj je to embrio 

23. Embrionalni razvoj 

24. Postembrionalni razvoj 

25. Da mora biti zarodek oplojen, če hočemo, da se izvali 

ali skoti mladič 

26. Ko se dve celici združita (oplojeni), se to imenuje 

spojek 

C3+C6 92 27. Preden bo nastal metulj, se more zabubiti 

28. Živa žival brez organov se imenuje nimfa 

29. Metulj se razvije iz jajčeca, prej je bil gosenica 

30. Da so živali lahko popolno ali nepopolno preobražene 

31. Da je paglavec pri žabi nepopolno 

32. Kaj je nepopolna in popolna preobrazba 

33. Kako se razvije metulj 

34. Nekatere živali imajo pravi razvoj, nekatere pa 
nepopolni 

35. Da nekatere živali imajo pravi razvoj, nekatere pa 

nepopolni 

36. Žaba, ko se oplodi, preide skozi nepopolno preobrazbo 

37. Metulj skozi popolno 

38. Razvoj metulja iz ličinke 

39. Nepopolni razvoj 

40. Da se živali razvijejo iz jajčec 

41. Razvoj metulja je popoln 

42. Razvoj žabe je nepopoln 

43. Jajčeca se spremenijo v paglavca, potem mu zrastejo 

noge, mu izgine rep in nastane žaba 

44. Žaba je nepopolna preobrazba 

45. Metulj je popolna 

46. Popolna preobrazba živali je, ko se spremenijo skoraj 

vse lastnosti 

47. Nepopolna preobrazba živali je, ko se spremeni le nekaj 

stvari/lastnosti 

48. Metulj se popolno preobrazi, žaba pa nepopolno 

49. Nepopolna preobrazba je, ko je zarodek podoben odrasli 

živali 

50. Metulj (gosenica) naredi popolno preobrazbo 

51. Žabe nimajo popolne preobrazbe 

52. Pri ličinkah ni popolnega razvoja 

53. Živali imajo več življenjskih obdobij (metulj) 

54. Kako neka žival vali jajca 

55. Paglavci, ko rastejo, so vedno bolj podobni odrasli 

živali 

56. Nepopolni in popolni razvoj – žival, ki je bolj podobna 

odrasli ali manj 

57. Poznamo popolni in nepopolni razvoj 

58. Nepopolna in popolna preobrazba 

59. Najbolj sem si zapolnil neposreden in posreden razvoj 

60. Popolna preobrazba: ko je metulj, oz. ko ima metulj 

čisto drugačne lastnosti kot ličinka 

61. Nepopolna preobrazba (npr. pri žabi), ko se npr. nekaj 

spremeni v zarodek 

62. Popolna preobrazba je, ko se bitje popolnoma spremeni 

63. Pri živalih je lahko popolno ali nepopolno 

64. Popolni in nepopolni 

65. To, da pri žabi poteka nepopolna preobrazba 

66. Da pri metulju pri nepopolni preobrazbi bube ni 

67. Razvoj metulja je popoln razvoj 

68. Razvoj žabe je nepopoln razvoj 

69. Kakšna je popolna preobrazba 

70. Nepopolni razvoj 

71. Živali brez pik se imenujejo nimfe 

72. Rast žabe iz paglavca 

73. Da se iz mresti (ki so jajčeca žabe) počasi razvije žaba 

74. Žaba se izleže iz jajčeca v mresti v paglavca ter 

postopoma v žabo 

75. Pri razvoju metulja se najprej iz jajčeca izleže ličinka, ki 

se zabubi in nato postane metulj 

76. Razvoj metulja od jajčeca do odraslih živali 

77. Metulj je najprej v bubi, potem v gosenici in šele čez 

nekaj časa nastane metulj 

78. Od mresta do žabe 

79. Razvoj metulja 

80. Kako nastane metulj 

81. Kako nastane žaba 

82. Razvoj metulja 

83. Kako se razvije metulj 

84. Razvoj metulja 

85. Razvoj žabe 

86. O žabi in njenem razvoju 

87. O metulju 

88. Razvoj metulja (jajčeca - gosenica - buba - metulj) 

89. Razvoj žabe (jajčece - paglavec z zadnjimi nogami - 

paglavec z obema nogama - žaba) 

90. **Skica razvojnega kroga metulja: 

91. Jajčece --> nepopolna preobrazba --> buba --> odrasel 

metulj 

92. Kako se razvije metulj 

93. Kako se razvije žaba 

94. Kako se kakšna žival razvija 

95. Paglavcu najprej zrastejo noge, potem mu zakrkne rep, 

potem pa mu zrastejo roke in potem se razvije v malo 

žabo 

96. Metulj je najprej gosenica in nato se zavije v bubo in iz 

bube se spremeni v metulja 

97. Kako so se razvili metulji 

98. Nimfa rdečega škratca nima na hrbtu nobenih pik 

99. Kaj so to nimfe 

100. O razvoju jajca in gosenice 

101. Pri razvoju žabe je najprej mrest, potem paglavci in 

nato se počasi razvije v nepopolno obliko žabe in nato v 

žabo; 

102. Da je metulj najprej gosenica 

103. Nimfe rdečega škratca nimajo na hrbtu dveh pik 
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Tabela 7: Glavna sporočila učencev o prebranem učnem gradivu (3. del) 

  104. Odraščanje 

105. Popolna preobrazba je takrat, ko iz oplojenega 

jajčeca nastane ličinka, ki se popolnoma razlikuje od 

odrasle živali 

106. Da nepopolna preobrazba pomeni, da se žival skoti 

kot žaba, ki je prvo paglavec 

107. Žival metulj pri nepopolni preobrazbi ima bubo, pri 

nepopolni pa ne 

108. Nepopolna preobrazba - ko žival ni še rojena in čisto 

"odrasla", ampak se še razvija 

109. Da se metulji preobrazijo s popolno preobrazbo 

110. Pri bubi je faza nepopolna preobrazba 

111. Popolna preobrazba metulja 

112. Nepopolna preobrazba žabe 

113. Da sta dve vrsti razvoja 

114. Primer, kako se razvije gosenica 

115. Da so nimfe kačji pastirji 

116. Da se metulj razvije iz 8 postopkov 

117. Kako žaba postane iz ličinke 

118. Kako se gosenica oplodi v metulja 

119. Jajčeca od žabe se imenujejo mrest 

C4 20 120. Da kokoš naredi veliko jajc, okoli 320 

121. Kokoš znese 320 jajc na leto 

122. Kačji pastir izleže jajčeca v vodi, da se prehranjujejo z drugimi živalmi 

123. Kokoš vsak dan izleže vsaj eno jajce 

124. U izlegu jajc o kokoših 

125. Kokoš na leto izleže 320 jajčec 

126. Piščanec je odrasel po 19 tednih 

127. Kačji pastirji ležejo jajčeca v vodi 

128. Pri piščancih se jajce izvali čez 21 dni, če je oplojeno 

129. Razvoj kokoši 

130. Kokoš na leto izvali približno 320 jajc, skoraj vsak dan enega, v oplojenem jajcu se piščanec razvija približno 21 dni, da 

odraste, pa traja približno 19 tednov 

131. V 19 dneh se izleže piščanček (zelo hitro - mislila sem, da potrebuje več časa) 

132. Kura znese lahko eno jajce na dan 

133. Da kokoš znese okoli 320 jajc na leto 

134. Koliko jajc izleže kokoška 

135. Kokoš na leto znese okoli 320 jajc 

136. Da se piščance izvali, potrebuje 21 dni, da odraste pa 19 dni 

137. Kokoši v povprečju znesejo 320 jajc letno 

138. Koliko jajc izleže kokoš 

139. Za kokoš, koliko jajc zvali 

C5 4 140. Da so se vse celice v našem telesu (krvne, kostne, kožne) razvile iz ene celice 

141. V našem telesu je 200 vrst celic 

142. Da znanstveniki poskušajo zdraviti neozdravljive bolezni z matičnimi celicami 

143. Zarodna celica – celica, ki se spremeni v druge celice 

Neuvršč

eno 

4 144. Da za jajčece pobira snovi iz narave 

145. V celicah 

146. V nimfah 

147. Živali niso iste, ko se izvalijo 

 

Tabela 8: Frekvenčne porazdelitve trditev, ki se nanašajo na posamezno območje 

 C1 C2 C3+C6 C4 C5 

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Frekvenca 

trditev 

13 8,9 13 8,9 92 63,0 20 13,7 4 2,7 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da se je največji delež (63,0 %) vseh navedenih glavnih sporočil nanašal na 

območji C3 in C6, ki opisujeta popolno in nepopolno preobrazbo. Temu s 13,7 % sledi območje C4, ki 

vsebuje dve fotografiji ‒ fotografijo kokoši z jajcem in s piščancem ter fotografijo ličinke kačjega 

pastirja s spremnim besedilom. Najmanj glavnih sporočil (2,7 %) so učenci namenili območju C5, ki 

vsebuje diagram diferenciacije zarodnih celic s spremnim besedilom.  
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Po vsebinski razporeditvi glavnih sporočil, ki so jih navedli učenci, glede na območja, na katera se 

nanašajo (Tabela 5–7), sem izvedel kvalitativno kategorizacijo (Tabela 9). Kot kriterij za oblikovanje 

kategorije sem izbrali najmanj dve trditvi na kategorijo. Ker se je ena trditev lahko navezovala na več 

kategorij, je število kategoriziranih trditev večje od dejanskega števila trditev. 

 

Tabela 9: Kategorizacija navedenih glavnih sporočil glede na posamezno območje 

C1 C2 C3+C6 C4 

Kategorija f f(%) Kategorija f f(%) Kategorija f f(%) Kategorija f f(%) 

Diferenciacija 7 4,4 Spojek ali 

zigota 

5 3,1 Razvoj 

metulja 

36 22,5 Kokoš - 

jajca 

14 8,8 

Razvoj celic 7 4,4 Embrionalni 

razvoj 

7 4,4 Razvoj 

žabe 

26 16,3 Kokoš - 

piščanec 

5 3,1 

      Popolni 

razvoj 

18 11,3 Kačji 

pastir 

3 1,9 

      Nepopolni 

razvoj 

23 14,4    

      Jajčeca 2 1,3    

      Nimfe 6 3,8    

 

Pri kategorizaciji trditev iz območja C5 ni bilo mogoče oblikovati kategorij, saj so se nanj nanašale le 

štiri trditve. Ena od trditev je opisovala, da so se vse celice v telesu razvile iz ene same celice; druga je 

navajala, da je v našem telesu 200 vrst celic; tretja se je navezovala na zdravljenje bolezni z matičnimi 

celicami in zadnja je definirala zarodno celico kot celico, ki se spremeni v druge celice.  

Iz kategoriziranih rezultatov lahko vidimo, da se velika večina trditev (69,6 %) nanaša na območji C3 

in C6, pri čemer se največji delež trditev nanaša na popolni in nepopolni razvoj na konkretnem 

primeru metulja (22,5 %) ali žabe (16,3 %). Več kot 10,0 % trditev se nanaša na tematiki o popolnem 

in nepopolnem razvoju na splošni ravni (11,3 %; 14,4 %). 

Na ostala območja se nanaša manj trditev. V območju C1 se na kategoriji diferenciacija in razvoj celic 

nanaša enak delež trditev (4,4 %). Primerljivo tej vrednosti se v območju C2 na kategorijo embrionalni 

razvoj nanaša 4,4 % trditev ter na kategorijo spojek ali zigota 3,1 % trditev. Obe območji lahko 

primerjamo z območjem C4, na katerega se prav tako ne nanaša veliko trditev. V tem območju sem 

glede na trditve oblikoval tri kategorije. Kokoš – jajca, kokoš – piščanec in kačji pastir. Izmed teh treh 

kategorij ima največ trditev kategorija kokoš – jajca (8,8 %), medtem ko je najmanj trditev od vseh 

oblikovanih kategorij prejela kategorija kačji pastir (1,9 %).  
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3.6.3 ANALIZA USPEŠNOSTI REŠEVANJA PREIZKUSA ZNANJA 

Za odgovor na drugo raziskovalno vprašanje je bil analiziran preizkus znanja, ki so ga učenci rešili po 

vprašalniku o sporočilu učnega gradiva. 

Tabela 10: Rezultati reševanja preizkusa znanja glede na posamezno območje 

 Celotne 

točke 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Največje 

možno 

število točk  

30 5 5 5 5 5   5 

Povprečna 

vrednost  
13,1 2,6 2,1 2,5 1,8 1,4 2,7 

Povprečna 

vrednost 

(%) 

43,7 51,2 42,4 50,8 36,0 28,0 54,0 

 

Iz Tabele 10 je razvidno, da so učenci v povprečju dosegli manj kot polovico točk (43,7 %). Najbolje 

so odgovarjali na vprašanja, vezana na vsebino popolne in nepopolne preobrazbe iz območij C3 (50,8 

%) in C6 (54,0 %) ter o rasti in razvoju (diferenciaciji) na splošno iz območja C1 (51,2 %), najslabše 

pa na vsebino diferenciacij zarodnih celic in njihove terapevtske vrednosti iz območja C5 (28,0 %). 

3.6.4 ANALIZA PODATKOV S POMOČJO OČESNEGA SLEDILCA 

Glede na analizo rezultatov vprašalnika o sporočilu učnega gradiva in preizkusa znanja o vsebini 

gradiva je bilo za tretje raziskovalno vprašanje izbrano območje C5. Območje vsebuje diagram 

diferenciacije zarodnih celic s spremnim besedilom, ki opisuje terapevtske zmožnosti zarodnih celic. 

Možni razlogi za slabše razumevanje izbranega dela gradiva so bili analizirani s pomočjo očesnega 

sledilca v programu Tobii Studio Enterprise (Slika 9). Pri tem je bilo 10,0 % učencev zaradi 

neustrezne kalibracije izločenih (Slika 12).  

 

Slika 8: Program za obdelavo podatkov, pridobljenih z očesnim sledilcem 
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Tabela 11: Analiza podatkov očesnega sledilca 

 Totalni čas fiksacij Totalni čas obiska Število obiskov 

 Absolutni 

(s) 

Relativni 

(%) 

Absolutni 

(s) 

Relativni 

(%) 

Absolutni Relativni 

(%) 

C5 30,3 100,0 38,3 100,0 5,3 100,0 

C5a 

(diagram) 

10,9 36,0 13,1 34,2 3,6 67,9 

C5b 

(besedilo) 
19,4 64,0 25,2 65,8 1,7 32,1 

 

Pri analizi fiksacij in obiskov sem zaradi boljše preglednosti območje C5 razdelili na dva dela. 

Območje C5a obsega diagram, C5b pa spremno besedilo diagrama. Totalni čas fiksacij nam pove 

celoten seštevek vseh fiksacij na območju. Po izračunu relativnega totalnega časa fiksacij dobimo 

podatek, da je skupni čas fiksacij na območju C5a (oziroma na diagramu) 36,0 %, na območju 

besedila (C5b) pa 64,0 %.  

Totalni čas obiska območja nam pove seštevek časa vseh obiskov območja. Obisk območja se šteje od 

trenutka začetka prve fiksacije na območju do konca zadnje fiksacije na območju, brez da bi učenec s 

pogledom fiksiral iz območja. Iz Tabele 12 je razvidno, da je relativni totalni čas obiska območja 

besedila večji (65,8 %) od časa obiska območja diagrama (34,2 %), pri čemer je relativno število 

obiskov večje na območju diagrama (67,9 %) kot na območju spremnega besedila (32,1 %). Iz 

podatkov je razvidno, da so učenci območje diagrama obiskali večkrat, vendar so se tu zadržali manj 

časa v primerjavi z območjem spremnega besedila. 

Tabela 12: Analiza branja besedila in diagrama v območju C5 

 
Ali C5 območje pogleda? Izločeni 

 
NE DA 

 

 

 

Ali pogleda besedilo in diagram? 

 
NE DA 

 

Ali 

prebere v 
celoti le 

besedilo? 

Ali 

prebere v 
celoti le 

diagram? 

Kako integrira besedilo in diagram? 

 
NE DA NE DA Nepovezano Zaporedno (Diagram -> Besedilo) Zaporedno (Besedilo -> Diagram) 

Popolno 

integrira 

 

     

Ali prebere oboje v celoti? Ali prebere oboje v celoti? 

 
 DA NE DA NE 

 
 

Česa ne prebere v celoti? 
 

Česa ne prebere v celoti? 

 Besedila Diagrama Obeh Besedila Diagrama Obeh 

f 2 1 0 3 6 20 7 1 0 0 1 2 0 0 1 5 

f(%) 4,0 2,0 0,0 6,0 12,0 41,0 14,0 2,0 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 2,0 10,0 

 

Pri analizi območja C5 z očesnim sledilcem sem najprej pogledal, ali je testiranec fiksiral svoj pogled 

v tem območju, kar pomeni, da je to območje pogledal. V tem območju 4,0 % učencev niso fiksirali 

svojega pogleda (Slika 9).   
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Iz Tabele 11 je razvidno, da je petina učencev (20,0 %) prebrala samo spremno besedilo ali samo 

diagram, pri čemer je 18,0 % učencev pregledalo diagram v celoti in 6,0 % učencev zgolj del 

diagrama.  

Učenci, ki so pogledali besedilo in diagram, so integrirali ta dva elementa na različne načine. Največ 

učencev (41,0 %) je bralo besedilo in diagram nepovezano, kar pomeni, da ju niso obravnavali kot 

vsebinsko povezano celoto, vendar so med branjem diagrama in spremnega besedila brali druge dele 

gradiva. Približno petina učencev (22,0 %) je predelovala diagram in spremno besedilo zaporedno, od 

tega je 16,0 % učencev najprej pogledalo diagram in nato besedilo, 6,0 % pa najprej besedilo in nato 

diagram. Samo en učenec (2,0 %) je med branjem besedila pogled usmerjal v diagram, kar je bilo 

kategorizirano kot integracija besedila in diagrama, vendar ju ni prebral v celoti. 

 

 
Slika 9: Primer bralnega vzorca, kjer učenec območja C5 

ni prebral 

 
Slika 10: Primer bralnega vzorca, kjer je učenec prebral 

besedilo in diagram, vendar nobenega do konca 

  

 
Slika 11: Primer bralnega vzorca integracije besedila in 

diagrama 

 
Slika 12: Primer bralnega vzorca, ki sem ga moral zaradi 

nekakovostnega sledenja zavreči 
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3.7 DISKUSIJA 

3.7.1 KAJ UČENCI PO KONČANEM UČENJU Z UČNIM GRADIVOM NAVEDEJO 

KOT GLAVNA SPOROČILA UČNEGA GRADIVA? 

Učenci so po končanem učenju z učnim gradivom navedli največ glavnih sporočil, ki so se nanašala na 

vsebino iz območja C3. To območje je v učbeniškem gradivu označeno kot eno izmed glavnih 

območij in razlaga popolno ter nepopolno preobrazbo. Učenci se te vsebine v šoli še niso učili, kljub 

temu je več kot tri četrtine učencev v vprašalniku o oceni predznanja ocenilo, da znajo razložiti razvoj 

metulja od jajčeca do odrasle živali, kar je predstavljalo enega od primerov popolne preobrazbe, 

opisane v omenjenem območju. Iz tega lahko sklepamo, da je predznanje učencev eden od možnih 

razlogov za navedbo te vsebine kot glavno sporočilo gradiva. To potrjuje tudi natančnejša vsebinska 

kategorizacija glavnih sporočil, kjer se največkrat pojavi prav popolna preobrazba na konkretnem 

primeru metulja. Drugi možni razlog je lahko ta, da je v primerjavi z ostalimi območji v tem območju 

največ besedila, zaradi česar so učenci to območje dojeli kot eno izmed glavnih vsebin. V omenjeno 

območje sem vključil trditve, ki bi lahko izhajale tudi iz učenja iz območja C6. Območje C6, ki 

vsebuje diagrama razvojnih krogov organizmov s popolno in organizmov z nepopolno preobrazbo ter 

fotografije razvojnih stopenj metulja in fotografije škratcev, slikovno dopolnjuje, oz. predstavlja 

informacije, ki jih razberemo iz besedila v območju C3. Opisano lahko predstavlja možni razlog za 

največje število opredeljenih glavnih sporočil iz omenjenih območiji, saj lahko učence slikovni del 

gradiva privlači, hkrati lahko olajša razumevanje vsebine besedila, kar potrjujeta tudi raziskovalca 

Mayer in Gallini (1990). Raziskovalca opredeljujeta, da je slikovni del gradiva, ki se navezuje na 

besedilo (sploh če je to besedilo manj razumljivo), bolj uspešen pri prenosu informacij (Mayer in 

Gallini, 1990). Iz tega izhaja tudi eno izmed načel za razvoj učinkovitih večpredstavnih učnih gradiv, 

ki temelji na pospeševanju generativnega kognitivnega procesiranja, tj. načelo večpredstavnosti. 

Načelo pravi, da uporaba slik in besedila v učnem gradivu z večjo verjetnostjo vodi k učinkovitejšemu 

učenju kot zgolj uporaba besedila (Mayer, 2014a). 

Ostala območja so si po frekvencah navedenih glavnih sporočil gradiva precej podobna. Pri tem 

najbolj izstopa območje C4, ki so mu učenci namenili skoraj petino trditev. To območje vsebuje 

slikovno gradivo, vendar ne vsebuje informacij, ki bi se neposredno nanašale na obravnavano snov, 

temveč vsebuje slike s spremnim besedilom, ki učencem podajajo zanimivosti. To dejstvo je 

pomembno, saj to pomeni, da imajo zanimivosti oziroma t. i. nepomembne informacije viden vpliv na 

pomnjenje učencev. To ugotovitev lahko navežemo na načelo za razvoj učinkovitih večpredstavnih 

učnih gradiv, ki temelji na reduciranju nebistvenega kognitivnega procesiranja, tj. načelo koherence. 

Načelo poudarja izločitev nebistvenih informacij iz učnega gradiva (Mayer, 2014a).  

Manj kot desetino glavnih sporočil so učenci namenili območjema C1 in C2, kar je presenetljivo, saj je 

v omenjenih območjih veliko koristnih informacij, ki se neposredno nanašajo na obravnavano vsebino. 

Območji sodita tudi med glavna območja gradiva, kar je nakazano z obarvanim ozadjem. Možna 

razloga za majhno število trditev sta lahko manjše predznanje učencev glede vsebin območij C1 in C2 

v primerjavi z vsebino območja C3 in prisotnost nebistvenega slikovnega gradiva ob območjih. 

Najmanjši delež glavnih sporočil se navezuje na vsebino območja C5, ki vsebuje shemo diferenciacije 

zarodnih celic ter opis načina zdravljenja bolezni z zarodnimi celicami. Ta tema je učencem tuja, 

besedilo je v tem delu učnega gradiva stisnjeno in majhno in ne najbolj privlačno na pogled, zato 

predvidevamo, da so učenci slabše brali ta del besedila, oziroma so se bolj osredotočili le na shemo 

poleg besedila.  
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3.7.2 KAKO USPEŠNI SO UČENCI PRI REŠEVANJU NALOG, KI SE NANAŠAJO NA 

VSEBINO SPECIFIČNIH DELOV UČNEGA GRADIVA? 

Iz analize reševanja nalog preizkusa znanja je razvidno, da učenci dosežejo manj kot polovico vseh 

možnih točk. Podoben rezultat se pokaže tudi pri izračunu točk iz vsakega območja posebej. Še 

najbolje rešen sklop vprašanj je bil sklop C6, kar lahko povežemo z razlogi, omenjenimi v razdelku 

3.7.1. Območje C6 vsebuje slikovno gradivo, ki je kognitivno zelo privlačno učencem (Mayer, 2003). 

To idejo potrjujejo tudi rezultati iz območja C3, saj je tudi to območje med bolje rešenimi.  

Res pa je, da je med bolje rešenimi območji tudi območje C1. Možen razlog je dejstvo, da je to 

območje prvo, ki ga učenci preberejo. Lahko si ga zato tudi bolje zapomnijo, saj je njihova pozornost 

na začetku po navadi najvišja. Učenci gradiva niso brali v poznanih okoliščinah. Kljub temu, da sem 

jim poskušal zagotoviti čim manj stresno okolje, kjer so imeli za branje na voljo dovolj časa, so bili še 

vedno postavljeni v sobo za računalnik, kjer so morali prebrati izbrano učno gradivo. Predvidevam, da 

so bili zato na začetku vsaj malo navdušeni oziroma radovedni, kar je morda pripomoglo k dejstvu, da 

je to območje boljše rešeno v primerjavi z ostalimi. 

Vprašanja, ki so se navezovala na vsebino območja C4, so bila prav tako rešena s precej nizko 

uspešnostjo. To je območje, ki vsebuje zanimivosti o obravnavani temi, ki pa niso v neposredni 

povezavi s to temo. To nam lahko nakazuje, da si učenci sicer zapomnijo zanimivosti, vendar ne v 

celoti in nepopolno. Najslabše so bila rešena vprašanja, ki so se navezovala na območje C5. 

3.7.3 ZAKAJ IZBRANI DEL UČNEGA GRADIVA UČENCEM POVZROČA TEŽAVE 

PRI RAZUMEVANJU? 

Analiza rezultatov vprašalnika o sporočilu učnega 

gradiva in preizkusa znanja o vsebini gradiva je 

pokazala, da največje težave pri razumevanju povzroča 

vsebina, predstavljena na območju C5. Območje C5 

vsebuje diagram diferenciacije zarodnih celic s 

spremnim besedilom, ki opisuje terapevtske zmožnosti 

zarodnih celic. Na osnovi analize območja s pomočjo 

očesnega sledilca lahko sklepamo, da enega od možnih 

razlogov za slabše razumevanje izbranega dela gradiva 

predstavlja integracija diagrama z njegovim spremnim 

besedilom. Samo en učenec je popolnoma integriral 

diagram in besedilo, kar pomeni, da je med branjem 

besedila svoj pogled fiksiral na ustrezne dele diagrama. 

Skoraj polovica učencev je prebrala besedilo in 

diagram nepovezano, kar pomeni, da so po prebranem 

območju C1 nadaljevali branje diagrama (C5a). Ko so z 

branjem končali, so nadaljevali branje na območju C2 

in se nato vrnili na območje spremnega besedila 

diagrama (C5b). Njihovo branje je potekalo v stolpcih, 

iz česar lahko sklepamo, da učenci diagrama in 

njegovega spremnega besedila niso dojemali kot 

vsebinsko povezane celote. Možni razlog je, da je 

diagram postavljen na mesto, ki ga učenci dojemajo kot 

nadaljevanje glavnega besedila. Da bi to presegali, bi 

lahko glavno besedilo postavili v stolpec na levi strani, medtem ko bi bili slike in diagrami na desni 

strani. To bi lahko pomagalo pri branju, saj bi tako učno gradivo sledilo poti branja učencev, ki so ga 

navajeni, in tako zmanjšalo nebistveno procesiranje učencev (Mayer, 2014a) – kjer bi razmišljali, na 

Slika 13: Stran iz učbenika Dotik narave 7 (Devetak, 

Cvetko in Kolar, 2013)  
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kakšen način morajo brati. Namesto tega bi se lahko popolnoma posvetili vsebini gradiva ter s tem 

pripomogli k boljšemu razumevanju besedila in diagrama. 

Da bi izboljšali ugotovljeno pomanjkljivo procesiranje vsebine iz območja C5, bi na osnovi načel za 

razvoj učinkovitih večpredstavnih učnih gradiv (Mayer, 2014a) predlagal povečanje pisave besedila, 

odstranitev nebistvenih informacij ter poudarjanje tistih informacij, ki so najbolj bistvene. Dodal bi 

tudi informacijo, da se celice razvijejo v specifične vrste celic s procesom, ki ga imenujemo 

diferenciacija. Ta informacija je že prej podana v glavnem besedilu (C1), s tem bi bila narejena 

neposredna navezava na glavno besedilo (Tabela 13). Poleg spremembe spremnega besedila bi 

predlagal boljše označenje dejstva, da to spremno besedilo spada k diagramu. To bi lahko storili 

preprosto na enak način, kot je to storjeno v območjih C1, C2 in C3 – z drugačno barvo ozadja ali z 

okvirčkom, ki bi obkrožal oba elementa. 

 

Tabela 13: Predlog izboljšave spremnega besedila ob diagramu v območju C5 

Prvotno spremno besedilo diagrama 

(Devetak, Cvetko in Kolar, 2013, str. 104) 
Predlog spremembe besedila diagrama 

»Znanstveniki so že odkrili način, kako pri 

zdravljenju nekaterih neozdravljivih bolezni 

uporabiti zarodne celice. Takoj po oploditvi 

so zarodne celice 'totipotentne'. To pomeni, 

da se lahko razvijejo v katerokoli od 200 vrst 

celic telesa. Če pridobijo celice pacienta, 

lahko te celice vzgojijo in vnesejo v telo. Te 

celice nadomestijo celice okvarjenega tkiva. 

Zarodne celice imajo potencialno veliko 

terapevtsko vrednost. Uporabili bi jih lahko 

za gojenje nadomestnih organov, kot okolje 

za preučevanje vpliva raznih zdravil na 

posameznika, zdravljenje različnih bolezni, 

pomlajevanje ... Vendar pa bomo morali na 

takšno uporabo še malo počakati.« 

»Zarodne celice so takoj po oploditvi 

'totipotentne', kar pomeni, da se lahko razvijejo 

v katero koli od 200 vrst celic telesa s 

procesom diferenciacije. Zato jih lahko 

uporabimo za zdravljenje. Z njimi bi lahko iz 

pacientovih celic vzgojili, recimo, nadomestni 

organ. Tega trenutno še ne moremo storiti, 

vendar bo sčasoma verjetno tudi to mogoče.« 
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4 ZAKLJUČEK 
Slikovni večpredstavni elementi, kot so diagrami, fotografije, grafi ipd., imajo zelo velik pomen v 

učbeniških gradivih. Pri tem je bistveno, kako so omenjeni elementi vključeni v učno gradivo. Učno 

gradivo mora biti oblikovano tako, da vodi učenca pri kognitivnem procesiranju informacij, 

predstavljenem v učnem gradivu, pri čemer njegova zmogljivost delovnega spomina ne sme biti 

presežena. 

Na primeru učnega gradiva s področja embrionalnega in postembrionalnega razvoja sem preveril 

uspešnost učenja sedmošolcev s pomočjo učbenika in analiziral morebitno povezanost oblikovnih 

značilnosti gradiva z njihovo uspešnostjo.  

Analiza rezultatov vprašalnika o sporočilu učnega gradiva in preizkusa znanja o vsebini gradiva je 

pokazala, da so učenci usvojili največ znanja o nepopolni in popolni preobrazbi živali. Vsebina je bila 

predstavljena z besedilom in z vsebinsko komplementarnim slikovnim gradivom, kar nakazuje na 

pomembnost večpredstavnosti učbeniškega gradiva. Slikovni elementi večpredstavnega gradiva se 

morajo nanašati na rdečo nit učbeniškega gradiva oz. na želene učne cilje, saj v nasprotnem primeru 

osredotočanje na nepomemben del gradiva z nebistvenimi informacijami povzroča nebistveno 

kognitivno procesiranje. 

S pomočjo očesnega sledilca je bil analiziran del besedila, ki je učencem povzročal največje težave pri 

razumevanju, in sicer diagram s spremnim besedilom o diferenciaciji zarodnih celic. Analiza je 

pokazala, da učenci diagrama in spremnega besedila ne dojemajo kot povezane vsebinske celote, ju 

med seboj ne integrirajo in se v veliki meri poslužujejo branja v stolpcih. Za preseganje omenjenih 

pomanjkljivosti predlagam jasno naslavljanje na dele diagramov v spremnem besedilu.   

V prihodnosti bi želel raziskavo še izpopolniti, tako da bi povečal vzorec učencev. Želel bi si 

primerjati tudi podatke očesnega sledilca iz različnih učbeniških gradiv, morda tudi primerjati razliko 

med branjem e-učnih gradiv in med branjem klasičnih učbenikov.  

Svoje diplomsko delo bi zaključil s citatom iz knjige Brisingr, ki po mojem mnenju zelo dobro 

povzame osrednjo ugotovitev mojega raziskovalnega dela: 

»Orožje je orodje in če je lepo, je lepo zato, ker je uporabno.« (Paolini, 2008) 
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6 PRILOGE 
1. Strani iz učbenika Dotik narave 7 

2. Vprašalnik o oceni predznanja 

3. Vprašalnik o sporočilu učnega gradiva in preizkus znanja 
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6.1 Strani iz učbenika Dotik narave 7 
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6.2 Vprašalnik o oceni predznanja 
 

Na petstopenjski lestvici oceni (obkroži), kako dobro poznaš, kako poteka rast in razvoj živali od 

rojstva do smrti. 

Vem zelo malo      1    2    3    4    5      Vem zelo veliko 

 

 

Označi trditve , ki veljajo zate. 

Vem, kaj so diferencirane celice, in znam našteti primere takih celic.        

Znam razložiti, kako poteka razvoj metulja iz jajčeca do odrasle živali.   

Znal bi opisati potek nepopolne preobrazbe žuželke.        

Poznam pomen besede postembrionalni razvoj.    

Poznam pomen besede mrest.    

Znal bi opisati, kako nastane spojek ali zigota.    
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6.3 Vprašalnik o sporočilu učnega gradiva in preizkus znanja 
 

Kaj ste se naučili, ko ste prebrali to poglavje iz učbenika? Navedite tri stvari, ki 

ste si jih najbolj zapomnili. 
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Ali trditev drži? 

 Drži Ne drži Ne vem 

Izraza rast in razvoj osebka predstavljata isti proces.    

V procesu diferenciacije celic te prevzamejo različne naloge, ki 

jih nato opravljajo kot odrasle celice. 
   

Metulji se preobrazijo s popolno preobrazbo.    

Zarodne celice se lahko razvijejo iz katere koli od 200 vrst 

celic telesa. 
   

Nimfa rdečega škratca ima na hrbtni strani telesa dve črni piki.    

Embrionalni razvoj je razvoj organizma od oploditve do rojstva 

oz. izvalitve. 
   

Zarodne celice se lahko razvijejo tudi v celico srčne mišice.     

Stadij bube je faza nepopolne preobrazbe.    

Celice organizma imajo isti dedni zapis.    

Po večkratni delitvi embria nastane spojek ali zigota.    

Jajčeca pri metulju imenujemo mrest.     

Kokoš v povprečju znese okoli 100 jajc na leto.    

Škratci so žuželke z nepopolno preobrazbo.    

Nimfe kačjih pastirjev se izležejo v vodi.    

Zarodne celice lahko vzgojimo izven organizma.    

Paglavca, nimfo rdečega škratca in gosenico uvrščamo med 

ličinke. 
   

Vse celice izhajajo iz istega oplojenega jajčeca, zato se med 

seboj po funkciji ne razlikujejo.  
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 Drži Ne drži Ne vem 

Nimfe kačjih pastirjev se hranijo z rastlinami.    

Proces diferenciacije lahko poteka samo pri mnogoceličnih 

organizmih. 
   

Osebek vstopi v dobo odraslosti, ko doseže spolno zrelost.    

Piščanci se v nasprotju z nimfo kačjega pastirja izvalijo iz jajc.    

Preobrazba paglavca v žabo predstavlja del popolne preobrazbe 

pri žabah. 
   

Da piščanec odraste, je potrebnih 19 tednov.    

Zarodne celice se lahko razvijejo v pet različnih vrst celic 

telesa. 
   

Postembrionalni razvoj traja od spolne zrelosti do smrti osebka.    

Jajčeca, ličinke in odrasle živali predstavljajo skupne stopnje 

tako pri preobrazbi metulja kot žab. 
   

Celice mačke so si med seboj enake zaradi procesa 

diferenciacije. 
   

Zarodne celice imajo veliko potencialno terapevtsko vrednost.    

Ličinke pri popolni preobrazbi so v primerjavi z ličinkami pri 

nepopolni preobrazbi bolj podobne odrasli živali. 
   

 
Shema prikazuje popolno preobrazbo. 
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 Na sliki je poglavje učbenika razdeljeno na sedem območij. S številko od 1 do 7 

označi zaporedje, ki prikazuje, kako si bral poglavje Rast in razvoj do smrti. 

Posamezno številko zapiši v označena območja (A, B, C …). 

 

 Obkroži, kateri vsebini (A do F) si posvetil več časa. Možnih je več odgovorov. 

a)  A 

b)  B 

c)  C 

č)  Č 

d)  D 

e)  E 

f)  F 

g) Vsem enako 

 Na petstopenjski lestvici oceni (obkroži), kako zahtevna se ti je zdela posamezna 

vsebina (A do F).  

 zelo nezahtevna nezahtevna niti nezahtevna 

niti zahtevna 

zahtevna zelo zahtevna 

A 1 2 3 4 5 

B 1 2 3 4 5 

C 1 2 3 4 5 

Č 1 2 3 4 5 

D 1 2 3 4 5 

E 1 2 3 4 5 

F 1 2 3 4 5 

 

 Ali si prebral besedilo na modri podlagi (območje Č)? Zakaj misliš, da je obarvan 

z drugo barvo? 

 

 

A 

B 
C Č 

D E F 


