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Povzetek 
 
Sistematika, taksonomija in ostale smeri biologije, ki se ukvarjajo s poimenovanjem in 
razvrščanjem živih bitij, so osrednjega pomena v biologiji. Sedanji sistem razvrščanja 
temelji na sistemu, ki ga je razvil in opisal švedski biolog Karl von Linnaeus. Uporabil je 
dvojni sistem poimenovanja organizmov, ki temelji na najožji pripadajoči skupini 
določenega organizma (rod in vrsta), ta pa se nato razvrsti v višje, širše skupine 
organizmov, ki temeljijo na sorodnosti organizmov. Sistem je hierarhično urejen in 
temelji na evolucijskih, morfoloških in ekoloških temeljih razvrščanja živih bitij.  
Osnovnošolci imajo težave s pravilnim razvrščanjem organizmov v sistem, zato smo v 
raziskavi ugotavljali napačne predstave učencev glede vretenčarjev in nevretenčarjev. 
Zanimalo nas je, ali učenci razumejo pojma »vretenčar« in »nevretenčar«, ali izgled živali 
vpliva na njeno razvrščanje, ali učenci iz slikovnega materiala prepoznajo primere 
vretenčarjev in nevretenčarjev in ali obstajajo razlike poznavanja živali glede na razred 
ki ga obiskujejo.  
Rezultati raziskave so pokazali, da učenci dobro poznajo pojma »vretenčar« in 
»nevretenčar«, saj so večino živali uvrstili pravilno. Imeli so težave s pojasnjevanjem 
svoje odločitve, saj so navajali predvsem vidne značilnosti živali, ki nimajo neposredne 
povezave z uvrstitvijo živali med vretenčarje ali nevretenčarje. Ugotovili smo, da učenci 
neznano žival uvrstijo na podlagi primerjave le te z živaljo, ki jo dobro poznajo.  
 
KLJUČNE BESEDE 
Vretenčar, nevretenčar, napačne predstave, kognitivni konflikt 
  



 

Abstract 
 
Systematics, taxonomy and other disciplines of biology, which deal with the naming and 
classification of living organisms, are the most important part in biology. The current 
classification system is based on a system developed and described by a Swedish biologist 
Karl von Linnaeus. He introduced a dual system of naming organisms, based on the 
closest group of a particular organism (genus and species), which is then classified into 
higher, broader groups, based on the relatedness. The system is hierarchically arranged 
and is based on the evolutionary, morphological and ecological foundations of the 
classification of living organisms.  
Pupils in elementary school encounter problems when attempting to properly classify 
organisms into the system, therefore, we decided to conduct a study, where we tried to 
identify pupils' misconceptions regarding vertebrates and invertebrates. We were 
interested in whether there were any differences in knowledge among the pupils, 
depending on the class they were attending.   
The results of the research have shown that pupils are well aware of the concepts 
»vertebrate« and »invertebrate«, as they had classified most of the animals correctly. 
They encountered some difficulties while explaining their decision, as they were mainly 
talking about the visual characteristics of animals, which did not have a direct link with 
the classification of animals to vertebrates or invertebrates. We have found that pupils 
identify an unknown animal based on the comparison of it with an animal that they know 
well. 
 
KEY WORDS 
Vertebrate, invertebrate, misconceptions, cognitive conflict



 

Kazalo 
1 PREGLED OBJAV.................................................................................................................................. 2 

1.1 PROCES UČENJA .................................................................................................................. 2 
1.1.1 Proces oblikovanja mentalnih modelov............................................................................ 2 
1.1.2 Proces pridobovanja učenčevih znanstvenih konceptov ................................................... 4 

1.2 NAPAČNE PREDSTAVE ......................................................................................................... 7 
1.2.1 Oblikovanje napačnih predstav ........................................................................................ 7 
1.2.2 Napačne predstave glede vretenčarjev in nevretenčarjev ................................................ 9 
1.2.3 Vpliv dokumentarnih filmov na oblikovanje napačnih predstav ...................................... 10 
1.2.4 Napačne predstave lingvistične narave .......................................................................... 11 

1.3 KAKO DOSEČI KONCEPTUALNO SPREMEMBO ................................................................... 11 

1.4 PREDLOGI AVTORJEV ZA PREPREČEVANJE POJAVA NAPAČNIH PREDSTAV ........................ 12 

2 METODA IN MATERIALI .............................................................................................................. 14 

2.1 NAMEN, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA RAZISKAVE ............................................................... 14 
2.1.1 Izbor živali ..................................................................................................................... 15 
2.1.2 Izvedba anketiranja ....................................................................................................... 16 
2.1.3 Končni vzorec ................................................................................................................ 16 

2.2 INSTRUMENT .................................................................................................................... 17 

2.3 STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV .................................................................................... 17 

3 REZULTATI .................................................................................................................................. 18 

3.1 Razumevanje pojmov »vretenčar« in »nevretenčar« ........................................................ 18 

3.2 Vpliv izgleda živali na njeno razvrščanje ............................................................................ 19 

3.3 Prepoznavanje vretenčarjev in nevretenčarjev glede na razred ........................................ 47 

3.4 Prepoznavanje vretenčarjev in nevretenčarjev s pomočjo slikovnega materiala ............... 48 

4 RAZPRAVA IN SKLEPI .................................................................................................................. 58 

4.1 RAZUMEVANJE POJMOV »VRETENČAR« IN »NEVRETENČAR« ........................................... 59 

4.2 VPLIV IZGLEDA ŽIVALI NA NJENO RAZVRŠČANJE ............................................................... 59 

4.3 PREPOZNAVANJE VRETENČARJEV IN NEVRETENČARJEV GLEDE NA RAZRED...................... 60 

4.4 PREPOZNAVANJE VRETENČARJEV IN NEVRETENČARJEV  S POMOČJO SLIKOVNEGA 
MATERIALA ..................................................................................................................................... 61 

5 SKLEP.......................................................................................................................................... 62 

6 LITERATURA ............................................................................................................................... 63 
 

Kazalo slik 
 
Slika 1: Razumevanje pojma vretenčar. .................................................................. 18 



 

Slika 2: Razumevanje pojma nevretenčar. .............................................................. 18 
Slika 3: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– divji kunec .............................................................................................................. 19 
Slika 4: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
- spužva ...................................................................................................................... 20 
Slika 5: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
- skobčevka ................................................................................................................ 21 
Slika 6: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
- deževnik .................................................................................................................. 22 
Slika 7: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– mali podkovnjak .................................................................................................... 23 
Slika 8: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– madagaskarski sikajoči ščurek .............................................................................. 24 
Slika 9: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– uhati klobučnjak .................................................................................................... 25 
Slika 10: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– cesarski pingvin ...................................................................................................... 26 
Slika 11: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– osasti pajek ............................................................................................................. 27 
Slika 12: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– navadni močerad .................................................................................................... 28 
Slika 13: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
- ahatnik .................................................................................................................... 29 
Slika 14: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– navadna striga ........................................................................................................ 30 
Slika 15: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– oranžasta morska zvezda ....................................................................................... 31 
Slika 16: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– navadna krastača ................................................................................................... 32 
Slika 17: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– rdeča morska vetrnica ........................................................................................... 33 
Slika 18: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– gad .......................................................................................................................... 34 
Slika 19: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– konjska pijavka ...................................................................................................... 35 
Slika 20: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– velika pliskavka ...................................................................................................... 36 
Slika 21: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– navadna hišna muha .............................................................................................. 37 
Slika 22: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– močvirska sklednica ............................................................................................... 38 



 

Slika 23: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– črnomodri orjaški ščipalec .................................................................................... 39 
Slika 24: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– beli morski volk ...................................................................................................... 40 
Slika 25: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– primorski koščak.................................................................................................... 41 
Slika 26: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– tokej ........................................................................................................................ 42 
Slika 27: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
- hobotnica ................................................................................................................. 43 
Slika 28: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– morska lilija ........................................................................................................... 44 
Slika 29: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
– zlata ribica .............................................................................................................. 45 
Slika 30: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred 
- človek ...................................................................................................................... 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Kazalo tabel  
 
Tabela 1: Prepoznavanje vretenčarjev in nevretenčarjev glede na razred ............ 47 
Tabela 2: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – divji kunec.................... 48 
Tabela 3: Odgovori učencev glede poimenovanja živali - spužva ........................... 49 
Tabela 4: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – skobčevka ..................... 49 
Tabela 5: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – deževnik ....................... 49 
Tabela 6: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – mali podkovnjak .......... 50 
Tabela 7: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – madagaskarski sikajoči 
ščurek ........................................................................................................................ 50 
Tabela 8: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – uhati klobučnjak .......... 50 
Tabela 9: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – cesarski pingvin ........... 51 
Tabela 10: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – osasti pajek................. 51 
Tabela 11: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – navadni močerad ....... 51 
Tabela 12: Odgovori učencev glede poimenovanja živali - ahatnik ........................ 51 
Tabela 13: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – navadna striga ........... 52 
Tabela 14: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – oranžasta morska zvezda
 ................................................................................................................................... 52 
Tabela 15: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – navadna krastača ....... 52 
Tabela 16: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – rdeča morska vetrnica 53 
Tabela 17: Odgovori učencev glede poimenovanja živali - modras ........................ 53 
Tabela 18: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – konjska pijavka ......... 53 
Tabela 19: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – velika pliskavka ......... 54 
Tabela 20: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – navadna hišna muha .. 54 
Tabela 21: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – močvirska sklednica .. 54 
Tabela 22: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – črnomodri orjaški 
paščipalec .................................................................................................................. 55 
Tabela 23: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – beli morski volk ......... 55 
Tabela 24: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – primorski koščak ....... 55 
Tabela 25: Odgovori učencev glede poimenovanja živali - tokej ............................ 56 
Tabela 26: Odgovori učencev glede poimenovanja živali - hobotnica .................... 56 
Tabela 27: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – morska lilija ............... 56 
Tabela 28: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – zlata ribica ................. 57 
Tabela 29: Odgovori učencev glede poimenovanja živali - človek .......................... 57 
 
 
 



 1 

 
UVOD 
 
Proces oblikovanja mentalnih modelov je duševni proces posameznika ali skupine (Duit 
in Glynn, 1996 v Tunnicliffe in Reiss, 1999).  
Mentalni model je sestavljen iz različnih elementov in temelji na osebnem poznavanju 
nekega pojava. Organizirani so v skupine, ki jih imenujemo koncepti. Oblikovanje 
konceptov je proces, kjer gre za mentalno združevanje predmetov ali dogodkov, ki imajo 
podobne značilnosti (Burgoon in Duran, 2012).  
 
Zaradi velike osredotočenosti na klasifikacijo, kot razumevanje biološke raznolikosti, se 
v osnovnih šolah množično pojavljajo napake učencev v pojmovanju živali.  To naj bi 
bila posledica pomanjkanja neposrednih izkušenj otrok z živalmi (Yen, Yao in Mintzes, 
2007),  čeprav je v prenovljenem učnem načrtu določeno, da mora vsaj 40 % ur 
naravoslovja in biologije temeljiti na aktivnih metodah dela, s poudarkom na 
eksperimentalnoraziskovalnem delu v razredu in na terenu.  
 
V sklopu diplomskega dela smo zato opravili raziskavo, v kateri smo želeli ugotoviti 
napačne predstave učencev glede vretenčarjev in nevretenčarjev. Za namen raziskave 
smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo.  
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1 PREGLED OBJAV 
 
V zadnjem času, ko so računalniki in druge elektronske naprave del našega vsakdana, 
lahko do različnih informacij precej enostavno dostopamo. Elektronski način življenja 
močno vpliva na otroke in mladostnike, ki si v času osnovnošolskega izobraževanja 
izoblikujejo večino konceptov in predstav. Na spletu je veliko napačnih informacij, ki jih 
je potrebno selekcionirati, to pa za  učeče se otroke predstavlja težavo. Tako prihaja do 
mnogih globoko zakoreninjenih napačnih predstav in idej, ki pogosto nehote preprečujejo 
učni proces v šolah. Ne le zaradi spleta, otroci lahko oblikujejo napačne predstave v 
domačem okolju, pa tudi v šoli.  
 
1.1 PROCES UČENJA 
 
Konstruktivistična teorija razlaga učenje  kot aktiven in neprekinjen proces, s katerim 
učenci sprejemajo informacije iz okolja in izdelujejo osebne interpretacije. Ta temelji na 
predhodnih idejah in izkušnjah (Driver in Bell, 1986 v Shepardson, 2002). 
Pri tem se učenci fizično in mentalno osredotočajo na predmete. Pri procesu učenja imajo 
velik pomen tudi socialne interakcije s člani skupnosti (Shepardson, 2002).  
Čeprav si učenci sami razlagajo pojme, osebni pomen le teh še zdaleč ni izoblikovan 
ločeno od ostalih ljudi.  Učenje namreč vključuje osebno konstrukcijo pomena in 
družbeno dogovorjen pomen (Cobb, 1990 v Shepardson, 2002).  
 
1.1.1 Proces oblikovanja mentalnih modelov  
 
Proces oblikovanja mentalnih modelov je duševni proces posameznika ali skupine (Duit 
in Glynn, 1996 v Tunnicliffe in Reiss, 1999).  
Mentalni model je sestavljen iz različnih elementov in temelji na osebnem poznavanju 
nekega pojava. Ta ima tako podobnosti kot tudi razlike od znanstveno sprejetega znanja 
(Tunnicliffe in Reiss, 1999).  
Elementi mentalnega modela so organizirani v skupine, ki jih imenujemo koncepti. Ti so 
hierarhično razporejeni in se med seboj povezujejo, oblikovati pa naj bi se začeli pri 
določeni starosti v otroštvu. Oblikovanje konceptov je proces, kjer gre za mentalno 
združevanje predmetov ali dogodkov, ki imajo podobne značilnosti (Burgoon in Duran, 
2012).  
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Kognitivni razvoj otroka je predstavil Jean Piage. Od 2. – 5. leta naj bi otroci razporejali 
elemente v mentalni shemi glede na percepcijske lastnosti; torej glede na barvo, obliko, 
teksturo, okus, ipd. Po 5. letu starosti pa naj bi prišle v ospredje zaznavne značilnosti, kot 
sta na primer vrednost in pomen (Whitney in Kunen, 1983 v Allen, 2014).  
 
Gagné (1970) je ustvaril hierarhijo intelektualnih veščin in trdil, da je konceptualno 
znanje z zmožnostjo klasifikacije predmetov v pojmovne kategorije predpogoj za 
reševanje različnih problemov in problemskih nalog. To so sposobnosti, ki so podobne 
višjim kognitivnim zmožnostim po Bloomovi taksonomiji (Burgoon in Duran, 2012).  
Bloomova taksonomija je sestavljena iz dveh področij in obsega šest razredov 
spoznavnega vedenja.  Prvo področje temelji na priklicevanju in prepoznavanju znanja 
(1), druga pa na razvoju sposobnosti in veščin (2,3,4,5,6) (Justin, 2008).  
 
Klasična oblika Bloomove taksonomije izgleda sledeče:  

1. Znanje 
2. Razumevanje  
3. Uporaba 
4. Analiza 
5. Sinteza 
6. Evalvacija / Vrednotenje 

 
Znanje je sposobnost učenca, da v delovni spomin prikliče predhodno pridobljeno znanje 
in prepoznava posamezne elemente. Razumevanje pomeni sposobnost učenca, da dojame 
pomen posredovanih infomacij, ter z njimi lahko reši posamezne naloge, vendar 
predhodno dobi napotke za njeno reševanje. Uporaba pomeni sposobnost, da učenec sam 
reši neki problem, brez predhodno prejetih napotkov. Za to stopnjo je značilen transfer. 
Učenec naučeno znanje prenese v različne situacije.  Analiza je stopnja, kjer učenec celoto 
razdeli na posamezne dele, ter med njimi ugotavlja odnose.  Za sintezo je značilno, da 
učenec iz manjših podenot na izviren način sestavi celoto. Pomembna je učenčeva 
samostojnost in ustvarjalnost. Evalvacija oziroma vrednotenje pa pomeni proces, kjer 
učenec izdeluje in pretehta kvalitativne in kvantitativne možnosti glede rešitve nekega 
problema, ter kvalitativno ali kvantitativno oceni neko gradivo. Gre za razvijanje 
učenčeve kritičnosti (Justin, 2008).  
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1.1.2 Proces pridobovanja učenčevih znanstvenih konceptov 
 
Otroci začnejo spoznavati in odkrivati okolje skladno z osebnostnim razvojem in 
razvojem lastnih miselnih sposobnosti. Pri tem se oblikujejo temeljni pojmi, ter kasneje 
mišljenje (Krnel, 2001).  
Gagné (1970) je omenil dve vrsti pojmov, to so konkretni in definirani. Razvrščanje s 
pomočjo konkretnih ali definiranih pojmov se imenuje konceptualna kategorizacija. 
Konkretne pojme se lahko naučimo in jih definiramo preko senzornih zaznav. Tako se 
lahko otrok nauči pojem rdeča (barva) prek stika z različnimi predmeti rdeče barve.  
Definirani pojmi pa so tisti, katerih se otrok ne more le naučiti in jih identificirati s 
pomočjo senzornih zaznav, ampak se z njimi sreča prek definicij (Oakes in Rakison, 2003 
v Burgoon in Duran, 2012).  
Primer definiranega koncepta je uvrščanje delfina v skupino rib. Otrok mora poznati 
značilnosti rib in značilnosti sesalcev, da bi lahko delfina z gotovostjo uvrstil med sesalce 
in ne med ribe (Gagne, 1970 v Burgoon in Duran, 2012).  
Zaradi velike osredotočenosti na klasifikacijo, kot razumevanje biološke raznolikosti, se 
v osnovnih šolah množično pojavljajo napake učencev v pojmovanju razvrščanja živali.  
To naj bi bila med drugim tudi posledica pomanjkanja stika otrok z živalmi (Yen in sod., 
2007), čeprav je v prenovljenem učnem načrtu določeno, da mora vsaj 40% ur 
naravoslovja in biologije temeljiti na aktivnih metodah dela, s poudarkom na 
eksperimentalnoraziskovalnem delu v razredu in na terenu (Vilhar in sod., 2011). 
V učni proces v šolah so vključene predvsem sekundarne predstavitve bioloških pojavov, 
razlog je v časovnih, finančnih in drugih omejitvah. Pod sekundarne načine predstavitve 
pojavov štejemo, slike, modele, videoposnetke, s katerimi se oblikujejo ideje o pojavu 
(Prokop (P.), Prokop (M.), Tunnicliffe in Diran, 2007). 
Veliko psihologov in raziskovalcev na področju naravoslovnega izobraževanja se je 
ukvarjalo prav s procesom usvajanja naravoslovnega znanja otrok. V predšolskem 
obdobju naj bi naravoslovje temeljilo na učenju razlikovanja ter iskanju razlik med 
posameznimi organizmi, predmeti, razlikovanje pa temelji na opazovanju. To je načrtna 
in usmerjena dejavnost, ki je pri mlajših učencih v tesnem stiku z zaznavami (Krnel, 
1993).  
Pred 10. letom starosti učenci napovedujejo in pojasnjujejo biološke pojave na podlagi 
intuitivne psihologije, ki je pogosto napačna (Carey, 1985 v Kattmann, 2010). 
Logično sklepanje se pri učencih dokončno razvije pri približno enajstih letih, zato je 
razumevanje hiearhičnih odnosov bioloških taksonomskih struktur za mlajše otroke 
precej abstraktno, in se le stežka osredotočijo na podrazrede in nadrejene razrede (Branco 
in Lourenco, 2004 v Allen, 2014).  
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Dokazano je, da realna izkušnja otroka z živaljo resnično vpliva na njihove koncepte o 
živih organizmih. Pri oblikvanju bioloških mentalnih shem in poznavanju bioloških 
pojavov imajo veliko vlogo (poleg formalnega učenja v šolah) tudi domače okolje in 
neposredno opazovanje živali (Hatano in Inagaki, 1997 v Prokop in sod., 2007). 
Driver in sod. (1994) so predstavili naslednje značilnosti glede oblikovanja predstav pri 
učencih: 
1. Zanašajo se na zaznavne značilnosti pojavov in dogodkov. 
2. Veliko pozornost posvečajo fizičnim značilnostim dogodkov in pojavov.  
3. Opazujejo in razmišljajo o stanjih stagnacije ter spreminjanju specifičnih dejavnikov.  
4. Njihova razlaga pojavov temelji na linearno vzročnem zaporedju.  
5. Napačno razumevanje besedil.  
6. Na koncu so njihovi koncepti nepopolno definirani oziroma vsebujejo več pomenov.  
 
Učenčeva razlaga bioloških pojmov pogosto temelji na antropomorfnih in teleoloških 
razlogih (Leach et al. 1992 v Shepardson, 2002).  
Otroško antropomorfno ramišljanje o organizmih bi pomenilo vključitev človeških 
lastnosti. Tako bi lahko dejali, da si gosenica naredi kokon, ker potrebuje dom. 
Teleološko razmišljanje otrok o organizmih pa bi vključevalo idejo, da je razvoj organov 
posledica nekega namena. Tako bi lahko dejali, da ima muha krila, zato da lahko leti 
(Shepardson, 2002).  
Ko imajo učenci pred seboj določeno žival, ki jo morajo poimenovati, pride do priklica 
informacij iz dolgoročnega v delovni spomin, kjer z njimi lahko operirajo. Tako 
predhodno ustvarjene informacije povežejo z novimi in rešijo problem. V večini primerov 
si sprva ogledajo  anatomsko strukturo živali (velikost, barva, oblika, ipd.), osredotočijo 
se predvsem na glavo, noge in na vse strukture, ki so jim nepoznane (Tunniclife in Reiss, 
1999).  
V nadaljevanju organizme s podobnimi karakteristikami razvrstijo v isto skupino. V 
živalski taksonomiji je razvrščanje na podlagi fizičnih karakteristik pomembno, vendar 
pa so pomembne še druge, manj očitne lastnosti živali, kot so sposobnost hitrega odziva 
na zunanje dražljaje med gibanjem, stalna telesna temperatura, proizvajanje mleka, ipd. 
Učenci, mlajši od 7 let teh meril še ne razumejo dobro in jih za to ne uporabljajo v 
klasificiranju. Starejši otroci pa ta merila že bolje razumejo in jih tudi uporabljajo 
(Tunniclife in Reiss, 1999).  
Dejavniki, ki najbolj vplivajo na razvrščanje živih bitij v različne skupine, so izkušnje 
otrok z živaljo in kognitivni  razvoj posameznika. To je posameznikovo znanje, ki ga je 
pridobil v šoli ali izven šole, zmožnost logičnega razmišljanja, ter razumevanje, da 
biološka taksonomija vključuje hierarhično razporejene skupine. Velik pomen ima tudi 
sposobnost uporabe abstraktnih pojmov in razlogov za uvrščanje določene živali v 
skupino (Allen 2014).  
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Primer razvrščanja, glede na vizualne podobnosti med živalmi, so žuželke. Učenci na 
razredni stopnji ličink hroščev ne bodo uvrstili med insekte, saj niso podobne odrasli 
živali. Starejši učenci, na predmetni stopnji, se manj opirajo na zaznavne značilnosti in 
dajo večji poudarek na druge, manj vidne značilnosti (Shepardson, 2002).  
Opravljenih je bilo veliko raziskav, kjer je bilo ugotovljeno, da lahko otroci zanemarijo 
podobnost med predmetoma in se osredotočijo na percepcijske lastnosti pri 
kategoriziranju predmetov. Zmožni so torej uporabe odločitev, ki temeljijo na nevidnih 
lastnostih razporejanja predmetov,  namesto da bi se opirali na zaznavne značilnosti in 
pretekle izkušnje (Gelman in Meyer, 2011 v Allen, 2014).  
Tako ima lahko otrok pred seboj 2 predmeta, ki sta enake oblike, vendar če ve, da je njuna 
uporaba različna, lahko nehote zanemari podobnost v obliki (Diesendruck in Bloom, 2003 
v Allen, 2014). 
Sposobnost otroka, da kategorizira predmete glede na zaznavne komponente je 
posredovana preko izkušenj in ne s starostjo. Preko izkušenj otroci pridobijo več meril, 
katere lahko uporabijo pri oblikovanju kategorij in njihovi hierarhični opredelitvi (Allen, 
2014). 
Domneva se, da med dojenčki in odraslimi prihaja do popolnoma enakih kognitivnih 
procesov med kategoriziranjem, razlika je le v količini informacij, do katerih posameznik 
lahko dostopa v danem trenutku (Eimas, 1994; Goswami, 2008; Madole in Oakes, 1999 
v Allen, 2014).  
Zaradi tega so jezikovni in kulturni dejavniki (asimilacija jezika, učenje, kulturne norme 
in prakse) ključni za razvoj otroka (Allen, 2014).  
V številnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da so bili glavni kriteriji učencev, po katerem 
so razvrščali organizme življenjski prostor živali (več kot 80%), način premikanja (55%), 
na zadnjem mestu pa je bil anatomski kriterij (9%) (Kattmann, 2010). 
Yen in sod. (2007) so v svoji raziskavi prišli do takšnega zaključka. Učenci veliko 
pozornost namenijo življenjskemu okolju organizma, sploh pri razlikovanju dvoživk in 
plazilcev. Ker želve, tjulnji in pingvini živijo tako v vodi kot na kopnem, so jih učenci 
uvrstili med dvoživke, medtem ko so deževnika in polža označili kot plazilca, saj so ju 
povezovali z življenjem na kopnem in v zemlji.  
Shepardson (2002) je prav tako v svoji raziskavi ugotovil, da učenci žuželke povezujejo 
le z življenjskim okoljem na ali v zemlji. Sklepa se lahko, da učenci niso imeli 
usklajenega pojmovanja glede razvoja (preobrazbe) žuželk.  
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1.2 NAPAČNE PREDSTAVE  
 
Alternativni koncepti oziroma napačne predstave so skupina mentalnih shem, ki temeljijo 
na izkušnjah učencev in se razlikujejo od znanstvenih razlag (Prokop (P.), Prokop (M.) 
in Tunnicliffe, 2008). 
  
Wandersee in sod. (1994) so v svoji študiji glede učenčevih pojmovanj v naravoslovju 
navedli štiri pomembne ugotovitve glede napačnih predstav otrok (Prokop in sod., 2008):  

1. Napačne predstave temeljijo na osebnih izkušnjah, ki izhajajo iz opazovanja, 
socialnih interakcij in jezika. Te vplivajo na formalno učenje naravoslovja v šoli.  

2. Napačne predstave se pojavljajo v podobni obliki znotraj različnih starostnih 
skupin, mentalnih in drugih sposobnosti, spola in kulturnih parametrov.  

3. Napačne predstave so globoko zakoreninjene in jih je težko spremeniti.  
4. Napačne predstave nehote vplivajo na proces učenja v šolah.  

 
Najpogostejše napačne predstave med učenci vseh starosti, ki so jih ugotovili Yen in 
sod. (2007) so:  

1. Učenci imajo veliko težav pri ločevanju med vretenčarji in nevretenčarji, ter med 
plazilci in dvoživkami.  

2. Učenci se pri razvrščanju organizmov med vretenčarje in nevretenčarje opirajo 
predvsem na  zunanjo morfologijo, življenjsko okolje in način premikanja. 

3. Nekateri organizmi povzročajo učencem velike konceptualne težave zaradi 
zunanje morfologije in življenjskega okolja. Primer takšnih organizmov sta 
pingvin in hobotnica.  
 

1.2.1 Oblikovanje napačnih predstav 
 
Sistematika, taksonomija in ostale smeri biologije, ki se ukvarjajo s poimenovanjem in 
razvrščanjem živih bitij, so osrednjega pomena v biologiji. Sedanji sistem razvrščanja 
temelji na sistemu, ki ga je razvil in opisal švedski biolog Karl von Linnaeus. Uporabil je 
dvojni sistem poimenovanja organizmov, ki temelji na najožji pripadajoči skupini 
določenega organizma (rod in vrsta), ta pa se nato razvrsti v višje, širše skupine 
organizmov, ki temeljijo na sorodnosti organizmov. Sistem je hierarhično urejen in 
temelji na evolucijskih, morfoloških in ekoloških temeljih razvrščanja živih bitij (Yen in 
sod., 2007).   
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Naravoslovni trendi vedno bolj težijo k poznavanju in razumevanju ekologije in 
biodiverzitete, zato je zaželeno, da ljudje znajo prepoznati in poimenovati različne 
rastline in živali, ter jih razvrstiti v različne taksonomske skupine. Težko se je boriti za 
ohranjanje določene vrste organizma, če ne razumemo popolnoma njegovega pomena v 
življenjskem prostoru ali prehranjevalni verigi.Pri razvrščanju organizmov v sistem se 
pogosto, v vseh starostnih skupinah, pojavlja kopica napačnih predstav. Te nehote 
vplivajo na proces učenja pri pouku naravoslovja in biologije, kjer je znanje o organizmih 
bistvenega pomena in je osnovni pogoj za učenje drugih bioloških disciplin (Allen, 2014). 
Poleg predhodno izdelanih mentalnih shem in naučenih primerov, morajo učenci za 
uspešno klasifikacijo organizmov poznati in razumeti vsa merila, ki jih mora organizem 
imeti za uvrstitev v določeno skupino. Učenci se morajo zavedati, da mora organizem 
imeti vse lastnosti določene vrste in ne le nekaterih. Otroci, mlajši od 7. let, se pri 
razvrščanju organizma osredotočajo predvsem na eno karakteristiko, čeprav so sposobni 
osredotočanja na več karakteristik. Tako je glavni mejnik za uvrstitev v skupino barva 
živali ali število nog, namesto da bi upoštevali več vzporednih značilnosti (Wellman in 
Gelman, 1988 v Allen, 2014).  
Takšen je primer razvrščanja pingvina med dvoživke, kjer se učenci odločajo na podlagi 
ene same spremenljivke: živi v vodnem in kopenskem ekosistemu (Allen, 2014). 
Allen (2014) je opisal proces konstruktivističnega učenja in pojav napačnih predstav med 
učenci. Med tretjim in petim letom starosti pride do slabšega razvrščanja živali, po petem 
letu starosti pa pride do povečevanja znanja. Avtor opisuje razvoj v obliki črke U. Pri 
starosti treh let se otroci pri procesu razvrščanja živali v skupine zanašajo predvsem na 
fizični videz. Tako bodo v skupino rib otroci uvrščali vse organizme, z arhetipskimi 
značilnostmi rib. To so organizmi s podolgovatim telesom in plavutmi. Med tretjim in 
petim letom starosti se otroci srečajo z abstraktnimi značilnostmi organizmov. V primeru 
rib učenci pridobijo dodatne informacije - vodni habitat in sposobnost plavanja. Na tej 
stopnji kognitivnega razvoja pride do največjega števila napačnih predstav, saj otroci 
začnejo posploševati. Tako se pogosto zgodi, da med ribe uvrstijo tudi meduzo, sploh v 
angleško govorečih državah (»jellyfish«), kar smo podrobneje opisali v poglavju 
pojavljanja napačnih predstav zaradi lingvističnih vzrokov (stran 11). Med petim in 
enajstim letom starosti so napake v razvrščanju živali pogoste in ne prihaja do izboljšanj. 
To obdobje predstavlja najnižjo - konstantno ravnino v črki U. Po 16. letu starosti začnejo 
učenci nearhetipske predstavnike organizmov zavračati, selekcijski faktor za razvrščanje 
pa so zopet arhetipske figure organizmov (Allen, 2014).  
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Arhetipski način razvrščanja je opisal tudi Shepardson (2002) v svoji raziskavi glede 
poznavanja žuželk med otroki. Učenci so stenice uvrščali v skupino pravih hroščev, med 
žuželke pa stonoge in pajke. Razlaga učencev, zakaj so nek organizem uvrstili med 
žuželke, je bila podobna splošnemu opisu skupine členonožcev. Imajo segmentirano telo, 
okončine so na trebušni strani združene in imajo antene. 
V osebnih taksonomijah učencev anatomske  značilnosti živali igrajo nepomembno 
vlogo. Tako na primer velika večina osnovnošolskih učencev uvrsti ptice in leteče insekte 
v isto skupino, kar ni tipološki način razvrščanja živali. Edina vidna skupna lastnost je ta, 
da obe živali lahko letita, zato ta značilnost postane odločilna. Tu o fizični podobnosti ni 
moč govoriti, saj si ptice in žuželke med seboj niso podobne. Enak način razvrščanja se 
opazi pri žabah in morskih sesalcih. Uvrstitev živali temelji na kategorijah in merilih, 
katera so učencem trenutno na voljo. To je bilo ugotovljeno v mnogih raziskavah, ki so 
poročale, da je klasifikacija manjših otrok bolj usmerjena k tematski razvrstitvi živali kot 
usmerjeni klasifikaciji (Smiley in Brown, Burgoon in Duran, 2012).   
Shepardson (2007) je poudaril, da bi moral biti kurikulum v osnovnih šolah zasnovan 
tako, da se učenci sprva seznanijo z različnimi ekosistemi, kasneje pa z anatomijo in 
razvrščanjem živali, ki v njem bivajo.  
Yip (1988) je razlikovala med napačnimi predstavami, ki se oblikujejo tekom otrokovih 
življenjskih izkušenj, ter med napačnimi predstavami, ki se razvijejo preko naivnih razlag.  
Te se nanašajo na zapletene ali abstraktne pojave in niso povezani z osebnimi izkušnjami 
(Prokop in sod. 2008).   
Mlajši otroci se v primerjavi s starejšimi osredotočajo na fizične, opazne dejavnike živali, 
zato je tudi manj možnosti za posploševanje. Poleg tega jim je težko razumeti hierarhični 
sistem razvrščanja, ker se ne morejo osredotočiti na podrejene in nadrejene razrede hkrati. 
Starejši učenci dajejo prednost abstraktnim značilnostim živali, zato imajo več napačnih 
predstav. Razlog je v prevelikem posploševanju glede uvrščanja živali v skupine (Allen, 
2014). 
 
1.2.2 Napačne predstave glede vretenčarjev in nevretenčarjev 
 
Braund (1998) je v svoji raziskavi ugotovil, da učenci dojemajo hrbtenico kot široko, 
ravno in rigidno strukturo. Prišel je tudi do sklepa, da imajo učenci precej težav s 
klasificiranjem tjulnja, ribe, želve in kače med vretenčarje, saj ne ustrezajo arhetipu 
vretenčarja.  
Arhetip vretenčarjev naj bi bile živali, z dobro definiranimi glavami in okončinami (kot 
na primer sesalci in ptice), nevretenčarji pa so živali brez okončin, z dolgimi in 
upogibajočimi se telesi (na primer kača ali jegulja) (Yen in sod., 2007).  
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Velik pomen pri razvrščanju ima za učence način gibanja živali. Tako bo veliko otrok, 
predvsem mlajših menilo,  da mora riba imeti “mehanizem” za premikanje, vendar pa ima 
pretanko telo za hrbtenico. Učenci torej razumejo povezavo hrbtenice z gibanjem, vendar 
pa jo težko povežejo s fleksibilnostjo, ki jo le ta premore (Braund, 1998).  
Vretenčar, pri katerem se pojavi največ napačnih predstav, je kača. Telo kače naj bi bilo 
pretanko in predolgo, da bi lahko imelo hrbtenico. Prav tako se kača zvija, kar s hrbtenico 
ne bi bilo mogoče. Napačna predstava, kjer se oblika in velikost živali povezuje z 
vsebovanjem hrbtenice, se pri učencih ohrani do 12. leta. Med učenci je pogosta tudi 
predstava, da hrbtenico lahko nadomestijo druge telesne strukture  živali (na primer 
veliko nog, ki drži telo v pravilni legi, ali debel karapaks). Največ napačnih predstav se 
oblikuje glede sesalcev, žuželk in plazilcev. Slednji so pogosto uvrščeni med 
nevretenčarje (Braund, 1998).  
Razlog za oblikovanje napačnih predstav je v pomanjkanju osebnih izkušenj otrok z 
živalmi.  
Braund (1998) je namreč zasledil, da so pri razvrščanju najuspešnejši tisti učenci, ki so 
na pobudo staršev obiskovali živalske vrtove, muzeje, ali pa so na kakršen koli način 
prišli v stik z živaljo.  
 
1.2.3 Vpliv dokumentarnih filmov na oblikovanje napačnih predstav 
 
Čeprav učenci s starostjo postajajo uspešnejši v razvrščanju organizmov, pa na 
oblikovanje napačnih predstav lahko vplivajo tudi njihove posrednje izkušnje z živalmi, 
kot je na primer gledanje dokumentarnih filmov. To je dokazal Braund (1998), ko je 
vprašal učence, zakaj so pingvina uvrstili med sesalce. Njihovi odgovori so se navezovali 
na prehranjevanje z materinim mlekom. V dokumentarnih filmih so namreč videli 
mladiča, kako se skrije pod materino perut in si razlagali, da pije mleko.  
Prav tako je Bell (1981) v svoji raziskavi ugotovila, da učenci, stari od 10 do 15 let, 
trdijo, da so sesalci organizmi, ki živijo v vodi. Sklepa, da je ta napačna predstava 
posledica dokumentarnih filmov o ogroženih kitih in delfinih (Allen, 2014). 
Na znanje učencev bolj vplivajo domače okolje in neposredni stik z živaljo kot knjige in 
formalni načini učenja. Včasih so se v osnovni šoli pri praktičnem pouku redno 
uporabljali nevretenčarji (predvsem deževniki) in tudi vretenčarji (ribe, ptiči in podgane) 
z namenom boljšega razumevanja anatomije živali.V zadnjem času pa narašča skrb glede 
etičnega vidika uporabe živali pri procesu, zato se je uporaba živih organizmov v osnovni 
šoli zmanjšala (Reiss in Beaney, 1992; v Prokop in sod, 2007).  
Učitelji morajo zato pri pouku naravoslovja in biologije uporabljati različne nadomestke, 
kot so fotografije,  risbe, računalniške reprezentacije, ali 3D modeli, kar pa vodi v večjo 
pojavnost napačnih predstav (Waters in sod, 2005; v Prokop in sod., 2007).  
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1.2.4 Napačne predstave lingvistične narave 
 
Iz različnih raziskav je razvidno, da se iste napačne predstave pojavljajo pri določeni 
starosti otrok, ne glede na kulturne parametre. Nekatere izmed njih so lingvistične narave. 
Pri meduzi in morski zvezdi (»jellyfish« in  »starfish«) se na primer v angleškem imenu 
pojavlja beseda »riba«, zato ju učenci v angleško govorečih državah uvrščajo med ribe 
(Throwbridge in Mintzes, 1988; v Allen, 2014).  
Raziskovalci so kot vir napačnih predstav izpostavili tudi uporabo taksonov v 
pogovornem jeziku. Slavčka ali druge tipične predstavnike ptic bomo na primer vedno 
poimenovali z imenom pripadajočega razreda, pingvina pa bomo vedno poimenovali z 
imenom pripadajočega reda (Allen, 2014).   
Ryman (1974) je predstavil svojo raziskavo, v kateri je ugotovil, da so bili glavni kriteriji 
učencev za uvrstitev živali med vretenčarje način prehranjevanja, dihanja, 
razmnoževanja, gibanja. Učenci so vključili vse spremenljivke, ki jih povezujemo s 
pojmom hišnih ljubljenčkov in eksotičnih živali. V pogovornem jeziku so vretenčarji 
večji in manjši sesalci, ki imajo 4 noge, dlako ter proizvajajo tipične glasove, imajo pa 
tudi dobro izoblikovane pomembne dele telesa, kot so glava, telo, udi (Tunnicliffe in 
Reiss, 1999).  
 
1.3 KAKO DOSEČI KONCEPTUALNO SPREMEMBO 
 
Posner in sod. (1982) so predstavili način, kako doseči konceptualno spremembo. Učenca 
moramo postaviti v stanje kognitivnega konflikta – ta proces  je dobro raziskan in ima 
pomembno vlogo pri učenju konceptov (Allen, 2014).  
Kognitivni konflikt je proces, kjer pride do soočanja posameznikovih zamisli in zamisli 
drugih ljudi. Razkorak ki nastane med posameznikovo obstoječo idejo in idejo drugih, 
povzroči zmedo ter nezadovoljstvo (Krnel, 1993). 
V trenutku, ko je učenec nezadovoljen s svojimi prejšnjimi idejami, ga moramo seznaniti 
z novimi, razumljivimi,  verodostojnimi in realnimi koncepti. Učenec mora razumeti 
pomen novih pojmov in jih dojemati kot sredstvo za pomoč pri reševanju problemov 
(Duit in Treagust, 2003 v Burgoon in Duran, 2012).  
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1.4  PREDLOGI AVTORJEV ZA PREPREČEVANJE POJAVA 
NAPAČNIH PREDSTAV 

 
Driver in sod. (1985) so poudarili pomen otrokovih idej za poučevanje in učenje 
naravoslovja. Otrokove ideje vplivajo na učenje prek interpretacije opazovanj in prek 
strategij, ki jih uporabljajo za ustvarjanje novih idej in razumevanj. Z razumevanjem 
otrokovih idej bi bilo mogoče učni načrt bolj prilagoditi vsakemu posamezniku z 
zavedanjem, kateri koncepti naravoslovja bi morali biti bolj poudarjeni, katere učne 
izkušnje bi močneje izzvale otrokove ideje in razumevanje, ter kakšen bi bil namen teh 
aktivnosti. Poleg tega bi bilo lažje oblikovati načine, ki bi ustrezno prepoznali in 
spremljali otrokovo razumevanje konceptov. 
Yen in sod. (2007) so mnenja, da bi morala biti sistematika umeščena v kurikulum tako, 
da bi učenci sami razvijali mentalne modele in pojmovne prototipe ter si tako sami 
zgradili znanje. Predlagajo tudi, da naj učitelji čim več uporabljajo vizualna in 
metakognitivna orodja, kot so pojmovne mape.  
Učenje sistematike bi se moralo pričeti s pogovorom o življenjskih okoljih ter njihovih 
značilnostih, nato pa nadaljevati  o organizmih ki tam živijo. Pri tem je potrebno poudariti 
njihove prilagoditve na določen življenjski prostor. Raziskave so namreč pokazale, da 
ima malo učencev celovito razumevanje okolja (Brody, 1994 v Tunnicliffe  in Reiss 
1999).  
Na takšen način bi učencem pomagali izraziti njihovo razumevanje in bi jih spodbudili k 
argumentiranju svojih idej. Razprava v razredu, ki je osredotočena na ključne lastnosti 
močno podobnih si organizmov, zagotavlja učinkovit pristop za izmenjavo idej in 
sodelovalno učenje (Yen in sod.,  2007). 
 
Tunnicliffe in Reiss (1999) sta zapisala nekaj predlogov za šole in živalske vrte:  

• Živali, ne glede na to ali so žive ali nagačene, takoj pritegnejo učenčevo pozornost. 
Učenci se pričnejo osredotočati na najočitnejše anatomske značilnosti. Učitelji (bodisi 
učitelji naravoslovja in biologije, pedagogi v živalskih vrtovih, muzejih, ali pa kar 
starši) lahko učencem pomagajo pri učenju tako, da jih spodbujajo k opisovanju in 
komentiranju manj očitnih anatomskih znakov.  

• Glede na to, da so šola in knjige manj pomemben vir znanja v primerjavi z 
izvenšolskim učenjem in neposredim opazovanjem živali je pomembno, da učitelji z 
učenci razpravljajo o njihovem predhodnem znanju, preden preidejo na učenje novih 
pojmov. 

• Učitelji bi morali dečke spodbujati k popolnejšemu opazovanju živali, deklice pa k 
branju poučnih revij, knjig, ipd. Dokazano je bilo namreč, da se dečki pri razvrščanju 
osredotočajo na znanje, ki so ga pridobili prek knjig, deklice pa se zanašajo na 
natančno opazovanje organizmov. 
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• Poudarek na imenovanju in klasificiranju organizmov pri pouku naravoslovja je 
posledica težnje k okoljski pismenosti. Cilj ni, da učenci dojemajo življenjski prostor 
le kot okolje, v katerem se živali gibljejo, temveč morajo razumeti načine, kako živali 
vplivajo na življenjski prostor in kako življenjski prostor vpliva nanje.  

Shepardson (2007) je podal 5 priporočil, ki temeljijo na razvijanju otrokovih idej in 
pojmov:  

1. Otrokom je potrebno zagotoviti opazovanje in primerjavo živali, ki so si med seboj 
precej podobne. Tako si lahko podrobno ogledajo fizične značilnosti vsake od njih in 
s tem odpravijo določene napačne predstave.   

2. Učencem bi morali dati priložnost, da opazujejo živali v svojih naravnih okoljih. Tako 
bi lažje razumeli povezavo med fizičnimi prilagoditvami živali in samim okoljem, ter 
spoznavali odnose z drugimi organizmi v istem življenjskem okolju. S tem, ko bi 
opazovali živali v različnih življenjskih okoljih, bi lahko povezovali različne 
prilagoditve organizmov.  

3. Če bi učenci imeli pred seboj žive živali, na primer žuželke, s pomočjo katerih bi 
preučevali proces metamorfoze, bi lažje razumeli pomen ločitve habitatov med 
posameznimi stopnjami. S tem, ko bi opazovali rast in razvoj različnih žuželk, bi 
lahko primerjali različne oblike preobrazbe, ugotovili bi njeno ekološko vrednost. S 
tem znanjem bi lahko otroci ugotovili, zakaj gosenice in druge oblike ličink spadajo 
med žuželke, ter zakaj deževnika ne uvrščamo med žuželke.  

4. Z opazovanjem živali v naravnem okolju bi se učenci spoznali z obarvanostjo in 
zaščito le teh. Spoznali bi torej mehanizme preživetja npr. metuljev. Obarvanost bi 
pričeli dojemati kot sredstvo za privabljanje partnerjev in razmnoževanje, kot zaščitno 
barvo, kot opozorilno obarvanje in kot sredstvo za oponašanje okolice, videza drugih 
organizmov. Spoznali bi se tudi z ozadjem obnašanja živali, ter tako dojemali 
določene organizme kot manj nevarne kot se sprva zdijo.  
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2 METODA IN MATERIALI 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti znanje in napačne predstave učencev 6., 7. in 8. razreda 
glede vretenčarjev in nevretenčarjev, ter njihovo sposobnost razvrščanja organizmov v 
sistem s pomočjo slikovnega materiala. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v znanju 
med učenci glede na razred ki ga obiskujejo.  
 
2.1  NAMEN, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA RAZISKAVE 
 
Za namen raziskave smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo. Anketni 
vprašalnik smo izvedli s pomočjo slikovnega materiala, ki smo ga prikazali na 
projekcijskem platnu.  Anketni vprašalnik je sestavljen iz nalog izbirnega tipa z enim 
pravilnim odgovorom, vsaka naloga pa se nadaljuje v nalogo s kratkim odgovorom. Na 
takšen način smo pridobili podatke o razvrščanju, ter vpogled v napačne predstave ki se 
med učenci pojavljajo.  
 
Anketo smo izvedli na dveh različnih šolah, pri pouku biologije in naravoslovja. Vključili 
smo 2 oddelka 6. razreda, 2 oddelka 7. razreda in 2 oddelka 8. razreda.  
 
Pred pričetkom raziskave smo zastavili sledeča raziskovalna vprašanja:  
1) Ali učenci razumejo pojma vretenčar in nevretenčar? 
2) Ali izgled živali vpliva na njeno razvrščanje?  
3) Ali obstajajo razlike v poznavanju vretenčarjev in nevretenčarjev glede na razred? 
4) Ali učenci iz slikovnega materiala prepoznajo primere vretenčarjev in 

nevretenčarjev? 
 
Glede na raziskovalna vprašanja smo postavili naslednje hipoteze:  
1) Učenci znajo opredeliti razlike med vretenčarji in nevretenčarji.  
2) Izgled živali vpliva na njeno razvrščanje.  
3) Učenci sedmega razreda bodo najbolje uvrstili živali med vretenčarje in 

nevretenčarje, saj se sistematika živali pojavlja pri pouku naravoslovja v sedmem 
razredu. 

4) Učenci na podlagi slikovnega materiala prepoznajo primere vretenčarjev in 
nevretenčarjev.  
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2.1.1 Izbor živali 
 
Za raziskavo smo uporabili fotografije osemindvajsetih živali tako, da smo iz vsake 
sistemske kategorije uporabili dve živali. Tako smo za slikovni material, kot pripomoček 
pri anketiranju, uporabili fotografije naslednjih vrst živali:  
 
1. Divji kunec (Oryctolagus cuniculus) 
2. Spužva 
3. Skobčevka (Melopsittacus undulatus) 
4. Deževnik (Lumbricus terrestris) 
5. Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
6. Madagaskarski sikajoči ščurek (Gromphadorina portentosa) 
7. Uhati klobučnjak (Aurelia aurita) 
8. Cesarski pingvin (Aptenodytes forsteri) 
9. Osasti pajek (Argiope bruennichi)  
10. Navadni močerad (Salamandra salamandra)  
11. Ahatnik (Achatina fulicula)  
12. Navadna striga (Lithobius forficatus)  
13. Oranžasta morska zvezda (Astropecten aurantiacus)  
14. Navadna krastača (Bufo bufo)  
15. Rdeča morska vetrnica (Actinia equina)  
16. Modras (Vipera ammodytes) 
17. Konjska pijavka (Haemopsis sanguisuga) 
18. Velika pliskavka (Tursiops tuncatus) 
19. Navadna hišna muha (Musca domestica)  
20. Močvirska sklednica (Emys orbicularis)  
21. Črnomodri orjaški ščipalec (škorpijon) (Pandinus imperator)  
22. Beli morski volk (Carcharodon carcharias)  
23. Primorski koščak (Austropotamobius pallipes)  
24. Tokej (Gekko gecko)  
25. Hobotnica (Octopus vulgaris) 
26. Morska lilija (Antedon mediterranea)  
27. Zlata ribica (Carrasius auratus) 
28. Človek (Homo sapiens) 
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2.1.2 Izvedba anketiranja 
 
Za proces anketrianja smo se predhodno dogovorili z ravnatelji in učitelji osnovnih šol 
ter določili termine srečanj. Raziskavo smo izvedli aprila, 2018.  
Učencem smo sprva podali navodila za reševanje vprašalnika, ter jim ga v nadaljevanju 
razdelili. Anketirali smo frontalno in sicer tako, da smo učencem sprva razdelili 
vprašalnike, nato pa smo na platnu predvajali projekcijo s slikami živali. Ob tem so učenci 
izpolnjevali vprašalnik. Proces anketiranja je trajal približno pol ure, saj so učenci morali 
sprva razložiti pojma vretenčar in nevretenčar, ter v nadaljevanju prepoznati 28 različnih 
živali, ter jih uvrstiti v sistem in izraziti velikost želje po nadaljnem učenju o posamezni 
živali.  
Na začetku so učenci morali izpolniti osnovne podatke, kot so spol, starost, razred in kraj 
bivanja. Zapisati so morali tudi kolikokrat so bili v zadnjih dveh tednih v naravi, s 
pomočjo Likartove 5-stopenjske lestvice, ki je bila zasnovana sledeče:  

 
Kako pogosto si bil v zadnjih dveh tednih v naravi? 
 a)  Nisem bil. 
 b)  1 - krat. 
 d)  3 - krat. 
 e)  5 ali večkrat. 
 f)   V naravo sploh ne hodim. 

 
V nadaljevanju so morali opredeliti pojma vretenčar, nevretenčar, nato pa je sledil drug 
sklop vprašanj. Učenci so morali žival poimenovati, jo  uvrstiti med vretenčarje ali 
nevretenčarje, ter svoj odgovor utemeljiti.  

 
2.1.3 Končni vzorec 
V raziskavi sta sodelovala 2 oddelka šestega, 2 oddelka sedmega in 2 oddelka osmega 
razreda. V končni vzorec je bilo vključenih 111 učencev.   
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2.2 INSTRUMENT  
Anketni vprašalnik (priloga A) je sestavljen iz dveh delov. V prvem sklopu so od učencev 
zahtevani osnovni podatki, kot so spol, starost in razred, pa tudi kraj bivanja – mesto ali 
podeželje. Napisati morajo kolikokrat so bili v zadnjih dveh tednih v naravi, ter odgovoriti 
na prvi 2 vprašanji glede naše raziskave: opredeliti morajo pojma vretenčar in 
nevretenčar.  
V drugem sklopu vprašalnika morajo učenci odgovoriti na vprašanja glede 
osemindvajsetih živali, ki smo jih s pomočjo programa Microsoft PowerPoint prikazovali 
na projekcijskem platnu. Učenci vsako žival sprva poimenujejo, nato pa se odločijo, ali 
žival uvrščamo med vretenčarje ali nevretenčarje, ter odgovor utemeljijo.  
 
2.3 STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV 
Pridobljene podatke smo vnesli v program Microsoft Excel, jih ustrezno uredili in 
prenesli v program za statistično obdelavo podatkov SPSS. Za ugotavljanje statistično 
pomembnih razlik, smo pri analizi uporabili Hi2 test. Za prikaz končnih rezultatov, smo 
uporabili program Microsoft Excel.  
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3 REZULTATI 
3.1 Razumevanje pojmov »vretenčar« in »nevretenčar« 
 
Iz slike 1 je razvidno, da so učenci večinoma razložili pojem vretenčar kot žival, ki ima 
vretenca. Drugi najbolj pogost odgovor se je navezoval na žival, ki ima kosti.  
 

 
Slika 1: Razumevanje pojma vretenčar.  

Iz slike 2 je razvidno, da so učenci pojem nevretenčar povezovali z živaljo, ki nima 
vretenc. Drugi najbolj pogost odgovor se je navezoval na odsotnost kosti, učenci so 
omenjali še odsotnost hrbtenice.  
 

 
Slika 2: Razumevanje pojma nevretenčar. 
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3.2 Vpliv izgleda živali na njeno razvrščanje 
 
Iz slike 3 je razvidno, da so učenci šestega razreda najpogosteje navajali razlog, da je divji 
kunec vretenčar, ker ima hrbtenico. Sedmošolci so najpogosteje kot razlog navajali 
vretenca živali. Osmošolci so kot najpogostejši razlog navajali, da žival poznajo.  
Razporeditev odgovorov učencev na posamezno kategorijo je glede na razred statistično 
pomembna razlika (Hi2 = 59,37; df = 10; p < 0,001).  
 

 
Slika 3: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – divji kunec 

Pomen kategorij:  
1. Ker je sesalec.  
2. Ker je vretenčar / ima vretenca.  
3. Ker žival poznam.  
4. Ker ima hrbtenico.   
5. Ker ima kosti. 
6. Ostalo.    
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Iz slike 4 je razvidno, da so učenci šestega razreda kot najpogostejši razlog za uvrstitev 
spužve med nevretenčarje navedli odsotnost kosti. Učenci sedmega razreda so navajali 
predvsem odsotnost hrbtenice, osmošolci pa niso podali konkretnega razloga, vendar so 
večinoma opisovali fizične karakteristike živali na sliki. Hi2  ni računan.  
 

 
Slika 4: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred - spužva 

Pomen kategorij: 
1. Ker nima vretenc.  
2. Ker nima hrbtenice.  
3. Ker nima kosti.  
4. Ker ima preprosto zgradbo.  
5. Ostalo.   
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Na sliki 5 je razvidno, da so šestošolci kot najpogostejši razlog za uvrščanje skobčevke 
med vretenčarje navajali predvsem kosti. Tako učenci sedmega, kot tudi osmega razreda 
so kot najpogostejši razlog navajali hrbtenico, vendar so osmošolci poleg tega navedli 
veliko opaznih fizičnih značilnosti živali, ki se niso nanašale na karakteristiko za 
selekcioniranje živali. Hi2  ni računan.     

 

 
Slika 5: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred - skobčevka 

Pomen kategorij:  

1. Ker ima vretenca.  
2. Ker ima hrbtenico. 
3. Ker ima kosti. 
4. Ker lahko leti.  
5. Ostalo (ne vem, žival poznam, tako smo se učili, ipd.)  
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Na sliki 6 je razvidno, da so učenci šestega razreda kot razlog najpogosteje navajali 
odsotnost kosti pri deževniku, sedmošolci so navajali predvsem odsotnost vretenc, učenci 
osmega razreda pa so kot najpogostejši razlog navedli zmožnost zvijanja.  
Razporeditev odgovorov učencev na posamezno kategorijo je glede na razred statistično 
pomembna razlika (Hi2 = 39,86; df = 10; p < 0,001).  
 

 
Slika 6: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred - deževnik 

 

Pomen kategorij:  
 

1. Nima vretenc.  
2. Nima hrbtenice.  
3. Zato ker se zvija.  
4. Ker nima kosti.  
5. Ostalo 
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Na sliki 7 je razvidno, da so učenci šestega razreda kot najpogostejši razlog navajali kosti. 
Učenci sedmega razreda so najpogosteje navajali krila oziroma zmožnost letenja, učenci 
osmega razreda pa so zopet opisovali predvsem opazne značilnosti živali. Med učenci, ki 
so trdili da je mali podkovnjak nevretenčar, je bilo največ osmošolcev. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 7: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – mali 

podkovnjak 

 

Pomen kategorij: 
 

1. Ker ima vretenca.  
2. Ker ima krila/lahko leti.  
3. Ker ima hrbtenico.  
4. Ker ima kosti.  
5. Ostalo  
6. Nima vretenc / kosti / hrbtenice. 
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Na sliki 8 je razvidno, da je največ učencev šestega razreda kot glavni razlog za svojo 
odločitev navajala odsotnost kosti. Sedmošolci so navajali predvsem odsotnost vretenc, 
osmošolci pa so opisovali opazne značilnosti živali, ki niso imele povezave z odločitvijo 
glede razvrščanja živali. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 8: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – 

madagaskarski sikajoči ščurek 

Pomen kategorij:  
1. Nima vretenc.  
2. Nima kosti.  
3. Nima hrbtenice.  
4. Ker ima oklep / trdno ogrodje.  
5. Ker ima kosti / vretenca / hrbtenico.  
6. Ostalo. 
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Na sliki 9 je razvidno, da so učenci šestega razreda kot najpogostejši razlog navajali 
odsotnost kosti, sedmošolci pa odsotnost vretenc. Učenci osmega razreda so prav tako 
najpogosteje navajali odsotnost vretenc pri živali. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 9: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – uhati 

klobučnjak 

Pomen kategorij:  
1. Ker nima vretenc.  
2. Ker nima kosti.  
3. Ker nima hrbtenice.  
4. Ker nima trdnega ogrodja.  
5. Ker ima hidrostatski skelet.  
6. Ostalo.  
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Na sliki 10 je razvidno, da so tako šestošolci, kot tudi sedmošolci navajali predvsem 
opazne karakteristike pingvina, ki se niso direktno navezovale na uvrstitev med 
vretenčarje. Učenci osmega razreda so navajali predvsem vretenca. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 10: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – cesarski 

pingvin 

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca.  
2. Ker stoji pokončno.  
3. Ker ima hrbtenico. 
4. Nima vretenc / kosti / hrbtenice.  
5. Ostalo. 
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Na sliki 11 je opazno, da je največ učencev šestega razreda kot razlog navajalo odsotnost 
kosti, učenci sedmega razreda pa odsotnost vretenc. Osmošolci so navajali predvsem 
opazne značilnosti živali, ki niso imeli konkretne povezave z uvrstitvijo osastega pajka 
med nevretenčarje.  
Razporeditev odgovorov učencev na posamezno kategorijo je glede na razred statistično 
pomembna razlika (Hi2 = 40,46; df = 10; p < 0,001).  
 

 
Slika 11: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – osasti pajek  

 

Pomen kategorij:  
1. Ker nima vretenc. 
2. Ker nima kosti. 
3. Ker nima hrbtenice. 
4. Ker ima vretenca / kosti hrbtenico.  
5. Ostalo.  
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Na sliki 12 je razvidno, da so šestošolci kot glavni razlog za svojo odločitev navajali 
predvsem kosti, sedmošolci vretenca, osmošolci pa so zopet veliko prednost dajali 
opaznim značilnotim živali, čeprav so prav tako v veliki miri navajali vretenca. Izmed 
učencev, ki so močerada uvrstili med nevretenčarje, je bilo največ učencev šestega 
razreda.  
 

 
Slika 12: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – navadni 

močerad 

 

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca.  
2. Ker ima hrbtenico. 
3. Ker ima kosti.  
4. Ker nima hrbtenice / vretenc.  
5. Ostalo.  

 
 

 

 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5

f [
%

]

Kategorija

Šesti razred

Sedmi razred

Osmi razred



 29 

Na sliki 13 je razvidno, da so učenci šestega razreda opisovali predvsem opazne 
značilnosti ahatnika. Učenci sedmega razreda so opisovali odsotnost vretenc, učenci 
osmega razreda pa so prav tako poudarjali vidne značilnosti ahatnika. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 13: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred - ahatnik 

Pomen kategorij:  
1. Ker nima vretenc.  
2. Ker ima hrbtenico / vretenca.  
3. Ker nima hrbtenice.  
4. Ker ima hišico.  
5. Ostalo.  
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Na sliki 14 je opazno, da so učenci šestega in osmega razreda kot poglavitni razlog 
navajali vidne značilnosti živali na sliki, ki niso imele velike povezave z uvrstitvijo strige 
med nevretenčarje. Učenci sedmega razreda so navajali predvsem odsotnost vretenc. Hi2 
ni računan.  
 

 
Slika 14: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – navadna 

striga 

Pomen kategorij:  
1. Ker nima hrbtenice.  
2. Ker nima vretenc.  
3. Ker ima vretenca / hrbtenico.  
4. Ostalo.  
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Na sliki 15 se opazi, da so tako učenci šestega, kot osmega razreda ponovno opisovali 
predvsem vidne značilnosti morske zvezde, med tem ko so učenci sedmega razreda 
opisovali odsotnost vretenc. Hi2 ni računan.  
 

 

Slika 15: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – oranžasta 
morska zvezda 

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca.  
2. Ker nima vretenc. 
3. Ker nima hrbtenice.  
4. Ostalo.  
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Na sliki 16 je opazno, da so učenci šestega razreda kot razlog navajali predvsem vidne 
značilnosti žabe. Učenci sedmega in osmega razreda pa so navajali predvsem vretenca. 
Hi2 ni računan.  
 

 

Slika 16: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – navadna 
krastača  

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca.  
2. Ker ima hrbtenico.  
3. Ker nima hrbtenice / vretenc / kosti.  
4. Ostalo. 
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Na sliki 17 je opazno, da so učenci šestega razreda kot razlog navajali predvsem 
odsotnost kosti,učenci sedmega in osmega razreda pa odsotnost vretenc. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 17: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – rdeča 

morska vetrnica 

Pomen kategorij:  
1. Ker nima vretenc.  
2. Ker nima hrbtenice.  
3. Nima kosti.  
4. Ima vretenca / hrbtenico.  
5. Ostalo. 
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Na sliki 18 je razvidno, da je večina učencev šestega razred trdilo, da gad ni vretenčar, 
saj nima vretenc ali kosti. Tisti, ki so ga pravilno uvrstili med vretenčarja, pa so omenjali 
predvsem opazne značilnosti živali, ki nimajo direktne povezave z uvrstitvijo. Učenci 
sedmega razreda ter osmošolci so kot razlog najpogosteje navajali vretenca. Hi2 ni 
računan.  
 

 
Slika 18: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – modras  

Pomen kategorij:  
1. Ker nima vretenc / kosti.  
2. Ker ima vretenca.  
3. Ker ima hrbtenico.  
4. Ima kosti. 
5. Ostalo. 
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Iz slike 19 je razvidno, da so šestošolci kot razlog uvrstitve pijavke med nevretenčarje 
najpogosteje navajali njene vidne značilnosti. Sedmošolci in osmošolci pa so 
najpogosteje navajali odsotnost vretenc. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 19: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – konjska 

pijavka 

Pomen kategorij:  
1. Ker nima vretenc.  
2. Ker nima hrbtenice.  
3. Ker ima vretenca / hrbtenico.  
4. Ostalo. 
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Iz slike 20 je opazno, da so kot glavni razlog za uvrstitev velike pliskavke med vretenčarje 
šestošolci navedli kosti. Učenci sedmega in osmega razreda pa so kot glavni razlog 
navedli vretenca. 
Razporeditev odgovorov učencev na posamezno kategorijo je glede na razred statistično 
pomembna razlika (Hi2 = 37,94; df = 8; p < 0,001).  
 

 

Slika 20: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – velika 
pliskavka 

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca.  
2. Ker ima hrbtenico.  
3. Ima kosti.  
4. Ostalo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4

f [
%

]

Kategorija

Šesti razred

Sedmi razred

Osmi razred



 37 

Iz slike 21 je razvidno, da je večina šestošolcev svojo trditev argumentiralo z odgovorom, 
da navadna hišna muha nima kosti. Učenci šestega in osmega razreda so kot glavni razlog 
za svojo odločitev navajali odsotnost vretenc. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 21: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – navadna 

hišna muha 

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca / kosti.  
2. Ker nima vretenc.  
3. Ker nima hrbtenice.  
4. Nima kosti. 
5. Ostalo.  
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Iz slike 22 je opazno, da so učenci šestega razreda kot glavni razlog navajali kosti, učenci 
sedmega in osmega razreda pa vretenca. Hi2 ni računan.  
 

 

Slika 22: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – močvirska 
sklednica 

Pomen kategorij: 
1. Ker ima vretenca.  
2. Ker ima hrbtenico.  
3. Ima kosti.  
4. Ker nima vretenc / hrbtenice.  
5. Ostalo.  
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Iz slike 23 je razvidno, da so tako učenci šestega, kot tudi sedmega in osmega razreda 
uvrstili črnomodrega orjaškega paščipalca med vretenčarje. Tisti učenci, ki so paščipalca 
pravilno uvrstili, so se sklicevali predvsem na opazne značilnosti živali.  
Razporeditev odgovorov učencev na posamezno kategorijo je glede na razred statistično 
nepomembna razlika (Hi2 = 14,16; df = 10; p > 0,001).  
 

 
Slika 23: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – črnomodri 

orjaški ščipalec 

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca/hrbtenico/kosti.  
2. Nima vretenc.  
3. Nima hrbtenice.  
4. Nima kosti.   
5. Ostalo.  
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Iz slike 24 je razvidno, da so učenci šestega razreda kot najpomembnejši razlog za svojo 
trditev  navedli kosti. Učenci sedmega in osmega razreda so omenjali predvsem vretenca. 
Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 24: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – beli morski 

volk 

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca.  
2. Ima hrbtenico.  
3. Ima kosti.  
4. Ker plava.  
5. Ker nima vretenc / hrbtenice / kosti.  
6. Ostalo.  
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Na sliki 25 je opazno, da so učenci šestega, sedmega in osmega razreda uvrstili 
primorskega koščaka med vretenčarje.  
Razporeditev odgovorov učencev na posamezno kategorijo je glede na razred statistično 
nepomembna razlika (Hi2 = 15,98; df = 12; p > 0,001). 
 

 
Slika 25: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – primorski 

koščak 

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca / hrbtenico / kosti.  
2. Nima hrbtenice.  
3. Nima kosti.  
4. Nima vretenc.  
5. Ima oklep.  
6. Ostalo.  
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Na sliki 26 je opazno, da je procent šestošolcev, ki so tokeja uvrstili med nevretenčrje in 
procent šestošolcev, ki so tokeja uvrstili med vretenčarje zaradi kosti, enak. Sedmošolci 
so svojo odločitev za uvrstitev tokeja med vretenčarje večinoma navajali z imetjem 
vretenc, osmošolci prav tako. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 26: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – tokej  

Pomen kategorij:  
1. Ker ima vretenca.  
2. Ima hrbtenico.  
3. Ima kosti.  
4. Nima hrbtenice / vretenc / kosti.  
5. Ostalo.  
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Na sliki 27 je razvidno, da so šestošolci kot glavni razlog navajali predvsem odsotnost 
kosti, sedmošolci in osmošolci pa odsotnost vretenc. Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 27: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred - hobotnica 

Pomen kategorij:  
1. Nima hrbtenice.  
2. Nima kosti.  
3. Nima vretenc.  
4. Ima vretenca/kosti/hrbtenico.  
5. Ostalo  
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Na sliki 28 je razvidno, da so učenci šestega razreda kot glavni razlog navajali odsotnost 
kosti, učenci sedmega in osmega razreda so kot glavni razlog navedli odsotnost vretenc. 
Hi2 ni računan.  
 

 
Slika 28: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – morska lilija 

Pomen kategorij:  
1. Nima hrbtenice.  
2. Nima vretenc.  
3. Ima vretenca/kosti/hrbtenico.  
4. Nima kosti.  
5. Ostalo.  
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Na sliki 29 je razvidno, da so učenci šestega razreda kot glavni razlog navajali kosti. 
Sedmošolci in osmošolci pa so navajali predvsem vretenca. Hi2 ni računan.  
 

 
 Slika 29: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred – zlata ribica 

Pomen kategorij:  
1. Ima vretenca.  
2. Ker nima vretenc/hrbtenice/kosti.  
3. Ker ima hrbtenico.  
4. Ker ima kosti.  
5. Ker plava.  
6. Ostalo.  
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Na sliki 30 je razvidno, da je večina šestošolcev kot razlog za uvrstitev človeka med 
vretenčarje navajala kosti. Sedmošolci in osmošolci so navajali predvsem vretenca. Hi2 

ni računan.  
 

 

Slika 30: Razporeditev odgovorov učencev na posamezne kategorije glede na razred - človek 

Pomen kategorij:  
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3.3 Prepoznavanje vretenčarjev in nevretenčarjev glede na razred  
V tabeli 1 so prikazani rezultati razvrščanja organizmov na vretenčarje in nevretenčarje 
glede na razred.  
Učenci šestega, sedmega in osmega razreda imajo premirljivo znanje glede 
prepoznavanja vretenčarjev in nevretenčarjev. Učenci šestega razreda so najbolje uvrščali 
organizme. 
 

 

 Razred f(%) 𝑯𝒊𝟐	   preizkus 
ŽIVAL 6 7 8    

  
Vreten
čar 

Nevrete
nčar 

Vreten
čar 

Nevrete
nčar 

Vreten
čar 

Nevrete
nčar Hi2 df p 

Divji kunec 100 0 100 0 95.8 4.2 NR   
Spužva 0 100 3.3 96.7 4.5 95.5 NR   
Skobčevka 100 0 96.7 3.3 95.8 4.2 NR   
Deževnik  3.7 96.3 3.4 96.6 8.3 91.7 0.864 2 0.649 
Mali podkovnjak 96.3 3.7 100 0 78.3 21.7 13.71 2 0.001* 
Madagaskarski 
žvižgajoči ščurek 7.4 92.6 19.3 80.7 29.2 70.8 4.347 2 0.114 

Uhati klobučnjak 0 100 1.7 98.3 0 100 NR   
Cesarski pingvin 100 0 98.3 1.7 95.8 4.2 NR   
Osasti pajek 14.8 85.2 22 75 25 75 0.935 2 0.627 
Navadni močerad 55.6 44.4 87.7 12.3 70.8 29.2 10.68 2 0.005* 
Ahatnik  0 100 5.2 78.3 21.7 78.3 9.337 2 0.009 
Navadna striga 25.9 74.1 25.9 74.1 29.2 70.8 0.102 2 0.95 
Oranžasta morska 
striga 25.9 74.1 15.8 84.2 33.3 66.7 3.238 2 0.198 

Navadna krastača 77.8 22.2 87.9 12.1 83.3 16.7 1.422 2 0.491 
Rdeča morska 
vetrnica 

0 100 1.7 98.3 4.5 95.5 
NR   

Navadna hišna muha 29.6 70.4 70.2 29.8 70.8 29.2 13.95 2 0.001* 
Konjska pijavka 11.1 88.9 10.3 89.7 4.3 95.7 0.99 2 0.609 
Velika pliskavka 100 0 96.6 3.4 91.7 8.3 NR   
Navadna hišna muha 40 60 24.1 75.9 20.8 79.2 2.712 2 0.242 
Močvirska sklednica 88.9 11.1 83.1 16.9 79.2 20.8 0.943 2 0.624 
Črnomodri orjaški 
ščipalec 55.6 44.4 48.3 51.7 61.9 38.1 1.265 2 0.531 

Beli morski volk 88.9 11.1 94.9 5.1 83.3 16.7 2.838 2 0.242 
Primorski koščak 66.7 33.3 47.5 52.5 63.6 36.4 3.532 2 0.171 
Tokej 48.1 51.9 87.7 12.3 77.8 22.2 14.68 2 0.001* 
Hobotnica 18.5 81.5 13.6 86.4 29.2 70.8 2.629 2 0.247 
Morska lilija 0 100 7.3 92.7 4.3 95.7 2.806 2 0.246 
Zlata ribica 77.8 22.2 79.7 20.3 69.6 30.4 0.924 2 0.63 
Človek 96.3 3.7 100 0 95.8 4.2 NR     

Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *; NR = ni računano. 
 

Tabela 1: Prepoznavanje vretenčarjev in nevretenčarjev glede na razred  
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Statistično pomembne razlike (𝐻𝑖' - test) v razvrščanju organizmov  med nevretenčarje 
in vretenčarje glede na razred smo zasledili pri malem podkovnjaku (p = 0,001), 
navadnem močeradu (p = 0,005), navadni hišni muhi (p = 0,001) in tokeju (p = 0,001).  
 

3.4 Prepoznavanje vretenčarjev in nevretenčarjev s pomočjo 
slikovnega materiala  

 
V spodnjih tabelah je prikazano, ali učenci prepoznajo primere vretenčarjev in 
nevretenčarjev s pomočjo slikovnega materiala.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da učenci s poimenovanjem divjega kunca niso imeli težav, saj 
predstavlja arhetip vretenčarja in živali. 83 %  učencev je vedelo da gre za zajca, 17 % 
učencev pa je žival pravilno vrstno poimenovalo.  
  

Tabela 2: Odgovori učencev glede poimenovanja 
živali – divji kunec 

 

Poimenovanje f [%] 

 
kunec 17 

 
zajec 83 
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Iz tabele 3 je razvidno, da je večina učencev pravilno sklepala o živali na sliki. 78 % 
učencev je žival poimenovalo kot spužva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so skoraj vsi učenci skobčevko pravilno vrstno poimenovali. 
66 % učencev je vedelo, da žival na sliki spada v družino papig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da učenci s poimenovanjem deževnika niso imeli težav, saj ga je 
83 % učencev poimenovalo pravilno. Nekaj učencev je žival na sliki poimenovalo kot 
»glista« in »črv«.  
  

Tabela 3: Odgovori učencev glede poimenovanja 
živali - spužva 

 

Poimenovanje f [%] 
 

kamen 4 
 

morska kepa 3 

 rak 2 
 spužva 78 
 ni odgovora 14 

Tabela 4: Odgovori učencev glede poimenovanja 
živali – skobčevka  

 

 

poimenovanje f [%] 

 
skobčevka 32 

 
papiga 66 

 
ptica 3 

Tabela 5: Odgovori učencev glede poimenovanja 
živali – deževnik 

 

poimenovanje f [%] 
 

deževnik 83 
 

glista 6 
 

črv 11 
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Iz tabele 6 je razvidno, da so učenci  s 100 % malega podkovnjaka pravilno uvrstili med 
netopirja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele 7 je razvidno, da so učenci madagaskarskega žvižgajočega ščurka različno 
poimenovali. 43 % učencev je žival poimenovalo pravilno, ostali odgovori pa so se 
nanašali na druge živalske vrste v skupini členonožcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele 8 je razvidno, da je 72 % učencev navedlo življenjsko obliko ožigalkarjev in ne 
dejanskega imena živali. 25 % učencev je žival uvrstila v pravilno skupino klobučnjakov.  
 
 
 
 
 

Tabela 6: Odgovori učencev glede poimenovanja 
živali – mali podkovnjak 

 

poimenovanje f [%] 
 

netopir 100 

Tabela 7: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – madagaskarski sikajoči 
ščurek 

 

poimenovanje f [%] 
 

hrošč 28 
 

ščurek 43 
 

žuželka 13 

 čriček 6 

 Ni odgovora 10 

Tabela 8: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – uhati klobučnjak 

 

poimenovanje f [%] 
 

meduza 72  
klobučnjak 25  
ni odgovora 3 
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Iz tabele 9 je razvidno, da so vsi učenci cesarskega pingvina poimenovali pravilno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele 10 je razvidno, da učenci z poimenovanjem osastega pajka niso imeli težav. 
Pravilno ga je poimenovalo 68 % učencev, 3 % učencev pa je žival pravilno poimenovala 
z vrstnim imenom. 
 
 
 

 
 
 
Iz tabele 11 je razvidno, da so učenci navadnega močerada 100 % pravilno poimenovali.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Iz tabele 12 je razvidno, da so ahatnka poimenovali vsi učenci pravilno. 
  

 

poimenovanje f [%] 
 

pingvin 96  
cesarski pingvin 4 

Tabela 9: Odgovori učencev glede poimenovanja 
živali – cesarski pingvin 

Tabela 10: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – osasti pajek 

 

poimenovanje f [%] 
 

pajek 68 
 

osji pajek 30 
 

osasti pajek 3 

Tabela 11: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – navadni močerad 

 

poimenovanje f [%] 
 

močerad 100 

Tabela 12: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali - ahatnik 

 

poimenovanje f [%] 

 
polž 99  

ahatnik 1 
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Iz tabele 13 je razvidno, da je 50 % učencev navadno strigo uvrstilo med stonoge. 32 %  
učencev je pravilno poimenovalo žival na sliki, 15 % učencev pa je strigo zamenjalo s 
strigalicami.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Iz tabele 14 je razvidno, da je 96 % učencev pravilno poimenovalo morsko zvezdo.    
 
 
 
 

 
 
 
 

Iz tabele 15 je razvidno, da je 61 % žival na sliki prepoznalo,  39 % učencev pa je živali 
dodelilo pravilno vrstno ime.  
 
  

Tabela 13: Odgovori učencev glede poimenovanja 
živali – navadna striga 

 

poimenovanje f [%] 
 

stonoga 50  
strigalica 15  

striga 32 

 ni odgovora 3 

Tabela 14: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – oranžasta morska zvezda 

 

poimenovanje f [%] 
 

morska zvezda 96  
zvezda 3  

ni odgovora 1 

Tabela 15: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – navadna krastača 

 

poimenovanje f [%] 
 

žaba 61  
krastača 39 
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Iz tabele 16 je razvidno, da je 81 % učencev rdečo morsko vetrnico poznalo, 14 % 
učencev je žival pravilno poimenovalo s polnim imenom. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele 17 je razvidno, da so skoraj vsi učenci vedeli, da je žival na sliki kača. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Iz tabele 17 je razvidno, da je večina učencev poznala konjsko pijavko. Pravilno jo je 
poimenovalo 95 % otrok.  
  

Tabela 16: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – rdeča morska vetrnica  

 

poimenovanje f [%] 
 

morska vetrnica 81  
rdeča morska 

vetrnica 
14 

 
spužva 3 

 ni odgovora 3 

 

poimenovanje f [%] 
 

modras 15  
kača 71  
gad 13 

 ni odgovora 1 

Tabela 17: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali - modras 

 

poimenovanje f [%] 
 

pijavka 95 
 

trakulja 2 
 

ni odgovora 4 

Tabela 18: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – konjska pijavka 
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Tabela 19: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – velika pliskavka 

 

poimenovanje f [%] 
 

delfin 100 

 
Iz tabele 19 je razvidno, da so vsi učenci pravilno poimenovali družino, v katero spada 
velika pliskavka. Nihče ni živali poimenoval z vrstnim imenom.  

 

Tabela 20: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – navadna hišna muha 

 
 
 

Iz tabele 20 je razvidno, da so usi učenci pravilno poimenovali navadno hišno muho. 
 

Tabela 21: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – močvirska sklednica 

 
 
 

 
 
 
Iz tabele 21 je razvidno, da je učencev močvirsko sklednico na sliki pravilno prepoznalo 
kot želvo, 2 učenca pa sta jo pravilno vrstno poimenovala.  

 
  

 

poimenovanje f [%] 
 

muha 100 

 

poimenovanje f [%] 
 

želva 93 

 rumenovratke 5 

 Močvirska sklednica 2 
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Tabela 22: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – črnomodri orjaški 
paščipalec 

 
 
 
 
 

Iz tabele 22 je razvidno, da je večina učencev črnomodrega orjaškega ščipalca pravilno 
poimenovala kot škorpijon.  
 

Tabela 23: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – beli morski volk 

 
 
 
 
 

 
Iz tabele 23 je razvidno, da je 89 % učencev žival poznala, 10 % učencev pa jo je  pravilno 
vrstno poimenovala.  

 
 

Tabela 24: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – primorski koščak 

 
 
 
 
 
 
 

Iz tabele 24 je razvidno, da je 50 % učencev primorskega koščaka poimenovalo pravilno.  
 
 

 

poimenovanje f [%] 
 

škorpijon 99 
 

ni odgovora 1 

 

poimenovanje f [%] 
 

morski pes 89 
 

beli morski volk 10 
 

ni odgovora 1 

 

poimenovanje f [%] 

 
rak 50  

jastog 34  
potočni rak 13 

 ni odgovora 3 
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Tabela 25: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali - tokej 

 
 
 
 

 
 

 
Iz tabele 25 je razvidno, da je 31 % učencev tokeja pravilno poimenovalo, 50 % učencev 
pa je žival poimenovala na podlagi reda, kateremu pripada. 
 

Tabela 26: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali - hobotnica  

 
 

 

 

Iz tabele 26 je razvidno, da je 98 % učencev hobotnico pravilno poimenovalo.  
 

Tabela 27: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – morska lilija 

 
 
 
 
 

 
 
Iz tabele 27 je razvidno, daje  le 4 %  učencev poznalo morsko lilijo, vsa druga 
poimenovanja živali pa so bila napačna.  
 
 
 
 

  
poimenovanje f [%] 

 
kuščar 50 

 
kameleon 8 

 
gekon 31 

 ni odgovora 12 

  
Poimenovanje f [%] 

 
hobotnica 98 

 
ligenj 1 

 
sipa 1 

  

poimenovanje f [%] 

 
alga 17 

 
morska lilija 4 

 
drugo 41 

 ni odgovora 39 
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Tabela 28: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali – zlata ribica 

 
 
 

Iz tabele 28 je razvidno, da so vsi učenci poznali zlato ribico.  
 

Tabela 29: Odgovori učencev glede 
poimenovanja živali - človek 

 
 
 
 
 

Iz tabele 29 je razvidno, da so vsi učenci pravilno poimenovali človeka, 1.80 % učencev 
pa ga je poimenovala z latinskim imenom. 
  

 

poimenovanje f [%] 
 

zlata ribica 100 

 

poimenovanje f [%] 

 
človek 98,20 

 
Homo sapiens 1,80 



 58 

4 RAZPRAVA IN SKLEPI 
V raziskavi smo ugotovili, da učenci razumejo pojma vretenčar in nevretnečar. 
Vretenčarje so večinoma opisovali kot živali, ki imajo vretenca, omenjali pa so tudi kosti. 
Nevretenčarji pa so živali, ki nimajo vretenc, kosti in hrbtenice. Slednja v odgovorih 
učencev ni bila tako množično zastopana.  
Učenci šestega, sedmega in osmega razreda imajo primerljivo znanje glede razvrščanja 
živali med nevretenčarje in vretenčarje. Statistično pomembne razlike so se pojavile pri 
malem podkovnjaku, kjer ga je največ osmošolcev uvrstilo med nevretenčarje. To bi 
lahko povezali z avtorico Kattmann (2010), ki je v svoji raziskavi ugotovila, da je večina 
osnovnošolskih učencev uvrstila ptice in leteče žuželke v isto skupino na podlagi 
zmožnosti letenja.  
Prav tako se pojavlja statistično pomembna razlika pri navadnem močeradu, kjer ga je 
skoraj polovica učencev šestega razreda uvrstilo med nevretenčarje. Statistično 
pomembne razlike so se pojavile tudi pri hobotnici in tokeju. Tokeja je več kot polovico 
učencev šestega razreda uvrstilo med nevretenčarje.  
Učenci šestega razreda so najbolje argumentirali svojo odločitev glede razvrščanja 
organizmov, kar lahko povežem z raziskavo avtorja Braund (2010). Ta je trdil, da se 
mlajši učenci pri razvrščanju zanašajo predvsem na vidne značilnosti živali, starejši 
učenci pa zaradi poznavanja abstraktnih lastnosti živali le te preveč posplošujejo.  
 

Pred pričetkom raziskave smo predvidevali, da bodo učenci dobro poznali živali, saj je 
bila večina anketiranih učencev iz podeželja. Poleg tega smo predvidevali, da bodo 
najbolje odgovarjali učenci sedmega razreda, saj se sistematika obravnava v sedmem 
razredu pri pouku naravoslovja. Izkazalo se je, da učenci poznajo živali, saj so skoraj vse 
pravilno razvrstili, vendar pa svoje odločitve niso znali argumentirati.  Poleg tega so 
učenci šestega razreda bolje odgovarjali kot učenci sedmega in osmega razreda. Razlogov 
za to je lahko več, eden izmed najbolj očitnih pa je zanimanje za živali in uvrščanje na 
podlagi zaznavnih značilnosti.  
Menimo, da učencem primanjkuje osebnih izkušenj z živalmi, s katerimi bi svoje znanje 
poglobili in povezali.  
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4.1 RAZUMEVANJE POJMOV »VRETENČAR« IN 
»NEVRETENČAR«  

  
Prva hipoteza: Učenci znajo opredeliti razlike med vretenčarji in nevretenčarji.  
S to hipotezo smo predvidevali, da učenci znajo opredeliti vsaj eno značilnost 
vretenčarjev, ki se razlikuje od nevretenčarjev. Iz rezultatov (slika 1, slika 2) je opazno, 
da učenci pojma ločijo, saj so omenjali predvsem vretenca. Pogosto so bile omenjene tudi 
kosti, kar pa smo kasneje v raziskavi ugotovili, da vodi v napačne predstave.  
 
Prvo hipotezo lahko potrdimo, saj je večina učencev navedlo vsaj eno značilnost 
vretenčarjev in eno značilnost nevretenčarjev, ter s tem razlikovalo pojma. 
 
4.2 VPLIV IZGLEDA ŽIVALI NA NJENO RAZVRŠČANJE 
 
Druga hipoteza: Izgled živali vpliva na njeno razvrščanje. 
S to hipotezo smo želeli ugotoviti, ali izgled živali vpliva na njeno razvrščanje med 
vretenčaje ali nevretenčarje.  
Ob pregledu razlogov učencev za njihovo razvrščanje smo opazili, da se je večino 
učencev  za uvrstitev navezovalo na zunanje, vidne značilnosti živali. To se je najbolj 
opazilo pri uvrstitvi divjega kunca (slika 3) , ki ima tipične značilnosti vretenčarskih vrst 
in spužve (slika 4) ter morske lilije (slika 28), katere skoraj nihče od učencev ni poznal. 
Po tem bi lahko sklepali, da bo število pravilnih odgovorov višje pri divjem kuncu, vendar 
je bil rezultat približno enak. Spužva nima dobro izoblikovane glave in drugih telesnih 
okončin, niti nima hrbtenice, ki je tako zelo značilna za vretenčarje, zato so jo učenci 
intuitivno uvrstili med nevretenčarje. Morska lilija ne izgleda kot žival, ampak kot 
rastlina, zato so tudi to učenci intuitivno uvrstili med nevretenčarje.  
Prav tako so vidne značilnosti odigrale pomembno vlogo pri razvrstitvi madagaskarskega 
sikajočega ščurka (slika 8),  navadne strige (14), črnomodrega orjaškega paščipalca 
(slika 23) in primorskega koščaka (slika 25).  
Večina šestošolcev, ki se še niso učili sistematike pri pouku naravoslovja, jih je uvrstila 
med vretenčarje. Razlog je trdni oklep, ki naj bi nadomeščal hrbtenico. Ta odgovor lahko 
povežemo s prvim raziskovalnim vprašanjem, kjer smo preučevali razumevanje pojmov 
vretenčar in nevretenčar.  
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Učenci so omenjali prisotnost in odsotnost kosti, kar se je v tem delu izkazalo kot podlaga 
za oblikovanje napačne predstave, poleg tega je možno, da si učenci ne predstavljajo 
hrbtenice v realnosti. To lahko podkrepimo z uvrstivijo modrasa (slika 18) med 
nevretenčarje, saj naj ne bi imel vretenc in kosti. To so v svoji raziskavi ugotovili  tudi 
Yen in sod. (2007), ter Braund (2010). Kača naj ne bi imela hrbtenice, saj ima pretanko 
telo in se lahko zvija.  
Zopet so v uvrstitvi med nevretenčarje prevladovali šestošolci, ki se najbolj opirajo na 
vidne značilnosti živali, za takšno uvrstitev se je odločilo tudi nekaj sedmošolcev in 
osmošolcev.  
Šestošolci so med nevretenčarje uvrstili tokeja, čeprav so žival poznali. To lahko 
povežemo z raziskavo avtorja Braund (2010), ki je ugotovil, da mlajši učenci povezujejo 
nevretenčarje z živalmi, ki se plazijo.  
 
Hipotezo lahko potrdimo, saj se učenci pri razvrščanju opirajo na vidne značilnosti živali, 
sploh učenci šestega razreda.  
 
4.3 PREPOZNAVANJE VRETENČARJEV IN 

NEVRETENČARJEV GLEDE NA RAZRED  
 
Tretja hipoteza: Učenci sedmega razreda bodo najbolje uvrstili živali med 
vretenčarje in nevretenčarje, saj se sistematika živali pojavlja pri pouku 
naravoslovja v sedmem razredu. 
 
Ob pregledu učnega načrta za prvi, drugi in tretji razred osnovne šole smo ugotovili, da 
se učenci pri predmetu Spoznavanje okolja 1 prvič seznanijo z različnimi živimi bitji in 
okolji v katerih živa bitja živijo. Spoznajo se z lastnostmi živali, katere jih ločijo od 
rastlin. Znanje nadgrajujejo v tretjem razredu pri predmetu Spoznavanje okolja 3 (Kolar, 
Krnel in Velkavrh, 2011).  
V četrtem razredu osnovne šole se pri predmetu Naravoslovje in tehnika učenci naučijo 
razvrščati živa bitja v skupine po njihovih značilnostih. Seznanijo se s pojmom vrsta, kot 
osnovno enoto za razvrščanje, ter s pojmom kraljestvo, kamor uvrščamo glavne skupine 
živih bitij. V nadaljevanju se prvič seznanijo s skupino vretenčarjev in nevretenčarjev ter 
znajo razložiti zunanjo zgradbo živali (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, 
Skribe Dimec in Balon, 2011).  
V sedmem razredu osnovne šole učenci svoje znanje glede razvrščanja in poznavanja 
živali dokončno nadgradijo pri predmetu Naravoslovje. Spoznajo razlike med 
bakterijami, glivami, rastlinami in živalmi. Seznanijo se z osnovno zgradbo glavnih 
gradbenih tipov živali (enoceličarji, nevretenčarji, vretenčarji) in razumejo povezavo med 
premikanjem ter hranjenjem  živali in njihovo fizično zgradbo. Seznanijo se še z ostalimi 
organskimi sistemi živali, na koncu pa spoznajo osnovne principe razvrščanja živih bitij 
(Skvarč in sod., 2011).  
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Sklepali smo, da se bodo zato pri razvrščanju najbolje izkazali sedmošolci. Vendar pa je 
bilo znanje učencev šestega, sedmega, in osmega razreda primerljivo, v nekaterih 
primerih so bili učenci šestega razreda najboljši. Osmošolci so najslabše odgovarjali na 
vprašanja. 
 
Hipotezo smo zato zavrnili, saj nismo opazili velike razlike v znanju sedmošolcev in 
drugih učencev.  
 
 
4.4 PREPOZNAVANJE VRETENČARJEV IN 

NEVRETENČARJEV  S POMOČJO SLIKOVNEGA 
MATERIALA 

 
Četrta hipoteza: Učenci na podlagi slikovnega materiala prepoznajo primere 
vretenčarjev in nevretenčarjev.  
 
Učenci so iz slikovnega materiala prepoznali primere vretenčarjev. Poimenovali so jih 
večinoma po imenu skupine ali druge taksonomske kategorije, kateri posamezna žival 
pripada. Sklepamo lahko, da je razlog lingvistične narave, saj v pogovornem jeziku 
redkokdaj poimenujemo žival po vrstnem imenu, kar je ugotovil tudi Allen (2014) v 
primeru poimenovanja slavčka in pingvina. V naši raziskavi je to primer velike pliskavke 
(slika 20), katero je večina učencev poimenovala kot delfin.  
Ugotovili smo, da kadar učenci posamezne živali ne poznajo, jo na podlagi vidnih 
značilnosti povezujejo s primeri živali, ki jo poznajo. Takšen primer je spužva (slika 3) 
in morska lilija (slika 28), kjer so učenci zapisali raznovrstna imena. To se je sploh 
opazilo pri primeru morske lilije, ki na prvi pogled izgleda bolj kot rastlina.  
Prav tako so učenci ustvarjali povezave med neznanim in znanim v primeru 
madagaskarskega žvižgajočega ščurka (slika 7). Po obliki telesa spominja na prave 
hrošče, ima členjeno telo, zato so ga učenci pomenovali kot hrošča, črička, ipd.   
 
Hipotezo smo zato potrdili, saj so učenci v večini primerov prepoznali posamezne 
živalske vrste.  
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5 SKLEP 
Raziskava je pokazala, da velikih razlik v znanju med učenci šestega, sedmega in osmega 
razreda ni, njihovo znanje glede živali pa je kar solidno. Pri razlikovanju pojmov 
vretenčar in nevretenčar so učenci sprva dali vtis, da pojma dobro razlikujejo, po obdelavi 
ostalih vprašanj pa smo zasledili nekaj napačnih predstav. Vsi učenci so imeli težave s 
pojasnjevanjem svoje odločitve, saj so navajali predvsem vidne značilnosti živali, ki 
nimajo neposredne povezave z uvrstitvijo živali med vretenčarje ali nevretenčarje. Pri 
učencih šestega razreda se je pojavilo največ napačnih predstav, saj se pri razvrščanju 
osredotočajo predvsem na vidne značilnosti živali, med tem ko starejši učenci uporabljajo 
še abstraktne značilnosti, pridobljene pri pouku naravoslovja. Učenci osmega razreda so 
odgovarjali najslabše, zato lahko sklepamo, da so snov sedmega razreda pozabili, ali pa 
jih živali ne zanimajo.  
Kot se je izkazalo, imajo učenci šestega razreda ter nekaj učencev sedmega in osmega 
razreda največ napačnih predstav glede plazilcev, dvoživk ter nevretenčarjev, predvsem 
členonožcev. Debel oklep naj bi bil nadomestek hrbtenice. Plazilce učenci pogosto 
uvrščajo med nevretenčarje zato, ker naj bi bile to živali, ki se plazijo.  
Menimo, da bi se v osnovnih šolah moralo uporabljati več živih organizmov, preko 
katerih bi učenci spoznavali podobnosti in razlike med živalmi. Kljub temu, da se zadnjih 
pet let sistematika poučuje tako, kot je bilo predlagano iz strani večih raziskovalcev -  
učenci sprva spoznajo življenjsko okolje, nato pa živali v njej, bi se ob poučevanju te 
snovi moralo uporabljati najrazličnejša gradiva. S pomočjo IKT (informacijsko - 
komunikacijskih tehnologij) bi se učencem morala pokazati predvsem notranja struktura 
živali, saj bi tako sami videli katere živalske vrste imajo hrbtenico in katere ne. Prav tako 
bi jim morali nuditi možnost za opazovanje živali, ki so si med seboj precej podobne. Pri 
tem bi jih morali spodbujati, da se osredotočajo na opazne in tudi na manj opazne 
anatomske in druge značilnosti živali. Pomembno je, da učitelj pred uvajanjem nove učne 
snovi preveri predznanje učencev in poišče morebitne napačne predstave, ki se pojavljajo.   
S praktičnim delom, diskusijo in nudenjem možnosti za oblikovanje lastnih mentalnh 
modelov učence lahko spravimo v kognitivni konflikt, ki je učinkovito orodje za 
odpravljanje napačnih predstav.  
Menimo, da bi morala biti za učitelje na voljo dodatna izobraževanja glede različnih 
sklopov, ki bi temeljila prav na najpogostejših napačnih predstavah. Poleg tega bi morali 
študente, ki stopajo na pedagoško pot, bolje pripraviti na rokovanje z različnimi živalmi. 
Večina učiteljev v bioloških učilnicah namreč nima živali, saj se ne počutijo kompetentne 
za delo z njimi.  
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