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IZVLEČEK 

Otrok že od malih nog, vsakodnevno stopa v stik živalmi, jih opazuje in se o njih 

uči, ko raziskuje svet okoli sebe. Eden izmed načinov raziskovanja otrokove 

percepcije živali je analiziranje otrokove risbe, v kombinaciji s pisnim opisom ali 

intervjujem. V raziskavi smo ugotavljali, kakšno je znanje o sovah med učenci 

četrtega in petega razreda (starost od 9 do 10 let) v slovenskih osnovnih šolah. 

Primerjali smo opise in risbe sov, ki so jih oblikovali učenci 4. in 5. razreda ter 

ugotavljali, kako spremenljivke – spol, razred, izkušnje s sovami, skrb za domačo 

žival, vplivajo na podrobnost opisov in risb. Skozi delno strukturiran intervju smo 

ugotavljali, kateri viri informacij vplivajo na oblikovanje učenčeve predstave o sovi. 

Na podlagi rezultatov analize risb in pisnih opisov, lahko zaključimo, da imajo 

učenci veliko znanja o habitatu sov, njihovih specifičnih telesnih značilnostih, 

obnašanju in prehrani. Med njimi se pogosto pojavljajo napačna razumevanja, kot 

na primer, da lahko sove obrnejo glavo za 360°, da so čopki na glavi njihova 

ušesa, samca sove označujejo z besedo čuk, ki je posebna vrsta sove. Skozi 

analizo risb učencev razberemo predvsem telesne značilnosti sov, pisni opisi pa 

nam podajo dodatne informacije o obnašanju, habitatu, prehrani sov in 

zanimivostih. Učenci svoje znanje o sovah pridobivajo v šoli, knjigah o živalih, 

dokumentarnih filmih, risankah, z njimi se srečajo v zbiralnih albumih živali, preko 

igrač, pesmi, o njih izvedo v živalskem vrtu, od vrstnikov, domačih ter preko lastnih 

konkretnih izkušenj s sovami. V našem vzorcu se je izkazalo, da na boljše 

poznavanje sov statistično pomembno pozitivno vplivajo lastne konkretne izkušnje 

s sovami. Poznavanje učenčevih virov informacij je namreč ključnega pomena pri 

načrtovanju in izvedbi kakovostnega učnega procesa. 

KLJUČNE BESEDE: sove, risbe, opis, učenci, znanje, viri informacij 
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ABSTRACT 

While exploring everyday environment, children from their earliest days experience 

animals, observe and learn about them. One way to obtain information about 

children’s perception of animals is by using their drawings in combination with 

written responses or interviews. This study assesses how much Slovenian 

students in fourth and fifth grade (9–10 years old) know about owls by analysing 

their drawings and written responses. The study included 280 students. We 

compared students’ drawings and written responses and analyse how gender, 

visiting different grades, experiences with owls, owing pets affect gaining 

knowledge about owls. Through partly-structured interviews we collected students’ 

different sources of information that influence building their mental models of owls. 

From assessing students’ drawings and written responses, it can be concluded 

that the respondents had some knowledge of owls’ appearance, their behaviours, 

diet and habitats. Some students had misconceptions about owls, such as the 

idea that owls can turn their heads 360 degrees, or they confused the long ear-

tufts with external parts of the ears, they mistakenly thought that the word ‘owl’ is 

female specimen of the species little owl (Athene noctua). The students’ written 

responses provided additional information on their ideas about owls; particularly 

about owls’ specific behaviours, habitats, diet, and some interesting facts. 

However, some information, such as depicting owls’ body parts and body 

proportions, was more clearly depicted with drawings. Students extract information 

about owls in school, through reading books about animals, watching documentary 

films, cartoons, they come up against in albums for collecting pictures of animals, 

or as a toy and in children’s’ songs, they learn about them in ZOO, from their 

peers, relatives and their own experiences. In our sample, there was shown that 

children’s’ own experiences statistically significant positive affect knowledge about 

owls. To construct and perform quality lesson it is important to be acquainted with 

students’ different sources of information. 

KEY WORDS: owls, drawings, written responses, primary students, knowledge, 

sources of information 
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1 UVOD 

Narava otroku predstavlja široko polje raziskovanja, ki ga spremlja že od prvih 

korakov. V naravi se otrok sprašuje, raziskuje, odkriva vedno nove fenomene in si ob 

tem oblikuje vedno bolj celostno predstavo o svetu, ki ga obdaja.  

Ko otrok vstopa v stik za naravo, do nje razvije odnos, ki se skozi odraščanje 

spreminja (Chawla, 1999), hkrati pa gradi znanje o bioloških konceptih. V teoretičnem 

delu sem predstavila, kako pojmujemo učenje in pomnjenje ter izpostavila procese 

povezane z oblikovanjem posameznikovih mentalnih modelov. Osredotočila sem se 

na konstruktivistično teorijo učenja in poučevanja, ki otroku pripisuje aktivno vlogo v 

procesu učenja, pri čemer svoje znanje gradi na osnovi predznanja, izkušenj, 

vrednot, učitelja pa predstavlja kot tistega, ki ustvarja spodbudno učno okolje, v 

katerem se bo učenec učil ter ga usmerja in spodbuja (Uzuntiryaki, Boz, Kirbulut in 

Bektas, 2009; Marentič Požarnik, 2008; Plut-Pregelj, 2004). Za kakovostno načrtovan 

pouk mora torej učitelj razumeti, kako otrok dojema naravo in kaj vse vpliva na 

oblikovanje predstave o njej. V raziskavah Hatano in Inagaki (1997), Tunnicliffe in 

Reiss (1999), Prokop in Tunnicliffe (2010) so dokazali, da na otrokovo percepcijo o 

živalih najbolj vplivajo konkretne izkušnje ter odraščanje (Prokop, Kubiatko in 

Fančovičová, 2008). O otrokovi percepciji lahko sklepamo z različnih predstavitvah 

mentalni modelov. Tunnicliffe (2011) je kot analitično sredstvo pri raziskovanju 

percepcije golobov uporabila otrokove risbe ter vtise dopolnila z intervjuji. Torkar, 

Gnidovec, Tunnicliffe in Tomažič (2018) pa so preverjali znanje med učenci o sovah 

s pomočjo risbe in pisnega opisa. 

V empiričnem delu sem najprej opredelila osnovno metodologijo. Osrednji cilj 

raziskave je bil ugotoviti, kakšno je znanje o sovah med učenci četrtega in petega 

razreda v slovenskih osnovnih šolah. V teoretičnih izhodiščih sem predstavila vse 

vrste sov, ki jih lahko opazimo na slovenskem prostoru ter izpostavila učne cilje, pri 

doseganju katerih bi lahko učenci v šoli izvedeli informacije o sovah. Učenci so v 

preizkusih znanja narisali sovo in jo predstavili skozi pisni opis. Primerjala sem 

njihove opise in risbe ter ugotavljala vplive spremenljivk – spola, razreda, izkušenj s 

sovami, skrbi za domačo žival, na podrobnost opisov in risb. Ugotovitve sem 

primerjala z rezultati raziskave Torkar idr. (2018). Skozi intervjuje z učenci pa sem 

ugotavljala, kateri viri informacij vplivajo na oblikovanje njihove predstave o sovi. 

Z rezultati raziskave želim pridobiti jasen vpogled v smiselnost uporabe risb in opisa, 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter oblikovati jasno predstavo o tem, na kakšen 

način učenci pridobivajo informacije, kar lahko učiteljem koristi pri načrtovanju pouka 

naravoslovja oziroma biologije. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 UČENJE IN POUČEVANJE NARAVOSLOVJA 

 

2.1.1 UČENJE IN POUČEVANJE 

Sodobni svet je priča nenehnim, velikim spremembam na vseh področjih znanosti, ob 

enem pa nam omogoča enostaven in hiter dostop do informacij. Prav ta 

razpoložljivost vsega znanega, je privedla do tega, da so izkušnje in znanje 

današnjih otrok precej bolj bogati (Marentič Požarnik, 2008). Temu je sledila tudi 

pedagogika in spremenila pojmovanje učenja in poučevanja, ki naj bi imelo izhodišče 

v učenčevih predhodnih izkušnjah in znanju ter si prizadevalo za učenčevo 

nadgradnjo znanja (Plut – Pregelj, 2008).   

Skozi zgodovino so se mnogi psihologi posvetili pojmovanju učenja in oblikovali 

različne teoretične poglede na učenje: kibernetično-informacijska, asociativistična, 

(neo) behavioristična, Gestalt, humanistična in  kognitivno-konstruktivistična teorija 

učenja (Marentič Požarnik, 2008).  

Danes velja uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED, 2011, 2): 

»Učenje je vsaka pridobitev ali sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, vrednotah, spretnostih ali zmožnostih, ki jih posameznik 

pridobi skozi konkretne izkušnje, aktivnost, pri pouku ali s samostojnim študijem.« 

Marentič Požarnik (2003) poudarja, da moramo učenje v prvi vrsti razumeti v 

povezavi z zorenjem, kot dedno zasnovanim fiziološkim procesom razvoja 

organizma, ki pri vsakem posamezniku poteka po točno določenem zaporedju. 

Hitrost zorenja pa se med posamezniki razlikuje. Za razumevanje učenja je 

pomembno predvsem poznavanje razvoja celotnega živčnega sistema. V 

ontogentskem razvoju se namreč z razvojem nevronske mreže v možganih, do 

določene točke,  stopnjuje pripravljenost in zmožnost za učenje. Živčni sistem se 

skoraj v celoti razvije že v embrionalni fazi razvoja in v prvih dveh letih po rojstvu. 

Tako so čutni vtisi iz otrokovega okolja že v prvih mesecih življenja ključnega 

pomena pri razvoju živčnih sinaps. Hkrati, pa je dosežena določena stopnja zorenja, 

nujna za učenje. Torej z učenjem ne smemo prehitevati, niti zamuditi primernega 

trenutka t.i. kritičnega obdobja za učenje, ko je otrok najbolj dojemljiv. 

Spomin, sposobnost shranjevanja in ohranjanja informacij ter obnova le teh ob 

prihodnem dogodku, kot ga definira Šešok (2006), je eden ključnih dejavnikov pri 

razumevanju procesa učenja in poučevanja. Kaj se dogaja z informacijo oz. 

dražljajem od našega sprejema le tega, pa vse prek shranjevanja, obdelave in 

ponovnega priklica, sta pojasnila Atkinson in Shiffrin (1968), s trifaznim kognitivnim 

modelom strukture spomina. Z njim razložita, da gre podatek skozi tri stopnje 

spomina, ki se razlikujejo tako procesno in strukturno, ločimo pa jih tudi glede 
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njihovega trajanja. Opredelita senzorni ali trenutni spomin, ki traja le nekaj delčkov 

sekunde. V njem se ne zbirajo zgolj naše zaznave, temveč gre predvsem za izbor in 

beleženje procesa, s katerim percepcije vstopajo v naš spominski sistem. Zanj sicer 

velja, da ima neomejeno kapaciteto. Tako lahko zadržuje ogromno količino 

informacij, ki smo jih zaznali v zelo kratkem času, vendar pa le te brez naše 

pozornosti in procesiranja podatkov zelo hitro izpadejo iz sistema. Na to, kako bom 

določeno informacijo iz okolja registrirali, vpliva komponenta usmerjanja pozornosti, 

naša konkretna zaznava ter predispozicija odgovora na dražljaj. V kolikor pride do 

registracije informacije, se lahko ta procesira naprej v kratkotrajni spomin ali pa 

propade. Kratkotrajni ali delovni spomin je torej vez med senzornim in dolgoročnim 

spominom, v katerega informacije prehajajo s strategijo vkodiranja in procesom 

ponavljanja (Šešok, 2006). Marentič Požarnik (2003) poudarja, da je njegov obseg 

zelo omejen, zato se informacije v njem stalno menjajo, glede na uporabo. V 

kratkotrajni spomin lahko prikličemo tudi podatke iz dolgotrajnega spomina. Takrat 

ima kratkotrajni spomin funkcijo delovnega spomina. Tako ni njegova vloga le 

trenutno zadrževanje informacij, temveč se v njem odvija aktivno procesiranje in 

upravljanje. Devetak (2012) izpostavlja delovni spomin kot prostor, kjer se srečajo 

zunanje informacije, ki pridejo iz okolja in informacije že shranjene v dolgotrajnem 

spominu (Slika 1). S procesom ponavljanja, za nas uporabne informacije iz 

kratkotrajnega, preidejo v dolgotrajni spomin, kjer se shranjujejo v mreži podatkov 

(Šešok, 2006).  

 

Slika 1: Model procesiranja informacij in proces učenja (prirejeno po Johnstone 1991, v Devetak 2012). 

Za vsak opazovani objekt ima posameznik v dolgotrajnem spominu oblikovan 

mentalni model – miselno predstavitev, ki se oblikuje med kognitivnim procesom 

posameznika v interakciji z objektom (Johnson-Laird, 1980). Kot predstavlja Rapp 

(2005) je mentalni model oz. mentalna reprezentacija, posameznikova notranja 

predstava o neki informaciji ali izkušnji v zunanjem svetu. Iz mnogih razlogov so 
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mentalne reprezentacije težek predmet raziskovanja. Mentalne modele namreč ne 

moremo obravnavati kot fizični subjekt, ne moremo jih zaznati s pomočjo 

nevroznanosti ali medicine, temveč so zgolj abstraktni koncepti, ki jih ni moč direktno 

opazovati. O njih lahko sklepamo in delamo zaključke le na podlagi logičnega 

sklepanja o izraženem vedenju oz. delovanju posameznika.  

Oblikovanje mentalnih modelov je nenehen proces dodajanja, povezovanja, 

prekonstruiranja in zamenjave informacij, na podlagi percepcije in posameznikove 

aktivne interakcije z objektom. Lahko jih prikličemo, da formiramo hipoteze, rešujemo 

probleme in povezujemo znanja na različnih področjih. Mentalni modeli povezujejo 

naše predhodno znanje s trenutnimi izkušnjami. Rečemo lahko, da so mentalni 

modeli dinamični konstrukti, ki se spreminjajo skozi čas in razvoj posameznika. Niso 

univerzalni ali nespremenljivi koncepti, ki nebi dovoljevali variacij med posamezniki. 

Glede na način percepcije, predhodno zbranih informacij in načina procesiranja le 

teh, se mnogokrat oblikujejo predstave, ki niso kompatibilne z dejansko definicijo. 

Mentalne predstave so plod percepcije zunanjega sveta in nikakor ne poosebljajo 

natančne replike. (Rapp, 2005). Pomemben vidik obravnave mentalnih modelov je 

zavedanje, da lahko priklic mentalnih modelov za razumevanje ali uporabo določenih 

procesov, konceptov, informacij, tako olajša kot tudi zavira uspešen dosežek. Razlog 

je v tem, da posamezniki pogosto oblikujejo in se zanašajo na mentalne modele, ki 

so napačno in nenatančno zasnovani (Guzzetti, Snyder, Glass in Gamas, 1993; 

Kendeou, Rappin van den Broek, 2003; McCloskey, 1983; Nussbaum in Novak, 

1976; Vosniadou, 2003). Napačno oblikovani modeli vodijo do napačnih razumevanj, 

ki se odražajo kot problematika pri reševanju problemov, oblikovanju hipotez. 

Napačne mentalne reprezentacije se razvijajo v odvisnosti od starosti, stopnje 

izkušenosti in tematike (Carey, 1985; Diakidoy in Kendeou, 2001; Lewis in Linn, 

1994; Osborne in Freyberg, 1985). Zato moramo mentalne modele razumeti kot 

konstrukcijo, ki temelji na posameznikovem razumevanju, ki pa niso vedno utemeljeni 

in zanesljivi (Rapp, 2005).  

 

2.1.2 RAZVOJ KONSTRUKTIVISTIČNE TEORIJE UČENJA 

 Konstruktivizem se je najprej pojavil kot umetnostna smer, kmalu po prvi svetovni 

vojni. Zaznamoval ga je velik tehnični razvoj, ki se je odražal predvsem v obliki in 

konstrukciji umetniških in arhitekturnih del.  Pozneje je konstruktivistično mišljenje 

preželo tudi področja antropologije, sociologije, psihologije in pedagogike (Krapše, 

1999). Temeljna vprašanja, ki so usmerjala raziskovalno dejavnost, so iskala 

odgovore  o tem, kako človek spoznava in dojema svet okoli sebe, kako se uči in 

osvaja znanja, kakšna je narava tega znanja in njegova uporabna vrednost. Na 

pedagoškem področju se konstruktivizem ukvarja predvsem s pojmom učenja in 

poučevanja (Marentič Požarnik, 2008).  

Na področju vzgoje in izobraževanja s kostruktivizmom pojmujemo teorije znanja in 

učenja, ki temeljijo na predpostavki, da je znanje človekov konstrukt, kot posledica 
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človekove individualne, ožje socialne ali širše družbene dejavnosti (Plut – Pregelj; 

2004). Zametki konstruktivistične teorije učenja segajo že v antiko. Pojavljajo se v 

razmišljanjih največjih filozofov; Aristotela, Platona, Sokrata ter pozneje Immanuela 

Kanta in Gianbatista de Vica. Slednji je sredi 18. stoletja prelomil večstoletno 

objektivistično epistemologijo, ki je predpostavljala, da znanje obstaja neodvisno od 

nas in se zgolj postopno prenaša v našo duševnost. De Vico je izvor znanja videl v 

človeški kulturi in ne v naravi. Znanje je opredelil kot produkt, ki ga konstruira 

posameznik sam (Marentič Požarnik, 2004).  

Neposrednejši vpliv na spremembo pojmovanja otrokovega spoznavanja sveta in 

vpeljavo konstruktivizma v pedagogiko, je v začetku 20. stoletja, kot eden prvih imel 

ameriški pedagog, filozof in sociolog John Dewey. S svojo t.i. filozofijo izkušnje je 

predlagal, da je izvor posameznikovega znanja, njegova lastna izkušnja. Pouk naj bi 

bil organiziran tako, da učencu pomaga njegove neosmišljene življenjske izkušnje 

reflektirati (Marentič Požarnik, 2003). Pozneje sta k razvoju konstruktivističnega 

mišljenja na pedagoškem področju bistveno prispevala razvojna psihologa Jean 

Piaget in Lev Semjonovič Vigotski, ki sta vsak na svoj način zagovarjala temeljne 

predpostavke konstruktivizma.  

Piaget sodi med individualne oziroma kognitivne konstruktiviste in v procesu učenja 

poudarja aktivno sodelovanje posameznika z okoljem. V svoji teoriji govori tudi o 

vplivu mikrosocialnega okolja na znanje in učenje. S svojo genetsko epistemologijo 

pa je odprl pogled, da znanje služi adaptaciji, nikakor pa ni namen znanja ustvarjanje 

kopije resničnosti (Plut – Pregelj, 2004). Zanj je učenje torej aktiven proces 

prilagajanja svetu. Pri svojem raziskovalnem delu je prišel do pomembnega 

spoznanja, da je eden ključnih elementov procesa učenja kognitivni konflikt. 

Posameznik, ki aktivno deluje, namreč slej kot prej pride do izkušnje, ki se ne sklada 

z njegovo mentalno reprezentacijo, kar pri njem sproži kognitivni konflikt. 

Razreševanje le tega, pri posamezniku vodi v pojmovne spremembe in s tem v 

oblikovanje vedno ustreznejših mentalnih modelov ter uporabo le teh v novih 

situacijah (Driver, Squires, Rushworth in Wood-Robinson, 1994).  

Vigotski pa izpostavlja, da posameznik vsega le ne more odkriti sam. Kot utemeljitelj 

socialnega konstruktivizma, izhaja iz predpostavke, da razvoja posameznika ni moč 

razumeti brez socialnega okolja in interakcije z njim.  Na eni strani se teorija 

Vigotskega ukvarja s širšimi vidiki procesa nastajanja znanja na makronivoju, na 

primer vpliv posameznih kultur, družbenih ureditev, političnih struktur, po drugi strani 

pa se posveča mikro socialnim vidikom, ki vplivajo na nastajanje učenčevega znanja 

(Plut – Pregelj, 2004). Med slednjimi se osredotoča na vpliv medsebojnih odnosov 

neposredno v učnem procesu. Sprva v učnem okolju izpostavlja vlogo staršev, nato 

pa imajo na nastajanje znanja vedno večji vpliv interakcije v razredu - med učenci 

samimi ter med učencem in učiteljem. Socialni konstruktivisti velik pomen pri pouku 

pripisujejo oblikam učenja – vodeni razgovor, sodelovalno učenje, projektno delo, ki 

temeljijo na interakcijah med učenci, spodbujajo medsebojno izmenjavo razmišljanj, 
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argumentov, skratka oblikujejo kompleksno učno okolje (Marentič Požarnik, 2004). 

Učiteljeva vloga je torej, da učenca postavi v vlogo raziskovalca, ki preko različnih 

oblik dela pri pouku, sam oblikuje proces znanstvenega odkrivanja skozi reševanje 

problemov (Driver idr., 1994).  

Marentič Požarnik (2004) poudarja, da moramo konstruktivizem opredeliti kot 

celosten pogled na učenje, ki se ne tiče zgolj spoznavnega – kognitivnega delovanja 

posameznika, temveč zajeti tudi njegovo čustveno, motivacijsko in socialno plat. 

Odskočna deska za odkrivanja, razpravljanja, iskanja novih miselnih povezav in 

razumevanja sveta okoli nas, je namreč človekova radovednost in zadovoljstvo, ki ga 

doseže. Uspešno pa lahko učenec odkriva, rešuje probleme in gradi novo znanje le v 

zdravi socialni klimi, kjer vladajo dobri odnosi zaupanja, spoštovanja, med učiteljem 

in učenci, kot tudi med učenci samimi. Konstruktivistično zasnovan pouk mora 

temeljiti na enakopravnem dialogu, odprtosti do izkušenj učencev, njihovih vprašanj, 

nepopolnih hipotez in zamisli ter skupnem cilju, grajenja znanja (Reich, 2002). 

 

2.1.3 KONSTRUKTIVISTIČNI POUK 

Slovenski šolski sistem se vedno bolj poslužuje prvin konstruktivističnega pouka in v 

prenovljene učne načrte vpeljuje načela, ki spodbujajo učenčevo aktivno konstrukcijo 

lastnega znanja. Pri tem izhaja iz predpostavke, da znanje ni le zapomnitev, temveč 

gre za interpretacijo podatkov, pri kateri učenci oblikujejo novo znanje ali ga 

nadgradijo v skladu s svojimi izkušnjami, stališči, vrednotami, predhodnim znanjem, 

osebnostnimi lastnostmi in socialnim okoljem (Plut – Pregelj, 2004). Izpostavljajo 

torej vlogo učenca, katerega predhodno doseženo znanje, izkušnje in spretnosti 

veljajo za izhodišče pri načrtovanju pouka, kot cilje pa opredeljujejo razvoj 

učenčevega kritičnega mišljenja, sposobnosti za reševanje problemov ter nadgradnjo 

znanja in razumevanja. Konstruktivistični pristop v primerjavi s tradicionalnim 

poučevanjem, preusmerja pozornost z učitelja na učenca. Posveča se predvsem 

ugotavljanju, kako učenec razmišlja, kako oblikuje mentalne modele in kako med 

sabo povezuje pojme v smiselno mrežo podatkov (Marentič Požarnik, 2004). 

Marentič Požarnik (2008) poudarja, da konstruktivistično zasnovan pouk ne 

zanemarja vloge učitelja, kvečjemu od njega zahteva še večjo usposobljenost, 

prilagodljivost in razumevanje pomena načrtovanja pouka. Pojmovanje tistega, ki se 

uči in tistega, ki poučuje je torej povsem spremenjeno, kar pa zahteva spremembe 

tudi pri oblikovanju samega pouka. 

Uzuntiryaki, Boz, Kirbult in Bektas (2009) kot temelj konstruktivistično zasnovanega 

pouka izpostavljajo odkrivanje učenčevih obstoječih pojmovanj, sam pouk pa mora 

stremeti k  preoblikovanju oziroma nadgradnji le teh prek različnih aktivnosti. 

Navajajo glavna načela, na podlagi katerih naj bi zasnovali pouk: 

- pouk je osredotočen na učenca, njegovo predznanje, izkušnje in mentalne 

reprezentacije; 



Gnidovec, T., Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 
 
 

15 
 

- učenec aktivno deluje v učnem procesu in se zaveda odgovornosti za svoje 

učenje; 

- pri poučevanju ne gre za prenos znanja z učitelja na učenca, temveč je 

učiteljeva naloga, da ustvari spodbudno učno okolje, ki učencu omogoča 

samostojno konstrukcijo znanja; 

- podaja uporabno vrednost osvojenega znanja v novih situacijah; 

- učno okolje spodbuja in omogoča refleksijo naučenega; 

- izpostavljena je kakovost znanja, ne pa kvantiteta le tega; 

- spodbuja socialne interakcije. 

Učitelj je pri načrtovanju pouka postavljen pred zahtevno nalogo vključevanja 

konstruktivističnih načel v proces poučevanja in učenja. Njegova vloga ni več le 

posredovanje znanja učencu, ampak predvsem ustvarjanje učnega okolja, ki bo 

omogočalo prepoznavanje učenčevih predhodnih pojmovanj, spretnosti, izkustev ter 

gradnjo uporabnega znanja na podlagi le teh. Poučevanje moramo s 

konstruktivističnega vidika razumeti kot ustvarjanje situacij, v katerih učenci s svojo 

lastno aktivnostjo prihajajo do novih spoznanj, pri čemer ne smemo spregledati 

učiteljeve vloge usmerjevalca in svetovalca (Marentič Požarnik, 2004).  

Pomemben je interakcijski odnos med učencem in učiteljem. Ta mora temeljiti na 

zaupanju in spoštovanju, kar se kaže v sodelovalnem soustvarjanju učnega procesa 

– vključevanju učenčevih predznanj, izkušenj, predlogov, hipotez pa tudi 

izpostavljanju njihovih interesov. S tem namreč učitelj dobi vpogled na že obstoječe 

miselne modele, na podlagi katerih lahko zasnuje potek pouka (Nystrand, 1997). Plut 

– Pregelj (2004) poudarja, da se moramo zavedati razlik v predznanju, izkušnjah, 

okolju in motivaciji med učenci, saj le te vodijo do razlik v razumevanju istih vsebin, ki 

pa vodijo do razlik v znanju. Pri načrtovanju pouka moramo zato obravnavati razred 

celostno in pouk zasnovati tako, da bomo omogočili napredovanje vsakemu 

posamezniku. Marentič Požarnik (2004) ne zapostavlja neposrednega poučevanja v 

smislu podajanja znanja. Opozarja na učenčeva pomanjkljiva in napačna 

razumevanja, ki jih mora učitelj znati prepoznati in se nanje odzvati. Poiskati mora 

strategijo, s katero učence opozori na le te, nato pa jim mora nujno podati 

ustreznejšo razlago.  

Eden izmed zanesljivejših načinov ugotavljanja učenčevega (pred)znanja pri pouku 

je ocenjevanje. Fuerst (2004) izpostavlja spremljanje učenčevega napredka in 

ocenjevanje na treh stopnjah: uvodni, sprotni in končni. Z uvodnim ali diagnostičnim 

spremljanjem in ocenjevanjem učitelj ugotavlja predznanje učenca o določeni temi, 

da bi lahko načrtoval naslednji korak v učenju. Učenčeve zamisli lahko odkrivamo z 

različnimi tehnikami, kot so: brainstorming, risanje risb, pojmovni zemljevidi, otroške 

razlage pojmov, procesov, otroška vprašanja… Otroke spodbudijo k izražanju in 

opredeljevanju lastnih idej, nam pa omogočijo vpogled v obstoječe predstave, 

povezave med pojmi, izkušnje, njihove interese, na osnov katerih načrtujemo 

dejavnosti za grajenje njihovega znanja. S sprotnim ali formativnim ocenjevanjem 



Gnidovec, T., Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 
 
 

16 
 

lahko spremljamo ne samo učenčev napredek v razumevanju pojmov, temveč 

dobimo vpogled na kakšen način gradi svoje znanje, kako ga pridobiva, kako razvija 

svoje spretnosti  in vedenja. Učitelj svoje ugotovitve sproti vključuje in upošteva pri 

načrtovanju pouka da bi ga izboljšal, učencu podaja povratno informacijo in opozarja 

na morebitna napačna razumevanja. Končno ocenjevanje podaja učencu priložnost, 

da na različnih nivojih pokaže, kaj se je naučil. Učitelj z njim ugotavlja, ali učenec 

pozna in razume osnovne pojme, jih med sabo ustrezno poveže v smiselno celoto, jih 

zna argumentirano ovrednotiti, uporabiti v novi situaciji, skratka dobi celosten pogled 

na uspešnost usvajanja novega znanja in ugotovitve uporabi pri načrtovanju pouka v 

bodoče. 
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2.2 OTROKOVO DOJEMANJE NARAVE 

Človek je že od nekdaj na različne načine povezan z naravo in je hkrati tudi del nje 

same. Chawla (1999) pojasnjuje, da posameznik do narave skozi odraščanje oblikuje 

določen odnos. V zgodnjem otroštvu (od rojstva do 5 let) otrok zgolj raziskuje in 

odkriva okolje okrog sebe, v srednjem otroštvu (6 do 11 let) se njegovo raziskovalno 

okolje širi in že oblikuje lasten odnos do narave ter v obdobju adolescence (12 do 17 

let) sam širi okolje, oblikuje odgovoren odnos do narave, jo ceni in je nanjo navezan. 

Človekovo razmerje z naravo je raziskano s strani različnih raziskovalcev. 

Cheng in Monrou (2012) sta med učenci četrtih razredov (9 do 10 let), v javnih šolah 

na Floridi ugotavljala njihovo povezanost z naravo. Želela sta namreč raziskati in 

potrditi različne dejavnike odnosa z naravo. Oblikovala sta vprašalnik za izračun 

indeksa povezanosti z naravo, ki predlaga štiri dimenzije otrokove povezanosti z 

naravo: (a) uživanje, (b) empatičnost, (c) enost in (č) odgovornost. Preverjala sta tudi 

dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje odnosa do narave. Rezultati so pokazali, da na 

otrokovo dojemanje narave vplivajo njegove predhodne izkušnje v naravi, vrednote, 

ki jih je posredovala družina, bližina naravnega okolja in znanje o naravi. Chawla 

(1998) ugotavlja, da imajo pomembno vlogo tudi učitelji v šolah in ostale 

izobraževalne organizacije, aktivnosti v naravi ter knjige. Za Kellerta (2002) so 

logično izhodišče v razvoju otrokovega odnosa do narave njegove neposredne, 

posredne in simbolne izkušnje z naravnimi sistemi in procesi. Neposredne izkušnje 

avtor definira kot direkten, fizičen kontakt otroka z neokrnjenimi naravnimi okolji, 

favno in floro, kjer ni zaznati velikih vplivov človeka in ni grajenega okolja (Kellert, 

2002). Mnogo otrok danes nima omogočenega pristnega stika za naravo. Otroci v 

urbanih okoljih nimajo dostopa do naravnega okolja, veliko staršev otroke odvrača od 

raziskovanja narave, ker sami nimajo dovolj znanja o njej, nekateri starši so preveč 

obremenjeni z varnostjo otrok v okolju, v katerem ne morejo predvideti nevarnosti ali 

so zaskrbljeni, kako bodo otrokom razložili naravne biološke fenomene (Louv, 2005). 

Strukturirane izobraževalne programe in dejavnosti Kellert (2002) umešča v drugo 

kategorijo posrednih izkušenj. Pri tem ima pomembno vlogo učitelj, kot tisti, po 

katerem se otroci zgledujejo v odnosu do narave in ga imajo za vzor. Ob enem, 

učitelji učencem posredujejo znanje o naravi, v naravi in kot mentorji ustvarjajo okolje 

in pogoje, v katerih učenci preko izkušenj gradijo svoje znanje (Chawla, 2007). Kot 

zadnjo skupino Kellert (2002) definira simbolne izkušnje, kjer gre za dejansko 

odsotnost fizičnega kontakta otrok za naravnimi okolji, favno in floro. 

Otrok je že od malega postavljen v ogromen svet, ki ga vedno znova preseneča z 

vrsto naravnih fenomenov. Spoznava jih preko vsakodnevnih konkretnih izkušenj, 

knjig, igrač, medijev, šolskega izobraževanja… Ko otrok prvič pride v stik z določenim 

objektom ali procesom, ga predvsem opazuje in zaznava z različnimi čuti. Na podlagi 

svojih zaznav razvije vzorčni model nekega objekta ali procesa v naravi, ki si ga 

prikliče, ko vidi podoben fenomen in ga poimenuje po tem modelu (Tunnicliffe, 1999).  

Patrick in Tunnicliffe (2011) ugotavljata, da otrok, ko se konkretno sreča z živaljo, 

opazi, prepozna in si zapomni predvsem njene anatomske značilnosti in njena 
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vedenja. Prav te posebne značilnosti so osnova otrokove konstrukcije mentalnega 

modela o živali. Postopoma se otok na podlagi oblike živali, njene barve, posebnih 

organov in telesnih značilnosti, nauči živali razvrščati v kategorije in jih prepozna kot 

posamezne vrste. 

Vizualizacijo, Gilbert (2005) interpretira kot vizualno predstavo posameznika o 

določenem fenomenu oziroma procesu. Ko posameznika sprašujemo po njegovih 

pojmovanjih in razumevanju, se le ta izrazi preko predstavitev reprezentacij, ki 

poosebljajo njegove mentalne modele (Bruner, 1946). Reprezentacije so lahko 

izražene v obliki besed – pisni opisi, ustni opisi, skozi risbe, oblikovane fizične 

modele ali celo prikazane preko kretenj in gibov (Tunnicliffe in Reiss, 1999). 

Raziskovalec, ki hoče razumeti oblikovane mentalne modele posameznika, lahko o 

njih sklepa le preko interpretacije enega ali več izraženih modelov skozi različne 

reprezentacije. Pri tem je pomembno izhajanje iz različnih oblik otrokove 

reprezentacije, saj otrok v določeni fazi razvoja še ni sposoben izražanja na določen 

način – faza opismenjevanja se zaključi šele v drugem ali tretjem razredu osnovne 

šole, zato podatke o njegovem razumevanju zbiramo tudi preko risbe in pogovora. 

Nekatere  predmete in procese ali določene značilnosti je težko izraziti skozi risbo. O 

teh posameznik lažje piše ali govori (Tunnicliffe, 2011). 

 

2.2.1 DOJEMANJE ŽIVALI V OTROŠTVU 

Otroci se v vsakodnevnem življenju, že od majhnega srečujejo z živalmi in se o njih 

učijo skozi odkrivanje sveta okoli sebe (Tunnicliffe, 2011). Opazujejo jih v njihovem 

domačem okolju – pri igri, na poti v šolo, pri obisku živalskega vrta, zasledijo jih v 

različnih medijih, knjigah, blizu so jim tudi kot plišaste igrače (Kellert, 1985; 

Tunnicliffe, Gatt, Agius, in Pizzuto, 2008). Otroci se torej o živalih ne učijo zgolj skozi 

formalno izobraževanje v šolah, temveč jih spoznavajo predvsem skozi vsakdanje 

življenje (Driver idr., 1994).  

Otrokovo znanje o različnih živalih je bilo raziskano s strani kar nekaj raziskovalcev. 

Hatano in Inagaki (1997) sta ugotovila, da se znanje o živalih konstruira skozi vrsto 

vsakodnevnih osebnih izkušenj povezanih z živalmi. V nadaljnjih raziskavah so prišli 

do ugotovitev, da na poznavanje in razumevanje biologije živali, še posebej vpliva 

neposreden stik z živaljo in skrb zanjo (Hatano in Inagaki, 1997; Inagaki, 1990; 

Tunnicliffe in Reiss, 1999; Prokop in Tunnicliffe, 2010). Boljše poznavanje in bolj 

pozitiven odnos, tako do priljubljenih živali kot do tistih, ki veljajo za manj priljubljene, 

je bilo zaznano s strani otrok, ki imajo domačo žival (Prokop in Tunnicliffe, 2010). 

Kellert (1985) se je poleg raziskovanja otrokovega znanja ukvarjal tudi z odnosom do 

živali. Ugotovil je, da poleg osebnih izkušenj, na otrokov odnos do živali in znanje o 

le teh, vpliva predvsem odraščanje, kar so odkrili tudi v nadaljnjih raziskavah 

(Prokop, Kubiatko in Fančovičová, 2008). Kellert (1985) je na osnovi raziskave 

definiral tri faze v otrokovem razvoju percepcije živali. V zgodnjem otroštvu, se 

dojemanje živali spreminja predvsem na čustveni ravni, v drugi stopnji (starost od 10 
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do 13 let) se nadgrajuje kognitivna raven oziroma znanje in razumevanje živali, med 

trinajstim in šestnajstim letom, pa se vse bolj posvečajo etičnim vprašanjem ter 

ekološkemu pomenu živali in narave nasploh. Tunnicliffe in Reiss (1999) sta 

ugotovila, da se otroci in mladostniki med 5 in 14 letom pri prepoznavanju živali 

osredotočajo predvsem na anatomske značilnosti živali, niso pa pozorni na njihovo 

obnašanje ali habitat, v katerem lahko zasledimo določeno živalsko vrsto. 

 

2.2.2 OTROKOVA PERCEPCIJA PTIC 

Ptice dojemamo kot domačo žival oziroma hišnega ljubljenčka (Prokop idr., 2008),  

glede na vlogo v naravi jih označujemo kot škodljivce (Behrens, Rauschmayer in 

Wittmer, 2008) ali plenilce različnih škodljivcev (Jones in Sieving, 2006), kot 

opraševalce (Klein idr., 2007), nekaterim ptice pomenijo tudi vir hrane. Germ (2006, 

2008) piše, da je v človekovo vsakdanje življenje vključena tudi simbolika ptic ter se 

ohranja kot del navad in tradicije v družbi. Do sedaj je bilo narejenih že kar nekaj 

raziskav, katerih predmet proučevanja je bila otrokova percepcija ptic (Kubiatko, 

Usak in Pecušová, 2011; Prokop, Kubiatko in Fančovičova, 2007, 2008; Prokop in 

Rodák, 2009; Tunnicliffe, 2011; Hummel idr., 2015; Torkar idr., 2018).   

Prokop idr. (2008) so med slovaškimi učenci, starimi od 10 do 19 let, raziskovali, 

kakšno je njihovo znanje in odnos do ptic, ali sta med sabo povezana ter če sta 

odvisna od starosti učencev. Ugotovili so, da se zanimanje za ptice zmanjšuje od 

prvega do petega razreda (starost 10-14 let), nato pa zanimanje postopoma narašča 

do devetega razreda (starost 14-19 let). V nasprotju z interesom, pa so učenci nižjih 

razredov pokazali višjo stopnjo znanja o pticah, kot starejši učenci. Prokop idr. (2007) 

ter Kubiatko idr.(2011) so v raziskavi, ki so jo izvedli z učenci iz Slovaške, starimi od 

7 do 15 let, zasledili, da se med njimi pogosto pojavljajo napačna razumevanja glede 

poznavanja biologije ptic in sistematike le teh. Na primer, večina učencev pingvina ni 

uvrstila med ptice in trdila, da je telo pingvina pokrito z dlako oziroma je njihova koža 

gola, namen kikirikanja petelina so označili kot obnašanje, ki je nujno povezano s 

prebujanjem kokoši (Prokop idr., 2007). V omenjenih raziskavah Prokop idr. (2007, 

2008) niso zaznali razlik v znanju o pticah med učenci in učenkami. Kubiatko idr. 

(2011) poročajo, da imajo slovaške deklice več znanja o pticah kot dečki, vendar so 

razlike minimalne.  

Hummel idr. (2015) so izvedli mednarodno raziskavo med različno ekonomsko 

razvitimi državami po svetu. Oblikovali so Vprašalnik o poznavanju ptic in Vprašalnik 

o odnosu do ptic, ki so ga reševali učenci iz Slovaške, Kolumbije, Nemčije in Turčije, 

stari od 10 do 14 let. Ugotovili so, da se znanje o pticah pomembno razlikuje med 

učenci različnih držav. Učenci iz Nemčije so pokazali višjo stopnjo znanja v primerjavi 

z ostalimi državami, njihov interes za ptice pa je bil v nasprotju najnižji. Med učenci iz 

Kolumbije se je pokazala najvišja stopnja zanimanja za ptice in močno verjetje v mite 

povezane s pticami. Hummel idr. (2015) sklepajo, da je to posledica slabše 

ekonomske razvitosti Kolumbije in zato večje povezanosti otrok z naravo. Prav tam je 
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iz rezultatov razvidno, da je pozitiven odnos do ptic močno povezan z otrokovimi 

konkretnimi izkušnjami z živalmi, faktografsko znanje o pticah pa ni nujno posledica 

zanimanja za ptice.  

Tunnicliffe (2011) je raziskovala poznavanje golobov (Columba palumbus) z 

analiziranjem risb učencev in intervjuji, v katerih je učence spraševala, kaj vedo o 

golobih. Kombinacija analize otrokove risbe in pisnih odgovorov (ali odgovorov 

zabeleženih skozi intervju) naj bi namreč zagotovila raziskovalcem, da pridobijo bolj 

relevantne podatke o otrokovem dojemanju živali (Prokop in Fančovičová, 2006). 

Otrokove risbe so dober vir informacij, ko želimo ugotoviti, kaj otrok ve o neki stvari. Z 

analiziranjem le teh lahko izvemo marsikaj o otrokovi percepciji ptic (Tunnicliffe in 

Reiss, 1999; Prokop in Fančovičová, 2006; Prokop idr., 2007). Poleg risbe, pa se za 

ugotavljanje znanja o biologiji, številne raziskave poslužujejo še intervjuja ali pisnih 

odgovorov na vprašanja, saj tako pridobijo podatke, ki jih otroci skozi risanje niso 

mogli izraziti (Torkar in Bajd, 2006; Prokop idr., 2007; Torkar idr., 2018). Tunnicliffe 

(2011) je raziskavo je izvedla med učenci, starimi od 5 do 15 let, v šolah v južnem 

predelu Anglije in Londonu. Skozi analizo risb je pridobila predvsem podatke o 

anatomskih značilnostih golobov (glava, telo, noge, kljun, oči, perje), obnašanju in 

življenjskem prostoru. Risbe otrok je klasificirala med tiste, ki so podajale samo obris 

ptice, v drugo skupino je uvrstila risbe, ki so poleg obrisa prikazovale tudi osnovne 

značilnosti ptice, kot tretjo pa je opredelila kategorijo realističnega prikaza ptice, s 

prikazanimi detajli. V intervjujih pa so učenci izpostavili osebne izkušnje z golobi. 

Opisovali so njihovo obnašanje, oglašanje, prehrano, habitat v katerem jih običajno 

opazijo. Analize zbranih podatkov v kombinaciji risbe in z intervjujem, so pokazale 

boljše znanje med starejšimi učenci. Ti so svoje znanje gradili predvsem na podlagi 

opazovanja golobov, v šoli so le malo izvedeli o njih. Pokazalo se je, da z izpeljavo 

študije, ki je temeljila na intervjuju in analizi risbe učencev, ni ugotovila le, kakšno je 

biološko zanje učencev, temveč pridobila informacije tudi družbenih in kulturnih 

prepričanjih.  

Torkar in Bajd (2006) sta v raziskavi spraševala bodoče slovenske učitelje, na kaj 

pomislijo ob besedi sova. Rezultati so pokazali, da si ob besedi sova najpogosteje 

predstavljajo njene velike oči in značilno oglašanje. Torkar idr. (2018) so med  

slovenskimi učenci, od šestega do devetega razreda (od 10 do 15 let), ugotavljali, 

kakšno je njihovo znanje o sovah. Z analiziranjem risb sove in pisnih opisov, so prišli 

do zaključkov, da učenci poznajo njene glavne telesne značilnosti, prepoznajo njeno 

obnašanje (skovikanje, letenje, iskanje plena), vedo, kaj predstavlja njihov plen in kje 

v naravi, jih lahko opazimo (gozd ali skalovje). Predpostavljajo, da je razlog za dobro 

poznavanje značilnosti sov, prisotnost simbolike le te v vsakdanjem življenju in 

pojavljanje v otroški literaturi. Kljub temu, pa so zaznali kar nekaj napačnih 

razumevanj. Na podlagi analize risb so ugotovili, da ušesa, ki jih opisujejo v pisnem 

odgovoru, na sliki označijo kot čopke, ki so značilni za vrsto sove velika uharica. 

Pogosto samca sove označijo z besedo "čuk", kar je lahko povezano s poznavanjem 

otroške pesmi, v kateri se sova oženi s čukom. Kot ugotavlja Kellert (1985), si učenci 
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od trinajstega do šestnajstega leta postavljajo etična in ekološka vprašanja o živalih. 

V raziskavi Torkar idr. (2018) je nekaj učencev izpostavilo sovo tudi kot ogroženo in 

zavarovano živalsko vrsto. Sicer pa se znanje učencev, razen v poznavanju habitata 

in značilnega dobrega sluha, med razredi ni razlikovalo. Učenci so svoje dojemanje 

sove izražali skozi risbo in pisni opis, saj Prokop in Fančovičová (2006) ugotavljata, 

da kombinacija risbe in pisnega odgovora omogoča bolj natančen vpogled v otrokovo 

percepcijo. Rezultati so pokazali, da s pisnim opisom dobimo več informacij o 

otrokovem poznavanju sove, predvsem o značilnem obnašanju, prehrani in 

zavarovanosti vrste, kar ne morejo izraziti skozi risbo. Z risbo pa so učenci 

natančneje upodobili značilne dele telesa in velikostno razmerje med njimi ter 

predstavili njihov habitat (Torkar idr., 2018). 
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2.3 VRSTNA RAZNOLIKOST SOV V SLOVENIJI 

Sove so ptice iz rodu Strigiformes in veljajo za ene manj raziskanih skupin živali na 

izobraževalnem področju. Sove razdelimo v dve družini – Tytonidae (pegaste sove) 

in Strigidae (prave sove) (Bruun, Delin in Svensson, 2013). Prepoznamo jih po 

kratkem vratu in veliki glavi z ogromnimi očmi, okrog katerih imajo običajno očesne 

obročke. Na glavi opazimo tudi odprtine ušes in značilen kljun, podoben kraguljemu. 

Nekatere vrste imajo na vrhu glave tudi čopke. Običajno so samice večje od samcev. 

Svojo glavo so sposobne obrniti do 270°. Oglašanje - skovikanje sovam omogoči, da 

poiščejo svojega partnerja ali pa služi kot opozorilo, da je v bližini nevarnost (npr. 

tekmec). Oglašanje različnih vrst sov se razlikuje. Sove gnezdijo v drevesnih duplih, 

na štorih dreves, v skalnih razpokah, na skalnih pečinah ali celo v zgradbah. Svoj 

plen lovi ponoči, saj jo uvrščamo med nočne ptice. Njen izjemen vid in izostren sluh 

igrata pomembno vlogo pri uspešnem iskanju plena. Ostri kremplji, ukrivljen kljun in 

njena sposobnost skoraj neslišnega letenja pa ji omogočajo uspešno plenjenje. Po 

hranjenju sove izbljuvajo izbljuvek, ki vsebuje neprebavljive kosti, kožuh, peresa 

njenega plena. S preučevanjem izbljuvkov lahko sklepamo na prehranske navade 

sove (Bruun idr., 2013). V Sloveniji lahko opazimo deset različnih vrst sov: velika 

uharica (Bubo bubo), mala uharica (Asio otus), kozača (Strix uralensis), lesna sova 

(Strix aluco), močvirska uharica (Asio flammeus), pegasta sova (Tyto alba), čuk 

(Athene noctua), koconogi čuk (Aegolius funereus), veliki skovik (Otus scops) in mali 

skovik (Glaucidium passerinum) (Ptice Slovenije, 15.4.2018). 

 

2.3.1 VELIKA UHARICA (Bubo bubo) 

Velika uharica je največja predstavnica sov v Sloveniji. 

Najpogosteje jo lahko opazimo ponoči, ko je aktivna, 

čez dan se skrije in počiva. Gnezdi na skalnih pečinah, 

v gnezdih drugih vrst na drevesih ali na gozdih tleh v 

zavetju debla dreves. Prehranjuje se z mišmi, 

podganami, krti, ježi, žabami, ribami, pticami, žuželkami 

ali celo napade mlado srno (Ptice Slovenije, 15.4.2018; 

Mikkola, 1983). Velika uharica v dolžino meri 58-71 cm. 

Za samice velja, da so nekoliko večje in težje od 

samcev. Obrazni diski so rumenorjave barve, obrobljeni 

s pasom gostih črno-rjavih peg. Na bazi kljuna se 

pričenja ozek rumenorjav pas z rjavimi pegami, ki se 

nadaljuje nad notranjim delom očes in sega vse do 

notranjega dela ušesnih čopkov. Kljun je temen do skoraj črn, oči so obarvane svetlo 

oranžnordeče do zlatorumene. Brada in grlo sta bela. Bel pas sega do centra 

zgornjega dela prsi. Zgornji del telesa je rumenorjav, z gostimi črno-rjavimi pegami 

na sprednji strani glave in temenu, črtami na zatilju in ob straneh vratu ter temnimi 

lisami na svetli podlagi hrbtnega predela. Perje, ki pokriva zadek in zgornji del repa 

Slika 2: Velika uharica (Bubo bubo) 
(vir: Wikipedia) 
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ima vzorec temnih valovitih pasov. Rep je rumenorjav, s temno sivorjavimi lisami in 

običajno šestimi temnorjavimi progami (Mikkola, 1983).  

 

2.3.2 MALA UHARICA (Asio otus) 

Najpogosteje jo najdemo v nižinskih iglastih gozdovih ali 

v pokrajini z manjšimi območji dreves, kjer gnezdi v 

starih gnezdih srak in vran. Gnezd si sama ne spleta. Po 

najdenih izbljuvkih, v katerih najdemo dlako, kosti in 

preostale neprebavljive dele, lahko sklepamo, da so njen 

plen predvsem manjši sesalci, manj pogosto dvoživke in 

žuželke (Ptice Slovenije, 15.4.2018; Mikkola, 1983). 

Mala uharica je dolga 35–37 cm. Samice so nekoliko 

večje in težje od samcev. Tudi njihov razpon kril je 

opazno večji. Obrazni disk je svetlejši od osnovne barve, 

obrobljajo ga kratka temnorjava peresa. Kljun je temne 

barve, okrog njega pa belo perje. Oči so zlato-oranžne. 

Na vrhu glave sta opazna pernata čopka. Odrasli osebki 

imajo rumenkasto-rjavo obarvano perje. Samec in samica sta si po barvi med seboj 

podobna. Barva perja se tekom sezone ne spreminja, barvna variabilnost znotraj 

vrste pa je zelo velika. Zasledimo od rdečkasto rjave, skoraj črne do svetle rumeno 

rjave barve. Krovno perje ima vzdolžne temno rjave proge in bele lise. Na hrbtu so 

temne proge gosteje posejane, zato je hrbtni del telesa videti temnejši od spodnje 

strani. Krila v razponu merijo 90–100 cm. Zunanja primarna letalna peresa imajo na 

distalnem delu 5–6 črno-rjavih prečnih prog. Spodnji del peruti je obarvan svetleje. 

Ko je sova v pokončnem položaju, ji peruti segajo čez rep. Rep je osnovne barve s 

sedmimi črtami, ki potekajo prečno. Opazne so na zgornji in spodnji strani repa. 

Noge so rumenkasto-rjave barve. Kremplje ima črno-rjave s črnim koncem  (Mikkola, 

1983).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Mala uharica (Asio otus) 
(vir:Wikipedija) 
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2.3.3 KOZAČA (Strix uralensis) 

Kozača je aktivna predvsem v mraku. Opazimo jo lahko 

tik pred sončnim zahodom in sončnim vzhodom, ko pa 

skrbi za mladiče, hrano pleni tudi podnevi. Njena 

gnezda najdemo v duplih, polduplih, vrhovih polomljenih 

dreves ali pa si prisvoji stara gnezda večjih vrst gozdnih 

ptic. Gnezdi tudi v stavbah, v skalnatih razpokah ali celo 

na tleh. Upleni manjše sesalce, ptice, dvoživke in 

žuželke. Kozača je na videz nekoliko podobna svoji 

sorodni lesni sovi, a je precej večja (Ptice Slovenije, 

15.4.2018; Mikkola, 1983). V dolžino meri 58-61 cm, 

dolžina peruti znaša 29-41cm. Samci so nekoliko manjši 

od samic. Njen obrazni disk je izrazito okrogel, umazano 

bele do oker-sive barve. Obrobljen je z vrsto temnih in 

svetlih pik. Kozača ima temno rjave obarvane oči. Na glavi ne opazimo ušesnih 

peres. Njen kljun je rumene barve. Zgornji del telesa je sivo do sivorjave barve s 

temnimi in svetlimi lisami, spodnji del pa je obarvan belo sivo. Rep je rjav, 

razmeroma dolg, s 5 – 7 sivo-belimi progami. Noge so gosto prekrite s sivo-rjavim ali 

umazano belim perjem. Kremplji so rumenorjavi s temnejšimi konci (Mikkola, 1983). 

 

2.3.4 LESNA SOVA (Strix aluco) 

V Sloveniji v naravi največkrat opazimo prav lesno sovo. 

Aktivno pleni le ponoči, podnevi pa počiva v zavetju 

drevesnih krošenj. Njen habitat so predvsem mešani in 

listnati gozdovi, pogosto pa jo najdemo tudi v bližini 

človeških bivališč znotraj naselij. Lesna sova gnezdi v 

drevesnih duplih, stavbah, jamah ali svoj prostor poišče v 

gnezdilnicah. Gnezda si ne spleta. Glavni vir prehrane so 

miši in voluharice, upleni tudi ptiče, dvoživke, plazilce, 

žuželke ali deževnike (Ptice Slovenije, 15.4.2018; 

Mikkola, 1983).  Lesna sova je srednje velika sova. 

Njena telesna dolžina znaša 36-46 cm, dolžina peruti pa 

26-34 cm. Samice so večje in težje od samcev. Obrazni 

disk je rumenorjav do siv s temnimi, gosto posejanimi 

pikami, ki so ob robu tako goste, da oblikujejo okvir obraznega diska. Ima velike 

temne oči in olivno-rumeno obarvan kljun. Perje zgornjega dela telesa je rumenorjavo 

ali pogosteje lešnikovo-rjave barve s temno rjavimi in črno-rjavimi lisami in prameni. 

Spodnji del telesa je belkast z izrazitimi temnimi lisami. Perje, ki prekriva rep je 

osnovne barve s temno rjavimi progami. Noge so prekrite z belim perjem z manjšimi 

rjavimi detajli. Kremplji so črnkasti, na bazi umazano beli (Mikkola, 1983). 

 

Slika 4: Kozača (Strix uralensis) 
(vir:Wikipedija) 

Slika 5: Lesna sova (Strix aluco) 
(vir:Wikipedija) 
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2.3.5 MOČVIRSKA UHARICA (Asio flammeus) 

Močvirsko uharico lahko v primerjavi od večine vrst sov 

opazimo aktivno podnevi. Gnezdo samica naredi iz suhe 

trave, vej ali listja, v plitvi kotanji na tleh. Njeno prehrano 

predstavljajo večinoma mali sesalci, kot dodatek pa 

uplenijo tudi ptice in žuželke (Ptice Slovenije, 15.4.2018; 

Mikkola, 1983). Samci so manjši od samic, v povprečju 

pa dolžina telesa meri 33-43 cm. Obrazni disk je oker 

barve, ki pa okoli oči prehaja v črno. Predel med očmi in 

obrvi so beli. Ima bledo rumene do žvepleno rumene, 

včasih svetlo rumene oči. Na vrhu glave so precej blizu 

skupaj nameščeni majhni ušesni čopki. Običajno jih ne 

opazimo, razen, ko se postavijo pokonci ob vznemirjenju 

sove. Teme in zatilje je značilno temno obarvano na 

rumenorjavo podlagi. Zgornji deli so pri močvirski uharici rumenorjavo do lešnikovo 

rjavo obarvani, z opaznimi bledo sivimi in temno sivimi lisami. Primarna peresa so na 

bazi rumenorjava, ki pa se na koncih preliva v črnosivo. Ostala letalna peresa so 

obarvana svetlo in temno. Rep je rumenorjave barve z opaznimi 4- 5 temnimi pasovi. 

Spodnji del telesa je svetlejši – rumenorjav do oker-bele barve z značilnimi temnimi 

prameni, ki potekajo navzdol. Noge so pokrite z rumenorjavim do kremasto belim 

perjem. Kremplji so sivkasti s temnejšimi konicami (Mikkola, 1983). 

 

2.3.6 PEGASTA SOVA (Tyto alba)  

Pegasto sovo zasledimo v raznolikih habitatih, vendar 

precej pogosteje v odprtih gozdnatih pokrajinah, na 

barjih, jasah, kot povsem pogozdenem območju. V 

splošnem je nočna ptica, čeprav jo vidimo leteti tudi v 

mraku ali podnevi. Gnezdijo v duplih dreves, njega 

gnezda pa najdemo tudi v jamah, stavbah, vrtinah ali 

med debelim odpadom listja. Pleni miši, podgane, 

voluharice, rovke, netopirje, ptice, plazilce in žuželke. 

Pegasta sova je najvitkejša izmed vrst sov, ki so prisotne 

pri nas (Ptice Slovenije, 15.4.2018; Mikkola, 1983). V 

dolžino meri 29-44 cm, njena teža pa znaša le 250-480 

g, pri čemer so samice večje od samcev. Obrazni disk je 

bel in rjavo obrobljen. Med notranjim kotičkom očes in 

bazo kljuna je rahlo rjavo obarvano področje. Kljun je belo-roza barve. Oči pegaste 

sove so črno-rjave. Vrhnji del glave in telesa je rumenorjav do oranžno-rjav. Na 

področju kril so temno sive lise z belimi pikami, ki so črno obrobljene. Perje na repu 

je osnovne barve z nekaj temnimi progami. Spodnji del telesa je bel z majhnimi 

črnimi pikami. Noge so prekrite z belkastim perjem do začetka prstov, ki so bledo 

sive barve. Njihovi kremplji so črno-rjavi (Mikkola, 1983). 

Slika 6: Močvirska uharica            
(Asio flammeus) (vir:Wikipedija) 

Slika 7: Pegasta sova (Tyto alba)  
(vir:Wikipedija) 
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2.3.7 ČUK (Athene noctua) 

Čuk je aktiven predvsem v mraku, lahko pa ga opazimo 

tudi čez dan ali ponoči. Njegovo gnezdišče predstavljajo 

dupla starih sadnih dreves, obrezane krošnje vrb, 

najdemo  ga tudi v starih stavbah. Prehranjuje se 

večinoma z voluharicami in mišmi, upleni tudi ptice ter v 

poletnih mesecih deževnike, žabe, plazilce in večje 

žuželke (Ptice Slovenije, 15.4.2018; Mikkola, 1983). Telo 

čuka v dolžino meri 21-23 cm. Obrazni disk je slabo 

definiran, obarvan sivo-rjavo s svetlimi prameni. Nad 

očmi so dobro opazne, štrleče bele obrvi. Oči so 

žvepleno rumene do svetlo rumene barve. Kljun je 

obarvan v odtenkih sivozelene do rumeno-zelene. 

Zgornji del telesa s glavo je temno rjav z manjšimi belimi 

pikami ali lisami. Vrat je bel, pod njim pa poteka izrazita 

rjava proga. Letalna peresa so temno rjava z večjimi belimi lisami. Rep je prav tako 

temnorjave barve z nekaj belkastimi ali oker progami. Spodnji del telesa je bel, s 

temno rjavimi lisami, ki postopno prehajajo v belo. Noge so precej dolge, z belim 

perjem. Prsti so goli, sivorjavi. Kremplji so temni, na konicah preidejo v povsem črno 

barvo (Mikkola, 1983). 

 

2.3.8 KOCONOGI ČUK (Aegolius funereus) 

Koconogi čuk je ena najmanjših sov pri nas, saj v dolžino 

meri le 10-23 cm. Aktivna je predvsem ponoči. Gnezdi 

običajno v duplih dreves ali luknjah, ki jih izdolbe črna 

žolna, opazimo ga tudi v gnezdilnicah. Njegovo prehrano 

predstavljajo predvsem voluharice in podleski, občasno 

upleni tudi miši, rovke in ptiče. Med posamezniki je 

obarvanost perja zelo raznolika, od rdeče-rjavih do bolj 

sivkastih tonov (Ptice Slovenije, 15.4.2018; Mikkola, 

1983). Obrazni disk je belkast, s temno obrobo, na kateri 

opazimo bele pike. Med predelom oči in bazo kljuna je 

prisotno ozko temno področje. Oči so svetlo rumene, 

kljun je obarvan rumeno-sivo. Zgornji deli telesa so 

temno rjavi z izrazitimi belimi pikami. Na spodnjem delu 

telesa prevladuje bela barva, s posameznimi temno rjavimi lisami, ki so gostejše na 

prsnem predelu, njihova gostota pa se navzdol zmanjšuje. Rep je kratek in obarvan 

rjavo s 4-5 belimi prečnimi progami. Noge so pokrite z belim perjem. Kremplji so 

temno sivkasti do črno-rjavi in se končajo z ostrimi črnimi konicami (Mikkola, 1983). 

 

Slika 8: Čuk (Athene noctua) 
(vir:Wikipedija) 

Slika 9: Koconogi čuk                 
(Aegolius funereus) (vir:Wikipedija) 
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2.3.9 VELIKI SKOVIK (Otus scops)  

Veliki skovik je izrazito nočna ptica, najbolj aktivna v 

času po sončnem zahodu pa vse do polnoči. Njegov 

habitat ne predstavlja gost gozd, temveč se raje 

zadržuje v odprtih pokrajinah z majhnimi skupinami 

dreves ali redko pogozdenem območju. Gnezdi v duplih 

dreves ali luknjah na stavbah. Njegova hrana so 

predvsem žuželke, ki jih ponoči lovi v bližini cestnih 

svetilk (Ptice Slovenije, 15.4.2018; Mikkola, 1983). V 

dolžino meri 16-20 cm. Prepoznamo ga po vitki 

pokončni postavi. Ko je vznemirjen ali v strahu na vrhu 

glave opazimo pokončne ušesne čopke, sicer pa so 

težko vidni. Obrazni disk je sivorjav, natančno definiran 

s temno obrobo. Oči so rumene in kljun je siv. Zgornji 

del telesa je sivorjav z vzorcem temnih lis, ki spominja na lubje starih dreves. Letalna 

peresa so rjava s svetlimi in temnimi lisami. Podoben vzorec opazimo tudi na repu. 

Spodnji del telesa je prav tako sivorjav, vendar nekoliko svetlejši od zgornjega, s 

tankimi črnimi prameni. Noge so prekrite s perjem vse do prstov, ki so sive barve. 

Kremplji so videti sivorjavi s temnejšimi konicami (Mikkola, 1983). 

 

2.3.10 MALI SKOVIK (Glaucidium passerinum) 

Malega skovika za razliko od preostalih vrst sov 

pretežno opazimo podnevi, saj je takrat najbolj aktiven. 

Njegova gnezda najdemo v drevesnih duplih, na vejah 

gostih krošenj ali gnezdilnicah. Običajno svoj prostor za 

gnezdenje najde v opuščenih duplih velikega ali 

triprstega detla. Mali skovik običajno pleni manjše 

sesalce, različne vrste ptic pevk, zelo redko pa so del 

njegove prehrane plazilci in žuželke (Ptice Slovenije, 

15.4.2018; Mikkola, 1983). Velik je za dobro pest in v 

dolžino meri 15-19 cm. Njegov obrazni disk ni jasno 

definiran. Obarvan je svetlo sivorjavo s redkimi 

koncentričnimi linijami, ki jih oblikujejo črne pike. Obrvi 

so bele in oči rumene. Kljun je sivo-rumene barve. 

Zgornji del telesa je bledo čokoladno rjave ali sivo-rjave barve. Na hrbtu ima vsako 

posamezno pero na distalnem delu večjo belo piko. Na predelu tilnika opazimo dvoje 

lažnih očes – črni piki obrobljeni belo. Letalna peresa so progasta. Izmenjujejo se 

rjave in tanjše bele proge. Rep je rjav s 5 belimi prečnimi progami. Vrat je belkast, 

medtem ko so preostali spodnji deli telesa beli s temno rjavimi prameni. Na sredini 

prsnega dela so prameni gostejši in postopoma prehajajo v belo. Noge so pokrite z 

rjavo-belim perjem, prsti pa so rumenkasti. Temno sivi kremplji se končajo s črnimi 

konicami (Mikkola, 1983). 

Slika 10: Veliki skovik (Otus scops)  
(vir:Wikipedija) 

Slika 11: Mali skovik (Glaucidium 
passerinum) (vir:Wikipedija) 
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2.4 PREGLED UČNIH NAČRTOV 

Formalno izobraževanje ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrokovih mentalnih 

modelov o bioloških fenomenih. Skozi pouk učenec namreč pridobiva tako 

neposredne, posredne kot simbolne izkušnje z določenim pojavom (Kellert, 2002). 

Naloga učitelja je, da z bolj ali manj strukturiranim poukom spodbuja učenčevo 

doseganje naravoslovnih kompetenc: (1) biološka znanja, (2) spretnosti (sposobnosti, 

veščine) in (3) stališča (Krnel, 2010).  Pri načrtovanju učnega procesa učitelj izhaja iz 

učnega načrta za določen predmet. V njem so v obliki učni ciljev zapisane 

naravoslovne kompetence, ki jih mora učenec v okviru predmeta osvojiti. 

Učenci v četrtem in petem razredu (starost od 9 do 10 let) osvajajo naravoslovne 

kompetence v okviru predmeta Naravoslovje in tehnika. Pred tem se srečajo z 

biološkimi vsebinami v prvem, drugem in tretjem razredu, pri premetu Spoznavanje 

okolja. V nadaljevanju so v tabeli (Tabela1) prikazane biološke vsebine in operativni 

učni cilji, katere po vertikali predvidevata učna načrta (Učni načrt Naravoslovje in 

tehnika, 2011; Učni načrt Spoznavanje okolja, 2011). Osredotočila sem se na učne 

cilje, pri doseganju katerih se potencialno lahko integrira tematiko sov. 

Tabela 1: Pregled operativnih učnih ciljev, pri katerih pričakujemo potencialno obravnavo tematike sov, 

pri premetu spoznavanje okolja (Učni načrt Spoznavanje okolja, 2011) in naravoslovje in tehnika (Učni 

načrt Naravoslovje in tehnika, 2011). 

Razred -  

predmet 

Tematski sklop; vsebina Operativni učni cilji 

1. razred -  

Spoznavanje 

okolja 

ŽIVA BITJA;  

Živa in neživa narava  

Okolje in živa bitja  

Raznovrstnost živega  

Rastline in živali  

Pogoji za življenje živali 

(hrana, voda in rudninske 

snovi, zrak, prostor) 

 

 

- prepoznajo, poimenujejo in primerjajo 

različna živa bitja in okolja, 

- vedo, da je življenje živih bitij odvisno od 

drugih bitij in od nežive narave,  

- znajo poiskati razlike in podobnosti med 

rastlinami in živalmi,  

- spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga 

živa bitja za življenje 

 

2. razred -  

Spoznavanje 

okolja 

ŽIVA BITJA; 

Straši in mladiči (potomci)  

Nastanek novega 

bitja (razmnoževanje, 

rast, razvoj)  

 

- vedo, da živali potrebujejo za življenje zlasti 

vodo, hrano in zrak,  

- vedo, da se živali prehranjujejo z rastlinami, 

drugimi živalmi ali obojim,  

- spoznajo, da se ljudje in živali rodijo, 

rastejo, imajo potomce, se postarajo in 

umrejo, 

- spoznajo, da imajo živali potomce, ki 

navadno izhajajo iz samca in samice, in da 

so potomci njim podobni 

 

3. razred -  ŽIVA BITJA;  
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Spoznavanje 

okolja 

Življenjska okolja  

Medsebojna odvisnost 

živih bitij  

Življenjski krog (rojstvo, 

rast, razvoj, smrt, 

razkrajanje)  

- razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v 

katerih živijo, ter kako ponavljajoče se 

spremembe vplivajo nanje (noč – dan, letni 

časi),  

- znajo opisati in razlikovati značilna okolja v 

Sloveniji ter živali in rastlina v njih (park, 

travnik, gozd, sadovnjak, polje idr.),  

- spoznajo, da hrana vsebuje snovi, ki so 

nujne, da se telo giblje, raste in pravilno 

deluje, ter da živa bitja potrebujejo prostor, 

v katerem lahko živijo 

 

4. razred -  

Naravoslovje 

in tehnika 

ŽIVA BITJA; 

Razvrščanje živih bitij 

Rast in razvoj 

 

- vretenčarji 

 

- razvrstiti živa bitja v skupine po skupnih 

značilnostih, 

- opredeliti vrsto kot osnovno enoto za 

razvrščanje in da so glavne skupine živih 

bitij 

kraljestva, 

- prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali 

in gliv v neposrednem okolju, razložiti 

zunanjo zgradbo živali, 

- razlikovati med nevretenčarji (polži, školjke, 

žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji 

   (ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci), 

- povezati zunanji videz živali z njenim 

načinom življenja, spolom, okoljem ipd. 

- razložiti, da se živa bitja spreminjajo zaradi 

rasti in razvoja, 

- utemeljiti, da so lastnosti živih bitij odvisne 

od dednosti in okolja, 

- ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na 

okolje, v katerem živijo, in da se do 

določene 

   mere lahko prilagajo spremembam v okolju 

 

5. razred -  

Naravoslovje 

in tehnika 

ŽIVA BITJA; 

Živa bitja izmenjujejo 

snovi z okolico in jih 

spreminjajo 

 

Prehranjevalne verige in 

spleti 

 

- živa bitja so vir hrane 

- živali si hrano poiščejo 

- prehranjevalne verige 

 

- pojasniti, da so živali (glede hrane) odvisne 

od 

  rastlin: neposredno kot rastlinojedci in 

  posredno kot mesojedci, 

- po videzu sklepati, ali je žival plenilec ali 

ne, 

- utemeljiti medsebojno odvisnost živih bitij v 

  naravi, 

- razložiti, da so rastline proizvajalci in živali 

   potrošniki (organskih snovi) in pojasniti 
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(proizvajalci, 

potrošniki, 

razkrojevalci) 

- prehranjevalni spleti 

njihov 

   pomen, 

- sestaviti preproste prehranjevalne verige in 

   jih povezati v prehranjevalne splete, 

- razložiti pomen prepletanja prehranjevalnih 

  verig v prehranjevalne splete za ravnovesje 

v 

  naravi 
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2.5 RISBA KOT ANALITIČNO SREDSTVO 

Otroka v velikem, za njega še ne poznanem svetu vodi želja po odkrivanju in 

raziskovanju le tega. Svet okoli sebe spoznava s svojimi čuti, poizkuša, posnema, o 

njem premišljuje, ustvarja povezave med novimi pojmi. Pomembno vlogo v 

otrokovem kognitivnem razvoju pa ima tudi risba (Vrlič, 2001). Risbo lahko v grobem 

definiramo kot kombinacijo črt na neki podlagi (Rybzka, 2016). Skozi oblikovanje risb 

se namreč sprašuje o stvareh, s katerimi se vsakodnevno srečuje, jih opisuje in 

primerja med sabo, povezuje z že znanim, odkriva nove povezave, ob enem pa svoja 

razmišljanja izraža. V primerjavi z odraslim posameznikom, ki lahko informacije 

pridobiva iz najrazličnejših virov, na različne načine, otrok v skladu z njegovim 

razvojem nima toliko možnosti, zato riše (Vrlič, 2001). Skozi risbo lahko spremljamo 

otrokov razvoj v celovitem pomenu besede, ki vključuje tako biološki, socialni, 

spoznavni kot tudi čustveni razvoj. Otrok se izraža spontano, zato riše stvarnost, tako 

kot jo zaznava, hkrati pa izrazi tudi svoja zavedna in nezavedna vedenja, stiske, 

želje, potrebe in čustvene konflikte (Musek in Pečjak, 2001; Chang, 2005). Starejši 

kot je otrok, v večji meri so njegove risbe odraz znanja ter izkušenj, ne več njihovih 

izpovedi (Pogačnik – Toličič, 1986). Risbe nam torej zrcalijo raven otrokovega 

razvoja in sledijo razvojnim fazam likovnega izražanja. 

V različnih fazah likovnega izražanja se odražajo točno določene značilnosti stopenj 

otrokovega razvoja. Pri analizi risb prepoznamo zakonitosti, po katerih poteka razvoj 

otroka in opazimo razvojno zaporedje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Risbe 

otrok so s starostjo vse bolj realistične, natančnejše in podrobnejše. Starostna 

stopnja otroka, pa se ne sklada nujno s stopnjo likovnega izražanja (Vrlič, 2001). 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001) poudarjata, da se moramo zavedati, da 

otroško risanje, ne glede na stopnjo likovnega izražanja, ni povezano zgolj s 

starostno stopnjo, temveč je odraz zaznavanja, miselnih modelov in interesov otroka. 

Na podlagi analiz risb, so strokovnjaki opredelili tri razvojne stopnje likovnega 

izražanja: 

- Stopnja čečkanja - otrok okoli drugega leta odkrije, da različna pisala na 

podlagi puščajo sled. Otrok je nad tem navdušen, nima pa še zavestnega 

namena upodabljati svet okoli sebe (Pogačnik Toličič, 1986). Ker otrokova 

motorika finih gibov ni še razvita, so čačke precej okorne, ko pa so že bolj 

vešči premikov zapestja, so te bolj zavite, celo okrogle ali spiralaste 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 

- Stopnja simboličnega risanja – otrok se okoli tretjega leta začne zavedati, da 

lahko s svojo risbo nekaj pove in to kar je narisal tudi poimenuje. Najprej riše 

enostavne in grobe sheme, obrise, upodobi kar o predmetih, osebah, živalih 

ve oz. pozna. Značilne so rentgenske slike, s katerimi otroci prikazujejo stvari, 

ki so v notranjosti in jih zato ne moremo videti, ali pa se le te prekrivajo. 

Pozneje so njihove risbe vse bolj podobne realnosti. Prikazujejo prostor, 
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logično zaporedje, odnose, gibanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; 

Pogačnik Toličič, 1986; Vrlič, 2001). 

- Stopnja realističnega risanja – otrok (9 – 11 let) riše figure in predmete, ki so 

po videzu, velikosti, sorazmerju podobni resničnim. Prikazuje jih v okolju, kjer 

jih zaznava, upodablja njihove značilnosti. Risba je natančna, podrobna in 

postavljena v kompleksno situacijo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Ker je likovno izražanje v času otroštva eden najbolj naravnih in običajnih načinov 

izražanja, le to predstavlja nevsiljiv način vzpostavitve odnosa med učencem in 

učiteljem, ki dobi vpogled v tudi tiste značilnosti učenca, ki bi sicer ostale skrite. V 

začetni fazi likovnega razvoja ugotavljamo skladnost likovnega izražanja z vizualnimi 

zaznavami otroka, v času šolanja, pri starosti od sedem do deset let, otrok opušča 

risanje intuitivno pridobljenih pojmov in vse bolj risbe temeljijo na otrokovih vizualnih 

zaznavah in kognitivnem razvoju. V fazi po enajstem letu se otrok povsem približa 

upodabljanju realnega sveta, celo kopira oz. preslikuje videz narave. Pomembno 

vlogo imajo še vedno vizualne zaznave, ki pa so podkrepljene z abstraktnim 

mišljenjem (Slatinšek – Mlakar, 2009).  

Pri poučevanju in učenju naravoslovja strokovnjaki pripisujejo vedno večji pomen 

risbam, zaradi narave samih naravoslovnih vsebin. Izpostavljajo, da je vizualizacija 

nepogrešljiva pri znanstvenem mišljenju. Da bi namreč lahko prišli do novih spoznanj, 

razložili svoje ugotovitve in jih predstavili javnosti, ne zadostuje zgolj besedno 

izražanje, temveč se znanstveniki opirajo tudi na fotografije, video posnetke, 

diagrame, grafe in sheme (Ainsworth, Prain in Tytler, 2011). Pri pouku naravoslovja 

se običajno nanašamo na že predstavljene vizualizacije v učbenikih, leksikonih, na 

spletu, učenci pa so le redko kdaj sistematično spodbujeni, da oblikujejo svoje lastne 

vizualne kreacije, skozi katere bi razvijali in izrazili razumevanje o določeni vsebini 

(Van Meter in Garner, 2005). Charles Darwin je omenjen kot eden prvih 

raziskovalcev, ki je namenil pozornost otrokovim risbam kot orodju, ki nam lahko 

pomaga pri razumevanju njihovega dojemanja sveta, ki jih obdaja (Łobocki, 2000). 

Risbe so predmet raziskav predvsem na psihološkem in pedagoškem področju. V 

sodobnih študijah na področju didaktike naravoslovja so še vedno precej pogosto 

raziskovane (Driver idr., 1985; Tunnicliffe in Reiss, 2001; Prokop in Fančovičova, 

2006; Ehrlén, 2009; Torkar idr., 2018).  

Risanje pri pouku naravoslovja vključuje tako upodabljanje opazovanih živih bitij, 

skiciranje celic vidnih pod mikroskopom, kot konstruiranje grafov na podlagi vrednosti 

v tabeli ali shematično ponazoritev procesov (npr. proces fotosinteze) (Ainsworth idr., 

2011). Rybzka (2016) definira tri dimenzije risanja pri pouku naravoslovja: 

- shema (scheme) – kar pomeni vizualizacijo, reprodukcijo, posnemanje, 

kopiranje; učenec v bistvu nariše kar vidi; 

- risba (drawing)– kot grafična reprezentacija razumevanja določene vsebine, 

kjer je moč opaziti povezave med pojmi; sem lahko štejemo pojmovne 

zemljevide, ustvarjanje modelov, grafov; učenec nariše kar razume; 
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- skica (sketch) – kar pomeni reševanje problemov s pomočjo risanja; pri 

skiciranju učenec vključuje svoje zamisli, ideje, raziskuje; učenec kreira, 

ustvarja. 

Tunnicliffe (2011) pri ugotavljanju znanja o pticah, risbe učencev razvršča v 

kategorije, glede na podrobnost prikaza ptice, pri čemer se nanaša na značilnosti faz 

razvoja likovnega izražanja-  simbolični prikaz, obris, obris z osnovnimi značilnostmi, 

umetniški prikaz. 

Ko se osredotočajo na risanje določenih značilnosti, učenci razmišljajo, sklepajo in 

svoje upodobitve usklajujejo s svojimi izkušnjami, opazovanji, meritvami, idejami 

(Cox, 1999; Van Meter in Garner, 2005). Risanje kot efektivna učna strategija 

učencem tako omogoči, da organizirajo svoje misli in znanje ter integrirajo nove 

informacije s tistimi, ki so že vključene v njihove miselne reprezentacije (Gobert in 

Cement, 1999; Kombartzky, Ploetzner, Schlag in Metz, 2010; Chi, Bassok, Lewis, 

Reimann in Glaser, 1989). Ainsworth in Loizou (2003) ugotavljata, da vizualne 

reprezentacije spodbujajo nadaljnje konstruktivistične strategije učenja in 

poučevanja. Risanje jim namreč omogoča, da vizualizirajo in si razložijo osnovne 

pojme, na katerih lahko gradijo kompleksno znanje. 

Risanje pa ni pomembno samo z vidika učenca, temveč učitelju omogoča, da z 

učencem preko risbe na nek način komunicira (Rybzka, 2016). Preko 

diagnostičnega, formativnega in končnega preverjanja s pomočjo risbe, lahko dobi 

vpogled v predznanje učenca, spremlja njegov napredek pri gradnji znanja in 

preverja pravilnost razumevanja določenih vsebin (Dove, Everett in Preece, 1999; 

Chang, 2005; Ehrlén, 2009). Reiss in Tunnicliffe (2001) ter Prokop in Fančovičova 

(2006) so s pomočjo risb zbirali podatke o razumevanju človekovih organskih 

sistemov. Tunnicliffe (2011) in Torkar idr. (2018) so preko analiz risb ugotavljali, 

kakšno je znanje učencev o pticah. V raziskavah so z analiziranjem risb Prokop in 

Fančovičova (2006), Köse (2008), Ehrlén (2009), Tunnicliffe (2001, 2011) ter Torkar 

idr. (2018) ugotovili, da služijo tudi kot vir informacij o učenčevih napačnih 

razumevanjih. Risbe torej lahko razumemo kot okno, ki nam odpira pogled v otrokove 

mentalne reprezentacije (Cherney, Seiwert, Dickey in Flichtbeil, 2006).  V primerjavi z 

ostalimi orodji, je njihova prednost v tem, da omogoča primerjavo rezultatov kljub 

različnim perspektivam ali jezikovnim oviram (Prokop in Fančovičova, 2006; Oren, 

2012). Ainsworth idr. (2011) izpostavljajo pet prednosti uporabe risanja pri pouku 

naravoslovja: (1) pasivna vloga učenca se spremeni v tistega, ki soustvarja proces 

učenja; (2) učenca nauči, kako predstaviti naravoslovne ideje, kar poglablja njegova 

razumevanja in jih širi; (3) učenec se nauči uporabljati in analizirati podatke, 

znanstvene ugotovitve, ki so predstavljene z različnimi vizualizacijami; (4) risanje kot 

učna strategija omogoča učencu, da reorganizira obstoječe znanje, integrira nove 

informacije; (5) učenec preko risbe poroča ostalim o svojih ugotovitvah, predstavah, 

razumevanju. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Torkar idr. (2018) so v raziskavi ugotavljali znanje učencev, od šestega do devetega 

razreda, o sovah na podlagi analize risb in opisa. Prišli so do zaključkov, da z opisom 

in risbo dobimo relevantne informacije o otrokovi percepciji sove, le te se podvajajo. 

Vendar pa so nekatere informacije tj. o obnašanju, prehrani in zavarovanosti vrste, 

učenci lažje izrazili z besedo, z risbo so bolje predstavili značilne telesne dele in 

habitat sove. V svojih zaključkih pa so izrazili dvom, ali imajo risbe in pisni opisi enak 

pomen pri ugotavljanju percepcije učencev iz razredov nižje stopnje, ki so ravno prišli 

skozi fazo opismenjevanja. Risba bi namreč lahko predstavljala boljši vir informacij o 

njihovi percepciji, saj je pisno izražanje pri njih še zelo omejeno. V raziskavi (Torkar 

idr., 2018) so ugotovili, da imajo učenci kar nekaj napačnih razumevanj o sovah, za 

katere je slabo raziskano, kaj je njihov izvor.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je znanje o sovah med učenci četrtega in 

petega razreda v slovenskih osnovnih šolah.  

Cilji raziskave so bili: 

(1) Primerjati opise in risbe sov, ki so jih oblikovali učenci 4. in 5. razreda. 

(2) Ugotoviti vplive spremenljivk – spol, razred, izkušnje s sovami, skrb za 

domačo žival, na podrobnost opisov in risb. 

(3) Ugotoviti, kako se rezultati razlikujejo z raziskavo Torkar idr. (2018). 

(4) Ugotoviti, kateri viri informacij vplivajo na oblikovanje učenčeve predstave o 

sovi. 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo se posluževali kavzalno-neeksperimentalne metode. Na 

raziskovalna vprašanja smo odgovorili na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili s 

pomočjo kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja. Kvalitativni pristop smo 

uporabili v okviru izvedbe intervjujev, na podlagi kvantitativnega pristopa pa smo 

pridobili podatke s pomočjo preizkusa znanja. 
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3.4 VZOREC 

V raziskavo smo vključili namenski vzorec učencev četrtega in petega razreda, 

slovenskih osnovnih šol. Starost učencev je od 9 do 10 let. Učenci so v četrtem in 

petem razredu že opismeni, vendar je njihovo pisno izražanje še omejeno. V razredih 

od prvega do petega razreda se učenci učijo osnovnih bioloških konceptov pri 

predmetih spoznavanje okolja in naravoslovje in tehnika. 

Vzorec je predstavljalo 280 učencev in učenk četrtih in petih razredov, štirih 

slovenskih osnovnih šol. Od tega je bilo 148 učencev četrtih razredov in 132 učencev 

petih razredov. V raziskavi je sodelovalo več učencev kot učenk ( učenci 51,1%, 

učenke 48,9%) (Tabela 2). 

Tabela 2: Pregled vzorca v raziskavi. 

Razred Skupaj Učenci Učenke 

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

4. razred 148 52,9 81 54,7 67 45,3 

5. razred 132 47,1 62 47,0 70 53,0 

Skupaj 280 100 143 51,1 137 48,9 

 

3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pred začetkom zbiranja podatkov smo vzpostavili stik z ravnatelji izbranih slovenskih 

osnovnih šol in jih s prošnjo nagovorili k sodelovanju v raziskavi. V primeru 

pripravljenosti šole za sodelovanje, smo kontaktirali učitelje, ki poučujejo učence 

četrtih in petih razredov. Učiteljem smo pojasnili namen in potek raziskave ter jim 

predstavili merske instrumente. V nadaljevanju smo se dogovorili za termine in način 

izvedbe raziskave. Sodelovanje učencev v raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno. 

Pridobili smo pisna dovoljenja staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. 

V prvem delu raziskave smo podatke zbirali s preizkusom znanja. Reševanje v je 

potekalo vodeno. Učence smo v tematiko sov uvedli s pogovorom o gozdnih živalih, s 

katerimi so se srečali pri pouku spoznavanja okolja ter naravoslovja in tehnike ali pri 

preživljanju prostega časa v gozdu. Nato smo učencem razdelili preizkuse in jih 

opozorili na samostojno reševanje. Preizkus znanja so lahko izpolnjevali s 

svinčnikom, nalivnim peresom ali barvicami. Učence smo vodili skozi reševanje 

preizkusa znanja. Postopoma smo prehajali od naloge do naloge, pri čemer smo 

podajali natančna navodila za reševanje, jih usmerjali pri oblikovanju odgovorov 

glede na to, kaj od njih zahteva naloga ter preverjali, ali so vsi izpolnili nalogo. 

Reševanje je v povprečju potekalo 15 min. 

V drugem delu raziskave smo izvedli delno strukturiran intervju z naključno izbranimi 

desetimi učenci četrtih in petih razredov. Vsakega izmed učencev smo povabili v 

miren prostor, kjer smo skozi intervju želeli pridobiti podrobnejše podatke o 
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učenčevih virih informacij o sovah. Pogovore smo snemali s pomočjo mobilnega 

telefona. 

 

3.6 OPIS INSTRUMENTOV 

3.6.1 PREIZKUS ZNANJA 

Preizkus znanja, s katerim smo zbirali podatke v prvem delu raziskave, smo povzeli 

po raziskavi Torkar idr. (2018). Sestavljen je bil iz dveh delov (Priloga 1). Prvi del je 

meril znanje učencev o sovah. Učenci so morali narisati risbo sove in na njej označiti 

njene značilne dele ter jih poimenovati. Naslednje vprašanje je bilo odprtega tipa. Od 

njih je zahtevalo, da opišejo sovo, kot bi jo opisali nekomu, ki je ne pozna. V drugem 

delu vprašalnika, smo učence spraševali o splošnih podatkih (spol, razred, starost), 

ali imajo domačo žival in katero ter ugotavljali, kakšne so njihove izkušnje s sovami. 

Z odgovori na zastavljene naloge in vprašanja, smo želeli pridobiti podatke, da bi 

odgovorili na raziskovalna vprašanja, kako se razlikujejo opisi in risbe sov, ki so jih 

oblikovali učenci četrtega in petega razreda, kako spremenljivke – spol, razred, 

izkušnje s sovami, skrb za domačo žival, vplivajo na podrobnost opisov in risb ter 

kako se rezultati razlikujejo z raziskavo Torkar idr. (2018). 

 

3.6.2 INTERVJU 

V drugem delu raziskave smo z desetimi učenci izvedli delno strukturirane intervjuje, 

ki so bili nestandardizirani. Glavni namen intervjujev je bil ugotoviti, kateri viri 

informacij so tisti, ki vplivajo na oblikovanje učenčeve predstave o sovi. Pri 

oblikovanju vprašanj, ki so predstavljala okvir pogovora, smo izhajali iz podatkov, ki 

smo jih pridobili pri analizi vprašalnikov. Osredotočili smo se na napačna 

razumevanja, ki smo jih zaznali tekom analiziranja odgovorov učencev, spraševali 

smo po njihovih konkretnih izkušnjah s sovami ter ugotavljali, skozi katere vire 

informacij so oblikovali svojo predstavo o sovah in kakšna le ta je. V spodnji tabeli so 

predstavljena vprašanja, v okviru posameznih sklopov, ki so narekovala smer 

pogovora. 

Tabela 3: Pregled vprašanj po posameznih sklopih, ki so predstavljala okvir pogovora tekom delno 

strukturiranega intervjuja. 

Sklop Vprašanja 

Asociacije na besedo sova Na kaj pomisliš ob besedi sova? 

Navedi vsaj 5 asociacij na besedo sova. 

Vizualni izgled sove  Kaj najprej opaziš na sovi? 

Katere so tiste značilnosti sove, s katerimi bi jo opisal? 

Konkretne izkušnje Si že kdaj videl sovo, kje, kdaj? 

Kdaj, kje jo lahko vidimo? 

Ste se o sovi pogovarjali v šoli, doma, si bral knjigo, 
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gledal dokumentarne filme? 

Si/Bi se sove prestrašil? 

Simbolika sov Se sove bojiš? 

Kakšno simboliko ima sova? 

Viri informacij Kako veš?  Kje si to izvedel? 

Kdo ti je povedal? Kje si prebral? 

Kdo je bil s tabo? 

Kje si dobil te informacije o sovi? 

 

3.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki smo jih zbrali s kvantitativno raziskovalno metodo, smo vnesli v 

računalniški program Excel. Risbe učencev smo analizirali po postopku 

predstavljenem v Tunnicliffe (1996, 2011). Najprej smo ugotovili, katere značilnosti se 

pojavljajo, oblikovali kategorije (kodirne enote) in nato ugotavljali pojavljanje le teh v 

risbah učencev. Za analiziranje odgovorov na odprto vprašanje, smo prav tako 

oblikovali kategorije z informacijami, ki se pojavljajo v odgovorih učencev in 

ugotavljali frekvenco pojavljanja le teh. Da smo lahko ugotavljali, ali več informacij  (in 

katere) pridobimo z risbo ali sliko, so za obe veljale enake kodirne enote, ki so 

predstavljene v Tabela 4 in Tabela 5. Podatke smo kvantificirali z deskriptivno in 

inferenčno statistiko. Z računalniškim programom SPSS smo vse podatke statistično 

obdelali na deskriptivni in inferenčni ravni. Na deskriptivni ravni smo izračunali 

frekvenčno porazdelitev - absolutne (f) in odstotne frekvence (f%), za ugotavljanje 

vpliva različnih spremenljivk na podrobnost opisa in risbe, pa smo na inferenčni ravni 

uporabili Kolmogorov-Smirnov test za določitev porazdeljenosti podatkov ter v 

nadaljevanju uporabili ustrezen neparametrični test (Mann-Whitneyjev test, Kruskal-

Wallisov test) Rezultate smo predstavili opisno in tabelarično. 

Z delno strukturiranim intervjujem smo zbirali podatke na podlagi kvalitativne 

raziskovalne metode. Posnetke pogovorov smo večkrat poslušali in zabeležili, 

raznolikost virov informacij o sovah, ki so jih v svojih odgovorih izpostavili učenci. 

Pozorni so bili na dodatne informacije, ki jih učenci skozi svoje risbe in pisne opise 

niso izrazili. Le te smo predstavili v obliki transkriptov. 

 

 

 

 

 

 

 



Gnidovec, T., Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 
 
 

38 
 

3.8 REZULTATI 

3.8.1  ANALIZA RISBE 

Tabela 4: Pregled pogostosti različnih načinov prikaza sove skozi risbo. 

Način prikaza sove skozi risbo 

 

4. razred 5. razred Skupaj  

f f% f f% F f% 

Črno bela risba 119 80,4 102 77,3 221 78,9 

Barvna risba 29 19,6 30 22,7 59 21,1 

Obris sove 20 13,5 14 10,6 34 12,1 

Obris in osnovne telesne značilnosti 

sove (npr. kljun, oči, glava, noge, 

kremplji, krila, peresa) 126 85,1 115 87,1 241 86,1 

Realistični prikaz sove 2 1,4 3 2,3 5 1,8 

 

Z analiziranjem risb učencev lahko pridobimo veliko informacij o tem, kako vidijo svet 

okoli sebe. Risbe odražajo otrokovo percepcijo resničnega sveta, vendar o njej 

velikokrat, zaradi skromnih prikazov, ne moremo sklepati zgolj na podlagi otrokove 

risbe. Učenci vključeni v raziskavo, so bolj pogosto risali črno bele risbe (Tabela 4). 

Le 21,1 % učencev je uporabilo barve pri risanju sove. 

 

 
Slika 12: Učenec je pri risanju uporabil barve in s tem prikazal, kakšne barve je sova. 

 

12,1% učencev je narisalo zgolj obris ptice, na podlagi katerega nismo mogli 

ugotoviti, da gre za sovo (primer risbe 1 v Slika 13). Večinoma so vključevale 

osnovne značilnosti ptic, kot so glava, telo, krila, noge in kljun. Večina učencev 

(86,1%) je narisala sovo s telesnimi lastnostmi, značilnimi prav za to skupino ptic 

(npr. velike oči, okrogla obrazna maska, ušesni čopki). Preostalih 1,8% učencev pa je 

ustvarilo detajlno risbo, ki je podrobno predstavljala tipično (splošno prepoznano) 

sovo. S pomočjo dobrih risarske sposobnosti so tako ustvarili realistični prikaz sove, 
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z zelo specifičnimi značilnostmi in natančno prikazanimi oblikami ter telesnimi 

razmerji (npr. risba 2 in 3 v Slika 13).  

 

 
Slika 13: Risbe sov učencev smo razvrščali v tri kategorije: (1) obris sove,  (2) obris sove in njene 

osnovne značilnosti in (3) realističen prikaz sove. 

 
Tabela 5: Analiza risb učencev 4. in 5. razreda. 

Kategorije in podkategorije 

 

4. razred 

 

5. razred 

 

Skupaj  

 
  

f f% F f% f f% 

Telesne značilnosti sov 148  100,0 132  100,0  280 100,0 

Velikost  0  0,0 0  0,0 0  0,0 

Barva  29  19,6 30 22,7 59 21,1  

Glava  148  100,0 132 100,0 280 100,0  

Trup  148  100,0 132 100,0 280 100,0  

Rep   15 10,1 8  6,1 23 8,2  

Oči  144  97,3 131  99,2 275  98,2 

Ušesa  94  63,5 73  55,3 167  59,6 

Kljun  125  84,5 122  92,4 247  88,2 

Noge  128  86,5 127  96,2 255  91,1 

Kremplji  34  23,0 47  35,6 81  28,9 

Krila  143  96,6 126  95,5 269  96,1 

Perje  48  32,4 49  37,1 97  34,6 

Habitat sov 9 6,1  18 13,6  27 9,6 

Gozd in drevesa 9 6,1  16  12,1 25  8,9 

Skalovje  0  0,0 1  0,8 1  0,4 

Stavbe  0  0,0 0 0,0  0  0,0 

Drugo  0  0,0 1  0,8 1  0,4 

Obnašanje sov 46  31,1 45  34,1 91  32,5 

Letenje  14  9,5 6  4,5 20  7,1 

Hoja po tleh  9  6,1 7  5,3 16  5,7 

Sedenje na drevesu  23  15,5 32  24,2 55  19,6 

Prehrana  1  0,7 0  0,0 1  0,4 
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Več osebkov iste vrste 0  0 2 1,5  2  0,7 

Osebki drugih živalskih vrst 1  0,7 0  0,0 1  0,4 

 

V Tabela 5 so predstavljene značilnosti risb učencev. Najbolj pogosto so risali telo 

sove (100,0%), okroglasto glavo (100,0%), velike oči (98,2%), krila (96,1%), noge 

(91,1%), kljun (88,2 %) in ušesne čopke (59,6%). Risbe prikazujejo nekatere 

značilnosti (telesne lastnosti), katere učenci povezujejo s sovami (npr. okroglasta 

glava, velike oči, ušesni čopki). Učenci so pogosto (52,4%) zamenjali velike ušesne 

čopke, velike uharice (Bubo bubo) in male uharice (Asio otus) – obe prisotni v 

Sloveniji, z zunanjimi deli ušes. 

Le eden izmed učencev je v svoji risbi poleg sove upodobil še drugo živalsko vrsto – 

miš in jo predstavil kot plen. Ostali so narisali le sovo, pri čemer sta le dva učenca 

narisala več kot en osebek. Poleg odrasle sove sta predstavila še mladiča. Trije 

izmed učencev našega vzorca so pri upodabljanju sove, le to postavili v kontekst 

noči. Prikazali so luno, zvezde in sovo, ki ima široko odprte oči ter jo tako ponazorili 

kot nočno ptico (Slika 14). 

  

Slika 14: Učenec je sovo prikazal v kontekstu noči (zvezde). 

Zgolj 9,6% učencev je upodobilo sovo v habitatu. Narisali so jo v gozdu, na drevesni 

vej, v drevesnem duplu, v skalah. Delež učencev, ki je prikazal sovo v habitatu je bil 

višji med učenci petega razreda (13,6%) kot med učenci četrtega razreda (6,1%). 

Skoraj tretjina učencev v vzorcu (32,5%) je pri upodabljanju sove prikazala njeno 

značilno obnašanje - letenje, hoja po tleh, sedenje na drevesu. V večini risb so 

učenci narisali sovo, ki sedi na drevesni veji ali v drevesni duplini (19,6%), kar 

običajno vidimo v naravi. Čeprav je letenje značilno za ptice, je le 7,1% učencev v 

svojih risbah predstavilo to značilnost sove. Sovo, ki hodi po tleh je narisalo samo 

5,7% učencev.  
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3.8.2 ANALIZA PISNIH OPISOV 

 

Tabela 6: Analiza pisnih opisov učencev 4. in 5. razreda. 

Kategorije in podkategorije 

 

4. razred 

 

5. razred 

 

Skupaj  

 
  

f f% F f% f f% 

Telesne značilnosti sov  119 80,4   119  90,2 238  85,0 

Velikost  20  13,5 22  16,7 42  15,0 

Barva  30  20,3 37 28,0 67 23,9 

Glava  25  16,9 27 20,5 52 18,6  

Trup  9  6,1 10 7,6 19 6,8  

Rep  4 2,7 2  1,5 6 2,1  

Oči  82  55,4 90  68,2 172 61,4 

Ušesa  30  20,3 29  22,0 59  21,1 

Kljun  46 31,1 52  39,4 98  35,0 

Noge  35  23,6 28  21,2 63  22,5 

Kremplji  28  18,9 47  35,6 75  26,8 

Krila  58  39,2 53  40,2 111  39,6 

Perje    26  17,6 27  20,5   53   18,9 

Habitat sov 54 36,5 55 41,7  109 38,9 

Gozd in drevesa 54 36,5  52 39,4 106  37,9 

Skalovje  0  0,0 2  1,5 1  0,4 

Stavbe  0  0,0 0 0,0  0  0,0 

Drugo  0  0,0 1  0,8 1  0,4 

Obnašanje sov 141  95,3 123  93,2 264  94,3 

Letenje  61  41,2 43  32,6 104  37,1 

Aktivna ponoči  129  87,2 108 81,8 237  84,6 

Obračanje glave  17  11,5 26  19,7 43  15,4 

Oglašanje 26 17,6 28 21,2 54 19,3 

Dober vid 37 25,0 27 20,5 64 22,9 

Dober sluh 14 9,5 20 15,2 34 12,1 

Prehrana  69  46,6 57  43,2 126  45,0 

Osebki drugih živalskih vrst 49  33,1 39  29,5 88  31,4 

 

Skozi analiziranje pisnih opisov smo pridobili dodatne informacije o otrokovi 

percepciji o sovah ter pridobili vpogled v njihovo znanje o biologiji sov (Tabela 6). 

Največ učencev je v svojih odgovorih izpostavila obnašanje sov (v 94,3% 

odgovorov). Skupaj, je 84,6% učencev sovo označilo kot nočno ptico, ki ima zato 

dober nočni vid (22,9% učencev) in sluh (12,1% učencev). Sovo, je 37,1% učencev 

označilo kot ptico, katere značilno obnašanje je letenje. 19,3 % učencev je omenilo 

oglašanje sove (skovikanje, u-u-u) kot tipično značilnost sove in 15,4% učencev v 

vzorcu je strnilo, da lahko sove močno obračajo glavo. Pri tem polovica učencev 
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(7,7%) napačno misli, da so sove sposobne obrniti glavo za 360 stopinj. Večina 

učencev je v svojih pisnih opisih predstavila telesne značilnosti sove (v 85,0% 

odgovorov). Najpogosteje so omenili velike oči (61,4%), krila (39,6%) in ostre 

kremplje (26,8%). Nekaj učencev (2,1%) je samca sove napačno označilo z besedo 

čuk, ki je sicer vrsta sove prisotna v Sloveniji (Athene noctua). Tretja najpogosteje 

predstavljena kategorija v pisnih opisih je bila prehrana sov (v 45,0% odgovorov). Kot 

plen sove so označili miši, žuželke in deževnike. 38,9% učencev je opisalo habitat v 

katerem lahko najdemo sovo. Pri tem so kot življenjske prostore sov naštevali gozd in 

dupla ali veje dreves (37,9%) in skalovje (0,4%). V kategoriji "drugi odgovori", so 

učenci označevali sovo kot plenilko, ujedo, izpostavili so valjenje jajc, opisovali 

mladiče in skrb za njih, opozarjali na raznolikost vrst, našteli nekatere vrste sove 

(snežna sova, velika uharica),  poudarjali, da jih najdemo povsod po svetu, 

povezovali so jo s smrtjo, jo označili kot nevarno žival in omenili, da so se s sovami 

srečali v pravljicah in pesmih. 

 

3.8.3 PRIMERJAVA ANALIZ RISB IN PISNIH OPISOV 

Da bi odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje smo primerjali risbe in pisne opise 

učencev, ki so sodelovali v raziskavi. Z analizo risb učencev, lahko pridobimo dobre 

informacije o učenčevi predstavi o telesnih značilnostih sove, kot so oblika telesa, 

telesna razmerja, glava, krila, oči, noge, kljun idr.. Vsi učenci (100,0%) so v svojih 

risbah izpostavili vsaj eno lastnost iz kategorije telesnih značilnosti, medtem ko smo v 

okviru pisnih opisov, v to kategorijo lahko uvrstili 85,0% odgovorov učencev. Učenci 

so v pisnih odgovorih izpostavili oči sove, njene kremplje, kljun, krila in kakšen 

pomen imajo posamezni deli telesa za sovo. Poudarjali so, da sova dobro vidi in sliši, 

je sposobna obračati glavo za 180 stopinj, kar nismo mogli razbrati iz risb učencev. 

Velika večina učencev (90,4%) je narisala izoliran osebek oz. sove ni prikazala v 

njenem značilnem habitatu, v pisnih odgovorih pa je kar 38,9% učencev izpostavilo, 

da sove živijo v gozdu, na drevesih ali v skalovju. Le eden izmed učencev v vzorcu je 

skozi risbo predstavil miš kot žival, s katero se sova prehranjuje, medtem ko je 45,0% 

učencev v pisnih opisih govorilo o prehrani sov. Najpogosteje so omenjali miši. Zgolj 

v 32,5% risb so učenci predstavili značilna obnašanja sov v njenem naravnem 

habitatu, kot so sedenje na drevesu (19,6%), letenje (7,1%) in hoja po tleh. V njihovih 

pisnih opisih pa so učenci bolj pogosto omenjali obnašanja značilna za ptice; letenje 

(37,1% učencev), veliko učencev je omenilo oglašanje sov (19,3%) in obračanje 

glave (15,4%), kar ni bilo predstavljeno v risbah. Učenci so prav tako v veliki večini 

(84,6%) pisali o sovi kot ptici, ki je aktivna ponoči, kar pa so prikazovale risbe le treh 

učencev. V pisnih opisih so bile omenjene tudi nekatere druge informacije o sovah, 

kot so raznolikost vrst sov, razširjenost po svetu, življenjska doba, kar ni bilo razvidno 

iz otrokovih risb. 
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3.8.4 KORELACIJA MED ŠTEVILOM ZNAČILNOSTI IZRAŽENIH SKOZI RISBO 

IN ŠTEVILOM ZNAČILNOSTI IZRAŽENIH SKOZI PISNI OPIS 

Povezanost med številom značilnosti izraženih skozi risbo in številom značilnosti 

izraženih skozi pisni opis je šibka (r = 0,222) in premosorazmerna (pozitivna). Tisti 

učenci, ki so predstavili več značilnosti sove skozi risbo, so predstavili več značilnosti 

tudi skozi pisni opis. 

 

3.8.5 VPLIV OBISKOVANJA 4. IN 5. RAZREDA NA ŠTEVILO IZRAŽENIH 

ZNAČILNOSTI 

 

Tabela 7: Vzorec po razredih glede na število izraženih značilnosti skozi opis in risbo. 

 

Razred 

 

Število 

učencev 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

M 

 

Standardni 

odklon 

 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Število značilnosti 

izraženih skozi opis 

4. razred 148 6,1554 1,56367 ,12853 

5. razred 132 6,4773 1,68725 ,14686 

Število značilnosti 

izraženih skozi risbo 

4. razred 148 6,3311 2,65317 ,21809 

5. razred 132 6,7576 2,65618 ,23119 

 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki pridobljeni skozi risbo (α = ,000) in 

opis (α = 0,000) niso normalno razporejeni. Mann-Whitneyjev test med učenci 4. in 5. 

razredov, ni pokazal statistično pomembnih razlik glede števila izraženih značilnosti 

skozi risbo (U = 9010,000; α = 0,252). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Iz podatkov predstavljenih za vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci 5. 

razreda skozi risbo izrazili nekoliko večje povprečno število značilnosti sove (�̅� = 

146,24), kot učenci 4. razreda (�̅� = 135,38). 

Mann-Whitneyjev test med učenci 4. in 5. razredov, ni pokazal statistično pomembnih 

razlik glede števila izraženih značilnosti skozi opis (U = 8831,000; α = 0,163). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Iz podatkov predstavljenih za 

vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci 5. razreda skozi risbo izrazili nekoliko večje 

povprečno število značilnosti sove (�̅� = 147,60), kot učenci 4. razreda (�̅� = 134,17). 
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3.8.6 VPLIV SPOLA NA ŠTEVILO IZRAŽENIH ZNAČILNOSTI 

 
Tabela 8: Vzorec po spolu glede na število izraženih značilnosti skozi opis in risbo. 

 

Spol 

 

 

Število 

učencev 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

 

Standardni 

odklon 

 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

število značilnosti 

izraženih skozi risbo 

moški 143 6,1259 1,57385 ,13161 

ženski 137 6,4964 1,66770 ,14248 

število značilnosti 

izraženih skozi opis 

moški 143 6,3916 2,65647 ,22215 

ženski 137 6,6788 2,66219 ,22745 

 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki pridobljeni skozi risbo (α = ,000) in 

opis (α = 0,000) niso normalno razporejeni. Mann-Whitneyjev test med moškimi in 

ženskami, ni pokazal statistično pomembnih razlik glede števila izraženih značilnosti 

skozi risbo (U = 8945,500; α = 0,200). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Iz podatkov predstavljenih za vzorec pa lahko ugotovimo, da so deklice 

skozi risbo izrazili nekoliko večje povprečno število značilnosti sove (�̅�  = 146,70), kot 

dečki (�̅�  = 134,56). 

Mann-Whitneyjev test med moškimi in ženskami, ni pokazal statistično pomembnih 

razlik glede števila izraženih značilnosti skozi risbo (U = 9045,500; α = 0,265). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Iz podatkov predstavljenih za 

vzorec pa lahko ugotovimo, da so deklice skozi opis izrazili nekoliko večje povprečno 

število značilnosti sove (�̅�   = 145,97), kot dečki (�̅�  = 135,26). 

 

3.8.7 VPLIV IZKUŠENJ S SOVAMI NA ŠTEVILO IZRAŽENIH ZNAČILNOSTI 

 

Tabela 9: Vzorec po izkušnjah s sovami glede na število izraženih značilnosti skozi opis in risbo. 

  

Število 

učencev 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

M 

 

Standardni 

odklon 

 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

število 

značilnosti 

izraženih skozi 

risbo 

da 213 6,3803 1,61391 ,11058 

ne (samo v 

kletki) 
39 6,4872 1,73010 ,27704 

ne 28 5,5000 1,40106 ,26478 

Skupaj 280 6,3071 1,62814 ,09730 

število 

značilnosti 

izraženih skozi 

opis 

da 213 6,7793 2,76657 ,18956 

ne (samo v 

kletki) 
39 6,0256 2,07094 ,33162 

ne 28 5,3571 2,14673 ,40569 

skupaj 280 6,5321 2,65839 ,15887 
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Kruskal-Wallis test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki imajo 

različne izkušnje s sovami, glede števila izraženih značilnosti skozi risbo (χ2= 6,708; 

α = 0,035). S tveganjem 3,5% trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so že 

videli ali slišali sovo v naravi (�̅�  = 144,38) in učenci, ki so jo videli samo v kletki (�̅�   = 

146,82) skozi risbo predstavili večje število značilnosti sov, kot učenci, ki sove še 

niso videli ali slišali v naravi (�̅� = 102,16). Post hoc test je pokazal statistično 

pomembne razlike med učenci, ki so že videli ali slišali sovo v naravi in učenci, ki je 

še niso videli ali slišali v naravi (α = 0,011), med učenci, ki so videli sovo samo v 

kletki in učenci, ki še niso videli sove (α = 0,033), medtem ko med učenci, ki so že 

videli ali slišali sovo v naravi in učenci, ki so jo videli samo v kletki, ni statistično 

pomembnih razlik (α = 0,932).  

Kruskal-Wallis test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, ki imajo 

različne izkušnje s sovami, glede števila izraženih značilnosti skozi opis (χ2= 7,310; α 

= 0,026). S tveganjem 2,6% trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so že 

videli ali slišali sovo v naravi (�̅�  = 147,06) in učenci, ki so jo videli samo v kletki (�̅�   = 

126,99) skozi risbo predstavili večje število značilnosti sov, kot učenci, ki sove še 

niso videli ali slišali v naravi (�̅� = 109,41). Post hoc test je pokazal statistično 

pomembne razlike med učenci, ki so že videli ali slišali sovo v naravi in učenci, ki je 

še niso videli ali slišali v naravi (α = 0,008), medtem ko med učenci, ki so videli sovo 

samo v kletki in učenci, ki še niso videli sove (α = 0,415) ter med učenci, ki so že 

videli ali slišali sovo v naravi in učenci, ki so jo videli samo v kletki, ni statistično 

pomembnih razlik (α = 0,127).  

 

3.8.8 VPLIV SKRBI ZA DOMAČO ŽIVAL NA ŠTEVILO IZRAŽENIH ZNAČILNOSTI  

 

Tabela 10: Vzorec po skrbi za domačo žival glede na število izraženih značilnosti skozi opis in risbo. 

 Ali imate 

domačo 

žival? 

 

Število 

učencev 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

M 

 

Standardni 

odklon 

 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

število značilnosti 

izraženih skozi risbo 

ne 86 6,1977 1,53255 ,16526 

da 194 6,3557 1,67031 ,11992 

število značilnosti 

izraženih skozi opis 

ne 86 6,2558 2,44558 ,26371 

da 194 6,6546 2,74462 ,19705 

 

Mann-Whitneyjev test med učenci, ki imajo domačo žival in tistimi, ki je nimajo, ni 

pokazal statistično pomembnih razlik glede števila izraženih značilnosti skozi risbo (U 

= 8024,500; α = 0,604). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Iz 

podatkov predstavljenih za vzorec pa lahko ugotovimo, da so tisti učenci, ki imajo 

domačo žival, skozi risbo izrazili nekoliko večje povprečno število značilnosti sove (�̅� 

= 142,14), kot tisti, ki nimajo v lasti domače živali (�̅� = 136,81). 



Gnidovec, T., Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 
 
 

46 
 

Mann-Whitneyjev test med učenci, ki imajo domačo žival in tistimi, ki je nimajo, ni 

pokazal statistično pomembnih razlik glede števila izraženih značilnosti skozi risbo (U 

= 7752,000; α = 0,342). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Iz 

podatkov predstavljenih za vzorec pa lahko ugotovimo, da so tisti učenci, ki imajo 

domačo žival, skozi risbo izrazili nekoliko večje povprečno število značilnosti sove (�̅�  

= 143,54), kot tisti, ki nimajo v lasti domače živali (�̅�  = 133,64). 

 

3.8.9 ANALIZA INTERVJUJEV  

V okviru nestrukturiranega intervjuja smo učence napeljali na pogovor o sovah z 

vprašanjem, na kaj pomislijo ob besedi sova. Učenci so v svojih odgovorih sovo 

uvrstili med živali in sicer ptice. Na sovo jih asociirajo tudi osnovne značilnosti ptic, 

kot so kljun, perje, kremplji. Največkrat pa so učenci izpostavili velike oči sove, kot 

tiste, ki so značilne prav za to vrsto ptice. Kot je v odgovoru povedal učenec 5. 

razreda: „Ko pomislim na sovo, si predstavljam tiste njene velike, take namrščene 

oči….amm, pa tko svetlikajo se ponoči.“ Nekateri so omenjali tudi njene preostale 

posebne značilnosti, obračanje glave, nočni vid, plenilec, lovi ponoči. Velikokrat so 

sovo povezali z njenim značilnim habitatom – gozdom, gozdno živaljo, drevesom, 

sedenjem na veji drevesa ter nočjo, gozdom ponoči in njeno aktivnostjo ponoči. Ena 

izmed učenk 4. razreda je poudarila: „Hmmm, sova?.......Sove so različne, pač 

obstaja več vrst sov.“ Učenec 4. razreda je sovo povezal z medvedom, kar je 

pojasnil: „Ja, zato, ker oba skupaj živita v gozdu.“ Intervjuvanec 5. razreda si je pod 

besedo sova predstavljal njeno gnezdo in mladiče. Deklica, ki prav tako obiskuje 5. 

razred, pa se je spomnila na pravljico o sovi in lepe spomine, ko je na morju v naravi 

videla sovo. Eden izmed učencev je sovo povezal z nevarnostjo. 

Ko sem otroke spraševala po njihovih konkretnih izkušnjah s sovami oziroma ali so 

že kdaj videli sovo v naravi, je kar nekaj učencev odvrnilo, da se s sovo v naravi še 

niso srečali. Ena izmed učenk 4. razreda, pa je takole opisala svoje srečanje s sovo: 

„To smo šli enkrat na morje z družino. Zvečer smo šli na sprehod in mi je mami 

pokazala, da je tam na drevesu sova. Bla je taka siva, sploh ne tok velika, kot sem si 

jo predstavljala. Pa tko čist pr miru je bla, sploh se ni premaknila. Mami sem 

vprašala, če mi lahko kaj naredi, pa je rekla, da če ne bom drezala vanjo mi ne bo 

nič….ampak, da je pa nevarna za druge živali, ki jih ona je.“ Dve učenki, sta pojasnili, 

da sove sicer še nista videli, sta jo pa slišali na sprehodu v gozdu pozno popoldne ali 

zvečer. Vprašala sem ju, kako sta po oglašanju vedeli, da je to sova oziroma kje, sta 

izvedeli, kako se sova oglaša. Ena izmed njih je pojasnila, da ji je to takrat povedal 

dedek, druga pa je odgovorila: „To sem vedla že od prej. Pač enkrat sem po televiziji 

gledala en dokumentarec o sovah, kako letajo ponoči in lovijo, pa se je dobr slišal tist 

uuu-uuu, uuu-uuu, ko se je ona oglašala.“ Precej učencev je omenilo, da so sovo 

videli v živalskem vrtu. Eden izmed učencev je povedal: „Ne, sove še nisem videl tko 

v naravi…ammm, no razen v živalskem vrtu. Tam sem pa videl tisto belo sovo, kako 

se ji že reče? Amm….snežna sova? Ja, mislim, da je bla snežna sova.“ 
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Otroci so mi v pogovoru zaupali, da se sove niso oziroma se je nebi ustrašili, če bi jo 

videli v naravi, čeprav so mnogi poudarili, da je sova nevarna oziroma, da prinaša 

smrt. Kot je razložil deček 4. razreda, kje je slišal oziroma zakaj tako misli: „Ja, to 

mislm, da je blo tam pr Kekcu, ko je Kekec klical, pač oponašal sovo, da bi prestrašu 

Bedanca…..ker on se je je pa bal, ker prinaša smrt in je zato nevarna.“Med temi pa je 

učenka 4. Razreda povedala, da je za omenjeno simboliko izvedela doma, od starih 

staršev. 

Učenci so sovo omenjali predvsem kot gozdno žival, ki sedi na veji drevesa ali pa se 

skriva v duplih dreves, kar so povezali s svojimi konkretnimi izkušnjami, ko so v 

naravi videli sovo ali pa so pojasnili, da je to razvidno iz fotografij v knjigah o živalih, 

da so to videli v dokumentarcih na tv programu o živalih. Poleg gozda, kot 

življenjskega prostora, kjer jo največkrat lahko opazimo, so omenjali sovo kot nočno 

aktivno  žival (deček, 5. razred): „To sem gledal enkrat en dokumentarc na televiziji, 

ki je kazal, kako sova podnevi skor spi, ponoči pa je budna in leta po gozdu, pa lovi 

svoj plen….zato mora met tud tak dobr vid ponoči, pa dobr mora slišat, da lahko u 

temi sploh kaj ujame. To so tam povedal.“ Izpostavljali so, da jo lahko vidimo ne 

samo v gozdu, temveč tudi živalskem vrtu, ena izmed učenk 4. Razreda, pa je 

poudarila, da jo lahko vidimo tudi na skalnatih območjih in tropskem deževnem 

gozdu: „Takrat, ko sem sovo vidla, me je tut tko mal zanimal in sem šla mal prebrat o 

sovi na internet, pa v tako veliko knjigo o živalih….ammm enciklopedijo. No, tam je 

pisal pod prebivališče tud skalovje, pa tropski gozd, tko da ja tut u deževnem gozdu 

bi jo lahko vidla.“ Eden izmed učencev, je poudaril, da lahko sova pride povsem v 

bližino naših hiš:  „Ja, ja, jaz sem že večkrat vidu sovo. Dostkrat jo opazujem tko čez 

okno, ko sem pri babici po šoli. Tko čist blizu je, ker vedno pride na isto, tako veliko 

drevo pred hišo, čist pod oknom.“ 

Z učenci sem se pogovarjala tudi o telesnih značilnostih sove oziroma, kaj oni najprej 

opazijo na sovi. Govorili so predvsem o njenih velikih očeh, čopkih na glavi, krempljih 

na nogah, zakrivljenem kljunu, okrogli glavi, velikih krilih ter barvi njenega perja. 

Učenci so o izgledu sove in njenih telesnih značilnostih vedeli največ iz lastnih 

izkušenj, ob srečanju sove v naravi, o njem so se učili v šoli pri opisu živali, njene 

značilnosti so razbrali iz fotografij in risb v knjigah o živalih, v filmu Harry Potter, 

Garfield, v pravljici Sovica Oka, o njih so se pogovarjali s starši ali starimi starši, ki so 

bili z njimi, ko so videli sovo v naravi. Ena izmed učenk 4. razreda je pojasnila: „To, 

kako sova zgleda, sm vidla tut na torbi od sošolke, k ima sovice gor narisane, pa jst 

mam tut en tak obesek sovice, al pa take plišaste igračke…sove so zdj ful popularne, 

tko povsod so.“ Učenec 5. Razreda je povedal, da je največ značilnosti sove, med 

drugimi tudi o njenih telesnih značilnostih, izvedel ob obisku živalskega vrta: „Tko no, 

največ o  sovi se mi zdi, da sem se nauču v živalskem vrtu. Tam nam je vodič 

povedal res velik o vsaki živali. Pa tud take table imajo pri vsaki živali, da si lahko 

prebereš nekej o njej….mislm, da smo pr sovi celo lahko pobožal njeno perje na tej 

tabli. No pa tud brat je šel enkrat z mano in mislm, da mi je on povedal to, da lahko 

sova obrne glavo za 360°.“ Tudi ostali učenci so omenjali njeno sposobnost 
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obračanja glave, pri čemer je večina zmotno trdila, da lahko glavo obrnejo za cel 

krog. O tej posebni lastnosti so se učenci predvsem pogovarjali v šoli. Vsi učenci, ki 

so omenjali čopke na glavi, so napačno trdili, da so to ušesa, s katerimi sova sliši. 

Pojasnili so, da sicer o tem niso nikjer slišali ali kje prebrali, ampak da jih spominjajo 

na ušesa, zato z njimi sliši. Omenjali so predvsem sliko velike uharice, o kateri so se 

učili v šoli pri opisu živali. Eden izmed učencev 4. razreda je opozoril: „Ja ti čopki, to 

so ušesa od sove. Ampak mislim, da to nimajo vse sove. Tko ko sem zbiral slikce za 

tist album Goromanija, so ble različne sove, sam mislm, da niso imele vse teh 

čopkov.“ Učence sem napeljala tudi na pogovor o čuku, ki so ga učenci v pisnih 

odgovorih označili kot samca sove, in ne kot posebno vrsto sove. Tudi v odgovorih v 

intervjuju so vsi učenci trdili zmotno (učenka, 4. razred): „Ja, čuk…ammm to se 

spomnim iz tiste pesmice Čuk se je ženil. To se čuk pač poroči s sovo, pač ona je 

punčka on pa fantek….mislm ona bo lahko mela mladiče, čuk pa ne.“ 

  



Gnidovec, T., Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 
 
 

49 
 

4 RAZPRAVA 
Skozi analizo učenčevih risb, pisnih odgovorov ter preko pogovorov v  intervjujih, 

smo ugotovili, da učenci vedo, kaj je sova. Risbe, pisni ter ustni opisi so zunanje 

reprezentacije mentalnih modelov, ki jih učenci oblikujejo, ko spoznavajo svet okoli 

sebe (Tunnicliffe, 2011). Na podlagi vrednotenja risb učencev in njihovih pisnih 

opisov lahko zaključimo, da učenci večinoma dobro vedo, kakšen je izgled sove, kje 

v naravi živi in s čim se prehranjuje ter poznajo njena značilna obnašanja. Tunnicliffe 

(2011) je v svoji raziskavi o percepciji golobov izpostavila, da mentalni modeli 

učencev o golobih, ki so jih izrazili, temeljijo predvsem na njihovem znanju o pticah 

nasploh. Tako so na primer koncept, da ptice jedo črve, prenesli tudi na golobe. Kot 

so ugotovili že Torkar idr. (2018), ko so raziskovali dojemanje sov med učenci  6., 7. 

8. in 9. razreda, smo tudi v naši raziskavi prišli do spoznanja, da učenci 4. in 5. 

razreda, svoje predstave o sovi ne oblikujejo zgolj na podlagi splošnega znanja o 

pticah. Skozi pogovore z učenci, smo ugotovili, da znanje o sovah pridobivajo v šoli, 

z njimi se srečajo že v otroški literaturi – pravljicah (Sovica Oka), pesmih (Čuk se je 

oženil), animiranih filmih (Garfield, Kekec, Harry Potter), upodobljene so kot razne 

igrače, spoznajo jih preko zbiranja sličic za album živali (Goromanija), o sovah veliko 

izvedo v dokumentarcih, knjigah o živalih (pticah), o njih jim pripovedujejo starši, stari 

starši, bratje, sestre, vodiči v živalskih vrtovih, ali pa se učijo preko lastnih, konkretnih 

izkušnjah s sovami. Zaradi simbolnega pomena, ki ga imajo sove (simbol nevarnosti, 

smrti, simbol modrosti) (Germ, 2006, 2008), pojavljanja sov v raznih virih, s katerimi 

se otroci pogosto srečujejo in velike vrstne pestrosti sov, ki jih lahko opazimo na 

območju Slovenije, spadajo sove med bolj prepoznavne in priljubljene skupine ptic. 

Posledično, so učenci poznali nekatere specifične značilnosti sov, ki jih ločijo od 

drugih ptic (velika, okrogla glava in oči, skovikanje). 

Velikokrat so risbe in pisni opisi učencev vključevali opis habitata sov. Učenci so 

omenjali gozd (drevesa) in skalovje, pa tudi okolico svojih hiš. Skozi intervjuje z 

učenci smo ugotovili, da o življenjskem prostoru sov sklepajo predvsem iz 

prebranega v knjigah o živalih (pticah), iz dokumentarnih filmov, ali izvedo od svojih 

domačih, v šoli, največkrat pa sklepajo iz svojih lastnih izkušenj, ko so sovo videli v 

naravi. 

Pri izražanju učencev, skozi risbo ter pisne in ustne opise, smo zaznali nekaj 

napačnih razumevanj o sovah. Precej učencev napačno misli, da z besedo “čuk“ 

označujemo samca sove, čeprav je čuk (Athene nocuta) posebna vrsta ptice, ki jo 

uvrščamo v skupino sov. V pogovorih z učenci, smo izvedeli, da napačno mišljenje 

izvira iz otroštva, ko so se srečali s pesmico Čuk se je oženil, v kateri se čuk poroči s 

sovo. Učenci so v svojih risbah čopke na glavi, ki so značilne le za nekatere vrste 

sov, označili kot ušesa, s katerimi sova sliši. V intervjujih so pojasnili, da o tem 

sklepajo iz oblike čopkov, ki jih na vrhu glave spominjajo na ušesa. O njih se v resnici 

niso z nikomer pogovarjali ali o njih brali. V pisnih in ustnih opisih sov so učenci 

pogosto izpostavljali njihovo sposobnost obračanja glave, pri čemer se je izkazalo 

napačno razumevanje, da sova lahko obrne glavo za 360°. O tem so učenci slišali 
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predvsem v šoli, ko so se učili oblikovanja opisa živali. V primeru opisa sove je bilo 

namreč zapisano, da lahko sova glavo obrne za cel krog, iz česar so napačno 

sklepali. Nekateri učenci so o tem slišali doma, v živalskem vrtu ali pa so prebrali v 

knjigah. S pridobljenimi podatki lahko potrdimo izsledke dosedanjih raziskav Prokop 

idr. (2008), Torkar in Bajd (2006) in Torkar idr. (2018) o napačnih razumevanjih o 

sovah ter pojasnimo izvor le teh. Učitelji se moramo tekom načrtovanja, kot tudi 

izvedbe učne ure zavedati različnih virov informacij, s katerimi so učenci 

vsakodnevno v stiku in se iz njih učijo. Predvideti moramo namreč, kaj učence 

pritegne, katera so možna napačna razumevanja, ki se lahko pri njih razvijejo in jih 

na le te opozoriti pri pouku. Vključevanje otrokovih izkušenj v pogovor pri obravnavi 

nove učne snovi, lahko torej motivira učenca in ga postavlja v aktivno vlogo, da 

poveže in nadgradi že osvojeno znanje. 

V raziskavi nismo zaznali statistično pomembnih razlik v številu podanih informacij o 

sovah med učenci, glede na spol, razred in skrb za domačo žival. Kot je razvidno iz 

analiz risb in pisnih opisov pa na poznavanje sov vpliva stik, ki so ga imeli učenci s 

sovo. Tisti, ki so namreč sovo že srečali, so tako skozi risbo kot pisni opis podali več 

informacij o sovah. 

Po Kellertu (1985), so učenci stari od 9 do 10 let ravno prešli v fazo v otrokovem 

razvoju dojemanja živali, v kateri otrok zelo hitro nadgrajuje znanje in razumevanje 

živali. V raziskavi Torkar idr. (2018) med učenci 6., 7., 8. in 9. razreda ni bilo 

statistično pomembnih razlik glede znanja o sovah med razredi. Statistično 

pomembne razlike so se pojavile le v kategoriji dober sluh in različni habitati. V naši 

raziskavi, so otroci skozi različne načine izražanja pokazali kar nekaj znanja in 

razumevanja o sovah. Med učenci četrtega in petega razreda nismo zaznali 

statistično pomembnih razlik glede informacij, ki so podali z risbo in opisom.  

Vsaka oblika zunanje reprezentacije, izražanja bioloških pojmov, konceptov ali 

fenomenov, temelji na specifičnem načinu predstavitve objekta v resničnem svetu. 

Vizualizacija je v biološkem izobraževanju izjemno pomembna, saj so biološki sistemi 

zelo kompleksni. Po Prokop in Frančovičová (2006), kombinacija otrokove risbe in 

pisnih ogovorov zagotavlja bolj relevantne informacije o otrokovi percepciji. V naši 

raziskavi smo raziskovali, kakšno je znanje o sovah med učenci starimi od 9 do 10 

let, preko analiz njihovih risb in pisnih opisov. Rezultati so pokazali, da preko analize 

pisnih opisov pridobimo več informacij o obnašanju, prehrani in habitatu sov. 

Otrokova risba pa je izrazito boljši vir informacij o prepoznavnih telesnih značilnostih 

sove. V primerjavi z raziskavo Torkar idr. (2018), so učenci 4. in 5. razreda večkrat 

uporabili barve pri risanju, manj pogosto pa so na risbah prikazovali habitat sov in 

njihovo obnašanje. Četrtošolci in petošolci so v svojih pisnih opisih, v primerjavi z 

učenci višjih razredov (Torkar idr., 2018), namenili več pozornosti opisovanju telesnih 

značilnosti sov ter njihovega značilnega obnašanja in prehrane. Prav zaradi 

raznolikosti informacij, ki jih lahko pridobimo o otrokovi percepciji skozi risbo ali pisni 

opis, je pomembno, da se kot učitelji pri ugotavljanju, preverjanju ali ocenjevanju 
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učenčevega znanja poslužujemo obeh oblik reprezentacije otrokovih mentalnih 

modelov. 
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5 SKLEPI 
Osrednji namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je znanje o sovah med učenci 

četrtega in petega razreda v slovenskih osnovnih šolah. V pisnem preizkusu znanja 

smo učence spraševali, kaj je sova oz. kako bi sovo opisali nekomu, ki je ne pozna. 

O učenčevem poznavanju sov smo sklepali tudi preko analiz risb, ki so jih učenci 

oblikovali, kot odraz njihovih mentalnih modelov o sovah. Rezultati so pokazali, da 

imajo učenci veliko znanja o habitatu sov, njihovih specifičnih telesnih značilnostih, 

obnašanju ter prehrani. Kljub temu, da so učenci četrtega in petega razreda ravno 

prišli skozi fazo opismenjevanja in je njihovo pisno izražanje še nekoliko omejeno, so 

se informacije podane skozi risbo in pisni opis podvajale. Skozi risbe smo sicer 

razbrali predvsem telesne značilnosti sov, pisni opisi pa so nam podali dodatne 

informacije o obnašanju, habitatu, prehrani sov in zanimivostih. Relevantne podatke  

o otrokovi percepciji  lahko torej tudi v tem obdobju odraščanja pridobimo tako na 

podlagi risbe kot pisnega opisa. Za celovit pogled na učenčevo dojemanje narave, pa 

bi se morali učitelji, tako pri diagnostičnem, formativnem kot končnem preverjanju, 

posluževati kombinacije obeh, risbe in pisnega opisa. V odgovorih učencev smo 

pogosto zaznali napačna razumevanja, kot na primer, da lahko sove obrnejo glavo 

za 360°, da so čopki na glavi njihova ušesa, samca sove označujejo z besedo čuk, ki 

je posebna vrsta sove. Skozi intervjuje z učenci smo ugotovili, da na oblikovanje 

njihove predstave o sovi vplivajo predvsem informacije, ki jih pridobivajo v šoli, 

knjigah o živalih, dokumentarnih filmih, risankah, z njimi se srečajo v zbiralnih 

albumih živali, preko igrač, pesmi, o njih izvedo v živalskem vrtu, od vrstnikov, 

domačih ter preko lastnih konkretnih izkušenj s sovami. V našem vzorcu se je 

izkazalo, da na boljše poznavanje sov statistično pomembno pozitivno vplivajo lastne 

konkretne izkušnje s sovami.  

Za oblikovanje spodbudnega okolja, v katerem lahko učenec konstruira svoje znanje, 

je ključnega pomena, da učitelj pridobi vpogled v predznanje učenca. Za pridobivanje 

celovitega vtisa o otrokovi percepciji narave bi se morali učitelji posluževati 

kombinacije različnih virov otrokovega izražanja, tako risb, pisnih kot ustnih opisov. 

Za kakovostno načrtovanje učnega procesa, pa bi morali več pozornosti nameniti 

prepoznavanju raznolikosti učenčevih virov informacij pri oblikovanju njihovih 

mentalnih modelov o bioloških fenomenih. Skozi našo raziskavo smo namreč 

dokazali, da so še kako pomembne izkušnje, ki jih otrok pridobi skozi zunajšolske 

aktivnosti (branje knjig, obisk živalskega vrta, sprehod v naravi, gledanje 

dokumentarnih filmov,…). Učitelji bi morali zato spodbujati lastni interes otroka, da 

raziskuje naravo okoli sebe tudi izven šolskega prostora. 
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7 VIRI SLIK 
 

Čuk. Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Little_owl  

Koconogi čuk. Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Koconogi_%C4%8Duk  

Kozača. Pridobljeno s  https://sl.wikipedia.org/wiki/Koza%C4%8Da 

Lesna sova. Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Lesna_sova 

Mala uharica. Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Mala_uharica 

Mali skovik. Pridobljeno s https://de.wikipedia.org/wiki/Sperlingskauz  

Močvirska uharica. Pridobljeno s 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dvirska_uharica 

Pegasta sova. Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_owl 

Velika uharica. Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_eagle-owl 

Veliki skovik. Pridobljeno s https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergohreule  
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8 PRILOGA 1 

ANKETA O VARSTVU SOV V SLOVENIJI 

Karseda natančno skicirajte sovo v spodnji pravokotnik. Označite in poimenujte njene 

značilne dele. 

 

Kako bi opisali sovo nekomu, ki je ne pozna? Nadaljujte stavek. 

Sova je 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 



Gnidovec, T., Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 
 
 

60 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Ali ste že videli ali slišali sovo v naravi?     

a) da                       b) ne (samo v kletki)         c) ne  

Ali imate domačo žival?   

a) da  katero/e? ___________________________________   b) ne 

Spol (obkrožite):   a) moški       b) ženski                Dopolnjena starost: ______ let                           

Razred: ______  
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9 PRILOGA 2 

Tabela 11:Korelacija med številom značilnosti izraženih skozi risbo in številom značilnosti izraženih skozi pisni opis. 

Correlations 

 

število značilnosti 

izraženih skozi risbo 

število značilnosti 

izraženih skozi opis 

število značilnosti izraženih 

skozi risbo 

Pearson Correlation 1 ,222
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 280 280 

število značilnosti izraženih 

skozi opis 

Pearson Correlation ,222
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 280 280 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Tabela 12: Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje porazdeljenosti podatkov pri izražanju značilnosti skozi risbo. 

 

Tabela 13: Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje porazdeljenosti podatkov pri izražanju značilnosti skozi opis. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

število značilnosti izraženih 

skozi opis 

N 280 

Normal Parameters
a,b

 Mean 6,5321 

Std. Deviation 2,65839 

Most Extreme Differences Absolute ,129 

Positive ,129 

Negative -,070 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

število značilnosti izraženih 

skozi risbo 

N 280 

Normal Parameters
a,b

 Mean 6,3071 

Std. Deviation 1,62814 

Most Extreme Differences Absolute ,153 

Positive ,153 

Negative -,129 

Test Statistic ,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Test Statistic ,129 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
 

Tabela 14: Mann-Whitneyjev test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik glede števila izraženih značilnosti skozi 
risbo in pisni opis glede na razred. 

 

Test Statistics
a
 

 

število značilnosti izraženih skozi 

risbo 

število značilnosti izraženih skozi 

opis 

Mann-Whitney U 9010,000 8831,000 

Wilcoxon W 20036,000 19857,000 

Z -1,145 -1,395 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,252 ,163 

a. Grouping Variable: Razred 
 

Tabela 15:Mann-Whitneyjev test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik glede števila izraženih značilnosti skozi 
risbo in pisni opis glede na spol. 

Ranks 

 
Spol: moški 1, ženski 2 N Mean Rank Sum of Ranks 

število značilnosti 

izraženih skozi risbo 

moški 143 134,56 19241,50 

ženski 137 146,70 20098,50 

Total 280   

število značilnosti 

izraženih skozi opis 

moški 143 135,26 19341,50 

ženski 137 145,97 19998,50 

Total 280   

 

Test Statistics
a
 

Ranks 

 
Razred N Mean Rank Sum of Ranks 

število značilnosti 

izraženih skozi risbo 

4. razred 148 135,38 20036,00 

5. razred 132 146,24 19304,00 

Total 280   

število značilnosti 

izraženih skozi opis 

4. razred 148 134,17 19857,00 

5. razred 132 147,60 19483,00 

Total 280   
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število značilnosti izraženih skozi 

risbo 

število značilnosti izraženih skozi 

risbo 

Mann-Whitney U 8945,500 9045,500 

Wilcoxon W 19241,500 19341,500 

Z -1,282 -1,115 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 ,265 

a. Grouping Variable: Spol: moški 1, ženski 2 
 

Tabela 16:Kruskal-Wallis test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik glede števila izraženih značilnosti skozi 
risbo in pisni opis glede na izkušnje učencev s sovami. 

Ranks 

 
Ali ste že videli ali slišali sovo v naravi? N Mean Rank 

število značilnosti izraženih 

skozi opis 

da 213 147,06 

ne (samo v kletki) 39 126,99 

ne 28 109,41 

Total 280  

število značilnosti izraženih 

skozi risbo 

da 213 144,38 

ne (samo v kletki) 39 146,82 

ne 28 102,16 

Total 280  

 

Test Statistics
a,b

 

 število značilnosti izraženih skozi opis število značilnosti izraženih skozi risbo 

Chi-Square 6,708 7,310 

df 2 2 

Asymp. Sig. ,035 ,026 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ali ste že videli ali slišali sovo v naravi? 
 

Tabela 17: Post_hoc test. 

Multiple Comparisons 

Games-Howell   

Dependent 

Variable 

(I) Ali ste že videli ali 

slišali sovo v naravi? 

(J) Ali ste že videli ali 

slišali sovo v naravi? 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

število 

značilnosti 

izraženih skozi 

da ne (samo v kletki) ,75370 ,38197 ,127 -,1623 1,6697 

Ne 1,42220
*
 ,44780 ,008 ,3321 2,5123 

ne (samo v kletki) Da -,75370 ,38197 ,127 -1,6697 ,1623 
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opis Ne ,66850 ,52398 ,415 -,5924 1,9294 

ne Da -1,42220
*
 ,44780 ,008 -2,5123 -,3321 

ne (samo v kletki) -,66850 ,52398 ,415 -1,9294 ,5924 

število 

značilnosti 

izraženih skozi 

risbo 

da ne (samo v kletki) -,10690 ,29829 ,932 -,8270 ,6132 

Ne ,88028
*
 ,28694 ,011 ,1798 1,5808 

ne (samo v kletki) Da ,10690 ,29829 ,932 -,6132 ,8270 

Ne ,98718
*
 ,38322 ,033 ,0677 1,9067 

ne da -,88028
*
 ,28694 ,011 -1,5808 -,1798 

ne (samo v kletki) -,98718
*
 ,38322 ,033 -1,9067 -,0677 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

Tabela 18: Mann-Whitneyjev test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik glede števila izraženih značilnosti skozi 
risbo in pisni opis glede na skrb za domačo žival. 

Ranks 

 
Ali imate domačo žival? N Mean Rank Sum of Ranks 

število značilnosti 

izraženih skozi opis 

0 86 133,64 11493,00 

da 194 143,54 27847,00 

Total 280   

število značilnosti 

izraženih skozi risbo 

0 86 136,81 11765,50 

da 194 142,14 27574,50 

Total 280   

 

Test Statistics
a
 

 

število značilnosti izraženih skozi 

opis 

število značilnosti izraženih skozi 

risbo 

Mann-Whitney U 7752,000 8024,500 

Wilcoxon W 11493,000 11765,500 

Z -,951 -,519 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,342 ,604 

a. Grouping Variable: Ali imate domačo žival? 

 


