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IZVLEČEK: 

 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, se na svoji poti izobraževanja srečujejo 

s številnimi ovirami. Zaradi svojih mejnih ali podpovprečnih intelektualnih sposobnosti 

doživljajo pri svojem izobraževanju veliko frustracij, saj na številnih področjih zaostajajo za 

vrstniki. Primanjkljaji na kognitivnih področjih, motnje pozornosti, pomanjkanje 

organizacijskih veščin, metakognicije, šibko jezikovno izražanje, kratkotrajno in dolgotrajno 

pomnjenje, delovne navade, hkrati pa zgodovina učne neuspešnosti slabo vplivajo na njihovo 

učno samopodobo ter učno motivacijo. Pogosto se zgodi, da se jim sovrstniki posmehujejo in 

zaradi vseh frustracij pogosto prekinejo s šolanjem v srednji šoli. Ker jih Zakon o osnovni šoli 

od leta 2007 ne uvršča več v skupino otrok s posebnimi potrebami, niso usmerjeni v 

izobraževalni program Prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo, zato nimajo 

dodatne strokovne pomoči in prilagoditev v procesu poučevanja. Pomoč, ki jo dobijo, je 

organizirana po petstopenjskem modelu odziva na obravnavo. Poučevanje naravoslovnih 

kompetenc je v današnjem času zelo pomembno, saj predmet biologija zajema vsa področja 

življenja in družbe. Učenci tako spoznavajo procese, ki se dogajajo v nas, hkrati pa jih moramo 

spodbujati h kritičnemu mišljenju, da razvijejo odgovoren odnos do narave, tudi z vidika 

trajnostnega razvoja. Ker so procesi, ki se dogajajo v naravi in v nas, zelo kompleksni, je 

biologija kljub življenjskosti zelo abstraktna veda, ki lahko povzroča težave številnim učencem 

z učnimi težavami, še posebej pa učencem, ki znanje počasneje usvajajo. Cilj magistrskega dela 

je bil izluščiti ključne informacije o značilnostih in potrebah učencev z učnimi težavami, ki 

počasneje usvajajo znanja, pri predmetu biologija in o strategijah ter prilagoditvah učnega 

okolja, ki jih vzorec učiteljev biologije iz severovzhodne Slovenije že uporablja pri poučevanju 

učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Na osnovi zbranih informacij, ki smo 

jih pridobili s spletnim vprašalnikom, smo oblikovali priročnik za učitelje biologije, ki smo ga 

nato istemu vzorcu učiteljev poslali v evalvacijo z namenom izboljšave gradiv, ki smo jih 

pripravili za našo preučevano skupino učencev.  

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, učne težave, učenci z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, naravoslovne kompetence, poučevanje biologije 
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ABSTRACT: 

Slow learners face numerous obstacles in their education path. Due to their borderline and even 

below average intellectual abilities, they experience a lot of frustration in their education, since 

they are falling behind their peers in cognitive abilities Deficits in cognitive areas, attention 

deficits, lack of organizational skills, metacognition, poor linguistic expression, short-term and 

long-term memory, work habits and at the same time the history of learning failures have a 

negative influence on their learning self-image and learning motivation. They are frequently 

mocked by their peers and often drop out in secondary schools due to all the frustration. Because 

the Basic School Act no longer classifies them as children with special needs since 2007, they 

are no longer entitled to additional hours of professional help. The help they receive is organized 

with a five-step model of learning support. The teaching of natural science competences is 

nowadays very important, since the subject of biology covers all areas of life and society. 

Students thus learn about the processes that are occurring inside us, but at the same time, we 

must encourage critical thinking for them to develop a responsible attitude towards nature, also 

from the point of view of sustainable development. Since the processes that take place in nature 

and inside us are very complex, biology, despite its connection to life, is a very abstract science 

that can cause problems to many students with learning difficulties, especially to slow learners. 

The aim of the Master's thesis is to extract key information about the characteristics and needs 

of slow learners in the subject of biology and the strategies and adaptations of the learning 

environment, which are already used by the sample of biology teachers from north-eastern 

Slovenia in teaching slow learners. On the basis of the information obtained, I will develop a 

manual for biology teachers in order to improve teaching and learning of the studied group of 

students. 

KEY WORDS: inclusion, learning difficulties, slow learners, natural science competences, 

biology teaching 
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»Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. 

Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. 

Če stisneš roko komu, ko ga kaj boli. 

Ta svet je lep, če si človek do ljudi.« 

Tone Pavček 
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OPOMBA: V tem magistrskem delu velja izraz učenec enakovredno za učenca in učenko. 
Enako izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. 
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1. UVOD 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja (v nadaljevanju učenci, ki se počasnejše 

učijo), so učenci, ki se v šoli zaradi zmanjšanih kognitivnih sposobnosti srečujejo s številnimi 

izzivi v učnem procesu. Zaradi svojih posebnih potreb, dosegajo v primerjavi z vrstniki veliko 

nižje rezultate in standarde znanja. Njihove posebne potrebe se kažejo na področju 

izobraževanja, organizacije, motorike in socialne integracije. Ker so v času izobraževanja 

njihovi primanjkljaji pogosto spregledani, učenci zaradi neuspehov in frustracij pri usvajanju 

vsebin pogosto razvijejo odpor do šole in pristopajo do šolskih obveznosti zelo pasivno. Učitelji 

menijo, da so učenci preprosto preleni, da bi se kaj naučili, vrstniki se iz njih pogosto norčujejo, 

kar slabo vpliva na njihovo samozavest in samopodobo. Njihove učne težave spadajo v skupino 

splošnih učnih težav, zato jim po petstopenjskem modelu – odziva na obravnavo ne pripadajo 

več intenzivne oblike učne pomoči. Pomoč je v veliki meri odvisna od učitelja, ki ga poučuje. 

Abstraktni biološki koncepti, zahtevno izrazoslovje, preobsežna snov, pomanjkljivo predznanje 

so težave, s katerimi se učenci, ki se počasneje učijo, soočajo pri predmetu biologija. Čeprav je 

biologija zelo življenjska veda, kljub vsemu povzroča težave pri usvajanju znanja tudi učencem 

brez učnih težav. 

Število učencev z učnimi težavami narašča in to je tudi eden od razlogov, zakaj smo se odločili 

podrobneje raziskati področje inkluzije. Menimo, da je učitelj ključni faktor pri uspešnem 

vključevanju učencev s posebnimi potrebami v razred ter izpolnjevanju in prilagajanju vsebine 

njihovim individualnim potrebam. Po našem mnenju je uspešen učitelj tisti, ki omogoča uspeh 

vsem učencev, ne samo učencev, ki so radovedni, nadarjeni in uspešni, temveč tudi učencem, 

ki se spopadajo z učnimi težavami pred katerimi si veliko učiteljev tudi zatiska oči. 

V okviru magistrskega dela je nastal tudi priročnik za učitelje biologije, v katerem smo 

predstavili glavne značilnosti učencev, ki se počasneje učijo, in prilagoditve učnega okolja pri 

vsebinskih sklopih, ki so jih učitelji biologije podravske regije, ki so v naši raziskavi sodelovali, 

izpostavili kot najbolj težavne za našo preučevano skupino učencev. Priročnik, ki smo ga 

pripravili, smo vzorcu sodelujočih učiteljev poslali skupaj z vprašalnikom v evalvacijo z 

namenom izpopolnitve gradiv. Dodatne predloge, ki so nam jih zaupali učitelji, smo v veliki 

meri upoštevali in tako priročnik poskušali čim bolje približati posebnim potrebam učencev z 

učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 INKLUZIJA 
 

Izraz inkluzija ima veliko različnih pomenov. Pojem si razlagamo kot sprejetost in pripadnost 

šoli in drugim socialnim institucijam. Kot izobraževalna praksa pomeni inkluzija za vse učence 

in tudi učence s posebnimi potrebami obiskovanje redne osnovne šole in doseganje standardov 

znanja v splošnem učnem načrtu in drugih obšolskih dejavnosti skupaj z vrstniki, ki učnih težav 

nimajo (Brownell, Crockett, Griffin in Smith, 2012). M. Kavkler (2010) meni, da je šola, ki je 

usmerjena k otroku, osnova za družbo, ki spoštuje raznolikost in sočloveka in omogoča 

učencem enake možnosti pri optimalnem razvijanju njihovih potencialov. Inkluzivno 

izobraževanje upošteva individualne potrebe posameznika in je kontinuiran proces, ki je 

uspešen samo takrat, ko poteka v nenehnem sodelovanju med šolskim timom (učitelj, ravnatelj, 

socialni delavec, specialni pedagog) ter starši, če le-ti niso zadržani do takšnih sodelovanj.  

Koncept inkluzivnega izobraževanja izpostavlja dva, morda tri glavne dejavnike. Če se 

inkluzivnega izobraževanja lotimo s primernim pristopom, učenci pridobijo dovolj 

akademskega znanja in socialnih kompetenc, kar lahko pozitivno vpliva na njihovo 

samopodobo. Obstaja več pomembnih dogodkov pri razvoju zamisli inkluzivnega 

izobraževanja. Eden od prvih se je zgodil skoraj 40 let nazaj, ko so se skandinavske države 

začele držati načela, da se osebam s posebnimi potrebami omogočijo pogoji za življenje, ki 

veljajo za vso družbo. Drugi sklop dogodkov se je zgodil v ZDA med letoma 1960 in 1970, in 

sicer gibanje za človekove pravice, kjer je bil poudarek na enakosti izobraževanja invalidov. 

Zadnji dogodek je potekal leta 1994 in je znan kot Salamanška deklaracija, ki je vključevala 

naslednje sporazume: 

ü Otroci s posebnimi izobraževalnimi potrebami morajo imeti dostop do rednih šol.  

ü Izobraževanje mora biti usmerjeno k otrokom in izpopolnjevanju njihovih posebnih 

potreb. 

ü Redne šole se s tem, ko vključijo to skupino otrok v izobraževanje, borijo proti 

stereotipnim odnosom, ustvarjajo strpno okolje, ki spoštuje raznolikost in odpravi vse 

oblike diskriminacije (Mitchell, 2018). 
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Številni strokovnjaki so mnenja, da inkluzivna vzgoja in izobraževanje zmanjšujeta šolsko 

neuspešnost vseh učencev, še posebej pa sta primerna za učence, ki se spopadajo z učnimi 

težavami. Osrednja zahteva inkluzivne šole je prilagoditev učnega načrta, ki ga prilagajamo 

glede na primanjkljaje in vzgojno-izobraževalne potrebe učenca (Magajna in Kavkler, 2008; 

Mitchell, 2008; Kavkler, 2009). 

2.1.1 Inkluzivni učitelj 
 

Učitelji se dandanes v učnem procesu soočajo s številnimi izzivi, saj poučujejo učence, ki se 

razlikujejo po kognitivnih sposobnostih, motivaciji, potrebah, učnih stilih (Berdut idr., 2017). 

Inkluzivni učitelj je učitelj, ki se zaveda prednosti in omejitev svojih učencev, izzivov, ki jih 

učenci z učnimi težavami prinašajo v razred, vendar nad njimi ne obupa, temveč vedno znova 

išče nove strategije, didaktične materiale, ki bodo učencu v pomoč. Inkluzivni učitelj je 

iznajdljiv in verjame v svoje sposobnosti, razmišlja, kako lahko naredi uro primerno za vse 

učence, obenem pa pozna tudi učni načrt in ve, kaj je potrebno v učnem načrtu predelati in 

določi dele snovi, kjer bi učenci lahko imeli težave ter snovi prilagodijo njihovim potrebam 

(Brownell idr., 2012). Inkluzivni učitelj ni samo strokovnjak na svojem področju, temveč mora 

imeti znanje s področja posebnih potreb, hkrati pa mora biti potrpežljiv, strpen, empatičen in 

ustvarjalen (Magajna, 2008).  

 

2.2 UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI 

2.2.1 Rezultati raziskave o učnih težavah v Združenih državah 

Amerike. 
 

Leta 2012 je v ZDA potekala raziskava o učnih težavah, ki jo je vodil The National Center for 

Learning Disabilities (NCLD). V spletno anketo je bilo z naključnim vzorčenjem vključenih 

1980 anketirancev, od tega je bilo 12 % anketiranih odraslih, ki so se z učnimi težavami 

spopadali v svojem preteklem izobraževanju, ter 8 % staršev, ki imajo otroka z učnimi 

težavami.  Izsledki raziskave so pokazali naslednja mnenja:  

ü Več kot tretjina vprašalnih meni, da lahko učne težave povzroči premajhna vključenost 

in pozornost staršev in učiteljev v zgodnjem otroštvu. 

ü Večina anketirancev (83 %) meni, da je zgodnja obravnava zelo koristna za učence z 

učnimi težavami. 
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ü Večina anketirancev (84 %) meni, da si učenci z učnimi težavami zaslužijo individualno 

pozornost in dodaten čas pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 

ü Skoraj polovica staršev (45 %), katerih otroci imajo učne težave, je navedla, da je bil 

njihov otrok zaradi svojih individualni potreb ustrahovan s strani vrstnikov. 

ü Dve tretjini vprašanih (66 %) meni, da so učenci z učnimi težavami deležni več 

medvrstniškega nasilja kot učenci brez težav. 

ü Skoraj dve tretjini staršev (64 %) meni, da šola ne daje zadostnih informacij o učnih 

težavah. 

ü Večina staršev (75 %) verjame, da bi lahko naredili več, da bi pomagali svojemu otroku 

(The National Center for Learning Disabilities, 2014). 

2.2.2 Učne težave v osnovni šoli 
 

Težave pri učenju izhajajo iz nevroloških razlik v strukturi in funkciji možganov ter vplivajo 

na sposobnost posameznika, da sprejme, shranjuje, prikliče ali posreduje informacije (The 

National Center for Learning Disabilities, 2014). 

Lerner (2003) opredeli skupino otrok z učnimi težavami kot heterogeno skupino otrok z 

različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri 

učenju večje težave kot vrstniki iste starosti (Lerner v Kavkler in Magajna, 2008). 

Učne težave, ki so po mnenju strokovnjakov kompleksen in dolgotrajen problem, delimo na 

splošne in specifične. Obe vrsti učnih težav sta zelo heterogeni in se razprostirata na 

kontinuumu od lažjih do izrazitejših (Kavkler in Magajna, 2008). Splošne učne težave 

opredelimo kot težave, ki se pojavljajo na več področjih delovanja, nasprotje so specifične učne 

težave, vezane le na eno od področij delovanja (pisanje, branje, računanje in pravopis). Vzroke 

za nastanek učnih težav avtorice iščejo v notranjih in zunanjih dejavnikih in se lahko pri učencih 

pojavljajo pri enem ali dveh predmetih, drugi se lahko soočajo z neuspehi pri večini predmetov. 

Magajna idr. (2008) razdelijo heterogeno skupino učnih težav v naslednje podskupine, pri tem 

pa poudarjajo, da jih med seboj ne moremo ostro ločevati, saj se pri nekaterih učencih učne 

težave lahko pojavljajo v kombinaciji več dejavnikov: 

ü učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti 

ü učne težave zaradi mejnih ali podpovprečnih intelektualnih sposobnosti 

(učenci, ki se počasneje učijo) 

ü lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave 
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ü učne težave zaradi pomanjkanje motivacije 

ü učne težave zaradi slabše razvitih metakognitivnih strategij 

ü učne težave zaradi socialno-kulturne prikrajšanosti 

ü učne težave zaradi socialno-ekonomskega statusa  

L. Magajna (2008) vidi problem učnih težav in učne neuspešnosti predvsem v njihovi 

kompleksnosti in trdovratnosti. Izsledki domačih raziskav, ki so nastali v projektu Strokovne 

podlage za razvoj in uresničevanje Koncepta dela: »Učne težave v osnovni šoli (2008)« 

nakazujejo pogostost in razširjenost učnih težav v slovenskih osnovnih šolah. Strokovni delavci 

učne težave mnogo pogosteje predpisujejo notranjim dejavnikom, ki izhajajo primarno iz 

učenca, kot pa zunanjim okoljskim dejavnikom.  

Zanimiv je tudi podatek, da se učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji, odločajo za višji delež 

učencev z učnimi težavami kot učitelji na razredni stopnji. To bi lahko povezali tudi z učno 

neuspešnostjo, ki jo učenci iz višjih razredov doživljajo dlje časa kot učenci, ki so začeli z 

izobraževanjem in učne neuspešnosti še niso razvili. Na predmetni stopnji se tudi povečajo 

zahteve pri pouku ter pričakovanja, da so učenci že razvili formalno in logično mišljenje. 

Učitelji so ključni pri odkrivanju učnih težav pri učencih in glede na izsledke raziskave najlažje 

odkrijejo učenca, ki ima učne težave zaradi hiperaktivnosti, slabšega razumevanja slovenskega 

jezika ter učence, ki se počasneje učijo (Magajna in Kavkler, 2008). 

V zadnjih desetletjih se je število učencev z učnimi težavami pri nas in v ZDA močno povečalo 

predvsem zaradi izboljšanih in učinkovitejših metod odkrivanja učencev z učnimi težavami. 

(Kavkler, 2011). Avtorica poudarja, da se kljub izboljšanim in učinkovitejšim metodam 

prepoznavanja in identifikacije učencev z učnimi težavami, se pomoč in obravnava učencev 

nista veliko spremenili. 
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2.3 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI, KI POČASNEJE USVAJAJO 

ZNANJA 
 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, delujejo v skladu s svojimi 

sposobnostmi, vendar v primerjavi z vrstniki dosegajo veliko nižje rezultate in standarde 

znanja (Kavkler, 2004a). S svojimi posebnimi potrebami se soočajo vse življenje in večina od 

njih ima v šoli težave pri vseh predmetih. Ta podskupina učencev je opredeljena kot učenci z 

mejnimi ali povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi (IQ 71 – 84) (Kavkler, 2004a). 

Nimajo pa motnje v duševnem razvoju, niti ne spadajo v skupino otrok s primanjkljaji na 

posameznem področju učenja (Košir, 2011a). K. Kaznowski (2004) in Shaw (2010) ugotavljata, 

da se kar 15 % šoloobveznih otrok po svetu sooča z izzivi, ki so posledica znižanih 

intelektualnih sposobnosti. M. Kavkler (2004a) dodaja, da v vsakem razredu najdemo 2-3 

učence, ki znanje počasneje usvajajo. Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, 

imajo do šolskih obveznosti zelo pasiven pristop, zato jih številni učitelji in tudi njihovi starši 

označijo za lene in nezainteresirane (Košir, 2011a). K. Kaznowski (2004) še dodaja, da pri teh 

učencih, opažajo pomanjkanje vedoželjnosti, ustvarjalnosti in delovnih navad. 

Učenci, ki se počasneje učijo, predstavljajo velik delež dijakov, ki ne zaključijo srednjega 

šolanja, ponavljajo razrede ali so iz šole izključeni. Posledično se pri njih pojavlja več 

mladoletnega prestopništva, uporaba prepovedanih substanc, več mladoletnih nosečnosti, težja 

zaposljivost ali celo brezposelnost (Shaw, 2010).  

Učitelji in starši morajo zato učencu, ki se počasneje uči, pomagati pri izbiri njihovega 

srednješolskega izobraževanja v poklicnih programih, saj sami živijo za sedanjost in nimajo 

zastavljenih dolgoročnih ciljev za prihodnost. Država za svojo normalno funkcioniranje ne 

potrebuje samo visokokvalificiranih kadrov, ampak tudi kadre z nižjimi kvalifikacijami, ki so 

pa enako pomembni za vzdrževanje družbene organizacije v državi (Chauhan, 2011). Iskanje 

primernega poklicnega izobraževanja za učence, ki se počasneje učijo, naj se začne takrat, ko 

učenci prestopijo iz razredne na predmetno stopnjo. Pomoč pri izbiri poklica pripomore k boljši 

samopodobi, motivaciji za šolsko delo in učenju ter ima lahko pozitiven vpliv na njihovo 

prihodnost (Košir, 2011c). 
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2.3.1 Odkrivanje in vzroki za počasnejše usvajanje znanja pri 

učencih z učnimi težavami 
 

Učenci, ki se počasneje učijo, so zaradi položaja skupine (ne spadajo v skupino učencev z 

motnjo v duševnem razvoju, niti v skupino specifičnih učnih težav) med izobraževanjem 

velikokrat spregledani (Košir, 2011a). Pri premagovanju določene učne vsebine, ki je preveč 

abstraktna, in pri aktivnostih, ki so za njih stresne, izgubijo motivacijo in navdušenje do šole 

(Kaznowski, 2004). V običajni ameriški učilnici s 25 učenci bi pričakovali, da se med učenci 

najdejo vsaj 3-4 takšni, ki se spopadajo z izzivi, ki so posledica znižanih intelektualnih 

sposobnosti. Na območju revščine in urbanih območij z nizkimi dohodki se število učencev, ki 

počasneje učijo, vsaj podvoji (Cooter in Cooter, 2004).  

Vzrokov za počasnejše usvajanje znanja je veliko in posledično je težko določiti en sam vzrok 

zakaj nekdo znanja počasneje usvaja (Cooter in Cooter, 2004). Karande, Kanchan in Kulkarni 

(2008) povezujejo primanjkljaj intelektualnih sposobnosti primarno z genetskimi dejavniki, 

vendar zraven tega na počasnejšo usvajanje znanja vpliva tudi prezgodnje rojstvo otroka, nizka 

porodna teža, kronična podhranjenost, dolgotrajna bolezen, katere posledica je pogosta 

odsotnost iz šole, ter pomanjkanje zaupanja vase. Vzroki za počasnejše usvajanje znanja 

izhajajo torej primarno iz učenca, vendar na počasnejše usvajanje znanja vpliva tudi okolje. 

Okoljski dejavniki so socialno – ekonomski status staršev, slabo izobraženi starši, slabo mnenje 

staršev o izobraževanju nasploh, nekakovostna prehrana, pomanjkanje spanca, preveliko število 

učencev v razredu, neprimerno obravnavanje s strani učiteljev, neprimerna izbira materialov 

pri poučevanju ter nesodelovanje med šolo in domom (Vasudevan, 2017). 

J. Košir (2011b) poudarja, da je pri učencih, ki se počasneje učijo, ključnega pomena, da jih 

zgodaj odkrijemo in s tem omilimo učno neuspešnost. Pristop k tem učencem naj bo celosten, 

v tesnem sodelovanju učiteljev, socialnih delavcev in staršev, saj lahko le tako omogočimo, da 

učenec razvije svoj potencial v celoti. Najučinkoviteje je, če preverimo njihove intelektualne 

sposobnosti tako, da učence opazujemo pri pouku med aktivnostmi, hkrati pa se pozanimamo 

pri starših, kako delujejo v domačem okolju. Pri odkrivanju in prepoznavi teh učencev za to 

usposobljeni psihologi uporabljajo različne teste inteligentnosti (DSM-IV (2000), ICD – 10) in 

teste za določanje področja funkcionalnosti ter poklicne usmerjanje za učence od 13 leta starosti 

dalje. Vse pripomočke omogoča Center za psihodiagnostična sredstva v Ljubljani. Na njihovi 

spletni strani najdete različne teste sposobnosti določenih področij, kjer učenci kažejo 
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primanjkljaje (kognitivno področje, motorično področje, socialno-emocionalno področje, 

vprašalniki o učnih navadah, poklicno usmerjanje in prilagoditvene veščine) (Košir, 2011c). 

2.3.2 Posebne potrebe učencev z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja 
 

Posebne potrebe  učencev, ki se počasneje učijo, se kažejo na področjih, ki zajemajo kognitivne 

sposobnosti, organizacijo dela, načrtovanje časa, socialno integracijo ter motorične spretnosti 

(Magajna, 2004). I. Borah (2013) navaja, da se učenci, ki se počasneje učijo razlikujejo od 

učencev, ki se nočejo učiti. Učenci, ki se počasneje učijo, se vsebino ali koncept želijo naučiti, 

vendar imajo težave s samim procesom učenja. 

Na področju izobraževanja se učenci srečujejo s težavami pri razumevanju abstraktnih 

vsebinskih konceptov in reševanju večstopenjskih problemov (Kavkler, 2004a). Zaradi 

povečanih osnovnošolskih zahtev večina učencev, ki se počasneje uči, težko izpolnjuje 

minimalne standarde znanja ter težje sledi tempu dela v razredu. Tempo je pri poučevanju 

pomembna spremenljivka. Splošno mišljenje, ki ga imajo nekateri učitelji o učencih, ki se 

počasneje učijo, je, da jih je potrebno tudi počasneje poučevati, vendar je počasnejše 

poučevanje zanesljiva formula za nadaljnje in hitrejše zaostajanje za sovrstniki v razredu 

(Shaw, 2010). Zaradi zmanjšanega kritičnega mišljenja so tudi manj domiselni in radovedni 

(Berdut idr., 2017). 

Učenci imajo težave z generalizacijo in transferjem znanja. Njihove sposobnosti induktivnega 

in deduktivnega sklepanja so zmanjšane, zato pojmov ne povezujejo med seboj. Naučeno 

vsebino težje prenesejo in uporabijo v novih situacijah (Kavkler, 2004b).  

Težave z jezikovnim izražanjem se kažejo v skromnejšem besednem zakladu, artikulaciji, 

kratkih stavkih in slovničnih napakah (Vasudevan, 2017). Zaradi težav z razumevanjem imajo 

omejeno zmogljivost delovnega spomina, kar pomeni, da imajo težave s priklicem besed. S. 

Chauhan (2011) meni, da je glavni razlog za primanjkljaje pri govornem izražanju njihova 

čustvena nezrelost in zadržanost. 

Težave se pri učencih kažejo tudi na področju motorike. Učenci so nekoordinirani in nerodni, 

kar se pozna predvsem pri fini motoriki, ki vpliva na sposobnosti avtomatizacije pisanja. Učenci 

imajo tako težave pri pisanju, izdelovanju zapiskov, rokovanju z modeli in laboratorijskimi 

pripomočki (Magajna idr., 2008).  
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Učenci novega znanja ne povezujejo s predznanjem in izkušnjami, ki so jih usvojili predhodno 

v nižjih razredih (Berdut idr., 2017).  

Učenci imajo težave na področju izvršilnih funkcij. Izvršilne funkcije predstavljajo zahteven 

pojem, ki je tesno povezan z delovnim spominom in pozornostjo.  Izvršilna funkcija je človeška 

značilnost, ki je ključnega pomena pri pozornosti, spominu in učenju (Hudoklin, 2011). Šibko 

vzdrževanje pozornosti in motnje koncentracije so značilnost učence, ki se počasneje učijo. S. 

Chauhan (2011) navaja, da ti učenci težko sledijo učiteljevi razlagi, ki traja več kot 30 minut.  

Težave s socialno integracijo se kažejo predvsem pri nezrelih medsebojnih odnosih. Težko 

prepoznajo in uporabijo ustrezno obliko vedenja (Košir, 2011a). So tihi in sramežljivi, s težavo 

sklepajo prijateljstva, pogosto so nesamozavestni (Borah idr., 2013; Berdut idr., 2017).  

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanje, so šibko notranje motivirani, kar se 

odraža tudi med poukom, saj ne kažejo interesa za šolo. Uspeh učitelja pri učencih, ki se 

počasneje učijo, je v veliki meri odvisen od tega, kako učinkovito motivira učence za učenje 

(Chauhan, 2011). Shaw (2010) meni, da je pri teh učencih šibka notranja motivacija pridobljena 

s šolanjem, saj so na začetku svojega izobraževanja motivirani za šolo. Zaradi številnih 

neuspehov in frustracij tekom šolanja pa zgubijo motivacijo in interes do šole. K. Kaznowski 

(2004) dodaja, da je pomanjkanje motivacije in nezainteresiranost za šolo značilnost teh 

učencev, namreč to vedenje ni prirojeno, temveč le obramba pred ponavljajočimi se neuspehi 

in stresnimi situacijami.  

Težave imajo na področju organizacije. Dobre organizacijske sposobnosti imajo pomemben 

vpliv na izobraževalno uspešnost. Učenci z učnimi težavami, ki se počasneje učijo, imajo težave 

pri urejanju zapiskov, prepisovanju s table, prinašanjem pripomočkov, pisanjem domačih 

nalog, načrtovanju časa za domače naloge, učenje itd. (Magajna, 2004).  

Zaradi številnih neuspehov in frustracij tekom šolanja učenci, ki se počasneje učijo, razvijejo 

slabo samopodobo. Pogosto se dogaja, da se vrstniki iz njih posmehujejo. Vasudevan (2017) 

navaja, da morajo biti učitelji pozorni, na kakšen način se do učenca izražajo in da pred vrstniki 

njihovih posebnih potreb ne izpostavljajo preveč. Učitelj učencu ne sme dajati občutka, da je v 

razredu ignoriran ali nezaželen, temveč mora storiti vse kar je v njegovi moči, da izkoristi 

priložnosti in pomaga učencu, ki se počasneje uči, graditi na njegovi samozavesti, saj to vpliva 

na izboljšanje rezultatov v šoli (Chauhan, 2011). 
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2.3.3 Slovenska zakonodaja in petstopenjski model odziva na 

obravnavo 
 

Zakon o osnovni šoli je učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, do zadnje 

spremembe zakonodaje leta 2007 uvrščal v skupino otrok s posebnimi potrebami. Zakon o 

osnovni šoli v skupino otrok s posebnimi potrebami uvršča otroke z motnjami v duševnem 

razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirane, dolgotrajno bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja ter učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (Zakon o osnovni šoli, 1996). 

Sprememba Zakona o osnovni šoli leta 2007 je povzročila, da učenci niso več usmerjeni, kot 

učenci s posebnimi potrebami, zato jim ne pripadajo več intenzivne oblike pomoči v 

poučevanju. Po drugi strani pa jim mora šola po 12. členu istega zakona prilagoditi metode in 

oblike dela ter jih vključiti v dopolnilni pouk ali kakšno drugo obliko individualne in skupinske 

pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2007). K. Kaznowski (2004) navaja, da učenci, ki se počasneje 

učijo, zaradi političnih, ekonomskih in socialnih razlogov padejo v vrzel tradicionalnega 

izobraževalnega sistema, saj redko izpolnjujejo merila za dodatno pomoč. 

Slika 1: Na sliki je prikazan petstopenjski model učne pomoči, ki so ga razvile avtorice Koncepta dela: Učne težave 
v osnovni šoli in ga je strokovni svet Republike Slovenije skupaj s Konceptom dela sprejel 9.10.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sloveniji se izvaja petstopenjski model odziva na obravnavo učnih težav, pri čemer je pomoč 

odvisna od stopnje oziroma izrazitosti učnih težav. Pomoč, ki so je učenci, ki se počasneje učijo, 

deležni, je odvisna od učitelja, ki jih poučuje. Učitelj je ta, ki prvi opazi učenčeve težave, za 

premagovanje le-teh pa mora tesno sodelovati s starši in drugimi strokovnimi delavci na šoli. 

Na prvi stopnji petstopenjskega modela odziva na obravnavo učitelj pri pouku, dopolnilnem 
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pouku ali pri podaljšanem bivanju z individualizacijo in diferenciacijo učnega procesa prilagaja 

vsebino, zahtevnost, metode in tempo dela v tolikšni meri, da je v rednem razredu uspešnih vsaj 

80 % učencev. Na drugi stopnji modela se v obravnavo vključi svetovalni delavec, ki 

diagnostično oceni učenčeve posebne izobraževalne potrebe in tako svetuje učiteljem in 

staršem, kako naj učencu pomagajo pri spoprijemanju z učno težavo. Na tretji stopnji modela 

se učencu nudi individualna ali skupinska pomoč, ki jo lahko izvaja učitelj, specialni pedagog, 

psiholog, socialni pedagog, ki mora delo skrbno načrtovati, dokumentirati in evalvirati. 

Individualna ali skupinska pomoč učencem, ki se počasneje učijo, se lahko izvaja neprekinjeno 

po 1 šolsko uro na teden ali pa po 10 ali 15 min vsak dan. To je seveda odvisno od individualnih 

potreb posameznika in narave učne težave. Na tej stopnji modela je za učence potrebno 

uporabiti zmerne prilagoditve okolja, ki vključujejo: 

ü prilagoditve oblike gradiva (povečan tisk, kratki povzetki, dodatne vizualne opore, 

strategije reševanja primerov na konkretnem primeru); 

ü prilagoditve vsebine (redukcija abstraktnih in kompleksnih vsebin v bolj konkretno 

vsebino, ki jo povezujemo z izkušnjami in vsebinami iz vsakdanjega življenja); 

ü dodatna razlaga z dodatnimi slikovnimi ponazoritvami; 

ü različni nivoji bralne in pisne zahtevnosti gradiva; 

ü večje časovne prilagoditve; 

ü fotokopiranje daljših pisnih gradiv; 

ü več ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja (Magajna idr., 2008a). 

M. Kavkler (2004a) dodaja, da se pri nekaterih učencih z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, poleg njihovih primanjkljajev sopojavlja še kakšna druga oblika 

primanjkljajev, kot so ADHD ali vedenjske težave. Ti učenci potrebujejo intenzivnejše oblike 

pomoči, zato so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo.  

Šolsko neuspešnost učencev z učnimi težavami lahko precej omilimo z zgodnjo in učinkovito 

obravnavo. Vendar se v praksi pogosto dogaja, da učenci v predšolskem obdobju ali v prvih 

dveh razredih osnovne šole zaradi položaja skupine niso prepoznani in posebej obravnavani 

(Košir, 2011a). Pogosto se zgodi, da te učence identificirajo v poznejših razredih. Zato se 

nekatere države, kot so Finska, Danska, Norveška in Švedska, držijo načel celostnega pristopa, 

učitelji skupaj s starši in učenci pripravijo programe, s katerimi zmanjšajo učne težave. Učno 

pomoč vsem učencem pa organizirajo: 
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ü Čim bolj zgodaj – da učne težave omilimo, preden postanejo izrazitejše in vseživljenjske. 

ü Čim prožneje – pomoč razdelimo čez tedne, ne le 1 uro na teden, mogoče 10 min vsaki 

dan. 

ü Čim manj opazno – s tem učenca ne izpostavljamo. 

ü Čim bližje učencu – večino pomoči organiziramo z dobro poučevalno prakso v razredu. 

ü Čim krajši čas – ampak takrat učinkovito in intenzivno, da učna pomoč ne traja ves čas 

šolanja (Kavkler, 2009). 

Učenci, ki se počasneje učijo, so heterogena skupina, vsak posameznik ima svoje individualne 

potrebe, zato učiteljem ne moremo priporočiti ene strategije, ki bi bila v pomoč vsem učencem, 

pri nekaterih bo strategija učinkovala, pri drugih učencih ne bo (Berdut idr., 2017; Košir, 2011a) 

2.3.3.1 Diferenciacija in individualizacija učnega procesa 
 

Učitelj, ki uspešno izvaja proces poučevanja individualizira in diferencira učni proces, tempo, 

preverjanje in ocenjevanje znanje, laboratorijske aktivnosti, metode dela (Kavkler, 2004b). 

Strmčnik (2001) navaja, da je učna diferenciacija v osnovnih šolah prišla v ospredje po drugi 

svetovni vojni in pomeni razvrščanje učencev v skupine po določenih kriterijih. Učna 

diferenciacija in individualizacija se v učnem procesu pojavljata v paru in čeprav Strmčnik 

(2001) navaja, da pojma nista eno, sta pogosto omenjena kot sinonima. V Slovenskih osnovnih 

šolah se je notranja diferenciacija in individualizacija začela uveljavljati v sedemdesetih letih 

in za njiju je značilno, da ohranita naravno heterogene učne oddelke, v katerih si prizadevata 

upoštevati potrebe in želje učencev znotraj razredov.  

Diferenciacija v šolskem procesu je potrebna zaradi razlik v učnih zmožnostih, učni 

pripravljenosti, samostojnosti, učnem tempu, učni motivaciji, interesih, predznanju in izkušnjah 

(Strmčnik, 2001). D. Heacox (2009) meni, da s prilagajanjem pouka in ocenjevanjem 

individualnih potreb vsakega učenca omogočimo napredovanje vedoželjnim učencem, hkrati 

pa ne puščamo zadaj manj sposobnih učencev. 

M. Cencič (2012) dodaja, da učitelj v razredu z individualizacijo in diferenciacijo učnega 

procesa prilagaja in posreduje določeno vsebino učencem na način, ki bo razumljiv vsem. 

Zaradi raznolikosti populacije v razredu pa zgolj diferenciacija za učence z učnimi težavami ni 

dovolj. Pri učencih z učnimi težavami je zraven diferenciacije pomembna individualizacija, ki 

je zelo zahteven proces in zahteva od učitelja, da celovito pristopi in upošteva vse dele učnega 

procesa, razredno klimo, socialno klimo, navade, norme, posebne potrebe učenca.  
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B. Bray in K. McClaskey (2010) navajata slednje značilnosti diferenciranega in 

individualiziranega učnega procesa: 

Preglednica 1: Prikazuje značilnosti učne diferenciacije in individualizacije (Vir: Bray in McClaskey, 
2010) 

 

DIFERENCIACIJA 

 

 

INDIVIDUALIZACIJA 

Začne se s skupino učencev, kjer se 
prilagoditve nanašajo na potrebe skupine 
učencev. 

Začne se s potrebami posameznika, ki mu 
prilagajamo vsebino glede na njegove posebne 
potrebe. 

Eksplicitna navodila temeljijo na 
potrebah skupine. 

 
Eksplicitna navodila temeljijo na potrebah 
posameznega učenca. 
 

Učitelj prilagodi navodila, glede na 
različne potrebe učencev 

Učitelj mora učno uro in nalogo prilagoditi 
individualnim potrebam učenca. 
 

Tehnologija in viri so izbrani glede na 
potrebe določene skupine učencev. 

Tehnologija in učni viri so izbrani glede na 
posebne potrebe učenca. 
 

Učenčeva podpora učenja je odvisna od 
učiteljevega vodenja. 

Učenčeva podpora učenja je odvisna od 
individualne podpore učitelja. 
 

Ocenjevanje znanja je časovno omejeno, 
učitelj nato učencem poda povratne 
informacije, 

Sumativno (končno) ocenjevanje znanja 
temelji na oceni, ki potrdi, kaj učenec zna in 
česa ne zna. 
 

 

Za dobro poučevalno prakso je torej nujna individualizacija in diferenciacija učnega procesa, 

poučevati moramo multisenzorno, učence moramo naučiti uporabljati kognitivne in 

metakognitivne strategije, preverjati moramo tudi predznanje, saj brez njega znanje težko 

gradimo naprej.  Mitchell (2008) meni, da učitelj, ki dobro poučuje učence z učnimi težavami, 

dobro poučuje vse učence, saj uporablja učinkovite strategije poučevanja. Učenci z lažjimi in 

zmernimi učnimi težavami potrebujejo spodbudno učno okolje, ki je podprto s konkretnimi 

materiali, praktičnimi dejavnostmi ter IKT tehnologijo (Shaw, 2010). 
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2.3.4 Pomoč in podpora učencev z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja 
 

Prilagoditve okolja: Učencu, ki se počasneje uči, se mora učno okolje prilagoditi tako, da 

izvajanje različnih oblik dela in prehajanje med različnimi metodami dela poteka nemoteno 

(Magajna in Kavkler, 2008). Učencem, ki se počasneje učijo, v učilnici zagotovite miren prostor 

za delo, kjer jih lahko motivirate in opazujete (Borah, 2013).  Učenec, ki se počasneje uči, naj 

sedi v bližini učitelja, ter sošolca (srednje uspešen učenec), ki mu lahko pomaga pri organizaciji, 

pripravi na učenje in pri aktivnem sodelovanju (Košir, 2011a). V razredu moramo vzpostaviti 

bolj sodelovalno klimo in prijateljski odnos ter se izogibati primerjanju učencev, ki se počasneje 

učijo, z nadarjenimi učenci (Chauhan, 2011). 

Prilagoditve časa: Učenci, ki se počasneje učijo, imajo težave z načrtovanjem in upravljanjem 

s časom, zato ga velikokrat po nepotrebnem izgubljajo (Chauhan, 2011). Nameniti jim moramo 

več časa in pozornosti za avtomatizacijo veščin, pomnjenje, reševanje nalog, preverjanje in 

ocenjevanje znanja kot sovrstnikom brez učnih težav. Potrebujejo od tri do petkrat več 

ponavljanja in vaje, da osnovne spretnosti tudi usvojijo (Kavkler, 2004b). Vasudevan (2017) 

dodaja, da se je učenec, ki se počasneje uči, zmožen naučiti skoraj vsega, česar je sposoben 

povprečen učenec, če se tega le lotimo sistematično in jim je na voljo dovolj časa in podpore. 

Prilagoditve učil in gradiv: Vključujejo različne ravni zahtevnosti gradiv in aktivnosti (standardi 

in kriteriji znanja se sestavijo na različnih nivojih). Učila in didaktični materiali so skrbno in 

korektno izbrani. Učencu ponudite na razpolago učne opore (preglednice, seznami, grafični 

organizatorji, miselne vzorce) (Košir, 2011a). Vsebine mu predstavite v povezavi z vsakdanjim 

življenjem, saj se ukvarjajo z dejavnostmi, ki imajo zanj pomen, v nasprotnem primeru hitro 

izgubijo zanimanje (Berdut idr., 2017).Vsebina pouka mora biti skrbno in zelo pazljivo izbrana. 

Učencem, ki se počasneje učijo, se morajo vsebine razdeliti na več krajših, potrebujejo namreč 

kratke lekcije za učinkovito pomnjenje (Chauhan, 2011). 

Prilagoditve domačih nalog in drugih obveznosti: Domače naloge in druge aktivnosti prilagodite 

učencu tako, da ustrezajo njegovim zmožnostim. Zmanjšajte torej zahtevnost ter dolžino nalog, 

da lahko učenec večino dela opravi sam (80 – 90  %) Domače naloge tudi redno pregledujte ter 

se pozanimajte pri starših v kolikšni meri je nalogo opravil sam in koliko časa je za njo porabil 

(Košir, 2011a).  
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Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja: Prilagoditve pri preverjanju znanja 

dosežemo z zmanjšanjem težavnosti nalog, več stopenjske probleme reducirajte na 

enostopenjske, saj so pri reševanju le-teh uspešnejši. Navodila za naloge naj bodo jasna, kratka, 

enoznačna. Priporočljivo je, da je težavnost prve naloge pri preizkusu znanja lažja, tako učence 

motivira k reševanju naslednjih nalog. Poslužujemo se nalog izbirnega tipa, kot so naloge 

povezovanja in dopolnjevanja, ne pa nalogam esejskega tipa. Učencem omogočite med 

pisanjem tudi krajši odmor (Kavkler, 2004b). 

Prilagoditve učnih pristopov in metod:  

ü Poučujte s konkretnimi materiali in multisenzorno, da učenje poteka  po vseh zaznavnih 

poteh, tako se tudi zmanjša potreba po verbalizaciji, učenje pa naj temelji na 

razumevanju (Kavkler, 2004b). V poučevanje torej vključimo veliko slik, plakatov, 

posnetkov, filmov, zgodb, modelov, ki so učencu, ki počasneje usvaja znanja, opora pri 

usvajanju novega znanja ter odlična motivacija za učenje (Vasudevan, 2017). Med 

poučevanjem določene vsebine govorite o izkušnjah, saj so zanje zelo pomembne 

(Berdut idr., 2017). Diskusije in razlage posnamete s snemalniki zvoka. Tako lahko 

učenec, ki se počasneje uči, posluša razlago tudi od doma (Chauhan, 2011). 

ü Pri skupinskem delu oblikujte heterogene skupine, da se učenci učijo drug od drugega. 

ü Za učence oblikujte več praktičnih in življenjskih nalog in aktivnosti, ki jih uporabljate 

tako pri usvajanju novih vsebin, kot tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 

ü Razlaga ključnih pojmov, vsebin naj bo poenostavljena. Izogibajte se pretirani uporabi 

sopomenk za pojme in uporabljajte poenostavljen jezik (učenci naj imajo na voljo slovar 

novih pojmov).  

ü Navodila za naloge in  laboratorijsko delo naj bodo jasna in enoznačna, učenci so 

uspešni pri nalogah, ki trajajo do 15 min, in če po nalogi takoj sledi povratna 

informacija. 

ü Zaradi skromnejšega besedišča je pomembno, da začnete učno uro s ponovitvijo 

prejšnje. Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, zaradi skromnejšega besedišča novih 

pojmov ne bodo razumeli, zato je potrebno vsako uro začeti z znano vsebino (Kavkler, 

2004b). 

ü Učenec, ki se počasneje uči, se mora veliko jezikovno izražati skozi igro, pogovorov z 

odraslimi, opazovanjem slik itd. (Vasudevan, 2017). 

ü Pri učencih je potrebno pohvaliti tudi najmanjši uspeh (Vini, 2016). 
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ü Pozornost posvetite tudi usvajanju enostavnih strategij učenja (nekateri učenci imajo 

težave že z izdelovanjem zapiskov) (Kavkler, 2004b). 

ü Učitelj mora posebno pozornost posvečati razvoju pozitivne samopodobe pri učencu. 

ü Postavite si realne cilje pri rednem pouku, pri skupinskem delu ali individualnem pouku 

so lahko cilji višji, učitelj bo veliko uspešnejši če bo v individualnem ali skupinskem 

delu pomagal samo dvema učencema hkrati (Kavkler, 2004b). 

ü Učencem je potrebno omogočiti možnosti za uspeh (Berdut idr., 2017)  

ü Učence je potrebno nenehno motivirati in nadgrajevati njihov trud (Kavkler, 2004b). 

 

2.3.4.1 Osnovna načela pri poučevanju učencev, ki se počasneje učijo 
 

Če želimo učence, ki se počasneje učijo učinkovito poučevati moramo upoštevati naslednje 
načine dela: 

ü Reduciranje abstraktnih vsebinskih konceptov 

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, so uspešnejši in vsebino si lažje zapomnijo, če jim jo 

predstavimo na konkreten način. (Kavkler, 2004b). Vsebino raje demonstriramo in jo 

predstavimo s konkretnim materialom in primeri, kot da jo verbaliziramo (Berdut idr., 2017). 

Posredovane informacije naj bodo enoznačne in konkretne, tako jih bodo učenci lažje razumeli. 

Učenci naj pri delu čim več eksperimentirajo in uporabljajo konkretne materiale v resničnih in 

stimuliranih situacijah (Kavkler, 2004b). 

ü Ne pričakujmo posploševanj 

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, ne posplošujejo hitro in samostojno, čeprav lahko 

posamezne primere dobro razumejo, jih zaradi zmanjšanega induktivnega in deduktivnega 

sklepanja v novih primerih ne zmorejo uporabiti (Kavkler, 2004b). 

ü Načrtujemo realne učne cilje 

Pomembno je, da učitelj skupaj z učenci in starši določi realne cilje, ki jih mora učenec usvojiti. 

Cilje načrtujemo na različnih nivojih, ki omogočajo učencu postopno napredovanje. Učencem, 

ki počasneje usvajajo znanja, določimo minimalne standarde znanja, s katerimi morajo biti 

seznanjeni tudi starši. Pri usvajanju zahtevnejših vsebin in tem mu naredimo vnaprej 

pripravljena jezikovno poenostavljena gradiva, v katerih so predstavljene ključne točke, ki se 

povezujejo z obravnavanim ciljem (Košir, 2011a). Ker večina teh učencev živi za sedanjost, je 
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nujno, da s starši naredimo okvir njihovega nadaljnjega poklicnega izobraževanja (Shaw, 2010; 

Košir, 2011) 

ü Omogočajmo jim učenje z razumevanjem 

Učence učite znanj in veščin, ki so v življenju resnično pomembne. Izogibajte se pretiranemu 

poučevanju podrobnosti, saj učenci zelo hitro ne ločijo več med bistvenimi in ne bistvenimi 

informacijami. Vsebine moramo povezovati s primeri iz vsakdanjega življenja ter prikazati 

pomembnost učene vsebine. Pomemben poudarek namenite vprašalnicam zakaj in kako. Pri 

razlagi snovi pričnite z lažjo vsebino, ki jo potem postopoma nagrajujete. Nove pojme je 

potrebno učencem večkrat razložiti ter predvsem preverjati razumevanje le-teh. (Kavkler, 

2004b). 

ü Vzpostavite partnerski odnos s starši  

 Starši so učiteljem lahko v veliko pomoč, saj v večini primerov zelo dobro poznajo svoje otroke 

in lahko učiteljem pomagajo pri boljšem razumevanju otrok (Vasudevan, 2017). Učitelji naj se 

pri starših pozanimajo, s katerimi strategijami starši motivirajo svoje otroke pri delu in učenju 

v domačem okolju. Učencem, ki počasneje usvajajo znanja, je potrebno tako v šoli, kot doma 

omogočiti varno in spodbudno okolje (Berdut idr., 2017). Vini (2016) predlaga, da se staršem 

predstavijo specifične strategije, s katerimi jim lahko pomagajo pri učenju doma. Starši morajo 

otroke med vikendi ali prostimi dnevi voziti na oglede muzeja, knjižnice, živalskih vrtov, 

botaničnega vrta, gasilskega doma, kjer otrok vidi pomen izobraževanja (Borah idr., 2013). 

 

2.4 SISTEMSKI MODEL INKLUZIVNE ŠOLE 
 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje sta zelo zahtevna in trajajoča procesa, ki zahtevata 

spremembe v stališčih, odnosih, poučevalni praksi itd., zato je potrebno tako učencem kot tudi 

učiteljem nuditi ustrezno podporo in strokovno pomoč (Villa in Thousand, 1995, v Kavkler, 

2008). Kompetentno vpeljevanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami zahteva sistematični pristop z identifikacijo komponent kompleksnega sistema 

inkluzivne šole in možnostjo izbire strategij na različnih nivojih, kar podpira verjetnost za 

uresničitev sprememb v praksi (Banathy, 1996 v Kavkler 2008). Sistemski model inkluzivne 

šole delimo na štiri podsisteme, ki se med seboj prepletajo. To so širše okolje, šola, razred in 

učenec s učnimi težavami. Če vsi sistemi delujejo usklajeno, dobimo učinkovit sistem, ki v šoli 

podpira vse učence, še posebej tiste, ki se spopadajo z učnimi težavami (Kavkler, 2008). 
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Podsistem: UČENEC Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Ta podsistem vključuje učenčeve osebnostne lastnosti, njegove sposobnosti, interese ter močna 

področja, šolske cilje, motivacijo za šolsko delo in odnos, ki ga do šole ima. Učitelj, ki učenca 

poučuje, verjame, da ima učenec znanja in sposobnosti, prav tako pa verjame v svoja znanja in 

sposobnosti, saj lahko le na tak način učenca uspešno poučuje. Pomembna so tudi učiteljeva 

stališča do učencev z učnimi težavami, saj se ti v razredu ne smejo počutiti manjvredne in 

nezaželene (Jereb, 2011).  

Podsistem: RAZRED 

Učenec z učnimi težavami, bo v razredu uspešnejši, če učitelj v razredu uporablja dobro 

poučevalno prakso, ima do učencev pravilen in spoštljiv odnos ter nenehno išče pristope in 

strategije, ki bi lahko bili za učenca učinkoviti. Pri tem se profesionalno razvija, saj sodeluje s 

šolskimi strokovnimi delavci (socialni delavec, specialni pedagog), ki mu lahko pomagajo pri 

načrtovanju in organizaciji dela z učencem z učnimi težavami. Učitelj, ki se ne počuti 

kompetentnega in uspešnega pri poučevanju učencev z učnimi težavami, je v resnici tudi manj 

uspešen. Pomembno vlogo imajo tudi vrstniki, saj so za učenca z učnimi težavami dober model 

podpore in pomoči (Kavkler, 2008). 

Podsistem: ŠOLA 

V šoli mora biti okolje organizirano in načrtovano tako, da podpira delo učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev z namenom čim bolj učinkovitega vključevanja učencev z učnimi težavami 

v izobraževanje. Pri tem je pomemben stil vodenja šole, fizično okolje in opremljenost šole, 

razvoj in dostopnost virov, odnos šole do učencev z učnimi težavami ter pomoč in podpora tem 

učencem. 

Podsistem: ŠIRŠE OKOLJE 

Širše okolje obsega sodelovanje med rednimi osnovnimi šolami ter specialnimi v katerih 

obravnavajo učence z učnimi težavami. Pomembno vlogo ima vsekakor tudi domače okolje, 

zato je pomembno, da se med učitelji in starši razvije partnerski odnos, ki temelji na pomoči 

učencem. Pomembno je tudi izobraževanje bodočih učiteljev za delo z učencem z učnimi 

težavami. Obsega pa tudi prostovoljce, ki lahko veliko pripomorejo k uspešnemu izobraževanju 

učencev z učnimi težavami (Kavkler, 2008). 
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2.4.1 Prilagoditve učnega okolja 
 

Učinkovito učno okolje je varovalni element za učence z učnimi težavami (Magajna v Jereb, 

2011). Če želimo, da se učenci z učnimi težavami počutijo sprejete in varne v šoli, jim moramo 

prilagoditi učno okolje tako, da pri učencih spodbujamo razvoj na kognitivnem, fizičnem, 

socialnem in čustvenem področju. Učno okolje mora učence usmerjati k učenju, hkrati pa jim 

dopuščati dovolj prostora in časa za sodelovanje v učnem procesu (Jereb, 2011). 

Allodi (2010) opredeljuje učno okolje kot socialno, psihološko, fizično in pedagoško okolje, v 

katerem se učenje dogaja in pomembno vpliva na učenčeve učne dosežke in stališča. Raziskave, 

ki so se nanašale na učno okolje, so dokazale, da učinkovito okolje ponuja za učence spodbudne 

izzive in zmanjšuje stres (Allodi v Jereb, 2011).  

A. Jereb (2011) razdeli učno okolje na šolsko okolje (vzdušje v razredu, razpoložljivost učnih 

virov, urejenost šole, dobro sodelovanje med zaposlenimi, stil vodenja šole, vrednote šole), 

razredno okolje (značilnosti učencev v razredu, njihova pričakovanja, odnosi v razredu, 

učiteljev stil poučevanja, razpoložljiv čas pouka in učiteljevo vrednotenje dela razreda) ter 

domačo okolje (spodbude od staršev, partnerski odnos med starši in učitelji, starševska pomoč 

pri učenju otroka, motiviranje otroka za šolsko delo in spremljanje njegovega napredka). 

V praksi delimo šolsko učno okolje na fizično, socialno, didaktično in kurikularno učno okolje 

(Jereb, 2011).  

2.4.1.1 Fizično učno okolje 
 

Predstavlja urejenost in opremljenost šole in šolskih prostorov do te mere, da so dostopni vsem 

učencem. Učilnice morajo biti funkcionalno opremljene, da omogočijo izvajanje aktivnih 

metod poučevanja in različne načine poučevanja. Mize in stoli v učilnicah morajo biti 

fleksibilni, tako je prerazporejanje in  prehajanje v različne metode dela hitrejše in enostavnejše 

(Jereb, 2011).  

Preglednica 2: Prikazuje prilagoditve fizičnega učnega okolja za učence, ki se počasneje učijo. 

Prilagoditve fizičnega učnega okolja 

 
ü Ustrezna temperatura učilnice, osvetljenost in prezračevanje prostora.4 

 
 

ü Urejena in pospravljena učilnica, kjer so učni in tehnični pripomočki pospravljeni v 
označenih predalnikih.4 
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ü Tihi kotiček kamor se učenec z učnimi težavami lahko umakne.4 
 
 

ü Učenec naj sedi zraven učenca, ki mu predstavlja model.4 
 

UČENCI, KI SE POČASNEJE UČIJO 

 
ü Učilnica naj vsebuje čim manj motečih dražljajev.1 
ü Učenec naj sedi blizu učitelja ter učenca , ki mu predstavlja model (srednje dober 

učenec).2 
ü Tihi kotiček, kamor se učenec lahko umakne med izvajanju aktivnosti.1 
ü Učilnica naj bo primerno urejena in pregledna, predalniki naj bodo označeni, da se 

učenci v njej lažje znajdejo.1 
ü Učenec naj ima liste zložene in označene v posebnih mapah, ki so po barvah ločene 

od ostalih predmetov.3 
ü Učencu izdelajte urnik učenja ter mu časovno določite, koliko časa bo porabil za 

določeno nalogo, saj v nasprotnem primeru izgublja čas po nepotrebnem.4 
 

 

2.4.1.2 Didaktično učno okolje 
 

Didaktično učno okolje vključuje vse učne pripomočke in materiale, ki jih učitelji uporabljajo 

pri pouku z namenom, da učencem čim bolj približajo učne vsebine. Pripomočki in učni 

materiali so skrbno izbrani in oblikovani, da odgovarjajo različnim potrebam učencem ter 

njihovim učnim stilom. V to vrsto okolja spada tudi učiteljev način poučevanja, dobra 

poučevalna praksa in učiteljeve strategije, ki jih uporablja, da učence motivira k učenju (Jereb, 

2011). 

Preglednica 3: Prikazuje prilagoditve didaktičnega učnega okolja za učence, ki se počasneje učijo 

Prilagoditve didaktičnega učnega okolja 

 
ü Multisenzorno poučevanje.3,1 

 
ü Poučevanje s konkretnim materialom.3 

 
ü Aktivno učenje.6,9 

 
ü Spremljanje učenca, ali sledi učni snovi. Preverjanje razumevanja učne snovi in 

navodil za delo (učenec naj navodilo ali aktivnost ponovi s svojimi besedami). 1 
 

ü Poudarjanje ključnih misli, pojmov. 3 
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Učenci , ki se počasneje učijo 

 
ü Multisenzorno poučevanje.3,1 
ü Poučevanje s konkretnim materialom.3 
ü Poenostavljen jezik.3 
ü Spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja.6 
ü Abstraktne dele učne vsebine spremenite v konkretne (izhajajte iz snovi in 

postopkov, ki jih učenec že pozna).3 
ü Začnite z lažjimi vsebinami, ki jih potem nadgrajujete.12 

ü Poudarjajte praktične in življenjske dejavnosti, ki imajo za učenca pomen, saj v 
nasprotnem primeru hitro izgubi zanimanje za vsebino.9 

ü Izdelajte mu spominske kartice za posamezne vsebinske sklope, s pomočjo katerih 
lahko ponavlja in utrjuje učno snov.9 

ü Avtentične naloge.1 
ü Poudarjanje ključnih misli, idej, besed (podčrtajte, obkrožite, poudarite).3 
ü Spodbujajte učence, da govorijo o svojih izkušnjah.1 
ü Učence usmerjajte z uporabo namigov, ki jih lahko pripeljejo do pravilnih 

odgovorov.9 
ü Spremljanje učenca, ali sledi učni snovi. Sprotno preverjanje razumevanja snovi.1 
ü Dodatne verbalne razlage in dodatna navodila pri nalogah, laboratorijskemu delu.1 
ü Pri reševanju kompleksnih problemov naj si učenec pomaga s tabelo, kjer ima 

zapisane korake.1 
ü Navodila naj bodo enoznačna (kratka in razumljiva).3 
ü Med poukom uporabljajte tablice/ računalnike, saj so za te učence dobro 

motivacijsko sredstvo.13 

ü Uporabljajte snemalnike zvoka, ter snemajte razlage in diskusije v razredu, ki jih 
učenec lahko kasneje posluša doma.9 

ü Pri vsebini, ki jo boste obravnavali več šolskih ur mu pripravite grafični organizator 
celotne vsebine.1 

ü Izdelajte mu primerno slikovno gradivo, kjer se učenec lahko uči z opazovanjem 
slik.9 
 

 

2.4.1.3 Kurikularno učno okolje 
 

V kurikularno učno okolje vključujemo kakovosten in ustrezen učni načrt različnih predmetov, 

ki vključuje različne specialno didaktične predloge za obravnavo vsebinskih sklopov. Pri 

prilagajanju učnega načrta za učence z učnimi težavami učitelj upošteva njihova močna 

področja in posebne potrebe. Razrednikova dodatna naloga je uresničevanje in sprotno 

vrednotenje izvirnega delovnega projekta pomoči, ki vključuje močna področja učenca ter 

strategije pomoči (Jereb, 2011).  
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Preglednica 4: Prikazuje prilagoditve kurikularnega učnega okolja za učence, ki se počasneje učijo. 

Prilagoditve kurikularnega učnega okolja 

 
ü Individualizacija in diferenciacija učnega procesa.1,3 

 
ü Fotokopiranje učnih gradiv.4 

 
ü Prilagajanje tempa dela.5 

 
ü Napovedano ustno ocenjevanje znanja.5 

 
 

ü Spodbujanje učenčevega ustnega izražanja.7 
 

ü Omogočanje več vaj za ponavljanje in utrjevanje znanja.3 
 

Učenci, ki se počasneje učijo 

 
ü Diferenciacija in individualizacija učnega procesa.3 
ü Fotokopiranje učnih gradiv.4 
ü Prilagajanje tempa dela.5 
ü Učenci naj imajo več časa za avtomatizacijo veščin in reševanje nalog.3 
ü Učenec naj se izraža več ustno kot pisno.7 
ü Omogočanje več vaj in več ponavljanja.3 
ü Potrebujejo kratke lekcije za boljše dojemanje.7 
ü Navodila za aktivnosti in naloge naj bodo kratka in jasna, aktivnosti pa naj sledi 

takojšnja povratna informacija.9 
ü Pri preverjanju in ocenjevanju znanja zmanjšamo kompleksnost nalog (uspešni pri 

reševanju enostopenjskih ali dvostopenjskih problemov) ter mu nudimo več časa za 
reševanje le-teh.3 

ü Napovedano ustno ocenjevanje znanja.5 
ü Izdelajte mu kratke povzetke v obliki pojmovnih mrež.14 
ü Ustno in pisno preverjanje znanja razdeljena na več sklopov.3 
ü Oblikovne prilagoditve pri gradivih, delovnih listih in preizkusih znanja (oblika 

tiskanih črk (priporočljiv je tisk, kjer si črke ne sledijo tesno druga za drugo (Arial, 
Comic Sans)), večja pisava ( 12 pt ali 14 pt), mat papir (prepreči bleščanje med 
branjem), med nalogami naj imajo učenci več prostora za zapis.2 
 

 

2.4.1.4 Socialno učno okolje 
 

Socialno učno okolje vključuje odnose, ki se dogajajo v šoli med učitelji, ostalimi strokovnimi 

delavci šole, starši in učenci. Učitelj mora poskrbeti za pozitivno naravnane odnose in delovni 

klimo, ki spoštuje različnost in upošteva močna področja učencev z učnimi težavami. Učitelj 

naj med učenci spodbuja k medvrstniški pomoči v smislu mentorstva, skupinskega učenja in 
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drugih oblik vrstniške pomoči, ki izboljšujejo motivacijo, vztrajnost za učenje, socialno 

interakcijo ter omogočijo višji šolski uspeh vsem učencem (Jereb, 2011). 

 

Preglednica 5: Prikazuje prilagoditve didaktičnega učnega okolja za učence, ki se počasneje učijo 

Prilagoditve socialnega učnega okolja 

 
ü Postavljanje jasnih mej in pravil v razredu skupaj z učenci.4 

 
ü Partnerski odnos s starši.1 

 
ü Spodbujanje medvrstniške pomoči.8 

 
ü Sprotno obveščanje staršev o delu in napredku otroka.4 

 
ü Upoštevanje učenčevih dobrih in slabih dni.5 

 
ü Varna in sodelovalna razredna klima.4 

 
ü Nenehno spodbujanje in motiviranje učenca.10, 11 

 

ü Poudarjanje učenčevih močnih področij ter omogočanje možnost za uspeh.3 
 

ü Ničelna toleranca pri medvrstniškem nasilju.4 
 

Učenci, ki se počasneje učijo 

 
ü Sprotno obveščanje staršev o delu.4 
ü Sodelovalno učenje (delo v paru, delo v manjših skupinah).3 
ü Timsko delo – sodelovanje z različnimi strokovnjaki (socialni pedagogi, socialni 

delavci, strokovnimi delavci šole) ter s starši.1 
ü Spodbujanje vrstniške pomoči, pomoč pri urejanju učnega gradiva.4 
ü Upoštevanje učenčevih interesov in močnih področij.1 
ü Upoštevanje učenčevih dobrih in slabih dni.5 
ü Potrebujejo varno in prijateljsko okolje ter primerne spodbude.11 

ü Izogibajte se označevanju učencev, saj to slabo vpliva na njihovo samopodobo, 
hkrati pa bi spodbudilo vrstnike k posmehovanju.10 

ü Učitelj mora biti pri delu z učenci razumevajoč in potrpežljiv.8 
ü Učenca je potrebno nenehno motivirati ter pohvaliti že najmanjše uspehe.11 

ü S starši naredite načrt o njihovem nadaljnjem poklicnem izobraževanju.7 
ü Spodbujajte starše, da vozijo otroke na zanimive in poučne dejavnosti (obisk 

živalskega vrta, sprehod po gozdu, obisk botaničnih vrtov, muzejev, gasilskega 
doma), kjer učenci vidijo pomen izobraževanja.8 
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Opombe: 1 (Košir, 2011a), 2 (Košak Babuder, 2011), 3 (Kavkler, 2004b), 4 (Jereb, 2011), 5 

(Kavkler, 2011), 6 (Magajna idr., 2008), 7 (Chauhan, 2011), 8 (Borah Rekha, 2013), 9 (Berdut 

idr., 2017), 10 (Vasudevan, 2017), 11 (Vini, 2016), 12 (Kurian in Pandey, 2016), 13 (Košak 

Babuder, 2004), 14 (Udeani in Philomena N., 2012). 

 

2.5 SPECIFIČNE STRATEGIJE POUČEVANJA UČENCEV, KI SE 

POČASNEJE UČIJO 
 

2.5.1 Mentorstvo/tutorstvo 
 

Je strategija, kjer lahko izkoristite vrstnike pri poučevanju in medsebojni podpori. Mentorstvo 

je močno orodje za povečanje splošne učinkovitosti poučevanja v inkluzivnih razredih, ki ga 

lahko uporabljate pri vseh učnih predmetih (slovenščina, matematika, naravoslovje, ...). Bistvo 

te strategije je, da sposobnejšega učenca uporabite za mentorja manj sposobnemu učencu, saj 

temelji na ideji, da se učenci učijo drug od drugega (Mitchell, 2014).  Mentorstvo lahko poteka 

v majhnih skupinah, ki jih sestavljajo 2 do 5 otrok, bistvo je enako kot pri individualnih urah, 

kjer sta učencu namenjena pozornost in čas. Običajno so mentorji učitelji, vendar so mentorstva 

sposobni tudi starejši učenci, ki učencem, ki se počasneje učijo, predstavljajo odličen model 

(Borah idr., 2013). 

2.5.2 Skupinsko učenje 
 

Pri skupinskem učenju razdelimo učence v heterogene skupine, kjer si med seboj pomagajo 

opravljati skupinske ali individualne naloge. Je ena najbolj učinkovitih strategij, sploh če 

poučujete v razredih z velikim številom učencev, ki se med seboj razlikujejo po intelektualnih 

sposobnostih. Skupinsko učenje temelji na idejah: 

SOODVISNOSTI – vsi člani skupine si prizadevajo doseči skupen cilj, hkrati pa pomagajo 

ostalim članom skupine uresničiti ta cilj. 

ODGOVORNOST – Vsak član skupine je odgovoren za lastno učenje in učenje skupine. 

SODELOVANJE – Učenci v skupini razpravljajo in sodelujejo med seboj (Mitchell, 2014). 
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2.5.3 Strategija treh transferjev 
 

Borah (2013) priporoča strategijo treh transferjev, pri kateri morajo učenci prebrano vsebino 

uporabiti, tako da jo prikažejo na tri načine: lahko jo razložijo sošolcu, jo poskušajo narisati, 

izdelajo zapiske itd.  

 

2.5.4 Direktno poučevanje 
 

Je poučevanje pri katerem ima osrednjo vlogo učitelj, ki učenje načrtuje tako, da je čimbolj 

sistematično, dobro strukturirano, poteka gladko in v primernem tempu. Takšno poučevanje 

omogoči učencem doživljanje uspeha. Veliko učiteljev enači strategijo direktnega poučevanja 

s frontalno obliko poučevanja, vendar to ni povsem ustrezno. Izvajanje direktnega poučevanja 

poteka v naslednjih korakih: 

1. Izbor in predstavitev točno določenega cilja, ki opisuje, česar bodo učenci po končanem 

učenju sposobni. 

2. Aktivacija predznanja in izkušenj z novo vsebino. 

3. Usvajanje novih konceptov, ki so vključeni v opis končnega cilja. 

4. Razlaga in utemeljitev znanja, ki morata biti primerna razvojni stopnji učencev. 

5. Razvijanje spretnosti: Direktno poučevanje posameznih korakov, s pomočjo katerih 

bodo učenci dosegli cilj. 

6. Vodena vaja poteka skupaj z vsemi učenci. Učitelj pa preverja, ali so posamezni koraki 

pravilno izvedeni. 

7. Vaja: reševanje več primerov, kjer učenci pokažejo, kaj so se naučili. Učitelj pa s tem 

preverja, ali učenec razume glavne koncepte. 

8. Samostojna vaja (ki mora biti po težavnosti podobna vaji, ki so jo učenci reševali med 

poukom) (Košir, 2011c). 

2.5.5 Mnemotehnike (»spominske bergle«) 
 

Mnemotehnika je strategija, ki učinkovito pripomore k izboljšanju spomina ter krepitev 

možganov. Spomin je bistven za uspeh v šoli in življenje na splošno. Veliko učencev, ki 

počasneje usvajajo znanja ima težave pri pomnjenju informacij. Čeprav se nekaterim zdi, da bo 

to strategijo večina učencev samostojno razvila bodo drugi pri razvijanju potrebovali učiteljevo 
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pomoč. Mnemotehnike so lahko številske, besedne, vizualne. Lahko so akronimi, povedi iz 

prvih črk ali asociacije (Mitchell, 2014). 

2.5.6 Možganska nevihta  
 

Je način hitrega zbiranja pojmov. Strategija zapisovanja ključnih pojmov, ki podpira naraven 

način razmišljanja, izboljšuje pomnjenje in krepi spominske zmožnosti. Učenci lahko kasneje 

pojme, ki so jih zapisali, oblikujejo v miselne vzorce ali pojmovne mreže (Ambrožič, 2011). 

2.5.7 Učenje z miselnimi vzorci 
 

Miselni vzorci so primerna strategija učenja, pri kateri ključne besede zapišemo v razvejano 

razporeditev. Ta struktura je podobna zvezdasti strukturi možganske celice in je bolj podobna 

našemu naravnemu načinu razmišljanja, kot običajen linearen zapis. Izvedba miselnega vzorca 

je lahko individualna, lahko poteka v paru ali manjših skupinah. V veliki meri je odvisno tudi 

od obsega snovi določenega naravoslovnega predmeta (Ambrožič, 2011) 

2.5.8 Učenje konceptov s pojmovnimi mrežami 
 

Pojmovne mreže so neke vrste pripomoček za organizacijo znanja, ki spodbuja logično 

mišljenje. V pomoč so učencem, saj upočasnijo proces pozabljanja, ker je na podoben način 

organiziran naš spomin. S pojmovnimi mrežami lahko preverimo napačno ali nepopolno 

razumevanje pojmov in odnosov med njimi (Marentič Požarnik, 2018), hkrati pa spodbujajo 

razvoj kritičnega mišljenja pri učencih. Pojme v pojmovne mreže pišemo v hierarhični obliki. 

Priporoča se, da pojmovne mreže uporabljamo na začetku in koncu obravnavanega vsebinskega 

sklopa, tako se vidi napredovanje in bogatenje strukture. Psihologi pa pomen pojmovnih mrež 

vidijo predvsem v vizualni predstavitvi, saj menijo, da si je vizualne simbole dandanes lažje 

zapomniti, ker smo v vsakdanjem življenju obdani s simboli (Žarić, 2011). Korak naprej je 

naredila tuja raziskava, katere namen je bil raziskati učinkovitost poučevanja pojmovnih mrež 

pri učencih, ki se počasneje učijo. Avtorja navajata, da so pojmovne mreže primerna strategija 

za organiziranje znanja pri učencih z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Ta 

strategija ima na učence, ki se počasneje učijo, pozitivne učinke (Udeani in Philomena N., 

2012). 
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2.5.9 Vaje za izboljšanje pozornosti 
 

Raziskave potrjujejo, da se pozornost učencev bistveno izboljša, če v pouk vključimo vaje za 

izboljšanje pozornosti. Pomembno je, da se vaje izvajajo vsak dan in ne trajajo dlje od 5 – 10 

min. Prednost vaj za pozornost je v tem, da jih lahko izvajamo z vsemi učenci, saj so učinkovite 

tako za učence z učnimi težavami, kot za te, ki težav pri učenju nimajo. 

 

Preglednica 6:Prikazuje vaje za izboljšanje pozornosti (Vir: Pajič Rotvejn, 2004) 

MINUTKA ZA 
ZBRANOST 

 
Pri tej vaji se učenci za nekaj minut umirijo. 
ü Izziv tišine (vsi učenci v razredu morajo biti čimbolj tiho, 

torej se ne pogovarjajo, premikajo), učitelj pa lahko štopa, 
koliko časa učenci zdržijo v tišini. 
 

VAJE OBEH 
HEMISFER 

 
Vaja temelji na spoznanjih, da možgani najbolje delujejo takrat, 
kadar sta leva in desna hemisfera usklajeni. 
ü Vaje korakanja (nasprotna roka in noga). 
ü Desno nogo skrčimo nazaj, nato pa se za hrbtom z levo roko 

dotaknemo desnega stopala in obratno. 
 

VAJE POZORNOSTI 
NA PODROBNOSTI 

 
ü Učenci nekaj časa opazujejo sliko in si jo poskusijo čim 

bolje zapomniti. Nato sliko narišejo po svojem spominu. 
ü Učenci poskušajo po spominu čim bolje opisati določen kraj 

(jedilnico, svojo sobo, učilnico). 
 

 
VAJE SLEDENJA 

 
Risanje slik po navodilih (učenci sledijo preprostim navodilom). 

 
 

2.6 UČNI NAČRT PREDMETA BIOLOGIJA 
 

Biologija je predmet, s katerim se učenci srečajo v osmem in devetem razredu osnovne šole. V 

učnem načrtu za biologijo je v 8. razredu predpisanih 52 ur in v 9. razredu 64 ur. Je naravoslovna 

veda, ki poglablja in nadgrajuje koncepte, ki so jih učenci usvojili pri predmetu naravoslovje v 

nižjih razredih. Biologija je zelo pomembna veda, saj sega v vsa področja življenja in družbe 

(Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011). Biologija se  ukvarja z veliko družbeno-

znanstvenimi vprašanji, s katerimi se učenci srečujejo med odraščanjem. To so predvsem 

vprašanja okoljske problematike, genskega inženiringa, nalezljivih bolezni idr., zato je 
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poučevanje biologije nujno, če želimo, da učenci postanejo odgovorni posamezniki v družbi 

(Reiss in Kampourakis, 2018). 

Obvezna znanja (OZ), ki so predpisana v učnem načrtu, so pomembna za razumevanje bistvenih 

bioloških konceptov. Izbirna znanja (IZ) opredeljujejo dodatna in poglobljena znanja, ki jih 

učitelj obravnava glede na zmožnosti in interes učencev. Učni načrt za biologijo posebej ne 

navaja delitev znanja na obvezna in izbirna znanja, ampak v obsegu do 20 % pouka biologije 

učitelj glede na aktualne teme in probleme v ožjem in širšem smislu avtonomno določi, katere 

cilje bo bolj poglobljeno obravnaval in vključil ustrezna izbirna znanja, kar pravzaprav pomeni, 

da mora učitelj uresničiti vse zapisane cilje, od tega jih 20 % lahko obravnava manj ali bolj 

poglobljeno, kot je priporočeno v učnem načrtu za predmet biologijo (Učni načrt. Program 

osnovna šola. Biologija, 2011). 

Vendar pa izsledki raziskav učenja in poučevanja v biologiji nakazujejo resne pomanjkljivosti 

in napačna razumevanja, ki jih imajo učenci pri predelovanju vsebine (Reiss in Kampourakis, 

2018). 

2.6.1 Učni načrt za naravoslovje v srednješolskem poklicnem 

izobraževanju 
 

Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, praviloma nadaljujejo s svojim izobraževanjem v 

srednješolskih poklicnih programih, kjer se srečajo s predmetom naravoslovje. Če želimo 

učenca, ki se počasneje uči, pri predmetu biologija v osnovni šoli opremiti z znanji, ki jih bo 

potreboval pri nadaljnjem izobraževanju morajo učitelji biologije pregledati tudi učne načrte za 

srednješolsko poklicno izobraževanje. Naravoslovje je v srednješolskem poklicnem 

izobraževanju splošni izobraževalni predmet, ki obsega 132 ur in je razdeljen na biološki del, 

fizikalni del ter kemijski del. Katalog znanj za naravoslovje v poklicnih šolah je usklajen z 

vsebinskimi sklopi in cilji, ki so jih dijaki usvojili že v osnovnih šolah. Cilj predmeta 

naravoslovje je, da dijaki pojme, ki so jih usvojili v osnovni šoli utrdijo, dopolnijo, nadgradijo 

in povezujejo. Dijak pri pouku naravoslovja pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča 

razumevanje snovi, snovnih in energijskih sprememb, naravnih pojavov, življenjskih in 

ekoloških procesov (Učni načrt. Srednje poklicno izobraževanje. Naravoslovje, 2007). 

Pri pripravi priročnika, smo pregledali učni načrt za naravoslovje, saj smo želeli ugotoviti, 

katere vsebinske sklope v srednjem poklicnem izobraževanju obravnavajo dijaki. Pri pripravi 

gradiv smo nato dali večji poudarek ciljem, s katerimi se bodo učenci v srednjih šolah še srečali. 
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2.6.2 Izsledki raziskav abstraktnih bioloških konceptov, ki 

povzročajo največ učnih težav pri učenju 
 

Ajaja (2013) opozarja, da se učence dandanes znanost še zmeraj poučuje pasivno po 

tradicionalnem modelu, kjer učenje še vedno poteka kot transmisija (Tomažič, 2009; Marentič, 

2018). Učitelji premalo pozornosti posvečajo predznanju, ki ga učenci že imajo o določenih 

bioloških vsebinah. Učenje znanosti mora biti aktiven proces, ki učence celostno, miselno in 

čustveno aktivira, saj je takšno znanje tudi trajnostno (Marentič Požarnik, 2018).  

McComas (2018) je v svojem članku predstavil izsledke tujih raziskav o napačnem in 

nepopolnem razumevanju učencev pri vsebinskem sklopu celica in dedovanje, ki so v 

nadaljevanju tudi predstavljeni: 

ü  vse celice, ki jih opazujemo z mikroskopom so približno enake velikosti (čeprav vemo, da 

se evkariontske in prokariontske celice po velikosti močno razlikujejo); 

ü vse celice moramo opazovati z mikroskopom, saj jih s prostim očesom ne zaznamo (to je 

res, vendar vemo, da so nekatere bakterije zelo velike, amebe lahko vidimo s prostim 

očesom, prav tako tudi žensko spolno celico); 

ü učenci zamenjujejo celice z molekulami in atomi ter ne razumejo povezave med temi 

pojmi; 

ü učenci menijo, da organizmi vsebujejo celice, ne da so iz njih zgrajeni; 

ü učenci menijo, da so enocelični organizmi, ki so zgrajeni samo iz ene celice, prokarionti; 

ü celica lahko raste do katerekoli velikosti; 

ü ker prokariontske celice ne vsebujejo celičnega jedra, učenci menijo, da bakterijska celica 

ne vsebuje molekule DNA; 

ü rastlinske celice imajo samo kloroplaste, nimajo pa mitohondrijev. 

Izsledki raziskave, ki so jih avtorji Bahar, Hansell in Johnstone (2010) izvedli že pred 15 leti, 

so pokazali, da imajo učenci pri biologiji največ težav z vsebinskimi sklopi genetika ter vodnem 

potencialu v rastlinah. Zato so se avtorji po 15 letih odločili, da ponovno raziščejo področje ter 

ugotovijo, če je v tem času prišlo do kakšnih sprememb pri dojemanju teh dveh sklopov pri 

učencih. Ugotovili so, da imajo učitelji in učenci različna stališča o težavnih bioloških 

konceptih pri biologiji. Vsebinski sklop genetika je sklop z najbolj abstraktnim in obširnim 

izrazoslovjem, ki dijakom povzroča največ težav. Dijaki niso bili prepričani o natančnem 



30 
 

pomenu pojmov, kot so alel, gen, homozigot, heterozigot, čeprav so te pojme usvojili že v 

osnovni šoli (Bahar, Hansell in Johnstone, 2010).  

Poučevanje in učenje genetike je ena od najpomembnejših učnih vsebin pri predmetu biologija 

zaradi dveh ključnih razlogov. Genetika je temeljna vsebina obravnave v osnovnošolskih in 

srednješolskih učnih načrtih. Brez genetike ni mogoče razložiti vsebinskega sklopa dedovanja, 

bistvena je tudi pri razlagi evolucije, ki predstavlja osrednjo temo in teorijo pri biologiji. 

Raziskave so odkrile številne težave, ki jih imajo učenci pri učenju genetike in napačna 

razumevanja na področju genetike. Razlogi za te težave pri učenju so različni. Od zahtevnega 

izrazoslovja, matematičnih vsebin pri nalogah Mendlove genetike ter zaporedja tem, v učnem 

načrtu, ki ločuje mejozo od genetike ter konceptov in procesov, ki pripadajo različnim 

organizacijskim ravnem (Geriche in El - Hani, 2018). 

Cimer (2012) navaja, da učencem in dijakom poleg genetike povzročajo težavo vsebine, kot so 

fotosinteza, celično dihanje, mitoza, mejoza, biotehnologija in hormonska regulacija. Zaradi 

zahtevnosti teh vsebin pri učencih in dijakih opažajo slabšo učno motivacijo in posledično 

slabše učne dosežke. Avtor navaja, da so nejasnosti pri vsebinskih sklopih odvisne od narave 

znanosti, metod, ki jih učitelj uporablja za poučevanje, preobremenjenih učnih načrtov ter težav 

z učbeniki, ki so premalo povezani z izkušnjami in vsakdanjim življenjem. Učenci si pojme, ki 

jih ne morejo zaznati z lastnim očesom, tudi težje predstavljajo. Učiteljem pri poučevanju 

biologije primanjkuje ustrezna laboratorijska oprema, ki je nepogrešljiva pri poučevanju 

naravoslovnih predmetov, ter čas za izvajanje vseh praktičnih in laboratorijskih dejavnosti, ki 

bi pripomogle k razumevanju vsebinskih sklopov.  

2.7 IZSLEDKI MEDNARODNIH IN DOMAČIH RAZISKAV O 

NARAVOSLOVNIH KOMPETENCAH V SLOVENSKIH 

OSNOVNIH ŠOLAH 
 

PISA (Programme for International Student Assessment) je mednarodna raziskava, ki jo vodi 

mednarodna organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in meri znanja in 

spretnosti učenk in učencev v državah članicah in državah partnericah. Slovenija je v program 

PISA vstopila leta 2006 in tistega leta je bilo naravoslovje tudi glavno področje preverjanja. 

Namen raziskave PISA je raziskati bralno, matematično in naravoslovno pismenost ter 

izboljšati izobraževalne dosežke. Izsledki raziskave PISA iz leta 2015 so pokazali, da so 

slovenski učenci in učenke na preizkusu naravoslovne pismenosti dosegli več točk (519), kot 

je povprečje OECD (493). Vendar podatki kažejo, da kar 15 % osnovnošolcev še zmeraj ne 
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dosega temeljev naravoslovne pismenosti (Nacionalni center PISA, 2016). Podatki raziskave 

PISA iz leta 2018 kažejo manjši upad pri bralni in naravoslovni pismenosti (v povprečju so 

učenci in učenke dosegli 507 točk), kar pomeni, da še zmeraj dosegajo rezultate nad povprečjem 

OECD (489 točk). Izsledki raziskave PISA 2018 kažejo, da 14 % slovenskih učencev in učenk 

še zmeraj ne dosega temeljne naravoslovne pismenosti in ta odstotek učencev ostaja med leti 

stabilen (Pedagoški inštitut, 2019).  

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je mednarodna raziskava, ki 

vsaka štiri leta  meri znanje matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci. Cilj 

raziskave je izboljšati poučevanje in učenje matematike in naravoslovja. Vsebino znanja 

učencev in razlik v izkazovanju sposobnosti v raziskavi TIMMS opisuje kot dosežke na štirih 

mednarodnih mejnikih; najvišji, visoki, srednji ter osnovni. Leta 2015 je potekala raziskava 

TIMMS in Slovenija je pokazala izjemne dosežke naših učencev v znanju naravoslovja. 

Rezultati mednarodne raziskave TIMMS za predmet biologijo so pokazali, da je znanje 

biologija od leta 2007 naraslo za 16 točk, kar je v primerjavi z drugi naravoslovnimi predmeti 

(kemija, veda o Zemlji, fizika) statistično pomemben dvig. Vendar so presenetljivi in 

zaskrbljujoči podatki naših osmošolcev glede odnosa, ki ga imajo do naravoslovja ter šole na 

splošno. Med vsemi sodelujočimi državami (39) so naši učenci na predzadnjem mestu glede 

odnosa do šole in naravoslovja (Pavešić Japelj in Svetlik, 2016).  

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) poteka v Sloveniji od šolskega leta 

2000/2001 in je po Zakonu o osnovni šoli obvezno preverjanje znanja za vse učence 9. razreda. 

Od šolskega leta 2005/2006 se poleg matematike in slovenščine preverja še znanje tretjega 

predmeta, ki ga določi minister za šolstvo. Predmet biologija je bil kot tretji predmet izbran leta 

2006, 2009, 2011, 2014, 2017. Temeljni namen zunanjega preizkusa znanja NPZ iz biologije 

je pridobiti dodatne informacije o uspešnosti delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema in 

stopnji doseganja standardov znanja, ki ga določi učni načrt za biologijo v osnovni šoli. 

Informacija NPZ je namenjena učencem ter njihovim staršem, učiteljem, šoli in strokovnjakom, 

ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Učitelji dobijo informacije o dejanskem znanju svojih 

učencev, opozorjeni so na morebitna napačna pojmovanja in razumevanja učencev ter kritično 

ovrednoti njihovo poučevanje. NPZ raziskava je podobna tako raziskavi TIMSS kot PISA, saj 

rezultati preizkusa znanja ne vplivajo na uspeh učencev in njihovo napredovanje v 

srednješolsko izobraževanje. Znanje devetošolcev na NPZ iz biologije je zadovoljujoče kljub 

temu, da se učenci nanj posebej ne pripravljajo. Vsebinski sklop genetika in biotehnologija sta 

v prenovljenem učnem načrtu za biologijo novi vsebini in glede na rezultate NPZ sta ta dva 
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vsebinska sklopa pokazala najnižje dosežke pri učencih, zato je potrebno tem vsebinskim 

sklopom nameniti več časa (Strgar, 2018). Učenci, ki se počasneje učijo, so bili med letoma 

2000 – 2007 po Zakonu o osnovni šoli usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami, kar pomeni, 

da so bili upravičeni do intenzivnih oblik učne pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2007). Leta 2006 

je bila kot tretji predmet preverjanja izbrana biologija, zato smo podrobneje pogledali rezultate 

NPZ iz šolskega leta 2005/2006. Na nacionalnem preverjanju znanja je po podatkih RIC 

sodelovalo 7 učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Vendar dosežki teh 

učencev niso bilo posebej predstavljeni, zato ne vemo, koliko točk so pri NPZ učenci dejansko 

tudi dosegli (Državni izpitni center, 2006). Rezultati NPZ iz šolskega leta 2012/2013, kjer je 

bilo v preverjanje znanja vključenih 8 % otrok s posebnimi potrebami, so pokazali, da ti učenci 

dosegajo v povprečju 15 % nižje rezultate kot njihovi vrstniki brez posebnih potreb (Kavkler, 

2014). 

Zaradi pomanjkanja kadra na področju naravoslovja so v šolah začeli z izvajanjem STEM 

izobraževanja. To je izobraževanje na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 

matematike, ki je v zadnjem času postalo vse pomembnejši del osnovne pismenosti v današnji 

ekonomiji znanja. Evropsko šolsko omrežje zato poskuša pritegniti več ljudi k naravoslovju in 

s tem zapolniti vrzel, s katero se srečuje Evropa s pomanjkanjem kadra na teh področjih 

znanosti. STEM izobraževanje v osnovni šoli je primerno za učence z različnimi sposobnostmi, 

saj med njimi poteka kakovostno in sodelovalno učenje (European Schoolnet, 2018). 
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3. EMPIRIČNA RAZISKAVA 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Abstraktni biološki koncepti, zahtevno izrazoslovje, kompleksni pojmi, preobsežna snov in 

pomanjkljivo predznanje so težave, s katerimi se učenci z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, srečujejo pri predmetu biologija. Ker spadajo v skupino učencev s splošnimi 

učnimi težavami, jim po petstopenjskem modelu obravnave ne pripada več intenzivna oblika 

pomoči pri poučevanju in dodatna strokovna pomoč. Pomoč na 1. stopnji modela obravnave je 

odvisna od učitelja, ki takega učenca poučuje. Ker je populacija učencev v razredu zelo 

raznolika, menimo, da bo priročnik, ki bo vključeval značilnosti in prepoznavo učencev, 

strategije učenja in poučevanja, slikovno gradivo in delovne liste, pripomogel k 

učinkovitejšemu prilaganju gradiv in učnega procesa posebnim potrebam učencev z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanja. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 
Osrednji cilji raziskave so: 

1. Ugotoviti, v kolikšni meri učitelji biologije pri svojem poučevanju prepoznajo 

učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. 

2. Ugotoviti zahtevnost vsebinskih sklopov v učnem načrtu za biologijo v 8. in 9. 

razredu osnovne šole, ki povzročajo učencem z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanje, največ težav. 

3. Ugotoviti, kako učitelji biologije poučujejo učence z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, ter kakšne strategije poučevanja uporabljajo pri poučevanju le – teh. 

4. Ugotoviti, kakšna je po mnenju učiteljev biologije zahtevnost učbenikov za 

biologijo za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja?  

5. Ugotoviti, katera učila in učne pripomočke, uporabljajo učitelji, ko prilagajajo 

abstraktne vsebine iz učbenikov?  

6. Ugotoviti prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki so jih učenci z 

učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, deležni pri predmetu biologija. 

7. Ugotoviti, kakšen odnos imajo učitelji s starši učencev, ki počasneje usvajajo znanja, 

ter ali se starši in učenci samoiniciativno obračajo k učitelju po pomoč. 
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8. Izdelati priročnik, ki bo vseboval ključne informacije o učencih z učnimi težavami, 

ki počasneje usvajajo znanja, ter predloge za učinkovito poučevanje teh učencev pri 

predmetu biologija. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glede na cilje raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: V kolikšni meri učitelji biologije pri svojem poučevanju prepoznajo učence z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanja? 

RV2: Kakšna je zahtevnost vsebinskih sklopov iz učnega načrta biologije v 8. in 9. razredu 

osnovne šole za učence učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja? 

RV3: Kako učitelji biologije obravnavajo učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo       

znanja, ter kakšne so strategije dobre poučevalne prakse za te učence? 

RV4: Kakšne prilagoditve imajo učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja? 

RV5: Kako so učbeniki za biologijo prilagojeni učencem z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja? 

RV6: Katera učila in učne pripomočke učitelji biologije uporabljajo pri prilagajanju 

abstraktnih vsebin iz učbenikov za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja?  

RV7: Kakšen odnos imajo učitelji biologije s starši učencev z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, ter v kolikšno meri se starši in učenci samoiniciativno obračajo k učitelju 

po pomoč? 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Raziskovalni pristop pri magistrskem delu je kvalitativna raziskava z uporabo deskriptivne 

metode s študijem domače in tuje literature ter kavzalno-neeksperimentalne metode.  

3.4.1 Vzorec 
V namenski vzorec je bilo vključenih 16 učiteljev, ki poučujejo biologijo v osnovnih šolah 

podravske regije, in sicer 14 učiteljic ter 2 učitelja. Povprečna delovna doba našega vzorca 

učiteljev je bila 25 let. 
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Vogrinc (2008) navaja, da je glavni cilj namenskega vzorčenja informiranost posameznika o 

preučevani temi in priporočljivo je, če se ga izbere na začetku raziskave. 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Poleg študija domače in tuje literature smo pripravili nestrukturiran vprašalnik z vprašanji 

odprtega tipa, s katerimi smo zbrali bolj poglobljeno razmišljanje o posebnih potrebah in 

prilagoditvah, ki jih imajo učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pri predmetu 

biologija. Spletni vprašalnik smo učiteljem biologije posredovali na njihov elektronski poštni 

naslov, če je bil ta dostopen na spletni strani osnovne šole, sicer pa elektronski poštni naslov 

ravnatelja/ravnateljice osnovne šole. Vprašalnik je vseboval devet vprašanj s področja učnih 

težav pri predmetu biologija za učence, ki se počasneje učijo. Anketa je bila učiteljem biologije 

dostopna na spletu 2 meseca (25. 3. 2019 – 25. 5. 2019). Med 35 osnovnimi šolami podravske 

regije, katerim smo poslali anketo, je na nagovor kliknilo 33 respondentov, anketo je pogledalo 

25 učiteljev, v celoti pa jo je izpolnilo 16 učiteljev. Ene ankete v magistrskem delu nismo 

upoštevali, saj ni bila izpolnjena v celoti (Slika 2). 

Izhodišče za izdelavo priročnika za učitelje biologije v povezavi z učenci, ki se počasneje učijo, 

so bili podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo spletnega vprašalnika. Priročnik smo skupaj z 

vprašalnikom posredovali istemu vzorcu učiteljev v evalvacijo in na osnovi evalvacijske ocene 

smo nato priročnik tudi ustrezno dopolnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Slika 2: Prikazuje povzetek dostopanja do spletne ankete (Vir: 1ka, 2019) 



36 
 

3.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

S spletno anketo zbrane podatke smo analizirali po značilnostih kvalitativne vsebinske analize 

(Vogrinc, 2008). Mesec (1998, v Vogrinc, 2008) imenuje takšno raziskovanje tudi sekvenčno, 

saj smo pri raziskovanju prožni, kar nam omogoča, da se pri vsakem naslednjem koraku vrnemo 

in preverimo ter predstavimo podatke v drugačni podobi, kot so mogoče bili sprva mišljeni. 

Osrednji del kvalitativne vsebinske analize imenujemo proces kodiranja (pojmov, ključnih 

besed, kod), ki pomeni interpretacijo analiziranega gradiva oz. določevanje pomena 

posameznemu besedilu. Za namen te raziskave smo uporabili induktivni pristop. Pri 

induktivnem pristopu raziskovalec določa teme med analiziranjem besedila (Vogrinc, 2008). 

Dobljene podatke smo združili, analizirali ter jih razvrstili v tabele. Začeli smo s postopkom 

določevanja kod, ki smo jim nato določili ustrezne nadpomenke in jih kasneje združili v 

kategorije. Kode smo določevali z induktivnim pristopom med analizo besedila. Raziskovalec 

tako oblikuje abstraktne pojme iz empiričnih podatkov (Vogrinc, 2008). Za prikaz in 

oblikovanje kategorij smo si pomagali s člankom L. Magajna (2004), v katerem avtorica razdeli 

posebne vzgojne potrebe učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, na več 

področij. Uporabili smo tudi Koncept dela – učne težave v osnovni šoli (2008), ki ga je 

Strokovni svet Republike Slovenije sprejel leta 2007. Poleg tega smo se oprli na deli M. 

Kavkler. (2004 a,b), ki opisujeta potrebe učencev, ki počasneje usvajajo znanja, in prilagoditve 

zanje, da lahko razvijejo svoj potencial v celoti. Izhajali pa smo seveda tudi iz učnega načrta za 

biologijo v 8. in 9. razredu osnovne šole (Učni načrt. Program osnovne šole. Biologija, 2011). 

Kriterije za analizo učbenikov smo povzeli po delu Devetaka in Vogrinca (2016), v katerem 

avtorja navajata tri kriterije za analizo učbenikov: oblikovna struktura učbenika (število strani 

v učbeniku, poglavja, dolžina poglavja ter delež besedila in slik za določeno poglavje),  

vsebinska struktura učbenika ter slikovni material (slike, preglednice, grafi, diagrami). 

Pri zadnjem neobveznem vprašanju smo anektirane učitelje biologije vprašali, če bi želeli na to 

temo še kaj dodati. Ker smo kljub majhnemu številu odgovorov dobili pomembne informacije, 

smo se odločili, da odgovore predstavimo v rezultatih pri tistih raziskovalnih vprašanjih, na 

katera se posamezni odgovori najbolj nanašajo. 

Prikaz kodiranja je priložen v prilogi A. 
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3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

1. V kolikšni meri učitelji biologije pri svojem poučevanju prepoznajo učence z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanja? 

Učitelji biologije, ki so sodelovali v naši raziskavi, so poudarili nekaj značilnosti učencev z 

učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Podatke smo združili v preglednico 7 ter jih 

razdelili glede na področja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb te skupine učencev. 

 

Preglednica 7:Prikazuje področja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev, ki počasneje 
usvajajo znanja 

 
Področja posebnih vzgojno-
izobraževalnih potreb  
 

 
Podatki kvalitativne analize anketnega vprašalnika  

Izobraževalno področje 

Nerazumevanje temeljne vsebine. 
Težje in počasneje usvajajo temeljno vsebino. 
Nove pojme si težko predstavljajo, še težje si jih zapomnijo. 
Manjša sposobnost povezovanja pojmov med seboj. 
Zmanjšana sposobnost sklepanja in kritičnega mišljenja. 
Vsebine ne povezujejo z vsakdanjim življenjem. 
Slabe ocene. 
Razlagi med poukom ne sledijo. 
Če jih izzoveš, ne dobiš odgovorov na večino vprašanj. 
Ne sodelujejo v razgovoru, diskusiji. 
Ne vključujejo se aktivno v pouk. 
Med učenjem ne uporabljajo učbenikov in e- učbenikov, saj je 
za njih v učbenikih zagotovo preveč napisanih besed, saj so po 
večini tudi slabi bralci. 
Motnje koncentracije, slabša pozornost, nemirnost  in 
nezbranost. 

Organizacijsko področje 
 
 

V zvezkih in delovnih zvezkih imajo pomanjkljive in neurejene 
zapise. 
Ne delajo domačih nalog. 
Počasni pri samostojnem delu, kjer se velikokrat kar izgubijo. 
Počasno prepisovanje s table. 

 
Motorično področje 

 

 
Težave pri pisanju. 

Socialno področje 

Učenci odmikajo pogled. 
Velikokrat se ozirajo na učence z več znanja. 
Med poukom so zelo zadržani in odsotni. 

 

 »Ti učenci težje in počasneje usvajajo učne vsebine. Za to jim je na razpolago premalo časa, 

so v prevelikih učnih skupinah in potrebno je poiskati njihova močna področja.«  
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»Takih otrok je v zadnjem času vedno več, zato je prav, da jim nudimo posebno obravnavo.«  

»Mislim, da bi moralo biti za te učence bolje poskrbljeno, več diferenciacije, manj snovi.«  

»Večina učencev z učnimi težavami ima danes odločbo in DSP, zato se učitelji lahko posvetimo 

tem učencem individualno. Na žalost pa je teh odločb vedno več in nekatere izmed njih so včasih 

vprašljive; ali gre bolj za razvajenost in nedelo učenca ali pa so res prisotne težave 

psihomotoričnega stanja.« 

Primerjava značilnosti učencev, ki se počasneje učijo, med strokovnjaki in odgovori 

učiteljev biologije, ki smo jih pridobili iz spletnega vprašalnika. 

Učitelji biologije, ki so sodelovali v naši raziskavi so največje težave pri učencih, ki se 

počasneje učijo, poudarjali prav na njihovem izobraževalnem področju delovanja. Pri 

analiziranju podatkov smo večkrat zasledili, da učenci, ki se počasneje učijo, ne razumejo 

temeljne vsebine, ki jo tudi težje in počasneje usvajajo. Nove pojme si težko zapomnijo, še težje 

si jih predstavljajo in jih povežejo med seboj. Poudarili so, da imajo učenci, ki se počasneje 

učijo, zmanjšano sposobnost sklepanja in kritičnega mišljenja. Kar povežemo z njihovimi 

mejnimi ali povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi, predvsem pri razumevanju  abstraktnih 

vsebin, posploševanju in transferju ter reševanju večstopenjskih problemov, ki jih tako domači 

kot tuji strokovnjaki navajajo kot glavne lastnosti učencev, ki se počasneje učijo (Kavkler, 

2004a; Kaznowski, 2004; Košir, 2011a; Shaw, 2010; Chauhan, 2011; Borah idr., 2013; Vini, 

2016; Berdut idr., 2017, Vasudevan, 2017). 

Učitelji biologije so za učence, ki se počasneje učijo, navedli, da so med poukom zelo 

nezainteresirani. Učenci, ki se počasneje učijo ne sodelujejo v skupinskih diskusijah, v pouk se 

ne vključujejo aktivno, so nezainteresirani,  kar je značilno za šibko motivacijo. Učitelji so tudi 

poudarili, da učenci med učenjem ne uporabljajo učbenikov ali e-učbenikov, saj je za njih v 

učbeniku preveč zapisanih besed, sami pa so po večini tudi slabi bralci. Številni avtorji  

(Magajna, 2004; Košir, 2011a; Shaw, 2010; Chauhan, 2011; Borah idr., 2013; Kurian in 

Pandey, 2016) navajajo, da imajo učenci, ki se počasneje učijo, težave z motivacijo in do šolskih 

obveznosti pristopajo zelo pasivno. Razlog za šibko motivacijo je v zgodovini učne 

neuspešnosti in frustracij, kar povzroča, da se učenci preprosto nehajo truditi. 

Ena od pomembnih značilnosti učencev, ki se počasneje učijo, je šibko jezikovno izražanje, ki 

je v današnjem izobraževanju zelo cenjeno (Chauhan, 2011). Učitelji biologije težav z 

jezikovnim izražanjem pri učencih, ki se počasneje učijo, niso navedli, kar pa seveda ne pomeni, 
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da to za našo ciljno skupino ne drži. Težave pri jezikovnem izražanju navajajo številni domači 

in tuji avtorji kot eno izmed lastnosti učencev, ki se počasneje učijo. Težave imajo pri tvorjenju 

stavkov, artikulaciji, šibkem besednem zakladu, priklicu besed idr. (Kaznowski, 2004; 

Chauhan, 2011; Košir, 2011a,c; Berdut idr., 2017). 

Učitelji biologije so navedli, da imajo učenci težave na področju motorike, ki se kažejo pri 

težavah pri pisanju. Strokovnjaki še navajajo, da imajo težave v hitrosti in obliki pisave in 

manipulaciji z učnimi pripomočki, rabi orodij in aparatur (Magajna, 2004; Chauhan, 2011). 

Učenci, ki se počasneje učijo, imajo v razredu težave z organizacijo. Glede na podatke 

pridobljenih iz anketnih vprašalnikov imajo učenci v zvezkih in delovnih zvezkih pomanjkljive 

in neurejene zapise, domačih nalog ne delajo, pri prepisovanju s table so zelo počasni, prav tako 

pri samostojnem delu, kjer se pogosto kar izgubijo. L. Magajna (2004) poudarja, da imajo dobre 

organizacijske sposobnosti pomemben vpliv na izobraževalno uspešnost učencev, saj vplivajo 

na urejenost zapiskov, strategije prepisovanja s table, pisanje domačih nalog in načrtovanju časa 

za različne aktivnosti. 

Tako tuji kot domači avtorji (Magajna, 2004; Košir, 2011a; Chauhan, 2011; Berdut, 2017; Vini, 

2016; Vasudevan, 2017) poudarjajo, da so učenci na socialnem področju zelo nezreli v 

primerjavi z vrstniki. Učitelji biologije na socialno področje niso dajali toliko poudarka, so pa 

nekateri med njimi zapisali, da učenci, ki se počasneje učijo, odmikajo pogled, med poukom so 

zadržani, odsotni in se velikokrat ozirajo na učence z več znanja. 

Motnje koncentracije ter težave pri vzdrževanju pozornosti so en od značilnosti učencev, ki se 

počasneje učijo, in so jih učitelji biologije, ki so sodelovali v naši raziskavi zelo pogosto tudi 

izpostavljali. Pri tem so zapisali, da so učenci, ki se počasneje učijo, med urami biologije 

pogosto odsotni, nezbrani, nemirni in ne sledijo razlagi. Temu pritrjujejo tudi izsledki raziskav, 

ki so jih izvedli K. Kaznowski, (2004), Cooter in Cooter, (2004), S. Chauhan, (2011), Kurian 

in Pandey, (2016), Berdut idr., (2017). 

2. Kakšna je zahtevnost vsebinskih sklopov iz učnega načrta biologije v 8. in 9. razredu 

osnovne šole za učence učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja? 

Podatki iz naše raziskave nakazujejo, da je učni načrt za biologijo zahteven in preobširen za vse 

učence, ne samo za učence, ki se počasneje učijo. Učitelji menijo, da so vsebine v učnem načrtu 

premalo življenjske, preobsežne, za predelavo učnih vsebin je na voljo premalo število ur, sploh 

v osmem razredu, kjer je predpisanih samo 52 ur. Po drugi strani pa so nekateri učitelji mnenja, 
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da učni načrt ni zahteven, saj učitelj avtonomno odloča, katere vsebine bo vključil v učni proces, 

za učence, ki se počasneje učijo, pa so dovolj minimalni standardi znanja. Vendar to ni povsem 

res, saj je v učnem načrtu za biologijo navedeno, da mora učitelj uresničiti vse zapisane cilje, 

ki so navedeni, od tega jih do 20 odstotkov lahko obravnava manj ali pa bolj poglobljeno, kot 

piše v učnem načrtu (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011). 

Zahtevne vsebinske sklope, ki učencem, ki se počasneje učijo, povzročajo frustracije in težave, 

smo razdelili glede na vsebinske sklope iz učnega načrta biologije v osmem in devetem razredu 

osnovne šole (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011). Glede na izsledke pričujoče 

raziskave dela v osmem učencem največje težave vsebinski sklop celica in dedovanje, kjer jim 

povzročata probleme prav zgradba celice in celična delitev (mitoza, mejoza),  Učitelji so 

mnenja, da jim celica povzroča težave zato, ker je s prostim očesom ne morejo videti in si je 

zato tudi ne znajo predstavljati. To seveda lahko povežemo z ugotovitvami avtorja, ki je v 

svojem delu predstavil napačna in nepopolna razumevanja, ki jih imajo učenci o vsebinskem 

sklopu celica in dedovanje (McComas, 2018). 

Učencem povzroča težave tudi zgradba in podrobno delovanje posameznih organskih sistemov 

(živčevje, prebavila, hormonska regulacija). Učitelji menijo, da učence odbijajo strokovni 

izrazi. Izpostavili so, da jim težave povzročajo tudi zaključki in rezultati pri raziskovalnem delu, 

saj imajo učenci, ki znanje počasneje usvajajo, zmanjšano sposobnosti sklepanja in kritičnega 

vrednotenja znanja. 

V devetem razredu učenci pri biologijo nadgradijo znanje o dedovanju, ki ga povežejo z 

osnovnimi koncepti evolucije , ki od njih zahteva usvojitev številnih zahtevnih pojmov (Učni 

načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011). Izsledki pričujoče raziskave nakazujejo, da 

učencem, ki se počasneje učijo, v 9. razredu največ težav povzroča vsebinski sklop genetika in 

dedovanje, saj se pri genetiki zaradi strokovnega izrazoslovja učenci velikokrat kar izgubijo. 

Pri dedovanju jim največ težav povzroča tudi izražanje lastnosti (npr. dominanten/recesiven) in 

podrobno poznavanje DNA. Težave jim povzročajo tudi koncepti evolucije, biotehnologije in 

razvrščanja organizmov. Po mnenju učiteljev biologije so učne vsebine v 9. razredu osnovne 

šole kompleksnejše, kot vsebine iz 8. razreda.  

 

 



41 
 

3. Kako učitelji biologije obravnavajo učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja, ter kakšne so strategije dobre poučevalne prakse za te učence? 

Za analizo prilagoditev učnega okolja smo s pomočjo domače in tuje literature, navedene v 

teoretičnem delu magistrske naloge, oblikovali preglednico 8 s priporočenimi prilagoditvami 

za posamezen tip učnega okolja. 

Preglednica 8: Prikazuje prilagoditve učnega okolja za učence z učnimi težavami, ki počasneje 
usvajajo znanja 

Prilagoditve učnega okolja za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 
znanja 

Rezultati 
raziskave 

FIZIČNO 
OKOLJE 

ü Urejen učni prostor pred začetkom dela.4  
ü Tihi kotiček, kamor se učenec lahko umakne pri 

izvajanju aktivnosti.4 
 

ü Učenec naj sedi blizu učitelja ter učenca , ki mu 
predstavlja model (srednje dober učenec).3 

 

ü Učne liste pri predmetu biologija naj ima zložene v 
mapi z določeno barvo.1 

 

ü Učencu izdelajte urnik učenja ter mu časovno 
določite, koliko časa bo porabil za določeno nalogo, 
saj v nasprotnem primeru izgublja čas po 
nepotrebnem.13 

 

 
 
 
 
 

DIDAKTIČNO 
OKOLJE 

ü Multisenzorno poučevanje.3,1  
ü Poučevanje s konkretnim materialom.3  
ü Poenostavljen jezik.3  
ü Spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja.6  
ü Abstraktne dele učne vsebine spremenite v konkretne 

(izhajajte iz snovi in postopkov, ki jih učenec že 
pozna).3 

 

ü Začnite z lažjimi vsebinami, ki jih potem 
nadgrajujte.12 

 

ü Poudarjajte praktične in življenjske dejavnosti, ki 
imajo pri učencu pomen, saj v nasprotnem primeru 
hitro izgubijo zanimanje za vsebino.9 

 

ü Izdelajte mu spominske kartice za posamezne 
vsebinske sklope s pomočjo katerih lahko ponavlja in 
utrjuje učno snov.9 

 

ü Avtentične naloge.1  
ü Poudarjanje ključnih misli, idej, besed (podčrtajte, 

obkrožite, poudarite).3 
 

ü Spodbujajte učence, da govorijo o svoji izkušnjah.1  
ü Učence usmerjajte z uporabo namigov, ki jih lahko 

pripeljejo do pravilnih odgovorov.9 
 

ü Spremljanje učenca, ali sledi učni snovi. Sprotno 
preverjanje razumevanja snovi.1 

 

ü Dodatne verbalne razlage in dodatna navodila pri 
nalogah, laboratorijskemu delu.1 
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ü Pri reševanju kompleksnih problemov naj si učenec 
pomaga s tabelo, kjer ima zapisane korake.1 

 

ü Navodila naj bodo enoznačna (kratka in razumljiva).3  

ü Med poukom uporabljajte tablice/ računalnike, saj so 
za te učence dobro motivacijsko sredstvo.13 

 

ü Uporabljajte snemalnike zvoka, ter snemajte razlage 
in diskusije v razredu, ki jih učenec lahko kasneje 
posluša doma.9 

 

ü Pri vsebini, ki jo boste obravnavali več šolskih ur mu 
pripravite grafični organizator celotne vsebine.1 

 

ü Izdelajte mu primerno slikovno gradivo, kjer se 
učenec lahko uči z opazovanjem slik.9   

 

ü PRIPOVEDOVANJE ZGODB: Učitelj začne 
pripovedovati zgodbo, nato prosi enega od učencev, da 
zgodbo nadaljuje. Aktivnost je končana, ko vsak učenec 
doda svoj košček zgodbe v prvotno.  9 

 

KURIKULARNO 
OKOLJE 

ü Diferenciacija in individualizacija učnega procesa.3  
ü Fotokopiranje učnih gradiv.4  
ü Prilagajanje tempa dela.5  
ü Učenci naj imajo več časa za avtomatizacijo veščin in 

reševanje nalog.3 
 

ü Učenec naj se izraža več ustno kot pisno.7  
ü Omogočanje več vaj in več ponavljanja.3  
ü Potrebujejo kratke lekcije za boljše dojemanje.7  
ü Navodila za aktivnosti in naloge naj bodo kratka in 

jasna, aktivnosti pa naj sledi takojšnja povratna 
informacija.9 

 

ü Pri preverjanju in ocenjevanju znanja zmanjšamo 
kompleksnost nalog (uspešni pri reševanju 
enostopenjskih ali dvostopenjskih problemov) ter mu 
nudimo več časa za reševanje le-teh.3 

 

ü Napovedano ustno ocenjevanje znanja.5  
ü Izdelajte mu kratke povzetke v obliki pojmovnih 

mrež.14 
 

ü Poudarite ključne pojme.2  
ü Ustno in pisno preverjanje znanja razdeljena na več 

sklopov.3 
 

ü Oblikovne prilagoditve pri gradivih, delovnih listih in 
preizkusih znanja (oblika tiskanih črk (priporočljiv je 
tisk, kjer si črke ne sledijo tesno druga za drugo 
(Arial, Comic Sans, Roboto)), večja pisava ( 12 pt ali 
14 pt), mat papir (prepreči bleščanje med branjem), 
med nalogami naj imajo učenci več prostora za zapis.  

 

SOCIALNO 
OKOLJE 

ü Sprotno obveščanje staršev o delu.4  
ü Sodelovalno učenje (delo v paru, delo v manjših 

skupinah).3 
 

ü Timsko delo – sodelovanje z različnimi strokovnjaki 
(socialnimi pedagogi, socialnimi delavci, 
strokovnimi delavci šole) ter s starši.1 
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ü Spodbujanje vrstniške pomoči, pomoč pri urejanju 
učnega gradiva.4 

 

ü Upoštevanje učenčevih interesov in močnih 
področij.1 

 

ü Upoštevanje učenčevih dobrih in slabih dni.5  
ü Potrebujejo varno in prijateljsko okolje ter primerne 

spodbude.11 
 

ü Izogibajte se označevanju učencev, saj to slabo vpliva 
na njihovo samopodobo, hkrati pa bi spodbudilo 
vrstnike k posmehovanju.10 

 

ü Učitelj mora biti pri delu z učenci razumevajoč in 
potrpežljiv.8 

 

ü Učenca je potrebno nenehno motivirati ter pohvaliti 
že najmanjše uspehe.11 

 

ü S starši naredite načrt o njihovem nadaljnjem 
poklicnem izobraževanju.7 

 

ü Spodbujajte starše, da vozijo otroke na zanimive ter 
poučne dejavnosti (obisk živalskega vrta, sprehod po 
gozdu, obisk botaničnih vrtov, muzejev, gasilskega 
doma), kjer učenci vidijo pomen izobraževanja.8 
 

 

 

Opombe: 1 (Košir, 2011a), 2 (Košak Babuder, 2011), 3 (Kavkler, 2004b), 4 (Jereb, 2011), 5 

(Kavkler, 2011), 6 (Magajna idr., 2008), 7 (Chauhan, 2011), 8 (Borah idr., 2013), 9 (Berdut idr., 

2017), 10 (Vasudevan, 2017), 11 (Vini, 2016), 12 (Kurian in Pandey, 2016), 13 (Košak Babuder, 

2004), 14 (Udeani in Philomena N., 2012); prilagoditve, ki so jih zapisali učitelji biologije v 

naši raziskavi, so v zadnjem stolpcu obarvane sivo. 

 

4. Kakšne prilagoditve imajo učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja? 

Učenci, ki se počasneje učijo, imajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja določene 

prilagoditve, saj so le na ta način lahko uspešnejši. M. Kavkler (2004b) poudarja, da morajo 

učenci imeti pri preverjanju in ocenjevanju znanja več časa za reševanje kot vrstniki. Pri sestavi 

pisnega preizkusa znanja se poslužujemo nalog izbirnega tipa, kjer je potrebno naloge sestaviti 

v enostopenjske in dvostopenjske probleme, upoštevati oblikovne prilagoditve ter med 

reševanjem nalog nuditi tudi krajši odmor. Pomembno je tudi, da se pri učencih, ki se počasneje 

učijo, poslužujemo več ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja kot pisnega (Kavkler, 2004b; 

Vasudevan, 2017).  
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Glede na pričujočo raziskavo so učitelji biologije zapisali, da imajo učenci pri pisnem 

preverjanju in ocenjevanju znanja podaljšan čas pisanja. Učitelji jim pisni preizkus znanja 

razdelijo večinoma na dva dela, po potrebi pa pišejo pisni preizkus znanja izven razreda s 

spremljevalcem. Učitelji upoštevajo tudi oblikovne prilagoditve, kot so barvni listi, večja 

pisava, več prostora za odgovore med vprašanji, saj je le tako pisni preizkus znanja pregleden. 

Pri vprašanjih jim ključne pojme podčrtajo ali napišejo s krepkim tiskom. Pri pisnem preizkusu 

znanja so zanje upoštevani minimalni standardi znanja. Pri izbiri nalog za učence z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanja, učitelji raje uporabljajo naloge izbirnega tipa, kot so 

naloge dopolnjevanja in povezovanja, kot naloge esejskega tipa, saj imajo nekateri učenci 

težave tudi s pisanjem. 

Učitelji biologije dajo pri teh učencih poudarek bolj na ustno ocenjevanje znanja, ki ga po 

potrebi razdelijo na dva sklopa. Če se učencem pri odgovoru zatika, jih učitelji s pomočjo 

podvprašanj usmerjajo do pravilnih odgovorov. Za ustno odgovarjanje imajo ti učenci na 

razpolago več časa kot sovrstniki brez primanjkljajev. Glede na pričujočo raziskavo smo 

opazili, da učitelji večinoma upoštevajo vse prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja, ki 

so za učence, ki se počasneje učijo, tudi priporočljive.  

5. Kako so učbeniki za biologijo prilagojeni učencem z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja? 

Izsledki tuje raziskave nakazujejo, da so učbeniki najpogosteje uporabljen učni pripomoček, ki 

ga učitelji uporabljajo kot vir za pripravo učnih ur, učencem pa nudijo podporo pri učenju. 

Avtorja navajata, da morajo biti učbeniki za biologijo ustrezno oblikovani (primerno slikovno 

gradivo, vsebina učbenika mora biti povezana z učnimi cilji iz učnega načrta, več življenjske 

vsebine), da učence pritegnejo k branju (Cimer in Coskun, 2018). Empirični del raziskave 

nakazuje, da učbeniki za biologijo v 8. in 9. razredu za učence z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, niso prilagojeni njihovim potrebam in so za njihove izobraževalne potrebe 

opremljeni z odvečnimi pojmi (obkrajno ali periferno živčevje, nožnica ali vagina). Učence, ki 

počasneje usvajajo znanja, pojmi, ki pomenijo enako, hitro zmedejo, hkrati pa se število pojmov 

na tak način samo množi. Učitelji opažajo, da so novejši učbeniki založbe DZS že manj obsežni 

ter imajo poudarjene bistvene dele vsebine in povzetke. Pri poučevanju biologije učitelji radi 

uporabljajo e-učbenike, vendar opozarjajo, da jih učenci, ki počasneje usvajajo znanja, manj 

uporabljajo ali pa učbenikov sploh ne uporabljajo, saj je zanje preveč besedila. Če je poleg tega 

še zahtevna terminologija, je za te učence še toliko težje in hitro izgubijo voljo. 
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Ključni pojmi, ki učence navajajo na kritično razmišljanje in raziskovanje so ustrezni (razmisli, 

pojasni, raziskuj), vendar bi morali za učence z učnimi težavami navesti še kratka navodila za 

laboratorijske vaje, ki jih po navadi učitelji pripravijo v obliki delovnih listov. Veliko učiteljev 

uporablja tudi i-Rokus plus, ki vsebuje motivacijske filme, kjer je nadzorno prikazano delovanje 

notranjih organov in organskih sistemov. Učitelji biologije predlagajo, da bi povzetki v 

učbenikih lahko bili v obliki miselnih vzorcev ali pojmovnih mrež. 

V devetem razredu je najzahtevnejša terminologija prav pri vsebinah dedovanje in kloniranje. 

Učitelji so mnenja, da je biologija v devetem razredu za učence z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja kompleksnejša, kot v osmem razredu osnovne šole. Grafični organizatorji so 

pri nekaterih vsebinah zelo nepregledni. Učitelji pogrešajo več življenjske vsebine, predvsem 

prvo pomoč in kako si lahko učenci konkretno pomagajo v primeru nezgod.   

6. Katera učila in učne pripomočke učitelji biologije uporabljajo pri prilagajanju 

abstraktnih vsebin iz učbenikov za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja? 

Rezultati pričujoče raziskave nakazujejo, da učitelji biologije največkrat uporabljajo dodatna 

slikovna gradiva ali pa učencem, ki se počasneje učijo, abstraktne vsebine predstavijo s 

pomočjo filmov in posnetkov, ki so del e-učbenika. Učenci med urami izdelujejo tudi modele, 

s katerimi učitelji snov lažje razlagajo. Učitelji biologije upoštevajo prispevke in nasvete 

svetovalk s študijskih srečanj ter prilagoditve, če so za določeno skupino učencev predstavljene. 

V šolo prinesejo tudi primere iz narave in sredstva, ki so dosegljiva v vsakdanjem življenju, da 

jim vsebino čim bolj približajo (primer: učenci v šolo prinesejo vijolico in regrat iz domačega 

vrta, nato rastlini med seboj primerjajo in ugotavljajo razlike. Ugotovijo, da vpliva na velikost, 

razraščanje, cvetenje veliko dejavnikov okolja in tudi dedna zasnova ...). Pri vsebinskem sklopu 

celica uporabljajo mikroskopske preparate, da si učenci celico lažje predstavljajo. Uporabljajo 

modele ušes, očesa, zgradbo kože itd. Pri laboratorijskem delu učitelji za učence pripravijo 

dodatne delovne liste.  
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7. Kakšen odnos imajo učitelji biologije s starši učencev z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, ter v kolikšno meri se starši in učenci samoiniciativno obračajo k 

učitelju po pomoč? 

Preglednica 9: Prikazuje podatke kvalitativne analize o odnosu, ki ga imajo učitelji biologije s starši 
učencev, ki znanje počasneje usvajajo. 

 
Odnos s starši 

 
Podatki kvalitativne analize anketnega vprašalnika 

 Starše največkrat zanima termin ocenjevanja in iz česa se otrok 
naj uči. 
Starši in učenci se samoiniciativno zelo redko obračajo na 
učitelje, raje na razrednika/razredničarko učenca, ki se počasneje 
uči. 
Po predaji oddelkov si učitelji med seboj povedo posebnosti in 
prilagoditve  za določene učencev, kateri pristopi so za učence 
primernejši, zato do večjih težav ne pride. 
Odnos s starši je včasih malo preveč posesiven. Starši so tisti, ki 
se obračajo k nam na pomoč, nekateri bi hoteli kar konkretna 
vprašanja. 
Učitelji želijo staršem sami posredovati informacije o  uspehu 
njihovega otroka. 
Učence spodbujajo k sodelovanju in samostojnem delu med 
poukom. 
Dobro sodelovanje s starši, skupaj premagujemo ovire in 
načrtujemo, kako lahko dosežemo določen cilj. Ampak v večini so 
to starši, katerih otroci že imajo odločbe.  
Kadar imajo starši dobro mnenje o šoli in delu v njej, se pozna to 
tudi na delu, trudu in motivaciji učenca, v nasprotnem primeru je 
vse težje. 

 

Številni avtorji navajajo, kako pomembno vlogo ima družina za uspeh učencev, ki se počasneje 

učijo (Magajna idr., 2008; Košir, 2011a; Borah idr., 2013; Berdut idr., 2017; Vasudevan, 2017). 

Ti učenci potrebujejo varno in spodbudno družinsko okolje, hkrati pa morajo starši za uspeh 

otroka dobro sodelovati z učitelji, saj so starši tisti, ki lahko pomagajo pri odkrivanju 

primanjkljajev ter tako zgodnji in učinkoviti obravnavi (Fening idr., 2007, v Košir, 2011a; 

Vasudevan, 2017). Izsledki pričujoče raziskave nakazujejo, da večina učiteljev s starši dobro 

komunicira in skupaj sodelujejo in načrtujejo kako premagovati ovire in kako pomagati 

učencem (preglednica 9). Nekateri starši se po pomoč raje obrnejo k razredniku ali 

razredničarki, kot pa učitelju, ki učence uči biologijo. Starše največkrat zanima termin 

ocenjevanja ter literatura, iz katere naj se učenec uči, iščejo predloge in nasvete, kako svojemu 

otroku najbolje pomagati, vendar to velja večinoma za starše otrok z odločbami. Nekateri starši 

pa tudi prestopijo mejo, saj od učiteljev zahtevajo kar konkretna vprašanja pisnega preizkusa 
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znanja. Za uspešnost učencev z učnimi težavami je zelo pomembno dobro sodelovanje med 

učitelji in starši, saj so starši tisti, ki otroka tudi najbolje poznajo in lahko pomagajo učitelju pri 

odkrivanju primanjkljajev in načinov pomoči učencem (Magajna idr., 2008). 

3.7.1 Povzetek rezultatov spletnega vprašalnika 
 

Če povzamemo rezultate spletnega vprašalnika, ugotovimo, da je biologija za učence z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanja, kljub življenjskosti, zelo abstrakten predmet, saj od 

učencev zahteva usvojitev številnih kompleksnih pojmov. Učitelji biologije so v naši raziskavi 

zapisali, da je učni načrt za predmet biologija za našo preučevano skupino učencev zelo 

zahteven in preobširen in da jim je za usvojitev vseh vsebinskih enot na voljo premalo časa (v 

osmem razredu je biologija na urniku samo 2 šolski uri na teden). Učni načrt je učencem, ki se 

počasneje učijo, prilagojen z minimalnimi standardi znanja, vendar učitelji poudarjajo, da se 

mora naša skupina učencev za usvojitev teh standardov tudi veliko učiti, sploh v 9. razredu, 

kjer se učenci prvič seznanijo z vsebinskim sklopom biotehnologija in evolucija. Izsledki 

pričujoče raziskave nakazujejo, da učbeniki niso prilagojeni posebnim potrebam učencem, ki 

se počasneje učijo, saj je v njih preveč vsebine in so pogosto opremljeni tudi z odvečnimi pojmi. 

Učitelji biologije za te učence priporočajo e-učbenike, vendar poudarjajo, da jih ti učenci ne 

uporabljajo, zato zanje delo diferencirajo in individualizirajo ter vključujejo v poučevanje več 

slikovnega gradiva, videjev, računalniške tehnologije, modelov, interktivih iger ter kjer se le 

da, poučujejo s primeri iz vsakdanjega življenja. Pri pisnem in ustnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja smo ugotovili, da učitelji upoštevajo vse prilagoditve, ki so za našo skupino 

učencev tudi priporočljive. V večini vsi učitelji dobro sodelujejo s starši, vendar opozarjajo, da 

se starši raje obrnejo na pomoč k razredniku. Izsledki pričujoče raziskave nakazujejo, da če 

imajo starši o šoli in izobraževanju dobro mnenje, se pozna tudi pri delu, motivaciji in trudu 

učenca. Iz podatkov pa lahko razberemo, da bi bilo potrebno za te učence bolje poskrbeti (več 

diferenciacije, manj snovi), saj število teh učencev z leti narašča. 

Za učence z učnimi težavami, je pomembno, da se v šoli počutijo varno in sprejeto in da jim 

učno okolje prilagodimo glede na njihove vzgojno-izobraževalne potrebe. S pomočjo literature 

domačih in tujih avtorjev M. Kavkler (2004a), M. Kavkler (2004b), Magajna idr.(2008), J. 

Košir (2011a), M. Košak Babuder (2011), A. Jereb (2011), M. Kavkler (2011), S. Chauhan  

(2011), Udeani in Philomena (2012), Borah idr. (2013), Vini (2016), Kurian in Pandey (2016),  

Berdut idr. (2017) in Vasudevan (2017) smo prilagoditve za učence, ki se počasneje učijo, 

razdelili na elemente fizičnega, didaktičnega, socialnega in kurikularnega učnega okolja 
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(preglednica 8), saj lahko s temi prilagoditvami med poučevanjem dosežemo, da učenci 

razvijejo svoj potecial v celoti (Kavkler, 2004a).  

3.8 EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 
 

Učiteljem biologije smo priročnik skupaj z evalvacijskim vprašalnikom poslali v pregled preko 

e -  poštnega naslova. Zbiranje podatkov je trajalo od 18. 11. 2019 – 10. 12. 2019. V evalvacijski 

vprašalnik smo vključili eno vprašanje odprtega tipa, kjer smo skušali ugotoviti, katera so 

močna področja učencev, ki se počasneje učijo. Ostala vprašanja so bila vprašanja zaprtega tipa, 

natančneje Likertova lestvica stališč, kjer smo ugotavljali, v kolikšni meri so posamezni delovni 

listi, povzetki, ključni pojmi in modeli primerni in prilagojeni učencem, ki se počasneje učijo, 

ter v kolikšni meri so uporabni pri urah rednega pouka, dopolnilnem pouku, skupinski učni 

pomoči ter individualni učni pomoči. Ker je naš vzorec učiteljev majhen, smo rezultate, ki smo 

jih dobili s pomočjo evalvacijskega vprašalnika, samo frekvenčno razdelili. 

Za vsakim sklopom smo učitelje biologije povprašali tudi po dodatnih predlogih, da bi lahko 

delovne liste, povzetke in aktivnosti še izboljšali in bolj prilagodili naši ciljni skupini učencev. 

Nekatere dodatne predloge učiteljev biologije smo upoštevali pri popravi priročnika. V prilogi 

C je prikazana poprava nekaterih delovnih listov. 

3.8.1 Rezultati evalvacijskega vprašalnika 
 

1.a Učitelje biologije smo vprašali, katera so po njihovem mnenju močna področja 

učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. 

Tabela 1: Prikazuje frekvenčno porazdelitev močnih področij učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 
znanja 

Močna področja učencev, ki se počasneje učijo 
 

f 

Fina motorika (praktično delo (eksperimenti), tehnične spretnosti, likovna vzgoja) 4 

Groba motorika (športna vzgoja) 4 

Delo v manjših skupinah 3 

Opazovanje 1 

 

Glede na rezultate pričujoče raziskave so učitelji biologije (tabela 1) zapisali, da se močna 

področja učencev kažejo predvsem pri grobi motoriki, ki je povezana s športno aktivnostjo. 



49 
 

Fina motorika se kaže predvsem pri ročnih spretnostih kamor spada praktično delo 

(eksperimenti, tehnične spretnosti in likovna vzgoja). Učenci so zelo uspešni tudi pri delu v 

majhnih skupinah ter dobri v opazovanju. 

2.a Učitelje smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren in dosežen 

pri DELOVNEM LISTU MIKROSKOPIRANJE za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 2: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom  

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je univerzalen delovni list Mikroskopiranje zelo prilagojen (60 %) 

učencem, ki se počasneje učijo. Učitelji so ocenjevali še primernost vsebine ter kompleksnost 

vprašanj in oblikovnih prilagoditev za učence, ki se počasneje učijo. Nihče od učiteljev ni 

ocenil, da vsebina nalog in oblikovne prilagoditve na univerzalnem delovnem listu niso 

primerne za našo ciljno skupino učencev. Večina učiteljev (73,3 %) meni, da je delovni list zelo 

uporaben pri urah rednega pouka. 

2.b Učitelje smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k izboljšavi 

UNIVERZALNEGA DELOVNEGA LISTA MIKROSKOPIRANJE. 

Tabela 3: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije za univerzalni delovni list mikroskopiranje 

Da jih čimprej navadimo, da bi nad krogcem zapisali ime preparata, zraven pa povečavo (da 
kasneje nanjo ne pozabijo – mogoče bi namesto zaporednih vprašanj naredili okvirčke, kamor 
zapišejo) 
Podati jasna navodila za izvajanje naloge 
/ 
Učenca lahko vodimo tako, da sodeluje pri oblikovanju navodil in razvija samostojnost. Sedaj 
ima res vse zapisano. 

TRDITVE Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 0 0 2 13,3 3 20 10 66,7 15 100 

Kompleksnost 
nalog 0 0 0 0 4 26,7 3 20 8 53,3 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Prilagojeno učencu, 
ki se počasneje uči 

0 0 0 0 3 20 3 20 9 60 15 100 
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/ 
Jih nimam. 
Morda navesti primer, kako se izračuna povečava. 
BP 
Je primerno 
Malo polepšati slikice, mogoče še prikazati, kako se uporablja mikroskop. 
Jih nimam 
/ 
/ 
BP 
Nimam dodatnih predlogov 

 

Glede na dodatne predloge enega učitelja (tabela 3) smo delovni list popravili tako, da smo 

dodali primer naloge za izračun povečave opazovanega objekta. Učitelj je dodal, da je 

pomembno, da učence takoj navajamo na to, da zapišejo ime opazovanega preparata, izračunajo 

povečavo pod katero opazujejo objekt, ter označijo vidne dele opazovanega objekta. Upoštevali 

smo predlog in namesto zaporednih vprašanj pripravili okvirčke, kamor učenci zapišejo ime in 

izračunajo povečavo opazovanega objekta. 

3.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren in 

dosežen pri MODELU ŽIVALSKA CELICA za učence, ki se počasneje učijo.  

Tabela 4: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

TRDITVE Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Razlaga pojmov 
 

0 0 0 0 2 13,3 2 13,3 11 73,3 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 2 13,3 2 13,3 11 73,3 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 1 6,7 3 20 3 20 8 53,3 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 0 0 0 0 3 20 3 20 9 60 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 2 13,3 3 20 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 1 6,7 1 6,7 3 20 10 66,7 15 100 
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Glede na frekvenčno porazdelitev rezultatov, razvidnih iz tabele 4, je razlaga ključnih pojmov živalske 

celice zelo primerna (73,3 %) za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Večina 

učiteljev je tudi mnenja, da so oblikovne prilagoditve zelo primerne (73,3 %) in upoštevane za to ciljno 

skupino učencev. V splošnem je več kot polovica učiteljev mnenja, da je model živalske celice zelo 

primeren (53,3 %), le eden od učiteljev meni, da model živalske celice ni primeren (6,7 %) za učence, 

ki se počasneje učijo. Kar se tiče uporabnosti gradiva je večina učiteljev mnenja, da je model zelo 

uporaben pri urah rednega pouka (60 %), dopolnilnega pouka (66,7 %) ter skupinski učni pomoči (66,7 

%). Glede na ocene učiteljev je model najmanj uporaben pri urah individualne učne pomoči (46,7 %). 

 

3.b Učitelje smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k izboljšanju 

MODELA ŽIVALSKE CELICE 

Tabela 5: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri modelu Živalska celica 

 

Pri modelu Živalska celica (tabela 5) smo zmanjšali kompleksnost in predstavili le tiste celične 

organele, na katere bo učenec naletel v prihodnje pri usvajanju novih vsebin. Glede na dodatne predloge 

učiteljev smo popravili obrazložitev pojma mitohondrij, kjer smo namesto »mi –  dihamo« dodali »mi 

dobimo – sprošča se energija«. Za namen utrjevanja znanja je pripravljena tudi slika, kjer učenci sami 

zapišejo značilnosti celičnih organelov v živalski celici.  

Uporabnost pri 
individualni učni 
pomoči 

0 0 2 13,3 2 13,3 4 26,7 7 46,7 15 100 

/ 
/ 
Pri celičnem dihanju bi namesto MI DIHAMO, zapisali, da pri tem mi dobimo – se sprošča energija 
Dodatna vprašanja za preverjanje usvojenih pojmov (ustno ali pisno) 
/ 
Za usvajanje znanja je ustrezno. Če bi ta model uporabili za utrjevanje znanja, bi učenec lahko tudi 
kaj sam dopolnil. 
Jih nimam 
BP 
Potrebne boljše obrazložitve, bolj poenostavljeno. 
Jih nimam. 
BP 
Nimam dodatnih predlogov 
/ 
BP 
Nimam dodatnih predlogov 
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4.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren in 

dosežen pri POJMOVNI MREŽI RASTLINE IN ŽIVALI za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 6: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da je več kot polovica učiteljev (53,3 %) ocenila, da je pojmovna mreža 

zelo prilagojena učencem, ki se počasneje učijo. Več kot polovica učiteljev (66,7 %) meni, da 

je vsebina pojmovne mreže zelo primerna za našo ciljno skupino učencev, le eden od učiteljev 

(6,7 %) je ocenil, da gradivo ni primerno. Manj kot polovica učiteljev (46,7 %) je mnenja, da 

so oblikovne prilagoditve zelo primerne, 26,7 % učiteljev je ocenilo, da je pojmovna mreža 

primerna, 20 % učiteljev se ni moglo odločiti in en učitelj je mnenja, da pojmovna mreža ni 

primerna za učenca, ki se počasneje uči. Slabše ocene oblikovnih prilagoditev bi lahko vsekakor 

povezali s tem, da je na pojmovni mreži naenkrat preveliko število pojmov, ki bi lahko učenca, 

ki se počasneje uči, zmedli. 

Kar se tiče uporabnosti gradiva pri uri rednega pouka, je več kot polovica učiteljev (60 %) 

ocenila, da je gradivo pri urah rednega pouka zelo uporabno. Zelo podobni rezultati so pri 

uporabnosti gradiva pri urah dopolnilnega pouka (66,7 %), skupinski učni pomoči (66,7 %) in 

TRDITVE Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 1 6,7 2 13,3 2 13,3 10 66,7 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 1 6,7 3 20 4 26,7 7 46,7 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 3 20 4 26,7 8 53,3 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 0 0 0 0 3 20 3 20 9 60 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 2 13,3 3 20 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 1 6,7 2 13,3 3 20 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
pomoči 

0 0 1 6,7 2 13,3 2 13,3 10 66,7 15 100 
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individualni učni pomoči (66,7 %). Le eden od učiteljev je mnenja, da gradivo ni primerno (6,7 

%) pri urah skupinske in individualne učne pomoči. 

4.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju POJMOVNE MREŽE. 

Tabela 7: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri pojmovni mreži Fotosinteza in celično dihanje 

Mogoče bi namesto uporablja se, zapisala potrebuje; mogoče bi še vključila kaj se zgodi z energijo. 
/ 
Preverimo učenčevo razumevanje povezav v shemi 
/ 
Pri celičnem dihanju se sprosti tudi energija. 
Graf je potrebno izboljšat, naredit bolj pregleden, v smislu porazdelitve in povezovanja elementov. 
Manj podatkov na eni sliki 
Preveč podatkov v shemi. 
/ 
Jih nimam. 
Nimam predlogov. 
Mogoče narediti 2 pojmovni mreži, posebej za fotosintezo in celično dihanje. 
BP 
/ 
Nimam dodatnih predlogov 

 

Glede na dodatne predloge, ki so nam jih zaupali učitelji (tabela 7), je za učenca, ki se počasneje 

uči, bolje, da se procesa fotosinteza in celično dihanje ločita, saj je v nasprotnem primeru za to 

ciljno skupino preveč podatkov na eni shemi, kar oteži usvajanje znanja. Pri procesu celično 

dihanje smo v pojmovno mrežo dodali, da se pri tem energija sprošča. Popravo pojmovne mreže 

iz priročnika najdete pod prilogo B. 
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5.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren in 

dosežen pri GRAFIČNEM ORGANIZATORJU MITOZE IN MEJOZE za učence, ki se 

počasneje učijo. 

Tabela 8: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da nihče izmed učiteljev ni ocenil, da gradivo ni razumljivo in da vsebina 

in oblikovne prilagoditve niso primerne za učence, ki se počasneje učijo. Je pa več kot polovica 

učiteljev ocenila, da je grafični organizator vsebinsko zelo primeren (60 %), razumljiv (66,7 %) 

in zelo prilagojen (53,3 %) učencem, ki se počasneje učijo. Učitelji so zelo dobro ocenili tudi 

uporabnost grafičnega organizatorja pri urah rednega pouka (60 %), dopolnilnem pouku (60 

%), skupinski učni pomoči (66,7 %) in individualni učni uri (40 %).   

 

 

 

 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 0 0 0 0 6 40 9 60 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 4 26,7 4 26,7 7 46,7 15 100 

Razumljivost 0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 
Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 3 20 4 26,7 8 53,3 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 

0 0 0 0 0 0 6 40 9 60 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 1 6,7 5 33,3 9 60 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
uri 

0 0 0 0 3 20 6 40 6 40 15 100 



55 
 

5.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju GRAFIČNEGA ORANIZATORJA MITOZE IN MEJOZE. 

Tabela 9: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri  grafični organizator Mitoze in mejoze 

 

Glede na dodatne predloge učiteljev biologije (tabela 9) smo se odločili, da pri grafičnem 

organizatorju Mitoze in mejoze izpustimo sheme s prikazom kromosomske ureditve v procesih 

mitoza in mejoza, saj bi bilo potrebno za učence, ki se počasneje učijo, sheme dodatno 

obrazložiti. Grafični organizator smo preuredili tako, da učenci sami zapišejo vlogo mitoze in 

mejoze (ki jo lahko ugotovijo s samim opazovanjem slik iz grafičnega organizatorja), saj jih s 

tem tudi navajamo na samostojnost. Grafični organizator pred popravo in po popravi najdete 

pod prilogo C. 

6.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren in 

dosežen pri POVZETKU RASTLINSKE CELICE za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 10: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

/ 
Zapišejo vlogo mitoze in mejoze 
/ 
Preverimo razumevanje prepletanja povezav v shemi 
Jih nimam 
Mejoza in mitoza naj bosta ločeni, ker je drugače preveč podatkov. Mejoza ni spolno 
razmnoževanje spolnih celic, temveč nastajanje spolnih celic. Sheme z oznakami 2n in 1n so za 
učence z težavami zelo abstraktne in jih je potrebno še posebej razložiti. 
Nimam predlogov 
Drevesne strukture ne izgledajo pravilno 
Nimam predlogov. 
/ 
Ločit mitozo in mejozo, mogoče narediti brez shem celične delitve in kromosomov 
Nimam dodatnih predlogov 
BP 
/ 
Nimam dodatnih predlogov 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
ustrezno 

Ni 
ustrezno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Ustrezno Zelo 
ustrezno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 
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Največ učiteljev (80 %) je ocenilo, da je vsebina povzetka Rastlinske celice zelo primerna za 

učence, ki se počasneje učijo. Več kot polovica učiteljev (66,7 %) meni, da smo upoštevali 

oblikovne prilagoditve in da je v splošnem povzetek zelo prilagojen (66,7 %) naši ciljni skupini 

učencev. Iz tabele 10 je razvidno, da je povzetek zelo primeren (66,7 %) za učenje v domačem 

okolju, samo en učitelj meni (6,7 %), da povzetek ni primeren za učenje v domačem okolju. 

6.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju POVZETKA RASTLINSKE CELICE. 

Tabela 11: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije za povzetek Rastlinske celice 

 

V veliki večini učitelji (tabela 11) niso imeli dodatnih predlogov, kar pomeni, da je povzetek 

dobro oblikovan. Pri povzetku Rastlinske celice smo  popravili in reducirali razlago pojma 

evkarionti. 

 

 

 

 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 1 6,7 1 6,7 3 20 10 66,7 15 100 

Povzetek primeren 
za učenje v 
domačem okolju 

0 0 1 6,7 1 6,7 3 20 10 66,7 15 100 

/ 
V 6. razredu še ne bi uporabila izraze kromosom in DNK, pri biologiji pa; Evkarionti 
uporabljam za organizme, ki imajo v celicah razvito jedro… 
Dodati vprašanja za preverjanje usvojenega znanja 
. 
Pregledno. 
Jih nimam 
Ni kaj resnejšega za dodat 
Jih nimam. 
Mogoče lahko na levi slikici označijo dele rastline (predznanje) 
Jih nimam 
/ 
Nimam dodatnih predlogov 
BP 
/ 
Nimam dodatnih predlogov 



57 
 

 

7.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren in 

dosežen pri POVZETKU CELICA za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 12: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da je več kot polovica učiteljev (60 %) ocenila, da je gradivo vsebinsko 

zelo primerno za učence, ki počasneje usvajajo znanja. Manj kot polovica učiteljev (46,7 %) je 

mnenja, da so oblikovne prilagoditve zelo primerne. Slabše ocene pri oblikovnih prilagoditvah 

smo po našem mnenju dobili zato, ker je bil povzetek prikazan na A4 listu, kar pomeni, da je 

bilo na eni strani preveč podatkov. V splošnem je priročnik zelo prilagojen (40 %) učencem, ki 

se počasneje učijo, in tudi zelo primeren (53,3 %) za učenje v domačem okolju. Nihče izmed 

učiteljev ni ocenil, da gradivo oblikovno in vsebinsko ni primerno za našo ciljno skupino 

učencev. 

7.b Zanimalo nas je tudi, ali bi učenec s povzetkom dosegel minimalne standarde znanja 

Tabela 13:Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev glede doseganja minimalnih standardov 
znanja 

 f f (%) 

DA 15 100 
NE 0 0 
SKUPAJ 15 100 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da so vsi učitelji mnenja, da učenec s povzetkom Celica doseže 

minimalne standarde znanja. 

 

TRDITVE Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 0 0 0 0 0 0 6 40 9 60 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 4 26,7 4 26,7 7 46,7 15 100 

Prilagojeno učencu, 
ki se počasneje uči 0 0 0 0 3 20 6 40 6 40 15 100 

Povzetek primeren 
za učenje v 
domačem okolju 

0 0 0 0 3 20 4 26,7 8 53,3 15 100 
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7.c Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k izboljšanju 

POVZETKA CELICA. 

Tabela 14: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri povzeteku Celica 

/ 
Glede na to, da je pri ostalih celicah zapisana funkcija, bi tudi pri živčnih napisala, da so 
vzdražene, prenašajo impulze…, pri celični steni bakterij je v učbenikih omenjen murein (pri 
naravoslovju še tega izraza ne obravnavamo, razen pri rastlinski): škoda, da ni vključena 
primerjava še glivne celice. 
/ 
/ 
Jih nimam 
Poudarjeni S in N? Tiskarska napaka? 
Manj podatkov na eni strani 
Mejoza ni način spolnega razmnoževanja, temveč, kot sem že zapisala, nastajanje spolnih celic; 
pri mejozi se spolne celice ne delijo, temveč nastajajo iz diploidnih praspolnih celic; združitev 
moške in ženske spolne celice pa je spolno razmnoževanje. 
/ 
Nimam dodatnih predlogov 
/ 
Navajanje učenca na samostojnost 

 

Glede na dodatne predloge (tabela 14), ki smo jih dobili, smo pri popravi povzetka vključili 

tudi zgradbo glivne celice in spremenili zgradbo celične stene bakterijske celice iz 

peptidoglikanov v murein. Povzetek smo razširili na A3 list in s tem pridobili tudi boljšo 

preglednost samega povzetka. Pri procesu mejoze smo napačno obrazložili, kaj je mejoza, na 

kar nas je opozoril tudi eden izmed učiteljev, za kar smo mu hvaležni, saj bi lahko z našo 

obrazložitvijo pri učencih spodbujali napačna razumevanja in pojmovanja vsebine.  
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8.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren in 

dosežen pri POVZETKU BAKTERIJE IN VIRUSI za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 15: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Največ učiteljev (60 %) je ocenilo, da je povzetek vsebinsko zelo primeren za učence, ki se 

počasneje učijo, v veliki večini smo tudi upoštevali oblikovne prilagoditve za to ciljno skupino 

učencev. Menimo, da bi povzetek dobil višje ocene, če bi učiteljem dali v ocenjevanje povzetek 

na A3 listu. Iz tabele 15 je razvidno, da je povzetek prilagojen učencu (60 %), ki se počasneje 

uči, vendar sta 2 učitelja ocenila (13,3 %), da povzetek tem učencem ni prilagojen. Večina 

učiteljev (73,3 %) je ocenila, da je povzetek primeren za učenje v domačem okolju. 

8.b Zanimalo nas je tudi, ali bi učenci s povzetkom dosegli minimalne standarde znanja 

Tabela 16: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev glede doseganja minimalnih standardov 
znanja 

 

 

 

Največ učiteljev (93,3 %) se je odločilo, da bi učenci s povzetkom Bakterije in virusi dosegli 

minimalne standarde znanje, samo en učitelj (6,7 %) je mnenja, da učenci minimalnih 

standardov ne bi dosegli (tabela 16). 

 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 0 0 0 0 6 40 9 60 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 3 20 3 20 9 60 15 100 

Prilagojeno učencu, 
ki se počasneje uči 

0 0 2 13,3 0 0 4 26,7 9 60 15 100 

Povzetek primeren 
za učenje v 
domačem okolju 

0 0 0 0 2 13,3 2 13,3 11 73,3 15 100 

 f f (%) 

DA 14 93,3 
NE 1 6,7 
SKUPAJ 15 100 
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8.c Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k izboljšanju 

POVZETKA BAKTERIJE IN VIRUSI 

Tabela 17: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri povzetku Bakterije in virusi 

/ 
Jih nimam 
Pri bakterijah ne bi zraven napisala enoceličar ampak le bakterije ali cepljivke – so iz 1 celice, 
cepljenje povežem le z virusi: v 7. razredu še vedno namesto DNA uporabljam dedna snov. 
/ 
Razvijanje samostojnosti – del informacij lahko poišče učenec sam. Zapisano je sicer zelo 
zanimivo, ustrezno. 
DNK namesto DNA če že v slovenščini vse. Določene virusne okužbe se zdravi, simptome 
lahko blažimo simptomatično z zdravili. 
Virusov v OŠ ne obravnavamo. Lahko pa so dodani kot zanimivost ali razširjanje snovi, zato jih 
niti učenci z učnimi težavami ne obravnavajo. V bistvu je povzetek več kot minimalni standard 
znanja. 
Nimam predlogov 
Mogoče bi bilo ustreznejše, če bi učenci samo ugotovili, da se s cepljenjem obvarujemo pred 
okužbami. Lahko bi npr. poiskali svojo cepilno knjižico in ugotovili katera cepiva so že dobili 
… 
Nimam dodatnih predlogov 
/ 
Navajanje učenca na samostojnost 
BP 
Jih ni, zelo dobro predstavljeno in razloženo 

 

Glede na dodatne predloge (tabela 17) smo se odločili, da bomo namesto, da ima učenec na 

povzetku zapisano vse, v popravljenem povzetku na koncu strani naredili nalogo, kjer bo 

učenec sam ugotovil, da se s cepljenjem obvarujemo pred nekaterimi virusnimi in bakterijskimi 

okužbami. Učence bomo spodbudili, da v svoji cepilni knjižici sami ali s pomočjo staršev 

ugotovijo in zapišejo, proti katerim boleznim so bili cepljeni. Ena od učiteljic je zapisala, da 

virusov v osnovni šoli ne obravnavajo, lahko pa so dodani kot zanimivost ali razširjanje snovi 

in da jih v veliki meri učenci z učnimi težavami ne obravnavajo. Viruse smo vključili v 

priročnik, saj je vsebina zelo življenjska in menimo, da so se vsi učenci v življenju že srečali s 

prehladom in imajo s tem izkušnje. Učenci, ki se počasneje učijo, so veliko bolj uspešni, če je 

vsebina za njih življenjska in ima nek oseben pomen.  

Pomembno se nam zdi poudariti, da se po dogovoru tudi v slovenščini za deoskiribonukleinsko 

kislino uporablja kratica DNA in ne DNK, kar je zapisano tudi v učnem načrtu za biologijo. 

Menimo, da se morajo učitelji striktno držati tega, saj lahko v nasprotnem primeru povzročijo 

zmedo pri učencih z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. 
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9.a Učitelji biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren in 

dosežen pri POVZETKU GENETIKA za učenca, ki se počasneje uči. 

Tabela 18: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Iz tabele 18 je razvidno, da nobeden izmed učiteljev ni ocenil, da vsebina in oblikovne 

prilagoditve niso primerne za učence, ki se počasneje učijo. Več kot polovica učiteljev (66,7 

%) meni, da je gradivo vsebinsko zelo primerno za učenca, ki se počasneje uči, zato pri popravi 

povzetka vsebine nismo spreminjali. Večina učiteljev (80 %) je mnenja, da je povzetek zelo 

primeren za učenje v domačem okolju in je v veliki meri tudi zelo prilagojen (66,7 %) učencem, 

ki se počasneje učijo. 

9.b Zanimalo nas je tudi, ali učenci s povzetkom dosežejo minimalne standarde znanja 

Tabela 19: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev glede doseganja minimalnih standardov 
znanja 

 

 

 

Vsi učitelji so ocenili, da učenci s povzetkom Genetika učenci dosežejo minimalne standarde 

znanja (tabela 19). 

 

 

TRDITVE Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 

Prilagojeno učencu, 
ki se počasneje uči 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Povzetek primeren 
za učenje v 
domačem okolju 

0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

 f f (%) 

DA 15 100 
NE 0 0 
SKUPAJ 15 100 
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9.c Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k izboljšanju 

POVZETKA GENETIKA za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 20: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri povzeteku Genetike 

/ 
Ustrezneje kot v človeškem telesu je v telesnih celicah človeka je 46 kromosomov, po zgradbi 
vse celice niso enake-vsebujejo pa enak dedni zapis-DNK! Slika, ker se DNK podvaja bi bila 
lahko nazornejša-da se točno vidi, ko se je razpela, da bo se na vsako prosto mesto točno 
dopolnil ustrezni del baznega para (A-T, C-G) npr. kot je 
https://sites.google.com/site/dnkmolekula1najbolsastranmz/podvajanje-dnk-molekule 
Enako kot pri prejšnji nalogi 
/ 
Jih nimam 
Samostojnost učencev 
Jih nimam 
Molekula DNK nosi zapis, bolj pravilno kakor dedna snov ki nosi…Njena naloga ni da se deli, 
ampak, da določa celicam strukturo in funkcijo. 
Nimam predlogov 
 Jih ni 
/ 
BP 
Jih ni 
Nimam dodatnih predlogov 
Jih ni, zelo dobro predstavljeno in razloženo 

 

Pri popravi povzetka Genetika smo upoštevali predlog učitelja in popravili vsebinske napake 

pri povzetku. Povzetek smo tudi povečali na A3 list in s tem izboljšali preglednost (tabela 20). 
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10.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri EKSPERIMENTALNEM DELU: IZOLACIJA DNA za učence, ki se 

počasneje učijo. 

Tabela 21: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je večina učiteljev biologije ocenila, da je vsebina pri 

eksperimentalnem delu zelo primerna (66,7 %) za učence, ki se počasneje učijo. Večina izmed 

učiteljev (80 %) tudi meni, da so navodila zelo primerna za našo ciljno skupino učencev. V 

splošnem je delovni list zelo prilagojen (73,3 %)  učencem, ki se počasneje učijo, le eden od 

učiteljev (6,7 %) je mnenja, da delovni list ni primeren za našo ciljno skupino učencev. Kar se 

tiče uporabnosti gradiva pri urah rednega pouka, je večina učiteljev ocenila (80 %), da je 

eksperimentalno delo pri uri rednega pouka zelo primerno. 

10.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju EKSPERIMENTALNEGA DELA: IZOLACIJA DNA 

Tabela 22: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije za eksperimentalno delo Izolacija DNA 

/ 
 
Enako kot pri prejšnji nalogi 
/ 
/ 
Jih nimam 
Brez komentarja 
Jih nimam 
BP 
Nimam predlogov 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Jasnost navodil 0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 
Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Kompleksnost 
vprašanj 0 0 0 0 2 13,3 2 13,3 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 

0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Prilagojeno učencu, 
ki se počasneje uči 0 0 1 6,7 0 0 3 20 11 73,3 15 100 
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Nimam dodatnih predlogov za izboljšave 
Jim nimam 
BP 
Jih ni 
/ 

 

Učitelji biologije nam pri delovnem listu niso dali dodatnih predlogov, ki bi doprinesli k 

izboljšavi gradiva, zato delovnega lista za eksperimentalno delo nismo spreminjali (tabela 22). 

11.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri KLJUČNIH POJMIH CELICA IN DEDOVANJE za učence, ki se 

počasneje učijo. 

Tabela 23: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Več kot polovica učiteljev (60 %) meni, da je razlaga ključnih pojmov zelo primerna, hkrati pa 

so zelo primerne (66,7 %) fotografije, ki pojem ustrezno predstavijo. Iz tabele 23 je razvidno, 

da je več kot polovica učiteljev (66,7 %) oblikovne prilagoditve ocenila kot zelo primerne za 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Razlaga pojmov 
 0 0 0 0 3 20 3 20 9 60 15 100 

Primerne 
fotografije 0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
uri 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 
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našo ciljno skupino učencev. Nihče izmed učiteljev ni ocenil uporabnosti gradiva na katerem 

koli področju za neprimernega.  

11.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju KLJUČNIH POJMOV CELICE IN DEDOVANJA. 

Tabela 24: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije za ključne pojme pri vsebinskem sklopu celica in 
dedovanje 

 

Glede na dodatne predloge (tabela 24), ki smo jih dobili od učiteljev biologije, lahko opazimo, 

da se učiteljem zdi ta metoda dela zelo uporabna. Pri popravi ključnih pojmov smo spremenili 

razlago pojma mejoza, na katero nas je opozoril tudi eden izmed učiteljev, namreč pri naši 

razlagi bi lahko pri učencih spodbujali napačno ali nepopolno razumevanje. 

 

 

 

 

 

/ 
BP 
Enocelični organizmi-nekaterih s prostim očesom ne zaznamo! Zakaj je pri mitozi evkarionti? 
Mitoza je celična delitev (npr. telesnih celic)! Mejoza pa nastajanje spolnih celic – v modih pri 
moških … 
Vse je v redu, nimam dodatnih predlogov 
/ 
Zelo uporabno. 
Jih nimam 
Niso potrebni 
Nimam 
Pojma »kompleksno« osnovnošolci ne poznajo dobro, zato bi predlagal nekoliko razumljivejšo 
razlago. Mejoza naj bi bila spolno razmnoževanje v spolnih celicah, kar je napačno. Mejoza je 
nastajanje spolnih celic, s katerimi poteka spolno razmnoževanje. 
Nimam predlogov 
Dobra ideja 
Jih, ni slikovni izrazito predstavljeno 
/ 
/ 
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12.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in upoštevan pri POJMOVNI MREŽI: KRVNI OBTOK V TELESU za učence, ki se 

počasneje učijo. 

Tabela 25: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Večina učiteljev (66,7 %) je ocenila, da je vsebina pojmovne mreže zelo primerna in tudi 

razumljiva (86,7 %) za učence, ki se počasneje učijo. V splošnem smo upoštevali oblikovne 

prilagoditve (80 %), tako da je pojmovna mreža za učence, ki se počasneje učijo, zelo 

prilagojena (66,7 %). Le eden od učiteljev (6,7 %) je mnenja, da pojmovna mreža ni prilagojena 

tem učencem. Kar se tiče uporabnosti pojmovne mreže pri uri rednega pouka, dopolnilnem 

pouku, skupinski učni pomoči in individualni učni pomoči, je iz tabele 25 razvidno, da je samo 

eden učitelj ocenil (6,7 %), da pojmovna mreža za učence, ki se počasneje učijo, pri individualni 

učni pomoči ni primerna. Večina učiteljev je ocenila, da je gradivo zelo primerno za uporabo 

pri urah rednega pouka (66,9 %), višji odstotek učiteljev je ocenil, da je pojmovna mreža zelo 

primerna pri dopolnilnem pouku (80 %), skupinski učni pomoči (80 %) in individualni učni 

pomoči (73,3 %). 

TRDITVE  Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 0 0 4 26,7 1 6,7 10 66,7 15 100 

Razumljivost 0 0 0 0 1 6,7 1 6,7 13 86,7 15 100 
Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 1 6,7 2 13,3 12 80 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 1 6,7 0 0 4 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 

0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
uri 

0 0 1 6,7 0 0 3 20 11 73,3 15 100 
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12.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju POJMOVNE MREŽE: KRVI OBROK V TELESU 

Tabela 26: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri pojmovni mreži Krvni obtok v telesu 

/ 
Kjer je telo bi dala celice: pri deoksigenirani krvi bi raje napisala kri obogatena z ogljikovih 
dioksidom (mislim, da nekaj kisika še vendarle vsebuje). Mogoče za te otroke boljši izraz kot 
arterije-odvodnice… mogoče bi bilo kar dovolj le pljuča (brez pljučne vene in arterije) 
nimam dodatnih predlogov 
/ 
Zelo uporabno. 
Jih nimam 
Mogoče za dodat kako poteka izmenjava plinov z dodatnimi elementi 
Ni dodatnih predlogov 
BP 
Nimam predloga 
Jaz bi dodala razlago pojmov odvodnica, dovodnica 
/ 
Jih ni, slikovno dobro predstavljeno 
/ 
BP 

 

Eden od učiteljev (tabela 26) je zapisal, da bi bilo bolje, da bi za te učence namesto arterije 
uporabili izraz odvodnice. Pri popravi pojmovne mreže smo ta predlog tudi upoštevali. 
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13.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri SPOMINSKIH KARTICAH NOTRANJIH ORGANOV za učence, ki se 

počasneje učijo. 

Tabela 27: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Večina učiteljev biologije (73,3 %) je ocenila, da je vsebina na spominskih karticah za učence 

z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, zelo primerna. Glede na podatke iz tabele 27 

lahko razberemo, da smo upoštevali oblikovne prilagoditve (66,7 %) in da so v splošnem 

spominske kartice zelo prilagojene (73,3 %) učencem, ki se počasneje učijo. Nihče izmed 

učiteljev ni ocenil, da gradivo ni primerno in uporabno pri urah rednega pouka, dopolnilnem 

pouku in skupinski učni pomoči. Le eden od učiteljev je ocenil (6,7 %), da spominske kartice 

niso primerne za uporabo pri individualni učni uri. 

 

 

 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 

0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 2 13,3 2 13,3 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
uri 

0 0 1 6,7 0 0 3 20 11 73,3 15 100 
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13.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju SPOMINSKIH KARTIC NOTRANJIH ORGANOV 

Tabela 28: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri Spominskih karticah notranjih organov 

/ 
Zelo poučno in primerno 
/ 
Razvijanje samostojnosti (naravoslovne spretnosti in veščine) 
Zelo dobro 
Ni potrebno 
Nimam 
Nekoliko bi spremenila vrstni red pojasnil na eni kartici in se pri vseh karticah držala enakega 
zaporedja razlage: lega, zgradba, naloge, bolezni, zanimivosti. 
Pljuča: zapisano je »izmenjava plinov, dihanje« v bistvu je dihanje izmenjava plinov, torej bi 
mogoče bil pravilnejši zapis: Izmenjava plinov – dihanje. 
Ledvice: zapisano »naše najpomembnejše izločalo« :predlog: »najpomembnejši del izločal« še 
ena naloga izločal: uravnavanje koncentracije vode in soli v telesu. 
Koža: »Največji organ v telesu«; pravilneje: »Največji organ našega telesa« ali naš največji 
organ«. 
Nimam nobenih predlogov 
Jih nimam 
Jih ni, zelo dobro predstavljene naloge notranjih organov 
Nimam predlogov 
/ 
/ 
BP 

 

Pri popravi spominskih kartic (tabela 28) smo upoštevali predlog učitelja in se na vseh 

karticah držali enakega zaporedja razlage (lega, zgradba, naloge, bolezni, zanimivosti). 
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14.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri MODELU MOŽGANSKA KAPA za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 29: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Večina učiteljev (80 %) je ocenila, da je model možganska kapa vsebinsko in oblikovno 

prilagojen ter da so navodila za sestavo modela zelo primerna (80 %) za učence, ki se počasneje 

učijo. Nihče izmed učiteljev (tabela 29) ni ocenil uporabnosti modela na katerem koli področju 

kot neprimernega. Za uporabo gradiva pri urah rednega pouka je model zelo primeren (66,7 %). 

Nekoliko bolje so učitelji biologije ocenili uporabnost gradiv pri urah dopolnilnega pouka (73,3 

%), skupinski učni pomoči (73,3 %) in individualni učni pomoči (73,3 %). 

14.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju MODELA MOŽGANSKE KAPE. 

Tabela 30: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri modelu Možganska kapa 

/ 
Zelo poučno  
/ 
Zelo uporabno 
Jih nimam, zelo dobro 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 1 6,7 2 13,3 12 80 15 100 

Jasna navodila za 
sestavo 

0 0 0 0 1 6,7 2 13,3 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 2 13,3 2 13,3 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
uri 

0 0 0 0 2 13,3 2 13,3 11 73,3 15 100 
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nič 
Nimam 
Za takšno metodo dela je premalo časa, saj imamo v 8.razredu samo 1,5 ure na teden 
Nimam predlogov. 
Jih mogoče bi lahko uporabili model tudi pri čutilih (center sluha, vida), da učenci razumejo 
povezavo. 
Brez izboljšav, model je primeren 
Jih ni, super model 
/ 
BP 

 

V večini so učitelji biologije zapisali, da nimajo dodatnih predlogov in, da se jim zdi model 

zelo uporaben (tabela 30). Izpostavili bi samo komentar enega od učiteljev, ki je dejal, da imajo 

za takšno metodo dela v osmem razredu premalo časa, saj imajo učenci predmet biologijo na 

urniku le 2 šolski uri na teden. 

15.a Učitelje biologije smo vprašali v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri MISELNEM VZORCU ŽIVČEVJE za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 31: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Iz tabele 31 je razvidno, da se je več kot polovica učiteljev odločila, da je vsebina zelo primerna 

(60 %) za učence, ki se počasneje učijo. Učitelji so ocenili, da smo pri miselnem vzorcu 

upoštevali oblikovne prilagoditve in da je v splošnem miselni vzorec prilagojen učencem, ki se 

počasneje učijo. Le eden od učiteljev (6,7 %) je ocenil, da miselni vzorec ni primeren za to 

ciljno skupino učencev. Zanimalo nas je tudi, ali je povzetek primeren za učenje v domačem 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 

0 0 0 0 0 0 6 40 9 60 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Prilagojeno učencu, 
ki se počasneje uči 

0 0 1 6,7 3 20 2 13,3 9 60 15 100 

Povzetek primeren 
za učenje v 
domačem okolju 

0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 
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okolju. Glede na rezultate vidne v tabeli 31, je večina učiteljev mnenja (73,3 %), da je povzetek 

zelo primeren za učenje v domačem okolju. 

15.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju MISELNEGA VZORCA ŽIVČEVJE. 

Tabela 32: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri miselnem vzorcu Živčevje 

 

Miselni vzorec živčevje je oblikovan tako, da se List 1 lepi na List 2. Tako se učenci na prvem 

listu spoznajo z vsebino (delitev živčevja, zgradba, bolezni), ki je na drugem listu podrobneje 

zapisana. Na Listu 2 smo pri popravi priročnika upoštevali predloge učiteljev glede vsebine, ki 

smo jo tudi skrajšali (tabela 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
Refleks – nezavedni gib, zavemo še le kasneje, na tak način ohranimo telo  
V redu. Nimam dodatnih predlogov 
/ 
Preverjanje razumevanje sheme 
Jih nimam 
Mogoče malo več grafičnih prikazov kako deluje živčevje 
Manj podatkov naenkrat. 
Ne razumem pojma »LEPILO« 
Nimam predlogov za izboljšavo 
Manj vsebine na drugem listu 
Jih ni, opisi zelo dobri 
BP 
/ 
List 1 je dober, na listu 2 je preveč informacij. 
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16.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri MODELU KROMOSOMA za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 33: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Nekoliko več kot polovica učiteljev meni (53,3 %), da je model Kromosoma zelo primeren za 

razlago pojmov, kot so kromosom, gen in alel. Nihče izmed učiteljev ni ocenil uporabnosti 

modela na katerem koli področju kot neprimernega. Iz tabele 33 je razvidno, da je model 

kromosoma zelo primeren  (66,7 %) za uporabo pri uri rednega pouka, enak odstotek učiteljev 

je menil, da je uporaba modela pri dopolnilnem pouku, skupinski učni pomoči ter individualni 

učni pomoči. 

16.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju MODELA KROMOSOMA. 

Tabela 34: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri modelu Kromosom 

TRDITVE  Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Ustreznost modela 0 0 0 0 1 6,7 6 40 8 53,3 15 100 
Uporabnost pri 
redni uri 0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnosti pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
uri 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

/ 
Zelo v redu 
. 
Zelo uporabno 
Jih nimam 
Nič 
Primerno 
Namesto kroglic, bi obarvala ali obdala žico z različnimi barvami brez napisov. 
Nimam predlogov za izboljšave 
Nimam predlogov 
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Ker velika večina učiteljev ni imela dodatnih predlogov, smo model kromosoma v priročniku 

pustili nespremenjen (tabela 34). 

17.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri DELOVNEM LISTU KROMOSOM za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 35: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Več kot polovica učiteljev (66,7 %) je ocenila, da je izbira nalog na delovnem listu Kromosom 

zelo primerna za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Iz tabele 35 je 

razvidno, da so navodila nalog jasno sestavljena (66,7 %). V splošnem je delovni list kromosom 

oblikovno zelo primeren (80 %) in prilagojen (53,3 %) posebnim potrebam učencem, ki se 

počasneje učijo. Kar se tiče uporabnosti delovnega lista pri urah rednega pouka, se je 73,3 % 

Potrebno bi bilo še kakšno dodatno pojasnilo 
/ 
BP 
/ 
Dobro, nimam dodatnih predlogov 

TRDITVE Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Izbira nalog 
 

0 0 1 6,7 1 6,7 3 20 10 66,7 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Jasna navodila 0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 
Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 1 6,7 2 13,3 4 26,7 8 53,3 15 100 

Uporabnost pri 
redni uri 0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 1 6,7 5 33,3 9 60 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 2 13,3 3 20 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
pomoči 

0 0 0 0 2 13,3 3 20 10 66,7 15 100 



75 
 

učiteljev odločilo, da je gradivo zelo primerno za ure rednega pouka. Nekoliko nižji delež (60 

%) učiteljev je ocenil, da je delovni list zelo primeren pri urah dopolnilnega pouka, 66,7 % 

učiteljev meni, da je primeren pri urah skupinske učne pomoči, prav tako enak delež učiteljev 

pa ocenjuje, da je delovni list primeren tudi pri urah individualne učne pomoči. Nihče izmed 

učiteljev ni ocenil uporabnosti gradiv na katerem koli področju kot ne primernih. 

17.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju DELOVNEGA LISTA KROMOSOM 

Tabela 36: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije za delovni list Kromosom 

 

 

Pri popravi delovnega lista smo upoštevali predlog in izraz lokus, ki je za učence zelo 

abstrakten, spremenili v alelni par. Eden od učiteljev je tudi mnenja, da 4. naloga nikakor ni 

primerna za učence z učnimi težavami (tabela 36). 

 

 

 

 

 

/ 
Jih nimam 
Se v OŠ uporablja izraz lokus? Alelni par? 
Nimam dodatnih predlogov, v redu je 
/ 
/ 
Zelo uporabno 
Nič 
/ 
Nimam 
Pri 3. nalogi, bi mogoče bilo bolje, da bi zapisali, naj pobarvajo alele. 4.  naloga nikakor 
ni za učence z učnimi težavami 
Nimam predloga za izboljšave 
nimam 
Jih ni 
/ 
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 18.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri DELOVNEM LISTU KRIŽANKA za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 37: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Iz tabele 37 je razvidno, da je nekoliko več kot polovica učiteljev (53,3 %) ocenila, da je izbira 

vprašanj zelo primerna naši ciljni skupini učencev, le eden od učiteljev je ocenil, da vprašanja 

niso primerna za učenca, ki se počasneje uči. Večina učiteljev biologije (80 %) meni, da so 

oblikovne prilagoditve zelo primerne in več kot pol učiteljev (66,7 %) meni, da je križanka 

prilagojena učencem z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Delovni list križanka je 

po ocenah učiteljev zelo primeren (73,3 %) za uporabo pri rednih urah, enak odstotek učiteljev 

je menil, da je uporaba primerna pri dopolnilnem pouku in individualni učni pomoči. Le eden 

od učiteljev (6,7 %) je ocenil, da delovni list križanka ni primeren za uporabo pri dopolnilnem 

pouku in individualni učni pomoči. 

 

 

TRDITVE Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Izbira nalog 
 0 0 1 6,7 0 0 6 40 8 53,3 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 1 6,7 2 13,3 2 13,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
redni uri 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 1 6,7 0 0 3 20 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
pomoči 

0 0 1 6,7 1 6,7 2 13,3 11 73,3 15 100 
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18.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju DELOVNEGA LISTA KRIŽANKA 

Tabela 38: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri delovnem listu Križanka 

 

Glede na dodatni predloge (tabela 38), ki so nam jih dali učitelji biologije, je v splošnem 

križanka zelo primerna za ponavljanje, utrjevanje in preverjanje usvojenega znanja. Pri popravi 

smo upoštevali predlog in popravili tretje vprašanje na delovnem listu križanka. 

19.a Učitelje biologije smo vprašali v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri POVZETKU DEDOVANJE za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 39: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

/ 
Recesivni – se izrazi, če sta oba enaka (ne le oba) 
Zelo v redu za ponavljanje, utrjevanje in preverjanje usvojenega znanja 
/ 
Primerno 
Jih nimam 
Nič 
Nimam 
3 vprašanje je zelo nerazumljivo. Npr. Kako imenujemo različici dveh genov, ki vsebujeta zapis 
za isto lastnost? 
Nimam predloga za izboljšave 
nimam 
BP 
/ 
Jih ni, naloga odlično predstavljena v križanki 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 6 40 1 6,7 8 53,3 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 2 13,3 3 20 2 13,3 8 53,3 15 100 

Povzetek primeren 
za učenje v 
domačem okolju 

0 0 1 6,7 1 6,7 4 26,7 9 60 15 100 
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Več kot polovica učiteljev (66,7 %) je mnenja, da je povzetek vsebinsko zelo primeren za 

učence, ki se počasneje učijo. Nekaj več kot polovica učiteljev (53,3 %) je ocenila, da smo 

upoštevali oblikovne prilagoditve in je povzetek zelo prilagojen (53,3 %) za te učence. Le 2 

učitelja (13,3 %) sta mnenja, da povzetek ni prilagojen naši ciljni skupini učencev. Menimo, da 

bi pri oblikovnih prilagoditvah dobili višje ocene, če bi učiteljem dali v pregled povzetek 

oblikovan na A3 listu. Iz tabele 39 je razvidno, da je povzetek zelo primeren (60 %) za učenje 

v domačem okolju, le eden od učiteljev meni (6,7 %), da povzetek ni primeren za učenje v 

domačem okolju. 

19.b Zanimalo nas je tudi ali bi učenec s povzetkom dosegel minimalne standarde 

znanja. 

Tabela 40: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev glede doseganja minimalnih standardov 
znanja 

 f f (%) 

 DA 15 100 
 NE 0 0 
SKUPAJ 15 100 

 

Vsi učitelji so ocenili, da bi učenci s povzetkom Dedovanje dosegli minimalne standarde znanja 

(tabela 40). 

19.c Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju POVZETKA DEDOVANJE 

Tabela 41: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije za povzetek Dedovanje 

/ 
Če imata oba starša modre oči, še ne pomeni, da sta homozigotna, lahko jih imajo tudi 
heterozigoti ali ne? Mislim, da barva oči ni monogenetska lastnost. Pri punetovem kvadratu 
moraš vedeti katero vrsto dedovanja imaš – ali dominantni, intermediano al … da veš kako se 
izražajo lastnosti …  
V redu 
/ 
Vsebinsko je super, tudi ostalo za učno sposobnejše učence. Besedilo bi razdelila na več 
posameznih delov. 
Jih nimam 
Nič 
/ 
Manj podatkov 
Za učenca z učnimi težavami je vse prenatrpano in premalo razčlenjeno 
Nimam predloga za izboljšave 
Jih nimam 
Jih ni, slikovni in vsebinski prikaz kvaliteten 
BP 



79 
 

Pri popravi povzetka smo upoštevali predlog (tabela 41) in namesto barve oči, ki ni 

monogenetska lastnost (čeprav je v nekaterih potrjenih učbenikih še zmeraj prikazana kot 

monogenetska lastnost), uporabili priraslo ušesno mečico. Učiteljem se povzetek zdi premalo 

razčlenjen in prenatrpan. S tem se tudi strinjamo, saj smo v ocenjevanje poslali povzetek na A4 

listu. Odločili smo se, da bomo povzetek dedovanje oblikovali kot kratko knjižico, ki bo bolj 

primerna za učenje pri učencih, ki se počasneje učijo.  

20.a Učitelji biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri AKTIVNOSTI IZUMI RASTLINO za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 42: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Večina učiteljev biologije (80 %) je ocenila, da je aktivnost Izumi rastlino zelo primerna za 

učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja (tabela 42). Kar se tiče uporabnosti, 

nihče izmed učiteljev ni ocenil, da aktivnost ni primerna za uporabo na katerem koli področju. 

Večina učiteljev (80 %) je mnenja, da je aktivnost uporabna pri urah rednega pouka, za nekoliko 

slabši odstotek (73,3 %) so učitelji biologije ocenili, da je aktivnost uporabna pri urah 

dopolnilnega pouka, skupinski učni pomoči in individualni učni pomoči. 

 

TRDITVE  Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Praktična 
aktivnost 
 

0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
redni uri 

0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 
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20.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju AKTIVNOSTI: IZUMI RASTLINO 

Tabela 43: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri aktivnosti Izumi rastlino 

 

 

Aktivnost Izumi rastlino je za učence, ki se počasneje učijo, zelo uporabna, saj so sami tudi 

uspešnejši pri izvajanju praktičnih dejavnosti in radi sodelujejo v manjših skupinah (tabela 43). 

Učiteljem biologije se je ta aktivnost zdela zelo primerna, zato poprava ni bila potrebna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
Super  
/ 
Zelo ustvarjalno 
/ 
Super, te slikice uporabljam 
Jih nimam 
/ 
Zelo dobra ideja! 
Nimam 
BP 
Nimam predloga za izboljšave 
Jih nimam 
BP 
Jih ni, slikovno zelo dobro predstavljeno 
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21.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri KARTICAH PRILAGAJANJE ORGANIZMOV NA OKOLJE za učence, ki 

se počasneje učijo. 

Tabela 44: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Vsi učitelji (100 %) so ocenili, da so sličice na karticah zelo primerne. Sama aktivnost je tudi 

zelo prilagojena (86,7 %) učencem z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Iz tabele 

44 je razvidno, da je večina učiteljev (93,3 %) ocenila, da je aktivnost zelo uporabna tako pri 

urah rednega pouka, dopolnilnega pouka, skupinske učne pomoči ter individualne učne pomoči. 

21.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju KARTICAH: PRILAGAJANJE ORGANIZMOV NA OKOLJE. 

Tabela 45: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri karticah Prilagajanje organizmov na okolje 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Ustrezne slikice na 
karticah 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 0 0 2 13,3 13 86,7 15 100 

Uporabnost pri 
redni uri 

0 0 0 0 0 0 1 6,7 14 93,3 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 0 0 1 6,7 14 93,3 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 0 0 14 93,3 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 0 0 14 93,3 15 100 

/ 
Jih nimam 
/ 
Zelo uporabno 
nič 
BP 
Nimam predlogov za izboljšave 
Jih nimam, vse je ok. 
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Učiteljem biologije se je ta aktivnost zdela zelo primerna, zato poprava ni bila potrebna (tabela 

45). 

22.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri DELOVNEM LISTU EVOLUCIJA za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 46: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Večina učiteljev biologije (73,3 %) je ocenila, da je izbira nalog na delovnem listu Evolucija 

zelo primerna za učence, ki se počasneje učijo. Iz tabele 46 je razvidno, da so učitelji biologije 

oblikovne prilagoditve ocenili kot zelo primerne (93,3 %). Učni list evolucija je torej zelo 

prilagojen (66,7 %) učencem, ki se počasneje učijo. Kar se tiče uporabnosti delovnega lista, so 

učitelji ocenili, da je delovni list zelo primeren za uporabo pri rednem pouku (93,3 %), pri urah 

BP 
Nimam, uporabno 
Nimam predloga za izboljšave 
Jih nimam 
Jih ni, dobra ideja 
/ 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

f f 
(%) 

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

f f (%) 

Izbira nalog 
 

0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 0 0 1 6,7 14 93,3 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
redni uri 

0 0 0 0 0 0 1 6,7 14 93,3 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 
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dopolnilnega pouka (80 %), skupinski učni pomoči (73,3 %) in individualni učni pomoči (73,3 

%). 

22.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju DELOVNEGA LISTA EVOLUCIJA 

Tabela 47: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri delovnem listu Evolucija 

 

Učitelji za delovni list niso imeli nobenih dodatnih predlogov, zato je delovni list po popravi 

ostal nespremenjen (tabela 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
V redu je, nimam dodatnih predlogov. 
/ 
Zelo uporabno 
Jih nimam, zelo dober delovni list 
nič 
nimam 
Jih nimam, vse je ok. 
BP 
Nimam predloga za izboljšave 
Jih nimam 
Jih ni, zelo kvalitetno predstavljena in zastavljena vprašanja 
BP 
/ 
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23.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri KLJUČNIH POJMIH EVOLUCIJA za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 48: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

Iz tabele 48 je razvidno, da je večina učiteljev (80 %) ocenila razlago ključnih pojmov kot zelo 

primerno, hkrati pa so ocenili, da so zelo primerne (86,7 %) tudi fotografije, ki ponazarjajo 

pojme. V splošnem je ta aktivnost zelo prilagojena (73,3 %) učencem z učnimi težavami, ki 

počasneje usvajajo znanja. Večina učiteljev je ocenila, da so ključni pojmi, predstavljeni v 

obliki puzzlov, zelo primerni za uporabo pri rednih urah (80 %), urah dopolnilnega pouka (80 

%), skupinski učni pomoči (80 %) in individualni učni uri (73,3 %). 

23.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju KLJUČNIH POJMOV EVOLUCIJA. 

Tabela 49: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri ključnih pojmov vsebinskega sklopa Evolucija 

/ 
/ 
V redu je vse 
/ 
Zelo uporabno 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Razlaga pojmov 
 0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Primerne 
fotografije 

0 0 0 0 1 6,7 1 6,7 13 86,7 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Uporabnost pri 
rednem pouku 0 0 0 0 0 0 3 20 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 1 6,7 2 13,3 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 12 80 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
uri 

0 0 0 0 1 6,7 3 20 11 73,3 15 100 
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Jih nimam 
nič 
nimam 
BP 
/ 
Nimam predloga za izboljšave 
Jih nimam 
/ 
Jih ni, ker so ključni pojmi predstavljeni na ta način dobra ideja. 
BP 

 

Učitelji za ključne pojme v obliki puzzlov niso imeli nobenih dodatnih predlogov, zato jih 

nismo popravljali (tabela 49). 

 

24.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri POVZETKU EVOLUCIJA za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 50: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Glede na rezultate, zbrane v tabeli 50, opazimo, da se večini učiteljev zdi povzetek Evolucije 
vsebinsko zelo primeren (73,3 %) za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. 
Prav tako je več kot polovica učiteljev ocenila, da so oblikovne prilagoditve (60 %) zelo 
primerne za našo ciljno skupino učencev in je povzetek v splošnem zelo prilagojen (66,7 %) 
učencem, ki se počasneje učijo. Povzetek je zelo primeren (66,7 %) za učenje v domačem 
okolju. 

 

 

TRDITVE 
 

Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Vsebina 
 0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 0 0 0 0 1 6,7 5 33,3 9 60 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Povzetek primeren 
učenju v domačem 
okolju 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 
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24.b Zanimalo nas je ali bi učenci s povzetkom dosegli minimalne standarde znanja. 

Tabela 51: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev glede doseganja minimalnih standardov 
znanja 

 

 

 

Vsi učitelji so ocenili, da učenci s povzetkom Evolucija dosežejo minimalne standarde znanja 

(tabela 51). 

24.c Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju POVZETKA EVOLUCIJA. 

Tabela 52: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri povzetku Evolucija 

 

Učitelji pri povzetku Evolucija (tabela 52) niso imeli nobenih dodatnih predlogov. Vsebinske 

strukture povzetka pri popravi nismo spreminjali. Povzetek smo iz A4 lista zgolj povečali na 

A3. 

 

 

 

 

 

 f f (%) 

DA 15 100 
NE 0 0 
SKUPAJ 15 100 

/ 
V redu  
/ 
Zelo uporabno 
/ 
Jih nimam 
nič 
Manj podatkov na eni strani 
BP 
/ 
Nimam predloga za izboljšave 
Jih nimam 
Jih ni 
/ 
BP 
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25.a Učitelje biologije smo vprašali, v kolikšni meri se jim zdi posamezni vidik primeren 

in dosežen pri DELOVNEM LISTU ČLOVEK/ŠIMPANZ za učence, ki se počasneje učijo. 

Tabela 53: Prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učiteljev biologije pridobljenih z evalvacijskim 
vprašalnikom 

 

 

Več kot polovica učiteljev je ocenila, da ima delovni list Človek/šimpanz zelo primeren tip 

naloge za učence, ki se počasneje učijo. Iz tabele 53 je razvidno, da je delovni list oblikovno 

zelo prilagojen (73,3 %). Nihče od učiteljev ni ocenil uporabnosti gradiv na katerem koli 

področju kot neustreznih. Iz tabele 53 je razvidno, da je delovni list zelo primeren in uporaben 

pri uri rednega pouka (66,7 %), uri dopolnilnega pouka (66,7 %), skupinski učni pomoči (66,7 

%) ter individualni učni uri (66,7 %). 

 

25.b Učitelje biologije smo prosili za njihove dodatne predloge, ki bi doprinesli k 

izboljšanju DELOVNEGA LISTA ČLOVEK/ŠIMPANZ. 

Tabela 54: Prikazuje dodatne predloge učiteljev biologije pri delovnem listu Človek/šimpanz 

/ 
V redu , nimam dodatnih predlogov 
/ 

TRDITVE Sploh ni 
primerno 

Ni 
primerno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Primerno Zelo 
primerno 

SKUPAJ 

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

Izbira nalog 
 0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Oblikovne 
prilagoditve 

0 0 0 0 0 0 4 26,7 11 73,3 15 100 

Prilagojeno 
učencu, ki se 
počasneje uči 

0 0 0 0 2 13,3 3 20 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
redni uri 0 0 0 0 0 0 6 40 9 60 15 100 

Uporabnost pri 
dopolnilnem 
pouku 

0 0 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
skupinski učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 

Uporabnost pri 
individualni učni 
pomoči 

0 0 0 0 1 6,7 4 26,7 10 66,7 15 100 
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Super 
Jih nimam 
nimam 
Namesto velikosti telesa (gorila je lahko večja od človeka), bi lahko dali obliko prsnega koša, 
pri odmaknjenost prstov na nogi pa je bolj vidna odmaknjenost palca od ostalih prstov. Pri 
lobanjah bi bilo bolje, da zapišejo razlike, ker bo z barvicami vse popisano in težko vidno. 
Nimam predloga za izboljšave 
Mislim, da je boljše za učence, če zapišejo razlike 
Dober delovni list 
Jih nimam 
Jih ni 

 

Pri popravi delovnega lista smo upoštevali predlog učitelja (tabela 54) in namesto velikosti 

telesa dali obliko prsnega koša. Pri drugi nalogi, kjer morajo učenci pobarvati razlike med 

človeško in šimpanzjo glavo, smo dodali primer ene razlike in jo nato tudi zapisali. 

26. Splošna ocena priročnika 

Tabela 55: Prikazuje splošno oceno učiteljev biologije 

Splošna ocena priročnika 1 2 3 4 5 SKUPAJ 

f 0 0 1 5 9 15 
f (%) 0 0 6,7 33,3 60 100 

 

Učitelji so na koncu ovrednotili še priročnik. Iz tabele 55 je razvidno, da je 60 % učiteljev 

ocenilo priročnik z oceno 5, 33,3 % učiteljev ga je ocenilo s 4 ter en učitelj je dal priročniku 

oceno 3. 

3.8.2 Povzetek rezultatov evalvacijskega vprašalnika 
 

 V splošnem bi lahko glede na ocene učiteljev povzeli, da je bil priročnik dobro oblikovan. Za 

učence, ki se počasneje učijo, smo v priročniku pripravili različna gradiva (delovne liste, 

povzetke, slovar ključnih pojmov, ideje za praktično delo, modele), pri katerih so učitelji 

ovrednotili vsebino, oblikovne prilagoditve, razumljivost ter uporabnost gradiv pri urah 

rednega pouka, dopolnilnega pouka ter skupinski in individualni učni pomoči. Pred samo 

pripravo gradiv smo pregledali učni načrt Naravoslovje za srednje poklicno izobraževanje in 

tako dali poudarke na tiste cilje iz učnega načrta, s katerimi se bodo učenci, ki se počasneje 

učijo, še srečali. Učitelji so nam nato v sklopu evalvacijskega vprašalnika zaupali tudi predloge, 

ki bi naša gradiva še dodatno izboljšali in približali posebnim potrebam učencev. Gradiva, ki 

se nanašajo na različne vsebinske sklope, smo barvno ločili, tako da so lahko učenci, ki se 

počasneje učijo, med samim učenjem tudi bolj organizirani. V priročnik smo vključili tudi 
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splošne in specifične strategije poučevanja, ki jih avtorji M. Kavkler (2004b), L. Pajič Rotvejn 

(2004), J. Košir (2011c), Ambrožič (2011), S. Chauhan (2011), Udeani in Philomena (2012), 

Borah idr. (2013), Berdut idr. (2017), Mitchell (2018) priporočajo za poučevanje učencev, ki 

se počasneje učijo, hkrati pa so te strategije priporočljive za poučevanje vseh učencev v razredu. 

Berdut idr. (2017) predlagajo, da pri poučevanju učencev, ki se počasneje učijo, vključimo 

humor, kar smo pri nekaterih povzetkih skušali upoštevati z uporabo stripov. Pri pripravi nalog 

na delovnih listih smo uporabili več nalog izbirnega tipa, to so naloge obkroževanja in 

povezovanja, izogibali pa smo se nalogam dopolnjevanja in nalogam esejskega tipa, saj imajo 

učenci, ki se počasneje učijo, težave pri priklicu besed (Chauhan, 2011). V priročnik smo 

vključili tudi gradiva, pri katerih se lahko učenci učijo tudi s pomočjo opazovanja slik, saj smo 

glede na izsledke naše raziskave ugotovili, da so učenci, ki se počasneje učijo, dobri v 

opazovanju. 

Izsledki pričujoče razsiskave nakazujejo, da so močna področja učencev, ki se počasneje učijo, 

predvsem fina motorika, ki se kaže predvsem pri praktičnem delu, tehničnih spretnostih in 

likovni vzgoji. Zanimiv je podatek, da so učitelji biologije kot močna področja učencev, ki se 

počasneje učijo, izpostavili, da so le-ti dobri tudi pri športni vzgoji, kar je v nasprotju z mnenji 

nekaterih avtorjev, ki menijo, da so ti učenci nerodni, nekoordinirani, kar se kaže na področju 

rokopisa, športnih dejavnosti in manipuliranja z laboratorijskimi pripomočki (Magajna, 2004; 

Borah idr., 2013). Izsledki pričujoče raziskave nakazujejo, da je skupinsko učenje primerna 

strategija poučevanja pri učencih, ki se počasneje učijo, s tem se strinjajo tudi številni avtorji 

kot so M. Kavkler, (2004b), S. Chauhan, (2011), J. Košir, (2011b), Mitchell, (2018), Vini, 

(2016), Berdut idr., (2017), Vasudevan, (2017). 

Pri oblikovnih prilagoditvah kot so večja pisava, večji razmak med vrsticami, ne serifne pisave 

smo si pomagali s delom avtorice M. Košak Babuder (2011) in se jih držali pri sestavi in 

oblikovanju vseh gradiv. Povzamemo lahko, da je za učence, ki se počasneje učijo, nujno, da 

jim učitelji pripravijo povzetke (v A3 formatu) in slovar ključnih pojmov na koncu vsakega 

vsebinskega sklopa, saj smo glede na izsledke pričujoče raziskave ugotovili, da ti učenci v veliki 

večini pri usvajanju znanja ne uporabljajo učbenikov, v zvezkih in delovnih zvezkih pa imajo 

napačne ali nepopolne zapise; s tem se strinjajo tudi avtorji J. Košir (2011b), Berdut idr., (2017), 

Vasudevan (2017).  
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4. ZAKLJUČNE MISLI IN SKLEPI 
 

Biologija je naravoslovna veda, ki se ukvarja z veliko vprašanji, s katerimi se učenci srečujejo 

med odraščanjem. Če želimo, da učenci odrastejo v odgovorne posameznike, ki imajo  spoštljiv 

odnos tako do narave kot tudi do svojega zdravja, je pomembno, da se pri predmetu biologija 

srečajo z vsebinami, ki zajemajo problematiko okolja, nalezljive bolezni, genskega inženiringa 

itd. (Reiss in Kampourakis, 2018). Izsledki mednarodne raziskave PISA, kjer se preverja 

naravoslovna pismenost,  so pokazali, da 15 % slovenskih učencev in učenk še zmeraj ne dosega 

temeljne ravni naravoslovne pismenosti in ta odstotek je od leta 2006, ko se je Slovenija 

pridružila mednarodni raziskavi, konstanten (Pedagoški inštitut, 2019). 

Učenci, ki se počasneje učijo, spadajo v skupino učencev s splošnimi učnimi težavami in v 

primerjavi z vrstniki dosegajo nižje standarde znanja (Kavkler, 2004a). Njihovi primanjkljaji 

se kažejo predvsem pri razumevanju in usvajanju abstraktnih vsebinskih sklopov, generalizaciji 

in transferju znanja, kratkotrajnem in dolgotrajnem pomnjenju, jezikovnem izražanju, 

organizaciji, socialni integraciji, koncentraciji, pozornosti, motivaciji, slabi samopodobi in 

samorefleksiji (Kavkler, 2004a; Shaw, 2010; Košir, 2011b; Borah 2013; Vasudevan, 2017; 

Berdut idr., 2017). 

Rezultati prvega dela raziskave, ki smo jih pridobili preko spletne  ankete, so pokazali, da imajo 

učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, velike težave tudi pri predmetu 

biologija, čeprav je predmet sam po sebi zelo življenjski. Večina učiteljev biologije, ki so 

sodelovali v naši raziskavi je mnenja, da je učni načrt za to skupino učencev prezahteven in 

preobširen, saj veliko vsebinskih sklopov vsebuje pojme, ki si jih učenci zelo težko zapomnijo. 

Učenci, ki se počasneje učijo, med učenjem ne uporabljajo učbenikov, saj ti niso prilagojeni 

njihovim posebnim potrebam, zato učitelji velikokrat posegajo po dodatnih razlagah, dodatnem 

slikovnem gradivu ter videih, s katerimi bi učencem lahko olajšali pomnjenje in usvajanje 

novega znanja. Učitelji menijo, da bi moralo biti za te učence tudi bolje poskrbljeno, torej več 

diferenciacije in manj snovi. Učenci, ki se počasneje učijo, težje in počasneje usvajajo znanja, 

saj so tudi v prevelikih učnih skupinah. 

Vemo, da učenci, ki se počasneje učijo, pri predmetu biologija praviloma nimajo strokovne 

podpore svetovalnih delavcev in specialnih rehabilitacijskih pedagogov, saj so ti »rezervirani« 

za predmete slovenščina, matematika in angleščina. Dodatna pomoč, ki so je učenci deležni, se 

praviloma izvaja v obliki dopolnilnega pouka, kar smo ugotovili tudi v naši raziskavi, vendar 
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učitelji, ki so sodelovali v pričujoči raziskavi, opozarjajo, da učenci z učnimi težavami, ki 

počasneje usvajajo znanja, le redko obiskujejo ure dopolnilnega pouka,  ki se praviloma izvajajo 

dva-krat mesečno po eno šolsko uro. Pomembno je, da učitelji biologije pregledajo tudi učni 

načrt za naravoslovje v srednješolskem poklicnem izobraževanju in učenca opremijo z znanjem, 

ki ga bo zares potreboval tudi pri nadaljnjem izobraževanju. 

Ugotovili smo, da je prilagajanje metod in pristopov za poučevanje učencev z učnimi težavami, 

ki počasneje usvajajo znanja, zelo zahtevno delo, sploh za učitelja začetnika, ki na začetku svoje 

poklicne poti nima veliko izkušenj s poučevanjem te skupine učencev. Ugotovili smo, da je 

značilnosti učencev, ki se počasneje učijo, lažje razumeti v teoriji, če pa želiš teorijo uresničiti 

v prakso, potrebuješ veliko pomoči in podpore celotnega tima (specialni pedagog, socialni 

delavec …), vključno z vodstvom šole ter seveda starši. Če celoten tim skupaj z vodstvom šole 

in starši deluje tako, da iščejo učenčeva močna področja, učence spoštujejo in podpirajo, 

verjamem, da s takšnim načinom dela pomagajo marsikateremu učencu, da razvije svoj poln 

potencial. 

Končna evalvacija priročnika za učitelje biologije je pokazala zadovoljive rezultate. Gradiva, 

ki so jih ocenjevali učitelji, so bila v splošnem dobro vsebinsko strukturirana in menim, da so 

nekatere ideje, ki smo jih v priročniku predstavili, uporabne tako pri urah rednega pouka kot 

tudi dopolnilnega pouka. V okviru evalvacije smo od učiteljev biologije dobili tudi nekaj zelo 

dobrih predlogov za izboljšavo gradiv v priročniku, ki smo jih tudi v veliki meri upoštevali. 

Zanima pa nas, kakšen priročnik bi sestavili, če bi imeli pri poučevanju ciljne skupine učencev 

več izkušenj – tega se morda res lotimo kdaj v prihodnosti. 
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VIII 

 

6. PRILOGA A: Analiza spletnega vprašalnika (25. 3. 2019 – 25. 5. 2019) 

1. Po katerih značilnostih prepoznate 
učence z učnimi težavami, ki počasneje 
usvajajo znanja? 

Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenci, ki se počasneje učijo, so med poukom 

zelo zadržani, odsotni, ne sodelujejo v 

razgovoru, se ne vključujejo aktivno v pouk. 

Razlagi med poukom ne sledijo, odmikajo 

pogled. Če jih izzoveš, ne dobiš odgovorov na 

večino vprašanj, ne delajo domačih nalog, med 

učenjem ne uporabljajo i-učbenikov. 

Zadržani in odsotni, odmikajo pogled. 
Ne vključujejo se aktivno v pouk. 
Ne vedo odgovorov na vprašanja. 
Nizka motivacija za šolsko delo. 
Težave s koncentracijo. 
Nemir. 
Počasnejše delo. 
Težave z načrtovanjem in organizacijo. 
Dodatne verbalne razlage. 
Dodatna navodila za vaje. 
Pomanjkljivi in neurejeni zapisi. 
Slabša sposobnost uvidevanja bistva. Težave 
na miselni ravni. 
Težave pri razumevanju in povezovanju 
pojmov. 
Zmanjšana sposobnost kritičnega mišljenja. 
 

Nizka samopodoba 
 
Pomanjkanje interesa za 
šolo 
Šibek kratkoročni/delovni 
spomin 
Pomanjkanje interesa za 
šolo 
Šibko vzdrževanje 
pozornosti 
 
 
Slabo načrtovanje in 
organizacija 
 
Težave pri pisanju 
 

Samopodoba 
 
Motivacija in učenje 
Pomnjenje 
 
 
 
Pozornost 
 
 
 
Izvršilne funkcije 
 
Motorične sposobnosti 
 
Splošne kognitivne 
sposobnosti 

Motnje koncentracije, slabša pozornost, 

nemirnost, nezbranost 

Učenci so pri samostojnem delu zelo počasni, 

pogosto se kar izgubijo. Pri laboratorijskem 

delu in aktivnostih potrebujejo dodatna 

navodila in razlago. Imajo pomanjkljive zapise 

v zvezkih in delovnih zvezkih. 

Ne razumejo temeljne vsebine, osnovnih 

pojmov si ne predstavljajo, še težje pa si jih 

zapomnijo, zato imajo slabe ocene. 



IX 

 

 

 

2. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili 
z DA, bi mi, prosim, zaupali, kakšno 
izkušnjo oz. strategijo, ki ste jo uporabili pri 
poučevanju? 

Koda 2. reda Koda 2. reda Kategorija 

Učitelji povabijo učence na individualno uro 

ali dopolnilni pouk, kjer uporabljajo drugačna 

gradiva in konkretne materiale. Na 

individualnih urah mu pomagajo tudi pri delu z 

viri.  

Učitelji uporabljajo diferenciacijo učnega 

procesa, pri notranji diferenciaciji jih uvrstijo v 

skupino z lažjimi nalogami. 

 

Za te učence upoštevajo minimalne standarde 

znanja. 

Učencem pripravijo kratke povzetke, po 

katerih se učijo. 

 

Individualne ure, dopolnilni pouk. 
Konkreten material. 
Pomoč pri delu z viri. 
 
Notranja diferenciacija. 
Prilagojena težavnost nalog. 
 
 
Minimalni standardi znanja. 
 
Pomoč pri urejanju učnega gradiva. 
 
Spodbujanje vrstniške pomoči, sodelovalno 
učenje 

Kurikularno okolje 
 
Didaktično okolje 
 
 
 
Kurikularno okolje 
 
 
 
Minimalni standardi znanja 
Socialno učno okolje 
 
 

Prilagoditev učnega 
okolja 
 
 
Strategije učenja 
 
Prilagoditve učnega 
okolja 
 
 
Učni načrt (Standardi 
znanja) 
Prilagoditve učnega 
okolja 

 

Manjša sposobnost povezovanja pojmov, 

zmanjšana sposobnost sklepanja in kritičnega 

mišljenja, 

vsebin ne povezujejo z vsakdanjim življenjem. 

 

O večini učencev, ki imajo učne težave, si že 

seznanjen na uvodnih sestankih. Nekateri 

učenci imajo že individualiziran program, v 

katerem so zapisane prilagoditve 

 
Težave s posploševanjem 
in uporabo znanj. 
 
Sodelovanje med učitelji. 
 
Individualizacija in priporočene prilagoditve. 

 
Počasnejše usvajanje 
 
Počasnejšo usvajanje 
(mejne intelektualne 
sposobnosti) 
 
 
Težave s kratkoročnim in 
delovnim spominom 
 
 
Kurikularno učno okolje 

 
 
Splošne kognitivne 
sposobnosti 
 
 
Pomnjenje 
 
 
 
Prilagoditve učnega 
okolja 



X 

 

Učencem pomaga, če jim pri določenih 

nalogah in aktivnostih pomagajo nadarjeni 

učenci ali učenec z boljšimi zmogljivostmi. 

 
 
 
Sprotno preverjanje zapisov, preverjanje 
razumevanja. 
Povezovanje vsebine z vsakodnevnim 
življenjem. 
Dodatne verbalne razlage, dodatna navodila. 
 
Veliko vaj in ponavljanja. 
 
Multisenzorno poučevanje. 
 
Dodatna razlaga, slikovno gradivo, 
poenostavljen jezik. 
 
Upoštevanje sposobnosti učencev. 
Poudarjanje močnih področij. 

Socialno okolje 
 
 
 
 
Didaktično učno okolje 
 
Avtentičnost nalog 
 
Kurikularno okolje 
 
 
Kurikularno okolje 
Pomnjenje 
 
Didaktično učno okolje 
 
 
Didaktično učno okolje 
 
 
 
 
Socialno učno okolje 
Strategije učenja 
 
Strategije poučevanja 
 
Primeri iz vsakdanjega 
življenja 
 
 
 
 
 

Prilagoditev učnega 
okolja 
 
 
Prilagoditev učnega 
okolja 
 
 
Strategije učenja 
 
Prilagoditve učnega 
okolja 
 
 
 
 
Prilagoditve učnega 
okolja 
 
 
 
Močna področja in 
interesi 
 
Prilagoditve učnega 
okolja 
 
Strategije učenja 
 
Strategije poučevanja 
 
 
 
 

Sprotno preverjanje zapiskov v zvezku ali v 

delovnem zvezku. Sprotno preverjanje 

razumevanja snovi. 

Učencem je pomagalo, če se vsebina in pojmi 

navezujejo na vsakdanje življenje. Učencem je 

potrebno navodila še dodatno razložiti in 

preveriti razumevanje le-teh.  

 

Ti učenci potrebujejo več ponavljanja. 

Učenci, ki se počasneje učijo, snov hitreje 

usvojijo, če jim to prikažemo z modeli, 

animacijami, posnetki, zanimivimi filmskimi 

produkcijami (National Geografic). 

Učenci pri pouku potrebujejo dodatno 

poenostavljeno razlago z uporabo primernega 

slikovnega gradiva. 

 

Upoštevanje sposobnosti učencev in njihovih 

močnih področij 

Primer: Učenci prinesejo v šolo rastline 

(regrat, vijolico iz domačega vrta). Primerjajo 

rastline med seboj in ugotavljajo razlike – med 

regrati in med vijolicami. Ugotovijo, da vpliva 

na velikost, razraščanje, cvetenje itd. veliko 

dejavnikov okolja in tudi dedna zasnova. 

Učenje s konkretnim materialom. 
Poučevanje z primeri iz vsakdanjega 
življenja. 
 

Učencem, ki počasneje usvajajo znanja, 

pomagam s kratkimi in jasnimi zapiski. 

Urejanje učnih gradiv 
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Kurikularno učno okolje Prilagoditve učnega 
okolja 

 

 

3. Kakšno je vaše mnenje glede zahtevnosti 
učnega načrta za učence z učnimi težavami, 
ki počasneje usvajajo znanja? 

Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Določene vsebine, ki so v učnem načrtu za 

biologijo, so za te učence preobsežne in 

zahtevne ter premalo življenjske. Učni načrt je 

za njih prilagojen z minimalnimi standardi 

znanja, vendar se mora učenec veliko učiti, če 

želi minimalne standarde tudi doseči. 

Določene vsebine zahtevne. 
Preobsežne vsebine. 
Premalo življenjske vsebine. 
 
Učenci se morajo veliko učiti. 
 
Prezahteven učni načrt. 
Individualizirano delo. 
 
 
 
Premalo ur v osmem razredu. 
Zahteven učni načrt. 
Zahteven za vse učence. 
 
 
Učni načrt ni zahteven. 
Učitelj avtonomno določa vsebine. 
Minimalni standardi znanja. 
 
Biologija v 9. razredu je zahtevnejša kot v 8. 
razredu. 

Preobsežne vsebine 
Prezahtevne vsebine 
Vsebine premalo povezane 
z vsakdanjim življenjem 
 
 
Prezahteven učni načrt 
Individualizirano delo 
 
 
Premalo ur 
 
Zahteven učni načrt za vse 
učence 
 
 
Učitelj sam izbira vsebine 
Minimalni standardi znanja 
 
 
Biologija 9 zahtevnejša od 
biologije 8 

Vsebina 
 
Avtentičnost vsebin 
 
 
Individualizacija 
 
 
 
Premalo ur  
 
Zahteven učni načrt 
 
Učni načrt ni zahteven 
– minimalni standardi 
znanja 
Učitelj avtonomen pri 
izbiri vsebine 
 
Zahtevnejša vsebina v 
9. razredu 

Učni načrt je za učence, ki se počasneje učijo, 

prezahteven. 

Učitelj mora delo individualizirati. 

Učni načrt je zahteven že glede števila ur 

biologije, ki jih imamo v 8. razredu na teden 

(1,5h). 

Učni načrt za biologijo v 8 razredu je zahteven 

za vse učence, ne le za učence z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanja. 

Učni načrt ni zahteven, saj učitelj avtonomno 

določa vsebine. Za te učence so dovolj 

minimalni standardi znanja 

Biologija 9 je za učence z učnimi težavami 

težja in zahtevnejša kot biologija 8. 
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4. a Katera snov (vsebinski sklopi) iz 
učnega načrta biologije za 8. razred 
osnovne šole, je po vašem mnenju 
najbolj kompleksna in zahtevna za 
učence z učnimi težavami, ki počasneje 
usvajajo znanja? 

Koda 2. reda Kategorija 

Učencem dela težave zgradba celice in 

celična delitev (mitoza in mejoza). 

Celice in dedovanje. 

Zgradba celice. 
Mitoza in mejoza. 
 
 
 
Zgradba organov in naloge 
določenih organov. 
 
Zahtevna terminologija. 
 
 
Hormonalni sistem. 
Živčni sistem. 
Odbija jih terminologija. 
Zgradba in delovanje izločal. 
Krvna obtočila. 
 
Sklepanje in posploševanje znanja. 

C: Celica in dedovanje 
 
 
 
 
 
 
D: Zgradba in delovanje človeka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: Raziskovanje in poskusi 

Podrobna zgradba posameznih organov 

in naloge vseh gradbenih delov. 

Anatomija človeškega telesa v celoti 

zahtevna zaradi strokovnih izrazov. 

 

Velike težave jim predstavljajo 

hormonalni in živčni sistem (odbije jih 

sama terminologija pojmov) in zgradba 

in delovanje. 

Izločala. 

Krvna obtočila. 

Velike težave jim povzročajo tudi. 

zaključki in rezultati pri raziskovalnem 

delu. 
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4.b Katera snov (vsebinski sklopi) iz 
učnega načrta biologije za 9. razred 
osnovne šole, je po vašem mnenju 
najbolj kompleksna in zahtevna za 
učence z učnimi težavami, ki 
počasneje usvajajo znanja? 
 

Koda 2. reda Kategorija 

Učencem dela največje težave prav 

dedovanje, izražanje lastnosti, podrobno 

poznavanje DNK, prenos lastnosti 

(dominanten/recesiven). 

 

Pri genetiki se pogosto izgubijo, saj je 

veliko strokovne terminologije in novih 

pojmov. 

Izražanje lastnosti 
dominanten/recesiven. 
Podrobna zgradba DNK. 
 
Pri genetiki se izgubijo. Strokovna 
terminologija. 
Novi pojmi. 
 
Evolucija. 
 
Razvrščanje organizmov. 

H: Dedovanje 
 
 
 
 
 
I: Biotehnologija 
J: Evolucija 
 
 
K: Razvrščanje organizmov 

Evolucija, biotehnologija in energija v 

živih sistemih 

Razvrščanje organizmov 
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5. Kako ocenjujete prilagojenost učbenikov pri biologiji (8. 
razred) za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 
znanja. 

Koda 2.reda Koda 3.reda Kategorija 

Učitelji opažajo, da so novejši učbeniki že manj obsežni in imajo 

poudarjene bistvene dele snovi. 

Dobri so e- učbeniki, vendar se jih učenci, ki počasneje usvajajo 

znanja, ne poslužujejo. 

Učenci, ki se počasneje učijo, učbenikov, ne uporabljajo, za njih 

je v učbenikih zagotovo preveč zapisanih besed, saj so po večini 

tudi slabi bralci. 

 

Terminologija je ustrezna, grafični organizatorji včasih 

prezahtevni oz. nepregledni 

Novejši učbeniki manj obsežni. 
Poudarek na ključnih pojmih. 
E-učbeniki do dobri, vendar 
jih ti učenci ne uporabljajo. 
 
Težave pri branju. 
 
Ustrezna terminologija. 
Nepregledni grafični  
organizatorji. 
 
Ustrezni ključni pojmi, 
terminologija, grafični 
organizatorji. 
 
Razmisli, pojasni, raziskuj, 
izvedi poskus. 
Kritično mišljenje. 
 
Učitelj naredi dodatne liste za 
laboratorijske vaje 
 
V učbenikih odvečni pojmi. 
Premalo vpadljivi ključni 
pojmi. 
Zmedejo jih istopomenski 
pojmi. 
 
 
 

Vsebinsko manj 
obsežni 
 
Poudarjanje ključnih 
besed 
Pomanjkanje interesa 
za šolo 
 
Težave pri branju 
 
Vsebinsko ustrezno. 
Slikovno nepregledno 
 
Vsebinsko in slikovno 
ustrezno 
 
Kritično mišljenje 
Višje taksonomske 
stopnje 
 
Delovni listi 
 
 
Odvečni pojmi. 
Premalo vpadljivi 
 
Zmedejo jih 
istopomenski pojmi 
 
 

Obseg  
 
Strategije 
učenja 
 
Motivacija in 
učenje 
 
Branje 
 
Vsebinsko 
ustrezno 
Slikovno 
nepregledno 
 
 
 
 
Višje 
pojmovanje 
znanja 
 
 
Učila 
 
 
Vsebinska 
struktura 
 
 

V 8.razredu je v učbenikih ustrezna terminologija, grafični 

organizatorji so ustrezni. 

Ključni pojmi so ustrezni: »razmisli in pojasni ter raziskuj«, 

»izvedi poskus«, saj učence navajajo na kritično razmišljanje in 

raziskovanje. 

Vendar bi za manj uspešne učence morali navesti še kratka 

navodila za laboratorijske vaje. To sicer izvede učitelj z dodatnimi 

učnimi listi. 

 

Učbeniki so pogosto opremljeni z odvečnimi pojmi. Tisto, kar pa 

je pomembno, je ponekod v majhnem oblačku. Terminologija je 

zahtevna; učence zmedejo pojmi, ki pomenijo enako (obkrajno ali 

periferno živčevje, nožnica/vagina ...); s tem se pojmi samo 

množijo. 
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Najbolje je, da imajo učenci zvezek, v katerega delajo jasne 

zapise, saj imajo delovni zvezki premalo prostora za pisanje, 

beležke. 

Učbeniki 

 
 
 
Učenci naj uporabljajo zvezek, 
v katerega delajo zapise. 
Delovni zvezki imajo premalo 
prostora za pisanje. 

 
 
Zvezek za zapise 
 
 
Strategija pisanja 
 
 

 
 
 
 
Učni 
pripomočki 
 
 
Pisanje 

 

 

6. Kako ocenjujete prilagojenost učbenikov pri biologiji (9. 
razred) za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 
znanja? 

Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Posebnih prilagoditev v učbenikih za te učence ni, ključni pojmi 

in povzetki so ustrezni, vendar bi lahko bili v obliki miselnega 

vzorca ali pojmovne mape. 

Učbenik ima pri vseh vsebinah enako obliko. Rubrika dejavnosti 

navaja učence na kritično razmišljanje, raziskovanje. 

Za manj uspešne učence bi morali navesti še kratka navodila za 

laboratorijske vaje. 

Posebnih prilagoditev ni. 
 
Ustrezni ključni pojmi in 
povzetki. 
 
Miselni vzorci, pojmovne mreže. 
Učbeniki I-rokus 
Delovni listi 
 
 
Učenje preko iger. 
Računalniška tehnologija. 
 
 
Zahtevna terminologija pri 
vsebinah, kot so celica, 
dedovanje, kloniranje. 
 

Posebnih prilagoditev 
ni 
Ustrezni ključni pojmi 
in povzetki 
 
 
 
Delovni listi 
 
 
Strategije učenja 
 
 
Strokovna 
terminologija 
 
 
Nepregledno 

Ni posebnih 
prilagoditev 
 
Razvijanje 
naravoslovnih 
kompetenc 
 
 
Učila 
 
Strategije 
učenja 
 
 
 
 
 

V 9. razredu uporabljajo I-rokus plus. Za učence, ki počasneje 

usvajajo znanja, so na voljo razne naloge preko iger in 

tekmovanj z računalnikom. 

Zahtevna terminologija je predvsem pri vsebinah, kot so celica, 

dedovanje, kloniranje.  

Pri nekateri snovi je že toliko besedila, da se sploh ne znajdejo, 

takoj izgubijo voljo, če je terminologija zahtevna je vse skupaj 

še težje. Povzetki so običajno zelo skopi, razlaga pojmov je 

včasih preveč abstraktna. 

Težava ni v vsebinskih sklopih, temveč so nekatere vsebine 

preveč podrobne. Pogrešam več življenjske vsebine – predvsem 
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prvo pomoč: teorijo/ prakso. Kako konkretno si učenci lahko 

pomagajo ali nudijo pomoč pri nezgodah, ki se lahko zgodijo. 

Ne znajdejo se med besedilom. 
Izgubijo voljo. 
Zahtevna terminologija 
Skopi povzetki 
Vsebine so preveč podrobne. 
 
Več življenjske vsebine 
Prva pomoč: teorija/praksa 
Kako si lahko pomagajo pri 
nezgodah. 
Preveč vsebine, 
premalo slikovnega gradiva. 
 
Več primerov in nalog za 
spodbujanje in iskanje lastnih 
primerov. 

 
Strokovna 
terminologija 
Preobsežne vsebine 
 
Vsebina povezana z 
vsakdanjim življenjem 
Preobsežna poglavja 
Premalo slikovnega 
materiala 
 
Motivacija 

Vsebinska 
struktura 
 
 
Oblikovna 
struktura 
 
 
 
Vsebinska 
struktura 
 
 
 
 
Slikovna 
struktura 
 
Motivacij in 
učenje 

Za te učence je v učbenikih preveč besedila in premalo slikovnih 

in grafičnih ponazoritev. Več bi moralo biti navedenih primerov 

in vprašanj ali nalog za spodbujanje in iskanje lastnih primerov. 

 

 

 

7. Katera učila in učne pripomočke največkrat uporabljate, 
ko prilagajate abstraktne vsebine iz učbenikov za učence z 
učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja? 

Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dodatna slikovna gradiva, čim več eksperimentiranja, učni listi, 

vsebine, predstavljene s posnetki, filmčki, ki so del i-učbenika, 

ali modeli, ki jih učenci med poukom sami izdelajo. 

 

Slikovna gradiva. 
Praktično delo. 
Delovni listi. 
Učenje z modeli, ki jih sami 
izdelajo. 

Praktično delo 
(eksperimentiranje). 
Delovni listi 
Učenje z modeli 
 

Razvijanje 
naravoslovnih 
kompetenc 
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V šolo prinesejo tudi živ material (rastline iz vrta), upoštevajo 

nasvete svetovalk s študijskih srečanj, uporabljajo različne 

spletne vire. 

Upoštevajo prilagoditve, če so za učenca predlagane ali 

določene. 

Uporaba računalnika, interaktivnih iger, pojmovne mape. 

 
 
Živ material. 
Uporaba računalnika. 
 
Pojmovne mreže. 
 
Individualizacija učnega 
procesa 
 
 
 
Mikroskopski preparati, modeli 
ušesa, zgradba kože, skelet. 
Model človeka z organi. 
Power-Point. 
Animacije. 
 
 
 

 
 
Konkreten material 
Razvijanje 
naravoslovnih 
kompetenc 
 
Kurikularno okolje 
 
 
 
Učenje z modeli 
Mikroskopiranje 
 
Multisenzorno 
poučevanje 
Uporaba PP- 
predstavitev 
 
 

 
 
Učne 
strategije 
 
 
 
Prilagoditve 
učnega okolja 
 
 
 
Učne 
strategije 
 
Učne 
strategije 
 
Multisenzorno 
poučevanje 

Mikroskopske preparate, modele ušesa, oko, zgradba kože, 

skelet, celice, model človeka z organi, Power Point, animacije. 

 

 

 

8. Na kakšen način prilagajate preverjanje in ocenjevanje 
znanja za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 
znanja? 

Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Pri pisnem ocenjevanju znanja ima učenec podaljšan čas 

pisanja. 

Večja pisava, barvni listi, več prostora za odgovore, z 

markerjem so označeni ključni pojmi. 

Časovna prilagoditev. 
 
Prilagoditve gradiva. 
 
 
 

Kurikularno učno okolje 
 
 
Didaktično okolje 
 
 

 
 
 
 
 
 

Učencu je omogočeno pisanje preizkusa znanja v dveh delih, 

kjer ima naloge razdeljene glede na svoje potrebe, navodila in 
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ključna vprašanja so podčrtana ali okrepljena. Po potrebi pišejo 

preizkus znanja izven razreda s spremljevalcem. 

V testu so minimalni standardi. Več nalog dopolnjevanja in 

povezovanja, ter manj nalog esejskega tipa. 

Test razdeljen na dva dela. 
Prilagojena težavnost nalog. 
Pisanje s spremljevalcem. 
 
Več nalog dopolnjevanja in 
povezovanja, manj pisanja. 
 
Poudarek na ustnem 
ocenjevanju znanja, 
napovedano ustno 
ocenjevanje. Prilagojen nivo 
vprašanj, podvprašanja 
 
Podaljšan čas ustnega 
ocenjevanja. 

Kurikularno okolje 
 
 
 
 
 
 
 
Kurikularno okolje 
 
 
 
 
Časovna prilagoditev 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prilagoditve 
preverjanja 
in 
ocenjevanja 
znanja 

Glede na tip učenca je poudarek na ustnem ocenjevanju, ustno 

spraševanje imajo napovedano. Nivo vprašanj prilagodimo, med 

spraševanjem jih usmerjam s pomočjo podvprašanj, več časa za 

odgovarjanje 

Ustno spraševanje imajo razdeljeno na več delov. 

 

 

 

9. Kakšen odnos imate s starši teh učencev? Se starši in 
učenci samoiniciativno obračajo na vas za pomoč? Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Starše največkrat zanima termin ocenjevanja in iz česa naj se 

otrok uči, starši in učenci se samoiniciativno zelo redko obračajo 

na nas, raje na razrednika/razredničarke. 

 

Dobro sodelovanje s starši, skupaj premagujemo ovire in 

načrtujemo, kako lahko dosežemo določen cilj. 

Termin ocenjevanja. 
 
Literatura za učenje. 
Za pomoč se obrnejo na 
razrednika. 
 
Dobro sodelovanje. 
Skupaj premagujemo ovire. 
Načrtujemo doseganje ciljev. 

 
 
Socialno učno okolje 
 
 
 
Socialno učno okolje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Po predaji oddelkov si učitelji med seboj povedo posebnosti in 

prilagoditve za določene učencev, kateri pristopi so za učence 

primernejši, zato do večjih težav ne pride. 
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Učitelji želijo staršem sami posredovati informacije o uspehu 

svojega otroka. 

Učence spodbujam k sodelovanju in samostojnem delu med 

poukom. 

 

 

 

 

 
Učitelji med seboj sodelujejo. 
Primernejši pristop k 
poučevanju 
 
 
Sprotno informiranje staršev o 
delu in uspehu. 
 
Spodbujanje učencev in 
omogočanje aktivnega pouka. 
 
 
Starši so posesivni. 
Nekateri bi imeli konkretna 
vprašanja. 

 
Socialno učno okolje 
 
Kurikularno učno okolje 
 
 
Socialno učno okolje 
 
 
Motivacija učenja 
 
 
Socialno okolje 

Prilagoditve 
učnega 
okolja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilagoditve 
učnega 
okolja 
 
 
Učne 
strategije 

Odnos s starši je včasih malo preveč posesiven. Starši so tisti, ki 

se obračajo k nam po pomoč, nekateri bi hoteli kar konkretna 

vprašanja. 

 

 

 

Vprašanje: Ali bi želeli na temo učencev z učnimi 
težavami, ki počasneje usvajajo znanja, kaj 
dodati? 

Koda 2 reda Kategorija 

»Mislim, da bi morali biti za te učence bolje 

poskrbljeno, več diferenciacije manj snovi.« 

Za te učence bi moralo biti bolje 
poskrbljeno. 
Diferenciacija. 
 
Težje in počasnejše usvajajo učne 
vsebine. 
Premalo časa za usvajanje znanja 
Velike učne skupine. 

Prilagoditve učnega 
okolja 
 
 
Splošne kognitivne 
sposobnosti 
 
Časovna organizacija 

»Ti učenci težje in počasneje usvajajo učne vsebine – 

za to jim je na razpolago premalo časa, so v 

prevelikih učnih skupinah in potrebno je poiskati 

njihova močna področja.« 

»Takih otrok je v zadnjem času vedno več, zato je 

prav, da jim nudimo posebno obravnavo.« 
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»Kadar imajo starši dobro mnenje o šoli in delu v 

njej, potem se pozna to tudi na delu, trudu in 

motivaciji učenca, v nasprotnem primeru je vse 

težje« 

 

 

Močna področja. 
 
Vedno več takih otrok. 
 
Prav je, da jih posebej obravnavamo. 
 
Če imajo starši dobro mnenje, se učenci 
bolj trudijo, so bolj motivirani. 
Odločba. 
 
Dodatna strokovna pomoč. 
Učitelj se jim individualno posveti. 
 
Naraščanje števila odločb. 
 
Razvajenost ali lenoba. 
 
Težave psihomotoričnega stanja. 

Interesi in močna 
področja 
 
Prevelike učne skupine 
 
Interesi in močna 
področja 
Naraščanje učencev, ki 
počasneje usvajajo 
znanja 
 
 
 
Posebna obravnava 
učencev z učnimi 
težavami. 
 
Predsodki 
 

»Večina učencev z učnimi težavami ima danes 

odločbo in DSP, zato se učitelji lahko posvetimo tem 

učencem individualno. Na žalost pa je teh odločb 

vedno več in nekatere izmed njih so včasih 

vprašljive; ali gre bolj za razvajenost in nedelo 

učenca ali pa so res prisotne težave psihomotoričnega 

stanja.« 



XXI 
 

PRILOGA B: Poprava gradiva 
Slika 3: Prikazuje pojmovno mrežo, ki smo jo poslali v ocenjevanje učiteljem biologije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Slika 4: Prikazuje pojmovni mreži po popravi 
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Slika 5: Prikazuje grafični organizator preden smo ga poslali učiteljem v evalvacijo 

Slika 6: Prikazuje grafični organizator po popravi 
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PRILOGA C:  PRIROČNIK ZA UČITELJE BIOLOGIJE 
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10. VSEBINSKI SKLOP: CELICA IN DEDOVANJE
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MIKROSKOPIRANJE

Univerzalen delovni list najdete pod prilogo 4.
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MOŠKA SPOLNA
CELICA CELICA

MITOZA

MITOZA

MEJOZA

ZIGOTA

+
=

VLOGA MITOZE:VLOGA MEJOZE:

OPLODITEV



i 
 

, PRI BIOLOGIJI V 
 

 

 

 

 

Pred vami je 
posebnimi potrebami 

anja. V 

, v katerih so predstavljene bistvene 

sledijo prilagoditve in strategije dobre 
porabite pri 

individualnem delu ali skupinskem delu. V 

v najbolj 
kompleksni in zahtevni za to podskupino 

 

pod vodstvom izr. prof. dr. Marije Kavkler in 
izr. prof. dr. Jelke Strgar. 

 

 

                                                                                                                   Avtorica: Tadeja Kosi 

 

 

 

 

OPOMBA  enakovredno za  in . Enako izraz 

 velja enakovredno za  in 

. 

  

 
KAZALO 

RASTLINSKA CELICA

Rastlinam pravimo tudi EVKARIONTI, saj imajo v celicah razvito JEDRO.

:

 
- NADZORUJE

KROMOSOME.

KROMOSOMI 
- v njih je DEDNI ZAPIS. 

MOLEKULE DNA.

VAKUOLA – 
- v njej je VODA
- OVENI.
- .

.
- pri tem se 

- ZELENE BARVE

Rastline, si v procesu fotosinteze iz OGLJIKOVEGA DIOKSIDA in VODE, s 
SVETLOBE, pridelajo . Zato jim pravimo tudi 

PROIZVAJALCI.

VAKUOLA

KROMOSOM

KLOROPLAST

- 

  izdelovanje PAPIRJA

- .

Rastline, si v procesu fotosinteze iz OGLJIKOVEGA DIOKSIDA in 
VODE, s pomočjo SVETLOBE, pridelajo HRANILA. Zato jim pravimo 
tudi PROIZVAJALCI.



, VELIKOSTI in NALOGI

KRVNE CELICE
po telesu 

zaradi 
CELIC

impulze

CELICE 

POVZETEK – CELICA

 EVKARIONTSKE CELICE in 
PROKARIONTSKE CELICE.

MITOZA N N
       
MEJOZA – nastajanje S
                      celice je S
 

CELIC, TKIVA
 ORGANE, ORGANSKE SISTEME.

ORGANSKI 
SISTEM

ORGANTKIVOCELICE

RASTLINSKA CELICA BAKTERIJSKA CELICA

VAKUOLA
KLOROPLAST
DNA

NE 

DA

DA

DA

NE 

NE 

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

SLIKA CELICE
PROKARIONTSKA 
CELICA

EVKARIONTSKA 
CELICA

EVKARIONTSKA 
CELICA

GLIVNA CELICA

NE

DA

DA

DA

DA

EVKARIONTSKA 
CELICA

PROCESI V CELICI

NE

DA

NE NE

NEDA

DA

DA

RASTLINSKA CELICA GLIVNA CELICA

DA

tvorijo možgane in 
živce. Celice lahko 
vzdražimo (prenašajo 
živčne impulze).

shranjujejo energijo in 
te izolirajo.



DNA

NITASTI IZRASTKI

REP

Z DEDNIM MATERIALOM

Mislim, ti v 
resnici sploh nisi    

Kot, da naju 

prenašava. TO NI 

Ej, 
ne razumem, 

naju, sploh si nisva 

PROKARIONTI, saj v celici nimajo 

NE

KAKO?

NE 

STRES

BAKTERIJE IN VIRUSI

i 
 

, PRI BIOLOGIJI V 
 

 

 

 

 

Pred vami je 
posebnimi potrebami 

anja. V 

, v katerih so predstavljene bistvene 

sledijo prilagoditve in strategije dobre 
porabite pri 

individualnem delu ali skupinskem delu. V 

v najbolj 
kompleksni in zahtevni za to podskupino 

 

pod vodstvom izr. prof. dr. Marije Kavkler in 
izr. prof. dr. Jelke Strgar. 

 

 

                                                                                                                   Avtorica: Tadeja Kosi 

 

 

 

 

OPOMBA  enakovredno za  in . Enako izraz 

 velja enakovredno za  in 

. 

  

 
KAZALO 

TIP 3

DEDNA SNOV

Virusnih okužb NE zdravimo z antibiotiki, zato jih zdravniki ne predpisujejo. Lahko pa si lajšamo težave tako, da veliko počivamo 
in pijemo dovolj tekočine.



POVZETEK – GENETIKA

 – DEDNO SNOV in DEDOVANJE.

“V DNA SVETU”

A...T...C...G

A...T...C...G

A...T...C...G

ADENIN - TIMIN
CITOZIN - GVANIN

avtorsko delo

MOLEKULA DNA . 
.

Najdemo jo na , v 

KROMOSOMI – DNA in 
BELJAKOVIN.

» « 4 

OSNOVNI GRADNIKI in so ENAKI pri 

KROMOSOM

GEN

DNAADENIN s TIMINOM
CITOZIN z GVANINOM

46 KROMOSOMOV

 ENAKI. 
ZADNJEM

SPOLNA KROMOSOMA. 

ENAK DEDNI ZAPIS (DNA) VSAKE 

MOLEKULA DNA, je dedna snov, ki nosi zapis naših DEDNIH INFORMACIJ. 
Med celično delitvijo se NATANČNO PODVOJI.
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I –
 C

E
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MIKROSKOP

Je naprava za 
opazovanje 
objektov, ki so 
premajhni, da bi jih 
zaznali s prostim 
očesom.

EVKARIO
NTSKA

CELICA

Celica ima 
zapleteno zgradbo. 
V celici imajo 
razvito jedro v 
katerem se nahaja 
molekula DNA.

ENOCELIČNI

ORGANIZMI

Nekatere s prostim 
očesom ne 
zaznamo. Vsi 
življenjski procesi 
(dihanje, izločanje, 
prehranjevanje) 
potekajo na ravni 
ene celice.

MNOGOCELIČNI

ORGANIZMI

Sestavljeni iz več 
tisoč celic. Celice so 
specializirane za 
določene naloge in 
se združujejo v tkiva, 
tkiva v organe, 
organi pa v 
organske sisteme.

PROKARIO
NTSKA

CELICA

Preprosto zgrajena 
celica, brez 
celičnega jedra. 
Molekula DNA se 
nahaja prosto v 
celici.
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MITOZA 
Je celična delitev 
telesnih celic. Pri 
tem nastaneta iz 
ene celice dve 
genetsko ENAKI 
celici.

PREKRIŽANJE

KROMOSOMOV

KROMOSOM
Nitasta struktura, ki 
jo najdemo v jedru 
celic. Sestavljena je 
iz molekule DNA in 
beljakovin.

MOLEKULA

DNA

Je v obliki dvojne 
vijačnice in nosi 
dedni zapis.

MEJOZA

Je nastajanje spolnih 
celic (v modih pri 
moških in jajčnikih pri 
ženskah. Pri tem 
nastanejo 4 genetsko 
različne celice, vsaka s 
svojim unikatnim 
dednim zapisom.

Med mejozo se 
kromosom, ki ga 
dobiš od mame, in 
kromosom, ki ga 
dobiš od očeta. 
prekrižata. Zato se 
otroci istih staršev 
med seboj razlikujejo.
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11. VSEBINSKI SKLOP: ZGRADBA IN DELOVANJE ČLOVEKA
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MOŽGANI

LEGA: nahajajo se v lobanji.
ZGRADBA: zgrajeni so iz možganskih celic in  
                    jih delimo na levo in desno     
                    poloblo.
NALOGE: potrebujemo jih za izvajanje hotenih   
     gibov, razumevanje jezika, učenje
     razmišljanje, govorjenje.
BOLEZNI: možganska kap, demenca, multipla 
skleroza, epilepsija, Parkinsonova bolezen

 LEGA: leži na levi zgornji strani trebušne      
             votline pod trebušno predpono in      
             izgleda kot vreča v obliki črke J.
ZGRADBA: zgrajen je iz več plasti gladkih     
                   mišic, ki se krčijo in raztezajo.
NALOGA: izloča prebavne sokove. V njem se  
                 prebavlja hrana. V enem dnevu     
                 žleze izločijo tudi do 2 litra   
                 želodčnih sokov.
BOLEZNI: trebušna viroza, rane na želodcu

PLJUČA

LEGA: ležijo v prstnem košu 
ZGRADBA: so mehek, spužvast organ brez     
                    mišičnega tkiva, razdeljena na    
                    levo in desno pljučno krilo.
NALOGA: izmenjava plinov – dihanje
BOLEZNI: prehlad, bronhitis, pljučni rak 
(kajenje)

JETRA

LEGA: ležijo tik pod trebušno prepono 
NALOGE:  razstrupljajo škodljive snovi
                  skladiščijo sladkor v obliki glikogena
                  skladiščijo vitamine in minerale.
                  v njih nastaja žolč, ki sodeluje pri    
                  prebavi maščob
BOLEZNI: ciroza jeter (prekomerno pitje 
alkohola), zamaščenost jeter, hepatitis A, B, 
C.
ZANIMIVOST: eden od redkih organov, ki se 
lahko obnavlja.

SRCE

LEGA: leži v prsnem košu, malce pomaknjen  
            na levo stran.
ZGRADBA: je votla mišica, zgrajena iz levega  
                    in desnega preddvora in levega in  
                    desnega prekata, zaklopk in žil.
NALOGA: poganjanje krvi, bogate z kisikom,    
                  po telesu
BOLEZNI:  srčna kap, visok krvni tlak,      
popuščanje srca.
ZANIMIVOST: srce lahko dnevno prečrpa     
      okrog 7000 litrov krvi.

LEGA: ležijo na zadnji steni trebušne votline    
           levo in desno ob hrbtenici.

NALOGA: Izločajo seč, ki nastane pri presnovi  
     beljakovin.
                 Ledvice čistijo kri s precejanjem.
     Uravnavajo koncetracijo vode in soli  
     v telesu.
BOLEZNI: pri nekaterih ljudeh ledvice slabo 
precejajo kri ali pa je sploh ne. Ti ljudje morajo 
hoditi na DIALIZE.

TANKO ČREVO

LEGA: leži med 
želodcem in debelim 
črevesom.

ZGRADBA: površina 
tankega črevesa je 
pokrita z milijon 
drobnimi resicami.

NALOGA: vsrkavanje 
hranil

DEBELO ČREVO

KOŽA

LEGA: meja med organizmom in okoljem.
ZGRADBA: zgrajena je iz vrhnjice, usnjice in   
                    podkožja.
NALOGA: uravnava telesno temperaturo (ko    
      nam je vroče, se znojimo in s tem    
                  ohlajamo telo, kaj pa ko nas zebe?).  
      V njej so čutnice, ki zaznajo dotik,   
                  toploto, bolečino.

BOLEZNI: žulji, mozolji, bradavice, opekline.
ZANIMIVOST: največji organ našega telesa.

LEGA: tanko črevo se 
nadaljuje v debelo črevo. 
Začetek debelega 
črevesa imenujemo 
slepo črevo.

NALOGA: Vsrkavanje 
vode, vitaminov in 
mineralov in  izločanje 
blata.

ŽELODEC LEDVICE
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DENDRITI

AKSON

DEL TELO
E

BOLEZ
CEL

- USKLAJENO delovanje ORGANOV in        

  priprava ODGOVOROV nanje.

CELICA
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REFLEKS – nezavedni gib, saj se ga zavemo šele kasneje.

VBOD

ČUTILNO ŽIVČNO VLAKNO

HRBTENJAČA

GIBALNO ŽIVČNO VLAKNO

MIŠICA

SKRČENJE PRSTA

POMEMBNI ZA PREŽIVETJE, NA TAK NAČIN 
OHRANJAMO TELO

Takojšen odziv na 
nevarnosti (umik roke, če 
se zabodeš, dotakneš 
vročega predmeta).

- MOŽGANI 
  (veliki možgani, mali možgani  in      
   možgansko deblo)

- HRBTENJAČA  

Živčne celice se NE OBNAVLJAJO kot ostale celice v 
telesu, zato so poškodbe lahko TRAJNE. 
Če se med padcem udariš v glavo in poškoduješ center 
za vid v velikih možganih, lahko oslepiš, kljub temu, da 
so tvoje oči in vidni živec zdravi.

DUŠEVNE BOLEZNI:

- DEPRESIJA (žalost, izguba zanimanja za okolico)
- SHIZOFRENIJA (izmišljanje dogodkov, haluciniranje)

 OBKRAJNO ŽIVČEVJE:

- VSI ŽIVCI V NAŠEM TELESU

- zgrajeni so iz živčnih vlaken

čutilno ŽV gibalno ŽV

OSREDNJE ŽIVČEVJE

Sporočila potujejo od ČUTIL po ČUTILNIH živčnih vlaknih 
do HRBTENJAČE v MOŽGANE. 
Možgani obdelajo sporočilo in pošljejo odgovor po 
GIBALNIH živčnih vlaken do mišic. 
Telo se odzove z gibom.

- ŽIVČNE CELICE sestavljajo živčevje. 

- Med seboj se POVEZUJEJO v mreže,      
  po katerih se nenehno pretakajo signali.

MREŽE ŽIVČNIH CELIC ti omogočajo, da 
se učiš in si stvari zapomniš.
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DELOVNI LIST

alela istega gena

alela različnega gena

dominantni alel

heterozigot

homozigot

recesiven alel

A

B

t

d

A

b

T

d

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 2.

3.

Na spodnji sliki je prikazan kromosom. Oglej si sliko in reši spodnja vprašanja.

OBKROŽI. Kromosome najdemo v

A celični membrani

B celičnem jedru

C celični steni

Z mikroskopom so najbolj vidni med

Na zgornji sliki z barvicami pobarvaj gene, ki ležijo na istem alelnem paru na 
kromosomu.

Spodnjim pojmom v označen okvir zapiši število, ki ga puščica na zgornji sliki ustrezno 
prikaže.

A celičnim dihanjem

B fotosintezo

C celično delitvijo

4.
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7

NAVPIČNO

1. Kako imenujemo alel, ki ga označujemo    
    z malimi tiskanimi črkami in se izrazi, če  
    sta oba enaka?     
4. Kodominanten alel je značilen pri      
    dedovanju _________skupin.
5. Kako imenujemo zbirko vseh vidnih      
    lastnosti organizma?
6. Zbirko vseh genov v organizmu          
    imenujemo?
8. Če smo za neko lastnost heterozigotni,  
    pomeni, da smo od staršev dobili       
    ______________ alela.

VODORAVNO

2. Odsek DNA, ki vsebuje navodilo za   
    izgradnjo ene beljakovine?
3. Kako imenujemo različici dveh   
    genov, ki vsebujeta zapis za isto    
    lastnost?
7. Kako imenujemo različice, ki se  
    dedujejo z geni?
9. Kako imenujemo alel, ki ga       
    iznačujemo z velikimi tiskanimi  
    črkami in pri dedovanju vedno       
    prevlada?
10. Osnove dedovanja je postavil         
     Gregor____________. 

Reši spodnjo križanko

DEDOVANJE



1.

2.

3.

T t

T

t

T T

T

Tt

t tt

T t

T

t
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T

Tt

t tt

JA
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DEDOVANJE  je prenašanje lastnosti s staršev na potomce.

GREGOR MENDEL
                                 še danes.

 

GEN

DNA

GEN –

zapis ene 

– ALELI.
–

–

HETEROZIGOTNA
        ALELA

HOMOZIGOTNA 
        ALELA

GENOTIP – FENOTIP – Stanje 

– DEDOVANJE
POVZETEK – DEDOVANJE

1.

POVZETEK – DEDOVANJE

T t

T

t

TT

T

Tt

t tt

T t

T

t

TT

T

Tt

t tt

JA
Z!

DEDOVANJA!

recesivna alela (tt), zato je Stewie manjši.

2.

DEDOVANJE  je prenašanje lastnosti s staršev na potomce.

GREGOR MENDEL je s svojimi poskusi odkril osnovne mehanizme dedovanja, ki  
                       veljajo  še danes.

postava, višina telesa, krvne 

BELJAKOVINE
GENIH. 

GEN

DNA

GEN – odsek DNA,
ki nosi informacije za 
zapis ene 

GREGOR MENDEL



4.

5.

TIPI ALELOV:

- DOMINANTNI alel –
–

- RECESIVNI alel –
–

- KODOMINANTEN alel –

- NEPOPOLNO DOMINANTEN alel – izrazi se vmesna lastnost. + =

hh

H

Hh

Hh

1. 2.

3. 4.
Hhh

h Hh

H

- Mama ima dva alela za     

   je  DOMINANTEN. 

  las je RECESIVEN

temnolasi

3.

Ker od vsakega starša dobimo en gen za določeno lastnost (na primer: obliko 
ušesne mečice) se gen lahko pojavlja v več RAZLIČICAH – ALELI.
Alela, ki jih podedujemo od staršev, sta lahko ENAKA – homozigotna (oba starša 
imata prosto ušesno mečico..) ali RAZLIČNA – heterozigotna (eden od staršev 
ima prosto ušesno mečico, drugi priraslo ušesno mečico.) 

HETEROZIGOTNA
        ALELA

HOMOZIGOTNA 
        ALELA

GENOTIP – Je 
zbirka vseh genov 
oz. alelov, ki jih imaš 
v telesu 
(heterozigoten / 
homozigoten).

FENOTIP – Stanje 
izraženih lastnosti 
osebka v določenih 
okoljskih razmerah 
(barva oči, las, 
velikost telesa ...)

4.

TIPI ALELOV:

- DOMINANTEN alel – bo zmeraj prevladal nad učinkom recesivnega.       
  Označujemo ga z velikimi tiskanimi črkami (R,H) – rjave oči, temna barva las
- RECESIVEN alel – alel ima učinek samo, če sta prisotna OBA (hh).      
  Označujemo jih z malimi tiskanimi črkami (r, h) – zelene barve oči, svetli lasje
- KODOMINANTEN alel – izrazita se oba alela nekega gena (tako se dedujejo  
   krvne skupine)
- NEPOPOLNO DOMINANTEN alel – izrazi se vmesna lastnost. + =

5.

HH

hh

H

Hh

Hh

1. 2.

3. 4.
Hhh

h Hh

H

- Mama ima dva alela za     
   temno barvo las (HH).
- alel za temno barvo las  
   je  DOMINANTEN. 

- Oče ima dva alela    
   za  svetlo barvo          
   las (hh)
- alel za svetlo barvo      
  las je RECESIVEN

GENOTIP: 100% Hh

FENOTIP: vsi potomci bodo 
temnolasi, saj dominanten alel 
vedno PREVLADA nad učinkom
recesivnega. 

KVADRAT KRIŽANJA

Z njim lahko napovemo možnosti genetskih kombinacij pri SPOLNEM razmnoževanju
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SMERNICE ZA DELO Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI, KI 
POČASNEJE USVAJAJO ZNANJA, PRI BIOLOGIJI V 
OSNOVNI ŠOLI 

 

PRIROČNIK ZA UČITELJE BIOLOGIJE 

 

 

Pred vami je priročnik, ki vas bo seznanil s 
posebnimi potrebami učencev z učnimi 
težavami, ki počasneje usvajajo znanja. V 
prvem delu priročnika so zbrana teoretična 
izhodišča, v katerih so predstavljene bistvene 
značilnosti učencev z učnimi težavami, ki 
počasneje usvajajo znanja. V nadaljevanju 
sledijo prilagoditve in strategije dobre 
poučevalne prakse, ki jih lahko uporabite pri 
poučevanju biologije v osmem in devetem 
razredu osnovne šole pri rednih urah, 
individualnem delu ali skupinskem delu. V 
priročniku so predstavljene aktivnosti za 

določene vsebinske sklope iz učnega načrta za 
biologijo, ki so po mnenju učiteljev najbolj 
kompleksni in zahtevni za to podskupino 
učencev z učnimi težavami.  

Priročnik je nastal v okviru magistrske naloge 
pod vodstvom izr. prof. dr. Marije Kavkler in 
izr. prof. dr. Jelke Strgar. 

Upam, da vam bo priročnik v pomoč pri 
prilagoditvi vašega ustvarjalnega poučevanja 
pri pouku biologije za učence z učnimi 
težavami, ki počasneje usvajajo znanja. 

 

                                                                                                                   Avtorica: Tadeja Kosi 

 

 

 

 

OPOMBA: V tem priročniku velja izraz učenec enakovredno za učenca in učenko. Enako izraz 

učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico

. 
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DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

Izumi rastlino, ki lahko 
shranjuje vodo.

Izumi rastlino, ki jo kosilnica 
ne more pokositi.

Izumi rastlino, ki jo krava ali 
ovca ne bo pojedla

Izumi rastlino, ki je odporna 
na močen veter.

Izumi rastlino, ki je odporna 
na velike valove.

Izumi rastlino, ki lovi žuželke.
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DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

DELOVNA KARTICA
IZUMI RASTLINO

Izumi rastlino, ki lahko z 
drugimi rastlinami tekmuje 
za sonce.

Izumi rastlino, ki je odporna 
proti ognju.

Izumi rastlino, ki lahko živi v 
hitro tekoči vodi.

Izumi rastlino, ki se lahko 
varuje pred sončno pripeko.
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poskuša prepoznati žival na njej, nato pa 
opiše, na kakšen način je žival prilagojena 
na okolje, v katerem živi. Vprašate jih 
lahko tudi, če poznajo še katerega 
drugega predstavnika, ki ima podobne 
lastnosti vedenja kot žival ali rastlina, ki jo 
na kartici opisujejo.
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DELOVNI LIST

Na drevesu sobivajo hrošči iste vrste, ki se razlikujejo po barvi.
Oglej si sliki in odgovori na spodnja vprašanja.

        SLIKA 1.          SLIKA 2.

Katere barve hroščev na deblu plenilec prej opazi?

A   hrošče zelene barve
B   hrošče rjave barve

Hrošč je opazen zaradi svojega?

A   genotipa
B   fenotipa
C   genoma

Zakaj je na Sliki 2 prikazan samo en zelen hrošč?

1. 



Je del evolucijskega 
procesa. Vrsta je 
izumrla, če so 
propadli vsi osebki 
in je vrsta 
popolnoma izginila.

Rod sesalcev. za njih 
so značilni gibljivi 
prsti, ki omogočajo 
oprijemanje. Oči 
imajo na sprednjem 
delu glave, kar jim 
omogoča globinski 
vid.



 Trdil je, da vse 

evolucija z naravnim 

So spontane 
spremembe na 
molekuli DNA. 
Spremembe so 
lahko posledica 
vplivov okolja.



Je lastnost, ki 
omogoča 
preživetje v 
določenem okolju.

Posnemanje 
vedenja, barve, 
vzorcev drugih 
živali in rastlin. 
Omogoča jim 
preživetje v 
določenem okolju.



POVZETEK – EVOLUCIJA

  je PROCES DEDNI ZAPIS SPREMINJA. Dedni zapis se      

                       MUTACIJ.             

Temelje evolucije je postavil 

SKUPNEGA PREDNIKA
RAZLIKUJEJO      

- postopno spreminjanje vrst je posledica NARAVNEGA IZBORA       
        

 in .            

 NARAVNI IZBOR
POTOMCEV

UMETNI IZBOR 
           

FENOTIPSKE 

potomce.

Evolucija je proces, ki traja že milijone let in poteka še danes. Dokazi za evolucijo se kažejo v FOSILIH, IZUMRLIH 
VRSTAH in NOVIH VRSTAH.
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DELOVNI LIST

1

ŠIMPANZ

ROK NOG MEDENICE PRSNEGA
KOŠA

ODMAKNJENOST

PRSTOV 

Z različnimi barvicami nato pobarvaj razlike med levo in desno lobanjo in razlike nato 
tudi zapiši (razlika v višini čela je že prikazana na sliki)

3.



14.
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1. V KROG SKICIRAJ SLIKO,  
      KI JO OPAZUJEŠ

Koliko je povečava opazovanega objekta, če veš, da je povečava okularja 
10-kratna in povečava objektiva 20-kratna?
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