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1 UVOD 

Sredi 19. stoletja se je oblikovala nova biološka misel, celična teorija življenja. Biologi so 

postali prepričani, da je temelj življenja celica. Ta je osnovna funkcionalna in gradbena 

enota živih bitij. Dedne informacije med generacijami pa se prenašajo z delitvijo celice 

(Jerman, 2010). V tem obdobju je živel tudi Walter Fleming (1843–1905), nemški biolog, 

ki je za celično delitev uvedel izraz mitoza in prvi opisal več faz mitoze. Do tedaj takšno 

raziskovanje ni bilo mogoče zaradi slabe ločljivosti mikroskopov in nerazvitih tehnik 

barvanja (Strgar, Vrščaj, 2011b). Flemingovo odkritje mitoze je eno najpomembnejših v 

zgodovini celične biologije. 

V današnjem času je celica že dobro poznana. Poznani so vsi organeli in njihove funkcije. 

Ravno tako sta poznana proces celične delitve in njegov pomen. Poznane so tudi posledice 

nepravilnega ločevanja kromosomov v procesu celične delitve – kromosomske mutacije. 

Obe temi, celica in genetika, sta zaradi svoje pomembnosti zastopani tudi v učnih načrtih 

biologije za osnovne in srednje šole. Tako učenci v osnovnih šolah zgradijo temelje, na 

katere se bodo skozi nadaljnje šolanje nalagale nadaljnje informacije o celici in genetiki. 

Zagotovitev dobrih temeljev omogoča celostna obravnava celice v osnovni šoli. Učenci se 

spoznajo s celičnimi organeli, njihovimi funkcijami, z molekulo DNA in njenim pomenom 

ter s celično delitvijo. Celica in genetika sta zahtevni temi za razumevanje, čeprav ju 

velikokrat lahko navežemo na vsakodnevno življenje in lastne izkušnje. Vprašanja, kako se 

nam zacelijo odrgnine, zakaj rastemo, zakaj smo podobni svojim staršem, starim staršem 

ali zakaj je grm na vrtu vsako leto bujnejši, so razložljiva z znanjem, ki smo ga pridobili s 

poznavanjem celice in genetike.  

Učitelji so tako postavljeni pred izziv, kako vsebino predstaviti na čim razumljivejši način. 

Ena izmed kritičnih vsebin za razumevanje je mitoza. Z raziskavo smo želeli preveriti, 

kakšno znanje imajo učenci na tem področju kot tudi, kakšna je učinkovitost metode dela, 

ki je predstavljena v literaturi (Shields, 2006). 
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1.1 HIPOTEZE 

Postavili smo naslednji delovni hipotezi: 

1. Odgovori dijakov 1. letnika srednje šole na izbrana vprašanja v povezavi s celico in 

genetiko ne kažejo zadovoljivega znanja. Zadovoljivo znanje je, da vsaj 46 % dijakov 

na vprašanje odgovori pravilno. 

2. Metoda razvrščanja slik faz mitoze je uspešen način učenja mitoze. Pokazatelj 

uspešnosti je zmožnost dijakov, da po učni uri pravilno razvrstijo slike faz mitoze.  
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2 UČNI NAČRT IN CELICA 

Učne načrte sprejema in potrdi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje, ki pripada Ministrstvu za šolstvo in šport. 

2.1 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

2.1.1 Učni načrt, ki je bil v veljavi od 12. 11. 1998 do 31. 8. 2011 

Učni načrt (Verčkovnik in sod., 1998) zajema biologijo v osmem in devetem razredu. V 

osmem razredu biologija obsega 52 ur. Pouk oblikujejo vsebine s področij ekologije in 

sistematike (biologija kot znanost in veda, osnove ekologije, življenjska pestrost in 

sistematika z evolucijo). V devetem razredu biologija obsega 64 ur in je posvečena 

obravnavi človeka. Obravnavane teme vključujejo celico, tkiva, organe, gibala, živčni 

sistem, čutila, dihala, prebavila, krvna obtočila, izločala, hormonalne žleze ter spolovila in 

razmnoževanje.  

V devetem razredu imajo učenci pri učni temi celice, tkiva, organi naslednje cilje: 

• spoznajo mikroskopsko zgradbo celice, 

• znajo povezati zgradbo celice z njeno funkcijo, 

• znajo skicirati celico, 

• razlikujejo rastlinsko celico od živalske, 

• spoznajo tipe delitve celic: celično delitev (mitozo) in redukcijsko delitev (mejozo). 

S temi cilji učenci usvojijo pojme celica, celična membrana, celična stena, protoplazma, 

citoplazma, jedro, kromosom, mejoza, mitoza, kloroplast, DNA in vakuola (Verčkovnik, 

Zupan, Novak, 1998). 
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2.1.2 Prenovljeni učni načrt v veljavi od 1. 9. 2011 

Učni načrt, ki je stopil v veljavo s 1. 9. 2011 (Vilhar in sod., 2011), je nadgradnja 

prejšnjega učnega načrta.  

Po programu je obseg biologije v osmem razredu 52 ur in v devetem razredu 64 ur. V 

osmem razredu učenci obravnavajo naslednje teme: biologija kot veda, raziskovanje in 

poskusi, celica in dedovanje, zgradba in delovanje človeka. Pri temi celica in dedovanje 

učenci: 

• prepoznajo, opišejo, skicirajo in označijo pod svetlobnim mikroskopom razvidne 

dele celice, 

• primerjajo zgradbo in delovanje celice človeka s celicami drugih živali, rastlin, gliv 

in bakterij, 

• razumejo vlogo celičnih organelov (jedro, membrana, kloroplast, mitohondrij) in 

primerjajo njihovo delovanje v različnih tkivih in v različnih organizmih, 

• razumejo, da imajo celice vseh organizmov enotno osnovno zgradbo in delovanje, 

• razumejo, da celice izmenjujejo snovi z okoljem skozi celično membrano, 

• razumejo, da celice gliv, rastlin in živali v jedru vsebujejo molekule DNA (izraz 

DNK se uporablja samo v poljudnih besedilih (SBD, 2012)), ki so nosilci dedne 

informacije (genov), 

• razumejo, da je dedna informacija zapisana z zaporedjem osnovnih enot –

nukleotidov (model verižice), 

• razumejo, da je način zapisa dedne informacije enak pri vseh organizmih, 

• spoznajo, da so vse telesne celice večceličnega organizma (tudi človeka) praviloma 

genetsko enake in vsebujejo dedne informacije od očeta in matere, 
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• spoznajo, da se razvoj večceličnega organizma začne iz ene oplojene jajčne celice, 

• spoznajo, da se število celic povečuje s celično delitvijo (mitozo), pri kateri iz ene 

celice nastaneta dve celici z enakim dednim materialom (kopijama DNA), in da 

celična delitev prispeva k rasti tkiv in organizma, 

• razumejo, da celična delitev steče po obdobju rasti celice, v katerem se DNA v 

jedru podvoji in se podvoji tudi število nekaterih organelov (mitohondrijev in 

kloroplastov), 

• razložijo, da se med mitozo podvojena DNA razdeli med dve hčerinski celici, tako 

da vsaka hčerinska celica prejme enak izvod DNA. 

Učenci torej najprej spoznajo, da je v celici dedni material in kakšne so osnove dedovanja. 

V devetem razredu pa pridobljeno znanje nadgradijo in povežejo z osnovnimi koncepti 

evolucije in drugimi temami, ki so predvidene v učnem načrtu. V devetem razredu učenci 

obravnavajo naslednje teme: biologija in družba, raziskovanje in poskusi, kemija živih 

sistemov, dedovanje, biotehnologija, evolucija, razvrščanje živih organizmov, biotska 

pestrost, biomi in biosfera, vpliv človeka na naravo in okolje. Učenci v sklopu teme 

dedovanje: 

• ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v vsaki celici (celičnem jedru) 

organizma dedni zapis za njegove lastnosti, 

• razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA, 

beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: 

kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin), 

• razumejo, da je gen odsek molekule DNA, 

• spoznajo, da je genska informacija organizirana v ločene enote – kromosome, 
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• razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega 

genskega zapisa iz celice v celico in iz roda v rod (spoznajo, da se med mitozo 

podvojena kromosomska DNA razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka 

hčerinska celica prejme enako število kromosomov istega tipa, torej enak genski 

zapis; pri diploidnem organizmu sta homologna kromosoma v vsaki hčerinski 

celici), 

• spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju nastajajo potomci, ki podedujejo po pol 

genskega materiala od vsakega od staršev, genski material (diploidno število 

kromosomov) se kombinira iz dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira od enega 

izmed staršev, 

• spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet 

kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov, 

• razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila 

kromosomov, nove kombinacije genov na kromosomih), 

• spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali več genov in da lahko en gen 

vpliva na več kot eno lastnost organizma, 

• razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od staršev na potomce 

(homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki 

idr.) (Vilhar in sod., 2011). 

Posodobljeni učni načrt za osnovno šolo je podrobnejši od dosedanjega. Ciljev je sicer več, 

vendar po mojem mnenju nudijo učencu boljšo predstavo o temi, ki se obravnava, in s tem 

tudi lažje razumevanje teme. Posodobljeni učni načrt je boljši tudi zato, ker ima vključene 

teme, ki jih dosedanji učni načrt ni imel (biotehnologija, biotska pestrost, biomi in biosfera, 

vpliv človeka na naravo in okolje), in približa učencu biološke teme z uporabo 

pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju. Nove teme v učnem načrtu pa tudi 

omogočajo vstop znanosti in novih dosežkov v šolsko okolje. 
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2.2 SREDNJE IZOBRAŽEVANJE 

2.2.1 Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje 

Katalog znanja iz biologije za srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje 

(Zupančič, Vičar, Gobec, 2007) je razdeljen na dva dela: obvezni del (68 ur) in dodatni del, 

ki ponuja 10 izbirnih modulov splošnega znanja biologije. 

Obvezni del zajema minimalno splošno znanje biologije, ki ga dijaki potrebujejo za 

življenje. Učna sklopa obveznega dela sta Osnovni koncepti delovanja življenja in ravni 

organizacije v živi naravi ter Osnovni koncepti delovanja ekoloških procesov ter 

ohranjanje naravnih vrednot in biodiverzitete. 

Eden izmed učnih ciljev sklopa Osnovni koncepti delovanja življenja in ravni organizacije 

v živi naravi je tudi razumevanje, da je celica osnovna in funkcionalna enota živega, da v 

njej potekajo življenjski procesi, kot so dihanje, fotosinteza, dedovanje, rast, 

razmnoževanje, evolucijski razvoj, staranje, in procesi, ki vodijo v bolezni, okvare. 

Dodatni del (izbirni moduli) zajema splošno znanje biologije, potrebno za nadaljevanje 

izobraževanja na višji stopnji, za razumevanje poklicne stroke in za prehajanje med 

programi. Pri načrtovanju pouka profesor biologije avtonomno razporeja obravnavanje 

izbranih modulov.  

Izbirni moduli so: 

• genetika in evolucija, 

• primerjava strukture in funkcije živih bitij, 

• biologija celice, 

• biološko laboratorijsko in terensko delo, 

• biologija človeka, 

• ekologija tal, 

• mikrobiologija, 

• biotehnologija, 

• čebelarstvo, 
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• varstvena biologija in sonaravno vzdrževanje antropogenih ekosistemov. 

 

V modulu Biologija celice (35 ur) so trije cilji povezani z delitvijo celice: 

• poznati osnovne procese celične delitve in njihov pomen, 

• razumeti razlike med procesi v mitozi in mejozi, 

• razumeti procese rasti in specializacije celic ter navezati na delitev celic v začetni 

fazi razvoja organizma in njegovega obnavljanja. 

Med primeri dejavnosti za pouk je navedeno tudi mikroskopiranje, ker učenci opazujejo 

faze celičnih delitev in kromosome (Zupančič, Vičar, Gobec, Mršić, 2007). 

2.2.2 Srednje poklicno izobraževanje 

Katalog znanja za srednje poklicno izobraževanje predmetu naravoslovje namenja 132 ur, 

v katerih dijaki pridobijo temeljno znanje, ki jim omogoča razumevanje fizikalnih, 

kemijskih in bioloških pojavov in procesov. Ta znanja posameznik potrebuje za življenje 

ne glede na poklic, ki ga opravlja. 

Biološki del naravoslovja je sestavljen iz dveh sklopov: Delovanje človeškega telesa in 

ohranjanje zdravja ter Ekologija. V sklopu Delovanje človeškega telesa in ohranjanje 

zdravja je učni cilj poznavanje celice kot osnovne gradbene in funkcionalne enote 

življenja, ni pa cilja, neposredno povezanega z delitvijo celice (Poberžnik, Skvarč, 

Verovnik, Vičar, 2007). 

S primerjavo katalogov znanja za srednje strokovno (SSI) in poklicno-tehniško 

izobraževanje (PTI) ter srednje poklicno izobraževanje (SPI) ugotovimo, da ima srednje 

strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje po programu več ur biologije kot srednje 

poklicno izobraževanje. V skladu s tem imata programa SSI in PTI bolj razdelane sklope s 

podrobnejšo obravnavo. Tako imata SSI in PTI programa v sklopu Biologija celice 

podrobno obravnavo delitve celice, medtem ko ima SPI le splošen pregled biologije celice. 
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3 DOSEDANJE OBJAVE 

3.1 CELIČNI CIKEL 

Celični cikel je iz dveh glavnih delov. Prvi je interfaza, to je obdobje med dvema celičnima 

delitvama. V tem obdobju celica raste, se 

razvija in pripravi na delitev. Drugi del 

celičnega cikla pa je faza M 

(mitoticphase), ki vključuje mitozo in 

citokinezo. 

 

V interfazi je obdobje prve rastne faze 

(G1), v katerem celica raste, temu sledi 

obdobje podvojevanja DNA (S) in obdobje 

druge rastne faze (G2), v katerem celica 

sintetizira beljakovine, ki so potrebne med 

mitozo. Delitev jedra celice poteče v 

mitozi, s citokinezo pa se razdeli 

citoplazma in s tem celica. 

Celični cikel pri različnih celicah traja različno dolgo. Prej kot v enem dnevu je, na primer, 

končan celični cikel celic, ki gradijo dihalne poti, pri jetrnih celicah pa cikel lahko traja 

tudi več kot leto dni. Nekatere vrste celic (živčne celice) pri odraslem človeku izgubijo 

sposobnost podvojevanja in delitve. Pravimo, da so vstopile v obdobje mirovanja (G0). 

Približno 95 % življenja celica preživi v interfazi, v obdobju G1 (Peterlin in Writzl, 2003). 

Tu se najpogosteje odloča o usodi celice: delitev, mirovanje (G0) ali apoptoza (celična 

smrt). 

Slika 1: Celični cikel (Vir: Qian in sod., 

2001) 

 

G0 
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3.2 MITOZA 

Kot že omenjeno, je del celičnega cikla celična delitev, ki je sestavljena iz dveh delov: 

mitoze in citokineze. S citokinezo iz materinske celice nastaneta dve hčerinski celici. 

Mitoza (delitev jedra) pa je tista, ki poskrbi, da imata hčerinski celici dedno informacijo, 

enako materinski celici. Z mitozo se delijo jedra telesnih (somatskih) celic. Delitev celic je 

potrebna za večanje števila celic, kar omogoča rast organizma in nadomeščanje 

poškodovanih ali odmrlih celic, s čimer se organizem obnavlja. 

Mitoza (slika 2) poteka v več zaporednih fazah (stopnjah). Te so profaza, prometafaza, 

metafaza, anafaza in telofaza. Med dvema mitozama je celica v interfazi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Faze mitoze (Vir: Stušek, 2004, str. 107) 
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Prva faza delitve je profaza. Tvori se delitveno vreteno, ki sodeluje pri organizaciji 

kromosomov. V živalskih celicah je delitveno vreteno iz dveh centrosomov, ki potujeta 

proti nasprotnima poloma celice. V vsakemu centrosomu sta dva centriola, med seboj 

pravokotno usmerjena, ki ju gradijo mikrotubuli. Nekatere rastlinske celice nimajo 

centriolov in le-ti niso potrebni za tvorbo delitvenega vretena. Delitveno vreteno ima tri 

tipe mikrotubulov: žarkasti (astralni), polni in kinetohorni mikrotubuli. V profazi se 

kromosomi spiralizirajo (krajšajo in debelijo). Razgrajati se prične jedrni ovoj in jedrce 

izgine.  

Profazi sledi prometametafaza. Centrosoma na nasprotnih polih celice oblikujeta delitveno 

vreteno, ki označuje mesto hčerinske celice. Po razgradnji jedrnega ovoja se kinetohorni 

mikrotubuli tvorijo v centriolu in rastejo stran od polov celice. Kinetohorni mikrotubul, ki 

se dotakne kinetohor,a ostane nanj trdno vezan. V primeru, da se kinetohorni mikrotubul 

ne dotakne kinetohora, se le-ta povrne v centriol. Kinetohorni mikrotubuli z nasprotnih 

polov celice so vezani na kinetohor sestrskih kromatid. Do konca prometafaze je delitveno 

vreteno dokončano. 

V metafazi se sestrske kromatide poravnajo v osrednji (ekvatorialni) ravnini. Vsak par 

kromatid je povezan z obema poloma celice preko kinetohornih mikrotubulov. 

Organizacija sestrskih kromatid v eno samo vrsto vzdolž ekvatorialne ravni omogoča 

enakomerno razdelitev kromatid med celicama. V tej fazi so kromosomi najkrajši in 

najdebelejši, zato jih je najlažje opazovati in prešteti. 

Tretja faza delitve je anafaza. Povezava med sestrskima kromatidama se prekine. Vsaka 

kromatida (zdaj kromosom) je povezana le z enim od polov celice. Kromosomi potujejo 

proti polu celice, na katerega so vezani tako, da se kinetohorni mikrotubuli krajšajo. Pola 

celice se oddaljujeta od drug drugega, kar jima omogoča rast polnih mikrotubulov, ki 

rastejo v nasprotni smeri.  

Zadnja faza delitve je telofaza. V telofazi kromosomi prispejo na pola in se despiralizirajo 

(odvijejo) ter tako postanejo tanjši in manj vidni. Ponovno se tvorita jedrna ovojnica in 

jedro.  
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Citokineza omogoča ločitev hčerinskih celic. V živalskih celicah se citokineza prične 

kmalu po anafazi. Zažetek, ki ga sestavljajo miozinski proteini in aktinski filamenti, se 

tvori ob plazemski membrani. Miozin hidrolizira ATP, ki krajša obroč in tako stisne 

plazemsko membrano, da tvori zažetek, ki se guba navznoter. Gubanje poteka, dokler se 

celica ne preščipne na pol (Brooker, 2011). 

 

3.3 RAZUMEVANJE IN PREDSTAVE DIJAKOV 

 

Predstava pomeni nekaj, kar nastane v zavesti kot posledica obnovitve zaznav, kot 

posledica izkušenj, vedenja, miselne ali čustvene dejavnosti (SSKJ, 2010). Predstave o 

neki temi si ustvarijo učenci sami. Nekatere od teh predstav so napačne, zmotne, torej se 

razlikujejo od znanstveno sprejetih konceptov. Napačne predstave onemogočajo 

kakovostno učenje (Köse, 2008), ker temeljijo na osebnih izkušnjah in se jih težko 

znebimo ali obidemo na poti do smiselnega razumevanja teme. 

V zadnjih nekaj desetletjih je bilo veliko pozornosti namenjene identificiranju zmot v 

razumevanju in predstavah učencev, dijakov in študentov o številnih temah. Napačne 

predstave so pri dijakih in študentih globoko zakoreninjene, saj jih s seboj prinesejo iz 

preteklih let šolanja. Študije so pokazale, da imajo učenci osnovnih in srednjih šol številne 

napačne predstave v zvezi z biologijo celice in genetiko. Večina učencev in učiteljev je 

ocenila, da so pojmi, kot so gen, DNA, kromosom in celična delitev, zahtevni za učenje 

(Dikmenli, 2009). 

Razumevanje procesa mitoze in mejoze je temeljno za razumevanje genetike, reprodukcije, 

rasti in razvoja. Vemo pa, da je ta tema za učence pogosto težko razumljiva. Raziskave so 

pokazale, da imajo dijaki (17 let in več) in študenti težave z razumevanjem konceptov in 

procesov v genetiki (Saka in sod., 2006). Za pomoč pri razlagi mitoze in mejoze najdemo v 

literaturi predloge za različne pripomočke, na primer volno (Locke, McDermid, 2005), 

nogavice (Chinnici, ZarohNeth, Sherman, 2006) in igro vlog (Wyn, Stegnik, 2000).  
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V Veliki Britaniji so v raziskavi, v kateri so sodelovali učenci, stari od 14 do 16 let, 

raziskovali razumevanje pojma gen. Rezultati so pokazali, da imajo učenci omejeno 

osnovno razumevanje, kje se geni nahajajo ter kakšni sta njihova funkcija in struktura 

(Lewis in sod., 2000). V okviru raziskave, ki so jo izvedli v Turčiji, so prosili 175 učencev 

treh različnih starostnih skupin, naj narišejo strukturo gena, DNA in kromosoma v celici 

ter zapišejo razlago teh treh pojmov. Odkrili so, da učenci slabo razumejo pojma gen in 

DNA. Vse tri starostne skupine so imele tudi alternativne predstave o pomenu raziskovanih 

pojmov (Saka in sod., 2006). 

Eden izmed načinov preverjanja razumevanja in predstav učencev je risanje. Risanje je 

hiter, enostaven in zabaven način odgovarjanja na vprašanja. Učenci se lahko prosto 

izražajo in niso obremenjeni z doseganjem enakega znanja kot raziskovalec. Slike, ki jih 

učenci ustvarijo, nam dajo vpogled v njihove misli in čustva. Takšna tehnika je uspešna 

alternativa pri učencih, ki težje verbalno izrazijo svoja čustva (Köse, 2008). Dikmenli 

(2009) je metodo risanja uporabila v raziskavi o napačnih predstavah o celičnem ciklu. 

Rezultati so pokazali, da so najpogostejše napačne predstave študentov naslednje:  

• DNA se podvoji v profazi, interfaza je mirujoča faza mitoze,  

• število kromosomov se v profazi podvoji in v anafazi prepolovi, 

• število kromosomov v mejozi I ostane enako in se prepolovi v mejozi II,  

• med celično delitvijo imajo kromosomi vedno dve kromatidi. 

 

Razloge za napačne predstave poteka mitoze in mejoze je identificirala kot nerazlikovanje 

med podvojevanjem, parjenjem in ločevanjem kromosomov ter kot ugibanje, ali se ti 

procesi dogajajo pri mitozi, mejozi ali pri obeh. 

 

Waldron (2010) je v svoji raziskavi našla dve pogosti napaki učencev. Ena ugotovitev je 

bila, da učenci ne razlikujejo med mitozo in mejozo. Druga pa, da učenci ne razumejo 

vloge mejoze pri dedovanju, torej zakaj so potomci podobni staršem ali zakaj so med brati 

in sestrami genetske razlike. 
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4 MATERIAL IN METODE 

4.1 VZOREC 

Raziskavo smo opravili novembra in decembra 2010 na Srednji gozdarski in lesarski šoli v 

Postojni. V raziskavi je sodelovalo 99 dijakov prvega letnika (63 moških in 35 žensk; en 

dijak ni odgovoril,) in sicer smeri bolničar negovalec (20 dijakov), gozdar in mizar (21), 

zdravstvena nega (29) in gozdarski tehnik (29). Programi bolničar negovalec, gozdar in 

mizar so triletni programi (SPI), programa zdravstvena nega in gozdarski tehnik sta 

štiriletna programa (SSI). Programa mizar in gozdar v prvem letniku šolanja nimata 

biologije. Dijaki v programu zdravstvene nege so med raziskavo obravnavali celični cikel 

in mitozo. Vsi drugi dijaki so to temo obravnavali samo v osnovni šoli.  

4.1.1 Začetni vprašalnik 

Dijaki so na začetku učne ure najprej odgovarjali na začetni vprašalnik (priloga A). Tega je 

sestavljalo 37 vprašanj, med katerimi je bilo 18 vprašanj izbirnega in 19 vprašanj odprtega 

tipa. S prvimi tremi vprašanji smo zbrali podatke o programu in letniku šolanja 

udeležencev ter o njihovem spolu. Nadaljnjih 31 vprašanj (vpr. 1–27 in 29–32) je 

preverjalo trenutno znanje genetike med dijaki. Vključevalo je vprašanja o mitozi (kaj je 

mitoza, kje in kdaj poteka, kakšen je njen pomen), celici (katera živa bitja so zgrajena iz 

celic, kaj so DNA, kromosom in gen) in dednosti (prenašanje lastnosti staršev na potomce). 

Z enim vprašanjem (vpr. 28) smo želeli zbrati podatke o tem, ali dijaki imajo oziroma so 

imeli v preteklosti doma živali, ker smo predvidevali, da to vpliva na njihovo poznavanje 

obravnavane tematike. Ob koncu vprašalnika sta bila še dva sklopa vprašanj, pri katerih so 

dijaki s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice ocenjevali svoje strinjanje s trditvami v 

zvezi z biologijo in z raziskavo, v kateri so sodelovali.  

Vprašalnik vsebuje teme, ki so zajete v učnem načrtu za biologijo v osmem in devetem 

razredu osnovne šole. Večina vprašanj (1–14, 16, 18, 20, 13, 24 in 31) zajema snov, ki so 

jo učenci usvojili pri temi celica, tkiva in organi v devetem razredu. Vsebina vprašanj 12, 

13 in 27 zajema snov, ki so jo učenci usvojili pri obravnavi teme spolovila in 

razmnoževanje v devetem razredu. Vprašanje 30 zajema temo sistematika in evolucija iz 
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osmega razreda osnovne šole, kjer učenci definirajo pojem vrste. Preostalih devet vprašanj 

(15, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 32) zajema teme, ki jih učenci v osnovni šoli niso 

obravnavali.  

Pravilni odgovori na zastavljena vprašanja so zapisani v tabeli 1. 

Tabela 1: Pravilni odgovori na vprašanja v začetnem vprašalniku 

1. Katera živa bitja so 

zgrajena iz celic? 

Učenci so morali obkrožiti vseh šest živih bitij (bakterija, 

čebela, človek, hrast, paramecij, rdeča mušnica). 

2. Vse celice v 

človeškem telesu so 

enake. 

Trditev, da so vse celice v človeškem telesu enake, je napačna. 

3. Ali veš, kaj je mitoza? 

Opis. 

Mitoza je delitev jedra celice, ki poskrbi, da imata hčerinski 

celici dedno informacijo enako materinski celici. 

4. Ali morda veš, kje 

poteka mitoza? Opis. 

Mitoza poteka v celici. 

5. Ali morda veš, kdaj 

poteka mitoza? Opis. 

Mitoza poteka med delitvijo celice. 

6. Ali morda veš, zakaj je 

potrebna mitoza? Opis. 

Mitoza je potrebna zato, da se dedni material natančno razdeli 

med dve hčerinski celici. 

7. Nariši celico in označi 

njene dele. 

Učenci so lahko narisali rastlinsko ali živalsko celico. Primer: 

Se nadaljuje na naslednji strani. 

Slika 3: Živalska in rastlinska celica (vir: Šircelj, 2000, str. 1) 
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Nadaljevanje s prejšnje strani. 

8. Kaj je celica? Celica je najmanjša funkcionalna in organizacijska enota, ki še 

kaže vse značilnosti življenja. 

9. Katere razlike med 

rastlinsko in živalsko 

celico poznaš? 

Odgovor mora vsebovati naslednje razlike med rastlinsko in 

živalsko celico: 

Rastlinska celica Živalska celica 

kloroplast ni kloroplasta 

velike celice manjše celice 

celulozna celična stena ni celulozne celične stene 

vakuola ni vakuole 

ni centriola centriol 

ni bičkov bički 

rigidne oblike ni rigidne oblike 
 

10. Kakšen je pomen 

celice v živem bitju? 

Pomen celice v živem bitju je omogočanje življenja, ohranjanje 

kompleksnosti bitja in opravljanje vseh funkcij kot živo bitje. 

11. Celice se množijo. 

Nariši, kako si to 

predstavljaš. 

Odgovor vsebuje naslednje faze delitve celice ali vsaj njihove 

najpomembnejše elemente: 

Se nadaljuje na naslednji strani. 

Slika 4: Delitev celic (vir: Vilhar, 2010) 
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Nadaljevanje s prejšnje strani. 

12. Kaj so spolne celice? 
Spolne celice so celice, ki nastajajo in dozorevajo v spolnih 

žlezah. 

13. Kako nastanejo 

spolne celice? 

Spolne celice nastajajo z mejozo. 

14. Kaj je DNA? Opiši 

ali nariši. 

Deoksiribonukleinska kislina (DNA) je 

molekula, ki je nosilka genetske 

informacije v vseh živih organizmih, 

pomembna je pri razvoju in delovanju 

živih bitij. 

15. Ali vsa živa bitja 

dedujejo lastnosti? 

Da, vsa bitja dedujejo lastnosti. 

16. Kaj je kromosom? 

Kromosom je struktura v jedru celice, ki vsebuje genetsko 

informacijo. 

17. Kaj je gen? 
Gen je zaporedje kodogenov na deoksiribonukleinski kislini 

(DNA), ki predstavlja kodiran zapis za sintezo enega peptida in 

ustreza enoti dedovanja, je nosilec dedne lastnosti. 

18. Pri katerih živih bitjih 

poteka celična delitev? 

Celična delitev poteka pri človeku, rastlinah, živalih in glivah. 

Preprosta delitev celice, ki jo imenujemo cepitev, poteka tudi 

pri bakterijah. 

19. Kako si predstavljaš, 

da se lastnosti prenašajo s 

staršev na potomce? 

Lastnosti se s staršev na potomce prenašajo preko mešanja 

genskega materiala ob spojitvi moške in ženske spolne celice. 

20. Kje v celici se nahaja 

genska informacija? 

Genska informacija se nahaja v deoksiribonukleinski kislini 

(DNA), ki je v jedru celice. 
Se nadaljuje na naslednji strani. 

Slika 5: vijačnica DNA 

(vir: Clark, 2007) 
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Nadaljevanje s prejšnje strani. 

21. Kako to, da se ljudje 

razlikujemo med seboj 

po videzu in drugih 

lastnostih? 

Ljudje se med seboj razlikujemo zato, ker se pri vsakem 

posamezniku geni izrazijo drugače. Poleg tega na vsakega 

posameznika vplivata tudi okolje, v katerem živi, in vzgoja. 

22. V katerih celicah v 

tvojem telesu se nahajajo 

geni? 

Geni se nahajajo v vseh celicah. Učenci so morali obkrožiti vse 

ponujene možnosti. 

23. Iz česa so zgrajeni 

kromosomi? 

Kromosomi so strukture, ki postanejo vidne zaradi zvijanja in 

gubanja kromatina pri mitozi (delitvi jedra). Vsak kromosom je 

iz dveh sestrskih kromatid (gosto navitje DNA). 

24. Kje se nahajajo 

kromosomi v človeški 

celici? 

Kromosomi se nahajajo v jedru celice. 

25. Katera od celic 

vsebuje gensko 

informacijo za barvo oči 

pri nekem živem bitju? 

Genetsko informacijo za barvo oči pri nekem živem bitju 

vsebujejo vse celice. Učenci so morali obkrožiti vse ponujene 

možnosti. 

26. Kaj pomeni izraz 

"genski kod"? 

Genetski kod je zaporedje treh nukleotidov (kodon) v mRNA, 

ki določa aminokislino pri sintezi proteinov. 

27. Kaj odloča o tem ali 

se bo rodila deklica ali 

deček? 

Ženske imajo dva izvoda spolnega kromosoma X (zapis XX), 

moški pa en izvod spolnega kromosoma X in en izvod spolnega 

kromosoma Y (zapis XY). Deklice podedujejo od vsakega 

starša po en X kromosom, dečki pa od matere podedujejo X 

kromosom in Y kromosom od očeta. 

28. Ali imate zdaj ali ste 

imeli v preteklosti doma 

živali? 

 

Se nadaljuje na naslednji strani. 
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4.1.2 Končni vprašalnik 

Po izvedeni učni enoti so dijaki odgovarjali na končni vprašalnik (priloga B), ki je 

vseboval 13 vprašanj. S prvimi tremi vprašanji smo spet zbrali podatke o programu in 

letniku šolanja udeležencev ter o njihovem spolu. Poleg tega smo uporabili še 9 vprašanj iz 

začetnega vprašalnika, ki so se nanašala na snov, ki je bila obravnavana pri učni uri. Na 

koncu pa je bilo vprašanje, pri katerem so dijaki s pomočjo petstopenjske Likertove 

lestvice še enkrat ocenjevali svoje strinjanje s trditvami v zvezi z raziskavo, v kateri so 

sodelovali. S tem vprašalnikom smo zbrali podatke o učinkovitosti uporabljene metode 

dela za učenje mitoze. 

Nadaljevanje s prejšnje strani. 

29. Ali je mogoče, da 

ima mačka tigraste 

mladiče? 

Da, je mogoče, da ima črna mačka tigraste mladiče. Odvisno je 

od tega, katere gene imata starša in kateri se izrazijo. 

30. Parila se bosta pes in 

mačka. Katera trditev je 

pravilna? 

Če bi se parila pes in mačka, mladičev ne bi bilo. 

31. Čemu se celice v 

tvojem telesu delijo? 
Delitev celic je potrebna za rast telesa, nadomeščanje 

poškodovanih in odmrlih celic ter za nastajanje spolnih celic. 

32. Zapiši kako si 

predstavljaš zaraščanje 

rane. 

Celjenje rane poteka v treh fazah: vnetni, regeneracijski in 

reparacijski fazi. V prvi fazi se krvavitev zaustavi in naredi se 

brazgotina iz kolagena. Rana je rdečkasta, lahko otekla, toplejša 

in boleča. Po nekaj dneh nastopi druga faza (rekonstrukcija), v 

kateri se začnejo poškodovane celice nadomeščati z novimi, 

robovi rane se približujejo. Novo nastale kapilare pripomorejo k 

hitrejšemu celjenju. V zadnji fazi nastaja več kolagena, ki rano 

krepi, nato pa se preoblikuje na način, da se odvečni kolagen 

razgradi. Zadebeljena brazgotina se spremeni v tanko ploščato 

in belkasto brazgotino (Jedlovčnik, 2007). Od učencev nismo 

pričakovali tako podrobnega odgovora, ustrezen bi bil vsak 
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4.1.3 Razvrščanje slik petnajstih faz mitoze 

Delovni list za razvrščanje slik petnajstih faz mitoze (priloga 3) je bil sestavljen iz kratkega 

navodila za izpolnjevanje in 15 slik, ki so prikazovale dogodke v mitozi, vendar v 

nesmiselnem zaporedju. Ob vsaki sliki je bila črta, na katero so dijaki morali napisati 

številko od 1 do 15, tako da so vseh petnajst slik razvrstili v smiselno zaporedje. S tem 

delovnim listom smo preverili, ali so dijaki sposobni sami razvrstiti slike v pravilno 

zaporedje.  

4.2 POTEK RAZISKAVE 

Raziskavo smo pričeli z začetnim vprašalnikom, ki mu je takoj sledilo prvo razvrščanje 

slik petnajstih faz mitoze. Dijaki so slike najprej razvrstili sami, nato so se posvetovali s 

sošolci, kasneje pa so skupaj z učiteljem ugotavljali pravilni vrstni red slik.  

Sledila je obravnava učne enote o mitozi, pri kateri so se opirali na delovni list s 

petnajstimi slikami mitoze (vpeljava pojmov jedro, kromosom, dedna informacija) in 

izkušnje dijakov iz vsakdanjega življenja (npr. rast – od dojenčka do odrasle osebe, lasje, 

nohti, obnavljanje – zaraščanje zloma itd.). Med učno uro nismo uporabljali pojmov 

interfaza, profaza, metafaza, anafaza in telofaza, ampak smo se osredotočili na poznavanje 

in razumevanje zaporedja faz pri mitozi. Skozi učno uro so dijaki torej spoznali zaporedje 

faz mitoze, kaj mitoza je, kje in kdaj poteka, zakaj je potrebna mitoza in kaj so kromosomi. 

Po obravnavi učne enote so dijaki še enkrat samostojno reševali delovni list s petnajstimi 

slikami mitoze in takoj zatem tudi končni vprašalnik, saj smo želeli preveriti, ali je bila 

učna ura učinkovita oziroma kakšni bodo njihovi odgovori glede na začetno stanje.  

Za primerjavo rezultatov testiranja dijakov pred obravnavo mitoze in takoj po obravnavi 

smo uporabili Mann-Whitneyev U-test. Zbrane podatke smo nato interpretirali.
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5 REZULTATI 

Učenci so na posamezna od štiriintridesetih vprašanj začetnega testa in desetih vprašanj 

končnega testa odgovarjali različno pogosto. Pogostost odgovorov je prikazana v tabelah 2 

in 3.  

Tabela 2: Število in delež učencev, ki so odgovorili na vsako od štiriintridesetih vprašanj začetnega 

vprašalnika

Vprašanje Odgovori 
 N % 
1. 94 94,9 

2. 98 99 

3. 88 88,9 

3. (opis) 28 28,3 

4. 87 87,9 

4. (opis) 29 29,3 

5. 83 83,8 

5. (opis) 10 10,1 

6. 80 80,8 

6. (opis) 18 18,2 

7. 66 66,7 

8. 66 66,7 

9. 40 40,4 

10. 33 33,3 

11. 36 36,4 

12. 37 37,4 

13. 38 38,4 

14. (opis) 51 51,5 

14. (risba) 11 11,1 

15. 91 91,9 

16. 10 10,1 

17. 32 32,3 

18. 90 90,9 
19. 47 47,5  
20. 40 40,4  
21. 36 36,4  
22. 90 89,9  
23. 87 87,9  
24. 88 88,9  
25. 83 84,8  

Vprašanje Odgovori  
 N %  
26. 2 2  
27. 60 60,6  
28. 90 90,9  
29. 68 68,7  
30. 91 91,9  
31. 27 27,3  
32. 46 46,5  
33. a  90 90,9  
33. b 91 91,9  
33. c 90 91,9  
33. d 91 91,9  
33. e 90 90,9  
33. f 88 88,9  
33. g 91 91,9  
33. h 90 90,9  
34. a 90 90,9  
34. b 89 89,9  
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Tabela 3: Število in delež učencev, ki so odgovorili na vsako od desetih vprašanj končnega vprašalnika

Vprašanje Odgovori 

 N % 

1. 96 97 

2. 91 91,9 

3. 89 89,9 

4. 69 69,7 

5. 73 73,7 

6. 77 77,8 

7. 97 98 

8. 99 100 

9. 66 66,7 

10. a 96 97 

10. b 95 96 
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5.1 ZAČETNI VPRAŠALNIK 

Prvo vprašanje: Katera živa bitja so zgrajena iz celic? 

Na vprašanje je odgovorilo 94,9 % dijakov. Večina učencev je vedela, da je človek zgrajen 

iz celic (graf 1), samo 67 % pa jih je vedelo, da je tudi čebela, torej žival, zgrajena iz celic. 

Dobra polovica (52,1 %) jih je odgovorila pravilno tudi za bakterije, medtem ko je pri 

preostalih treh organizmih znanje dijakov nezadovoljivo, saj je bilo pravilnih odgovorov 

manj kot 46 % (pri hrastu 41,5 %, pri rdeči mušnici 40,4 % in pri parameciju 33 %).  

Drugo vprašanje: Vse celice v človeškem telesu so enake. 

Trditvi je pritrdilo 99 % učencev. Iz grafa 2 je razvidno, da dijaki večinoma (84,4 % 

učencev) vedo, da vse celice niso enake. 

 

Graf 1: Odgovori učencev na vprašanje, katera živa bitja so zgrajena iz celic 

Graf 2: Odgovori učencev na vprašanje, ali so vse celice v človeškem telesu enake 
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Tretje vprašanje: Ali veš kaj je mitoza? Če veš, napiši. 

Na vprašanje je odgovorilo 88,9 % učencev. Večina (61,4 %) je odgovorila, da ne ve, kaj 

je mitoza. Učenci, ki so odgovorili tudi na drugi del vprašanja (28,3 %), so torej napisali, 

kaj je mitoza, a niso bili uspešni (graf 4), saj so vsi njihovi odgovori napačni (46,4 % ) ali 

delno pravilni (53,6 %). Primeri odgovorov učencev so v tabeli 4.  

Graf 3: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

vedo, kaj je mitoza 

Graf 4: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

vedo, kaj je mitoza (opis)

Tabela 4: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je mitoza (opis)

 

 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: mitoza je rast in razvoj organizma; združenje telesnih 

celic; mitoza so telesne celice; mitoza je delitev spolne celice; 

2 delno pravilen odgovor: vrsta delitve, ki poteka med rastjo organizma; 

delitev celic; 

3 pravilen odgovor: mitoza je delitev jedra celice, ki poskrbi, da imata 

hčerinski celici dedno informacijo enako materinski celici. 
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Četrto vprašanje: Ali veš, kje poteka mitoza? Če veš, napiši. 

Na vprašanje je odgovorilo 87,9 % učencev. Večina učencev (63,2 %) ni vedela, kje poteka 

mitoza (graf 5). Med tistimi učenci, ki so odgovorili tudi na drugi del vprašanja (29,3 %), 

torej napisali, kje poteka mitoza, je bilo 48,3 % pravilnih in 10,3 % delno pravilnih 

odgovorov (graf 6). Primeri odgovorov učencev so v tabeli 5.  

 

 

 

 

Graf 5: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

vedo, kje poteka mitoza 

Graf 6: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

vedo, kje poteka mitoza (opis)

Tabela 5: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kje poteka mitoza 

 Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: po celem telesu; v telesu; v celični membrani; pri delitvi 

celice; v višjih organizmih; pri moških in ženskah; 

2 delno pravilen odgovor: v celičnem ciklu; 

3 pravilen odgovor: v jedru celice; v celici. 

 

 

 



26 
  

Frank, A. Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji 

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

  

 

Peto vprašanje: Ali veš, kdaj poteka mitoza? Če veš, napiši. 

Na vprašanje je odgovorilo 83,8 % učencev. Rezultati tega vprašanja so podobni 

rezultatom prejšnjih dveh vprašanj. Večina učencev (81,9 %) ni vedela, kdaj poteka mitoza 

(graf 7). Med učenci, ki pa so napisali tudi odgovor na drugo vprašanje (10,1 %), torej, 

kdaj poteka mitoza, jih je 40 % odgovorilo pravilno in 10 % delno pravilno (graf 8). 

Primeri njihovih odgovorov so v tabeli 6.  

Graf 7: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

vedo, kdaj poteka mitoza 

Graf 8: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

vedo, kdaj poteka mitoza (opis)

Tabela 6: Kategorije odgovorov učencev pri vprašanju odprtega tipa, kdaj poteka mitoza (opis) 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: poteka v organizmu; poteka v več zaporednih fazah; v 

celici; 

2 delno pravilen odgovor: ko se materinska celica razdeli in nastaneta dve 

hčerinski celici; 

3 pravilen odgovor: pri delitvi celic. 
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Šesto vprašanje: Ali veš, zakaj je potrebna mitoza? Če veš, napiši. 

Na vprašanje je odgovorilo 80,8 % učencev. Velika večina (77,5 %) jih je odgovorila, da 

ne vedo, zakaj je potrebna mitoza (graf 9). Med učenci, ki so napisali tudi odgovor na 

drugo vprašanje (18,2 %), torej, zakaj je potrebna mitoza, jih je 5,6 % odgovorilo pravilno 

in 27,8 % delno pravilno (graf 10). Primeri odgovorov so v tabeli 7. 

Graf 9: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

vedo, zakaj je potrebna mitoza 

Graf 10: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

vedo, zakaj je potrebna mitoza (opis)

Tabela 7: Kategorije odgovorov učencev pri vprašanju odprtega tipa, zakaj je potrebna mitoza (opis) 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: za razvoj celice; obnavljanje celic; za razgradnjo; za 

nastanek spolnih celic; 

2 delno pravilen odgovor: za delitev; 

3 pravilen odgovor: delitev DNA, nastaneta dve hčerinski celici. 
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Sedmo vprašanje: Nariši celico in označi njene dele. 

Na vprašanje sta odgovorili le dve tretjini učencev (66,7 %), od katerih jih je 31,8 % 

narisalo pravilne risbe in jih tudi pravilno označilo (graf 11). Med preostalimi risbami jih 

je bil del sicer pravilno narisanih, a napačno ali pomanjkljivo označenih (19,7%) in del 

pomanjkljivo narisanih (25,8 %). Primeri odgovorov so v tabeli 8.  

Tabela 8: kategorije za uvrščanje risb celice 

Kategorija Opis 

 1 napačna risba, napačne oznake ali brez njih; 

2 pravilna, vendar pomanjkljiva risba (npr.: samo jedro in membrana), 

pravilne oznake; 

3 pravilna risba, narisanih več celičnih organelov, pravilne oznake; 

4 pravilna risba, napačne oznake. 

 

 

 

 

Graf 11: Odgovori učencev na nalogo, pri kateri so morali narisati celico in označiti njene dele 
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Osmo vprašanje: Kaj je celica? 

Na vprašanje sta odgovorili dve tretjini dijakov (66,7 %). Pravilnih odgovorov je bilo 30,3 

%, delno pravilnih pa 43,9 % (graf 12). Pri delno pravilnih odgovorih so se učenci 

spomnili samo enega dela definicije celice. Primeri odgovorov so v tabeli 9.  

Graf 12: Odgovori učencev na vprašanje, kaj je celica 

Tabela 9: Kategorije odgovorov učencev pri vprašanju odprtega tipa, kaj je celica 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: celica je sestavni del žive in nežive narave; celica je 

zgrajena iz več delov; najmanjša stvar (bitje) vidna pod mikroskopom; 

najmanjši del telesa; celice sestavljajo organe; 

2 delno pravilen odgovor: celica je funkcionalna enota; celica je 

gradbena enota; 

3 pravilen odgovor: celica je najmanjša gradbena in funkcionalna enota 

živega bitja. 
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Deveto vprašanje: Katere razlike med rastlinsko in živalsko celico poznaš? 

Na vprašanje je odgovorilo samo 40,4 % učencev in večina odgovorov je bila pravilnih (60 

%) ali delno pravilnih (15 %; graf 13). Primeri odgovorov učencev so v tabeli 10. Učenci 

so napisali največ tri razlike med celicama. Najpogostejša razlika je bila prisotnost 

klorofila v rastlinski celici. 

Graf 13: Odgovori učencev na vprašanje, katere razlike med rastlinsko in živalsko celico poznajo 

Tabela 10: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, katere so razlike med rastlinsko in 

živalsko celico 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: rastlinska ima dvojno delitev, živalska pa enojno; 

rastlinska ima jedro, živalska pa ne; rastlinska ima kromosome, človeška 

pa ne; živalska vsebuje hitin; 

2 delno pravilen odgovor: velikost; oblika; rastlinska je večja; 

3 pravilen odgovor: vakuola ni prisotna pri živalski celici; rastlinska celica 

ima klorofil; rastlinska ima celulozno celično steno. 
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Deseto vprašanje: Kakšen je pomen celice v živem bitju? 

Na vprašanje je odgovorilo 33,3 % dijakov in večina odgovorov je bila nepravilnih (69,7 

%; graf 14). Primeri odgovorov učencev so v tabeli 11. Odgovori učencev so bili preveč 

ozko usmerjeni v definicijo celice, ne pa v pomen celice za življenje.  

Graf 14: Odgovori učencev na vprašanje, kakšen je pomen celice v živem bitju 

Tabela 11: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kakšen je pomen celice v živem bitju 

 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: več celic je organ; brez celic ne bi bilo ničesar; 

2 delno pravilen odgovor: celice opravljajo določene naloge; sestavljajo 

telo živih bitij in se obnavljajo; 

3 pravilen odgovor: dihanje, prehranjevanje, rast, razmnoževanje; brez celic 

ne bi živeli. 
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Enajsto vprašanje: Celice se množijo. Nariši, kako si to predstavljaš. 

Na vprašanje je odgovorilo 36,4 % učencev. Iz grafa 15 je razvidno, da so učenci večinoma 

narisali pravilno risbo (63,9 %). Risbe smo analizirali in jih uvrstili v tri kategorije (tabela 

12). V tabeli so tudi primeri odgovorov učencev.  

Graf 15: Odgovori učencev na vprašanje, kako si predstavljajo množenje celic 

Tabela 12: Kategorije za uvrščanje risb 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: napačna risba, risba ne odgovarja na vprašanje; 

 

2 pravilen odgovor: risba odgovarja na vprašanje. 
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Dvanajsto vprašanje: Kaj so spolne celice? 

Kljub večkratni obravnavi te teme v osnovi šoli je na vprašanje odgovorila le dobra tretjina 

učencev (37,4 %). Pravilnih odgovorov je bilo 24,3 %, delno pravilnih pa 32,4 % (graf 16). 

Primeri odgovorov učencev so v tabeli 13. Nekateri odgovori ne odgovarjajo na vprašanje 

in kažejo slabo splošno znanje.  

 

Tabela 13: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj so spolne celice 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: spolni odnos; celice; spolne žleze; najmanjše žive 

enote v telesu; 

2 delno pravilen odgovor: so celice, iz katerih nastane novo živo bitje; 

celice, ki nosijo dedne lastnosti; 

3 pravilen odgovor: celice spolnega organa, celice s katerimi se množimo; 

nastanejo z mejozo; so v jajčnikih in modih. 

 

Graf 16: Odgovori učencev na vprašanje, kaj so spolne celice 
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Trinajsto vprašanje: Kako nastanejo spolne celice? 

Na vprašanje je odgovorila dobra tretjina učencev (38,4 %), podobno kot pri vprašanju 12. 

Polovica učencev (52,6 %; graf 17) je na vprašanje odgovorila pravilno. Primeri 

odgovorov učencev so v tabeli 14. 

 

Tabela 14: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kako nastanejo spolne celice 

 

 

 

 

Graf 17: Odgovori učencev na vprašanje, kako nastanejo spolne celice 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: prenašajo se s spolnimi odnosi; spolna celica nastane, 

ko se moška in ženska celica združita; z združitvijo jajčeca in semenčice; 

iz hormonov; 

2 delno pravilen odgovor: spermiji z mejozo v spolnih organih; 

3 pravilen odgovor: spolne celice nastanejo z mejozo. 
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Štirinajsto vprašanje: Kaj je DNA? Opiši ali nariši. 

Na vprašanje so učenci odgovarjali z opisom ali risbo. Večina učencev je na vprašanje 

odgovorila z opisom (51,5 %). Pravilnih opisov je bilo (47,5 %), delno pravilnih pa (15,7 

%; graf 18). Pri risbi so skoraj vsi učenci odgovorili pravilno (90,9 %; graf 19). Primeri 

odgovorov učencev so v tabeli 15.  

Graf 18: Odgovori učencev na vprašanje, kaj 

je DNA (opis) 

Graf 19: Odgovori učencev na vprašanje, kaj 

je DNA (risba) 

 

Tabela 15: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je DNA 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: DNA je test; je dedni zapis kromosomov; analiza 

človeka; DNA je kromosom; DNA je kri; DNA je dedna snov, ki se 

prenaša z nespolnimi celicami: DNA so dedne celice; 

2 delno pravilen odgovor: deoksiribonukleinska kislina; 

3 pravilen odgovor: genetski zapis, dedni zapis; na DNA so zapisane vse 

dedne lastnosti. 
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Petnajsto vprašanje: Ali vsa živa bitja dedujejo lastnosti? 

Na vprašanje je odgovorilo 91,9 % učencev. Skoraj vsi učenci so na vprašanje odgovorili 

pravilno (72,5 %; graf 20).  

 

Šestnajsto vprašanje: Kaj je kromosom? 

Na vprašanje je odgovorila le desetina (10,1 %) učencev. Pol odgovorov (50 %) je bilo 

pravilnih, pol (50 %) pa napačnih. Primeri odgovorov so v tabeli 16.  

 Tabela 16: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je kromosom 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: majhen del celice; kromosom je del v genu; ga ima 

vsako živo bitje;  

2 delno pravilen odgovor: ni primera; 

3 pravilen odgovor: kromosom je sestavek dveh kromatid; dedni zapis; 

je DNA. 

Graf 20: Odgovori učencev na vprašanje, ali vsa živa bitja dedujejo lastnosti 



37 
 

 

Frank, A. Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji 

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

  

 

Sedemnajsto vprašanje: Kaj je gen? 

Na vprašanje je odgovorila slaba tretjina učencev (32,3 %). Pravilno je odgovorilo 6,3 %, 

delno pravilno pa 53,1 % učencev (graf 21). Primeri odgovorov učencev so v tabeli 17.  

 

Tabela 17: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je gen 

 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: nekaj, kar nikoli ne izgine; 

2 delno pravilen odgovor: gen je, kar podedujemo po starših, se 

prenaša po rodovih; gen je lastnost, ki jo ima človek; 

3 pravilen odgovor: gen je dedni zapis; gen je del DNA; gen je del 

kromosoma. 

Graf 21: Odgovori učencev na vprašanje, kaj je gen 
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Osemnajsto vprašanje: Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev? 

Na vprašanje je odgovorila večina učencev (90,9 %). Večina učencev je vedela, da celična 

delitev poteka pri človeku (75,6 %; graf 22). Precej manj učencev je vedelo, da se delijo 

celice živali, rastlin in bakterij (od 48,9–60 %). Še slabše znanje pa so učenci pokazali pri 

glivah (30 %).  

Devetnajsto vprašanje: Kako si predstavljaš, da se prenašajo lastnosti staršev na 

potomce? 

Na vprašanje je odgovorila približno polovica (47,5 %) učencev. Pravilnih odgovorov je 

bilo manj kot polovica (44,7 %), delno pravilnih pa slaba četrtina (23,4 %; graf 23). 

Primeri odgovorov učencev so v tabeli 18.  

Graf 22: odgovori učencev na vprašanje, pri katerih živih bitjih poteka celična delitev 

Graf 23: Odgovori učencev na vprašanje, kako si predstavljaš. da se lastnosti staršev prenašajo na 

potomce 
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Tabela 18: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kako si predstavljaš, da se prenašajo 

lastnosti staršev na potomce 

 

Dvajseto vprašanje: Kje v celici se nahaja genetska informacija? 

Na vprašanje je odgovorilo 40,4 % učencev. Večina teh je odgovorila delno pravilno (70 

%), le nekaj učencev je odgovorilo pravilno (17,5 %) ali napačno (12,5 %; graf 24). 

Primeri odgovorov učencev so predstavljeni v tabeli 19.  

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: lastnosti se prenašajo s celicami, po krvi; z 

razmnoževanjem, lastnosti se prenašajo pri delitvi spolnih celic; 

2 delno pravilen odgovor: lastnosti se prenašajo s pomočjo genov; po 

spolnih celicah, s prejemom enega kromosoma od očeta enega od 

matere; 

3 pravilen odgovor: lastnosti se prenašajo z geni, z dednim zapisom. 

 

Graf 24: Odgovori učencev na vprašanje, kje se nahaja genetska informacija 
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Tabela 19: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kje v celici se nahaja genetska 

informacija 

 

Enaindvajseto vprašanje: Kako to, da se ljudje razlikujemo med seboj po videzu in 

drugih lastnostih? 

Na vprašanje je odgovorila tretjina (36,4 %) učencev. Pravilno sta na vprašanje odgovorili 

dve tretjini teh učencev (66,7 %), delno pravilno pa je odgovorilo (13,9 %; graf 25). 

Primeri odgovorov učencev so predstavljeni v tabeli 20.  

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: genetska informacija se nahaja na sredini; v glavi 

(možganih); 

2 delno pravilen odgovor: v kromosomih; 

3 pravilen odgovor: v jedru, genetska informacija se nahaja v DNA. 

 

Graf 25: Odgovori učencev na vprašanje, kako to, da se ljudje razlikujemo med seboj po videzu in 

lastnostih 
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Graf 26: Odgovori učencev na vprašanje, v katerih celicah v našem telesu se nahajajo geni 

Tabela 20: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, zakaj se ljudje razlikujemo med seboj 

po videzu in drugih lastnostih 

 

Dvaindvajseto vprašanje: V katerih celicah v našem telesu se nahajajo geni? 

Na vprašanje je odgovorila večina (89,9 %) učencev. Približno tri četrtine teh učencev 

(72,2 %; graf 26) je vedelo, da se geni nahajajo v spolnih celicah. Dobra polovica jih je 

vedela, da se geni nahajajo tudi v krvnih (57,8 %) in možganskih celicah (52,8 %), manj 

kot petina pa jih je vedela, da se nahajajo v očesnih (23,3 %) in srčnih celicah (14,4 %).  

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: ljudje se razlikujemo, kar se vsak zarodek v trebuhu 

razvije drugače; kar imamo različne rastne pogoje, razlikujemo se zaradi 

celic; 

2 delno pravilen odgovor: razlikujemo se, ker ima vsaj svoje lastnosti, 

razlikujemo se po genih; 

3 pravilen odgovor: ljudje se razlikujemo, ker imamo različne dedne zapise, 

ker nimamo enakih genov, lastnosti in prednikov. 
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Graf 28: Odgovori učencev na vprašanje, kje se nahajajo kromosomi 

Triindvajseto vprašanje: Iz česa so zgrajeni kromosomi? 

Na vprašanje je odgovorila večina 87,9 % učencev. Manj kot polovica teh učencev (47,1 

%) ve, da so kromosomi zgrajeni iz DNA. 18,4 % učencev je kromosome sicer povezalo z 

jedrom, vendar v napačnem smislu (graf 27).  

 

Štiriindvajseto vprašanje: Kje se nahajajo kromosomi v človeški celici? 

Na vprašanje je odgovorila večina, 88,9 % učencev. 42 % učencev je vedelo, da se 

kromosomi nahajajo v jedru celice, skoraj enak delež (38,6 %) učencev pa je odgovoril, da 

se kromosomi nahajajo v citoplazmi (graf 28) in 19,3 % učencev je kromosome lociralo v 

kromosome.  

Graf 27: Odgovori učencev na vprašanje, iz česa so zgrajeni kromosomi 
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Graf 30: Odgovori učencev na vprašanje, kaj odloča o tem ali se bo rodila deklica ali deček 

Petindvajseto vprašanje: Katera celica vsebuje gensko informacijo za barvo oči pri 

nekem živem bitju? 

Na vprašanje je odgovorilo 84,8 % učencev. Večina učencev (81,9 %; graf 29) je 

odgovorila, da genetsko informacijo za barvo oči vsebujejo očesne celice.  

 

Šestindvajseto vprašanje: Kaj pomeni izraz genski kod? 

Na vprašanje sta odgovorila dva učenca (2%), in sicer napačno. 

Sedemindvajseto vprašanje: Kaj odloča o tem, ali se bo rodila deklica ali deček? 

Na vprašanje je odgovorilo 60,6 % učencev. Pravilno je odgovorilo 45 % teh učencev, 

delno pravilno pa 5 % (graf 30). Primeri odgovorov učencev so predstavljeni v tabeli 21.  

Graf 29: Odgovori učencev na vprašanje, katera celica vsebuje gensko informacijo za barvo oči pri 

nekem živem bitju 
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Tabela 21: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj odloča ali se bo rodila deklica ali 

deček 

 

Osemindvajseto vprašanje: Ali imate zdaj ali pa ste imeli v preteklosti doma živali? 

Katere živali? Hišne ali rejne? 

Na vprašanje je odgovorilo 90,9 % učencev. Večina izmed njih ima ali so doma imeli 

živali (96,7 %; graf 31). Delež učencev, ki imajo doma hišne živali (40 %), je skoraj enak 

deležu učencev, ki imajo doma rejne živali (39,4 %; graf 32), 17,3 % učencev na drugi del 

vprašanja ni odgovorilo. 

 

 

 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: spol otroka je odvisen od kraja, kjer se jajčece 

oplodi; če je datum paren bo otrok deklica, če je datum neparen bo 

otrok deček; odloča ultrazvok; 

2 delno pravilen odgovor: kromosomi XX in XY; odloča seme; 

3 pravilen odgovor: spermij; odločajo X in Y; kromosomi X in Y; deček 

je X in Y, deklica pa X in X. 

Graf 31: Odgovori učencev na vprašanje, ali 

imajo zdaj ali pa so imeli v preteklosti doma 

živali 

Graf 32: Odgovori učencev na vprašanje, 

katere živali imajo ali so imeli doma 
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Devetindvajseto vprašanje: Ali je mogoče, da ima črna mačka mladiče tigraste barve? 

Pojasni. 

Na vprašanje je odgovorilo 68,7 % učencev. Večina (85,3 %; graf 33) odgovorov je bila 

pravilnih. Primeri odgovorov učencev so predstavljeni v tabeli 22.  

 

Tabela 22: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, ali je mogoče, da ima črna mačka 

tigraste mladiče 

 

 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: ne, ker mladiči podedujejo črno barvo dlake od 

staršev; ne, ker se njeni geni prenesejo na mladiče; 

2 delno pravilen odgovor: ja, ker pride do sprememb; 

3 pravilen odgovor: da, če se spari s tigrastim samcem; da, če dobi od 

samca drugačne gene; da, ker se lastnosti matere in očeta prenašajo na 

potomce. 

Graf 33: Odgovori učencev na vprašanje, ali je mogoče, da ima črna mačka tigraste mladiče 
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Trideseto vprašanje: Parila se bosta pes in mačka. Katera trditev je pravilna? 

Na vprašanje je odgovorilo 91,9 % učencev (graf 34). Večina izmed teh (75,8 %) je 

odgovorila pravilno, da pri parjenju psa in mačke mladičev ne bo.  

 

Enaintrideseto vprašanje: Čemu se celice v tvojem telesu delijo? 

Na vprašanje je odgovorilo 27,3 % učencev (graf 35). Pravilno je odgovorilo 55,6 % izmed 

teh učencev, delno pravilno pa 7,4 %. Primer odgovorov učencev so predstavljeni v tabeli 

23.  

 

Graf 34: Odgovori učencev na vprašanje, katera trditev je pravilna, če se parita pes in mačka 

Graf 35: Odgovori učencev na vprašanje, čemu se celice v tvojem telesu delijo 
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Tabela 23: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, čemu se celice v tvojem telesu delijo 

 

Dvaintrideseto vprašanje: Če si raniš kožo, tako da krvavi, se po nekaj tednih zaraste. 

Zapiši, kako si predstavljaš zaraščanje rane. 

Na vprašanje je odgovorilo 46,5 %. Dobra polovica teh učencev (54,3 %; graf 36) je 

odgovorila pravilno, dobra četrtina (26,1 %) pa delno pravilno. Primeri odgovorov učencev 

so predstavljeni v tabeli 24. 

 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: če se porežem, da ne umrem; ob delitvi celice dobimo 

nove, zato da ne opazimo škode; 

2 delno pravilen odgovor: tako se razmnožujejo; 

3 pravilen odgovor: telo se tako veča in obnavlja; da rastemo; da lahko 

nastajajo nove, ki zamenjajo stare, in normalno živim. 

Graf 36: Odgovori učencev na vprašanje, kako si predstavljajo zaraščanje rane 
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Tabela 24: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kako si predstavljajo zaraščanje rane 

 

Triintrideseto vprašanje: Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami v zvezi z biologijo?  

a) Polovica učencev (48,8 % od 90,9 %, ki so na vprašanje odgovorili) se strinja ali 

popolnoma strinja, da so pri biologiji dobri, 34,4 % pa se jih ne more odločiti. 

Samo 16,6 % je učencev, ki pri biologiji običajno niso dobri (graf 37). 

b) Več kot polovica (61,6 % od 91,9%, ki so na vprašanje odgovorili) učencev se ne 

strinja ali se sploh ne strinja s trditvijo, da bi v šoli radi več biologije, 16,5 % pa se 

jih ne more odločiti. Učencev, ki bi v šoli radi več biologije, je 21,9 %.  

c) O trditvi, da je biologija zanje težja kot za večino njihovih sošolcev, se ne mora 

odločiti dobra tretjina učencev (37,8 %), enak delež učencev (37,8 %) se s trditvijo 

ne strinja ali sploh ne strinja. Le 20 % učencev priznava, da je biologija zanje težja 

kot za njihove sošolce. Na vprašanje je odgovorilo 91,9 % učencev. 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: krvničke se strdijo; strdijo se krvničke; celice odmrejo; 

2 delno pravilen odgovor: obnavljanje celic in s tem zaraščanje rane; kri se 

strdi in nastanejo nove celice, z delitvijo celic; 

3 pravilen odgovor: najprej se naredi krasta, spodaj začne rasti koža; koža se 

obnovi – kožne celice se razmnožujejo; na vrhu se kri strjuje, pod njo 

nastane nova plast kože, čez nekaj časa se krasta odlušči; naredi se krasta, 

pod njo se pričnejo celice množiti. 
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d) Skoraj polovica učencev (48,4 % od 91,9 %, ki so na vprašanje odgovorili) se ne 

strinja ali sploh ne strinja s trditvijo, da se radi učijo biologijo, 35,2 % pa se jih ne 

more odločiti. Biologijo se rado uči 16,5 % učencev. 

e) Biologija ne gre najbolje 41,1 % (od 90,9 %, ki so na vprašanje odgovorili) 

učencem, ki so se s trditvijo strinjali ali popolnoma strinjali, 24,2 % učencev se ne 

more odločiti. Biologija pa gre dobro 34,5 % učencev, ki se s trditvijo ne strinjajo 

ali popolnoma ne strinjajo. 

f) S trditvijo snovi pri biologiji se hitro naučim, se strinja ali popolnoma strinja 28,4 

% učencev, 30,7 % učencev se ne more odločiti in 40,9 % učencev se s trditvijo ne 

strinja ali sploh ne strinja. Na vprašanje je odgovorilo 88,9 % učencev. 

g) Več kot tretjina učencev (37,4 % od 91,9 %, ki so na vprašanje odgovorili) se ne 

strinja ali popolnoma ne strinja s trditvijo, da jim bo znanje biologije pomagalo v 

vsakdanjem življenju, 30,8 % učencev se ne more odločiti. Najmanj (21,1 %) 

učencev se s trditvijo strinja ali popolnoma strinja. 

h) Skoraj polovica učencev (48,8 % od 90,9 %, ki so na vprašanje odgovorili) se ne 

strinja ali se sploh ne strinja s trditvijo, da bi radi imeli službo, v kateri bi 

uporabljali biologijo, 27,8 % učencev se ne more odločiti. Službo, kjer bi 

uporabljali biologijo, bi imelo le 24,4 % učencev.  

Kategorija popolnoma se strinjam je izstopajoča. Le malo učencev se popolnoma strinja s 

katerokoli od trditev. Najmanj učencev pa se popolnoma strinja s trditvijo, da jim bo 

znanje biologije pomagalo v vsakdanjem življenju (graf 37). 
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 Graf 37: Odgovori učencev na vprašanje, kako se strinjajo s trditvami v povezavi z biologijo 
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Štiriintrideseto vprašanje: Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi s to 

raziskavo? 

a) Večina učencev (65,6 % od 90,9 %, ki so na vprašanje odgovorili; graf 38) se 

strinja ali popolnoma strinja, da so bila vprašanja v tem vprašalniku razumljiva, 

14,4 % učencev se ne more odločiti, 20 % učencev pa se s trditvijo ne strinja ali 

popolnoma ne strinja. 

b) Večini (76,4 % od 89,9 %, ki so na vprašanje odgovorili) učencev je bilo všeč 

sodelovati v tej raziskavi, 15,7 % se ne more odločiti in le 7,8 % učencev se s 

trditvijo ne strinja ali popolnoma ne strinja.  

 

 

 

 

Graf 38: Odgovori učencev na vprašanje, kako se strinjajo s trditvama v povezavi z raziskavo 
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5.2 KONČNI VPRAŠALNIK IN PRIMERJAVA Z ZAČETNIM 

VPRAŠALNIKOM 

Učenci so odgovarjali na 10 vprašanj (oziroma 20 podvprašanj), ki so bila v začetnem in 

končnem vprašalniku enaka. Učenci so v končnem vprašalniku odgovorili na 12 

podvprašanj statistično pomembno bolje kot v začetnem vprašalniku (Mann-Whitney U-

test; vse vrednosti p < 0,05; tabela 25), kar pomeni, da je bilo znanje, ki so ga učenci 

pokazali v končnem vprašalniku, boljše.  

Tabela 25: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev na začetni in končni vprašalnik 

(Statistično pomembne razlike so zapisane v krepkem tisku.) 

 Mann-Whitney U 
Vprašanje Z p 

1. Katera živa bitja so zgrajena iz celic?   
Bakterija. – 1,297 0,195 
Čebela. – 2,974 0,003 
Človek. – 2,205 0,027 
Hrast. – 3,768 0,000 
Paramecij. – 2,236 0,025 
Rdeča mušnica. – 2,252 0,024 

2. Kaj je mitoza? – 5,720 0,000 
3. Kje poteka mitoza? – 2,187 0,029 
4. Kdaj poteka mitoza? – 0,998 0,318 
5. Zakaj je potrebna mitoza? – 0,247 0,805 
6. Celice se množijo. Nariši, kako si to predstavljaš. – 1,731 0,083 
7. Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev?   

Pri bakterijah. –3,558 0,000 
Pri človeku. –3,272 0,001 
Pri glivah. – 0,830 0,406 
Pri rastlinah. – 4,075 0,000 
Pri živalih. – 4,735 0,000 

8. Kje se nahajajo kromosomi? – 2,113 0,035 
9. Če si raniš kožo, tako da krvavi, se po nekaj tednih 

zaraste. Zapiši kako si predstavljaš zaraščanje rane. 
– 0,063 0,871 

10. Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi z 
raziskavo? 

  

Vprašanja v tem vprašalniku so bila razumljiva. – 1,637 0,102 
Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. – 1,667 0,096 
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Prvo vprašanje: Katera živa bitja so zgrajena iz celic?  

Na vprašanje je odgovorilo 97 % učencev. Večina učencev je vedela, da so človek (97,9 % 

učencev), čebela (85,4 % učencev), hrast (68,8 %) in rdeča mušnica (56,8 %) zgrajeni iz 

celic (graf 39). Pri bakteriji in parameciju je znanje učencev nezadovoljivo, saj je pravilnih 

odgovorov manj kot 60 % (pri bakteriji je pravilnih odgovorov 42,7 %, pri parameciju 18,8 

%). Učenci so na končnem testu pokazali statistično pomembno boljše znanje pri čebeli, 

človeku, hrastu in rdeči mušnici, pri parameciju pa statistično pomembno slabše znanje kot 

na začetnem testu (tabela 25). 

 

Drugo vprašanje: Kaj je mitoza? 

Na vprašanje je odgovorilo 91,9 % učencev. Pravilnih odgovorov (graf 40) je bilo 48,4 % 

in delno pravilnih 45,1 %. Učenci so na končnem testu pokazali statistično pomembno 

boljše znanje kot na začetnem testu (tabela 25). 

Graf 39: Odgovori učencev na vprašanje, katera bitja so zgrajena iz celic 
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Tabela 26: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kaj je mitoza 

Kategorija Opis 

1 pravilen odgovor: mitoza je delitev jedra, mitoza je delitev jedra celice; 

2 delno pravilen odgovor: mitoza je delitev telesnih celic. 

 

Tretje vprašanje: Kje poteka mitoza? 

Na vprašanje je odgovorilo 89,9 % učencev. Odgovori so bili večinoma pravilni (71,3 % 

učencev; graf 41). Učenci so na končnem testu pokazali statistično pomembno boljše 

znanje kot na začetnem testu (tabela 25).  

 

Graf 40: Odgovori učencev na vprašanje, kaj je mitoza 

Graf 41: Odgovori učencev na vprašanje, kje poteka mitoza 
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Tabela 27: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kje poteka mitoza 

 

Četrto vprašanje: Kdaj poteka mitoza? 

Na vprašanje je odgovorilo 69,7 % dijakov. Večina učencev (58 %) je odgovorila pravilno 

(graf 42), 5,8 % učencev pa delno pravilno. Učenci na končnem testu niso pokazali 

statistično pomembno boljšega znanja kot na začetnem testu (tabela 25).  

 

Tabela 28: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kdaj poteka mitoza 

Kategorija Opis 

1 pravilen odgovor: mitoza poteka, ko se deli jedro, mitoza poteka pri delitvi 

celice; 

2 delno pravilen odgovor: mitoza poteka, ko se prične delitev. 

 

 

Kategorija Opis 

1 pravilen odgovor: v jedru celice; 

2 delno pravilen odgovor: v celicah. 

Graf 42: Odgovori učencev na vprašanje, kdaj poteka mitoza 



56 
 

 

Frank, A. Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji 

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

  

 

Peto vprašanje: Zakaj je potrebna mitoza? 

Na vprašanje je odgovorilo 73,7 % učencev. Pravilno je odgovorilo 5,5 % učencev, delno 

pravilno pa 24,7 % učencev (graf 43). Učenci na končnem testu niso pokazali statistično 

pomembno boljšega znanja kot na začetnem testu (tabela 25). 

 

Tabela 29: Kategorije odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, zakaj je potrebna mitoza 

Kategorija  Opis 

1 pravilen odgovor: mitoza je potrebna, da dobimo dve enaki jedri; 

2 delno pravilen odgovor: mitoza je potrebna za delitev celice, da se delijo 

kromosomi. 

 

 

 

 

 

Graf 43: Odgovori učencev na vprašanje, zakaj je potrebna mitoza 
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Šesto vprašanje: Celice se množijo. Nariši, kako si to predstavljaš. 

Na vprašanje je odgovorilo 77,8 % učencev. Večina učencev (79,2 %) je odgovorila 

pravilno (graf 44). Primeri odgovorov so v tabeli 25. Učenci na končnem testu niso 

pokazali statistično pomembno boljšega znanja kot na začetnem testu (tabela 25). 

 

Tabela 30: Kategorije za uvrščanje slik 

Kategorija Opis 

1 napačen odgovor: napačna risba, ne odgovarja na vprašanje; 

 

 
2 pravilen odgovor: risba odgovarja na vprašanje; 

 

9 ni risbe. 

Graf 44: Odgovori učencev na vprašanje: nariši, kako si predstavljaš množenje celic 
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Sedmo vprašanje: Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev? 

Na vprašanje je odgovorilo 98 % učencev. Večina učencev ve, da celična delitev poteka pri 

človeku, rastlinah in živalih (graf 45). Učenci so na končnem testu pokazali statistično 

pomembno boljše znanje pri človeku, rastlinah in živalih, pri bakterijah pa statistično 

pomembno slabše znanje kot na začetnem testu (tabela 25). Pri glivah razlika med 

začetnim in končnim testom ni bila statistično pomembna. 

 

Osmo vprašanje: Kje se nahajajo kromosomi v človeški celici? 

Na vprašanje so odgovorili vsi učenci. Pravilno je odgovorilo 85,9 % učencev (graf 46). 

Na končnem testu so pokazali statistično pomembno boljše znanje kot na začetnem testu 

(tabela 25). 

Graf 45: Odgovori učencev na vprašanje, pri katerih živih bitjih poteka celična delitev 

Graf 46: Odgovori učencev na vprašanje, kje se nahajajo kromosomi v človeški celici 
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Deveto vprašanje: Če si raniš kožo tako, da krvavi, se po nekaj tednih zaraste. Zapiši, 

kako si predstavljaš zaraščanje rane. 

Na vprašanje je odgovorilo 66,7 % učencev. Pravilno je odgovorilo 51,5 % učencev, delno 

pravilno pa 30,3 % (graf 47). Učenci na končnem testu niso pokazali statistično pomembno 

boljšega znanja kot na začetnem testu (tabela 25). 

 

Tabela 31: Kategorija odgovorov pri vprašanju odprtega tipa, kako si predstavljajo zaraščanje rane 

Kategorija Opis 

1 pravilni odgovor: na rani nastane krasta, spodaj se delijo celice in nastane 

nova koža; 

2 delno pravilni odgovor: celice se obnavljajo in nastane nova plast kože. 

 

Deseto vprašanje: Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi s to raziskavo? 

a) Na vprašanje je odgovorilo 97 % učencev. Večina (71,9 %) učencev se strinja ali 

popolnoma strinja, da so bila vprašanja v testu razumljiva, 13,5 % učencev se ne 

more odločiti in 14,6 % učencev se s trditvijo ne strinja ali popolnoma ne strinja 

Graf 47: Odgovori učencev na vprašanje, kako si predstavljajo zaraščanje rane 
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(graf 48). Učencem sta se začetni in končni vprašalnik zdela podobno razumljiva, 

saj med odgovori nismo našli statistično pomembnih razlik (tabela 25).  

 

b) Na vprašanje je odgovorilo 96 % učencev. S trditvijo, všeč mi je bilo sodelovati v 

raziskavi, se strinja ali popolnoma strinja 61,1 % učencev, 27,4 % učencev pa se ne 

more odločiti. Le 11,6 % učencev ni bilo zadovoljnih, da so sodelovali v raziskavi 

(graf 48). Zadovoljstvo s sodelovanjem v raziskavi se med učno uro ni spremenilo, 

saj razlika med odgovori na začetni in končni vprašalnik ni bila statistično 

pomembna (tabela 25).  

 

 

 

 

 

Graf 48: Odgovori učencev na vprašanje, koliko se strinjajo s trditvama v zvezi z raziskavo 
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5.3 RAZVRŠČANJE SLIK PETNAJSTIH FAZ MITOZE 

Učenci so na začetku in na koncu učne ure razvrščali slike petnajstih, naključno 

razvrščenih faz mitoze v smiselno zaporedje. Ob koncu učne ure so osem od petnajstih slik 

mitoze razvrstili statistično pomembno pravilneje kot na začetku učne ure (Mann-Whitney 

U-test; vse vrednosti p < 0,05; tabela 27), pri sedmih slikah pa ni bilo statistično 

pomembne razlike med začetnim in končnim znanjem (Mann-Whitney U-test; vse 

vrednosti p > 0,05; tabela 27) 

Tabela 32: Statistična pomembnost razlik med razvrščanjem slik faz mitoze na začetku in na koncu 

učne ure (Statistično pomembne razlike so zapisane v krepkem tisku.) 

 Mann-Whitney U 
Slike faz mitoze Z p 

Faza 1 – 3,563 0,000 
Faza 2 – 2,670 0,008 
Faza 3 – 0,205 0,838 
Faza 4 – 0,084 0,933 
Faza 5 – 4,548 0,000 
Faza 6 – 2,724 0,006 
Faza 7 – 1,722 0,085 
Faza 8 – 2,889 0,004 
Faza 9 – 1,162 0,245 
Faza 10 – 2,312 0,021 
Faza 11 – 5,785 0,000 
Faza 12 – 0,585 0,559 
Faza 13 – 0,270 0,787 
Faza 14 – 1,848 0,065 
Faza 15 – 3,847 0,000 

 

Grafi 49–63 prikazujejo primerjavo rezultatov začetnega in končnega razvrščanja slik 

mitoze. Grafi so razvrščeni v pravilnem zaporedju slik. 
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Graf 49: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 1 

Graf 50: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 2 

Faza 1: Prvo fazo mitoze je večina učencev (87,9 %) na začetku učne ure uvrstila pravilno. 

Na koncu učne ure so sliko pravilno uvrstili vsi učenci. Razlika je bila statistično 

pomembna (graf 49). Z besedo »predtest« smo označili test, ki so ga učenci izvajali pred 

učno uro, z besedo »potest« pa test po zaključku učne ure.  

 

Faza 2: Na začetku učne ure so bili odgovori učencev bolj razpršeni kot na koncu. Sliko 

druge faze mitoze je na začetku ure manj kot polovica učencev (51,1 %) uvrstila pravilno, 

na koncu ure pa je bilo pravilnih uvrstitev 86,9 % (graf 50), kar je bilo statistično 

pomembno bolje (tabela 27).  
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Faza 3: Tretjo fazo je na začetku ure pravilno uvrstilo 57,6 % učencev, na koncu ure pa 

84,8 % učencev (graf 51). Tako na začetku kot na koncu so učenci sliko uvrščali tudi na 

druga mesta. Na začetku jo je 16,2 % učencev uvrstilo fazo na drugo mesto. Razlika med 

uvrščanjem na začetku in na koncu ure ni bila statistično pomembna (tabela 27). 

Faza 4: Fazo 4 je na začetku ure pravilno uvrstila polovica učencev (48,5 %), na koncu ure 

pa večina (79,8 %; graf 52). Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu ure ni bila 

statistično pomembna (tabela 27). 

 

 

Graf 52: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 4 

Graf 51: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 3 
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Faza 5: Peto fazo je na začetku ure polovica učencev (50,5 %) uvrstila pravilno. Drugi 

odgovori so bili razpršeni po skoraj vseh mestih od 1 do 13 (graf 53). Na koncu ure je to 

fazo pravilno uvrstilo 78,8 % učencev. Preostali so jo uvrščali na mesta, ki so podobna 

sliki 5. Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu ure je bila statistično pomembna 

(tabela 27). 

Graf 53:Odgovori učencev pri uvrščanju faze 5 

Faza 6: Na začetku učne ure je šesto fazo pravilno uvrstila slaba polovica učencev (44,4 

%), na koncu ure pa velika večina (80,6 %; graf 54). Na koncu ure so nepravilni odgovori 

vsebovali uvrstitve slik, ki so bile podobne pravilni sliki. Razlika med uvrščanjem na 

začetku in na koncu ure je bila statistično pomembna (tabela 27).  

 Graf 54: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 6 



65 
 

 

Frank, A. Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji 

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

  

 

Graf 55: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 7 

Faza 7: Sedmo sliko je na začetku učne ure pravilno uvrstilo 34,3 % učencev, na koncu ure 

pa 80,8 % (graf 55). Sliko so napačno uvrščali predvsem na mesta, ki so podobna sliki 7. 

Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu ure ni bila statistično pomembna (tabela 

27.  

 

Faza 8: Sliko osem je na začetku ure pravilno uvrstilo 41,1 % učencev, na koncu pa 82,8 % 

(graf 56). Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu ure je bila statistično pomembna 

(tabela 27).  

 

 

Graf 56: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 8 
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Graf 58: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 10 

Graf 57: Odgovori učencev pri uvrščanje faze 9 

Faza 9: Sliko devet je na začetku ure pravilno uvrstila tretjina učencev (35,4 %), na koncu 

ure pa 79,8 % (graf 57). Sliko so napačno uvrščali predvsem na mesta slik, ki so podobna 

sliki 9. Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu ure ni bila statistično pomembna 

(tabela 27).  

 

 

Faza 10: Sliko deset je na začetku ure pravilno uvrstila manj kot polovica (42,4 %), na 

koncu ure pa večina učencev (81,8 %; graf 58). Sliko so napačno uvrščali predvsem na 

mesta od 11 do 15, ki so podobna sliki 10. Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu 

ure je bila statistično pomembna (tabela 27).  
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Graf 60: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 12 

Faza 11: Na začetku učne ure je sliko 11 pravilno uvrstila skoraj polovica učencev (45,5 

%), na koncu ure pa večina (79,8 %; graf 59). Sliko so napačno uvrščali predvsem na 

mesta 10, 12, 13, 14 in 15, ki so podobna sliki 11. Razlika med uvrščanjem na začetku in 

na koncu ure je bila statistično pomembna (tabela 27).  

 

Faza 12: Sliko 12 je na začetku učne ure pravilno uvrstila polovica učencev (51,5 %), na 

koncu ure pa večina (78,8 %; graf 60). Sliko so napačno uvrščali predvsem na mesta 10, 

11, 13, 14 in 15, ki so podobna sliki 12. Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu 

ure ni bila statistično pomembna (tabela 27).  

 

Graf 59: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 11 
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Graf 62: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 14 

Faza 13: Sliko 13 je na začetku učne ure pravilno uvrstilo 46,5 % učencev, na koncu ure pa 

76,8 % (graf 61). Sliko so napačno uvrščali predvsem na mesta 10, 11, 12, 14 in 15, ki so 

podobna sliki 13. Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu ure ni bila statistično 

pomembna (tabela 27).  

 

 

Faza 14: Sliko 14 je na začetku učne ure pravilno uvrstila skoraj polovica učencev (42,4 

%), na koncu ure pa večina (78,8 %; graf 62). Sliko so pogosto napačno uvrščali na mesta, 

ki so podobna sliki 14. Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu ure ni bila 

statistično pomembna (tabela 27).  

 

 

Graf 61: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 13 
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Faza 15: Sliko 15 je na začetku učne ure pravilno uvrstila polovica (48,5 %), na koncu ure 

pa večina učencev (87,9 %; graf 63). Razlika med uvrščanjem na začetku in na koncu ure 

je bila statistično pomembna (tabela 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 63: Odgovori učencev pri uvrščanju faze 15 
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6 RAZPRAVA 

6.1 ZAČETNI VPRAŠALNIK 

Celica, kot tema obravnave pri pouku biologije, je označena kot težka za razumevanje pri 

učencih na raznih nivojih šolanja. Težave, ki se pojavljajo segajo, od razumevanja, da je 

celica avtonomni organizem, preko funkcij, ki jih celica opravlja, do zmede med celicami, 

atomi in molekulami. Pojavlja se tudi zmeda med geni in aleli, fotosintezo in dihanjem, 

celično membrano in celično steno ter med mejozo in mitozo (Flores in sod., 2003). Tudi v 

naši raziskavi smo prišli do ugotovitev, da imajo učenci težave z razumevanjem celice. 

Risbo celice sta narisali dve tretjini učencev (66,7 %), vendar je bilo le 31,8 % risb 

pravilnih, druge so bile pomanjkljive ali napačne. Morda je vzrok za slabše risbe 

nepoznavanje imen organelov, slabši priklic podatkov iz spomina ali pa nepripravljenost 

učencev za reševanje vprašanj odprtega tipa. V raziskavi, ki sta jo opravila v Veliki 

Britaniji Lewisova in Wood-Robinson (2000), so ugotovili, da učenci zamenjujejo celico s 

kromosomom in genom in se ne zavedajo, da ima celica znano strukturo in da več celic 

sestavlja organizem. Naši rezultati se ujemajo z njunimi, le 30 % učencev je namreč 

vedelo, kaj je celica. Domnevamo, da je vzrok za nepoznavanje odgovora oddaljenost 

obravnavanja teme pri pouku. Pomen celice v živem bitju so pravilno zapisali 3 % učencev 

od 69,7 % učencev, ki so na vprašanje odgovorili. Vprašanje je zahtevalo od učencev 

premislek in povezovanje znanja, kar bi lahko bil vzrok za nepravilne odgovore. Tudi 

razlike med živalsko in rastlinsko celico je naštelo le 40,4 % učencev, od tega je bilo 60 % 

odgovorov pravilnih. Vzrok za slabo reševanje vprašanja je morda v nepoznavanju razlik 

med celicami ali celic samih. 

Rezultati so pokazali, da učenci ne vedo najbolje, katera bitja so zgrajena iz celic. Najbolj 

prepričani so bili, da sta iz celic zgrajena človek in čebela. Druge možnosti so bile znatno 

manj zastopane, najmanj rdeča mušnica in paramecij. Morda je vzrok za takšen rezultat 

večji poudarek pouka na obravnavi človeka in živalskega sveta, manj pa drugih kraljestev. 

Tudi pri sami obravnavi teh tem bi, kjer je to mogoče, lahko navedli več primerov v 

povezavi z drugimi kraljestvi, ne le z živalskim. Podobna raziskava na nekoliko drugačnem 
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vzorcu učencev (Strgar, 2011) nakazuje, da slabi rezultati pri bakteriji in parameciju 

verjetno ne odražajo dejanskega neznanja učencev, temveč so posledica tega, da je velik 

del učencev dobesedno razumel vprašanje, v katerem je bila beseda celica uporabljena v 

množini (Katera živa bitja so zgrajena iz celic?). Nizek delež pravilnih odgovorov morda 

kaže znanje učencev, saj so učenci s tem poudarili, da vedo, da bakterija in paramecij nista 

večcelična organizma. Ne moremo pa vedeti zagotovo, saj je bilo vprašanje izbirnega tipa 

kar pomeni, da so nekatere izmed danih možnost lahko obkrožili naključno. Rezultate za ta 

dva organizma moramo zato jemati s pridržkom, dokler tega dela raziskave ne bodo 

ponovili z vprašanjem, ki bo nedvoumno, npr. Pri katerih živih bitjih je celica osnovna 

gradbena enota?. 

Učenci so ne samo dobro vedeli, da je človek zgrajen iz celic, temveč tudi, da vse celice v 

človeškem telesu niso enake. To znanje je učencem blizu, saj so na vprašanje odgovorili 

skoraj vsi (99 %; tabela 2). Domnevamo, da je vzrok opazovanje in skiciranje različnih vrst 

celic, vidnih pod mikroskopom pri pouku v osnovni šoli. 

V naši raziskavi so na vprašanja, povezana z mitozo, učenci odgovorili slabo. Rezultati se 

ujemajo z raziskavo Lewisove in Wood-Robinsona (2000), ki sta ugotovila, da le malo 

učencev ve, da mitoza poteka v somatskih celicah, da imajo novonastale celice enako 

število kromosomov kot izvorna celica. Na vprašanji, kje in kdaj poteka mitoza, je s pisnim 

odgovorom odgovorilo le 28,3 oz. 29,3 % učencev. Na vprašanji, kdaj poteka mitoza in 

zakaj je potrebna, je odgovorilo še manj učencev (10,1 in 18,2 %). Večina odgovorov 

učencev je bila napačnih. Morda je vzrok za slabe rezultate v tem, da si je definicije težko 

zapomniti ali pa morda učenci pri obravnavi v osnovni šoli niso dobro razumeli mitoze in 

je njihovo znanje pomanjkljivo. Domnevamo pa, da so lahko dobri odgovori pri opisih 

vprašanjih posledica poznavanja teme oz. ponovnega seznanjanja s temo enega izmed 

razredov v raziskavi.  

V naši raziskavi je množenje celic narisalo 36,4 % učencev, od tega je bilo 63,9 % risb 

pravilnih. Domnevano, da sta bila vzrok za odsotnost in napačnost risb negotovost učencev 

v njihovo znanje in pa njihova nepripravljenost za reševanje vprašanja, kar so tudi izrazili 
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med anketiranjem. Zaradi tega znanja učencev pri tem vprašanju ne moremo določiti. Tudi 

Dikmenli (2009) je v raziskavi uporabila metodo risanja in ugotovila, da imajo učenci 

napačne predstave o celični delitvi. Knipples in sod. (2005) pravijo, da učenci razumejo 

celično delitev omejeno, zmedeno in nedosledno, kar se ujema z našo raziskavo. Na 

vprašanje, zakaj se celice v njihovem telesu delijo, je odgovorilo 27,3 % učencev, 55,6 % 

pravilno in 7,4 % delno pravilno. Domnevamo, da so pravilno odgovorili tisti učenci, ki so 

temo delitve celice pred anketiranjem ponovno obdelali. Za slabše znanje učencev je 

mogoče vzrok časovna oddaljenost obdelave teme. 

Učenci menijo (odgovorilo je 90,9 % učencev), da celična delitev poteka pri človeku (75,6 

% učencev), živalih, rastlinah in bakterijah (48,9–60 % učencev) ter pri glivah (30 %). 

Domnevamo lahko, da so učenci bolj osredotočeni na človeka, tudi zato ker so v preteklem 

šolskem letu, ko so bili v 9. razredu, pri biologiji obravnavali prav to temo. Druga 

kraljestva živih bitij so obravnavali v 8. razredu, zato je ta snov že bolj oddaljena, kar je 

morda vplivalo na slabše rezultate. Ne preseneča, da so bili najslabši odgovori za glive, saj 

jim je pri pouku namenjenega malo časa. Učni načrt se namreč bolj osredotoča na človeka, 

rastline in živali kot pa na glive in bakterije. Zanimivo je, da je polovica dijakov 

odgovorila, da se tudi celice bakterij delijo, čeprav tega po učnem načrtu osnovne šole ne 

obravnavajo. Domnevamo, da so dijaki to znanje usvojili neformalno, v povezavi z 

bakterijskimi boleznimi in varovanjem zdravja. 

Učenci so si zaraščanje rane predstavljali dokaj pravilno. Od 46,4 % učencev, ki so na 

vprašanje odgovorili, je bilo 54,3 % pravilnih in 26,1 % delno pravilnih odgovorov. Morda 

so vzrok za zanimanje za tematiko in njeno poznavanje lastne izkušnje. Znanje učencev, ki 

so na vprašanje odgovorili, je zadovoljivo, ker pa velik delež učencev na vprašanje sploh ni 

odgovoril, poznavanje te teme na splošno ni zadovoljivo.  

Tema celica učencem ni blizu, kar se je pokazalo tudi pri vprašanju, kaj so spolne celice. 

Na vprašanje je odgovorilo 37,4 % učencev, od tega 24,3 % pravilno in 32,4 % delno 

pravilno. Da spolne celice nastajajo z mejozo, je od 38,4 % učencev, ki so odgovorili na 

vprašanje, vedelo 52,6 %. Morda sta vzrok za takšen rezultat slabši priklic informacij iz 
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spomina in oddaljenost obravnavanja teme. Znanje učencev o celici ni zadovoljivo, saj so 

na vprašanja odgovarjali v majhnem številu ali pa je bil delež pravilnih odgovorov majhen. 

V prihodnje bi bilo smiselno raziskati, kako učenci razumejo sam koncept celice in 

razlikovanje med različnimi celicami. 

Učenci, udeleženi v raziskavi, ki je bila izvedena v Turčiji, niso razumeli ali so le delno 

razumeli koncepte DNA, gen in kromosom. Največ alternativnih predstav o DNA so imeli 

16- in 17-letniki (Saka in sod., 2006). Naši rezultati o DNA so v nasprotju z ugotovitvami 

omenjene raziskave. Kaj je DNA, je kar 51,5 % učencev odgovorilo z opisom, od tega je 

bilo 47,5 % odgovorov pravilnih. Z risbo je na vprašanje odgovorilo 11,1 % učencev, od 

tega je bilo 90,9 % risb pravilnih. Domnevamo, da si učenci DNA predstavljajo vizualno in 

si zapomnijo, da je DNA dvojna vijačnica, težje pa jim je svoje predstave ubesediti. Nihče 

od učencev ni vedel, kaj je kromosom. Slabo znanje so učenci pokazali tudi pri pojasnitvi 

pojma gen. Na vprašanje je odgovorilo 32,2 % učencev, 6,3 % pravilno in 53,1 % delno 

pravilno. Domnevamo, da so učenci pridobili to znanje neformalno, saj v osnovni šoli niso 

omenjali in obravnavali pojma gen. Pri pojasnitvi pojmov kromosom in gen se naši 

rezultati ujemajo z ugotovitvami Sake in sod. (2006) ter nakazujejo nezadovoljivo znanje 

učencev. V prihodnje bi se te tri pojme moralo omenjati že v osnovni šoli. Njihove pomene 

bi morali razčistiti na začetku, da se kasneje ne bi pojavljali problemi v razumevanju teh 

pojmov in v zmožnosti navezovanja in razumevanja nadaljnje učne snovi. Sake in sod. 

(2006) so v raziskavo vključili tudi učitelje biologije in zaključili, da imajo tudi učitelji 

alternativne predstave o omenjenih treh pojmih, torej jih ne razumejo najbolje. V našo 

raziskavo nismo vključili učiteljev, vendar bi raziskava, ki vključuje tako učitelje kot 

učence, lahko razkrila, ali so samo učenci tisti, ki ne razumejo pojmov ali imajo o njih 

alternativne predstave. 

Učenci so vedeli, kje se nahaja genetska informacija. Od 40,4 % učencev, ki so na 

vprašanje odgovorili, je bilo 33,3 % pravilnih in 2 % delno pravilnih odgovorov. Odgovori 

učencev kažejo na nezadovoljivo znanje učencev o tej temi. Morda je vzrok za napačne 

odgovore in neodgovarjanje na vprašanje v nerazumevanju pojmov, kot so genetska 

informacija, DNA idr. Domnevamo, da imajo dijaki, ki so na vprašanje odgovorili vsaj 
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delno pravilno, zadostno znanje za lažjo nadgradnjo med srednješolskim izobraževanjem. 

Genska informacija za barvo oči se po mnenju učencev nahaja v očesni celici (81,9 % od 

84,8 % učencev, ki so na vprašanje odgovorili). Učenci ne razumejo, da je genska 

informacija enaka v vseh celicah pri nekem živem bitju. Poleg tega odgovori kažejo, da 

velik del učencev ne razume pojma genska informacija. Problem, ki je viden pri tem 

vprašanju, se nakaže že pri vprašanju, kaj je gen. Učenci ne poznajo in ne razumejo pojma, 

torej z njim ne morejo operirati. Ni presenetljivo, da je večina učencev (72,2 % od 89,9 %, 

ki so na vprašanje odgovorili) vedela, da se geni nahajajo v spolnih celicah, v krvnih (57,8 

%), možganskih (52,8 %), očesnih (23,3 %) in srčnih celicah (14,4 %). Očitno je, da učenci 

ne razumejo, da so geni v vseh celicah. Gene so sicer povezali s spolnimi celicami, saj 

vedo, da se iz teh razvije novo živo bitje. Možganske in krvne celice so morda izbrali v 

toliko večjem številu kot očesne in srčne celice zato, ker so se jim zdeli možgani in kri v 

določenem smislu pomembnejši kot oči in srce. 

Rezultati so pokazali, da učenci ne poznajo pojma kromosom, zato so presenetljive njihove 

ugotovitve, da so kromosomi zgrajeni iz DNA. Tako je namreč odgovorilo 47,1 % učencev 

od 87,9 %, ki so na vprašanje odgovorili. Njihovo znanje o tej temi je komaj zadovoljivo. 

Pri vseh drugih učencih pa domnevamo, da ne poznajo pojmov, povezanih s celico (npr. 

kromosom, DNA). Učenci, ki so pojme usvojili vsaj deloma, so na vprašanje odgovorili 

pravilno. Da se kromosomi nahajajo v jedru celice, ve 42 % učencev od 88,9 % učencev, ki 

so na vprašanje odgovorili. Domnevamo lahko, da večina učencev ne pozna pojmov, 

povezanih s celico (kot smo domnevali že pri prejšnjem vprašanju). Najbolj pa izstopa 

odgovor, da se kromosomi nahajajo v kromosomih. Tu lahko domnevamo, da učenci 

vprašanja niso dobro prebrali in so samo obkrožili eno izmed danih možnosti. 

Nobeden izmed učencev ni vedel, kaj pomeni izraz genski kod. 

Izmed 91,9 % učencev, ki so odgovorili na vprašanje, ali vsa bitja živa bitja dedujejo 

lastnosti, je 71,5 % učencev odgovorilo, da vsa bitja dedujejo lastnosti. Glede na to, da v 

osnovni šoli niso obravnavali dednosti, predvidevamo, da je njihovo znanje pridobljeno 

neformalno. Kako se lastnosti prenašajo s staršev na potomce, je odgovorilo 47,5 % 
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učencev, od tega 44,7 % pravilno in 23,4 % delno pravilno. Odgovori učencev nakazujejo, 

da so znanje pridobili neformalno. Morda je vzrok za poznavanje tematike okolje, v 

katerem učenci živijo, ali pa pogosta prisotnost te vsebine v medijih. Rezultati se ujemajo z 

ugotovitvami Lewisa in Kattmanna (po Castro, 2009, Strgar in Vrščaj, 2011a), ki pravita, 

da pridejo učenci k pouku s svojimi predstavami o genetiki iz lastnih izkušenj in opažanj. 

Pojme geni, DNA in kromosomi med seboj zamenjujejo, ko poskušajo pojasniti, kako se 

lastnosti prenašajo iz generacije v generacijo. Učenci na svoj način razumejo, na kakšen 

način geni sodelujejo pri prenašanju lastnosti, vendar njihovo razumevanje ni v skladu z 

biološko teorijo. Njuna dognanja se ujemajo tudi z našimi rezultati na vprašanje, kako se 

ljudje razlikujemo med seboj po videzu in drugih lastnostih. Pravilni odgovor je napisalo 

66,7 % od 34,4 % učencev, ki so na vprašanje odgovorili. Delno pravilno je odgovorilo 

13,9 % učencev. Morda je vzrok pravilne rezultate ta, da je tema za nekatere učence 

privlačna in se zato zanjo bolj zanimajo.  

Kaj odloča o spolu otroka, je vedelo 45 % učencev, delno pravilno pa je odgovorilo 5 % 

učencev. Na vprašanje je odgovorilo 60,6 % učencev. Pričakovali smo boljše znanje 

učencev glede na popularnost in privlačnost teme ter predhodnega obravnavanja v osnovni 

šoli.  

Večina učencev ima ali je imela doma živali (96,7 % od 90,9 % odgovorov), in sicer v 

skoraj enakem deležu hišne in rejne živali. 

Večina (85,3 % od 68,7 % odgovorov na vprašanje) učencev se strinja, da ima lahko črna 

mačka tigraste mladiče. Domnevamo, da je vzrok za dobro znanje učencev dejstvo, da 

večina učencev v našem vzorcu živi na podeželju in/ali ima doma živali. Učenci zato lahko 

iz izkušnje vedo, kaj se zgodi v primeru parjenja živali z različno barvo dlake. 

Pri parjenju psa in mačke ne bo mladičev. To ve 75,8 % učencev od 91,9 % učencev, ki so 

na vprašanje odgovorili. Večina ve, da se živali praviloma parijo v okviru svoje vrste, ne 

vemo pa, kolikšen delež je k temu znanju prispeval pouk biologije, kolikšnega pa izkušnje 

učencev z živalmi. 
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Odgovori na trditvi »Mislim, da mi bo znanje biologije pomagalo v vsakdanjem življenju« 

in »Rad bi imel službo, v kateri bi uporabljal biologijo« so zanimivi. Več kot tretjina 

učencev (37,4 % od 91,9 %, ki so na vprašanje odgovorili) misli, da jim znanje biologije v 

življenju ne bo pomagalo, 30,8 % učencev se ne more odločiti, ali jim bo to znanje 

pomagalo ali ne. Skoraj polovica (48,8 % od 90,9 % sodelujočih) učencev se ne strinja ali 

sploh ne strinja s trditvijo »Rad bi imel službo, v kateri bi uporabljal biologijo«. Rezultati 

teh trditev so zanimivi, ker smo raziskavo opravljali z učenci smeri zdravstveni tehnik, 

bolničar/negovalec, mizar in gozdarski tehnik. Postavlja se vprašanje, kaj si predstavljajo 

pod imenom biologija, saj imajo veliko predmetov, ki obravnavajo biološke vsebine, 

vendar nosijo drugačno ime. Predmet biologija imajo ločen, razen dveh razredov v 

raziskavi, ki biologije v predmetniku nima. 

Skozi celotni začetni vprašalnik opazimo, da znanje učencev o celici in genetiki niha. 

Pokazali so slabo osnovno znanje o celici. Vidimo, da ne vedo točno, katera živa bitja so 

zgrajena iz celic, tudi risbo celice so slabo narisali, pomena celice pa sploh ne poznajo. Kaj 

so spolne celice in kako nastanejo, so nekateri učenci odgovorili bolje kot drugi. Dobro pa 

so odgovorili na vprašanji, zakaj se celice delijo in kako se zarašča rana. Presenetljivo pa je 

njihovo znanje genetike. Te teme namreč niso obravnavali v osnovni šoli, pa jo kljub temu 

kar dobro poznajo. Učenci so vedeli, kaj je DNA oziroma so jo znali narisati, dobro vedo, 

da se lastnosti dedujejo od staršev na otroke in da so za to dedovanje odgovorni geni. 

Definicije gena ne poznajo dobro, vendar vedo, da so geni odgovorni za razlikovanje 

videza in drugih lastnosti pri živih bitjih. Slabo poznajo specifične pojme, kot sta 

kromosom in genski kod. Dobro pa vedo, kaj določa spol otroka in kako dobimo tigraste 

mladiče. Domnevamo lahko, da je njihovo znanje boljše pri temah, ki so jim bližje in bolj 

poznane. Znanje, ki so ga pridobili neformalno, je sicer površno, ampak zadovoljivo. 
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6.2 PRIMERJAVA ZAČETNEGA IN KONČNEGA VPRAŠALNIKA 

Če primerjamo znanje učencev, ki so ga pokazali na začetnem in končnem vprašalniku, 

lahko opazimo izboljšanje znanja pri končnem vprašalniku. Najbolj lahko razlike v znanju 

opazujemo, če rezultate vprašanj končnega vprašalnika primerjamo z istimi vprašanji v 

začetnem vprašalniku. Učenci so na vprašanja v končnem vprašalniku odgovarjali bolj 

pravilno kot na vprašanja začetnega vprašalnika. Najbolj so razlike v znanju opazne pri 

vprašanjih, katera bitja so zgrajena iz celic, kaj je mitoza, kje poteka mitoza, pri katerih 

živih bitjih poteka celična delitev in pri vprašanju, kje se nahajajo kromosomi. 

6.3 KONČNI VPRAŠALNIK 

V končnem vprašalniku so učenci pokazali dobro znanje in poznavanje tematike. Že pri 

prvem vprašanju, katera bitja so iz celic, so pokazali dobro znanje. Učenci so znali narisati 

delitev celic, vedeli so tudi, pri katerih bitji prihaja do celične delitve. Njihovo znanje pa je 

bilo slabše pri mitozi. Učenci vedo, kaj je mitoza, večina tudi ve, kje in kdaj poteka. 

Nezadovoljivo znanje so učenci pokazali pri vprašanju, zakaj je mitoza potrebna. 

Domnevamo, da učenci niso razumeli in spremljali razlage med učno uro. 

6.4 RAZVRŠČANJE SLIK PETNAJSTIH FAZ MITOZE 

Učenci so slike faz mitoze pravilneje razvrščali na koncu učne ure. Razlike so statistično 

pomembne pri fazah 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 in 15. Domnevamo, da je za spremembe 

odgovorov in izboljšanje znanja glede na začetni test razvrščanja odgovorna učna ura, ki so 

jo učenci imeli pred izpolnjevanjem končnega testa slik mitoze. Med učno uro so osvežili 

znanje in so tako lažje prepoznali, kaj predstavljajo slike na delovnem listu in kako jih med 

sabo povezati v smiselno celoto. 
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7 SKLEPI 

Z raziskavo razumevanja tematike s področja celice in genetike smo: 

a. potrdili hipotezo, da odgovori dijakov 1. letnika srednje šole na izbrana vprašanja v 

zvezi s celico in genetiko ne kažejo zadovoljivega znanja. Na začetni vprašalnik so 

učenci odgovarjali slabo. Veliko jih na posamezna vprašanja ni odgovarjalo, drugi 

so odgovarjali večinoma delno pravilno. Tudi na vprašanja iz genetike so učenci 

odgovarjali podobno nezadovoljivo. Tu njihovo znanje kaže na neformalno 

pridobljeno izobrazbo, ki nima trdne osnove. Tako so, na primer, znali narisati 

DNA, niso pa vedeli, kaj je gen. Zadovoljivo znanje pa so učenci pokazali na 

končnem vprašalniku, kjer je na vprašanja odgovorilo bistveno več učencev in so 

bili odgovori pravilnejši kot na začetnem vprašalniku. 

b. potrdili hipotezo, da je metoda razvrščanja slik faz mitoze uspešen način učenja 

mitoze. Pri prvem razvrščanju slik so učenci razvrščali slike po svojem sistemu. Po 

učni uri so učenci slike razvrščali bistveno bolje. Osem od petnajstih slik so učenci 

na koncu učne ure razvrstili pravilneje kot na začetku ure.  

Z šolskim letom 2011/2012 je stopil v veljavo novi učni načrt za biologijo v osnovni šoli, 

ki vključuje tudi genetiko. Smiselno bi bilo ponovno izvesti raziskavo razumevanja celice 

in genetike, s čimer bi dobili primerjavo kakovosti znanja učencev, pridobljenega po 

starem in novem učnem načrtu. 
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8 POVZETEK 

V drugi polovici 19. stoletja je Walter Fleming (1843–1905), nemški biolog, postavil izraz 

mitoza in opisal več faz mitoze. Njegovo odkritje celične delitve je eno najpomembnejših v 

celični biologiji. Danes je celična delitev, in s tem celica in genetika, dobro poznana in 

vgrajena v učne načrte osnovnih in srednjih šol. Kljub večkratnemu seznanjanju s temo in 

integraciji teme z vsakdanjim življenjem imajo učenci težave z razumevanjem celice in 

genetike. Namena naše raziskave sta bila preveriti znanje učencev o celici in genetiki z 

izbranimi vprašanji ter preveriti uspešnost učenja mitoze po metodi razvrščanja slik faz 

mitoze. V raziskavo je bilo vključenih 99 dijakov (63 moških in 35 žensk; en dijak spola ni 

opredelil) prvega letnika Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Raziskava je 

potekala novembra in decembra 2010. Učenci so najprej reševali začetni vprašalnik s 37 

vprašanji, kateremu je sledilo razvrščanje slik petnajstih faz mitoze. Po izvedeni učni uri so 

učenci reševali končni vprašalnik z desetimi vprašanji, ki so bila vzeta iz začetnega 

vprašalnika, potem pa so še enkrat razvrstili slike petnajstih faz mitoze. Ugotovili smo, da 

učenci nimajo zadovoljivega znanja o celici in genetiki. Večinsko na vprašanja niso 

odgovarjali ali pa so bili njihovi odgovori le delno pravilni. Več pravilnih odgovorov je 

bilo na končnem vprašalniku po učni uri. Druga ugotovitev je bila, da je metoda 

razvrščanja slik uspešen način učenja mitoze, kar nam je pokazala primerjava razvrščanja 

slik faz mitoze pred učno uro. 
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PRILOGE 

Priloga A: ZAČETNI VPRAŠALNIK 

VPRAŠALNIK  
 
 

 
 
 

1. Katera živa bitja so zgrajena iz celic? (Mogočih je več pravilnih odgovorov.) 
a. Bakterija. 
b. Čebela. 
c. Človek . 
d. Hrast. 
e. Paramecij. 
f. Rdeča mušnica. 

 
2. Vse celice v človeškem telesu so enake.  DA.  NE. 

 
3. Ali veš, kaj je mitoza?  DA.  NE. 

Če veš, napiši. 
 
 

4. Ali morda veš, kje poteka mitoza?  DA.  NE. 
Če veš, napiši. 

 
 
5. Ali morda veš, kdaj poteka mitoza?  DA.  NE. 

Če veš, napiši. 
 
 
6. Ali morda veš, zakaj je potrebna mitoza?  DA.  NE. 

Če veš, napiši. 
 

 
 
7. Nariši celico in označi njene dele.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Kaj je celica?  

 
 
 

9. Katere razlike med rastlinsko in živalsko celico poznaš? 
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10. Kakšen je pomen celice v živem bitju? 
 
 
 
11. Celice se množijo. Nariši, kako si to predstavljaš. 

 
 
 
 
 
 
 

12. Kaj so spolne celice?  
 
 
 

13. Kako nastanejo spolne celice?  
 

 
 

14. Kaj je DNK? Opiši ali nariši. 
 
 
 
 

15. Ali vsa živa bitja dedujejo lastnosti?  DA.  NE. 
 

16. Kaj je kromosom? 
 
 
 

17. Kaj je gen? 
 
 
 

18. Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev? (Mogočih je več pravilnih odgovorov.) 
a. Pri bakterijah. 
b. Pri človeku . 
c. Pri glivah . 
d. Pri rastlinah. 
e. Pri živalih. 

 
19. Kako si predstavljaš, da se prenašajo lastnosti staršev na potomce? 

 
 
 
 

20. Kje v celici se nahaja genska informacija?  
 
 
 

21. Kako to, da se ljudje razlikujemo med seboj po videzu in drugih lastnostih? 
 
 
 

22. V katerih celicah v tvojem telesu se nahajajo geni? (Mogočih je več pravilnih odgovorov.) 
a. V možganskih celicah. 
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b. V krvnih celicah. 
c. V očesnih celicah. 
d. V srčnih celicah. 
e. V spolnih celicah.  

 
 

23. Iz česa so zgrajeni kromosomi?  
a. Iz DNA. 
b. Iz celic. 
c. Iz jedra. 

 
24. Kje se nahajajo kromosomi v človeški celici?  

a. V kromosomih. 
b. V jedru. 
c. V citoplazmi. 

 
25. Katera od celic vsebuje genetsko informacijo za barvo oči pri nekem živem bitju? (Mogočih je več 

pravilnih odgovorov.) 
a. Možganska . 
b. Krvna. 
c. Očesna. 
d. Srčna. 
e. Spolna. 

 
26. Kaj pomeni izraz “genski kod”? 

 
 

27. Kaj odloča o tem, ali se bo rodila deklica ali deček? 
 
 
28. Ali imate zdaj ali pa ste imeli v preteklosti doma živali?  DA.  NE. 

 
Katere živali? 
c. Hišne živali (mačke, papige, hrčke, ribe, kače …) 
d. Rejne živali (krave, konje, prašiče, kokoši, ovce, koze …). 

 
29. Ali je mogoče, da ima črna mačka mladiče tigraste barve? Pojasni. 
 
 
 
30. Parila sta se pes in mačka. Katera trditev je pravilna? 

a. Mladičev ne bo. 
b. Mladiči bodo bolj podobni mački. 
c. Mladiči bodo bolj podobni psu. 
d. Mladiči bodo na pol podobni mački, na pol pa psu. 
 

31. Čemu se celice v tvojem telesu delijo? 
 
 

32. Če si raniš kožo, tako da krvavi, se po nekaj tednih zaraste. Zapiši, kako si predstavljaš zaraščanje 
rane?  
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33. Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami v zvezi z biologijo? 
V vsaki vrstici označi samo en križec. 

 

 
 
34.  Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi s to raziskavo? 
 

TRDITEV Popolnoma 
se 

strinjam. 

Strinjam 
se. 

Ne morem 
se odločiti. 

Ne 
strinjam 

se. 

Sploh se 
ne 

strinjam. 
a) Vprašanja v tem vprašalniku so 
bila razumljiva. 

     

b) Všeč mi je bilo sodelovati v tej 
raziskavi. 

     

 
 Če nam želiš še kaj sporočiti, lahko napišeš tukaj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvala za sodelovanje. 

 

 

 

TRDITEV Popolnoma 
se strinjam. 

Strinjam 
se. 

Ne morem 
se odločiti. 

Ne 
strinjam 

se. 

Sploh se ne 
strinjam. 

a) Pri biologiji sem ponavadi 
dober. 

     

b) Rad bi, da bi se v šoli učili 
več biologije. 

     

c) Biologija je zame težja kot za 
večino mojih sošolcev in 
sošolk. 

     

d) Rad se učim biologijo.      

e) Biologija mi ne gre ravno 
najbolje. 

     

f) Snovi pri biologiji se hitro 
naučim. 

     

g) Mislim, da mi bo znanje 
biologije pomagalo v 
vsakdanjem življenju. 

     

h) Rad bi imel službo, v kateri 
bi uporabljal biologijo. 
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Priloga B: TEST SLIK MITOZE 

................................................................................................ 
 
Navodilo:  
Narisan je niz zaporednih dogodkov. Dogodki so pomešani. S številko ob vsaki sliki 
označi, kako si dogodki verjetno sledijo.  
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Priloga C: KONČNI VPRAŠALNIK 

VPRAŠALNIK      
  
 

 
 

1. Katera živa bitja so zgrajena iz celic? (Mogočih je več pravilnih odgovorov.) 
a. Bakterija. 
b. Čebela. 
c. Človek . 
d. Hrast. 
e. Paramecij. 
f. Rdeča mušnica. 

 
2. Kaj je mitoza?  

 
3. Kje poteka mitoza?   

 
4. Kdaj poteka mitoza?   

 
5. Zakaj je potrebna mitoza?   

 
6. Celice se množijo. Nariši, kako si to predstavljaš. 

 
7. Pri katerih živih bitjih poteka celična delitev? (Mogočih je več pravilnih odgovorov.) 

a. Pri bakterijah. 
b. Pri človeku . 
c. Pri glivah . 
d. Pri rastlinah. 
e. Pri živalih. 

 
8. Kje v človeški celici se nahajajo kromosomi ?  

e. V kromosomih. 
f. V jedru. 
g. V citoplazmi. 

 
9. Če si raniš kožo, tako da krvavi, se po nekaj tednih zaraste. Zapiši, kako si predstavljaš zaraščanje 

rane. 
 

10. Koliko se strinjaš z naslednjima trditvama v zvezi s to raziskavo? 
 

TRDITEV Popolnoma 
se strinjam. 

Strinjam 
se. 

Ne morem 
se odločiti. 

Ne 
strinjam 

se. 

Sploh se 
ne 

strinjam. 
a) Vprašanja v tem vprašalniku so 
bila razumljiva. 

     

b) Všeč mi je bilo sodelovati v tej 
raziskavi. 

     

 
 Če nam želiš še kaj sporočiti, lahko napišeš tukaj.  
 
 
Hvala za sodelovanje. 
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