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Različne raziskave kažejo, da imajo učenci izoblikovane napačne predstave o
nekaterih bioloških vsebinah. Naš namen je bil preveriti predstave osnovnošolcev o
morskih organizmih. Zanimala nas je razlika v predstavah med spoloma, med
sedmošolci in devetošolci ter razlika med učenci, ki na dopustovanju na morju
raziskujejo morske organizme, in tistimi, ki tega ne počnejo. Želeli smo preveriti,
na katere lastnosti organizmov se učenci oprejo pri razvrščanju živih bitij v višje
sistematske kategorije. Za raziskavo smo uporabili spletni anketni vprašalnik in
metodo meritev reakcijskega časa. Želeli smo preveriti uporabnost povezave obeh
metod za preverjanje predstav o naši temi. V delu raziskave, ki je merila reakcijski
čas je sodelovalo 65 sedmošolcev in devetošolcev, pri anketnem vprašalniku pa se
je pridružilo še 19 učencev istih razredov. S pomočjo rezultatov smo prišli do
zaključkov, da razlik v poznavanju morskih organizmov med spoloma ni. Do
zanemarljivih razlik je prišlo tudi pri primerjavi med razredi in med učenci, ki na
dopustovanju na morju raziskujejo morske organizme ter tistimi, ki tega ne
počnejo. Pri večini učencev smo opazili prisotnost nekaterih značilnih napačnih
predstav na našo temo. Same meritve reakcijskega časa nam niso prikazale
značilnih napačnih predstav, kot so bile te opažene pri anketnem vprašalniku. Ob
primerjavi razvrščenih morskih organizmov med rastline ali živali v obeh metodah
pa smo potrdili, da sta obe metodi pokazali prisotnost istih predstav o morskih
organizmih.
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Different studies show pupils misconceptions about some of the biological subjects.
Our objective was to examine pupil’s conceptions about marine organisms. We
were interested in the difference about conceptions based on sex, on 7th and 9th
graders and on the difference between pupils who explore marine organisms on
their vacations and those who don’t. We wanted to test which organisms’
characteristics help pupils classify living beings into higher systematic
classification. For our study we used an online survey and the method of the
measurement of the reaction time. We wanted to check the usefulness of relation
between both methods for the examination of conceptions about our topic. In the
part of the study in which the reaction time was measured, participated 65 7th and
9th graders, and in the survey 19 more pupils of the same grades joined. With the
help of the results we concluded, that differences in the knowledge about marine
organisms, based on sex, don’t exist. The differences were also negligible in the
comparison between different grades and between pupils that do and those who
don’t explore marine organisms while on vacation. In the majority of pupils we
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same conceptions about marine organisms.
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1

UVOD

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Učenci v šolo pridejo z že izoblikovanimi predstavami naravnih pojavov. Le-te so
oblikovali na podlagi izkušenj ali preteklega učenja. Njihove predstave velikokrat niso
enake znanstvenim razlagam (Diver in sod., 1994, cit. po Tomažič in Vidic, 2012). Velik
vpliv na oblikovanje predstav ima družbeno-kulturni dejavnik, ki predstavlja neformalno
učno izkušnjo (Allen, 2015). Za oblikovanje pravilnih predstav bi učitelji morali pri
obravnavi nove učne snovi preveriti že izoblikovane predstave učencev, saj je snov
nemalokrat abstraktna in so lahko njihove predstave zelo različne. Pomembno je, da je učni
proces načrtovan v tej smeri, da poveže novo snov z že usvojenim znanjem (Tomažič in
Vidic, 2012).
Ocepek (2012) navaja, da učitelji pri spoznavanju narave uporabljajo predvsem
redukcionistični pristop. Realne predstave in kvalitetno abstrakcijo učenci lahko dosežejo
šele po primerni konkretizaciji. Ko pojav doživijo celostno so pripravljeni spoznati njene
sestavne dele. Pri tem je ključnega pomena učiteljevo vodenje in usmerjanje.
Otroci imajo zelo različne predstave o tem, kaj je rastlina in kaj žival. Raziskava, izvedena
pri učencih starih od 5 do 14 let kaže, da se učenci pri razvrščanju rastlin najpogosteje
zanašajo na morfološke značilnosti organizmov. Z leti pri tem vključijo še značilnosti
okolja opazovane vrste. Najpomembnejši vir znanja jim predstavljajo primarne izkušnje z
različnimi rastlinskimi vrstami (Tunnicliffe in sod., 2000).
Za opredelitev živalskih vrst se učenci po navedbah Yena in sod. (2007) zanašajo na
gibanje in vitalnost. Koncept živali se najpogosteje nanaša na znane skupine sesalcev in
ptic. Pojavljajo se težave med razlikovanjem skupin vretenčarjev in nevretenčarjev ter med
plazilci in dvoživkami. Pri tem je ključnega pomena oziranje na zunanjo morfologijo in
življenjsko okolje, kjer vrsta živali živi.
Morski organizmi so tema, s katero se učenci srečajo že pri pouku naravoslovja.
Spoznavajo osnovne značilnosti živih bitij in sistemskih skupin (Skvarč in sod., 2011).
Zupanc (2013) pri poznavanju morskih organizmov pri osnovnošolcih ugotavlja, da razlik
v poznavanju med sedmo- in osmošolci ni. Razlogi za to so predvsem nizka motivacija in
interes za učenje ter spoznavanje morskih organizmov.
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1.2

NAMEN RAZISKAVE

Z raziskavo smo želeli preveriti predstave učencev sedmih in devetih razredov osnovne
šole o morskih organizmih s pomočjo meritev reakcijskega časa ter anketnega vprašalnika.
Namen meritev reakcijskih časov je bila pridobitev podatkov o predstavah in
prepoznavanje morskih organizmov kot rastline ali živali. Z anketnim vprašalnikom smo
želeli ugotoviti, na podlagi katerih lastnosti določen organizem uvrščajo v skupino rastlin
ali živali in ugotoviti, ali imajo učenci višjih razredov bolj pravilne predstave o morskih
organizmih kot učenci nižjih razredov. Zanimala nas je tudi razlika med spoloma.
1.3

DELOVNE HIPOTEZE

Pri raziskavi smo postavili sledeče hipoteze:
1. Učenci za razlikovanje morskih živali od rastlin za klasifikacijo uporabijo
predvsem morfološki izgled in način življenja (npr. sesilni organizmi) organizma.
2. Fantje imajo manj napačnih predstav o morskih organizmih od deklet.
3. Učenci višjih razredov imajo manj napačnih predstav o morskih organizmih od
učencev nižjih razredov.
4. Učenci, ki pogosto dopustujejo na morju in imajo izkušnje na podlagi neposrednega
opazovanja organizmov v morju (se potapljajo na dah), imajo manj napačnih
predstav o morskih organizmih od učencev, ki tega ne počnejo.
5. Meritev reakcijskega časa v kombinaciji z anketnim vprašalnikom je primerna
metoda za ugotavljanje napačnih predstav učencev glede razlikovanja med
morskimi živalmi in rastlinami.
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2

PREGLED OBJAV

2.1

UČENJE IN PREDSTAVE

Učenje je širok pojem, ki zajema šolsko učenje, poklicno usposabljanje, izražanje čustev,
pridobivanje interesov in stališč ter oblikovanje zaznav. Z njim spreminjamo dejavnosti
pod vplivom izkušenj z razmeroma trajnim učinkom. Sprejete informacije se ohranijo v
spominu v besedni obliki in v obliki predstav. Besedni spomin je manj natančen in vsebuje
le bistvene značilnosti, medtem ko je predstavljanje natančnejše in hitreje zbledi. Predstave
so spominske in domišljijske. Prve predstavljajo stvaren posnetek zaznav, domišljijske pa
stvarnosti ne ustrezajo, saj nastanejo s kombiniranjem izkušenj (Musek in Pečjak, 2001).
Lastne izkušnje in razmišljanje poleg posameznikovega okolja, družinskih članov,
učiteljev in vzgojiteljev, vernikov ter sodelavcev, vplivajo na oblikovanje in spreminjanje
stališč, prepričanj, mnenj, verovanj in interesov. Vsi ti vplivajo na odgovarjanje
posameznika na neko socialno dogajanje, ljudi in razmere. Odnos je lahko pozitiven ali
negativen in posledično se spreminja tudi motivacija, ki je tesno povezana s čustvovanjem.
Čustva pa so kot motivi, ki vodijo naše obnašanje. Pozitivna čustva (veselje, ljubezen) nas
usmerjajo k objektom, ki nas privlačijo. Negativna (strah, jeza, žalost) pa nas usmerjajo
proč od nevarnosti (Musek in Pečjak, 2001).
2.1.1 Strah, gnus in predsodki
Ocepek (2012) strah opredeljuje kot čustvo, ki močno vpliva na naše ravnanje. Lahko nas
varuje, da se ne izpostavimo pretirani nevarnosti, obenem pa je lahko tudi motivacijsko
sredstvo, izziv za nov zagon. Tomažič (2012) navaja, da je s strahom povezan tudi gnus.
Oba delujeta obrambno, se dopolnjujeta in nadgrajujeta. Strah prvobitno osebo varuje pred
fizičnimi poškodbami, gnus pa pred okužbami.
Strahove lahko pridobimo tudi ne da bi preverili njihovo smiselnost in so zato lahko
namišljeni ter pretirani. Imenujemo jih predsodki. Nanje se odzivamo na enak način kot na
resnične nevarnosti, tj. z begom ali z bojem. Tovrstna logično neutemeljena stališča, ki jih
spremljajo močna negativna ali pozitivna čustva, so lahko velika ovira v življenju
posameznika. Pogosto se nanašajo tudi na živa bitja, npr. na živali. Pridobimo jih s
sprejemanjem stališč svoje okolice. Predsodke lahko premagamo s primernim znanjem, z
motivacijo in osebnostno zrelostjo. Prepoznati moramo nesmiselnost strahu in se odločiti,
da ga premagamo. Tovrstne predsodke lahko pomaga premagati učitelj z ustrezno
avtoriteto, ki zna z učenci vzpostaviti zaupljiv odnos in ima veliko mero empatije (Ocepek,
2012).
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2.2

NAPAČNE PREDSTAVE

Preveden citat, ki ga je izjavil Thomas Wolsey (1471–1530): »Bodite zelo zelo previdni,
kaj položitev v njihovo glavo, ker le-tega ne boste nikoli več spravili iz nje.«, govori o tem,
da naše trditve vplivajo na mišljenje drugih Še posebej to velja za otroke, ki svet šele
spoznavajo in si ustvarjajo prve predstave o njem. Le-te se lahko razlikujejo od znanstveno
sprejetih razlag (Potvin in sod., 2013). Različni avtorji uporabljajo različne izraze za
poimenovanje takšnih predstav. Tomažič in Vidic (2012) sta izpisala in pojasnila
predstave, ki sledijo v nadaljevanju. Predpredstave oblikujemo na podlagi izkušenj in
učenja v ranem otroštvu. Naivne predstave predstavljajo nepopolne razlage razumevanja
naravnega sveta, medtem ko napačne predstave opisujejo napačno razlaganje naravnih
pojavov. Veliko avtorjev navaja izraz alternative predstave, ki pomenijo predstavo, ki se
razlikuje od splošno sprejetega znanstvenega pojmovanja naravnih pojavov.
Babai in Amsterdamer (2008) navajata, da otroci napačne predstave oblikujejo na podlagi
podobnosti med predmeti in dogodki. Prokop in sod. (2008) jih znanstveno opredeljujejo
kot predstave, ki jih zaznamo pri obeh spolih, vseh starostih, socialnih razredih,
zmožnostih in kulturah. Imajo uporabno funkcijo v vsakdanjem življenju in so lahko
produkt vsakdanjega jezika, medijev, kulture itd.
Po Gatt in sod. (2007) ter Tunnicliffe in Reiss (2000) primarni vir znanja in s tem predstav
za otroke predstavlja družina. Za tem sledijo neposredne izkušnje in šele nato učni
program. Knjige, televizijski programi in fotografije so med učenci omenjeni kot zadnji vir
znanja. Posledično so njihove predstave velikokrat neskladne s pravilno razlago in kot
zapisujejo Yangin in sod. (2014), so zelo stabilne in jih učitelji s tradicionalnimi učnimi
metodami težko odpravijo. Učenci ne razumejo strokovnih besed in med pojmi ne iščejo
povezav. Učenje tako poteka brez razumevanja nove snovi. Tovrstne predstave se lahko
ohranijo tudi v odraslosti. V raziskavi navajajo, da je za premostitev napačnih predstav in
sprejetje znanstvenih razlag potrebna izkušnja, v kateri so učenci postavljeni v situacijo,
kjer se svojih napačnih predstav zavejo. Burgoon in Duran (2012) omenjata pogoje, ki
morajo biti zadoščeni, da učenec sprejme znanstveno razlago za edino pravilno nad lastno,
alternativno. Sprva mora učenec postati nezadovoljen z lastno razlago, s čimer pride do
kognitivnega konflikta. Za tem mora biti predstavljena nova, pravilna razlaga. Ta mora biti
razumljiva, verodostojna in uporabna. Pri tem igrajo pomembno vlogo učitelji, saj je
potrebno, da pred obravnavo nove učne snovi preverijo obstoječe predstave in na podlagi
tega oblikujejo pouk. Diver in sod. (1994, cit. po Tomažič in Vidic, 2012) poudarijo, da
naj učitelj učno uro oblikuje tako, da nove pojme poveže z že poznanimi in uporabi
medpredmetne povezave.
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2.2.1 Predstave učencev o pojmu rastlina
Otroci za živa bitja najprej določijo ljudi, sledijo živali in na koncu sem prištejejo tudi
rastline. Človeka postavijo v svojo kategorijo in predstavlja središče sveta. Rastline v svoji
kategoriji velikokrat ostanejo neopažene in manj pomembne. Pogoj, da neko stvar opišejo
kot živo, je v prvi meri, da se giblje. Na tak način tudi nekatera neživa telesa označijo kot
živa (npr. luna, sonce). Ravno stacionarnost pa rastline naredi med učenci manj
priljubljene v primerjavi z živalskim svetom, navajajo Yorek in sod. (2009). Primerna
metoda, s katero pridobimo predstave otrok, je npr. risanje. Mlajši otroci na ta način
izrazijo svoje mišljenje in videnje sveta. Pod navodilom naj s pomočjo risbe prikažejo
pojem rastlina, otroci stari med 4 in 7 leti upodabljajo različne rastlinske anatomske dele,
različne vrste (trava, drevo, cvetlica) in tudi dejavnike, ki vplivajo na rastline (sonce,
zemlja, oblaki) (Villarroel in Infante, 2014).
Tudi v raziskavi Tunnicliffove (2001) je bilo ugotovljeno, da obiskovalci botaničnega vrta
rastline komentirajo glede na morfološki izgled (deli rastlin) in nekoliko manj njihovo
funkcionalnost (rast, procesi). Tunnicliffova in Reiss (2000) navajata, da je pri učencih
bistven vir za poimenovanje neke rastline njena morfologija. Sledi oziranje na habitat, v
katerem živi in nato na funkcijo. Lideman-Matthies (2005) navaja, da učenci pokažejo več
zanimanja za vrste, ki so okrasne, imajo privlačne cvetove, barve in plodove.
Otroci imajo o pojmu rastlina izoblikovano predstavo o zelnatem, zelenem organizmu z
neolesenelim steblom. Na tak način drevesa, rastline s cvetovi in plodove zato veliko otrok
uvrsti v nove skupine, ločene od rastlin (Gatt in sod., 2007).
Strgarjeva (2007) navaja, da z neposrednim stikom z živim organizmom posameznik
pridobi več izkušenj in informacij kot iz ostalih virov znanj. Zanimanje za rastline v
primerjavi z živalmi je veliko nižje. Pojavlja se tako imenovana rastlinska slepota oz.
»plant blindness«, ki govori, da v naravnem okolju rastline ostanejo spregledane, njihov
vpliv na okolje in človeka pa neprepoznan. Živali pritegnejo več pozornosti, saj se
aktivneje premikajo, imajo nekatere podobne značilnosti kot ljudje (npr. obraz,
prehranjevanje, oglašanje itd.). V raziskavi Strgarjeve (2007) je bilo ugotovljeno, da lahko
učitelj z drugačnim pristopom vpliva na zanimanje otrok. Le-to se poveča, če učencem pri
obravnavi nove snovi ponudi neposreden stik z obravnavanim objektom. Pri tem jih vodi in
opozarja na značilnosti ter jih spodbudi, da pri spoznavanju vključijo čim več čutil. Tak
način poučevanja predlagata tudi Frančovičová in Prokop (2011), ki sta v raziskavi
potrdila, da izvajanje pouka v naravi pozitivno vpliva na odnos učencev do rastlin. Poveča
se razumevanje njihove vloge v naravi in samo zanimanje zanje.
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2.2.2 Predstave učencev o pojmu žival
Kot že omenjeno, so živali med učenci in tudi odraslimi bolj priljubljene kot rastline. V
prvi vrsti so to živali, ki so večje rasti, inteligentne in sposobne vzpostaviti socialno vez
(domače živali). Sledijo divje in eksotične vrste. Manj priljubljeni so nevretenčarji
(žuželke, pajki), ki se morfološko in vedenjsko bolj razlikujejo od človeka (LidemannMatthies, 2005).
Tunnicliffova in Reiss (1999) sta v raziskavi učencev do 14. leta starosti ugotovila, da se
učenci pri razvrščanju v prvi meri opirajo na morfološki izgled živali. Naslednja dejavnika
sta bila vedenje in habitat. Učenci pri razvrščanju niso uporabili znanja, ki bi ga naj
pridobili pri pouku, ampak so se upirali na to, kar so se naučili doma in iz lastnih izkušenj
(opazovanj). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Yen in sod. (2007). Navajajo, da se pri
razvrščanju živali, učenci v prvi meri osredotočijo na vretenčarje, predvsem sesalce in
ptice. Primeri, ki jih omenjajo v raziskavi, so težave pri uvrstitvi pingvina, kita in
hobotnice. Pri omenjenih se učenci pri razvrščanju upirajo na morfološki izgled in
življenjsko okolje živali. Prokop in sod. (2008) dodajajo primer napačnih predstav
nevretenčarjev, ko v to skupino učenci na podlagi izgleda in premikanja uvrstijo kače.
Podobno želve, zaradi načina življenja na kopnem in v vodi, uvrstijo med dvoživke.
Tudi Braund (1998) govori o predstavah otrok o vretenčarjih in nevretenčarjih. Navaja
predstave otrok, da žival, ki ima vsaj eno od sledečih lastnosti: je majhna, dolga, tanka, ima
veliko število nog, se zvija ali je nenavadne oblike, ne more imeti hrbtenice.
2.2.3 Napačne predstave o morskih organizmih
Zupanc (2013) je primerjala poznavanje, stališča, interese učencev do morskih organizmov
in njihovo pripravljenost varovanja le-teh. V raziskavo je vključila 165 učencev. S
pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 28 različnih morskih organizmov, je prišla
do zaključka, da v stališčih, strahu in gnusu do posameznih morskih organizmov med
učenci sedmih in osmih razredov, ni statistično pomembnih razlik. Nekoliko višji interes
do poznavanja so splošno kazali učenci sedmih razredov, ki teme Morje pri pouku še niso
obravnavali. Osmošolci so medtem to temo že spoznali, prav tako so bili v šoli v naravi,
kjer se je pouk izvajal na plaži.
Njeni rezultati so pokazali, da so za učenje v primerjavi z morskimi rastlinami splošno
privlačnejše morske živali. Največji interes za učenje so učenci pokazali do delfina, sledijo
oranžni obročkar, morska zvezda, spalancanijev cevkar, leščur, morski pes, morski pajek in
hobotnica. Organizmi, ki so se učencem zdeli najmanj zanimivi, so bili morska trava,
sledijo morska solata, bračič, morska kumara, latvica, padina, morska lilija, spužva in
lavrencija. Za omenjene organizme so učenci izrazili najnižji interes za učenje.
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Za organizme, ki so pritrjeni, je večina učencev menila, da so rastline. Od 15 sesilnih
organizmov je bilo rastlin le 6. Učenci pa so jih v večini sem prišteli kar 13. Glede na
tovrstne podatke je bilo ugotovljeno, da učenci morske organizme razvrščajo predvsem na
podlagi izgleda in življenjskega okolja oz. načina življenja (sesilnost).
Ta raziskava je pokazala, da so učenci sedmih razredov v primerjavi z osmošolci
pripravljeni prispevati več za zaščito posameznih morskih organizmov.
2.2.4 Napačne predstave učiteljev
Kot že omenjeno, imajo velik vpliv na predstave učencev učitelji. Burgoon in Duran
(2012) sta v svoji raziskavi preverjala predstave učiteljev o razvrščanju živali. V primerjavi
s predstavami učencev sta ugotovila, da so predstave tako enih kot drugih zelo podobne in
velikokrat napačne. Ugotovljeno je bilo, da se tudi učitelji pri razvrščanju ozirajo na
lokomocijo in habitat določene živali. Pri preverjanju predstav o vretenčarjih in
nevretenčarjih je v navedeni raziskavi kar 56 % učiteljev kačo uvrstilo med nevretenčarje
in le procent manj jih je sem uvrstilo tudi dvoživke (n = 44). Napačne predstave so bile
ugotovljene tudi pri uvrščanju plazilcev in dvoživk. Učitelji lahko zaradi slabega
poznavanja vsebin in nezadostnega pedagoškega znanja napačne predstave otrok še
nenamerno povečajo.
Do podobnih spoznanj so prišli tudi Yangin in sod. (2014), ki so preverjali predstave
bodočih učiteljev o razvrščanju rastlin. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da ima veliko
bodočih učiteljev nepopolne oz. napačne predstave o kritosemenkah in golosemenkah,
enokaličnicah in dvokaličnicah ter s pojmom plod. Večina bodočih učiteljev je imela
napačne predstave o razvrščanju rastlin ob oziranju na prisotnost žilnega tkiva in semen. V
skupino rastlin brez žilnega tkiva in semen so npr. prišteli pšenico, koruzo, zemeljski
orešek, smreko, jelko in bor. Pri slednjem so bili razlogi za to uvrstitev njihova velikost,
olesenelost, odsotnost pisanih cvetov, habitat ipd. Nekateri so k rastlinam prišteli tudi glive
in ob tem razložili, da so le-te rastline, ki nimajo semen, večjega koreninskega sistema,
stebla in cvetov.
2.3

PREVERJANJE PREDSTAV

Yangin in sod. (2014) naštevajo najpogostejša področja, kjer so na področju biologije
prisotne napačne predstave: evolucija, naravna selekcija, biološke membrane, živa bitja,
genetika, fotosinteza, celica, dihanje/celično dihanje, ekologija, razvrščanje organizmov,
krvožilni sistem in pretok energije skozi ekosisteme.
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Na področju naravoslovja obstaja več načinov, kako lahko preverimo predstave učencev.
Diver in sod. (1994, cit. po Tomažič in Vidic, 2012) opisujejo sledeče: trditve v pisni
obliki, posterji – plakati, zlaganje kartic, miselni eksperiment, načrtuj in izdelaj, razloži,
kontrolni vprašalnik, predvidi in razloži ter praktični eksperimenti. Pri trditvah v pisni
obliki učenci v skupini oblikujejo skupen sklop trditev o določenem naravoslovnem pojavu
in le-tega predstavijo ostalim učencem v razredu. Pri izdelovanju plakatov učenci v skupini
odgovorijo na določeno vprašanje in ob izdelanem plakatu odgovor predstavijo. Za
zlaganje kartic se lahko uporabijo različni organizmi, upodobljeni ali zapisani na kartice, ki
jih učenci pravilno razvrščajo v večje skupine. Miselni eksperiment predstavlja
problemsko vprašanje, ki ga učenci v manjši skupini rešijo in nato odgovor poročajo
razredu. Pri metodi načrtuj in izdelaj morajo učenci na dano vprašanje izvesti eksperiment,
da dobijo odgovor. Kontrolni vprašalnik vsebuje slike živih organizmov in neživih stvari.
Učenci morajo nato odgovoriti, katere stvari na slikah so žive, rastline ali živali. Pri
praktičnih eksperimentih učenci ob določenih navodilih izvedejo meritve in s pomočjo teh
dobijo odgovor na zastavljeno vprašanje.
Tomažič in Vidič (2012) dodajata še primer preverjanja predstav s pomočjo pojmovnih
zemljevidov, intervjujev in dvotirnih testov. Metoda preverjanja predstav s pomočjo
dvotirnih testov je sestavljena iz vprašanj izbirnega tipa. Njena uporaba je zato hitra in
enostavna. Vprašanje je sestavljeno iz dveh delov, kjer prvi del preverja znanje, drugi del
pa utemeljitev za izbrano trditev prvega dela. Na tak način vidimo v drugem delu
razumevanje obravnavane snovi in s tem ugotavljamo tudi napačne predstave, ki jih imajo
učenci.
2.3.1 Meritve reakcijskega časa
Hitrost reakcije osebka na nek dražljaj iz njegove okolice je zelo pomembna. Dražljaje
zaznavamo z različnimi čutili. Čas, ki preteče med pojavom dražljaja in fizične reakcije
osebka, imenujemo reakcijski čas. Merimo ga v milisekundah. V tem času posameznik
informacijo predela, sprejme odločitev in se nanjo odzove. Vizualni reakcijski čas je npr.
zelo pomemben pri udeležencih v prometu, varnostnikih, zdravnikih, športnikih itd.
(Balakrishnan in sod., 2014).
Na reakcijski čas lahko vplivajo različni dejavniki, kot so spol, starost, fizična
pripravljenost, utrujenost, alkohol, motnje iz okolice, osebnostni tip, biološki ritem,
zdravstveno stanje, tip dražljaja (vizualni ali slušni) in metoda merjenja časa. Ugotovljeno
je bilo, da je reakcijski čas dominantne roke krajši, v primerjavi z nasprotno roko. Pri
razliki med spoloma pri vizualnem reakcijskem času, ženske reagirajo počasneje. Sam
socioekonomski status posameznika naj ne bi imel vpliva (Balakrishnan in sod., 2014).
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Metoda meritev reakcijskega časa je bila uporabljena v različnih raziskavah. Babai in
Amsterdamer (2008) sta na podlagi omenjene metode preverjala napačne predstave pri
mladostnikih na temo, ali je določena snov v obliki kapljevine ali v trdnem agregatnem
stanju. Zanimalo ju je, ali se tovrstne predstave iz otroštva ohranijo tudi v času
adolescence, ko posameznik v času šolanja že spozna agregatna stanja snovi. Raziskava je
potekala na prenosnem računalniku in je vključevala fotografije predmetov, ki so jih
morali udeleženci pravilno razvrstiti med tekoče ali trdne snovi. Fotografije, ki so se v
določenem vrstnem redu prikazovale na ekranu, je udeleženec moral v najkrajšem času
uvrstiti v pravilno kategorijo. Le-to je storil z desnim ali levim klikom računalniške miške
(vsaka stran je pomenila določeno kategorijo). Programska oprema je beležila pravilne in
napačne odgovore ter merila reakcijske čase. Zabeleženi podatki so bili nato statistično
obdelani. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da so reakcijski časi razvrščanja snovi, pri
katerih so bile v otroštvu izoblikovane napačne predstave, daljši. Čeprav mladostnik pozna
pravilen odgovor, potrebuje zaradi napačnih predstav in otroštva več časa, da sprejme
pravilno odločitev. Metoda meritev reakcijskega časa je v tovrstnih raziskavah uporabna,
saj prikaže čas, ki ga posameznik potrebuje za podajo odgovora. Na odločitev, ki jo
sprejema, vplivata dva kognitivna sistema: intuicija oz. izkušnje in formalno znanje, oz.
kar nam je bilo povedano kot pravilno. Ta sistema vplivata eden na drugega in sta lahko v
konfliktu, ki se prikaže v daljšem reakcijskem času podaje pravilnega odgovora. V
raziskavi bistvenih razlik med spoloma ni bilo zaznanih.
Babai in sod. (2009) so s pomočjo meritev hitrosti reakcijskega časa izvedli podobno
raziskavo o napačnih predstavah mladostnikov o živih stvareh. Temeljila je na
predpostavki, da kar se premika, v otroštvu zaznamo kot živo, oz. kar miruje kot neživo.
Tako otroci kraljestvo rastlin, ki navidezno mirujejo, hitro uvrstijo med neživa bitja. Ta
predstava v času adolescence še vedno vpliva na reakcijski čas, ki je ob zahtevi na
odgovor, ali je mirujoča stvar npr. rastlina živa, daljši kot pri mobilnih stvareh. Metoda, ki
so jo uporabili, je bila enaka kot pri raziskavi Babai in Amsterdamer (2008). Daljši
reakcijski čas je pokazatelj kompleksnejšega procesa razmišljanja, kar pomeni, da je
posameznik potreboval več časa za reševanje naloge.
Potvin in sod. (2013) navajajo, da na reakcijski čas odgovora, poleg vpliva samih napačnih
predstav, vpliva tudi poznavanje teme in sama kompleksnost trditve oz. vprašanja.
2.4

MORSKI ORGANIZMI V OSNOVNI ŠOLI

2.4.1 Naravoslovje in morski organizmi
Vilhar in sod. (2011a) v učnem načrtu za naravoslovje v šestem in sedmem razredu
osnovne šole predvidijo tudi teme, ki se nanašajo na morske organizme. Vsebinski sklop
Živa narava v šestem razredu vsebuje operativne cilje, ki se nanašajo na rastline. Spoznajo
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celico, fotosintezo in celično dihanje, zgradbo in delovanje rastlin, razmnoževanje, rast in
razvoj rastlin, nežive dejavnike okolja, prilagoditve rastlin na okolje, pomen rastlin v
ekosistemu in pomen za človeka ter razvrščanje rastlin. Pri slednjem cilju je med drugim
navedeno, da učenci »spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje rastlin,
spoznajo podobnosti in razlike med algami, mahovi, praprotnicami in semenkami
(golosemenke, kritosemenke – enokaličnice, dvokaličnice)« (Vilhar in sod., 2011a, str. 16).
Z vsebinskim sklopom Živa narava se srečajo tudi učenci sedmih razredov. Operativni cilji
so tokrat bolj osredotočeni na živali. Podrobneje spoznajo celico, zgradbo in delovanje
bakterij in gliv, zgradbo in delovanje živali, razmnoževanje, rast in razvoj živali,
razvrščanje živali, zgradbo in delovanje ekosistemov, primerjavo zgradbe in delovanja
različnih ekosistemov. Pri operativnem cilju Zgradba in delovanje živali med drugim
učenci »spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali: enoceličarje (na primer
evglene, paramecije ipd.), nevretenčarje (na primer vrtinčarje, ožigalkarje, polže, školjke,
glavonožce, deževnike, pijavke, rake, stonoge, pajkovce, žuželke, morske ježke ali morske
zvezde), vretenčarje (ribe, dvoživke, plazilce, ptiče, sesalce)« (Vilhar in sod., 2011a, str.
14). Pri operativnem cilju Razvrščanje živali učenci »spoznajo in uporabijo osnovna merila
za razvrščanje živali, spoznajo skupne značilnosti organizmov, na podlagi katerih jih
uvrščamo v določeno skupino …« (Vilhar in sod., 2011a, str. 16).
2.4.2 Biologija in morski organizmi
Biologija v osmem razredu predstavlja učenje o dedovanju in dednem materialu ter o
zgradbi in delovanju organizma, tako da se z morskimi organizmi učenci na tej točki ne
srečajo. Deveti razred med drugim predstavlja nadgradnjo znanja o dedovanju, učenci
spoznajo evolucijo in na podlagi le-te razvrščanje organizmov v sistem. Slednja tema se
vsebinsko navezuje na biotsko pestrost (Vilhar in sod., 2011b).
2.5

MORSKI ORGANIZMI JADRANSKEGA MORJA

Jadransko morje kot del Sredozemskega morja geomorfološko delimo na južni Jadran in
severni Jadran. Le-ta se deli v zelo plitek severni bazen in drugi del severnega Jadrana z
Jabuško kotlino, Sredjedalmatinskimi otoki z njihovimi vmesnimi kanali do Palagruškega
praga. Od tu naprej se nadaljuje globlji enoten bazen južnojadranske kotline. Po
geomorfologiji se razlikujeta tudi vzhodna in zahodna obala, kar prav tako vpliva na razvoj
različnih življenjskih združb. Vzhodna obala se neprestano ugreza, je pretežno kamnita,
členjena in strma. Medtem se zahodna obala dviguje, je nerazčlenjena in ima plitvo dno,
pokrito s sedimenti (Turk, 1996).
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Severni in južni Jadran se razlikujeta tudi po fizikalnih in kemijskih lastnostih vode.
Slanost severnega Jadrana je predvsem med deževnimi obdobji zaradi večjega dotoka rek
in količine padavin manjša kot v južnem Jadranu. Zanj so značilna tudi večja nihanja v
slanosti, saj je njegova globina manjša. Njegova plitkost pa vpliva tudi na večja
temperaturna nihanja površinskih slojev, v primerjavi z južnim Jadranom. S
temperaturnega vidika Jadransko morje spada med zmerno topla morja, saj temperatura v
globljih plasteh ne pade pod 11–12 °C. Našteti dejavniki imajo velik vpliv na živa bitja, ki
tam živijo (Turk, 1996).
Jadransko morje je dokaj izolirano od Sredozemskega morja, zaradi česar so se tu, poleg
živalstva in rastlinstva, značilnega za Sredozemsko morje, razvile tudi endemske vrste.
Najštevilčnejše jadranske vrste so del mediteransko-atlantske favne, sledijo sredozemske
endemske vrste in na koncu najdemo mediteransko-indopacifiške, cirkumtropske in
kozmopolitske vrste (Turk in Richter, 2006).
Fotoavtotrofni organizmi, ki živijo v morju, so cianobakterije in rastline. Pri slednjih
prevladujejo enocelične alge, ki jih imenujemo fitoplankton. Najpogostejše so
dinoflagelatne alge (Dynophyta) in kremenaste alge (Diatomeae). Večina ostalih morskih
rastlin so bentoške makroalge, manjši del pa predstavljajo semenke (npr. morske trave,
kopenski halofiti). Primer prevladujoče vrste cianobakterij je npr. modrozelena cepljivka
(Entophysalis sp.). Glavni razredi makrobentoških alg so zelene alge (Chlorophyceae),
rjave alge (Phaeophyceae) in rdeče alge (Rhodophyceae). Primer zelenih alg so npr.:
morsko črevo (Eteromorpha spp.), morska solata (Ulva spp.), kladofora (Cladophora
polifera), apneni dežniček (Acetabularia acetabulum). Primeri rjavih alg so npr.: lijakasta
padina (Padina pavonica), cistozira (Cystoseira spp.), bračič (Fucus virsoides). K rdečim
algam prištevamo npr. bangijo (Bangia atropurpurea). Morske trave so edine višje rastline,
ki so se popolnoma prilagodile morskemu življenju. K tem semenkam prištevamo npr.
pozejdonko (Posidonia oceanica), pravo morsko travo (Zostrera marina) in kratkolisto
morsko travo (Halophila stipulacea) (Turk in Richter, 2006).
Druga skupina živih organizmov, ki jih najdemo tudi v Jadranskem morju, so živali. S
svojo preprosto telesno zgradbo so pogoste spužve. Primeri so npr. morska pomaranča
(Tethya citrina), ledvičasta spužva (Chondrosia reniformis), spužva vrtalka (Cliona spp.),
grbasta rogljača (Axinella cannabina), cevasta spužva (Halicona mediterranea), konjska
spužva (Hippospongia communis), spužva žveplenjača (Vergonia aerophoba) in veliko
drugih. Večja skupina so tudi ožigalkarji, kamor prištevamo trdoživnjake (Hydrozoa),
koralnjake (Anthozoa) in klobučnjake (Schyphozoa). Primeri ožigalkarjev so npr. morsko
peresce (Aglaophenia spp.), uhati klobučnjak (Aurelia aurita), mesečinka (Pelagia
noctiluca), peščena roža (Cerianthus membranaceus), rdeča morska vetrnica (Actinia
equina), voščena morska vetrnica (Anemonia viridis), rdeča korala (Corallium rubrum).
Pogoste skupine nevretenčarjev so rebrače (Ctenophora), vrtinčarji (Turbellaria), nitkarji
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(Nemetrini) in zvezdaši (Echiurida). V skupini mehkužcev med hitoni lahko najdemo npr.
olivnega hitona (Chiton olivaceus), latvico (Patella spp.), pegavko (Osilinus tubinatus) in
bodičastega voleka (Bolinus brandaris) pa kot ene izmed polžev predškrgarjev. Oranžni
obročkar (Cratena peregrina) in tribarvni perjaničar (Hypselodoris tricolor) sta ena izmed
mnogih polžev zaškrgarjev, ki so značilni po različnih barvah in oblikah teles. Med
školjkami lahko najdemo npr. leščurja (Pinna nobilis), progasto srčanko (Acanthocardia
tuberculata), lepotko (Callista chione) in užitno klapavico (Mytilus edulis). Sipa (Sepia
officinalis), ligenj (Loligo vulgaris) in hobotnica (Octopus vulgaris) so pogosti
predstavniki glavonožcev. Predstavnik črvov mnogoščetincev je npr. morska miš
(Aphordita aculeata), črvov cevkarjev pa npr. Spalancanijev črv (Spirographis
spallanzani). Med členonožci so pogosti višji raki, npr. morska bogomolka (Squilla
mantis), žagasta kozica (Palaemon serratus), jastog, rarog (Palinurus elephas), škamp
(Nephrops norvegicus), veliki morski pajek (Maia squinado), marogasta rakovica
(Pachygrapsus marmoratus). Večja skupina živali so tudi maločlenarji. V Jadranskem
morju najdemo npr. mahovnjaka neptunove čipke (Sertella beaniana) in mnoge iglokožce.
Primeri teh so npr. morska lilija (Antedon mediterranea), navadni brizgač (Holothuria
tubulosa), morska kumara (Cucumaria planci), črni morski ježek (Arbacia lixula),
oranžasta morska zvezda (Astropecten aranciacus), veliki kačjerep (Ophioderma
longicaudum). Pritrjena skupina strunarjev so kozolnjaki, med katerimi je značilen npr.
bradavičasti kozolnjak (Phallusia mammilata) (Turk, 1996).
Zadnja skupina živalskih organizmov Jadranskega morja so vretenčarji, kjer najdemo
različne skupine rib. Pri hrustančnicah najdemo npr. pegasto morsko mačko (Scyliorhinus
canicula), eklektičnega skata (Torpedo marmorata), ražo trnavko (Raja clavata).
Najobsežnejši razred predstavljajo kostnice. K jeguljam podobnim ribam prištevamo npr.
jeguljo (Anguilla anguilla), za družino katere so značilne selitve v času drstenja. Vizualno
podobne so murene (Muraena helena). Ena izmed gospodarsko najpomembnejših rib je
oslič (Merlucius merlucius), ki spada med trske (Gadidae). Podobno velja za brancina
(Morone labrax) iz družine zobčastih ostrižev (Serranidae). Večja družina so špari
(Sparidae) s predstavnikom šparom (Diplodus annularus), pri katerem so lahko nekateri
osebki dvospolni. V to družino prištevamo tudi gospodarsko pomembne orade (Sparus
auratus). Redkejša vrsta šparov je npr. zobatec (Dentex dentex). Knez (Coris julis) iz
družine ustnač (Labridae) je značilna termofilna vrsta. Iz družine morskih zmajev
(Trachinidae) prihaja predstavnik morski zmaj (Trachinus draco), ki ima ob plavutnicah
prve hrbtne plavuti in ob bodici na škržnem poklopcu strupene žleze. Podobne žleze ima
tudi zvezdogled (Uranoscopus scaber) iz družine zvezdogledov (Uranoscopidae).
Razširjena je družina babic (Blenniidae), pri kateri je zelo pogosta vrsta npr. pavja babica
(Blennius pavo). Družina luskastih babic (Tripterygiidae) ima v Jadranskem morju tri
vrste: rdeči sprehajalček (Tripterygion tripteronotus), rumeni sprehajalček (Tripterygion
xanthosoma) in pritlikavi sprehajalček (Trypterygion melanurus). Tuna (Thunnus thynnus)
velja za največjo ribo kostnico, ki lahko zraste več kot 2,5 m. Prihaja iz družine skuš
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(Scombridae). Babicam (Blenniidae) podobna družina, ki naseljujejo plitev obrežni
infralitoral, so glavači (Gobiidae). Družina bodik (Scorpaenidae) ima bodičaste plavutnice
s strupnimi žlezami. Lokalno pogosti so tudi morski petelini (Triglidae) in kovači (Zeidae)
s predstavnikom kovačem (Zeus faber). V Jadranu najdemo tudi vizualno podobni družini
rombov (Bothidae) in morskih listov (Soleidae). Kratkonosi morski konjiček
(Hippocampus antiquorum) je pogosta vrsta družine šil in morskih konjičkov
(Syngnathidae). Najdemo lahko npr. dolgonosega morskega konjička (Hippocampus
guttulatus) in morsko šilo (Syngnathus sp.). Cipelji (Mugil sp.) iz družine morskih lipanov
(Mugilidae) so značilne ribe pristanišč, zaprtih zalivov in lagun. Prenesejo močno
onesnaženo vodo. Gavoni (Atherinidae) so gospodarsko zelo pomembni, zanje se pogosto
uporablja nepravilno poimenovanje »girice«. Morska spaka (Lophius piscatorius) je riba s
sploščenim telesom, z veliko glavo in gobcem ter razvejanimi krpastimi kožnimi izrastki
(Turk, 1996).
Turk in Richter (2006) navajata, da lahko v Jadranskem morju opazimo tudi kareto
(Caretta caretta) iz družine morskih želv (Chelonidae). Edino stalno živečo vrsto delfinov
v Jadranu predstavlja velika pliskavka (Tursiops truncatus). Iz družine tjulnjev (Phocidae)
se v Jadranskem morju lahko pojavlja morski medved (Monachus monachus), vendar, kot
navajata avtorja, stalne populacije medvedic v Jadranu verjetno več ni.
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3

MATERIAL IN METODE

3.1

ZBIRANJE PODATKOV

S pomočjo znanstvenih člankov in knjig smo zbrali podatke o napačnih predstavah,
predstavah o organizmih, o načinih zbiranja podatkov za preverjanje predstav ter o
morskih organizmih Jadranskega morja. Pregledali smo tudi učne načrte za biologijo in
naravoslovje v osnovni šoli. Sledilo je zbiranje podatkov o predstavah otrok o morskih
organizmih na osnovni šoli s pomočjo anketnega vprašalnika in metode meritev
reakcijskega časa.
3.2

INSTRUMENT

Za izvedbo zbiranja podatkov na osnovni šoli smo pripravili spletni anketni vprašalnik in
program za meritev reakcijskega časa.
Omenjeni program je preverjal prepoznavanje morskih organizmov na fotografijah kot
žival ali rastlino in obenem meril reakcijski čas podaje odgovora. Program je vseboval
testni del, ki je vključeval ne morske organizme, in raziskovalni del, ki je bil ključen za
našo raziskavo.
Za drugi del raziskave smo uporabili že obstoječi anonimni Vprašalnik o poznavanju in
stališčih učencev do morskih organizmov, ki ga je uporabila Zupančeva (2013). Le-tega
smo s pomočjo spletne strani 1 KA preoblikovali na tak način, da ga je bilo možno
izpolniti preko spleta. Prvi del anketnega vprašalnika se je nanašal na učenčeve osnovne
podatke (spol, razred, starost, domovanje (mesto, podeželje, predmestje), letovanje,
izkušnje), drugi del pa je preverjal poznavaje, interes in čustva do morskih organizmov.
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Fotografije z morskimi organizmi so bile v obeh instrumentih iste. Uporabljenih je bilo 28
vrst morskih organizmov.
1. oranžni obročkar (Cratena peregrina)
2. jadranski bračič (Fucus virsoides)
3. spalancanijev cevkar (Sabella spallanzani)
4. navadna sipa (Sepia officinalis)
5. navadni brizgač (Holothuria tubulosa)
6. leščur (Pinna nobilis)
7. žagasta kozica (Palaemon serratus)
8. hobotnica (Octopus vulgaris)
9. morska solata (Ulva rigida)
10. voščena morska vetrnica (Anemonia sulcata)
11. prava morska trava (Zostera marina)
12. oranžasta morska zvezda (Astropecten aurantiacus)
13. konjska spužva (Hippospongia communis)
14. ladinka (Venus verrucosa)
15. črni morski ježek (Arbacia lixula)
16. apneni morski dežniček (Acetabularia acetabulum)
17. lavrencija (Laurencia sp.)
18. morsko pero (Pteroeides spinosum)
19. pavja pahljačka (Padina pavonica)
20. spužva žveplenjača (Verongia aerophoba)
21. latvica (Patella Caerulea)
22. velika pliskavka (Tursiops truncatus)
23. uhati klobučnjak (Aurelia aurita)
24. sinji morski pes (Prionace glauca)
25. morska lilija (Antedon mediterranea)
26. veliki morski pajek (Maia squinado)
27. riba glavač (Gobius sp.)
28. rdeča morska vetrnica (Actinia equina) (Zupanc, 2013).

16
Smodiš M. Preverjanje predstav učencev o morskih organizmov na podlagi anketnega vprašalnika in meritev reakcijskega časa.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij biološkega izobraževanja, 2018

3.3

VZOREC

V raziskavo sta bila vključena dva razreda sedmošolcev in dva razreda devetošolcev
osnovne šole.
V prvem delu raziskave, ki je ob merjenju reakcijskega časa preverjal predstave učencev,
je sodelovalo 56 učencev, kar predstavlja 100 % vzorca.
Preglednica 1: Porazdelitev učencev glede na spol in razred pri preverjanju predstav s pomočjo metode
meritev reakcijskega časa.
razred
sedmi

spol

deveti

skupaj

n

f (%)

n

f (%)

n

f (%)

ženski

14

50,0

14

50,0

28

50,0

moški

14

50,0

14

50,0

28

50,0

skupaj

28

100,0

28

100,0

56

100,0

V drugem delu raziskave, ki je preverjal predstave učencev o morskih organizmih s
pomočjo anketnega vprašalnika, so sodelovali vsi učenci iz prvega dela raziskave in zraven
še ostali učenci raziskovanih razredov. Skupno je to znašalo 84 učencev, kar predstavlja
100 % vzorca.
Preglednica 2: Porazdelitev učencev glede na spol in razred pri preverjanju predstav s pomočjo anketnega
vprašalnika.
razred
sedmi

spol

deveti

skupaj

n

f (%)

n

f (%)

n

f (%)

ženski

21

47,7

26

65,0

47

56,0

moški

23

52,3

14

35,0

37

44,0

skupaj

44

100,0

40

100,0

84

100,0
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3.4

IZVEDBA MERITEV REAKCIJSKEGA ČASA IN ANKETIRANJA

Zbiranje podatkov je potekalo na osnovni šoli v Pomurju, marca 2018. Z vsakim od štirih
razredov smo raziskavo izvedli v dveh zaporednih šolskih urah.
Pri prvi uri smo v razredu naključno izbrali 7 učencev in 7 učenk. Vsak izmed njih je dobil
svojo zaporedno številko. Nato je vsak izbran učenec posamično v kabinetu na prenosnem
računalniku, ki je imel naložen program meritev reakcijskega časa z raziskavo, rešil test.
Pri tem so se ob kliku na smerne tipke na tipkovnici prenosnega računalnika prikazovale
fotografije organizmov. Glede na to, ali je bil organizem na prikazani fotografiji žival ali
rastlina, so se učenci s pomočjo pritiska na desno oziroma levo smerno tipko odločali, v
katero skupino ta spada. Desna smerna tipka je pomenila, da menijo, da je organizem žival,
leva, da je rastlina. Pri tem so bili opozorjeni, da naj poskusijo odgovor podati čim hitreje.
Program je meril hitrost podaje odgovora od prikaza fotografije do pritiska na tipko. Ob
koncu vsakega testa smo datoteko shranili in ob njej zabeležili zaporedno številko učenca,
ki jo je dobil ob začetku raziskave.
Druga šolska ura se je nadaljevala v računalniški učilnici. Sodelovali so vsi učenci
raziskovalnega razreda. Vsak učenec je dobil svoj računalnik, kjer je preko internetne
povezave rešil spletni anketni vprašalnik. Ob vpisu osebnih podatkov je vsak učenec vpisal
še kodo, ki smo mu jo dodelili pri prvem delu raziskave. Učenci, ki niso sodelovali pri
preverjanju predstav s pomočjo meritev reakcijskega časa, so vsi vpisali drugačno, enako
kodo.
3.5

STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV

Pridobljene rezultate analiz smo vnesli v Excelovo preglednico, jih uredili in nato prenesli
v statistični program SPSS. Pri metodi merjenja reakcijskega časa smo uporabili srednje in
frekvenčne vrednosti za primerjavo pravilnih in nepravilnih odgovorov. Za ugotavljanje
statistično pomembnih razlik med spoloma, med razredoma in med učenci, ki imajo na
dopustovanju na morju izkušnje na podlagi neposrednega opazovanja, ter učenci, ki le-tega
nimajo, smo uporabili χ2 -test. Tega smo uporabili za preverjanje povezanosti odgovorov iz
anketnega vprašalnika in meritev reakcijskega časa. Man-Whitney U-test je služil za
ugotavljanje statistično pomembnih razlik med reakcijskim časom in napačnim oziroma
pravilnim odgovorom, ali je organizem na fotografiji žival ali rastlina.
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4

REZULTATI

4.1

DOPUSTOVANJE
NA
MORJU
NEPOSREDNEGA OPAZOVANJA

IN

IZKUŠNJE

NA

PODLAGI

Odgovore o dopustovanju na morju smo pridobili iz anketnega vprašalnika (N = 84). S
Slike 1 je razvidno, da večina učencev dopustuje na morju (94,0 %). Slika 2 pa kaže, da od
omenjenega deleža učencev nekoliko manj kot 2/3 (64,3 %) učencev raziskuje morske
organizme in imajo na podlagi tega tudi izkušnje.

Slika 1: Deleža učencev, ki dopustujejo ali ne dopustujejo na morju.

Slika 2: Deleža učencev, ki dopustujejo na morju in imajo ali nimajo neposrednih izkušenj na podlagi
neposrednega opazovanja morskih organizmov.
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4.2

POIMENOVANJE MORSKEGA ORGANIZMA

Pri poimenovanju morskih organizmov smo pridobljene odgovore iz anketnega vprašalnika
razdelili glede opredelitev med rastline ali živali. Dodali smo tudi posebno skupino, kjer
smo beležili odgovore, ki niso bili smiselni, in skupino, kjer so učenci izbrali možnost »ne
vem«. Organizme smo razporedili v Preglednice 3, 4 in 5 glede na to ali so le-ti prosto
premikajoče živali, sesilne živali ali rastline.
Preglednica 3: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o poimenovanju prosto premikajočih živali.
POIMENOVANJE PROSTO PREMIKAJOČIH ŽIVALI
ORGANIZEM rastlina

žival

nesmisli

oranžni
obročkar

/

nevaren, majhen (1),
morski organizem (1),
živi v vodi (1),
morska gosenica (1)

navadna sipa

/

večnoga morska striglavica
(1), morski črv (1), morski
polž (1), (morska) kozica (2),
(morski) rak (2), morski
brizgač (1), nevretenčar (1),
enoceličar (2), ožigalkar (1)
ligenj (11), sipa (29),
hobotnica (1), morski mrož
(1), riba (1)
polž (1), (morska) kumara
(49), rakec (1),
plankton, rakec (10), škamp
(3), (morska, globokomorska)
kozica (20), ligenj (1),
rakovica, rak (3), jastog (1),
morska žuželka (1), enoceličar
(1)
hobotnica (78), sipa (1)

navadni
/
brizgač
žagasta kozica /

hobotnica

/

oranžasta
morska zvezda
črni morski
ježek
latvica

morska
zvezda (1)
morski jež
(1)
(morska)
školjka
(12)
/

velika
pliskavka
uhati
klobučnjak
sinji morski
pes
veliki morski
pajek
riba glavač

morska zvezda (79), zvezda
(2)
morski ježek/jež (80)
školjka (32), morski polž (3)

ne vem (n) ne vem
(%)
66
55,4

žival nima nog, plava
(1)

37

31,1

(pikasti) kamen (2),
morski trn (1)
je majhen (1)

30

25,2

43

36,1

ima lovke, ob napadu
spusti strup (1)
/

4

3,6

2

1,7

/

3

2,5

morska oranžna
34
školknjača (1), letvica
(1), lupina (1)
delfin (79), riba (1), sivi delfin /
1
(1), velika pliskavka (1),
morski delfin (1)
korala (1), meduza (55), klobučnjak (6),
/
13
meduza
hobotnica (2), meduza –
(1)
klobučar (3), morska prozorna
meduza (1),
/
morski pes (78), beli morski
/
1
pes (4), beli morski volk (1)
/
(morski) rak (50), (morska)
Idemo cs? (1)
8
rakovica (21), rak samotar (3)
riba (1)
riba (61), riba napihnjača
Nea Novak (1), idk
16 (ni
(napihnjena riba) (1), morska (1)
odgovora
mačka (1), morski pajek (1)
(1))

28,6
0,8
10,9

0,8
6,7
14,3
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Iz Preglednice 3 lahko vidimo, da je večina učencev prosto premikajoče živali
poimenovala kot živali. Izjeme so bile pri oranžasti morski zvezdi, črnem morskem ježku,
uhatem klobučnjaku in ribi glavaču. Pri naštetih je prišlo do določitve organizma za
rastlino v največ dveh primerih. V primeru latvice je 12 učencev organizem napačno
poimenovalo kot morsko školjko in ga uvrstilo med rastline. Od učencev, ki so organizem
prepoznali kot žival, so jo trije pravilno poimenovali kot morskega polža, ostali so bili
mnenja, da je školjka. Najmanj poznan organizem je bil oranžni obročkar, saj je večina
učencev izbrala odgovor ne vem. Kot pravilno poimenovan organizem lahko štejemo
morskega polža, ki ga je zapisal le eden učenec. Navadna sipa, navadni brizgač, žagasta
kozica, hobotnica, oranžasta morska zvezda, črni morski ježek, velika pliskavka, uhati
klobučnjak, sinji morski pes, veliki morski pajek in riba glavač so bili v večini primerov
pravilno poimenovani oz. uvrščeni v njim poznano višjo sistemsko kategorijo, kamor
organizem spada.
Preglednica 4: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o poimenovanju sesilnih živali.
ORGANIZEM

POIMENOVANJE SESILNIH ŽIVALI
rastlina
žival

spalancanijev
cevkar

morska pahljačka
(2), korala (1),
morska roža (1)

(morska) vetrnica (12),
meduza, ožigalkar (3),
hobotnica (1)

leščur

školjka (11),
leščur (1)
morska vetrnica
(5), morska trava
(6), korala (3)

školjka (52), leščur (11),

voščena
morska
vetrnica

morska vetrnica (8),
ožigalkar (2), hobotnica
(1)

konjska spužva spužva (6), korala
(3)

spužva (kamnita) (8),
školjka (2), rak (1)

ladinka

školjka (8)

školjka (65)

morsko pero

morsko pero (3),
morski kaktus (7),
morsko drevo (1),
morska roža (1),
morska goba (2),
morska rastlina
(1), morska
cvetlična alga (1)
morski mah (4),
korale (20),
spužva (7), alge
(5), morska trava
(1)

morska kumara (1),
drevesasta spužva (1)

spužva
žveplenjača

spužva (8), spužva
žveplenjača/žveplova
spužva (3), korala (6),
brizgač (2)

nesmisli

ne vem
(n)
60

ne vem
(%)
50,4

11

9,2

rastlina, ki »se te
prime«, ko se je
dotakneš (1), rastlina,
ki je pritrjena na
morska tla (1), zeleno
morska (1)
morski meteorit (3),
ne izgleda živo (1),
goba (1), (morski)
kamen (10), rastlina
(1)
je organizem in se ne
premika (1)
pahljača (1), morska
napihljiva blazina (2),
mislija (1)

56

47,0

50

42,0

10

8,4

61

51,2

morske sveče (1)

23

19,3

morska palma (1),
morska rastlina (1),
organizem v vodi (1),
ima steblo, liste (1)
/

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice 4: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o poimenovanju
sesilnih živali.
POIMENOVANJE SESILNIH ŽIVALI
ORGANIZEM

rastlina

žival

nesmisli

ne vem
(n)

morska lilija

morska praprot (3), alge (4),
morska rebrasta rdeča alga (1),
trava (1), morska trava (2), korala

rak (1),
kačjerepa
zvezda (1)

61 (ni
odgovora
(2))

rdeča morska
vetrnica

morska vetrnica (16), morska
vrtinčasta morska veternica (1),
morska zvezda (1), ožigalkar (1),
korale (1)

morska
vetrnica (17),
korala (3)

morska (mini)
smreka (2),
morska roža (1),
morska rastlina
(1), rastlina, ki
živi v morju (1),
smrekasta solata
(1), morski lit (1)
(morska) rastlina
(4), morska roža
(1), morska
marela (1),
jegulja (1)

36

ne
vem
(%)
52,9

30,2

S pomočjo Preglednice 4 lahko vidimo, da večina učencev ni vedela poimenovati
spalancanijevega cevkarja, voščene morske vetrnice, konjske spužve, morskega peresa in
morske lilije. Noben učenec ni pravilno poimenoval spalancanijevega cevkarja in morske
lilije. Morsko pero so trije učenci poimenovali pravilno, vendar so ga uvrstili med rastline.
Leščur in ladinka sta bila v večini primerov pravilno poimenovana kot školjki. Pri morskih
vetrnicah so bili učenci deljenih mnenj, ali je organizem žival ali rastlina, saj so ju ob
pravilnem poimenovanju (morska vetrnica), uvrščali v obe skupini. Podobno so se odločali
pri konjski spužvi in spužvi žveplenjači, kjer so ju pravilno poimenovali kot spužvi, vendar
so bili odgovori razdeljeni med rastline ali živali.
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Preglednica 5: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o poimenovanju rastlin.
ORGANIZEM

POIMENOVANJE RASTLIN
rastlina
žival

nesmisli

jadranski bračič (morska) trava (24),
(morske) alge (7), morski
grm (1), morska rastlina
(2), morska solata (1),
morski lišaji (1), korale
(1)
morska solata
alge (19), morska solata
(19), morska trava (7)
prava morska
morska trava (73), trava
trava
(2)
apneni morski morska hobotnica (1)
dežniček

/

koralna listovka (1),
regrat (1), morski
listi (1)

morska solata
(2), spužva (1)

morska sluz (1)

lavrencija

korale (7),
jegulja (1)

(rdeče morske) korale
(15), (morska) alga (8),
(rdeča) morska trava (8),
morska vetrnica (1),
planktoni (1), žveplenjača
(1)
pavja pahljačka spužva (1), alga (4),
morska goba (3), morska
vetrnica (1), morska trava
(1), (morska) korala (2)

Alga
Acetabularia
mediterranea
(1), morske gobe
(7)

alga (1), spužva
(1), morska
rumena
trdokostna alga,
korala (1)

ne vem
(n)
44

ne vem
(%)
37,0

35

29,4

9

7,6

morski kalček (2),
65
morske lovke (1),
rastline (2), naušniki
(1), morska
marjetica (1),
morske cvetlične
gobe (1), vesoljec
(1)
morska mreža (1),
40
morski javor (1), to
je rastlina (1),
fikobilini (1)

54,6

rastlina, ki je
pritrjena na druga
bitja tudi na školjke
(3), površna trava
(1), morska rastlina
(1)

53,8

63 (ni
odgovora
(1))

33,6

Iz Preglednice 5 lahko razberemo, da je večina učencev pri apnenem morskem dežničku in
pavji pahljački izbrala odgovor »ne vem«. Apneni morski dežniček je pravilno poimenoval
eden učenec, pavjo pahljačko pa so 4 učenci pravilno poimenovali kot algo in jo tudi
uvrstili med rastline. Lavrencijo je pravilno poimenovalo 8 učencev, jadranskega bračiča
pa učenec manj. Kot pravilno poimenovanje smo v obeh primerih upoštevali izraz alge.
Morska solata je bila pravilno poimenovana in uvrščena pri približno polovici učencev,
kjer so jo poimenovali kot morsko solato ali kot algo. Večina učencev je pravo morsko
travo pravilno poimenovala kot morsko travo.
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4.3

RAZLOGI ZA UVRSTITEV ORGANIZMA MED ŽIVALI ALI RASTLINE

Glede na opredelitev morskega organizma med rastline ali živali smo z anketnim
vprašalnikom zbrali razloge učencev za izbrano skupino. Razloge smo pri opredelitvah za
živali razdelili v tri skupine. Prva skupina so bili odgovori, ki so se nanašali na morfološke
značilnosti organizma, druga skupina se je nanašala na vedenje izbranega organizma in
tretja skupina na njegov način življenja. Podobno smo zbrali tudi odgovore za uvrstitev
organizmov med rastline. Razloge smo razdelili glede na morfološke značilnosti
organizma in način življenja.
Rezultate smo prikazali v šestih preglednicah. Tako v opredelitvah za živali kot tudi v
opredelitvah za rastline so organizmi ločeni na prosto premikajoče živali, sesilne živali in
na rastline.
Preglednice 6, 7 in 8 prikazujejo odgovore učencev, kjer so organizme določili kot živali.
Preglednice 9, 10 in 11 prikazujejo odgovore, kjer so bili organizmi opredeljeni kot
rastline.
Preglednica 6: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o opredelitvi prosto premikajočih živali med živali.
OPREDELITEV PROSTO PREMIKAJOČIH ŽIVALI: ŽIVAL
ORGANIZEM morfologija
vedenje
oranžni
sestava telesa, zgradba (4), noge,
premikanje (10), dihanje (1),
obročkar
okončine (22), glava, trup (4), oblika, plavanje (1)
izgled (22), oči (6), tipalke (9),
migetalke (3), lovke (1)
navadna sipa
zgradba telesa (4), oči (34), lovke (8), plava (10), se premika (12),
telo (1), oblika, izgled (20), okončine prehranjevanje (z ostalimi
(3), živalski organi (1), koža (1),
organizmi) (1)
plavuti (4), škrge (1), usta (2)
navadni
izgled (kot polž, morska kumara)
se premika (8), živa je (1),
brizgač
(10), bodice (5), oblika (5), ožigalke dihanje (1), razmnoževanje (2),
(1), iglokožec (2), iz živalske celice
brizga vodo (1), ni pritrjen (na
(1), nima rastlinskih organov (1),
podlago) (1)
oklep (1)
žagasta kozica izgled, oblika (kot rakec) (19),
se premika (7), plava (3),
zgradba telesa (2), oči (25), noge
prehranjuje (1)
(27), glava, trup (3), tipalke (11), usta
(3), barva (1), škrge (1), mnogočlenar
(1), lovke (1)
hobotnica
lovke (47), oči (12), izgled,oblika (8), premikanje (16), plava (2), se
usta (1), priseski (1)
zna zavarovati (1), se
prehranjuje (z drugimi
organizmi) (2),
oranžasta
ni zelene barve (1), izgled (6), oblika se prehranjuje (6), se premika
morska zvezda (11), zgradba (1), okončine (noge)
(22), diha (1), sposobnost
(5), kraki (2), škrge (1), (notranji)
obnovitve dela telesa (1)
organi (2), usta (1), barva (1), lovke
in ožigalke (1)

način življenja
se prosto giblje
(1)
/

/

/

/

/

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice 6: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o opredelitvi prosto
premikajočih živali med živali.
OPREDELITEV PROSTO PREMIKAJOČIH ŽIVALI: ŽIVAL
ORGANIZEM morfologija
vedenje
črni morski
ima bodice (30), izgled (8), okončine se prehranjuje (5), se premika
ježek
(1), ima notranje organe (1), usta (2), (22), diha (1), ob nevarnosti
iglokožec (4), iz živalskih celic (1),
zbode (1)
priseski (1)
latvica
lupina (8), hišica (1), trda skorja (1)
je živa (znotraj) (3), diha (1), se
izgled (kot školjka) (10), ni
premika (6), ne opravlja
rastlinskih organov (1), iz živalske
fotosinteze (2)
celice (1), ima mišico (1), okrogla
oblika (1)
velika
je sesalec(10), vretenčar (1), je riba
diha s pljuči (7), diha s škrgami
pliskavka
(2), plavuti (16), rep (3), oči (5), usta (1) plava (8), se premika (15),
(3), izgled (10), oblika (2), zgradba
se razmnožuje (2), prehranjuje
(1), živalski organeli (1), iz živalskih se z drugimi organizmi (2), lovi
celic (1), gobec (1), škrge (1), organi hrano (1) inteligenca (2), se
(3)
zanimivo oglaša (1), opravlja
življenjske procese (1),
uhati
izgled (9), oblika (5), lovke (5),
se prehranjuje z drugimi
klobučnjak
ožigalke (3), klobuk (2), klobučnjaki organizmi (1), se premika (17),
(1), iz živalske celice (1), barva (1),
plava (5), lahko strese/speče
organeli (1), mehkužec (1), ožigalkar (4), se zavaruje (1), lahko
(1)
spusti črnilo (1), ne opravlja
fotosinteze (1),
sinji morski
je riba (3), plavuti (14), oči (5), ima
mesojedec (1), se prehranjuje z
pes
škrge (3) usta (4), (ostri) zobje (15),
drugimi organizmi (6), poje
nos (1), rep (1) izgled (4),
vse, kar vidi (1), se premika
oblika/zgradba (2), živalski organeli
(17), plava (6), diha (s škrgami)
(1), ima organe (2), iz živalske celice (5)
(1) je velik (1),
veliki morski noge (15), oči (4), usta (1), klešče
se premika (22), obramba s
pajek
(10), okončine (4), izgled (7), iz mesa kleščami (1), prehranjevanje (z
(1), živalski organeli (1), oblika (1),
drugimi organizmi) (5),
oklep (1), živalski organi (1),
razmnoževanje (1),
riba glavač
izgled (kot riba) (10), plavuti (16), oči se prehranjuje z drugimi
(8), ima škrge (5), rep (2), oblika (4), organizmi (7), se premika (16),
živalski organeli (1), iz živalske
plava (6), diha s škrgami (4)
celice (1), ima čutila (1), organi (1)

način življenja
hodi po morskih
tleh (1), živi v
morju (1)
je oklep
organizmu (1), v
njej je organizem
(2), pritrjena (1)
/

ni pritrjen na
podlago (1)

živi v vodi (1)

/

/

Iz Preglednice 6 vidimo, da je ob izbiri odgovora, ki se nanaša na vedenje pri vseh
organizmih, razen pri latvici, večina učencev navedla razlog, da je organizem žival, ker se
premika (tudi plava). Pogost odgovor je bilo tudi prehranjevanje organizma. Pri črnem
morskem ježku, uhatem klobučnjaku in velikem morskem pajku so učenci navajali tudi
obrambno vedenje (zbode, speče, obramba s kleščami). Način življenja ni bil pogost
odgovor, ki bi učencem predstavljal razlog, da organizem pravilno uvrstijo med živali. Pri
navajanju razlogov kot morfologija organizma, so najpogosteje navedene okončine
organizmov (noge, lovke, plavuti) in prisotnost oči. Pri črnem morskem ježku izstopa
razlog, da ima organizem bodice, kar je zapisalo 30 učencev. Izgled latvice kot školjke in
prisotnost lupine je bilo pri tem organizmu glavni razlogi za njeno opredelitev. Pri uhatem
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klobučnjaku pa so kot morfološke razloge učenci navajali predvsem njegov značilen
klobučast izgled.
Preglednica 7: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o opredelitvi sesilnih živali med živali.

ORGANIZEM
spalancanijev
cevkar

leščur

voščena morska
vetrnica
konjska spužva

ladinka

morsko pero

spužva
žveplenjača

morska lilija
rdeča morska
vetrnica

OPREDELITEV SESILNIH ŽIVALI: ŽIVAL
morfologija
vedenje
lovke (3), ožigalke (2),
(z lovkami) lovi hrano (2),
oblika (3), okončine (1),
prehranjevanje z rastlinami (1),
izgled (8)
premikanje (z okončinami) (2),
sproščanje snovi za obrambo ali
omrtvičenje plena (1), spušča
pline (1),
izgled (6), oblika (5),
je živa (3), se premika (odpira,
zgradba (1), ima jezik (2),
zapira) (5), se prehranjuje (z
meso (1), trda skorja (1),
malimi organizmi) (1), ima v
lupina (9), nečlenar (1), iz
sebi organizem (je znotraj žival)
živalske celice (1)
(7), ne opravlja fotosinteze (1)
ožigalke (3), lovke (10),
se premika (1), ne opravlja
izgled (2), maločlenar (1)
fotosinteze (1), diha (1)
izgled (5), ni zelene barva
diha (1), ne opravlja fotosinteze
(1), oblika (4), telo z
(1), v njej živijo majhni
luknjicami (za zrak,
organizmi (1)
hranjenje, prebavljanje) (2),
ima oklep (1), iz živalske
celice (1)
ima lupino (9), izgled, oblika se prehranjuje z majhnimi
(12), v njej je
organizmi (1), se premika (9), se
meso/mišica/jezik (6), v njej odpira, zapira (2), ne opravlja
je živo bitje (7), iz živalske
fotosinteze (1), diha (1), izloča
celice (1), ima srce (1),
lupino (1), izloča nerabne snovi
mehkužec (1), v njej so
(1)
organi (1)
zgradba (1), ožigalke (2),
premikanje (1), proces dihanja
oblika, izgled (2), ni zelene
(1)
barve (1), lovke (1),
migetalke (1)
izgled (2), oblika (korale)
dela življenjske procese (1),
(2), spužva je mnogocelični
sama si ne pridela hrane (1), se
živalski organizem (1), ima
prehranjuje z drugimi organizmi
stalno telesno obliko (1), ima (1)
odprtino na vrhu (1), iz
živalske celice (1)
izgled (1), plavuti (1), je
se premika (2)
majhna (1)
izgled (2), ima lovke (11),
se prehranjuje z drugimi
migetalke (1), ožigalke (3)
organizmi (4), ne opravlja
fotosinteze (1), premika (1), lovi
živali (1)

način življenja
/

potrošnik (1)

/
živi na kopnem (1), ne
raste iz tal (1)

/

je pritrjena (ker spada
med spužve, je žival)
(1)
/

je bolj na samem (1)
se ne premika, ampak
vseeno opravlja vse
življenjske procese (1)

Preglednica 7 nam prikazuje, da razlog za opredelitev sesilne živali kot žival, učenci
podobno kot vidimo iz preglednice 6, navajajo premikanje organizma. Ta razlog ni bil
naveden le pri spužvah. Tam so učenci v večini izpostavljali morfološke značilnosti, kot so
njeno obliko in izgled (»luknjast videz«). Pri morskih vetrnicah je kot morfološki razlog za
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opredelitev organizma večina učencev navedla prisotnost lovk in ožigalk. Leščur in ladinka
sta imela kot glavni razlog navedeno prisotnost lupine. Pri spalancanijevem cevkarju so
bili razlogi različni, predvsem pa so učenci navajali njegovo obliko in izgled (lovke,
ožigalke). Podobne razloge so navajali tudi pri morskem peresu. Pri slednjem je kot razlog
naveden tudi pritrjen način življenja.
Preglednica 8: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o opredelitvi rastlin med živali.
ORGANIZEM
jadranski bračič
morska solata
prava morska trava
apneni morski
dežniček
lavrencija
pavja pahljačka

OPREDELITEV RASTLIN: ŽIVALI
morfologija
vedenje
/
/
oblika (1), izgled (1), ni okončin /
(1)
/
/
izgled (2)
ne opravlja fotosinteze (1), lovi
hrano (1), se premika (3)
ni zelene barve, barva (3), izgled se prehranjuje z drugimi
(1), lovke (1),
organizmi (1), raste (1)
ni zelene barve (1), iz živalske
pleni živalice okrog nje (1),
celice (1)
plava (1)

način življenja
/
/
/
/
/
/

Iz Preglednice 8 vidimo razloge učencev, ki so rastline napačno uvrstili med živali. Pri
lavrenciji in pavji pahljački je kot morfološki razlog navedena njuna barva, ki ni zelena.
Kot vedenje pa vidimo, da je razlog pri obeh organizmih ta, da se prehranjuje z drugimi
organizmi (pleni). Ta razlog je naveden tudi pri apnenem morskem dežničku, kjer so trije
učenci zapisali tudi, da se premika in eden učenec, da ne opravlja fotosinteze. Pri slednjem
je kot razlog naveden tudi njegov izgled. Pri jadranskem bračiču in pravi morski travi
noben učenec ni organizma opredelil kot žival.
Preglednica 9: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o opredelitvi prosto premikajočih živali med rastline.
ORGANIZEM
oranžni obročkar
navadna sipa
navadni brizgač
žagasta kozica
hobotnica
oranžasta morska
zvezda
črni morski ježek
latvica
velika pliskavka
uhati klobučnjak
sinji morski pes

OPREDELITEV PROSTO PREMIKAJOČIH ŽIVALI: RASTLINA
morfologija
način življenja
izgled (2), steblo (1)
/
/
/
nima oči (2), nima ust (1), oblika (5), ima
se ne premika (3)
bodice (1), izgled (3), barva (1), dolgo telo
(1)
/
/
/
/
izgled (kot kamen/krompir/meteorit) (22) ,
samo stoji, nič ne dela (1), raste iz tal
oblika (4), ima luknje (2)
(1), se ne premika (9), se ne
prehranjuje z drugimi živalmi (1),
pritrjena (1), ne diha (1)
ima iglice (1)
/
izgled (3), oblika (2), v sebi nima živega
se ne premika (2), je pritrjena (1)
organizma (1)
/
/
se vidi skozi (1)
plavajoča oblika (1)
/
/

veliki morski pajek izgled (1)

/

riba glavač

/

/
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Kot vidimo iz Preglednice 9 navadne sipe, žagaste kozice, hobotnice, velike pliskavke,
sinjega morskega psa in ribe glavača ni noben učenec opredelil kot rastlino. Kot razlog za
opredelitev kot rastlino so pri navadnem brizgaču, oranžasti morski zvezdi in latvici učenci
v večini navedli razlog, da se organizem ne premika ter da je pritrjen. Kot morfološke
značilnosti so kot razloge za opredelitev učenci večkrat navedli izgled organizma. Tu
izstopa oranžasta morska zvezda, kjer je 22 učencev navedlo omenjen razlog. Pri
navadnem brizgaču je bil dvakrat omenjen razlog odsotnost oči in oblika telesa.
Preglednica 10: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o opredelitvi sesilnih živali med rastline.
OPREDELITEV SESILNIH ŽIVALI: RASTLINA
morfologija
način življenja
oblika, izgled (22), steblo (6), nima ust, oči
raste iz tal (1), pritrjenost (6), se ne
(3), listi (3), deblo (1), listi (1), dolžina (1),
premika (4), na dnu vode (1), je v vodi (1)
oblika (3), izgled (1), iz keratina (1), barva
ne diha (1), se ne premika (2)
(1)
voščena morska izgled (kot trava) (4), ima liste (5), izgled
ne diha (1), pritrjena (na podlago) (10), se
vetrnica
(15), oblika (5), nima oči (1), je dolga (1), ni ne premika (7), je na tleh (2)
živalskih organov (1)
konjska spužva izgled (kot kamen/krompir/meteorit) (22) ,
samo stoji, nič ne dela (1), raste iz tal (1),
oblika (4), ima luknje (2)
se ne premika (9), se ne prehranjuje z
drugimi živalmi (1), pritrjena (1), ne diha
(1)
ladinka
oblika (3), oklep (1)
se ne giblje (1), se prehranjuje z majhnimi
organizmi (1)
morsko pero
izgled, oblika (pahljače/lista/katusa/praproti) raste iz tal (5), se ne premika (4), je
(24), korenine (3), steblo (3), listi (2), bodice pritrjena (na podlago) (8), ne plava (1),
(2), barva (1), deblo (1), listne reže (1), iz
opravlja življenjske procese (2)
rastlinske celice (1)
spužva
barva (zelena) (8), barva (rumena ) (1), izgled je v tleh (1), se ne premika (6), raste iz tal
žveplenjača
(kot spužva/korala) (4), oblika (cevasta) (3), (4), je pritrjena na podlago (8), služi kot
ima korenine (2), steblo (1),
hrana za ribe (1), raste (1),
morska lilija
izgled (kot smreka/ (kopenske) rastline) (16), raste iz tal (10), raste iz gladine (1), raste
listi (11), steblo (1) oblika listov (1), korenine (1), se ne premika (7), pritrjena v
(2), iz rastlinske celice (1), barva (3), oblika
tla/podlago (7), je v zemlji (1)
(4),
rdeča morska
izgled (9), oblika (4), barva (4), rastlinski
se ne premika (7), je pritrjena (6), raste iz
vetrnica
organeli (1), steblo (1), listi (1), rastlinski
tal (1)
organi (1), iz rastlinske celice (1)
ORGANIZEM
spalancanijev
cevkar
leščur

Preglednica 10 prikazuje razloge učencev za opredelitev sesilnih živali kot rastline. Vidimo
lahko, da je pri vseh organizmih, razen pri ladinki in leščurju, naveden razlog, da je
organizem pritrjen (na podlago). Pri vseh organizmih pa je vsaj eden razlog ta, da se ne
premika. Glede na morfološke značilnosti je pri vseh organizmih naveden razlog izgled
organizma, ki spominja na določen poznan organizem ali predmet (smreka, pahljača,
praprot, kamen …). Pri spužvi žveplenjači je zelena barva organizma največkrat naveden
morfološki razlog, da so učenci organizem uvrstili med rastline.
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Preglednica 11: Odgovori učencev na anketni vprašalnik o opredelitvi rastlin med rastline.
OPREDELITEV RASTLIN: RASTLINA
ORGANIZEM morfologija
jadranski bračič barva (4), oblika, izgled (kot alga, rastlina,
trava) (23), listi (37), nima oči, ust, rok, ušes
(2), plodovi (3), korenine (1), cvetovi (1),
morska solata
barva (zelena) (19), ima kloroplaste (2), listi
(zeleni) (14), izgled (kot solata) (21), oblika
(3), nima oči, ust, ušes (1), ima korenine (1),
prava morska
kloroplasti (1), zelena barva (11), listi (7),
trava
izgled (kot trava) (19), videz, oblika (12), iz
rastlinske celice (1),
apneni morski
dežniček

način življenja
se ne premika (7), opravlja fotosintezo
(1), pritrjena (3)
se ne premika (8), se ne razmnožuje (1),
raste v morju (1), opravlja fotosintezo (2),
sama prideluje hrano (1), je pritrjena (1),
raste iz tal (2), se ne premika (5), daje
zavetje (3), pritrjena na dno (9), si sama
prideluje hrano (1), opravlja fotosintezo
(2),
raste iz tal (7), je pritrjena (11), se ne
premika (4), je v tleh (1),

izgled kot goba (2), izgled kot rastlina (18),
ima liste (4), oblika (7), ima steblo (4), ima
korenine (2), cvet (1), barva (1), organi (1), iz
rastlinske celice (1), nima nog/živalskih
lastnosti (2), posebne okončine (1),
lavrencija
izgled (16), steblo (3), listi (5), oblika (7),
se ne more premikati (10), raste iz tal (3),
korenine (3), rastlinska celica (1), ima veje
je pritrjena (na podlago) (3), nudi zaščito
(4), barva (3), deli rastlin (1),
drugim živalim (1), iz enega dela raste
več drugih delov (1), je v zemlji (2), je v
morju (1),
pavja pahljačka ima korenine (12), izgled (21), oblika (4),
raste iz tal (1), pritrjena na podlago (1), se
listi (1), nima živalskih organov (1), nima
ne premika (7), rast (1), se oprijema
nog (1)
(okna) (1), lebdi na vodi (1), jo prenaša
veter (1), ima lišaje (1), ima na sebi male
školjke (1)

Kot pri Preglednici 10, tako tudi pri Preglednici 11 lahko vidimo, da so najpogostejši
razlogi učencev pri načinu življenja organizma, da le-ta spada med rastline ti, da je
organizem pritrjen (na podlago) in da se ne premika. Razloga lahko vidimo pri vseh
naštetih rastlinskih organizmih. Pri jadranskem bračiču, morski solati in pravi morski travi
je navedeno tudi, da opravlja fotosintezo. Pri teh organizmih v preglednici vidimo, da so
učenci navajali tudi njihovo barvo. Pri vseh organizmih so vsaj enkrat navedli prisotnost
listov. Ta značilnost je največkrat omenjena pri jadranskem bračiču in morski solati.
Prisotnost različnih rastlinskih delov (plodovi, korenine, cvetovi, steblo …) je omenjena
pri večini rastlinskih organizmov. Pri pavji pahljački, apnenem morskem dežničku, morski
solati in jadranskem bračiču so zapisani tudi razlogi, da organizmi nimajo živalskih
organov (oči, okončine, usta …).
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4.4

PREDSTAVE UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH

Z anketnim vprašalnikom smo dobili podatke o predstavah učencev o tem, ali je organizem
žival ali rastlina. Z razdelitvijo organizmov med prosto premikajoče živali, sesilne živali
inr rastline, smo frekvenčno porazdelitev rezultatov predstavili z grafikoni, prikazanimi na
Slikah 3, 4 in 5.

Slika 3: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje anketnega vprašalnika, ali je organizem
žival ali rastlina za prosto premikajoče živali.

Slika 4: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje anketnega vprašalnika, ali je organizem
žival ali rastlina za sesilne živali.
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Slika 5: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje anketnega vprašalnika, ali je organizem
žival ali rastlina za »rastline«.

S Slike 3 lahko razberemo, da so vsi učenci navadno sipo, žagasto kozico, hobotnico,
veliko pliskavko in sinjega morskega psa uvrstili med živali. Sem so v večini odgovorov
bili prišteti tudi oranžni obročkar, oranžasta morska zvezda, črni morski ježek, uhati
klobučnjak, veliki morski pajek in riba glavač. Navadnega brizgača in latvico je približno
tretjina učencev določila kot rastlinski organizem.
Na Sliki 4 vidimo, da so učenci med sesilnimi živalmi v več kot polovici odgovorov med
rastline prišteli spalancanijevega cevkarja, voščeno morsko vetrnico, konjsko spužvo,
morsko pero, spužvo žveplenjačo, morsko lilijo in rdečo morsko vetrnico. Morsko pero in
morska lilija sta bila prišteta k rastlinam v več kot 80 % odgovorov. Leščur in ladinka sta
organizma, ki sta bila v več kot polovici odgovorov uvrščena med živali.
S pomočjo grafikona na Sliki 5 vidimo, da so vsi učenci pravo morsko travo uvrstili med
rastline. Sem so bili v več kot 85 % prišteti jadranski bračič, morska solata, apneni morski
dežniček, lavrencija in pavja pahljačka.
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4.5

PREDSTAVE UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH GLEDE NA SPOL

Rezultate odgovorov anketnega vprašalnika na vprašanje, ali je organizem žival ali rastlina
smo razdelili glede na spol učenca, kot je prikazano v Preglednici 12.
Preglednica 12: Predstave učencev o morskih organizmih glede na spol.

χ2

χ2-test
df

p

4,3

0,060

1

0,807

100,0

1,655

1

0,198

0,539

1

0,463

moški (%)
žival
rastlina

ženske (%)
žival
rastlina

oranžni obročkar

94,6

5,4

95,7

jadranski bračič

2,7

97,3

0,0

spalancanijev cevkar

35,1

64,9

27,7

72,3

navadna sipa

100,0

0,0

100,0

0,0

navadni brizgač

70,3

29,7

66,0

34,0

0,770

1

0,674

leščur

75,7

24,3

80,9

19,1

0,328

1

0,567

žagasta kozica

100,0

0,0

100,0

0,0

NR NR

NR

hobotnica

100,0

0,0

100,0

0,0

NR NR

NR

morska solata

2,7

97,3

4,3

95,7

0,149

1

0,700

voščena morska vetrnica

29,7

70,3

29,8

70,2

0,000

1

0,995

prava morska trava

0,0

100,0

0,0

100,0

oranžasta morska zvezda

97,3

2,7

100,0

0,0

1,655

1

0,198

konjska spužva

45,9

54,1

36,2

63,8

0,820

1

0,365

ladinka

83,8

16,2

85,1

14,9

0,028

1

0,868

črni morski ježek

97,3

2,7

100,0

0,0

1,655

1

0,198

apneni morski dežniček

5,4

94,6

14,9

85,1

2,082

1

0,149

lavrencija

5,4

94,6

14,9

85,1

2,082

1

0,149

morsko pero

8,1

91,9

23,4

76,6

3,724

1

0,054

pavja pahljačka

16,2

83,8

12,8

87,2

0,200

1

0,655

spužva žveplenjača

29,7

70,3

21,3

78,7

0,785

1

0,376

latvica

67,6

32,4

76,6

23,4

0,845

1

0,358

velika pliskavka

100,0

0,0

100,0

0,0

uhati klobučnjak

97,3

2,7

91,5

8,5

sinji morski pes

100,0

0,0

100,0

0,0

organizem

morska lilija

NR NR

NR NR

NR NR
1,355

1

NR NR

NR

NR

NR
0,244
NR

8,1

91,9

4,3

95,7

0,509

1

0,476

veliki morski pajek

100,0

0,0

97,8

2,2

1,190

1

0,275

riba glavač

100,0

0,0

97,8

2,2

1,190

1

0,275

rdeča morska vetrnica

29,7

70,3

37,0

63,0

0,482

1

0,488

Iz preglednice je razvidno, da so vsi učenci k živalskim organizmom uvrstili navadno sipo,
žagasto kozico, hobotnico, veliko pliskavko in sinjega morskega psa. Vsi učenci so k
rastlinam prišteli morsko travo. Več kot polovica fantov in deklet je uvrstila oranžnega
obročkarja, navadnega brizgača, leščurja, oranžasto morsko zvezdo, ladinko, črnega
morskega ježka, latvico, uhatega klobučnjaka, velikega morskega pajka in ribo glavača v
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skupino živali. Živalski organizmi spalancanijev cevkar, voščena morska vetrnica konjska
spužva, spužva žveplenjača in rdeča morska vetrnica so bili uvrščeni med rastlinske
organizme pri obeh spolih pri več kot polovici anketiranih. Prav tako so 3 fantje morsko
pero uvrstili med živali. Morsko lilijo so k živalim uvrstili 3 fantje in 2 dekleti. Statistično
pomembnih razlik pri prepoznavanju morskih organizmov med spoloma, glede na χ2–test,
ni bilo ugotovljenih.
4.6

PREDSTAVE UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH GLEDE NA RAZRED

Razlike v predstavah o morskih organizmih o razdelitvi med rastline ali živali smo
preverjali tudi med sedmim in devetim razredom.
Preglednica 13: Predstave učencev o morskih organizmih glede na razred.

organizem
oranžni obročkar
jadranski bračič
spalancanijev cevkar
navadna sipa

7. razred (%)

9. razred (%)

žival

rastlina

žival

95,5

4,5

0,0

100,0

38,6

χ2 -test

rastlina

χ2

df

p

95,0

5,0

0,010

1

0,922

2,5

97,5

1,497

1

0,221

61,4

22,5

77,5

2,587

1

0,108

100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

navadni brizgač

77,3

22,7

57,5

42,5

3,781

1

0,052

leščur

79,5

20,5

77,5

22,5

0,052

1

0,820

žagasta kozica

100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

hobotnica

100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

morska solata

4,5

95,5

2,5

97,5

0,260

1

0,610

43,2

56,8

15,0

85,0

8,291

1

0,040*

0,0

100,0

0,0

100,0

NR

NR

NR

oranžasta morska zvezda

97,7

2,3

100,0

0,0

1,304

1

0,253

konjska spužva

50,0

50,0

30,0

70,0

3,516

1

0,061

ladinka

90,9

9,1

77,5

22,5

2,927

1

0,087

črni morski ježek

97,7

2,3

100,0

0,0

1,304

1

0,253

apneni morski dežniček

13,6

86,4

7,5

92,5

0,842

1

0,359

lavrencija

13,6

86,4

7,5

92,5

0,842

1

0,359

morsko pero

25,0

75,0

7,5

92,5

4,898

1

0,027*

pavja pahljačka

25,0

75,0

2,5

97,5

10,062

1

0,002*

spužva žveplenjača

38,6

61,4

10,0

90,0

9,761

1

0,002*

79,5

20,5

65,0

35,0

2,238

1

0,135

100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

voščena morska vetrnica
prava morska trava

latvica
velika pliskavka

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice 13: Predstave učencev o morskih organizmih glede na razred.
organizem

7. razred (%)

χ2 -test

9. razred (%)
žival

rastlina

χ2

6,8

95,0

5,0

0,0

100,0

0,0

4,7

95,3

7,5

veliki morski pajek

100,0

0,0

97,5

riba glavač

100,0

0,0

44,2

55,8

žival

rastlina

uhati klobučnjak

93,2

sinji morski pes

100,0

morska lilija

rdeča morska vetrnica

df

p

0,125

1

0,724

NR

NR

NR

92,5

0,298

1

0,585

2,5

1,473

1

0,225

97,5

2,5

1,473

1

0,225

22,5

77,5

4,436

1 0,035*

* statistično pomembne podatke smo označili s poševnim tiskom.
Iz Preglednice 13 lahko razberemo, da so vsi učenci obeh razredov uvrstili živalske
organizme navadno sipo, žagasto kozico, hobotnico, veliko pliskavko in sinjega morskega
psa med živali. Od rastlinskih organizmov so vsi učenci med rastline uvrstili pravo morsko
travo. Več kot polovica učencev obeh razredov je med živalske organizme uvrstila
oranžnega obročkarja, navadnega brizgača, leščurja, ladinko, latvico, uhatega klobučnjaka,
velikega morskega pajka in ribo glavača (vsi učenci 7. razredov) ter oranžasto morsko
zvezdo in črnega morskega ježka (vsi učenci 9. razredov). Več kot polovica učencev obeh
razredov je uvrstila morsko solato, apnenega morskega dežnička, lavrencijo in jadranskega
bračiča (vsi učenci 7. razredov) med rastline. Sesilna živalska organizma morska lilija in
spalancanijev cevkar sta v več kot polovici odgovorov učencev prišteta k rastlinam. Pri
konjski spužvi je polovica sedmošolcev menila, da organizem spada med rastline in
polovica, da med živali. Devetošolci so bili za omenjeni organizem v več kot polovici
odgovorov mnenja, da je rastlina. Statistično pomembne razlike (χ2-test) med devetošolci
in sedmošolci v prepoznavanju morskih organizmov kot rastline ali živali so se pojavile pri
voščeni morski vetrnici (p = 0,040), morskem peresu (p = 0,027), rdeči morski vetrnici
(0,035) in pri spužvi žveplenjači ter pavji pahljački (p = 0,002), kjer je naštete živalske
organizme večji delež učencev sedmih razredov uvrstilo med živali kot rastline. Vsi
učenci so bili v več kot polovici odgovorov mnenja, da so našteti organizmi rastline.
Največji statistično pomembni razliki sta bili pri spužvi žveplenjači, kjer je 90,0 %
devetošolcev in 61,4 % sedmošolcev organizem določilo kot rastlino, in pri pavji pahljački,
kjer se je za enake odgovore odločilo 97,5 % devetošolcev in 75,0 % sedmošolcev.
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4.7

PREDSTAVE UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH GLEDE NA
RAZISKOVANJE MORSKIH ORGANIZMOV NA DOPUSTOVANJU NA
MORJU

Rezultate odgovorov anketnega vprašalnika na vprašanje, ali je organizem žival ali rastlina
smo razdelili še glede na odgovor učencev na vprašanje, ali na dopustovanju na morju
raziskujejo morske organizme. Rezultati so prikazani v Preglednici 14.
Preglednica 14: Predstave učencev o morskih organizmih glede na raziskovanje morskih organizmov na
dopustovanju na morju.
χ2 -test

raziskujejo obalo (%) ne raziskujejo obale (%)
organizem
oranžni obročkar
jadranski bračič
spalancanijev cevkar
navadna sipa

žival

rastlina

χ2

df

p

96,7

3,3

0,222

1

0,638

3,3

96,7

2,081

1

0,149

59,3

13,3

86,7

7,387

1

0,070

rastlina

žival

94,4

5,6

0,0

100,0

40,7
100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

navadni brizgač

77,8

22,2

50,0

50,0

6,697

1

0,010*

leščur

79,6

20,4

76,7

23,3

0,100

1

0,752

žagasta kozica

100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

hobotnica

100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

morska solata
voščena morska vetrnica
prava morska trava

3,7

96,3

3,3

96,7

0,080

1

0,930

33,3

66,7

23,3

76,7

0,944

1

0,331

0,0

100,0

0,0

100,0

NR

NR

NR

oranžasta morska zvezda

98,1

1,9

100,0

0,0

0,890

1

0,345

konjska spužva

42,6

57,4

36,7

63,3

0,283

1

0,595

ladinka

88,9

11,1

76,7

23,3

2,118

1

0,146

100,0

0,0

96,7

3,3

2,081

1

1,490

črni morski ježek
apneni morski dežniček

9,3

90,7

13,3

86,7

0,326

1

0,568

lavrencija

11,1

88,9

10,0

90,0

0,025

1

0,874

morsko pero

18,5

81,5

13,3

86,7

0,384

1

0,536

9,3

90,7

23,3

76,7

2,986

1

0,084

27,8

72,2

20,0

80,0

0,637

1

0,425

pavja pahljačka
spužva žveplenjača
latvica

75,9

24,1

66,7

33,3

0,818

1

0,366

velika pliskavka

100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

uhati klobučnjak

94,4

5,6

93,3

6,7

0,042

1

0,838

sinji morski pes

100,0

0,0

100,0

0,0

NR

NR

NR

morska lilija

7,4

92,6

3,4

96,6

0,569

1

0,451

veliki morski pajek

100,0

0,0

96,6

3,4

2,126

1

1,145

riba glavač

100,0

0,0

96,6

3,4

2,126

1

0,145

37,0

63,0

27,6

72,4

0,767

1

0,381

rdeča morska vetrnica

* statistično pomembne podatke smo označili s poševnim tiskom.
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Iz rezultatov vidimo, da so vsi učenci obeh razredov k živalim uvrstili navadno sipo,
žagasto kozico, hobotnico, veliko pliskavko in sinjega morskega psa. Vsi učenci so pravo
morsko travo uvrstili k rastlinam. Živalski organizmi spalancanijev cevkar, voščena
morska vetrnica, morsko pero, konjska spužva, rdeča morska vetrnica, spužva žveplenjača
in morska lilija so bili v več kot polovici odgovorov prišteti k rastlinskim organizmom.
Sem so v takem deležu bile prištete tudi rastline morska solata, bračič (100,0 % učencev, ki
raziskujejo), apneni morski dežniček, lavrencija in pavja pahljačka. Več kot polovica
učencev obeh razredov je k živalim prištela sledeče živalske organizme: oranžnega
obročkarja, navadnega brizgača, leščurja, oranžasto morsko zvezdo (100,0 % učencev, ki
ne raziskujejo), ladinko, črnega morskega ježeka (100,0 % učencev, ki raziskujejo),
latvico, uhatega klobučnjaka, velikega morskega pajka in ribo glavača (100,0 % učencev,
ki raziskujejo). Statistično pomembne razlike (χ2-test) med učenci, ki na dopustovanju na
morju raziskujejo morske organizme, in tistimi, ki ne raziskujejo, so se pojavile pri
navadnem brizgaču (p = 0,010), kjer je 77,8 % učencev, ki raziskujejo, in 50,0 % učencev,
ki ne raziskujejo, organizem določilo kot žival.
4.8

PREVERJANJE PREDSTAV UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH S
POMOČJO MERITEV REAKCIJSKEGA ČASA PODAJE ODGOVORA

Zbrane podatke izmerjenih reakcijskih časov smo uredili v Preglednici 15. Čase smo
razdelili glede na pravilnost podaje odgovora; ali so se učenci pravilno odločili, ali je
organizem na prikazani fotografiji žival ali rastlina. Slika 6 dobljene rezultate prikazuje s
pomočjo grafikona.
Preglednica 15: Povprečni reakcijski časi podaje pravilnih in nepravilnih odgovorov.
M [ms]
organizem
oranžni
obročkar
jadranski bračič
spalancanijev
cevkar
navadna sipa
navadni brizgač
leščur
žagasta kozica
hobotnica
morska solata
voščena morska
vetrnica
prava morska
trava

MannWhitneyjev test

SE [ms]
Napačen
odgovor

Pravilen
odgovor

F (%)

Napačen
odgovor

Pravilen
odgovor

1183,750

1147,717

166,935

92,856

-0,513

0,608

17,9

82,1

950,667

1294,379

122,067

91,026

-1,307

0,191

8,9

91,1

1352,080

1298,384

135,979

100,270

-0,221

0,825

50,0

50,0

NR
1439,229
1217,626
NR
NR
1230,225

1231,368
1209,083
1363,743
1253,449
1208,800
1236,129

NR
290,460
79,304
NR
NR
46,482

70,104
61,458
109,307
62,622
56,475
61,016

NR
-0,023
-0,608
NR
NR
-0,954

NR
0,981
0,543
NR
NR
0,340

NR
14,3
46,4
NR
NR
7,1

100,0
85,7
53,6
100,0
100,0
92,9

1246,475

1233,142

70,924

77,316

-0,490

0,624

71,4

28,6

1238,722

1215,908

152,918

56,610

-0,185

0,853

10,7

89,3

Z

p

Napačen
odgovor

Pravilen
odgovor

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice 15: Povprečni reakcijski časi podaje pravilnih in nepravilnih
odgovorov.
M [ms]
organizem
oranžasta
morska zvezda
konjska spužva
ladinka
črni morski
ježek
apneni morski
dežniček
lavrencija
morsko pero
pavja pahljačka
spužva
žveplenjača
latvica
velika
pliskavka
uhati
klobučnjak
sinji morski pes
morska lilija
veliki morski
pajek
riba glavač
rdeča morska
vetrnica

Napačen
odgovor

Pravilen
odgovor

Mann Whitney test

SE [ms]
Napačen
odgovor

Pravilen
odgovor

Z

p

F (%)
Napačen
odgovor

Pravilen
odgovor

955,808

1205,989

43,885

51,823

-1,104

0,270

3,6

96,4

1264,321
1069,018

1100,043
1259,335

65,585
61,999

60,725
61,003

-1,119
-1,330

0,263
0,183

73,2
19,6

26,8
80,4

1204,234

1216,346

337,870

49,634

-0,891

0,373

7,1

92,9

1156,384

1257,750

71,917

65,111

-0,694

0,488

26,8

73,2

1344,595
1180,272
1298,050

1200,271
1322,556
1223,619

138,734
54,452
90,681

54,636
101,366
63,205

-1,177
-0,889
-1,038

0,239
0,374
0,299

12,5
62,5
23,2

87,5
37,5
76,8

1220,577

1296,048

53,284

147,711

-0,080

0,936

78,6

21,4

1232,000

1242,507

112,798

55,858

-0,614

0,539

33,9

66,1

1631,913

1214,142

0,000

51,203

-1,268

0,205

1,8

98,2

936,115

1238,106

106,496

52,086

-1,845

0,065

7,1

92,9

1238,400
1226,633

1197,442
1079,740

0,000
58,990

49,425
69,753

-0,588
-0,919

0,557
0,358

1,8
78,6

98,2
21,4

843,605

1212,347

142,580

49,448

-1,983 0,047*

5,4

94,6

1046,512

1188,656

103,628

49,494

-0,600

0,548

5,4

94,6

1208,111

1158,637

56,685

78,466

-0,910

0,363

51,8

48,2

* statistično pomembne podatke smo označili s poševnim tiskom.
Iz Preglednice 15 lahko razberemo, da so vsi učenci pravilno uvrstili navadno sipo, žagasto
kozico in hobotnico. Morskega psa in velike pliskavke le po eden učenec ni uvrstil med
živali. Statistično pomembne razlike so se pojavile pri velikem morskem pajku (p = 0,047).
Učenci so za podajo pravilnega odgovora porabili več časa, v primerjavi s tistimi učenci, ki
so se odločili napačno. Razlika v povprečnem času obeh odgovorov znaša 368,742 ms. V
tem primeru je pravilno odgovorilo 53 učencev, napačno pa trije.
Glede na Sliko 6 vidimo, da se večina povprečnih časov podaje odgovora nahaja med 1300
in 1100 ms. Izstopata reakcijska časa podaje pravilnega odgovora pri navadnem brizgaču
in veliki pliskavki, ki sta nad 1400 ms. Najnižji povprečni reakcijski časi, nižji od 1000 ms,
so bili pri podaji napačnih odgovorov pri jadranskem bračiču, oranžasti morski zvezdi,
uhatem klobučnjaku in velikem morskem pajku.
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Slika 6: Povprečni reakcijski časi podaje odgovora.
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4.9

PRIMERJAVA PODAJE ODGOVOROV UČENCEV PRI MERITVAH
REAKCIJSKIH ČASOV IN REŠEVANJU ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

V Preglednici 16 smo zbrali podatke o povezanosti med odgovori učencev v anketnem
vprašalniku in odgovorih pri meritvah reakcijskih časov. Preverjali smo določitev morskih
organizmov kot rastlino ali žival.
Preglednica 16: Primerjava podaje odgovorov učencev pri meritvah reakcijskih časov in reševanju anketnega
vprašalnika.
ANKETNI
VPRAŠALNIK/REAKCIJSKI
ČAS
oranžni obročkar

ŽIVAL/
ŽIVAL

ŽIVAL/
RASTLINA/ RASTLINA/
RASTLINA
ŽIVAL
RASTLINA

Phi test

p

46

7

0

3

0,510

<0,001

jadranski bračič

1

0

4

51

0,431

0,001

spalancanijev cevkar

19

0

9

28

0,717

<0,001

navadna sipa

56

0

0

0

NR

navadni brizgač

39

0

9

8

0,618

<0,001

leščur

30

14

0

13

0,561

<0,001

žagasta kozica

56

0

0

0

NR

hobotnica

56

0

0

0

NR

morska solata

2

0

2

52

0,694

<0,001

voščena morska vetrnica

15

0

1

40

0,956

<0,001

prava morska trava

0

0

6

50

NR

oranžasta morska zvezda

54

1

0

1

0,701

<0,001

konjska spužva

15

7

0

34

0,752

<0,001

ladinka

45

1

0

10

0,943

<0,001

črni morski ježek

52

4

0

0

NR

apneni morski dežniček

4

0

11

41

0,459

0,001

lavrencija

4

0

3

49

0,734

<0,001

morsko pero

10

0

11

35

0,602

<0,001

pavja pahljačka

6

0

7

43

0,630

<0,001

spužva žveplenjača

12

3

0

41

0,863

<0,001

latvica

37

3

0

16

0,883

<0,001

velika pliskavka

55

1

0

0

NR

uhati klobučnjak

51

0

1

4

0,886

sinji morski pes

55

1

0

0

NR

morska lilija

2

0

10

44

0,369

0,006

veliki morski pajek

53

2

0

1

0,567

<0,001

riba glavač

53

3

0

0

NR

rdeča morska vetrnica

19

0

8

29

0,743

<0,001

<0,001

Med odgovori učencev pri anketnem vprašalniku in pri meritvah reakcijskega časa smo
ugotovili srednje do visoke povezanosti. Spalancanijev cevkar, oranžasta morska zvezda,
konjska spužva, lavrencija, spužva žveplenjača, latvica, uhati klobučnjak in rdeča morska
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vetrnica so bili organizmi, pri katerih je bila povezanost odgovorov učencev obeh metod
visoka. Močna povezanost je bila izmerjena pri voščeni morski vernici in ladinki. Srednja
povezanost je bila zaznana pri oranžnem obročkarju, jadranskem bračiču, navadnem
brizgaču, leščurju, morski solati, apnenem morskem dežničku, morskem peresu, pavji
pahljački in velikem morskem pajku. Nizka povezanost med ogovori učencev v obeh
metodah je bila pri morski liliji.
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5.

RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1

SPLOŠNA RAZPRAVA

Odgovori učencev so nam prikazali sliko o samem znanju in predstavah učencev predvsem
o razlikovanju med rastlinami in živalmi. Iz rezultatov je razvidno, da večina učencev
dopustuje na morju, vendar vsi niso zainteresirani za raziskovanje živih biti, ki tam bivajo.
Glede na raziskovanje in izkušnje z morskimi organizmi statistično pomembnih razlik v
poznavanju morskih organizmov skoraj ni bilo. Prav tako se razlike niso pojavile glede na
spol učenca. Glede na razred, ki ga obiskujejo učenci, je do statistično pomembnih razlik
prišlo pri petih morskih organizmih. Souporaba metod meritev reakcijskega časa in
anketnega vprašalnika je uporabna za preverjanje predstav.
Učenci so v večini primerov poznali organizme, ki pritegnejo njihovo pozornost (so se jim
zdeli zanimivi, nevarni, lepi). Poznavanje osnovnih razlik med živalmi in rastlinami je bilo
precej skromno. Napačne predstave so prisotne tako v sedmih kot tudi devetih razredih.
5.2

POIMENOVANJE MORSKEGA ORGANIZMA

Preglednice 3, 4 in 5 prikazujejo zbrane podatke o poimenovanju morskih organizmov. Pri
poimenovanju prosto premikajočih živali izstopa oranžni obročkar, ki je bil v tej skupini
najmanj poznan. Sklepamo, da ta morski polž učencem ni bil poznan zaradi svojega
izgleda, ki jim iz spomina ne prikliče šolske predstave o polžih, ki jo imajo izoblikovano.
V primerjavi s Preglednico 3, Preglednica 4 vsebuje sesilne organizme, ki so glede na
rezultate manj poznani med učenci, kot organizmi, ki se prosto premikajo. Najmanj težav
pri poimenovanju so učenci kazali pri školjkah in spužvi žveplenjači. Glede na
poimenovanje rastlinskih morskih organizmov iz Preglednice 5 lahko zaključimo, da
učenci ne poznajo predvsem apnenega morskega dežnička in pavje pahljačke.
Učenci so pravilno poimenovali organizme, ki so jim bili poznani. Pri poimenovanju manj
znanih organizmov so se ozirali na:
- večjo skupino, kamor organizem spada (npr. oranžni obročkar – polž; jadranski
bračič, lavrencija in pavja pahljačka – alga; leščur in ladinka – školjka; žagasta
kozica in veliki morski pajek – rak; konjska spužva in spužva žveplenjača –
spužva; riba glavač – riba; rdeča in voščena morska vetrnica – morska vetrnica,
ožigalkar);
- vizualna podobnost z njim poznanimi organizmi (npr. spalancanijev cevkar –
morska vetrnica; morsko pero – morsko drevo/goba/roža/kaktus …; morska lilija –
morska praprot/roža/smreka …; riba glavač – napihnjena riba; latvica – školjka).
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Pri oziranju na vizualno podobnost drugih organizmov vidimo, da je v veliko primerih
prišlo do napačnega uvrščanja. V večini primerov, ko organizma niso poznali, so izbrali
možnost »ne vem«.
Z uvrščanjem organizma v večjo skupino, kamor le-ta spada, učenci kažejo na osnovno
poznavanje značilnosti večjih skupin organizmov. Glede na izgled, npr. leščurja in ladinke,
so ju v več primerih pravilno uvrstili. Imajo izoblikovano predstavo o izgledu školjke, ki
ima lupino in posledično so sem uvrstili tudi latvico, ki pa spada med polže. V primerih, ko
organizma niso poznali, so ga povezali z že oblikovanimi predstavami. Primer je npr.
morsko pero, ki je po izgledu nekatere učence spominjalo na drevo, kaktus ipd. in so ga
zato tako tudi poimenovali. Učenci v teh primerih ob obravnavanju učne snovi, ki je
vključevala osnovne značilnosti glavnih skupin živali in rastlin, obstoječih predstav niso
povezali z novo snovjo. To pa je pomemben korak pri oblikovanju pravilnih predstav in
razumevanju snovi, kot navajajo tudi Diver in sod. (1994, cit. Po Tomažič in Vidic, 2012).
5.3

UVRSTITEV ORGANIZMA MED ŽIVALI ALI RASTLINE

Prva hipoteza, ki smo jo postavili je bila:
Učenci za razlikovanje morskih živali od rastlin za klasifikacijo uporabijo predvsem
morfološki izgled in način življenja (npr. sesilni organizmi) organizma.
Hipotezo smo v anketnem vprašalniku preverjali na način, da so učenci navedli razlog,
zakaj so se za določen organizem odločili, da je rastlina oz. žival.
Pri opredelitvah za žival in tudi za rastlino se je večina učencev osredotočila na morfološki
izgled (Preglednice 6–11). Do takšnih ugotovitev sta v raziskavi prišla tudi Tunnicliffova
in Reiss (1999). Razlogi, da organizem spada med živali, so bili v več primerih prisotnost
okončin, glave, oči, lovk, oblika telesa (spominja na že poznan organizem), plavuti, škrge.
Za organizme, kot je npr. črni morski ježek, so izpostavili prisotnost bodic, pri ladinki,
leščurju in latvici prisotnost lupine. Nekaj učencev je kot razlog navedlo tudi barvo, ki ni
zelena in posledično organizem ne more biti rastlina. To se je pojavilo pri organizmih, ki
nimajo prej naštetih lastnosti, a so jih vseeno uvrstili med živali. Ti so bili oranžasta
morska zvezda, konjska spužva, lavrencija, morsko pero in pavja pahljačka. Zelena barva
organizma in s tem povezana prisotnost kloroplastov je pri učencih predstavljala
pomemben prepoznavni znak. Sklepamo, da učenci s tem povezujejo opravljanje
fotosinteze, kar pa jim daje ključen razlog, da je organizem rastlina. Veliko primerov je, da
jim organizem iz spomina privabi sliko poznane rastline, ki je podobna opazovanemu
organizmu. Značilni navedeni razlogi so bili tudi anatomski deli semenk (listi, korenine,
steblo, plodovi …) (Preglednici 10 in 11). Pri tem je bila večkrat navedena tudi odsotnost
živalskih organov (oči, ust, ušes), kar jim prav tako predstavlja smernico, da organizem ni
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žival. Razvrščanje organizmov na tem nivoju kaže na površinsko znanje o razlikovanju
med živalmi in rastlinami.
Ob morfološkem izgledu so se učenci upirali tudi na vedenje organizma. Ob primerjavi
Preglednic 7 in 10 lahko opazimo, da je bilo premikanje eden izmed ključnih razlogov, da
so organizem uvrstili v določeno skupino. S prikazane slike v anketnem vprašalniku sicer
ni bilo moč razbrati, da se organizem premika (plava), ampak so učenci glede na izkušnje
ali že obstoječe predstave in znanje sklepali, da organizem to počne. Na Sliki 4 vidimo, da
sta bila izmed vseh sesilnih živali le leščur in ladinka pri večini učencev pravilno uvrščena,
medtem ko so bili ostali v večjih deležih zaradi omenjenega razloga prišteti k rastlinam.
Pomemben razlog razvrščanja je bilo tudi prehranjevanje. Pri tem razumemo, da so pod
tem pojmom imeli v mislih prehranjevanje živalske vrste z drugim organizmom. S tem
povezano so navajali, da organizmi svoj plen ulovijo.
Več učencev je zapisalo, da je organizem žival, ker diha in ne fotosintetizira (Preglednica 6
in 7). To kaže na napačno predstavo o dihanju, saj učenci proces dihanja povezujejo le z
živalskimi organizmi. Pri organizmih, ki jih učenci prepoznajo kot školjke, je bil med
drugim večkrat naveden razlog, da je organizem na sliki »znotraj živ«. Lahko bi sklepali,
da učenci nimajo pravilnih predstav o živih in neživih stvareh. Obenem pa se postavlja
vprašanje, ali učenci le ne vedo pravilno povedati tistega, kar znajo. Iz zapisanega lahko
razberemo, da so s temi besedami želeli povedati le, da je v školjčni lupini živalski
organizem. Sicer bi rastline označili kot nežive stvari. Organizmi, ki so sesilni (Preglednica
7 in 10), so bili v manjšem deležu prišteti k živalim. Tudi Yorek in sod. (2009) navajajo,
da je pomemben kriterij pri razvrščanju premikanje objekta. Sesilnost in nezmožnost
premikanja sta bila tudi v naši raziskavi kot način življenja največkrat navedena razloga, da
je organizem rastlina. Ta napačna predstava je prisotna pri velikem deležu učencev. Do
takih ugotovitev je prišla tudi Zupanc (2013), ki je v raziskavi potrdila hipotezo, da učenci
sedmih in osmih razredov večino sesilnih organizmov uvrščajo med rastline. V nekaj
primerih je bilo navedeno, da organizmi, kljub sesilnosti, spadajo med živali, zaradi
taksonomske uvrstitve (npr. znanje, da je spužva žival).
Glede na dobljene rezultate lahko prvo hipotezo potrdimo, saj so se vsi učenci pri
razvrščanju organizmov upirali na morfološki izgled ali način življenja.
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5.4

PREDSTAVE UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH GLEDE NA SPOL

Druga hipoteza je predpostavljala, da imajo fantje manj napačnih predstav o morskih
organizmih od deklet.
Primerjava uvrščanja organizma med rastline oziroma živali med spoloma učencev je, kot
vidimo v Preglednici 12, pokazala, da razlik ni. Tako fantje kot tudi dekleta so organizme v
primerljivih deležih uvrščali v iste skupine. Ne glede na spol so se pri obeh skupinah
pojavile enake predstave o določeni vrsti živega organizma. Spalancanijev cevkar, voščena
morska vetrnica, konjska spužva, spužva žveplenjača, rdeča morska vetrnica, morsko pero
in morska lilija so bili organizmi, ki so bili pri obeh skupinah napačno uvrščeni. Zupanc
(2013) je v svoji raziskavi ob primerjavi odgovorov učencev, ali je morski organizem žival
ali rastlina glede na spol anketiranca prišla do statistično pomembnih razlik pri
spalancanijevem cevkarju in lavrenciji. V njeni raziskavi je oba organizma večji del učenk
uvrstilo med rastline. Frančovičová in Prokop (2011) sta v svoji raziskavi med drugim
primerjala odnos in poznavanje rastlinskih organizmov med spoloma sodelujočih učencev.
Prišla sta do zaključka, da imajo učenke večje poznavanje rastlinskih organizmov, v
primerjavi z učenci. Medtem v odnosu do rastlin razlik med spoloma ni bilo.
Hipotezo lahko na podlagi rezultatov naše raziskave v celoti ovržemo, saj do razlik med
spoloma ni prišlo.
5.5

PREDSTAVE UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH GLEDE NA RAZRED

Tretja postavljena hipoteza je bila:
Učenci višjih razredov imajo manj napačnih predstav o morskih organizmih od učencev
nižjih razredov.
Učenci višjih razredov so tekom pouka že spoznali razvrščanje živih bitij in ga, kot smo
predvidevali, tudi utrdili nekoliko bolj kot učenci nižjih razredov. Glede na učni načrt
Naravoslovje (Skvarč in sod. 2011) je predvideno, da sedmošolci do zaključka šolskega
leta že poznajo osnovna merila za razvrščanje živali in rastlin. Spoznajo tudi nekatere
morske predstavnike. Učenci sedmih razredov, ki so sodelovali v raziskavi, so v času
raziskave spoznavali skupine živih bitij, tako da jim je bila tema blizu. Glede na dobljene
rezultate v Preglednici 13, vidimo, da so imeli v obeh razredih učenci, podobno kot pri
razlikovanju glede na spol, do določenih organizmov izoblikovane enake predstave. Pri
petih živalskih organizmih je prišlo do statistično pomembnih razlik med razredoma.
Sedmošolci so v večjih deležih pravilno uvrstili voščeno in rdečo morsko vetrnico, morsko
pero, spužvo žveplenjačo in pavjo pahljačko. Predvidevamo, da je do takšnih rezultatov
prišlo, ker sedmošolcem tema raziskave sovpada z učno snovjo, ki jo obravnavajo.
Devetošolci razvrščanja živih bitij morda niso zadostno utrdili. Predstave, ki niso enake
znanstvenim razlagam in so jih že imeli izoblikovane pred samo obravnavo snovi, niso
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spremenili. Tako določenih organizmov zaradi tega niso pravilno uvrstili. Zupanc (2013) je
v svoji raziskavi primerjala poznavanje morskih organizmov med sedmo- in osmošolci ter
prišla do zaključka, da med raziskovalnima skupinama v poznavanju ni prišlo do
statistično pomembnih razlik.
Hipotezo glede na dobljene rezultate ovržemo, saj so nižji razredi kvečjemu pravilneje
uvrščali organizme kot devetošolci.
5.6

PREDSTAVE UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH GLEDE NA
RAZISKOVANJE MORSKIH ORGANIZMOV NA DOPUSTOVANJU NA
MORJU

Četrta postavljena hipoteza je bila:
Učenci, ki pogosto dopustujejo na morju in imajo izkušnje na podlagi neposrednega
opazovanja organizmov v morju (se potapljajo na dah), imajo manj napačnih predstav o
morskih organizmih od učencev, ki tega ne počnejo.
Ob analizi podatkov v Preglednici 14 smo dobili podobne rezultate, kot pri primerjanju
odgovorov med spoloma in med razredi. Večina učencev je napačno uvrstila sledeče
organizme: spalancanijev cevkar, voščena morska vetrnica, morsko pero, konjska spužva,
rdeča morska vetrnica, spužva žveplenjača in morska lilija. Vsi učenci, ki so navedli, da
raziskujejo morske organizme, so pravilno uvrstili bračiča, morskega ježka, morskega
pajka in ribo glavača. Vendar pa razlika med učenci, ki ne raziskujejo, ni bila statistično
pomembna. Le-ta se je pokazala pri navadnem brizgaču, kjer je 20,8 % več učencev, ki
raziskujejo morske organizme, organizem pravilno uvrstilo. Sklepamo, da so učenci, ki
imajo izkušnje z navadnim brizgačem, le-tega lažje uvrstili med živali. Glede na
Preglednico 9 je bil organizem zaradi odsotnosti oči, ust, oblike telesa in mirovanja
nekajkrat označen za rastlino. V teh primerih bi učenci morali organizem spoznati z
neposrednim stikom, saj bi na tak način lahko oblikovali pravilne predstave. Tudi
Strgarjeva (2007) navaja, da na ta način učenec dobi največ informacij. V diplomskem
delu je Oblakova (2016) preverjala vpliv neposredne izkušnje na znanje in stališča do
pajkov in ščurkov. Pri raziskavi je zaključila, da z neposredno izkušnjo učencev z živalmi
ni prišlo do statistično pomembnih razlik v predstavah o pajkih in ščurkih, v primerjavi z
učenci brez neposredne izkušnje. Potrdila je, da imajo učenci z neposrednimi izkušnjami
bolj pozitivna stališča do raziskovanih organizmov, kot učenci, ki neposrednih izkušenj
nimajo. Do takšnih rezultatov je prišel tudi Tomažič (2008), kjer je dokazal, da imajo
učenci brez neposredne izkušnje z živaljo bolj negativna stališča do določenih živali, v
primerjavi s tistimi, ki imajo izkušnje.
Hipotezo glede na dobljene rezultate zavrnemo, saj je med odgovori učencev, ki
raziskujejo morske organizme na dopustovanju na morju, in tistimi, ki tega ne počnejo, le
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pri navadnem brizgaču prišlo do statistično pomembne razlike. Pri ostalih organizmih so
bile te zanemarljive.
5.7

PREVERJANJE PREDSTAV UČENCEV O MORSKIH ORGANIZMIH S
POMOČJO MERITEV REAKCIJSKEGA ČASA PODAJE ODGOVORA

Zadnja hipoteza je bila:
Meritev reakcijskega časa v kombinaciji z anketnim vprašalnikom je primerna metoda za
ugotavljanje napačnih predstav učencev glede razlikovanja med morskimi živalmi in
rastlinami.
Glede na rezultate (Preglednica 15) lahko vidimo, da statistično pomembnih razlik med
časom podaje odgovora in pravilno uvrstitvijo organizma med živali ali rastline ni, razen v
enem primeru (veliki morski pajek). Za podajo napačnega odgovora je bilo potrebnega
manj časa, kot za podajo pravilnega. Babai in Amsterdamer (2008) ter Babai in sod.
(2009) so z raziskavami ugotovili, da učenci za podajo odgovora o organizmu, o katerem
imajo ali so imeli izoblikovane napačne predstave, potrebujejo več časa. Če primerjamo
dobljene rezultate (Slika 6), z rezultati navedenih raziskav, bi sklepali, da imajo ali so imeli
učenci izoblikovane napačne predstave predvsem pri jadranskem bračiču, spalancanijevem
cevkarju, navadnem brizgaču, leščurju, lavrenciji in morskem peresu. Izključili smo veliko
pliskavko in morskega psa, saj sta tu izstopala le po eden učenec. Našteti organizmi so od
učencev zahtevali več časa za podajo odgovora. Razlike v reakcijskih časih pa so vseeno
premajhne, da bi bile statistično pomembne, tako da napačnih predstav s to metodo nismo
mogli ugotavljati in potrditi.
Ob Preglednici 16 lahko glede na primerjavo metod meritev reakcijskega časa in anketnega
vprašalnika ugotovimo, da sta obe metodi ustrezni za preverjanje predstav učencev.
Problem metode merjena reakcijskega časa je v tem, da se morajo anketiranci čim hitreje
odločiti, ali je organizem na sliki žival ali rastlina. To lahko privede do napak pri
odločanju. Iz Preglednice 16 je to razvidno npr. pri odločitvah za jadranskega bračiča,
apnenega morskega dežnička, morsko pero ali morsko lilijo.
Hipotezo potrdimo, saj je bila metoda meritev reakcijskega časa v kombinaciji z anketnim
vprašalnikom uporabna metoda za preverjanje napačnih predstav o morskih organizmih. S
kombinacijo metod smo potrdili nekatere značilne napačne predstave, ki se pojavljajo pri
osnovnošolcih.
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5.8

SKLEPI

Raziskava anketnega vprašalnika je pokazala, da večjih razlik v poznavanju morskih
organizmov med spoloma ter sedmim in devetim razredom ni. Primarna izkušnja, ki jo
imajo nekateri učenci, je pri določenih organizmih vplivala na pravilno razvrščanje
organizmov. Tukaj bi zato poudarili njen pomen pri pouku, saj menimo, da ima zelo
pozitiven vpliv na poznavanje živih bitij in oblikovanje predstav.
Problem, ki smo ga opazili, je, da učenci ne znajo na pravilen način izraziti osvojenega
znanja. Na tak način npr. označijo za živa bitja le živalske organizme, za kar pa menimo,
da učenci vedo, da sem spadajo tudi rastline. Pri razvrščanju se upirajo na morfološki
izgled in v veliki meri na sesilnost ter premikanje. Napačno predstavo o sesilnosti je med
drugim preverjala in potrdila tudi Zupančeva (2013).
Ob metodi preverjanja predstav s pomočjo meritev reakcijskega časa bi bilo v prihodnjih
raziskavah priporočljivo, da se metoda izvaja na večjih vzorcih. Sklepamo, da bi bili
rezultati na ta način natančnejši. Statistično pomembnih razlik med pravilnostjo in
reakcijskim časom podaje odgovora skoraj ni bilo. Daljši reakcijski časi določenih
organizmov lahko kažejo na napačne predstave. S kombinacijo anketnega vprašalnika in z
meritvami reakcijskih časov smo dobili uporabne rezultate, ki kažejo na prisotnost
nekaterih napačnih predstav.
Menimo, da se od osnovnošolcev danes pričakuje, da si v kratkem času pri vseh predmetih
zapomnijo velike količine nove snovi. Na ta način snovi hitreje zamešajo in izgubijo rdečo
nit, ki jo zahteva učni načrt. Učiteljem bi predlagali, da pred obravnavo nove učne snovi
pri učencih preverijo obstoječe predstave na obravnavano temo. Na podlagi tega naj potem
izvedejo pouk tako, da učenci snov razumejo in si nove pojme pravilno razlagajo.
Pomembno se nam zdi, da učencem ponudimo čim več različnih virov učil. Smo mnenja,
da ima največji vpliv na oblikovanje pravilnih znanj in zapomnitev snovi primarni vir
informacij. Učence bi lahko peljali na izlet ali šolo v naravi na obalo, kjer bi sami
raziskovali in razvrščali morske organizme. Ob tem bi opozarjali na značilnosti, ki so v
raziskavah pokazane kot najbolj pogoste nepravilne predstave (npr. sesilni organizmi,
dihanje rastlin). Učencem bi pripravili miselne probleme, kjer bi s pomočjo poskusov ali
raziskovanj sami prišli do pravilnih odgovorov. Skupaj bi dobljene rezultate pregledali in
na tak način vplivali na morebitne nepravilne predstave, ki jih imajo učenci.
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7

POVZETEK

Prepoznavanje organizmov kot rastline ali živali je eno izmed osnovnih znanj, ki ga učenci
pridobijo tekom osnovnošolskega izobraževanja pri naravoslovju in biologiji. Povezava z
morskimi organizmi od učencev zahteva, da uporabijo pridobljeno znanje in na podlagi
osnovnih značilnosti živali in rastlin organizem uvrstijo v pravilno skupino.
Cilj raziskave je bil preveriti predstave učencev o morskih organizmih in ugotoviti, na
podlagi katerih lastnosti živih bitij jih uvrščajo med živali ali rastline. Za to smo uporabili
spletni anketni vprašalnik v kombinaciji z metodo merjenja reakcijskih časov. Z omenjeno
metodo lahko preverjamo napačne predstave učencev na določeno temo. Pri naravoslovju
pri nas metoda še ni bila uporabljena, jo pa kot uporabno navajajo različne tuje raziskave
(npr. Babai in Amsterdamer, 2008; Babai in sod., 2009; Potvin in sod., 2013).
Raziskavo smo izvedli na osnovni šoli v dveh delih. Prvi del raziskave je vključeval 56
učencev, ki so rešili test s programom meritve reakcijskih časov podaje odgovora, ali je
organizem na fotografiji žival ali rastlina. V drugem delu raziskave je ob teh učencih
sodelovalo še dodatnih 28 učencev. Skupno so ta vzorec predstavljali celotni štirje razredi
(dva sedma in dva deveta). Reševali so spletni anketni vprašalnik o poznavanju in stališčih
o morskih organizmih. Pri analizi dobljenih rezultatov smo prišli do zaključka, da pri
preverjanju predstav o morskih organizmih glede na spol in razred ni prišlo do statistično
pomembnih razlik. Pri preverjanju predstav glede na raziskovanje na dopustovanju na
morju je bilo pri nekaterih učencih z več izkušnjah prepoznavanje pravilnejše, statistično
pomembna razlika pa se je pojavila le pri enem morskem organizmu. Pri poimenovanju
morskih organizmov se učenci najbolj upirajo na morfološki izgled in na podobnost njim
že poznanih organizmov. Morfologija organizma in način življenja sta glavni značilnosti,
po katerih učenci organizem opredelijo kot rastlino ali žival. Souporaba obeh metod je bila
uporabna za pridobitev želenih rezultatov. Metodo meritev reakcijskega časa bi bilo v
prihodnje potrebno nadgraditi z večjim vzorcem anketirancev, tako bi bili rezultati
pravilnejši.
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