UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

JASMINA KUMAR

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Študijski program: Kemija in biologija

ZNANJE, STALIŠČA IN VEDENJE UČENCEV O
VSEBINAH, POVEZANIH Z UV SEVANJEM
DIPLOMSKO DELO

STUDENTS` KNOWLEDGE, ATTITUDES AND
BEHAVIOR ABOUT CONTENTS RELATED
WITH UV RADIATION
GRADUATION THESIS

Mentorica: doc. dr. Vesna Ferk Savec
Somentor: dr. Iztok Tomažič

Ljubljana, maj 2012

Kandidatka: Jasmina Kumar

ZAHVALA
Diplomsko delo sem opravila na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani pod
mentorstvom doc. dr. Vesne Ferk Savec. Mentorici sem neskončno hvaležna za vse
strokovne nasvete, usmerjanje in podporo pri nastajanju diplomskega dela.
Posebno zahvalo dolgujem somentorju dr. Iztoku Tomažiču, ki me je usmerjal od začetka
do konca diplomskega dela, mi pomagal pri pripravi učne ure, delovnega lista, ankete in
pri interpretaciji rezultatov. Iztok, najlepša hvala.
Zahvaljujem se tudi članicama komisije prof. dr. Margareti Vrtačnik in doc. dr. Katarini
Senti Wissiak Grm za pregled diplomskega dela.
Za pomoč se zahvaljujem tudi zaposlenim na Oddelku za kemijsko izobraževanje in
informatiko in na Pedagoški fakulteti, ki so kakorkoli pripomogli k delu.
Zahvaljujem se zaposlenim na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled in Gimnaziji
Ravne na Koroškem, ki so mi omogočili izvedbo učne enote, ter učencem, dijakom in
študentom, ki so sodelovali v naši raziskavi.
Za veliko mero spodbude, pomoči in veselega druženja med študijem se zahvaljujem tudi
svojim sošolkam, še posebej Tini, s katero sva sodelovali pri nastanku projektnega dela, ki
se je pozneje razvilo v diplomsko delo, ter vsem prijateljem, ki so mi ves čas stali ob strani.
Posebno zahvalo dolgujem svojim staršem, bratu in babici, ki so mi študij omogočili in me
ves čas študija ter nastajanja diplomskega dela potrpežljivo podpirali in se prilagajali
mojemu natrpanemu urniku.
Zahvaljujem se Katji Pistor za lektoriranje in Vesni Grlica za pomoč pri prevodu povzetka
v angleščino.

Jasmina Kumar, Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem, 2012

ABSTRACT
We live in a world, in which our health is becoming more and more important. Much is
said about what affects our health in a good and what in a bad way, and what we should do
to preserve it. Different sources give us abundant information on the negative effects of
exposure to UV radiation and about the thinning of the ozone layer, and how we can
protect ourselves from the consequences.
Our research wanted to check the level of awareness about this topic among eight-graders,
secondary school students and future biology teachers. For this purpose we prepared a
teaching unit, part of which was also an experiment with which the testees checked how
much UV radiation goes through sunscreens with different protection factors, clothes and
sunglasses. We were interested in whether the results depend on class methodology as
well, so we divided the testees in two groups. One group carried out the experiment on its
own, while the other one just observed a demonstration. 144 testees took part in the
research. Two weeks before and two weeks after the lesson, we checked the testees’
knowledge of and their opinion on the topic. For this purpose we prepared a survey-like
test with which we checked their knowledge and different claims on the topic of points of
view on UV radiation.
The testees on all school levels answered the questions better after the lesson, so we can
conclude that their awareness about the topic was raised. They showed a higher level of
agreement in connection to statements related to the aesthetics of sunbathing, while with
other categories there was not much change in their level of agreement with the statements.
The students that observed the demonstration of the experiment showed more knowledge
after the lesson. After the teaching unit was completed, the testees answered a
questionnaire about their opinion on the lesson. Most of them highly agreed with
statements related to continuation of learning about this topic and of its importance.
The results are to encourage teachers that current issues, like the UV radiation, should be
incorporated in their class. This theme can be mentioned at many different natural science
subjects in primary and secondary school. The teaching unit can also be used to diversify
the obligatory teaching contents.
Keywords: UV radiation, ozone, skin cancer, primary prevention, protection, point of view
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POVZETEK
Živimo v svetu, v katerem naše zdravje postaja vedno večja vrednota. Veliko se govori o
tem, kaj na naše zdravje vpliva pozitivno in kaj negativno ter kako naj svoje zdravje
ohranimo. Iz različnih virov dobivamo številne informacije o negativnih posledicah
izpostavljanja UV sevanju in spremembi debeline ozonske plasti ter kako naj se pred
posledicami zaščitimo.
V naši raziskavi smo ugotavljali, kakšna je ozaveščenost učencev 8. razreda osnovne šole,
dijakov gimnazije in bodočih učiteljev biologije o omenjeni temi. V ta namen smo
pripravili učno enoto, del katere je bil tudi eksperiment – z njim so testiranci preverili,
koliko UV sevanja prepuščajo sončne kreme z različnimi zaščitnimi faktorji, oblačila in
sončna očala. Zanimalo nas je, ali na boljšo ozaveščenost vpliva tudi različna oblika
izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku, zato smo testirance razdelili v dve skupini. Ena
skupina je eksperiment izvajala samostojno, druga je opazovala demonstracijo
eksperimenta. V raziskavi je sodelovalo 144 testirancev. Pri vseh smo dva tedna pred
poukom in dva tedna po pouku preverili znanje in stališča. V ta namen smo pripravili test v
obliki ankete, ki je vseboval naloge, s katerimi smo preverili znanje, in različne trditve na
temo stališč o UV sevanju.
Testiranci na vseh ravneh šolanja so na vprašanja po pouku odgovarjali pravilneje, iz česar
lahko sklepamo, da se je njihova ozaveščenost izboljšala. Povečal se je nivo strinjanja s
trditvami pri stališčih, ki so se navezovala na estetski vidik sončenja, pri drugih kategorijah
stališč ni bilo sprememb v nivoju strinjanja s trditvami. Več znanja so po pouku imeli
učenci, ki so opazovali demonstracijo eksperimenta. Po izvedeni učni enoti so testiranci
izpolnili še vprašalnik o mnenju o učni uri. Večinoma so navajali visok nivo strinjanja s
trditvami, ki so se navezovale na zanimanje za nadaljnje učenje o tej temi in na
pomembnost teme.
Rezultati naj bi spodbudili učitelje, da aktualne teme, kot je UV sevanje, vključijo v pouk.
Omenjeno temo lahko v sklopu naravoslovja obravnavamo pri različnih predmetih tako v
osnovni kot tudi v srednji šoli. Učno enoto lahko izvedemo tudi kot popestritev obveznih
vsebin učnega načrta.
Ključne besede: UV sevanje, ozon, kožni rak, primarna preventiva, zaščita, stališča
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1 UVOD
Živimo v svetu, v katerem naše zdravje postaja vedno večja vrednota. Veliko se govori o
tem, kaj na naše zdravje vpliva pozitivno in kaj negativno ter kako naj svoje zdravje
ohranimo. Ena izmed stvari, ki na naše zdravje vpliva predvsem negativno, deloma pa tudi
pozitivno, je ultravijolično sevanje (UV sevanje). V medijih so pogoste novice o ozonski
plasti, o njeni debelini, vedno več je tudi informacij o negativnih vplivih UV žarkov na
živa bitja in spremembah, povezanih z ozonsko luknjo.
Ultravijolično sevanje je najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek kožnega raka.
Vsako leto se število obolelih za kožnim rakom povečuje (Cain in drugi, 2008). Pretirano
izpostavljanje sončni svetlobi in umetnim virom UV žarkov (solarijem) sta glavna vzroka
za nastanek kožnega raka (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Prav tako znanstveniki dokazujejo in so zaskrbljeni, ker povečano UV sevanje vpliva na
celotne ekosisteme (Cain in drugi, 2008).
Še posebno v poletnih mesecih se veliko govori o negativnih učinkih UV sevanja, kot so
kožni rak, opekline in podobno, ter o preventivni zaščiti pred negativnimi učinki UV
sevanja. Farmacevtska podjetja ponujajo številne izdelke, za katere trdijo, da nas bodo
ščitili pred UV žarki, najpogosteje so to sončne kreme. Benedičič-Pilihova in Bartenjev
(2001) trdita, da je najboljša zaščita pred soncem še vedno iskanje sence, uporaba obleke in
pokrival.
Najpomembneje pa je, da poskušamo spremeniti svoja stališča, mišljenje in odnos do tega
aktualnega problema. Zato smo se odločili, da preverimo, kakšna so znanje, stališča in
vedenje o vsebinah, povezanih z UV sevanjem v osnovni šoli, srednji šoli in pri bodočih
učiteljih. To področje je v Sloveniji še precej neraziskano, zato smo pripravili eksperiment,
s katerim smo poskušali vplivati na večjo ozaveščenost učencev, dijakov in bodočih
učiteljev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem. Z eksperimentom so učenci, dijaki in
bodoči učitelji preverili, koliko UV sevanja prepuščajo sončne kreme z različnimi
zaščitnimi faktorji, različna oblačila in sončna očala.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 UČNE OBLIKE PRI POUKU
Pouk je pedagoško osmišljen, namerno in sistematično organiziran proces, cilj katerega sta
izobraževanje in vzgoja posameznika (Tomič, 1999). Posameznik preko pouka pridobiva
nova znanja in dosega druge vzgojno-izobraževalne cilje. Pouk je, ožje gledano, namerna
in načrtna dejavnost

tako učencev kot

učiteljev, usmerjena

k uresničevanju

posameznikovih in skupnih namenov in k doseganju s tem povezanih posameznikovih in
družbenih vzgojno-izobraževalnih ciljev (Kramar, 2009).
Pouka ne moremo pojmovati samo kot izobraževalni proces, saj je vzgajanje
najučinkovitejše, ko je tesno povezano z izobraževanjem, izobraževanje pa, ko prebuja
doživljanje (Tomič, 1999).
Sodobna didaktična prizadevanja poskušajo zmanjšati delež poučevanja, to je dejavnosti
učitelja, in povečati delež učenja, torej dejavnosti učenca. Na posameznikov razvoj
pozitivno vpliva večja količina odkrivanja pri pouku ter manj posnemanja in reprodukcije.
Dandanes se od posameznika namreč zahteva, da znanje ne samo pridobiva, ampak tudi
ustvarja, da zaznava in identificira problemske situacije ter jih tudi smotrno rešuje. To
učencu omogoča razvoj ustvarjalnega mišljenja, samostojnosti pri mišljenju in vedenju
(Tomič, 1999).
Pri pouku sodelujejo trije dejavniki: učitelj, učenec in učne vsebine. Te tri dejavnike lahko
prikažemo z didaktičnim trikotnikom (slika 1). Učno delo vedno zajema vse tri dejavnike,
če katerega ni, to ni več pouk (Tomič, 1999).
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Slika 1: Didaktični trikotnik (Tomič, 1999).

Učitelj je tisti, ki organizira in vodi učni proces ter je v določenem razmerju do učne
vsebine in do učenca. Njegova naloga je, da izbere učno snov, jo didaktično obdela,
prilagodi učencu in na najprimernejši način predstavi učencu. Učna snov pomeni relativno
osnovo, na kateri se razvija učni proces, prek nje se vzpostavljajo odnosi med učencem in
učiteljem. Učna snov vpliva na učitelja, saj je od vrste učne snovi odvisno, katero učno
metodo in postopke bo izbral. Vpliva pa tudi na učenca, saj pogojuje njegovo stališče in
stil učenja. Učenec je tisti, zaradi katerega je pouk organiziran. Njegova naloga je, da se
aktivno vključi v pouk in da prihaja do znanstvenih resnic z lastnim znanstvenim delom
(Tomič, 1999).
Pouk je po svoji naravi socialno dogajanje, ki učencem nudi številne izkušnje. Vsebuje
določeno vsebino in odnose, ki se razvijejo med objekti pouka tudi pri obdelovanju učne
vsebine, kar pomeni, da je dvodimenzionalen proces (Tomič, 1999).
Učne oblike so socialne oblike, v katerih se izvaja učni proces, to je učenje in poučevanje
(Tomič, 1999). Danes je pouk po oblikah pester in se dinamično spreminja. Razlikujemo
naslednje učne oblike pouka (Kramar, 2009):
neposredna oblika pouka – frontalni pouk;
posredne oblike pouka.
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2.1.1 NEPOSREDNA OBLIKA POUKA
Prevladujoča neposredna oblika pouka je frontalni pouk. O frontalni učni obliki govorimo
takrat, ko učitelj istočasno izvaja pouk s celotnim razredom, oddelkom ali skupino učencev
(Kramar, 2009). Učitelj učence uri v določenih spretnostih, navadah in jih preko tega
izobražuje in vzgaja. Pouk poteka po vnaprej predvidenem načrtu, po določenih učnih
metodah, z določenimi učili in učnimi pripomočki (Kubale, 1999).
Frontalno učno obliko lahko dopolnjujemo z individualno ali skupinsko učno obliko in
nekaterimi didaktičnimi sistemi ter s tem dosežemo še boljše rezultate (Kubale, 1999).
Frontalni pouk je primeren za uvodno fazo, za dogovarjanje z učenci ali za zaključevanje
pouka, ko učenci poročajo o svojem delu, predstavijo rezultate, oblikujejo skupne
ugotovitve in skupaj zaključijo pouk (Kramar, 2009).

Slika 2: Didaktični trikotnik, ki ponazarja frontalni pouk (Kubale, 1999).

Pri frontalnem pouku je učitelj posredovalec med učenci in učnimi vsebinami (slika 2)
(Kubale, 1999).
V literaturi najdemo številne prednosti frontalne učne oblike (Kubale, 1999; Kramar, 2009;
Tomič, 1999):
učenci v sorazmerno kratkem času dosežejo rezultate, za katere bi z individualnim
delom potrebovali več časa;
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učitelj lahko učno snov različno in večstransko razlaga, jo večkrat ponavlja, po
potrebi popravlja napake učencev, preverja njihovo znanje, kar vpliva na temeljitost
in trajnost znanja;
vsi učenci imajo možnost spoznati vse učne vsebine, drug drugemu lahko
pomagajo, se med seboj spodbujajo ter primerjajo obseg in kakovost znanja;
frontalna učna oblika je primerna za obravnavo zahtevne učne snovi, ki je učenci
sicer ne bi mogli usvojiti v kratkem času in brez učiteljeve metodične pomoči;
omogoča vplivanje na emocije učencev, zato je primerna za obravnavo literarnih,
umetniških in zgodovinskih vsebin;
učitelju daje možnost za uporabo več različnih etap ali stopenj pri artikulaciji učne
enote;
učitelj sam uravnava potek, tempo dogajanja, neposredno vpliva na aktivnost
učencev in jih vodi od začetka do konca procesa;
učitelj skrbi za sistematičnost in postopnost dogajanja, za logično strukturiranje in
oblikovanje znanja;
učitelj je učencem ves čas na voljo, da ga opazujejo, doživljajo in sprejemajo, kar
jim posreduje.
Avtorji pa naštevajo tudi številne pomanjkljivosti frontalne učne oblike (Kubale, 1999;
Kramar, 2009; Tomič, 1999):
v ospredju je učiteljeva vloga in velikokrat zelo prevladuje;
v njej prevladuje receptivni način usvajanja snovi, ovirana je ustvarjalna aktivnost
učencev, posebno plahih;
medsebojni socialni kontakti med učenci so oteženi;
ne upošteva individualnega tempa in delovnega stila posameznih učencev;
pri delu s celotnim razredom je pouk težko individualizirati;
težko je v enaki meri aktivirati vse učence;
heterogenost razreda se reducira na umetno homogenost;
delo se v precejšnji meri uniformira in zato deluje monotono;
aktivnost učencev je omejena samo na čutno zaznavanje (poslušanje, gledanje) in
zapomnitev povedanega;
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govorna komunikacija je pretežno enosmerna: učitelj-učenec.
Pri frontalnem učnem delu imamo naslednje stopnje (Kubale, 1999):
priprava;
obravnavanje nove učne snovi;
vadenje oz. urjenje;
ponavljanje;
preverjanje;
zaključni del.

2.1.2 POSREDNE OBLIKE POUKA
Poznamo naslednje posredne oblike pouka (Kramar, 2009):
skupinska oblika;
delo v dvojicah;
individualna oblika.
Pri oblikah posrednega pouka ni stalnega neposrednega odnosa med učiteljem in učenci
oziroma ta ne prevladuje. Učenci so v neposrednem stiku s snovjo, znanje pridobivajo sami
z lastno aktivnostjo in razvijajo sposobnosti. Učiteljeva naloga ja, da pouk načrtuje,
pripravlja, ustvarja potrebno psihosocialno vzdušje in pogoje za pouk. Učencem pomaga,
da se pripravijo na pouk, spremlja njihovo aktivnost, jim pomaga z navodili, pri težavah in
pri vrednotenju rezultatov (Kramar, 2009).
Pri skupinski učni obliki je določena skupina učencev notranje diferencirana v delovne
skupine, pri čemer vsaka skupina dela samostojno, na koncu pa rezultate posreduje
celotnemu razredu. Pri skupnem delu se morajo učenci dogovarjati, posvetovati,
komentirati postopke, zato tako delo ne more potekati v popolni tišini (Kubale, 1999).
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Slika 3: Didaktični trikotnik pri samostojnem delu učencev (Kubale, 2001).

Pri samostojnem delu se pokaže učenčeva samostojnost in samoorganizirat pri učenju,
učitelj pa ima vlogo svetovalca, ki nudi individualizirano pomoč. Učenci so središče
učnega procesa, komunikacija je horizontalna, v smeri učenec-učenec, in vertikalna,
usmerjena k učitelju, ko učenci rabijo pomoč ali poročajo o svojih rezultatih (Tomič,
1999).
Skupinska oblika in delo v dvojicah imata številne dobre strani (Tomič, 1999; Kubale,
1999; Kramar, 2009; Kubale 2001):
razvijanje komunikacije in sodelovanje v skupini;
usposabljanje učencev za skupinsko delo;
usposabljanje za demokratično odločanje in dogovarjanje;
razvijanje individualnih sposobnosti učencev pri delu v okviru skupine;
primerna za ponavljanje;
učenec napreduje po svojih zmožnostih in posebnostih;
lahko koristno uporabimo različne zaznavne kanale ali sisteme zaznavanja:
vizualni, akustični in kinestetični kanali;
učenci so uspešnejši v skupini;
skupinsko organiziran izobraževalni proces je bolj razgiban;
delovna disciplina je boljša;
boljša motivacija in delovna učinkovitost;
učenci doživljajo različne socialne izkušnje, razvijajo medsebojno komuniciranje;
učenci so neposredno povezani z učno vsebino in drugimi viri znanja;
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razvijajo se delovne navade učencev;
učenci dobivajo zaupanje v lastne sposobnosti;
skupinska oblika učence navaja na različne vloge (organizatorji, iniciatorji,
poročevalci, itd.);
znanje, pridobljeno v tej učni obliki, je trajnejše;
učenci se veselijo uspeha, ki so ga dosegli s samostojnim delom.
Različni avtorji pa navajajo tudi pomanjkljivosti skupinske učne oblike (Tomič, 1999;
Kubale, 1999; Kramar, 2009; Kubale, 2001):
za delo v skupinski učni obliki je potrebnega več časa;
učenci ne spoznajo podrobno vsebin, ki so jih obravnavale druge skupine;
ni primerna za obravnavo nove zahtevne učne snovi;
pri večjem številu učencev je delo v skupinah težje izvesti učinkovito;
lahko se pojavijo težave med posamezniki znotraj skupine, kar lahko povzroči
težave pri komunikaciji.
Stopnje učnega procesa pri skupinskem delu ali pri delu v dvojicah (Kubale, 1999):
frontalni uvod;
delo v skupinah;
plenarno poročanje;
frontalni zaključek s preverjanjem doseženih rezultatov.

2.2 SPEKTER ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA
Različna sevanja se med sabo razlikujejo, kar pomeni, da imajo različni viri sevanj na
okolico različen vpliv (Budin in drugi, 2004).
Elektromagnetna energija potuje v valovih in zajema širok spekter od radijskih valov do
gama žarkov. Vir energije za celoten spekter je Sonce. Zemljina atmosfera nas ščiti pred
izpostavljanjem visokoenergijskim valovom, ki so škodljivi za življenje (Butcher, 2010).
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Na našem planetu je več naravnega kot umetnega sevanja, prisotno je v zemlji, vodi,
atmosferi, hrani in tudi v našem telesu. Med najpomembnejša sevanja spadata sončna
energija in toplota, saj sta pomembni za obstoj živih bitij (Budin, 2004). Elektromagnetno
energijo uporabljamo neprestano. Primeri uporabe so gledanje televizije, poslušanje radia,
pošiljanje sporočila, gretje čaja v mikrovalovni pečici. Brez elektromagnetne energije svet
ne bi obstajal (Butcher, 2010).
Elektromagnetna energija je povsod okrog nas, saj je pomembna za preživetje vseh oblik
življenja. Predstavlja naše fizično okolje, predstavlja vir energije za rastline in s tem vir
hrane za nas (Joshi in Kumar, 2003). Z rentgenskimi žarki in ultrazvokom lahko odkrijemo
nekatere bolezni in jih tudi zdravimo, radijski valovi in mikrovalovi nam omogočajo
komunikacijo, z raziskavami odkrivamo bakterije in jih izločamo iz hrane ter tako skrbimo
za večjo kakovost življenja (Budin in drugi, 2004).

Poznamo dve vrsti elektromagnetnih sevanj (Budin, 2004):
ionizirana: imajo dovolj energije, da izbijejo elektrone iz atoma;
neionizirana: nimajo dovolj energije za izbitje elektronov iz atoma.
Gama žarki, x-žarki in nekatere oblike ultravijoličnih žarkov spadajo med ionizirana
sevanja, kar pomeni, da imajo tako visoko energijo, da lahko izbijejo elektrone iz atomov.
Izpostavljanje tako visokim oblikam sevanja lahko povzroči spremembe atomov in
molekul ter s tem škodo celicam in organskim snovem. Taka oblika sevanja je lahko tudi
koristna, saj se uporablja za uničevanje rakavih celic (Butcher, 2010).
Med neionizirana sevanja spadajo nekatere oblike ultravijolične svetlobe, vidna svetloba,
infrardeča svetloba in radijski valovi. Meja med ioniziranim in neioniziranim sevanjem je
torej v spektru ultravijolične svetlobe (Budin in drugi, 2004).
Elektromagnetno sevanje odbijejo ali vpijejo številni plini v Zemljini atmosferi, med
najpomembnejše spadajo vodna para, ogljikov dioksid in ozon. Del spektra, kot je vidna
svetloba, v večini prehaja skozi atmosfero in se imenuje atmosfersko okno (Butcher,
2010).
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Elektromagnetni valovi lahko potujejo skozi zrak in trdne materiale ter prav tako skozi
vakuum v vesolju (Butcher, 2010).
Elektromagnetni spekter na podlagi valovnih dolžin delimo v sedem odsekov. Od najdaljše
do najkrajše valovne dolžine si odseki sledijo v naslednjem vrstnem redu (ESA, 2011)
(slika 4):
radijski valovi (valovna dolžina, večja od 0,3 m);
mikrovalovi (valovna dolžina med 1 mm in 0,3 m);
infrardeča svetloba (valovna dolžina med 700 nm in 1 mm);
vidna svetloba (valovna dolžina med 400 in 700 nm);
ultravijolična svetloba (valovna dolžina med 10 in 400 nm);
x-žarki (valovna dolžina med 0,01 in 10 nm);
gama žarki (valovna dolžina, manjša od 0,01 nm).

Slika 4: Elektromagnetni spekter (NWTO, 2011).
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2.2.1 VIDNA SVETLOBA IN UV SEVANJE
Del elektromagnetnega spektra je torej tudi svetloba med mikrovalovi in sevanjem žarkov
X. Delimo jo na ultravijolično, vidno in infrardečo svetlobo (Budin in drugi, 2004).

Vidna svetloba je majhen del elektromagnetnega spektra, to je tisti del, ki ga lahko zazna
tudi človeško oko (Butcher, 2010).
Deleži prispevkov v moči sončne svetlobe so sledeči (Budin in drugi, 2004):
vidna svetloba: 44 %;
infrardeča svetloba: 49 %;
ultravijolična svetloba: 7 %.
Med naravne vire svetlobe spadajo Sonce in druge zvezde, med umetne vire uvrščamo
različne oblike segretih teles (npr. žarnice) (Budin in drugi, 2004).
Moč svetlobe merimo v količini energije, ki pade na določeno površino na sekundo
(W/m2). Sevanje Sonca ob sončnem vremenu je na površini Zemlje približno 800 W/m 2,
sevanje na površini Sonca pa je kar 64 milijonov W/m 2 (Budin in drugi, 2004).
UV žarke na podlagi valovne dolžine delimo v tri skupine (Diffey, 1991):
UVC (100–290 nm);
UVB (290–320 nm);
UVA (320–400 nm).
Sonce oddaja vse skupine UV žarkov, Zemljino površje pa dosežejo le UVA in UVB
žarki. Razlog tega sta Zemljina atmosfera in ozonska plast, ki UVC žarke vpije (Morimoto,
2002). UV sevanje sončnega izvora vsebuje 5 % UVB sevanja in 95 % UVA sevanja
(Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Količina UV sevanja na Zemljini površini je odvisna od številnih dejavnikov (Diffey,
1991):
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del dneva (poleti prejmemo 20–30 % dnevnega sevanja okrog poldneva, 75 % od 9.
do 15. ure);
letni časi (sevanje je močno odvisno od letnega časa, odvisnost je manjša bliže
ekvatorju);
zemljepisna širina (sevanje se manjša z oddaljevanjem od ekvatorja);
oblaki (oblaki zmanjšujejo sevanje, vendar v zelo majhni količini, sevanje pa se
zelo zmanjša ob nevihti);
odboj na površju (odboj od zemeljskih površin, tudi morja, je zelo majhen (<7 %),
odboj od peska je 25 %, od svežega snega pa 30 %);
nadmorska višina (UV sevanje se ob povečanju nadmorske višine za 1 km poveča
za približno 6 %, kraji na Zemljinem površju, ki ležijo pod morsko gladino, imajo
nižje sevanje kot kraji ob morju).

2.3 ATMOSFERA
Zemljo obkroža plast zraka, ki jo imenujemo atmosfera. Sega približno 600 km od
Zemljinega površja (Nasa, 2011). Predhodnica današnje atmosfere je nastala pred približno
2,3 milijarde let, ko so prokarionti začeli vršiti fotosintezo. Kisik, ki se je sproščal pri
fotosintezi, se je začel kopičiti v atmosferi. To je povzročilo evolucijo, med drugim tudi
pojav aerobnega dihanja. Povečana koncentracija kisika je vodila tudi do nastanka ozonske
plasti v stratosferi (10–50 km visoko) (Cain in drugi, 2008).

Atmosfera absorbira energijo Sonca, reciklira vodo in druge kemikalije ter skupaj z
električnimi in magnetnimi silami ustvarja zmerno podnebje. Hkrati nas atmosfera varuje
pred visokoenergijskim sevanjem in hladnim brezzračnim prostorom vesolja (Nasa, 2011).
Plast zraka, ki obkroža Zemljo, se spreminja od tal navzgor. Glede na temperaturne
značilnosti, kemijsko sestavo, gibanje in gostoto poznamo naslednje pasti, ki si sledijo od
površja Zemlje (Nasa, 2011):
troposfera (začne se na površju Zemlje in sega približno 15 km visoko, od
naslednje plasti, stratosfere, jo loči tropopavza);
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stratosfera (sega od konca troposfere do 50 km visoko, v tem delu atmosfere je
ozonska plast, od mezosfere jo loči stratopavza);
mezosfera (začne se nad stratosfero in sega 85 km visoko, od termosfere jo loči
mezopavza);
termosfera (sega od mezosfere do 600 km visoko);
eksosfera (začne se na vrhu termosfere in se nadaljuje naprej v vesolje).

2.3.1 OZON
Ozon (O3) je manj stabilna triatomska oblika kisika (O 2). Svetlo moder plin v majhni
koncentraciji prekriva celotno atmosfero. V troposferi predstavlja onesnaževalca, ki lahko
poškoduje dihalne sisteme ljudi in živali, škodljiv je tudi za rastline. Po drugi strani pa v
stratosferi preprečuje večini škodljive UV svetlobe, ki jo oddaja Sonce, da bi dosegla
Zemljino površje (Harrison in Shallcross, 2010).
Ozon je koristen za biološke sisteme, vendar le takrat, ko ni v stiku z njimi. V stratosferi
ozon predstavlja ščit, ki ščiti Zemljo pred škodljivim sevanjem. Ozon v troposferi lahko
poškoduje organizme. Škodljive spremembe v koncentraciji ozona v stratosferi in
troposferi so se pojavile kot posledica emisij človeka, ki onesnažujejo ozračje (Cain in
drugi, 2008).
Tvorba ozona je najhitrejša v stratosferi, poteka preko fotokemičnega mehanizma (slika 5):
O2 + hν

→

O• + O•

O• + O2 + M

→

O3 + M

λ ~ 200 nm

(1)

(2)

Molekula kisika (O2) absorbira foton UV svetlobe (hν) z valovno dolžino (λ) okrog 200 nm
in disociira v dva atoma kisika (O•) (reakcija 1). Vsak izmed teh atomov lahko nato reagira
z molekulo kisika in tvori ozon, če je pritisk (M) dovolj visok, da stabilizira novo molekulo
ozona (reakcija 2). Hitrost reakcije 1 narašča z višino, hitrost reakcije 2 pa je večja bližje
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površju Zemlje, saj je tam atmosferski pritisk večji. Rezultat tega je, da se največ ozona
tvori med 25 in 30 km višine.

Ozon v stratosferi absorbira visokoenergijsko UV sevanje okrog 250 nm (reakcija 3):
O3 + hν

→

O• + O2

λ ~ 250 nm

ΔH = −90 kJ mol-1

(3)

Ozon prepreči dostop večini kratkovalovnega UV sevanja (med 200 in 300 nm), da bi
prešlo v atmosfero. V nasprotnem primeru bi bilo to zelo škodljivo za življenje na Zemlji
(Harrison in Shallcross, 2010).
Ozonska plast zato deluje kot ščit, ki varuje Zemljino površje pred visokoenergijskim UVB
sevanjem (0,25–0,32 mikrometra). To sevanje je škodljivo za vse organizme, povzroča
poškodbe DNA, fotosinteznih pigmentov pri rastlinah in fotosinteznih bakterijah, oslabitev
imunskega sistema in kožnega raka pri živalih ter tudi pri človeku (Cain in drugi, 2008).
Pri reakciji 3 nastane veliko toplote, zato je stratosfera toplejša kot zgornji del troposfere.
Posledica tega je manj ekstremno vreme v troposferi (Harrison in Shallcross, 2010).
Reakciji 2 in 3 hitro pretvarjata atome kisika v ozon in obratno. Poznamo še eno počasno
reakcijo, ki uničuje tako atome kisika kot molekule ozona (reakcija 4) (Harrison in
Shallcross, 2010).
O• + O3

→ O2 + O2

(4)
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Slika 5: Štiri glavne reakcije kisika v ozonski plasti (Harrison in Shallcross, 2010).

Zmanjšanje stratosferskega ozona poveča prehajanje škodljivega ozona. Koncentracija
stratosferskega ozona se spreminja sezonsko, kot posledica sprememb v vzorcih kroženja v
atmosferi. Najbolj značilno je to za polarna območja. V začetku leta 1980 so prvič odkrili
nenavadno nizko koncentracijo ozona. Od takrat je koncentracija stratosferskega ozona
vedno nižja v spomladanskem času, ki traja približno dva meseca. Stratosferskega ozona je
celo do 70 % manj kot v koncentracijah, ki so jih izmerili pred letom 1980 (Cain in drugi,
2008).
Zmanjšanja koncentracija ozona nad Antarktiko je poznana kot ozonska luknja.
Definiramo jo kot območje z manj kot 220 Dobsonov (=2,7 x 1016 molekul ozona) na
kvadratni centimeter. Pred letom 1980 niso nikoli zabeležili koncentracij ozona pod to
mejo. Podobno zmanjšanje koncentracije ozona so zabeležili tudi na Arktiki, vendar ta ni
bila nižja od 220 Dobsonov. To zmanjšanje je poznano kot Arktična ozonska zareza (Cain
in drugi, 2008).
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Mario Molina in Sherwood Rowland sta že sredi 1970-ih predvidela zmanjšanje
koncentracije stratosferskega ozona. Odkrila sta, da lahko določene klorirane sestavine,
klorofluoroogljiki (CFC), uničijo molekule ozona. CFC-je so odkrili v 1930-ih za uporabo
pri hladilnikih in v pršilih. Proizvodnja teh se je do 1970-ih zelo razvila, proizvedli so jih
na milijone ton vsak dan. Molina in Rowland sta odkrila, da se CFC-ji v troposferi ne
razgrajujejo in ostanejo tam zelo dolgo. Kljub temu pa reagirajo z drugimi sestavinami, še
posebno v polarnih predelih pozimi. Nastanejo reaktivne klorove molekule, ki povzročajo
razgradnjo ozona. Sestavini atmosfere, ki imata isti učinek, sta tudi ogljikov tetraklorid, ki
ga uporabljamo kot topilo in za zaplinjevanje škodljivcev žita, ter metil kloroform, ki ga
uporabljamo kot industrijsko topilo in razmaščevalno sredstvo. Vsak prost klorov atom
lahko razgradi 105 molekul ozona (Cain in drugi, 2008).
Odkritju zmanjšanja koncentracije stratosferskega ozona so sledile številne mednarodne
konference. Na njih so pripravili Montrealski sporazum, ki predvideva zmanjšanje in
sčasoma prenehanje pridelave CFC-jev. Protokol je podpisalo več kot 150 držav, veljati pa
je začel leta 1989. Koncentracije CFC-jev so ostale iste oziroma so se v večini primerov
zmanjšale. Ozonska plast se bo po pričakovanjih obnovila šele čez nekaj desetletij, saj so
CFC-ji še vedno v stratosferi, popolnoma pa naj bi bila obnovljena do leta 2050 (Cain in
drugi, 2008).
Znanstveniki so izračunali, da bi tolikšna proizvodnja CFC-jev, kot je bila v 1970-ih,
pripeljala do globalne ozonske luknje najpozneje do leta 2060. Zaradi dobrega poznavanja
učinkov CFC-jev jih dandanes nadomeščamo z alternativnimi proizvodi, katerih razgradnja
je hitrejša (npr. hidrofluoroogljiki, hidroklorofluoroogljiki) (Harrison in Shallcross, 2010).
Crutzen je s sodelavci v 1970-ih odkril naravne katalitske cikle, ki pospešijo reakcijo 4 in
zmanjšajo količino ozona v stratosferi. Voda (H2O), metan (CH4), dušikov oksid (N2O) in
klorometan (CH3Cl) nastajajo pri bioloških procesih in se sproščajo v atmosfero. Pri tem
nastajajo radikali, kot so hidroksil (OH•), dušikov oksid (NO•) in klor (Cl•), ki katalizirajo
razpad ozona (Harrison in Shallcross, 2010).

16

Jasmina Kumar, Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem, 2012

Reakcija 5 prikazuje sproščanje klorovih radikalov iz klorometana preko fotolize, reakciji
5 in 6 predstavljata katalitski cikel. Klorometan sproščajo tako kopenski kot morski
organizmi (rdeče alge, glive, višje rastline), ki tako uravnavajo količino kloridnih ionov v
celicah.
CH3Cl + hν

→

•CH3 + Cl•

Cl•

λ ~ 200 nm

(5)

+

O3

→

ClO• + O2

(6)

ClO• +

O•

→

Cl• + O2

(7)

Reakciji 6 in 7 sta ekvivalentni reakciji 4, le da je njuna hitrost 30.000-krat večja.
Sčasoma klorov radikal reagira z molekulo metana (reakcija 8), radikal klorov monoksid
pa z radikalom dušikov dioksid (reakcija 9). V prvem primeru nastane klorovodikova
kislina, v drugem pa klorov nitrat. Obe spojini sta zelo stabilni, zato omenjeni reakciji
preprečujeta razpad vsega ozona (Harrison in Shallcross, 2010).
Cl• + CH4

→

•CH3 + HCl

ClO• + •NO2 + M

→

ClONO2 + M

(8)

(9)

Povečanje UVB sevanja na Zemljinem površju je bilo opaženo istočasno kot zmanjšanje
koncentracije ozona. Največje povečanje je bilo na Antarktiki, v spomladanskem času celo
do 130 %. Povečanje je bilo ugotovljeno tudi na severni hemisferi (22 %) (Cain in drugi,
2008).
Troposferski ozon je škodljiv za organizme. 90 % zemeljskega ozona najdemo v
stratosferi, preostalih 10 % pa v troposferi. Nastanek troposferskega ozona povzročajo
številne sestavine, kot so sončna svetloba, dušikovi oksidi, lahko hlapljive organske
sestavine (hidrokarbonati, ogljikovi monoksidi, metan). V nekaterih območjih je
pomemben vir teh sestavin vegetacija. V čisti atmosferi je proizvodnja ozona v troposferi
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zelo majhna. Vendar pa človeške emisije povzročajo povečano proizvodnjo ozona.
Onesnaževalci zraka, ki lahko povzročijo nastanek ozona, lahko prepotujejo dolge razdalje,
zato to povzroča skrbi celotni populaciji (Cain in drugi, 2008).

Slika 6: Količina UV sevanja na vrhu atmosfere in na površju Zemlje (Newman, 2012).

Ozon je močan oksidant, zlahka reagira, povzroča težave pri dihanju in draži oči. S
povečanjem ozona so povezali tudi povečano pogostost astme pri otrocih. Ozon poškoduje
rastlinske membrane ter upočasni fotosintezo in rast rastlin, hkrati pa poveča občutljivost
rastlin na druge strese, npr. pomanjkanje vode. S povečanjem koncentracije ozona so
povezali tudi zmanjšano količino pridelka. Opazili so tudi simptome, ki so daleč stran od
virov onesnaževanja (Cain in drugi, 2008).
Ozon je toplogredni plin, zato lahko vpliva na podnebne spremembe. Vendar je življenjska
doba ozona v primerjavi z drugimi toplogrednimi plini kratka in koncentracije se lahko
spreminjajo iz kraja v kraj, zato je njegov dejanski učinek na podnebne spremembe težko
oceniti (Cain in drugi, 2008).
Načini, kako zmanjšati količino troposferskega ozona, so osredotočeni na zmanjšanje
človeških emisij dušikovih oksidov in lahko hlapnih organskih sestavin. V razvitih državah
so z zmanjšanjem emisij sestavin , ki povzročajo nastanek ozona, dosegli veliko. Žal pa v
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nekaterih državah v razvoju ni tako, vendar se tudi to počasi spreminja (Cain in drugi,
2008).

Slika 7: Količina ozona nad Antarktiko marca 2012 (Newman, 2012).

2.4 RAZISKAVE VPLIVOV UV SEVANJA NA ORGANIZME
UVA sevanje je tisto, ki povzroča porjavitev, UVB pa opekline. Čeprav ozonska plast
preprečuje UVC sevanju, da bi doseglo Zemljino površje, to vseeno nastaja pri varjenju in
odsevanju sonca od snega v višjih nadmorskih višinah (Morimoto, 2002).
UVC sevanje je znano kot močan mutagen DNA, saj baze DNA najmočneje absorbirajo
valovne dolžine okrog 260 nm, kar povzroča fotokemično združitev dveh sosednjih
pirimidinov v ciklobutan timin dimer in 6–4 fotoprodukt (Morimoto, 2002).
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Podoben vpliv ima tudi UVB sevanje, vendar je energija UVB sevanja šibkejša, zato je
škoda, ki jo povzroči, manjša. Kljub temu UVB sevanje prodre globoko v telo živih bitij.
UVC in UVB sevanje povzročata tudi kožnega raka, UVB sevanje poškoduje usnjico,
UVC sevanje pa povrhnjico (Morimoto, 2002).
Količina UVB sevanja se nenehno spreminja. Na njegovo količino vplivajo različni
dejavniki, spreminja se s kotom sonca, oblačnostjo, z onesnaženostjo ozračja in
površinskim odbojem (Germ, 2006).
Povečanje koncentracije UVB sevanja sovpada s povečanim pojavljanjem kožnega raka pri
človeku. Prisotnost kožnega raka je zdaj desetkrat večja, kot je bila sredi 1950-ih (Cain in
drugi, 2008). Število obolelih za kožnim rakom narašča v svetu in pri nas. Po desetletjih
raziskav bolje razumemo etiopatogenetske vplive in dejavnike tveganja za razvoj malignih
tumorjev kože, bolj pa si prizadevamo tudi za uveljavitev preventive proti njim. Cilj
preventivnih programov je predvsem v zgodnejšem odkrivanju in zdravljenju malignih
tumorjev kože (sekundarna preventiva) ter omejevanju dejavnikov tveganja (primarna
preventiva) (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
V drugi polovici 20. stoletja so se ljudje začeli množično izpostavljati sončni svetlobi, kot
posledica tega pa so se začeli kazati škodljivi učinki na koži. Večina teh učinkov je
posledica delovanja ultravijoličnega dela spektra sončnega sevanja (Benedičič-Pilih in
Bartenjev, 2001).
Med najbolj poznane posledice prekomernega izpostavljanja soncu spadajo opekline kože
(Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001). Opeklina je poškodba tkiva, ki jo lahko povzročijo
toplota, kemikalije, elektrika, sončna svetloba ali sevanje. Opekline delimo na več stopenj
(Medline plus, 2011):
opekline prve stopnje – poškodovana je le zunanja plast kože;
opekline druge stopnje – poškodovana je zunanja plast kože in plast pod njo;
opekline tretje stopnje – poškodovane so najgloblje plasti kože in tkiva pod njo.
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Izpostavljanje soncu je glavni dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka ter nekaterih
njegovih predstopenj, pospešenega staranja in nekaterih sprememb v delovanju imunskega
sistema. Dejavnik tveganja za razvoj malignega melanoma kože je tudi višje število
melanocitnih pigmentnih znamenj na koži, ki so povezana z izpostavljanjem soncu v
otroštvu in sončnimi opeklinami v otroštvu. Sončno svetlobo je delovna skupina
Mednarodne organizacije za raziskavo raka (IARC) leta 1992 uvrstila med karcinogene
dejavnike, ultravijolično A, B in C sevanje (UVA, UVB, UVC) ter uporabo solarijev pa
med verjetno karcinogene dejavnike (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
UVB sevanje je imelo pomembno vlogo pri evoluciji pigmentacije človeške kože. Melanin
je zaščitni pigment kože. Ko so se ljudje selili stran od ekvatorja, v območja, kjer je manj
sončne svetlobe, torej tudi manj UVB sevanja, se je tvorba melanina v koži zmanjšala.
Velika količina melanina v koži je namreč ovirala proizvodnjo vitamina D, zato so po
naravni selekciji preživeli tisti, ki so imeli manjšo količino melanina (Cain in drugi, 2008).
Ljudje s svetlejšo poltjo so se nato selili v območja, kjer je UVB sevanje večje in je zato
tudi verjetnost, da bodo zboleli za kožnim rakom, večja. Najbolj skrb zbujajoče je stanje v
Avstraliji, kjer je za določeno obliko raka zbolelo 30 % prebivalcev (Cain in drugi, 2008).
Pri ljudeh, ki so rojeni v Evropi in se preselijo v predele, kjer je UV sevanje večje, npr.
Avstralija in Nova Zelandija, je verjetnost, da bodo zboleli za kožnim rakom, za četrtino
večja (Diffey, 1991). V Avstraliji so ugotovili, da je verjetnost, da zbolijo za kožnim
rakom, pri svetlopoltih ljudeh največja. Skoraj vsi primeri kožnega raka se namreč pojavijo
pri svetlopoltih ljudeh, pri aboriginih in afriških Američanih je ta bolezen zelo redka, saj
pri njih melanocite proizvedejo več melanina, ki jih ščiti pred UV sevanjem (Arthey in
Clarke, 1995).
Obstajajo tudi dokazi, da ima povečanje UVB sevanja pomemben ekološki vpliv.
Dvoživke so zelo občutljive na škodljive učinke UVB sevanja, še posebno v larvalnem
stanju. Povečano UVB sevanje lahko vpliva na celotno skupino organizmov na nekem
območju. Najbolj nevarno je na višjih nadmorskih višinah, kjer je UV sevanje že sicer
močnejše (Cain in drugi, 2008).
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UV sevanje vpliva tudi na rastline. Najpogostejše je vplivanje na strukturo in anatomijo
lista, fotosintezna barvila, UVB absorbirajoče snovi, fotosintezo, rast, razvoj in produkcijo
(Germ, 2006).
UV sevanje lahko poškoduje tudi mikroorganizme, saj lahko ti, če so izpostavljeni UV
sevanju, izgubijo zmožnost razmnoževanja (Diffey, 1991).
Večina oblik življenja je vsaj delno izpostavljena UV sevanju, zato je to v biološkem
smislu zelo pomembno. Mutagenost UV sevanja nam pojasni, zakaj sončna svetloba
povzroča kožnega raka: UV sestavina sončne svetlobe poškoduje DNA kožnih celic, kar
vodi do mutacij in včasih izgube nadzora teh celic nad delitvijo (Weaver, 2002).
UV sevanje povzroča tvorbo pirimidinskih dimerov, tako da prečno poveže sosednje
pirimidine iste DNA verige. Ti dimeri preprečujejo podvojevanje DNA, saj mehanizem
podvojevanja ne ve, katero bazo naj vstavi nasproti dimera. Podvojevanje se včasih kljub
temu nadaljuje, rezultat tega pa je mutacija (Weaver, 2002).

Slika 8: Tvorba timinskega dimera (Cain in drugi, 2008).

DNA kožnih celic pridobi na tisoče dimerov dnevno. Te dimere odstrani popravljalni
sistem. Ločimo tri vrste popravljalnih sistemov (Morimoto, 2002; Diffey, 1991):
izrezovalni – odstrani okvarjene baze ali odseke DNA in ga nadomesti z novim;
rekombinacijski – informacije se lahko obnovijo na podlagi skladne DNA;
fotoreaktivacija – nekatere rastline imajo encim fotoliaza, ki omogoča pretvorbo
pirimidnih dimerov nazaj v posamezne pirimidne baze.
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Nekateri ljudje teh popravljalnih sistemov nimajo. Ti imajo redko kožno bolezen
Xeroderma pigmentosum. So zelo občutljivi na sončno svetlobo in so bolj nagnjeni k
zbolevanju za kožnim rakom (Morimoto, 2002).
Čeprav ima UV sevanje številne negativne posledice za naše zdravje, ima tudi pozitivne
lastnosti. Ena izmed njih je tvorba vitamina D iz provitamina D pod vplivom UV sevanja.
Za tvorbo vitamina D zadošča 15 minut izpostavljenosti UV sevanju (Diffey, 1991).
Vitamin D je nujno potreben za izgradnjo kosti in zob, saj pomaga uravnavati ravnovesje
med kalcijem in fosfati v telesu. Dovolj tega vitamina lahko dobimo tudi s hrano, majhnim
otrokom pa ga pogosto dodajamo v obliki kapljic (Stušek, 2005).

2.5 AKTIVNO VAROVANJE ZDRAVJA IN STALIŠČA DO UV SEVANJA
2.5.1 ZGRADBA KOŽE
Koža je zgrajena iz povrhnjice, usnjice in podkožja. Podrobnejšo zgradbo kože nam
prikazuje slika 9 (Stušek, 2005).

Slika 9: Zgradba kože (Children's Hospital Boston, 2011).
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V koži so tudi pigmentne celice melanocite, ki tvorijo pigment melanin. Ta daje koži
barvo. Tvorbo melanina lahko pospeši izpostavljenost UV žarkom, pred katerimi naj bi
melanin kožo tudi ščitil. Nekaterim svetlopoltim ljudem manjka encim za izdelavo
melanina. Ti ljudje, ki jih strokovno imenujemo albini, imajo belo kožo, bele lase in dlako
obrvi, barva krvi jim preseva skozi vrhnjico očesne veznice. Poleg tega morajo biti zelo
previdni pri izpostavljanju sončnim žarkom, saj takoj dobijo opekline (Stušek, 2005).
Po vsem svetu razlikujemo šest tipov kože, pri čemer v Evropi prevladujejo prvi štirje tipi
(Ergoline Sun for you, 2011):
Tip kože I (približno 2 % vseh Srednjeevropejcev: izrazito svetla polt, rdečkasti
lasje, modre oči, zelo močna nagnjenost k sončnim opeklinam);
Tip kože II (približno 12 % vseh Srednjeevropejcev: svetla polt, svetli do svetlo
rjavi lasje, modre do sive ali zelene oči, močna nagnjenost k sončnim opeklinam);
Tip kože III (približno 78 % vseh Srednjeevropejcev: normalna polt, temno blond
do rjavi lasje, sive do rjave oči, zmerna nagnjenost k sončnim opeklinam);
Tip kože IV (približno 8 % vseh Srednjeevropejcev: svetlo rjava do olivna polt,
temni lasje in oči, neznatna nagnjenost k sončnim opeklinam).
2.5.2 KOŽNI RAK
Kožni rak je najpogostejša oblika raka pri ljudeh. Obstajajo številne raziskave, ki
potrjujejo, da je glavni krivec za njegov nastanek ravno UV sevanje. Poznamo tri vrste
kožnega raka (Diffey, 1991):
rak ploščatih celic;
rak bazalnih celic;
maligni melanom.
Rak bazalnih celic in rak ploščatih celic se najpogosteje pojavita na vratu in obrazu,
najpogosteje pri ljudeh s svetlimi očmi, svetlo kožo, svetlimi lasmi ter nagnjenostjo k
opeklinam in s težavami pri porjavitvi (Diffey, 1991). Ti dve obliki raka sta hkrati tudi
najpogostejši. Rak ploščatih celic se pojavi na površju kože, ki je bila pogosto
izpostavljena soncu. Opazimo ga kot bradavicam podobne rdeče ali rjave brste ali razjede.
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Rak bazalnih celic se začne kot oteklina, ki na sredini poči, s tem pa nastane razjeda z
dvignjenimi robovi (Stušek, 2005).
Maligni melanom je oblika kožnega raka, ki nastane iz pigmentnih celic kože (melanocit).
To je rak melanocitov, celic, ki tvorijo melanin. Razvije se iz drobnih ploščatih peg ali
maternih znamenj. Melanom je najbolj nevarna oblika raka, saj pošilja po limfi ali krvi
zasevke, ki se zelo hitro širijo po telesu in zanesejo raka v druge notranje organe, kot so
pljuča, jetra, itd. (Diffey, 1991; Stušek, 2005).
Zelo pomembno je, da smo pozorni na kakršnekoli spremembe na koži in poiščemo nasvet
zdravnika, če opazimo sumljive spremembe na svoji koži (Stušek, 2005).
2.5.2.1 PRIMARNA PREVENTIVA

Primarna preventiva kožnega raka skuša posredovati znanje ter spremeniti stališča in
prepričanja ljudi o sončni svetlobi, da bi zmanjšali izpostavljanje njenemu delovanju.
Primarna preventiva malignih tumorjev kože je usmerjena predvsem v zmanjšanje
izpostavljanja soncu ter v ozaveščanje o škodljivosti in zaščiti. Zaradi preventivnih
programov lahko ponekod v svetu že opazimo znižano umrljivost zaradi malignega
melanoma kože. Primer je Avstralija, kjer izvajajo nacionalne programe kontrole kožnega
raka že od poznih 70-ih let. Opazili so spremembe v poznavanju, stališčih in vedenju ljudi
v odnosu do zagorelosti in zaščite pred soncem. Ljudje so postali pozornejši na spremembe
na koži, čemur sledita zgodnejša diagnostika in zdravljenje, opažajo pa tudi manjšo
umrljivost (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Zbolevanje za kožnim rakom je sicer najpogostejše v Avstraliji, saj za vsaj eno obliko
kožnega raka zbolita dva od treh prebivalcev. Vsako leto obravnavajo in zdravijo 140.000
primerov kožnega raka, več tisoč primerov pa ne diagnosticirajo pravočasno. Zaradi
kožnega raka vsako leto umre približno tisoč ljudi, večina (85 %) zaradi malignega
melanoma (Arthey in Clarke, 1995).
V Sloveniji je primerov epiteljskih vrst kožnega raka in malignega melanoma kože
bistveno manj kot v bolj ogroženih predelih sveta bliže ekvatorju. Kljub temu po letu 1980
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tudi pri nas beležimo porast malignega melanoma kože. Tveganje za njegov nastanek zelo
hitro narašča, poleg tega je v Sloveniji velik delež bolezni odkrit šele v napredovalnih
stadijih, ko se možnost ozdravitve bistveno zmanjša. Zato se vedno bolj pojavlja potreba
po stalni zdravstveni vzgoji prebivalstva, da bodo prepoznali začetne znake malignega
melanoma kože in izvajali zaščitne ukrepe pred škodljivimi učinki okolja (Benedičič-Pilih
in Bartenjev, 2001).
Bartenjev in Benedičič-Pilih trdita, da je najboljša zaščita naravni pristop k zaščiti pred
soncem, ki vključuje iskanje sence, uporabo obleke in pokrival. Poleg tega imajo zaradi
uporabnosti in široke reklamiranosti pomembno vlogo pri dodatni zaščiti različni pripravki
za zaščito pred soncem (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Ameriška priporočila so povzeta v naslednjih točkah (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001):
omejitev izpostavljanja UV sevanju, zlasti med 10. in 16. uro;
uporaba zaščitne obleke in sončnih očal;
uporaba pripravkov za zaščito pred soncem s sončnim zaščitnim faktorjem (ZF
oziroma angleško »sun protection factor« – SPF) 15 ali več, vključno z zaščitnimi
pripravki s SPF za zaščito ustnic;
izogibanje uporabi naprav za umetno proizvajanje UV žarkov;
zaščita otrok do starosti 6 mesecev z uporabo klobuka, ustrezne obleke in sence
namesto z uporabo kemičnih pripravkov za zaščito pred soncem;
spodbujanje k izvajanju pravila sence: poišči senco, kadar senca tvojega telesa
postane krajša od dolžine telesa.
Omejitev izpostavljanja UV sevanju
Preventivni programi dežel, ki imajo veliko sončnih dni, spodbujajo omejitev časa, ki ga
prebivalstvo preživi na soncu. V povprečju se 80 % izpostavljanja soncu zgodi brez
namere za porjavitev kože, ob službenih in vsakdanjih obveznostih. Opozarjajo tudi, da je
potrebno stalno zaščitno vedenje in ne le ko smo na počitnicah na obali. Priporočen je
zgodnji začetek preventive, pomembno vlogo pri tem imajo starši, učitelji, vzgojitelji,
kopalniški mojstri, popularne osebe in drugi vzorniki s svojim zgledom. Najpomembneje
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je, da se soncu ne izpostavljamo v opoldanskem delu dneva, ko doseže Zemljino površino
okrog 60 % dnevnega UVB sevanja v samo štirih urah (med 10. in 14. oz. 11. in 15. uro)
(Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Zaščitne obleke in pokrivala
Dobra zaščitna obleka zniža UV sevanje na površini kože za vsaj 95 %, prednost pa je tudi
v tem, da ni stranskih učinkov v obliki alergij in draženj. Ohlapna obleka iz lahkih
materialov, ki pokriva čim večji del telesa in omogoča zadostno gibanje zraka, deluje na
koži celo hladneje, kot če kožo neposredno izpostavljamo soncu. UV prehodnost je
odvisna od vrste vlaken, saj imajo različna vlakna različen absorpcijski spekter. UV
sevanje prehaja preko por med vlakni in s presevanjem skozi vlakna (Benedičič-Pilih in
Bartenjev, 2001).
Na učinkovitost zaščite vplivajo tudi (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001):
barva tkanine (svetlo obarvane tkanine so bolje prehodne od temnejših in živo
obarvanih, tekstilu pa dodajajo posebne UV absorberje);
teža tkanine (boljšo zaščito nudijo težje tkanine);
vsebnost vode (višji zaščitni faktor imajo suha oblačila, izjema so oblačila iz
viskoze in svile);
starost oziroma obraba tkanine (bombažnim tkaninam se po prvem pranju zaščitni
faktor zviša – krčenje, po dolgotrajni uporabi pa upada).
Pri zaščitni sposobnosti oblačil je bolj pomembna gostota tkanine (gosto tkani materiali so
boljša zaščita) kot pa vrsta tkanine. Po avstralsko-novozelandskem standardu AS/NZS
4399 imajo oblačila, ki ščitijo pred UV sevanjem, na etiketi oznako UPF (zaščitni UV
faktor oblačil). UPF se nanaša na izmerjeno zaščitno sposobnost nove tkanine. Na voljo so
tudi pralna sredstva, ki imajo dodan širokospektrski UV absorber Tinosord FD, s katerimi
lahko ohranimo ali celo izboljšamo zaščitno sposobnost tkanin pred prehajanjem UV
žarkov (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Za zaščito glave priporočajo uporabo klobuka, ki ima vsaj od 7,5 do 10 cm široke krajce in
je iz gostega materiala, ali čepice s ščitnikom v legionarskem stilu s podaljškom za zaščito
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vratu. Za zaščito oči in vek so priporočljiva zaščitna očala z deklarirano zaščito UVA in
UVB (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Pripravki za kemično zaščito pred soncem
Pred UV žarki delujejo zaščitno razne emulzije, oljne raztopine, hidrogeli in sredstva za
zaščito ustnic. Ti pripravki so namenjeni dodatni zaščiti v pogojih, ko naravna zaščita ni
zanesljiva, in na predelih telesa, ki so stalno izpostavljeni soncu. V zadnjih letih je uporaba
teh sredstev postala najpopularnejši način zaščite pred soncem, vendar moramo paziti, da
ne nadomesti naravne zaščite ali da ni namenjena podaljševanju izpostavljanja soncu. V
preteklosti so kemični pripravki za zaščito vsebovali različne UV filtre, ki so z absorpcijo
ali odbojem preprečevali delovanje predvsem UVB sevanja. UVB žarki so tisočkrat
močnejši povzročitelj rdečine kot UVA žarki. Danes ti pripravki vsebujejo tudi snovi, ki
zmanjšujejo prehajanje UVA žarkov v kožo. Ti imajo daljšo valovno dolžino in so
energetsko revnejši kot UVB žarki, a prodirajo globlje v kožo. Bazalno plast vrhnjice
nezaščitene kože doseže le 10 % UVB sevanja. UVA sevanje je glavni krivec za staranje
kože, saj prodira globoko v usnjico (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Zaščito pred UVB žarki opredeljujejo sončni zaščitni faktorji (SPF), ki so s številko
označeni na embalaži izdelka. SPF je po definiciji razmerje med energijo UVB sevanja, ki
povzroči minimalno rdečino na zavarovani koži, in energijo sevanja, ki povzroči
minimalno rdečino na nezavarovani koži. Če ima torej določen pripravek SPF 4, to
pomeni, da smo lahko na soncu štirikrat dlje, kot če bi bili nezavarovani. SPF je v Evropi
določen pri nanašanju zaščitnega faktorja v količini 1,5 mg/cm 2, v ZDA pa 2,0 mg/cm2.
Raziskave so pokazale, da v praksi na kožo nanašamo le 0,5-1,0 mg/cm2. To pomeni, da se
SPF lahko zmanjša tudi za več kot polovico. Za UVA sevanje ni splošno priznanih
standardiziranih testnih metod, saj ni takojšnje vidne in merljive posledice na koži
(Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Zaščitne pripravke nanašamo na hladno in suho kožo pred začetkom izpostavljanja soncu
na vse izpostavljene dele. Če nanesemo zadostno količino pripravka, porabimo za enkratni
nanos tretjino ali četrtino celotne vsebine, kar v praksi pomeni, da nanesemo na vsako
okončino, prednjo in zadnjo stran trupa in glavo z vratom po 5 ml oz eno čajno žličko
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pripravka. Nanašanje ponovimo po plavanju, močnem znojenju, brisanju z brisačo,
priporočljivo pa je tudi na vsaki dve uri izpostavljanja soncu. Uporaba kakovostnih
širokospektralnih pripravkov je priporočljiva vsak dan, saj je 80 % izpostavljanja soncu
naključno (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).

Nekateri tovrstni pripravki so vodoodporni, odporni za znojenje, drgnjenje, imajo dodana
antioksidativna sredstva ali repelente. Poleg tega pa obstajajo posebne oblike pripravkov,
ki so namenjene bolnikom z nekaterimi dermatozami (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Nekateri visoko zaščitni pripravki vsebujejo višji delež delujočih UV blokatorjev, npr.
cinkov oksid in titanov dioksid. Najpogosteje se uporabljajo za zaščito najbolj
izpostavljenih točk v ekstremnih pogojih (smučanje). Za ustnice obstajajo prilagojene
oblike pripravkov, ki nimajo grenkega okusa (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
Pripravki za zaščito pred sončenjem oziroma njihove sestavine so v ZDA strogo
kontrolirani zaradi morebitne škodljivosti. Do zdaj še nobena raziskava ni potrdila
kancerogenosti pripravkov za zaščito pred soncem, ki jim je bila po obsežnih testiranjih
dovoljena široka uporaba. Ugotovili pa so, da se je z uporabo pripravkov za zaščito z
višjim SPF podaljšalo rekreativno izpostavljanje soncu (Benedičič-Pilih in Bartenjev,
2001).
Še vedno ne poznamo standardne metode, s katero bi merili fotostabilnost sončnih krem.
Znanstveniki so v raziskavah ugotovili, da precej krem ni fotostabilnih, zato predlagajo, da
se uvede standardizirana metoda in da se fotostabilnost označi na etiketi sončne kreme.
Prav tako nimamo mednarodne standardizirane metode za merjenje UVA zaščite, zato je v
uporabi več različnih načinov merjenja (Gonzalez, 2007).
Izogibanje uporabi naprav za umetno sončenje
Vsaka porjavelost kože pomeni poškodbo kože. Izpostavljanje napravam za umetno
porjavitev je tako odsvetovano, čeprav nas porjavelost nekoliko ščiti pred sončnimi
opeklinami. To pa je glavni razlog za razvoj solarijev, naprav, ki s sevanjem različnih
delov UV spektra nadomeščajo sonce. Tako vrsto sončenja imenujemo »umetno sončenje«
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in naj bi bilo varnejše, saj se zmanjša možnost razvoja opeklin. Vendar to velja samo v
tipih solarijev, ki sevajo pretežno UVA žarke. Žal pa se v teh napravah pogosto uporabljajo
svetila, ki sevajo tudi UVB žarke, saj je porjavitev v tem primeru hitrejša. Izpostavljanje
UV žarkom spodbuja fotostaranje kože, razvoj atipičnih melanocitnih proliferacij, lentig,
fototoksičnih in fotoalergijskih reakcij na zdravila ter imunosupresije kože. Pogoste so tudi
opekline, saj se solarijev ne uporablja vedno pravilno in so slabo vzdrževani (BenedičičPilih in Bartenjev, 2001).
Zaščita otrok do starosti 6 mesecev
Uporaba pripravkov za zaščito pred soncem pri otrocih, mlajših od 6 mesecev, je
odsvetovana, najboljša zaščita v tem primeru sta obleka ali senca (Benedičič-Pilih in
Bartenjev, 2001).
Za ustrezno tvorbo vitamina D v koži zadošča kratkotrajno izpostavljanje soncu: dvakrat
do trikrat na teden po petnajst minut (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).
UV indeks in pravilo sence
V medijih lahko poleg vremenske napovedi zasledimo tudi napoved UV indeksa, ki nas
obvešča o najvišji dnevni intenziteti UV sevanja, ki doseže Zemljino površje v določenem
kraju opoldne. Dnevni UV indeks je izračunan na podlagi podatkov o debelini ozonske
plasti in stopnji oblačnosti nad določenim območjem.
Eden izmed koristnih načinov ugotavljanja izpostavljenosti UV sevanju je opazovanje
lastne sence: kadar je senca telesa daljša od telesa je izpostavljenost relativno nizka, kratka
senca pa pomeni visoko stopnjo UV sevanja (Benedičič-Pilih in Bartenjev, 2001).

2.5.3 SEZNANJENOST S TEMATIKO UV SEVANJA
Ultravijolične (UV) žarke v vsakdanjem življenju uporabljamo v različne koristne namene,
med drugim za iskanje ponarejenih bankovcev in potnih listov, razkuževanje v bolnišnicah,
zdravljenje določenih bolezni. Manjšo količino UV žarkov oddajajo tudi televizije in
računalniški monitorji. Čeprav nas UV žarki spremljajo na vsakem koraku, večina ljudi,
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med njimi tudi učencev, ne ve veliko o UV žarkih in njihovih učinkih, posledicah
(Morimoto, 2002).
Večina učencev ima izkušnje s sončenjem in opeklinami, izraz UV sevanje jim je poznan,
a te teme ne poznajo podrobno (Morimoto, 2002).
Filiz in drugi (2006) so v raziskavi med srednješolci ugotovili, da se znanje o zaščiti pred
kožnim rakom s starostjo poveča. Ugotovili so, da so dekleta previdnejša in se pogosteje
zaščitijo pred sončnimi opeklinam, da pogosteje uporabljajo sončne kreme in pokrivala, ko
so na soncu. V raziskavi so ugotovili tudi, da imajo študentje, ki so pogosteje dobili
opekline, manj znanja o kožnem raku. Skoraj polovica testirancev se zaveda pomembnosti
uporabe sončnih krem, vendar jih ne uporabljajo pravilno ali pa uporabljajo neustrezen
zaščitni faktor. Mladi so prepričani, da sončna krema, še posebno z visokim zaščitnim
faktorjem, preprečuje, da bi porjaveli. Učenci, ki so imeli višje izobražene starše, so na
soncu preživeli več časa, vendar so pogosteje uporabljali sončne kreme. To lahko
povežemo z napačnim prepričanjem, da smo lahko, če se zaščitimo, na soncu dlje.
Podobno so ugotovili tudi Kristjansson, Ullen in Helgason (2004). Ugotovili so, da so
ženske bolj ozaveščene glede UV sevanja in zaščite pred njim kot moški. Odrasli imajo
več znanja o zaščiti pred negativnimi učinki UV sevanja kot mladi. Več kot 90 %
udeležencev v raziskavi se zaveda, da opekline povečajo verjetnost, da zbolijo za kožnim
rakom. Približno 40 % mladih in 30 % odraslih uporablja kot edino zaščito pred
opeklinami sončno kremo. Testiranci, ki imajo občutljivo kožo, in tisti, ki imajo višjo
izobrazbo, upoštevajo večino priporočil glede zaščite pred negativnimi vplivi UV sevanja.
Ugotovili so, da le približno polovica ve, kaj pomeni zaščitni faktor na sončni kremi, druga
polovica je namreč mislila, da pomeni število ur, ki jih lahko preživimo na soncu.
Alberg in drugi (2002) so v raziskavi med mladimi ugotovil, da imajo dekleta več znanja o
nevarnostih UV sevanja, bolje poznajo načine zaščite in pogosteje uporabljajo sončne
kreme. Nasprotno od udeležencev v Filizovi (2006) raziskavi so pri njih fantje tisti, ki
pogosteje uporabljajo pokrivala.
Jones in drugi (2006) so raziskovali irsko populacijo. Tudi oni so ugotovili, da ženske
pogosteje uporabljajo sončne kreme kot moški. Ugotovili so, da Irci ne uporabljajo pogosto
solarijev, med tistimi, ki jih, je večina žensk (81 %).
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2.5.4. VKLJUČEVANJE VSEBIN O UV SEVANJU V POUK
V tabelah 15 in 16 v prilogi 1 so prikazane teme v učnih načrtih druge in tretje triade
devetletne osnovne šole (predmeti: naravoslovje in tehnika, naravoslovje, biologija,
kemija, fizika, poskusi v kemiji, kemija v okolju in okoljska vzgoja) in splošne gimnazije
(biologija, kemija in fizika), ki se navezujejo na UV sevanje in ustrezno zaščito pred
njegovimi negativnimi učinki. Kot lahko razberemo iz tabele, je v učnih načrtih precej tem,
pri katerih lahko učencem razložimo veliko o UV sevanju ter njegovih negativnih in
pozitivnih učinkih.

Tudi v literaturi najdemo podoben primer uvrstitve vsebin, povezanih z UV sevanjem, v
učni načrt. Učencem lahko posredujemo znanje o zaščiti pred škodljivimi učinki UV
sevanja pri naravoslovnih predmetih, kjer učenci spoznavajo zgradbo in funkcije kože,
očesa in imunskega sistema ter hkrati učinke UV sevanja. Prav tako lahko omenjeno temo
predstavimo pri drugih predmetih, kot so matematika, umetnost, jezik, okoljevarstvene
študije, geografija in podobno (World health organization, 2003).

Tudi Loescher in drugi (1995) so v svoji raziskavi ugotovili, da je izobrazba otrok na
področju zaščite pred UV sevanjem zelo pomembna, saj so otroci občutljivejši za škodljive
učinke UV sevanja, poleg tega jim bo tako vedenje postalo nekaj vsakdanjega in bodo
poskrbeli za svoje zdravje.
2.5.4.1 PRIMERI AKTIVNOSTI ZA UČENCE, POVEZANE S TEMATIKO UV SEVANJA

merjenje učinkovitosti sončnih krem (Volz in DeMoss, 2007) z UV senzorji
Vernier;
merjenje količine UV sevanja, ki ga prepustijo oblačila, z UV senzorji Vernier;
merjenje količine UV sevanja, ki ga prepustijo očala, z UV senzorji Vernier;
merjenje UV sevanja v različnih letnih časih, različnem vremenu z UV senzorji
Vernier;
eksperiment s tonikom, ki ga uporabimo kot vir kinina ter s tem dokažemo, da
svetloba sonca vsebuje tudi UV svetlobo (UCAR, 2012);
izdelava plakata o zaščiti pred negativnimi učniki UV sevanja (World health
organization, 2003);
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igra vlog (ena skupina učencev je proti izdelavi snovi, ki negativno vplivajo na
debelino ozonske plasti, druga skupina učencev izdelavo snovi podpira) (World
health organization, 2003);
sajenje dreves v bližini šole, ki bodo omogočala več sence (World health
organization, 2003);
izdelava pokrivala iz papirja (World health organization, 2003).
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3 EKSPERIMENTALNO DELO
3.1 CILJI RAZISKAVE
Izvedli smo raziskavo, s katero smo preverili, kakšni so znanje, stališča in vedenje
učencev, dijakov in bodočih učiteljev o UV sevanju in njegovi škodljivosti. Zanimalo nas
je tudi, ali se bodo znanje, stališča in vedenje učencev, dijakov in bodočih učiteljev
spremenila po izvedeni učni enoti o UV sevanju in njegovih učinkih (intervenciji) ter ali
nanje vpliva oblika izvedbe eksperimentalnega dela (učiteljeva demonstracija oziroma
samostojna izvedba eksperimenta) znotraj učne enote.

Raziskali smo, ali obstajajo razlike:
v znanju testirancev o UV sevanju in njegovih učinkih na žive organizme pred in
po izvedeni učni enoti o UV sevanju in njegovih učinkih glede na raven šolanja in
obliko

eksperimentalnega

dela

(demonstracija

ali

samostojna

izvedba

eksperimenta);
v ocenah različnih vidikov odnosa do UV sevanja in njegovih učinkov na žive
organizme pred in po izvedeni učni enoti o UV sevanju in njegovih učinkih glede
na spol testirancev in raven šolanja;
v izražanju zanimanja za učenje o UV sevanju in njegovih učinkih na žive
organizme pred in po izvedeni učni enoti o UV sevanju in njegovih učinkih glede
na spol testirancev, raven šolanja in obliko eksperimentalnega dela (demonstracija
ali samostojna izvedba eksperimenta).

3.2 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
Za namen raziskave so bili razviti merski instrumenti in učna enota s področja
ultravijoličnega sevanja in njegovih učinkov, ki je obsegala dve učni uri.
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Vsi učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so dva tedna pred izvedbo učne ure rešili
anketo (priloga 2), ki smo jo pozneje analizirali. Z anketo smo preverili znanje o UV
sevanju in stališča do UV sevanja in njegovih učinkov.

V raziskavi smo pri eni skupini testirancev uporabili skupinsko delo, pri katerem so
testiranci sami izvedli eksperiment, pri drugi skupini pa frontalno obliko z
demonstracijskim eksperimentom.

Glede na izvedbo pouka smo testirance razdelili v dve skupini, tako da smo v treh oddelkih
izvedli demonstracijo eksperimenta (kontrolna skupina), v šestih oddelkih pa so testiranci
eksperiment izvajali sami (eksperimentalna skupina). Pouk je potekal v skladu z
učiteljevimi pripravami za izvedbo pouka (priloga 3, priloga 4). Pri obeh načinih izvedbe
pouka je bil enak zaključni del, v katerem smo testirancem prek PowerPoint predstavitve
(priloga 7) predstavili novo snov, in del učne ure, v katerem so samostojno prebrali
zgibanko (priloga 8) ter izpolnili delovne liste, ki so se navezovali na snov v zgibanki.
Razlika pri izvedbi je bila le v načinu izvedbe eksperimentalnega dela. Delovne liste so
sproti izpolnjevali testiranci vseh skupin, na koncu učne ure so delovne liste oddali. Potek
izvedbe eksperimentalnega dela učne enote je prikazan v sliki 10. Po končani učni uri so
testiranci izpolnili tudi anketni vprašalnik o mnenju o uri (priloga 9).

Eksperiment, ki smo ga uporabili pri raziskavi, smo priredili po eksperimentu, ki je opisan
v Volz in DeMoss (2007). Pri eksperimentu učenci nanesejo majhno količino sončne
kreme na folijo ter z UV senzorjem (Vernier) izmerijo, koliko UV sevanja prepušča krema.
Podrobnejši potek eksperimenta je opisan na delovnem listu 1 (priloga 5).
Vsi testiranci, ki smo jih vključili v raziskavo, so dva tedna po izvedbi učne ure znova
rešili anketo (priloga 2), s katero smo preverili, ali obstajajo razlike v osvojenem znanju
glede na različno obliko izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku, glede na raven šolanja
in glede na količino sončenja ter razlike v ocenah različnih vidikov stališč glede na raven
šolanja in spol, različno obliko izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku in količino
sončenja ter razlike v izražanju zanimanja za učenje o UV sevanju glede na raven šolanja
in spol, različno obliko izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku in količino sončenja.

35

Jasmina Kumar, Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem, 2012

IZVEDBA

VSEBINA

znanje, stališča,
vedenje

ČASOVNI POTEK

Preizkus znanja
po izvedbi pouka

POUK
(samostojna
izvedba
eksperimenta)

znanje, stališča,
vedenje

2 tedna po
pouku

POUK
(demonstracija
eksperimenta)

Predpreizkus
znanja

Eksperimentalna
skupina

2 tedna pred
poukom

Kontrolna
skupina

Slika 10: Potek raziskave.

3.3 VZOREC
V raziskavo smo vključili deset oddelkov učencev devetletne osnovne šole (osem oddelkov
8. razreda in dva oddelka 9. razreda), štiri oddelke srednje zdravstvene šole (1. letnik), dva
oddelka gimnazije (2. letnik) in dva oddelka študentov pedagoške smeri biologije (2.
letnik).
Učno enoto smo izvedli le v petih oddelkih 8. razreda, dveh oddelkih gimnazije (2. letnik)
in dveh skupinah študentov pedagoške smeri biologije (2. letnik), zato smo v nadaljnjo
raziskavo vključili le omenjene testirance. Vseh učencev, dijakov in študentov, vključenih
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v raziskavo, je bilo 144, od tega 98 učencev osnovne šole, 27 gimnazijcev in 19 študentov
pedagoške smeri biologije.
Demonstracijo eksperimenta smo izvedli pri 53 učencih in dijakih; samostojno je
eksperiment izvedlo 91 učencev, dijakov in študentov.
Povprečna starost učencev OŠ je bila 13,1 (SD = 0,43), povprečna starost dijakov 16,2 (SD
= 0,42), povprečna starost študentov pa 20,7 (SD = 0,93).

Tabela 1: Deskriptivna statistika končnega vzorca glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela
pri pouku in spol učenca.
Izvedba eksperimentalnega dela pri pouku
Spol

Samostojna izvedba

Demonstracija

eksperimenta

eksperimenta

Skupaj

n

f (%)

n

f (%)

n

f (%)

fantje

39

42,9

23

43,4

62

43,1

dekleta

52

57,1

30

56,6

82

56,9

skupaj

91

100,0

53

100,0

144

100,0

Tabela 2: Deskriptivna statistika končnega vzorca glede na raven šolanja in spol učenca.
Raven šolanja
Skupaj
Spol

Osnovna šola

Gimnazija

Fakulteta

n

f (%)

n

f (%)

n

f (%)

n

f (%)

fantje

45

45,9

15

55,6

2

10,5

62

43,1

dekleta

53

54,1

12

44,4

17

89,5

82

56,9

skupaj

98

100,0

27

100,0

19

100,0

144

100,0
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3.4 MERSKI INSTRUMENTI
V raziskavi smo uporabili naslednje merske instrumente:
test v obliki ankete;
delovni list 1;
delovni list 2;
vprašalnik o učni uri.
Test v obliki ankete (priloga 2) so testiranci rešili dva tedna pred izvedbo učne enote in
nato spet dva tedna po izvedbi učne enote. Test je bil sestavljen iz treh sklopov:
prvi sklop je vseboval podatke o testirancu, torej razred, starost, spol, šola, kako
pogosto se sonči;
z drugim sklopom smo preverili znanje testirancev, sestavljen je bil iz devetih
nalog izbirnega tipa, štirih nalog s kratkimi prostimi odgovori in ene naloge
alternativnega tipa, pri kateri so se testiranci opredelili, ali določena trditev drži ali
ne drži;
zadnji sklop se je nanašal na stališča testirancev do UV sevanja in je bil sestavljen
iz 22 trditev (tabela 4), pri katerih so se morali anketiranci odločiti, v kolikšni meri
se strinjajo s podanimi trditvami glede odnosa do UV sevanja in njegovih učinkov
oziroma v kolikšni meri trditev velja za njih. Stopnjo strinjanja so ocenjevali s
pettočkovno Likartovo lestvico (tabela 3). Negativno obrnjene trditve smo pri
obdelavi podatkov obrnili v pozitivno smer.

Tabela 3: Pomen ocen za posamezno trditev stališč glede UV sevanja.
Vrednosti lestvice

Pomen vrednosti

1

se sploh ne strinjam

2

se ne strinjam

3

se ne morem odločiti

4

se strinjam

5

se popolnoma strinjam
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Glede na faktorsko analizo so se trditve razporedile v tri kategorije (tabela 4):
1. kategorija: znanstveno-ekologistični vidik tanjšanja ozonske plasti – vpliv
človeka na povečano UV sevanje in zanimanje za učenje o UV sevanju;
2. kategorija: lastna zaščita pred negativnimi učinki UV sevanja in skrb za svoje
zdravje;
3. kategorija: estetski vidik sončenja.
Kot spodnjo mejo za razvrščanje v kategorije smo uporabili vrednosti nad 0,45. Dve trditvi
se po tem kriteriju nista razporedili v nobeno izmed kategorij, to sta »Ljudje, ki so močno
zagoreli, izgledajo lepo. (O)« in »S sončno kremo se mažem samo na morju.«, zato sta
izpadli iz nadaljnje statistične obdelave.
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Tabela 4: Faktorska razporeditev trditev o stališčih do učinkov UV sevanja.
Faktor
TRDITEV
1
ZNANSTVENO-EKOLOGISTIČNI VIDIK
Skrbi me povečanje ozonske luknje.

0,685

Če bi bilo na Zemlji več UV sevanja, bi organizmi bolj trpeli.

0,548

Človek je s svojim delovanjem odgovoren za povečanje UV sevanja v naravi.

0,492

2

3

Ko ne televiziji govorijo o problemu tanjšanja ozonske plasti, se dolgočasim.
0,668

(O)
Pripravljen/-a bi bil/-a prenehati kupovati izdelke, ki povzročajo tanjšanje

0,507

ozonske plasti.
Pomembno je, da se pred UV sevanjem zavaruje človek, za druge organizme

0,557

pa je vseeno. (O)
Zdi se mi pomembno, da se izobražujemo o problematiki tanjšanja ozonske

0,803

plasti.
Rad/-a bi izvedel/-a, kako na človeka vpliva UV sevanje.

0,703

Pripravljen/-a bi bil/-a plačati, da bi lahko znanstveniki razvili orodja za
zmanjšanje ozonske luknje.

0,555

Glede okoljskih problemov se ne obremenjujem. (O)

0,628

LASTNA ZAŠČITA IN ZDRAVJE
Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme za sončenje.

0,595

Pomembno je, da se pred sončenjem zaščitimo s kremo z visokim zaščitnim
0,581

faktorjem.
Skrbi me, da se mi bo zaradi sončenja koža hitreje postarala.

0,527

Na močnem soncu vedno oblečem lahka oblačila, ki me dovolj zavarujejo.

0,633

Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim rakom.

0,664

Na močnem soncu vedno nosim pokrivalo.

0,635

ESTETSKI VIDIK SONČENJA
Uporaba krem za sončenje je samo modna muha. (O)

0,466

Rad/-a bi obiskoval/-a/obiskujem solarije. (O)

0,688

Da bolje porjavim, se mažem s kremo za boljšo porjavitev. (O)

0,655

Uporabljam tudi sončne kreme, ki jim je potekel rok uporabe. (O)

0,602

Ljudje, ki so močno zagoreli, izgledajo lepo. (O)

izločena

S sončno kremo se mažem samo na morju.

izločena

Faktor zanesljivosti (Crombach α) (za vse trditve skupaj je 0,782)
Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer.
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Delovni list 1 (priloga 5) – »Vpliv UV sevanja na ljudi« so testiranci izpolnjevali med
izvajanjem eksperimenta. Delovni list je vseboval dve razpredelnici, v kateri so testiranci
vpisovali rezultate ter pet nalog pojasnjevanja in interpretiranja.
Delovni list 2 (priloga 6) – »Koliko sem si zapomnil?« so testiranci rešili, ko so si prebrali
zgibanko o UV sevanju in njegovih učinkih. Delovni list je vseboval sedem nalog s
kratkimi odgovori.
Vprašalnik o učni uri (priloga 9) so testiranci rešili po končani učni uri. Morali so se
opredeliti, v kolikšni meri se strinjajo z zapisanimi trditvami, ki so se navezovale na učno
enoto. Vprašalnik je vseboval 14 trditev, stopnjo strinjanja so ocenjevali s pettočkovno
Likartovo lestvico (tabela 5).
Tabela 5: Pomen ocen za posamezno trditev o mnenju o učni uri.
Vrednosti lestvice

Pomen vrednosti

1

se nikakor ne strinjam

2

se ne strinjam

3

nimam posebnega mnenja

4

se strinjam

5

se popolnoma strinjam

Vsi merski instrumenti so bili preverjeni in optimizirani v pilotski raziskavi, izvedeni
februarja 2010.

3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Podatki za anketo, izvedeno pred poukom in po pouku, so bili zbrani v tabelarični obliki in
vneseni v program MS Excel. Podatke smo nato priredili, jih vnesli v statistični program
SPSS in jih nato obdelali v skladu s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji in hipotezami.
Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med skupinami (v katere so bili testiranci
razdeljeni glede na spol, raven šolanja, količino sončenja in obliko izvedbe
eksperimentalnega dela pri pouku) smo uporabili naslednje parametrične in neparametrične
teste: t-test, Mann-Whitney U test, χ2 – preizkus, Anova test in Kruskal Wallisov test.
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3.6 ANALIZA REZULTATOV
3.6.1 HIPOTEZE
1) Med testiranci, ki pri pouku sami izvajajo eksperiment, in tistimi, ki opazujejo

demonstracijo eksperimenta, obstajajo razlike v znanju pred in po izvedeni učni
enoti v prid samostojne izvedbe eksperimenta.
2) Med testiranci, ki sami izvajajo eksperiment, in tistimi, ki opazujejo demonstracijo

eksperimenta, obstajajo razlike v odnosu do UV sevanja in njegovih nevarnosti v
prid samostojne izvedbe eksperimenta.
3) Zanimanje za učenje o UV sevanju in njegovih učinkih bo večje pri tistih

testirancih, ki bodo eksperiment izvajali sami, ne glede na spol in starost
testirancev.
4) Količina znanja in pozitiven odnos do UV sevanja in njegovih učinkov naraščata s

starostjo.
5) Zanimanje za učenje o UV sevanju in njegovih učinkih narašča s starostjo.
6) Zanimanja za učenje o UV sevanju in njegovih učinkih bo večje pri dekletih.
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3.6.2 VREDNOTENJE REZULTATOV
3.6.2.1 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA PRED IN PO IZVEDBI UČNE ENOTE

S posameznimi vprašanji v anketi smo želeli preveriti, kakšna sta predznanje in odnos do
UV sevanja in njegove škodljivosti ter kako sta se znanje in odnos do UV sevanja in
njegove škodljivosti z izvedbo učne enote spremenila.
3.6.2.1.1 ZNANJE O UV SEVANJU
Rezultati so predstavljeni za vsako nalogo posebej.
Pri analizi rezultatov znanja za posamezno nalogo glede na obliko izvedbe
eksperimentalnega dela pri pouku smo izločili študente, saj smo pri njih izvedli le učno
enoto, pri kateri so sami izvajali eksperiment, ne pa tudi demonstracije eksperimenta.

1. Naloga:
Naštej 3 načine, s katerimi se lahko zaščitimo pred UV žarki? ______________________
Pravilni odgovori: krema za sončenje, sončna očala, klobuk, zadrževanje v senci,
različna oblačila, izogibanje soncu v času največje vročine in podobno.
Točkovanje: Za 1 pravilno rešitev 0T, za 2 pravilni rešitvi 0,5 T, za 3 pravilne rešitve 1T.
Iz grafa 1A je razvidno, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 53,1 %
učencev osnovne šole, 77,8 % dijakov in 94,7 % študentov. Delno pravilno je na vprašanje
odgovorilo 28,6 % osnovnošolcev, 22,2 % srednješolcev in 5,3 % študentov. Po pouku
(graf 1B) je na vprašanje pravilno odgovorilo 81,6 % učencev osnovne šole, 92,6 %
dijakov in vsi študentje. Delno pravilno je na vprašanje po pouku odgovorilo 13,3 %
osnovnošolcev in 7,4 % srednješolcev.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo pred poukom
(χ2=23,90; df=4; p<0,001), po pouku statistično pomembnih razlik ni.
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se ne
pojavijo pri nobeni izmed različnih ravni šolanja.
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Statistično pomembne razlike glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri
pouku ter znanje pred poukom in po pouku se ne pojavijo niti pri eksperimentalni
niti pri kontrolni skupini.

A:

B:
Osnovna šola

Osnovna šola
Gimnazija

Fakulteta
Delež učencev (%)

Delež učencev (%)

Gimnazija
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

0,5
Število točk

0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fakulteta

1

0,5
Število točk

0

Graf 1: Primerjava odgovorov na 1. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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2. Naloga:
Katere vrste UV sevanj poznamo?
Pravilni odgovor: UVA, UVB, UVC.
Točkovanje: Za UVA in UVB 1T, za UVC 1T, skupaj 2T.
Iz grafa 2A lahko razberemo, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 10,2 %
učencev osnovne šole, 25,9 % dijakov in 31,6 % študentov. Delno pravilno je na vprašanje
odgovorilo 3,1 % osnovnošolcev in 3,7 % srednješolcev, pri študentih delno pravilnih
odgovorov ni bilo. Po pouku (graf 2B) je na vprašanje pravilno odgovorilo 81,6 % učencev
osnovne šole, 96,3 % dijakov in 94,7 % študentov. Delno pravilnih odgovorov po pouku
ni bilo na nobeni stopnji šolanja.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo le po pouku
(χ2=6,18; df=2; p=0,045), pred poukom statistično pomembnih razlik ni.
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se ne
pojavijo pri nobeni izmed različnih ravni šolanja.
Statistično pomembne razlike glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri
pouku in znanje pred ter po pouku ni niti pri eksperimentalni niti pri kontrolni
skupini.
B:
Osnovna šola

Osnovna šola

Gimnazija

Gimnazija

Fakulteta

Fakulteta

100
90
80
70
60
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Delež učencev (%)

Delež učencev (%)
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1

0,5
Število točk

0
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40
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20
10
0
1

0,5
Število točk

0

Graf 2: Primerjava odgovorov na 2. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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3. Naloga:
Naštej 4 negativne učinke, ki jih povzroča izpostavljenost UV sevanju?
Pravilni odgovor: opekline, kožni rak, glavobol, staranje kože, pege in podobno
Točkovanje: Za 0 pravilnih rešitev 0T, za 1 ali 2 pravilni rešitvi 0,5 T, za 3 ali 4
pravilne rešitve 1T.
Graf 3A prikazuje, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 19,4 % učencev
osnovne šole, 59,3 % dijakov in 78,9 % študentov. Delno pravilno je na vprašanje
odgovorilo 65,3 % osnovnošolcev, 40,7 % srednješolcev in 21,1 % študentov. Po pouku
(graf 3B) je na vprašanje pravilno odgovorilo 39,8 % učencev osnovne šole, 59,3 %
dijakov in 78,9 % študentov. Delno pravilno je odgovorilo 52,0 % osnovnošolcev, 33,3 %
srednješolcev in 21,1 % študentov.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo tako pred poukom
(χ2=39,25; df=4; p<0,001) kot po pouku (χ2=13,06; df=4; p=0,011).
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se ne
pojavijo pri nobeni izmed različnih ravni šolanja.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku ni statistično pomembnih razlik pri nobeni skupini.
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Graf 3: Primerjava odgovorov na 3. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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4. Naloga:
Kaj je UV indeks?
a)
b)
c)
d)
e)

Enotna mera za moč ultravijoličnega sevanja.
Žarki, ki pridejo do Zemljinega površja.
Sončno sevanje.
Indeks sevanja žarnice.
Ne vem.

Pravilni odgovor: a) Enotna mera za moč ultravijoličnega sevanja.
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T.
Iz grafa 4A vidimo, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 28,6 % učencev
osnovne šole, 59,3 % dijakov in 84,2 % študentov. Po pouku (graf 1B) je na vprašanje
pravilno odgovorilo 61,2 % osnovnošolcev, vsi srednješolci in 89,5 % študentov.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo pred poukom
(χ2=25,50; df=2; p<0,001) in po pouku (χ2=19,11; df=2; p<0,001).
Glede na znanje pred poukom in po pouku se statistično pomembne razlike ne
pojavijo pri nobeni izmed različnih ravni šolanja.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku ni statistično pomembnih razlik pri nobeni skupini.
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Graf 4: Primerjava odgovorov na 4. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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5. Naloga:
Kaj nam pove zaščitni faktor sončne kreme?
a)
b)
c)
d)
e)

Koliko časa smo lahko na soncu ne da bi dobili opekline.
Kako učinkovito preprečuje nastanek sončnih peg.
Koliko UV žarkov »vpije« izdelek.
Koliko UV žarkov »odbije« izdelek.
Ne vem.

Pravilni odgovor: a) Koliko časa smo lahko na soncu ne da bi dobili opekline.
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T.
Iz grafa 5A vidimo, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 7,1 % učencev
osnovne šole, 3,7 % dijakov in 21,1 % študentov. Po pouku (graf 2B) je na vprašanje
pravilno odgovorilo 24,5 % osnovnošolcev, 29,6 % srednješolcev in 73,7 % študentov.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo po pouku
(χ2=17,80; df=2; p<0,001), pred poukom statistično pomembnih razlik v znanju ni.
Glede na znanje pred poukom in po pouku se statistično pomembne razlike ne
pojavijo pri nobeni izmed različnih ravni šolanja.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku ni statistično pomembnih razlik pri nobeni skupini.
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Graf 5: Primerjava odgovorov na 5. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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6. Naloga:
Kakšna je formula ozona?
a)
b)
c)
d)
e)

O
O2
O3
O2Ne vem.

Pravilni odgovor: c) O3
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T.
Iz grafa 6A vidimo, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 54,1 % učencev
osnovne šole, 96,3 % dijakov in vsi študenti. Po pouku (graf 2B) je na vprašanje pravilno
odgovorilo 76,5 % osnovnošolcev, 96,3 srednješolcev in vsi študenti.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo pred poukom
(χ2=27,63; df=2; p<0,001) in po pouku (χ2=14,41; df=2; p=0,001).
Statistično pomembnih razlik glede na znanje pred poukom in po pouku ni pri
nobeni izmed različnih ravni šolanja.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku ni statistično pomembnih razlik pri nobeni skupini.
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Graf 6: Primerjava odgovorov na 6. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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7. Naloga:
Obkrožite pravilen odgovor, ki drži za ozonsko plast.
Omogoča prepuščanje večine UV sevanja.
Varuje površje Zemlje pred preveliko količino UV sevanja.
Varuje površje Zemlje pred segrevanjem.
Varuje organizme pred ekstremnimi vremenskimi pojavi.
Ne vem.

a)
b)
c)
d)
e)

Pravilni odgovor: b) Varuje površje Zemlje pred preveliko količino UV sevanja.
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T.
Iz grafa 4A vidimo, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 65,3 % učencev
OŠ, 77,8 % dijakov in 94,7 % študentov. Po pouku (graf 4B) je na vprašanje pravilno
odgovorilo 74,5 % osnovnošolcev, vsi srednješolci in vsi študenti.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo pred poukom
(χ2=7,41; df=2; p=0,025) in po pouku (χ2=21,63; df=2; p<0,001).
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se pojavijo
pri osnovnošolcih (χ2=6,72; df=1; p=0,010), pri dijakih in študentih statistično
pomembnih razlik ni.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku se statistično pomembne razlike pojavijo pri kontrolni skupini (χ2=9,62;
df=1; p=0,002), pri eksperimentalni skupini statistično pomembnih razlik ni.
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Graf 7: Primerjava odgovorov na 7. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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8. Naloga:
Obkroži katero UV sevanje ne doseže površja Zemlja?
a)
b)
c)
d)

UVA
UVB
UVC
Ne vem.

Zakaj? ______________________________________________________________
Pravilni odgovor: c) UVC; razlaga: Razlog sta Zemljina atmosfera in ozonska plast, ki
ne prepušča UVC sevanja.
Točkovanje: Za pravilen odgovor 0,5T, za utemeljitev 0,5T, skupaj 1T.

Iz grafa 8A vidimo, da je na prvi del vprašanja pravilno odgovorilo 23,5 % osnovnošolcev,
25,9 % srednješolcev in 21,1 % študentov. Po pouku (graf 1B) je na prvi del vprašanja
pravilno odgovorilo 63,3 % učencev osnovne šole, 77,8 % dijakov in 84,3 % študentov.
Statistično pomembnih razlik glede na raven šolanja ni bilo niti pred poukom niti
po pouku.
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se pojavijo
pri dijakih (χ2=4,17; df=1; p=0,041), pri osnovnošolcih in študentih statistično
pomembnih razlik ni.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku ni statistično pomembnih razlik pri nobeni izmed skupin.
Iz grafa 8C lahko razberemo, da je na drugi del vprašanja pred poukom pravilno
odgovorilo 6,1 % učencev, 3,7 % srednješolcev in noben študent. Po pouku pa je na drugi
del vprašanja odgovorilo 23,5 % osnovnošolcev, 14,8 % dijakov in 15,8 % študentov.
Glede na raven šolanja tudi tu ni bilo statistično pomembnih razlik niti pred
poukom niti po pouku.
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se pojavijo
pri osnovnošolcih (χ2=5,45; df=1; p=0,020), pri drugih skupinah ni statistično
pomembnih razlik.
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Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku ni statistično pomembnih razlik pri nobeni izmed skupin.
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Graf 8: Primerjava odgovorov na prvi del 8. vprašanja pred poukom (A) z odgovori po
pouku (B) ter drugega dela 8. vprašanja (C) pred poukom z odgovori po pouku glede na
raven šolanja.
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9. Naloga:
Katera oblika UV sevanja je človeku najbolj nevarna ob daljši izpostavljenosti?
a)
b)
c)
d)

UVA
UVB
UVC
Ne vem.

Pravilni odgovor: c) UVC
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T.
Opomba: Mišljeno je sevanje preko atmosfere.

Iz grafa 9A vidimo, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 27,6 % učencev
osnovne šole, 11,1 % dijakov in 21,1 % študentov. Po pouku (graf 9B) je na vprašanje
pravilno odgovorilo 30,6 % osnovnošolcev, 18,5 % srednješolcev in 31,6 % študentov.
Statistično pomembnih razlik glede na raven šolanja ni niti pred poukom niti po
pouku.
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se ne
pojavijo pri nobeni izmed skupin.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku ni statistično pomembnih razlik pri nobeni izmed skupin.
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Graf 9: Primerjava odgovorov na 9. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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10. Naloga:
Šola organizira športni dan na Triglav. Zunaj je lep sončen dan. Približno predpostavite
kakšna je takrat jakost UV sevanja v gorah v primerjavi z UV sevanjem v nižinskih
predelih?
a)
b)
c)
d)
e)

Enaka.
1x večja.
2x večja.
Manjša.
Ne vem.

Pravilni odgovor: c) 2x večja.
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T.
Iz grafa 10A je razvidno, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 48,0 %
osnovnošolcev, 29,6 % srednješolcev in 68,4 % študentov. Po pouku (graf 10B) je pravilni
odgovor izbralo 70,4 % osnovnošolcev, 77,8 % srednješolcev in 73,7 % študentov.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo pred poukom
(χ2=6,80; df=2; p=0,033), po pouku pa statistično pomembnih razlik glede na raven
šolanja ni.
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se pojavijo
pri učencih osnovne šole (χ2=12,27; df=1; p<0,001) in srednješolcih (χ2=4,91;
df=1; p=0,027), pri študentih pa statistično pomembnih razlik ni.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku se statistično pomembne razlike pojavijo tako pri eksperimentalni skupini
(χ2=9,42; df=1; p=0,002) kot pri kontrolni skupini (χ2=5,82; df=1; p=0,016).
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Graf 10: Primerjava odgovorov na 10. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.
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11. Naloga:
Kateri izmed naštetih dejavnikov vpliva na tanjšanje ozonske plasti?
a)
b)
c)
d)
e)

CFC
PCB
Pesticidi.
CO2
Ne vem.

Pravilni odgovor: a) CFC.
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T.
Iz grafa 11A je razvidno, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 11,2 %
osnovnošolcev, 22,2 % srednješolcev in 68,4 % študentov. Po pouku (graf 11B) je pravilni
odgovor izbralo 38,8 % osnovnošolcev, 70,4 % srednješolcev in 57,9 % študentov.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo pred poukom
(χ2=26,25; df=2; p<0,001) in po pouku (χ2=9,48; df=2; p=0,009).
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se pojavijo
pri učencih osnovne šole (χ2=14,86; df=1; p<0,001) in pri srednješolcih (χ2=4,91;
df=1; p=0,027), pri študentih statistično pomembnih razlik ni.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku se statistično pomembne razlike pojavijo pri eksperimentalni skupini
(χ2=13,98; df=1; p<0,001) in tudi pri kontrolni skupini (χ2=8,43; df=1; p=0,004).
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Graf 11: Primerjava odgovorov na 11. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B) glede na
raven šolanja.

55

Jasmina Kumar, Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem, 2012

12. Naloga:
Katero sevanje je najbolj nevarno za organizme ob daljši izpostavljenosti? Pomagaj si s
priloženo sliko.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Radijski valovi.
Gama žarki.
UVA
UVB
Infrardeče sevanje
UVC
X-žarki.
Vidna svetloba.
Ne vem.

Pravilni odgovor: b) Gama žarki.
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T.
Iz grafa 12A je razvidno, da je na vprašanje pred poukom pravilno odgovorilo 24,5 %
učencev osnovne šole, 74,1 % dijakov in 68,4 % študentov. Po pouku (graf 12B) je
pravilno odgovorilo 18,4 % osnovnošolcev, 44,4 % srednješolcev in 47,4 % študentov.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo tako pred poukom
(χ2=29,37; df=2; p<0,001) kot tudi po pouku (χ2=11,85; df=2; p=0,003).
Statistično pomembne razlike glede na znanje pred poukom in po pouku se pojavijo
pri učencih osnovne šole (χ2=14,04; df=1; p<0,001), pri srednješolcih in študentih
statistično pomembnih razlik ni.
Glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje pred ter po
pouku se statistično pomembne razlike pojavijo tako pri eksperimentalni skupini
(χ2=19,78; df=1; p<0,001) kot tudi pri kontrolni skupini (χ2=4,15; df=1; p=0,042).
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Graf 12: Primerjava odgovorov na 12. vprašanje pred poukom (A) z odgovori po pouku (B)
glede na raven šolanja.
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13. Naloga:
Obkroži ustrezen odgovor.
TRDITEV

ODGOVOR

13a: Jakost UV sevanja je v gorah večja kot v nižinah.

drži / ne drži / ne vem

13b: Ozonska plast se tanjša zaradi povečane količine CO2 v ozračju.

drži / ne drži / ne vem

13c: Porjavelost pomeni, da je koža zdrava.

drži / ne drži / ne vem

13d: UVA sevanje je za človeka bolj nevarno kot UVC sevanje.

drži / ne drži / ne vem

13e: Melanin v koži nas varuje pred škodljivimi učinki UV sevanja.

drži / ne drži / ne vem

13f: Pogosto sončenje v solarijih pozitivno vpliva na zdravje.

drži / ne drži / ne vem

13g: Ko smo izpostavljeni sončni svetlobi se v našem telesu tvori vitamin D.
13h: Povečano UV sevanje deluje samo na človeka, na druge organizme
nima učinka.
13i:Pri pretiranem sončenju obstaja možnost, da zbolimo za kožnim rakom.

drži / ne drži / ne vem
drži / ne drži / ne vem

13j: Ozonska luknja je največja nad Evropo.

drži / ne drži / ne vem

13k: Zaščitni faktor 50 je dvakrat bolj učinkovit kot zaščitni faktor 25.
13l: Povečano UV sevanje je eden od glavnih razlogov za zmanjševanje
življenjske pestrosti.

drži / ne drži / ne vem

drži / ne drži / ne vem

drži / ne drži / ne vem

Pravilni odgovor je zapisan krepko.
Točkovanje: Za pravilen odgovor 1T, za napačen odgovor ali odgovor ne vem 0T.
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Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na pravilne in napačne pri 13. nalogi glede na raven
šolanja.
Naloga

Osnovna šola
f (%)
pravilno

napačno

Gimnazija
f (%)
napačno

pravilno

13a pred poukom 77,6
22,4
77,8
22,2
13a po pouku
86,7
13,3
85,2
14,8
13b pred poukom 19,4
80,6
18,5
81,5
13b po pouku
38,8
61,2
77,8
22,2
13c pred poukom 66,3
33,7
74,1
25,9
13c po pouku
76,5
23,5
85,2
14,8
13d pred poukom 26,5
73,5
11,1
88,9
13d po pouku
32,7
67,3
37,0
63,0
13e pred poukom 30,6
69,4
66,7
33,3
13e po pouku
48,0
52,0
51,9
48,1
13f pred poukom 79,6
20,4
92,6
7,4
13f po pouku
83,7
16,3
96,3
3,7
13g pred poukom 26,5
73,5
37,0
63,0
13g po pouku
50,0
50,0
88,9
11,1
13h pred poukom 75,5
24,5
92,6
7,4
13h po pouku
74,5
25,5
96,3
3,7
13i pred poukom 86,7
13,3
100
0,0
13i po pouku
88,8
11,2
96,3
3,7
13j pred poukom 58,2
41,8
81,5
18,5
13j po pouku
64,3
35,7
74,1
25,9
13k pred poukom 21,4
78,6
18,5
81,5
13k po pouku
44,9
55,1
66,7
33,3
13l pred poukom 42,9
57,1
44,4
55,6
13l po pouku
39,8
60,2
37,0
63,0
Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *.

χ2 - preizkus

Fakulteta
f(%)
pravilno

napačno

84,2
94,7
42,1
68,4
94,7
94,7
42,1
36,8
63,2
63,2
94,7
100,0
89,5
100,0
84,2
89,5
94,7
100,0
57,9
94,7
26,3
68,4
26,3
63,2

15,8
5,3
57,9
31,6
5,3
5,3
57,9
63,2
36,8
36,8
5,3
0,0
10,5
0,0
15,8
10,5
5,3
0,0
42,1
5,3
73,7
31,6
73,7
36,8

χ2

df

p

0,46
1,31
4,42
15,85
6,41
4,59
6,02
0,26
15,48
1,49
5,22
8,77
27,12
26,25
4,73
9,23
7,30
5,22
5,12
7,29
0,40
6,36
1,97
3,94

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,797
0,520
0,109
<0,001*
0,040*
0,101
0,049*
0,879
<0,001*
0,475
0,074
0,012*
<0,001*
<0,001*
0,094
0,010*
0,026*
0,073
0,078
0,026*
0,820
0,042*
0,374
0,139

Tabela 6 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov pri 13. nalogi na pravilne in
napačne glede na raven šolanja. Učenci so se morali pri tej nalogi opredeliti, ali je napisana
trditev pravilna ali napačna. Kot napačni odgovor smo šteli tudi odgovor ne vem, več
odgovorov in brez odgovora.
Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se pojavijo skoraj pri vseh trditvah ali
pred ali po pouku, razen pri trditvah 13a »Jakost UV sevanja je v gorah večja kot v
nižinah.« in 13l »Povečano UV sevanje je eden od glavnih razlogov za zmanjševanje
življenjske pestrosti.«. Pred poukom se statistično pomembne razlike glede na raven
šolanja pojavijo pri trditvah 13c, 13d, 13e, 13g in 13i ter po pouku pri trditvah 13b, 13f,
13g, 13h, 13j in 13k.
Glede na znanje pred poukom in po pouku se pojavijo statistično pomembne razlike pri
osnovnošolcih pri vprašanjih 13c (p=0,032), 13d (p=0,001), 13f (p=0,019), 13h (p=0,037),
13i (p=0,004) in13j (p=0,002). Pri srednješolcih se pojavijo statistično pomembne razlike
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glede na znanje pred poukom in po pouku pri vprašanjih 13c (0,023) in 13d (p=0,026), pri
študentih pa le pri vprašanju 13b (p=0,003).
Statistično pomembne razlike glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku
in znanje pred ter po pouku se pojavijo pri eksperimentalni skupini pri vprašanjih 13a
(p=0,037), 13c (p=0,021) in 13f (p=0,012). Pri kontrolni skupini pa se statistično
pomembne razlike glede na različno izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku in znanje
pred ter po pouku pojavijo pri vprašanjih 13d (p<0,001) in 13j (p=0,001).
Pri trditvi 13b »Ozonska plast se tanjša zaradi povečane količine CO2 v ozračju.« je po
pouku pravilni odgovor izbralo večji delež testirancev kot pred poukom, ne glede na
stopnjo šolanja, med njimi je bilo največ srednješolcev (p<0,001). Kljub temu so največ
znanja pridobili študentje.
Pri trditvi 13c »Porjavelost pomeni, da je koža zdrava.« se statistično pomembne razlike
glede na raven šolanja pojavijo pred poukom (p=0,040). Pravilen odgovor je izbralo večji
delež učencev in dijakov po pouku, medtem ko je delež študentov, ki so izbrali pravilen
odgovor pred poukom in po pouku, enak.
Pri trditvah 13d »UVA sevanje je za človeka bolj nevarno kot UVC sevanje.« in 13e
»Melanin v koži nas varuje pred škodljivimi učinki UV sevanja.« se statistično pomembne
razlike glede na raven šolanja pojavijo pred poukom. Pri trditvi 13d je večji delež učencev
in dijakov izbralo pravilen odgovor po pouku, pri študentih pa se je delež pravilnih
odgovorov po pouku zmanjšal (p=0,049). Pri trditvi 13e je pravilno odgovorilo več
učencev, delež pravilnih odgovorov se je zmanjšal pri srednješolcih, pri študentih pa je
delež pravilnih odgovorov ostal nespremenjen (p<0,001).
Pri trditvi 13f »Pogosto sončenje v solarijih pozitivno vpliva na zdravje.« se delež učencev,
ki so pravilno odgovorili, poveča na vseh stopnjah šolanja, med njimi je največ študentov,
saj so vsi odgovorili pravilno. Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja se
pojavijo po pouku (p=0,012).
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Trditev 13g »Ko smo izpostavljeni sončni svetlobi se v našem telesu tvori vitamin D.« je
edina, pri kateri se pojavijo statistično pomembne razlike glede na raven šolanja tako pred
poukom (p<0,001) kot po pouku (p<0,001). Delež učencev, ki so izbrali pravilen odgovor,
je po pouku večji na vseh stopnjah šolanja.
Pri trditvi 13h »Povečano UV sevanje deluje samo na človeka, na druge organizme nima
učinka.« je delež pravilnih odgovorov večji pri srednješolcih in študentih, pri učencih
osnovne šole pa se zmanjša. Statistično pomembne razlike glede na raven šolanja opazimo
po pouku (p=0,010).
Pri trditvi 13i »Pri pretiranem sončenju obstaja možnost, da zbolimo za kožnim rakom.« se
statistično pomembne razlike glede na raven šolanja pojavijo pred poukom (p=0,026).
Delež pravilnih odgovorov je manjši pri srednješolcih, pri osnovnošolcih in študentih pa se
poveča.
Tako pri trditvi 13j »Ozonska luknja je največja nad Evropo.« kot pri trditvi 13k »Zaščitni
faktor 50 je dvakrat bolj učinkovit kot zaščitni faktor 25.« se statistično pomembne razlike
glede na raven šolanja pojavijo po pouku. Pri trditvi 13j je delež pravilnih odgovorov
manjši samo pri srednješolcih (p=0,026), pri trditvi 13k pa se je delež pravilnih odgovorov
povečal na vseh stopnjah šolanja (P=0,042).
3.6.2.1.2 STALIŠČA O UV SEVANJU
Stališča o UV sevanju smo analizirali pred poukom in po pouku glede na raven šolanja
(tabeli 7 in 8) in spol (tabeli 9 in 10).

analiza stališč o UV sevanju glede na raven šolanja
Pri analizi glede na raven šolanja opazimo, da se pred poukom (tabela 7) statistično
pomembne razlike pojavijo pri 1. (»Skrbi me povečanje ozonske luknje.«; p= 0,011) in 3.
trditvi (»Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme za sončenje.«; p= 0,033), z obema
trditvama so se najbolj strinjali osnovnošolci. Razlike se pojavijo tudi pri 7. trditvi (»Ko na
televiziji govorijo o problemu tanjšanja ozonske plasti, se dolgočasim. (O«; p= 0,016), s
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trditvijo se je strinjalo največ dijakov. Statistično pomembne razlike so še pri 18. (»Na
močnem soncu vedno nosim pokrivalo.«; p= 0,013) in 21. trditvi (»Pripravljen/-a bi bi/-al
plačati, da bi lahko znanstveniki razvili orodja za zmanjšanje ozonske luknje.«; p= 0,010),
z obema trditvama se je strinjalo največ osnovnošolcev. Pri drugih trditvah glede stališč
pred poukom ni statistično pomembnih razlik glede na raven šolanja.
Po pouku (tabela 8) opazimo statistično pomembne razlike glede na raven šolanja pri 3.
(»Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme za sončenje.«; p= 0,048), 9. (»Da bolje
porjavim, se mažem s kremo za boljšo porjavitev. (O)«; p= 0,025), 13. (»S sončno kremo se
mažem samo na morju.«; p=0,008) in 17. trditvi (»Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim
rakom.«; p=0,002). Pri drugih trditvah po pouku ni bilo statistično pomembnih razlik.

62

Jasmina Kumar, Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem, 2012

Tabela 7: Ocene za posamezno trditev stališč o UV sevanjih glede na raven šolanja pred poukom.
Osnovna
šola

Gimnazija

Fakulteta

M

SE

M

SE

M

SE

χ2

df

p

Skrbi me povečanje ozonske luknje.

4,3

0,11

4,0

0,18

4,0

0,11

9,1

2

0,011*

Če bi bilo na Zemlji več UV sevanja, bi
organizmi bolj trpeli.

4,1

0,10

4,1

0,19

4,2

0,14

0,1

2

0,966

Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme
za sončenje.

3,8

0,12

3,4

0,24

3,0

0,33

6,8

2

0,033*

Človek je s svojim delovanjem odgovoren za
povečanje UV sevanja v naravi.

4,3

0,10

4,3

0,14

4,7

0,13

3,0

2

0,218

Uporaba krem za sončenje je samo modna
muha. (O)

4,0

0,13

4,3

0,17

4,4

0,27

2,7

2

0,262

Rad/-a bi obiskoval/-a/obiskujem solarije. (O)

4,4

0,10

4,4

0,19

4,8

0,12

5,2

2

0,076

Ko ne televiziji govorijo o problemu tanjšanja
ozonske plasti, se dolgočasim. (O)

3,7

0,13

3,1

0,21

4,1

0,19

8,3

2

0,016*

Pomembno je, da se pred sončenjem zaščitimo
s kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

3,7

0,11

3,8

0,21

3,6

0,28

0,3

2

0,876

Da bolje porjavim, se mažem s kremo za boljšo
porjavitev. (O)

3,4

0,14

3,7

0,27

4,2

0,27

5,7

2

0,059

Pripravljen/-a bi bil/-a prenehati kupovati
izdelke, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti.

4,0

0,11

3,8

0,22

3,8

0,24

1,1

2

0,575

Ljudje, ki so močno zagoreli, izgledajo lepo.
(O)

3,5

0,14

3,0

0,20

3,6

0,27

5,3

2

0,070

Pomembno je, da se pred UV sevanjem
zavaruje človek, za druge organizme pa je
vseeno. (O)

4,1

0,12

4,0

0,18

4,4

0,26

3,1

2

0,215

S sončno kremo se mažem samo na morju.

3,5

0,14

3,4

0,26

3,2

0,26

1,4

2

0,509

Zdi se mi pomembno, da se izobražujemo o
problematiki tanjšanja ozonske plasti.

3,9

0,12

4,1

0,14

4,4

0,16

1,6

2

0,454

Skrbi me, da se mi bo zaradi sončenja koža
hitreje postarala.

3,1

0,13

3,1

0,21

3,4

0,23

0,5

2

0,779

Na močnem soncu vedno oblečem lahka
oblačila, ki me dovolj zavarujejo.

3,6

0,12

3,3

0,21

3,1

0,25

4,8

2

0,093

Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim rakom.

3,5

0,14

3,2

0,26

3,4

0,28

1,1

2

0,565

Na močnem soncu vedno nosim pokrivalo.

3,5

0,13

3,1

0,24

2,7

0,24

8,7

2

0,013*

Rad/-a bi izvedel/-a, kako na človeka vpliva
UV sevanje.

3,9

0,12

3,6

0,22

4,0

0,15

2,1

2

0,342

Uporabljam tudi sončne kreme, ki jim je
potekel rok uporabe. (O)

4,2

0,12

4,4

0,13

4,5

0,19

0,4

2

0,838

Pripravljen/-a bi bil/-a plačati, da bi lahko
znanstveniki razvili orodja za zmanjšanje
ozonske luknje.

3,6

0,12

3,1

0,22

2,8

0,22

9,2

2

0,010*

Trditev

Kruskal Wallisov
Test

Glede okoljskih problemov se ne
3,9 0,14
3,6 0,21
4,4 0,17
4,7
2 0,097
obremenjujem. (O)
Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negativen odnos; statistično pomembne razlike so označene
z *; SE = standardna napaka.
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Tabela 8: Ocene za posamezno trditev stališč o UV sevanjih glede na raven šolanja po pouku.
Osnovna
šola

Gimnazija

Fakulteta

M

SE

M

SE

M

SE

χ2

df

p

Skrbi me povečanje ozonske luknje.

4,2

0,11

4,0

0,23

4,3

0,15

1,3

2

0,534

Če bi bilo na Zemlji več UV sevanja, bi
organizmi bolj trpeli.

4,3

0,10

4,4

0,15

4,5

0,14

0,2

2

0,914

Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme
za sončenje.

3,8

0,12

3,7

0,23

3,2

0,26

6,1

2

0,048*

Človek je s svojim delovanjem odgovoren za
povečanje UV sevanja v naravi.

4,1

0,13

4,2

0,19

4,4

0,14

0,2

2

0,891

Uporaba krem za sončenje je samo modna
muha. (O)

4,2

0,11

4,5

0,14

4,5

0,19

1,8

2

0,406

Rad bi obiskoval/-a/obiskujem solarije. (O)

4,5

0,09

4,8

0,12

4,6

0,21

4,0

2

0,138

Ko ne televiziji govorijo o problemu tanjšanja
ozonske plasti, se dolgočasim. (O)

3,6

0,14

3,7

0,21

4,0

0,23

1,1

2

0,572

Pomembno je, da se pred sončenjem zaščitimo
s kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

3,6

0,11

3,6

0,21

3,7

0,24

0,3

2

0,858

Da bolje porjavim, se mažem s kremo za boljšo
porjavitev. (O)

3,7

0,13

4,1

0,23

4,4

0,19

7,4

2

0,025*

Pripravljen/-a bi bil/-a prenehati kupovati
izdelke, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti.

3,7

0,12

3,7

0,22

3,7

0,24

0,0

2

0,976

Ljudje, ki so močno zagoreli, izgledajo lepo.
(O)

3,6

0,13

3,7

0,23

3,5

0,21

0,6

2

0,740

Pomembno je, da se pred UV sevanjem
zavaruje človek, za druge organizme pa je
vseeno. (O)

4,1

0,12

4,3

0,17

4,7

0,13

5,0

2

0,082

S sončno kremo se mažem samo na morju.

3,9

0,11

3,5

0,24

3,1

0,25

9,7

2

0,008*

Zdi se mi pomembno, da se izobražujemo o
problematiki tanjšanja ozonske plasti.

4,0

0,11

3,9

0,22

4,4

0,16

2,0

2

0,376

Skrbi me, da se mi bo zaradi sončenja koža
hitreje postarala.

3,3

0,13

2,9

0,23

3,2

0,18

2,5

2

0,280

Na močnem soncu vedno oblečem lahka
oblačila, ki me dovolj zavarujejo.

3,6

0,12

3,2

0,23

3,4

0,24

2,3

2

0,317

Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim rakom.

3,8

0,13

3,0

0,27

3,0

0,20

12,9

2

0,002*

Na močnem soncu vedno nosim pokrivalo.

3,4

0,12

3,3

0,21

3,7

0,22

1,4

2

0,505

Rad/-a bi izvedel/-a, kako na človeka vpliva
UV sevanje.

3,6

0,13

3,5

0,24

3,8

0,22

0,7

2

0,713

Uporabljam tudi sončne kreme, ki jim je
potekel rok uporabe. (O)

4,3

0,11

4,3

0,22

4,4

0,21

0,0

2

0,985

Pripravljen/-a bi bil/-a plačati, da bi lahko
znanstveniki razvili orodja za zmanjšanje
ozonske luknje.

3,5

0,13

3,0

0,24

3,2

0,21

3,4

2

0,182

Trditev

Kruskal Wallisov
Test

Glede okoljskih problemov se ne
3,9 0,12
3,7 0,18
4,4 0,17
4,6
2 0,099
obremenjujem. (O)
Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negativen odnos; statistično pomembne razlike so označene
z *; SE = standardna napaka.
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analiza stališč o UV sevanju glede na spol
Pri analiziranju stališč glede na spol se statistično pomembne razlike pred poukom (tabela
9) pojavijo pri 3. trditvi (»Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme za sončenje.«; p=
0,013), pri kateri dekleta kažejo višji nivo strinjanja s trditvijo. Razlike opazimo tudi pri 5.
(»Uporaba krem za sončenje je samo modna muha. (O)«; p<0,001) in 7. trditvi (»Ko na
televiziji govorijo o problemu tanjšanja ozonske plasti, se dolgočasim. (O)«; p=0,007), z
obema trditvama se bolj strinjajo fantje. Statistično pomembne razlike se pojavijo še pri
14. (»Zdi se mi pomembno, da se izobražujemo o problematiki tanjšanja ozonske plasti.«;
p=0,045), 15. (»Skrbi me, da se mi bo zaradi sončenja koža hitreje postarala.«; p=0,003),
17. (»Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim rakom.«) in 19. trditvi (»Rad/-a bi izvedel/-a,
kako na človeka vpliva UV sevanje.«; p=0,016). Pri vseh štirih trditvah so večji nivo
strinjanja s trditvijo pokazala dekleta. Statistično pomembne trditve se prav tako pojavijo
pri 20. (»Uporabljam tudi sončne kreme, ki jim je potekel rok uporabe. (O)«; p=0,001) in
22. trditvi (»Glede okoljskih problemov se ne obremenjujem. (O)«; p=0,016), z obema
trditvama so se bolj strinjali fantje. Pri drugih trditvah pred poukom ni bilo statistično
pomembnih razlik.
Po pouku (tabela 10) so bile statistično pomembne razlike glede na spol pri 3. (»Kadar sem
na soncu, vedno uporabljam kreme za sončenje.«; p=0,004), 8. (»Pomembno je, da se pred
sončenjem zaščitimo s kremo z visokim zaščitnim faktorjem.«; p=0,010), 13. (»S sončno
kremo se mažem samo na morju.«; p=0,045) in 14. trditvi (»Zdi se mi pomembno, da se
izobražujemo o problematiki tanjšanja ozonske plasti.«; p=0,007). Pri vseh štirih trditvah
so večji nivo strinjanja s trditvijo pokazala dekleta. Statistično pomembne razlike opazimo
tudi pri 15. (»Skrbi me, da se mi bo zaradi sončenja koža hitreje postarala.«; p=0,003), 17.
(»Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim rakom.«; p=0,016) in 19. trditvi (»Rad/-a bi izvedel/a, kako na človeka vpliva UV sevanje.«; p=0,035). Tudi pri teh trditvah so večji nivo
strinjanja s trditvijo pokazala dekleta. Razlike so še pri 20. trditvi (»Uporabljam tudi
sončne kreme, ki jim je potekel rok uporabe. (O)«; p<0,001), pri kateri pa so večji nivo
strinjanja pokazali fantje.
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Tabela 9: Ocene za posamezno trditev stališč o UV sevanjih glede na spol pred poukom.

M

SE

M

SE

Mann-Whitney U
Test
Z
p

Skrbi me povečanje ozonske luknje.

4,1

0,15

4,3

0,12

-0,911

0,362

Če bi bilo na Zemlji več UV sevanja, bi organizmi bolj
trpeli.

4,1

0,15

4,1

0,11

-0,831

0,406

Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme za sončenje.

3,4

0,18

4,0

0,12

-2,495

0,013*

Človek je s svojim delovanjem odgovoren za povečanje UV
sevanja v naravi.

4,4

0,12

4,2

0,12

-1,487

0,137

Uporaba krem za sončenje je samo modna muha. (O)

3,7

0,18

4,4

0,11

-3,508

<0,001*

Rad bi obiskoval/-a /obiskujem solarije. (O)

4,3

0,13

4,4

0,12

-1,044

0,296

Ko ne televiziji govorijo o problemu tanjšanja ozonske
plasti, se dolgočasim. (O)

3,3

0,17

3,9

0,14

-2,707

0,007*

Pomembno je, da se pred sončenjem zaščitimo s kremo z
visokim zaščitnim faktorjem.

3,5

0,16

3,9

0,12

-1,747

0,081

Da bolje porjavim, se mažem s kremo za boljšo porjavitev.
(O)

3,5

0,18

3,4

0,17

-0,358

0,720

Pripravljen/-a bi bil/-a prenehati kupovati izdelke, ki
povzročajo tanjšanje ozonske plasti.

3,7

0,16

4,1

0,12

-1,548

0,122

Ljudje, ki so močno zagoreli, izgledajo lepo. (O)

3,4

0,19

3,5

0,15

-0,180

0,858

Pomembno je, da se pred UV sevanjem zavaruje človek, za
druge organizme pa je vseeno. (O)

3,8

0,17

4,2

0,11

-1,416

0,157

S sončno kremo se mažem samo na morju.

3,3

0,19

3,7

0,17

-1,634

0,102

Zdi se mi pomembno, da se izobražujemo o problematiki
tanjšanja ozonske plasti.

3,7

0,17

4,2

0,10

-2,007

0,045*

Skrbi me, da se mi bo zaradi sončenja koža hitreje postarala.

2,8

0,16

3,4

0,15

-2,985

0,003*

Na močnem soncu vedno oblečem lahka oblačila, ki me
dovolj zavarujejo.

3,4

0,16

3,7

0,14

-1,370

0,171

Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim rakom.

3,1

0,17

3,8

0,16

-2,951

0,003*

Na močnem soncu vedno nosim pokrivalo.

3,3

0,16

3,6

0,15

-1,200

0,230

Rad/-a bi izvedel/-a, kako na človeka vpliva UV sevanje.

3,6

0,17

4,2

0,11

-2,413

0,016*

Uporabljam tudi sončne kreme, ki jim je potekel rok
uporabe. (O)

3,9

0,18

4,6

0,09

-3,322

0,001*

Pripravljen/-a bi bil/-a plačati, da bi lahko znanstveniki
razvili orodja za zmanjšanje ozonske luknje.

3,4

0,16

3,5

0,14

-0,697

0,486

Glede okoljskih problemov se ne obremenjujem. (O)

3,5

0,18

4,1

0,14

-2,415

0,016*

fantje

Trditev

dekleta

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negativen odnos; statistično pomembne razlike
so označene z *; SE = standardna napaka.
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Tabela 10: Ocene za posamezno trditev stališč o UV sevanju glede na spol po pouku.

M

SE

M

SE

Mann-Whitney U
Test
Z
p

Skrbi me povečanje ozonske luknje.

4,0

0,14

4,3

0,13

-1,867

0,062

Če bi bilo na Zemlji več UV sevanja, bi organizmi bolj
trpeli.

4,2

0,15

4,5

0,10

-1,363

0,173

Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme za sončenje.

3,5

0,17

4,1

0,13

-2,857

0,004*

Človek je s svojim delovanjem odgovoren za povečanje UV
sevanja v naravi.

4,0

0,16

4,2

0,14

-1,002

0,316

Uporaba krem za sončenje je samo modna muha. (O)

4,1

0,15

4,4

0,11

-1,446

0,148

Rad bi obiskoval/-a /obiskujem solarije. (O)

4,4

0,15

4,7

0,07

-1,348

0,178

Ko ne televiziji govorijo o problemu tanjšanja ozonske
plasti, se dolgočasim. (O)

3,5

0,17

3,8

0,16

-1,300

0,193

Pomembno je, da se pred sončenjem zaščitimo s kremo z
visokim zaščitnim faktorjem.

3,4

0,13

3,8

0,13

-2,577

0,010*

Da bolje porjavim, se mažem s kremo za boljšo porjavitev.
(O)

3,9

0,15

3,6

0,17

-0,976

0,329

Pripravljen/-a bi bil/-a prenehati kupovati izdelke, ki
povzročajo tanjšanje ozonske plasti.

3,6

0,16

3,8

0,14

-0,866

0,386

Ljudje, ki so močno zagoreli, izgledajo lepo. (O)

3,4

0,17

3,8

0,15

-1,719

0,086

Pomembno je, da se pred UV sevanjem zavaruje človek, za
druge organizme pa je vseeno. (O)

4,0

0,16

4,3

0,12

-0,933

0,351

S sončno kremo se mažem samo na morju.

3,6

0,16

4,0

0,14

-2,006

0,045*

Zdi se mi pomembno, da se izobražujemo o problematiki
tanjšanja ozonske plasti.

3,8

0,13

4,1

0,14

-2,693

0,007*

Skrbi me, da se mi bo zaradi sončenja koža hitreje postarala.

2,9

0,16

3,5

0,16

-3,020

0,003*

Na močnem soncu vedno oblečem lahka oblačila, ki me
dovolj zavarujejo.

3,4

0,14

3,7

0,15

-1,677

0,093

Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim rakom.

3,4

0,17

3,9

0,17

-2,404

0,016*

Na močnem soncu vedno nosim pokrivalo.

3,1

0,15

3,6

0,14

-1,917

0,055

Rad/-a bi izvedel/-a, kako na človeka vpliva UV sevanje.

3,4

0,15

3,7

0,16

-2,110

0,035*

Uporabljam tudi sončne kreme, ki jim je potekel rok
uporabe. (O)

3,9

0,16

4,6

0,09

-3,803

<0,001*

Pripravljen/-a bi bil/-a plačati, da bi lahko znanstveniki
razvili orodja za zmanjšanje ozonske luknje.

3,4

0,16

3,3

0,17

-0,209

0,835

Glede okoljskih problemov se ne obremenjujem. (O)

3,7

0,15

4,0

0,14

-1,357

0,175

fantje

Trditev

dekleta

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negativen odnos; statistično pomembne razlike
so označene z *; SE = standardna napaka.
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3.6.2.1.3 ZNANJE IN KATEGORIJE STALIŠČ PRED POUKOM IN PO POUKU
Tabela 11: Korelacija med znanjem in posameznimi kategorijami stališč pred poukom.
Znanje
Znanje

Znanstveno ekologistični vidik
1,000

Znanstveno ekologistični vidik

Lastna zaščita in
zdravje

Estetski vidik
sončenja

0,303

0,059

0,132

1,000

0,291

0,182

1,000

0,032

Lastna zaščita in
zdravje
Estetski vidik
sončenja

1,000

Korelacija pred poukom je med znanjem in znanstveno-ekologističnim vidikom (0,303) ter
med lastno zaščito in zdravjem in znanstveno-ekologističnim vidikom (0,291) srednje
velika. Med estetskim vidikom sončenja in znanjem (0,132) ter estetskim vidikom
sončenja in znanstveno-ekologističnim vidikom (0,182) je nizka. Korelacije skoraj ni med
znanjem in lastno zaščito in zdravjem (0,059) in med estetskim vidikom sončenja in lastno
zaščito in zdravjem (0,032).
Tabela 12: Korelacija med znanjem in posameznimi kategorijami stališč po pouku.
Znanje
Znanje
Znanstveno ekologistični vidik

Znanstveno ekologistični vidik
1,000

Lastna zaščita in
zdravje

Estetski vidik
sončenja

0,458

0,041

0,370

1,000

0,439

0,412

1,000

0,211

Lastna zaščita in
zdravje
Estetski vidik
sončenja

1,000

Med znanjem in znanstveno-ekologističnim vidikom je korelacija po pouku srednje velika
(0,458). Srednje velika je prav tako med znanjem in estetskim vidikom sončenja (0,370),
lastno zaščito in zdravjem in znanstveno-ekologističnim vidikom (0,439) ter med estetskim
vidikom sončenja in znanstveno-ekologističnim vidikom (0,412). Med lastno zaščito in
zdravjem ter estetskim vidikom sončenja je korelacija nizka (0,211). Korelacije med
znanjem in lastno zaščito in zdravjem skoraj ni (0,041).
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Korelacije so se po pouku glede na stanje pred poukom večinoma povečale. Povečale so se
korelacije med znanstveno-ekologističnim vidikom in znanjem ter med znanstvenoekologističnim vidikom in lastno zaščito in zdravjem, kjer je bila tako pred poukom kot po
pouku srednje velika. Povečala se je tudi med estetskim vidikom sončenja in znanjem ter
znanstveno-ekologističnim vidikom in estetskim vidikom sončenja, v obeh primerih se je
iz nizke povečala v srednje veliko. Prav tako se je povečala korelacija med lastno zaščito in
zdravjem ter estetskim vidikom sončenja, kjer je pred poukom skoraj ni bilo, po pouku pa
je bila nizka. Edini primer, kjer se je korelacija še dodatno znižala, je med lastno zaščito in
zdravjem ter znanjem, kjer je tudi po pouku še vedno skoraj ni bilo.

Povprečna vrednost

SE

16

***

14

Pred poukom

12

Po pouku

10
8
6

NZ

NZ

*

4
2
0
Vsota znanje

Znanstveno Lastna zaščita in
ekologistični vidik
zdravje

Estetski vidik
sončenja

Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 13: Razlike v znanju in stališčih pred izvedbo pouka in po pouku.

Iz grafa 13 razberemo, da so statistično pomembne razlike v znanju (p<0,001) in pri
estetskem vidiku sončenja (p=0,013). Znanje se je po izvedbi pouka izboljšalo, prav tako
se je povečalo strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na estetski vidik sončenja.
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razlike v znanju in kategorijah stališč glede na raven šolanja
20
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***
***

Povprečna vrednost

SE

16

14
Osnovna šola

12

Gimnazija
10

Fakulteta

8
6
4
2
0

Pred poukom

Po pouku

Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 14: Razlike v znanju glede na raven šolanja pred poukom in po pouku.

Iz grafa 14 razberemo, da se statistično pomembne razlike glede na stopnjo šolanja
pojavijo tako pred poukom (p<0,001) kot tudi po pouku (p<0,001). V obeh primerih so
imeli največ znanja študentje, najmanj pa učenci osnovne šole. Na vprašanja so po pouku
pravilneje odgovarjali na vseh nivojih šolanja.
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Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 15: Razlike med kategorijami stališč glede na raven šolanja pred poukom.

Iz grafa 15 vidimo, da se pred poukom statistično pomembne razlike glede na nivo šolanja
pojavijo le pri kategoriji estetski vidik sončenja (p=0,023), pri drugih kategorijah
statistično pomembnih razlik ni. V 1. kategoriji so najvišjo stopnjo strinjanja s trditvami
izrazili študentje, v 2. osnovnošolci, v 3., kjer se pojavijo tudi statistično pomembne
razlike, pa študentje.
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Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 16: Razlike med kategorijami stališč glede na raven šolanja po pouku.

Iz grafa 16 vidimo, da pred poukom in po pouku pri nobeni izmed kategorij ni statistično
pomembnih razlik glede na nivo šolanja. V 1. in 3. kategoriji stališč so največjo stopnjo
strinjanja sicer izrazili študentje, v 2. kategoriji pa učenci osnovne šole.
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razlike v znanju in kategorijah stališč glede na obliko izvedbe eksperimentalnega
dela pri pouku
Pri analizi razlik v znanju in kategorijah stališč glede na obliko izvedbe eksperimentalnega
dela pri pouku nismo vključili študentov, saj smo pri njih izvedli učno enoto, pri kateri so
sami izvajali eksperiment, ne pa tudi demonstracije eksperimenta.
20
***

18

Povprečna vrednost

SE

16
14

NZ

12

Demonstracija

10

Eksperiment

8
6
4
2
0
Pred poukom

Po pouku

Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 17: Razlike v znanju glede na obliko izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku pred poukom in
po pouku.

Iz grafa 17 razberemo, da se statistično pomembne razlike v znanju glede na obliko
izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku pojavijo po pouku (p<0,001), pred poukom
statistično pomembnih razlik ni. Po pouku so na vprašanja pravilneje odgovarjali učenci,
pri katerih smo izvedli demonstracijo eksperimenta.
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Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 18: Razlike med kategorijami stališč glede na obliko izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku
pred poukom.

Iz grafa 18 vidimo, da pred poukom pri nobeni izmed kategorij stališč ni statistično
pomembnih razlik glede na obliko izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku. Večjo
stopnjo strinjanja s trditvami 1. in 2. kategorije so sicer izrazili učenci, ki so sami izvajali
eksperiment. S trditvami 3. kategorije pa so se bolj strinjali tisti, ki so opazovali
demonstracijo eksperimenta.
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Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 19: Razlike med kategorijami stališč glede na obliko izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku
po pouku.

Iz grafa 19 vidimo, da po pouku ni statistično pomembnih razlik glede na obliko izvedbe
eksperimentalnega dela pri pouku pri nobeni izmed kategorij stališč. S 1. kategorijo stališč
so se strinjali v enaki meri tisti, ki so eksperiment izvajali sami, in tisti, ki so opazovali
demonstracijo eksperimenta. Pri 2. kategoriji so večjo stopnjo strinjanja s trditvami izrazili
učenci, ki so eksperiment izvajali sami, pri 3. pa učenci, ki so opazovali demonstracijo
eksperimenta.
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razlike v znanju in kategorijah stališč glede na količino sončenja
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Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 20: Razlike v znanju glede količino sončenja pred poukom in po pouku.

Iz grafa 20 razberemo, da se statistično pomembne razlike glede na količino sončenja ne
pojavijo niti pred poukom niti po pouku. Po pouku so imeli vsi učenci, dijaki in študentje
več znanja kot pred poukom, največ znanja so pridobili študentje, saj so imeli po pouku
največ znanja, pred poukom pa najmanj.
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Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 21: Razlike med kategorijami stališč glede na količino sončenja pred poukom.

Iz grafa 21 vidimo, da se pred poukom pojavijo statistično pomembne razlike glede na
količino sončenja pri 3. kategoriji – estetski vidik sončenja (p=0,019). Večjo stopnjo
strinjanja s trditvami 1. kategorije so izrazili učenci, ki se sončijo pogosto. S trditvami 2. in
3. kategorije pa so se bolj strinjali tisti, ki se sončijo občasno.
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4
3,5
nikoli
občasno
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3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
znanstveno-ekologistični lastna zaščita in zdravje estetski vidik sončenja
vidik

Opomba: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NZ = ni značilno; SE = standardna napaka.
Graf 22: Razlike med kategorijami stališč glede na količino sončenja po pouku.

Iz grafa 22 vidimo, da po pouku ni statistično pomembnih razlik glede na količino
sončenja pri nobeni izmed kategorij stališč. Večjo stopnjo strinjanja s trditvami 1. in 2.
kategorije so sicer izrazili učenci, ki se sončijo pogosto, s trditvami 2. kategorije se bolj
strinjajo tisti, ki se sončijo občasno, s trditvami 3. kategorije pa tisti, ki se nikoli ne sončijo.
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3.6.2.2 ANALIZA VPRAŠALNIKA O MNENJU O UČNI URI
Tabela 13: Mnenje o pouku glede na spol.
fantje

dekleta

Trditev

Mann-Whitney
Test

M

SE

M

SE

Z

p

Učna ura je bila zanimiva.

3,7

0,15

4,2

0,10

-2,666

0,008*

O tej temi se želim učiti še več.

2,9

0,15

3,6

0,13

-3,729

<0,001*

Ta tema se mi zdi pomembna.

4,0

0,12

4,4

0,10

-2,503

0,012*

Učna ura mi je bila v veselje.

3,2

0,13

3,8

0,13

-3,437

0,001*

Pri učni uri sem užival/-a.

3,1

0,15

3,8

0,12

-3,352

0,001*

Z učno uro sem zadovoljen/-na.

3,5

0,15

4,0

0,10

-2,760

0,006*

Učna ura je bila dobra.

3,5

0,15

4,0

0,10

-2,619

0,009*

Pri uri je bilo prijetno in sproščeno.

3,5

0,14

4,0

0,13

-3,266

0,001*

Določene stvari so me vznemirile.
Med učno uro sem se počutil/-a
negotovega/-o.
Učna ura je bila stresna.

3,3

0,18

3,0

0,17

-1,170

0,242

2,4

0,14

2,0

0,12

-1,871

0,061

2,1

0,17

1,6

0,13

-2,210

0,027*

Pri učni uri me je bilo strah.

1,7

0,18

1,4

0,11

-0,940

0,347

Pri učni uri sem se dolgočasil/-a.

2,2

0,16

1,9

0,14

-1,459

0,144

Ves čas sem sodeloval/-a.

3,2

0,17

3,2

0,13

-0,135

0,893

Opomba: statistično pomembne razlike so označene z *; SE = standardna napaka.

Iz tabele 14 vidimo, da se pojavijo statistično pomembne razlike glede na spol pri 1.
(»Učna ura je bila zanimiva.«; p=0,008), 2. (»O tej temi se želim učiti še več.«; p<0,001),
3. (»Ta tema se mi zdi pomembna.«; p=0,012) in 4. trditvi (»Učna ura mi je bila v
veselje.«; p=0,001). Pri vseh štirih trditvah so dekleta izrazila višji nivo strinjanja, kar
pomeni, da je bila dekletom učna ura zanimivejša, da se jim zdi tema pomembna in se
želijo o njej še učiti ter jim je bila učna ura v veselje. Razlike opazimo tudi pri 5. (»Pri
učni uri sem užival/-a.«; p=0,001), 6. (»Z učno uro sem zadovoljen/-na.«; p=0,006), 7.
(»Učna ura je bila dobra.«; p=0,009) in 8. trditvi (»Pri uri je bilo prijetno in sproščeno.«;
p=0,001). Tudi s temi trditvami so se v večji meri strinjala dekleta, torej so pri učni uri
uživala, so z njo zadovoljna, zdela se jim je dobra, prijetna in sproščena. Statistično
pomembne razlike opazimo še pri 11. trditvi (»Učna ura je bila stresna.«; p=0,0027), s
trditvijo pa so se tokrat bolj strinjali fantje, kar pomeni, da se je učna ura fantom zdela bolj
stresna kot dekletom.
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Tabela 14: Mnenje o pouku glede na raven šolanja.
Osnovna
šola

Gimnazija

Fakulteta

Kruskal Wallisov
Test

M

SE

M

SE

M

SE

Hi2

df

p

Učna ura je bila zanimiva.

3,8

0,11

4,3

0,14

4,2

0,12

6,2

2

0,046*

O tej temi se želim učiti še več.

3,2

0,12

3,6

0,15

4,1

0,16

11,0

2

0,004*

Ta tema se mi zdi pomembna.

4,2

0,09

4,2

0,16

4,5

0,12

1,4

2

0,498

Učna ura mi je bila v veselje.

3,4

0,11

4,0

0,14

3,8

0,14

6,9

2

0,032*

Pri učni uri sem užival/-a.

3,4

0,12

3,7

0,14

3,5

0,16

1,3

2

0,519

Z učno uro sem zadovoljen/-na.

3,7

0,11

4,0

0,14

3,9

0,17

1,7

2

0,428

Učna ura je bila dobra.

3,7

0,11

4,1

0,11

3,9

0,15

3,3

2

0,195

3,6

0,11

4,4

0,11

4,0

0,23

13,2

2

0,001*

3,2

0,14

2,7

0,20

3,1

0,26

3,5

2

0,177

2,3

0,11

1,9

0,17

2,2

0,21

2,1

2

0,356

2,0

0,13

1,3

0,10

1,7

0,15

8,2

2

0,016*

1,6

0,13

1,1

0,05

1,5

0,12

7,8

2

0,021*

2,2

0,13

1,7

0,16

2,3

0,26

2,5

2

0,283

3,2

0,12

3,1

0,20

3,3

0,24

,3

2

0,858

Trditev

Pri uri je bilo prijetno in
sproščeno.
Določene stvari so me
vznemirile.
Med učno uro sem se počutil/-a
negotovega/-o.
Učna ura je bila stresna.
Pri učni uri me je bilo strah.
Pri učni uri sem se
dolgočasil/-a.
Ves čas sem sodeloval/-a.

Opomba: statistično pomembne razlike so označene z *; SE = standardna napaka.

Iz tabele 15 vidimo, da se pojavijo statistično pomembne razlike glede na raven šolanja pri
1. (»Učna ura je bila zanimiva.«; p=0,046), 2. (»O tej temi se želim učiti še več.«; p=0,004)
in 4. trditvi (»Učna ura mi je bila v veselje.«; p=0,032). Pri 1. in 4. trditvi so največji nivo
strinjanja izrazili gimnazijci, torej je bila učna ura njim najbolj zanimiva in v veselje, z 2.
trditvijo pa so se najbolj strinjali študentje, kar pomeni, da se želijo o učni snovi še učiti.
Statistično pomembne razlike opazimo še pri 8. (»Pri uri je bilo prijetno in sproščeno.«;
p=0,001), 11. (»Učna ura je bila stresna.«; p=0,016) in 12. trditvi (»Pri učni uri me je bilo
strah.«; p=0,021). Najbolj prijetno in sproščeno se je pri učni uri zdelo gimnazijcem,
najbolj stresno pa osnovnošolcem, ki jih je bilo pri učni uri tudi najbolj strah.
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4 ZAKLJUČKI Z RAZPRAVO
4.1 RAZLIKE V ZNANJU
Hipoteze, da obstajajo razlike v znanju med testiranci, ki pri pouku izvajajo eksperiment,
in tistimi, ki opazujejo demonstracijo eksperimenta, pred in po izvedeni učni enoti v prid
samostojne izvedbe eksperimenta, nismo potrdili.
Iz rezultatov (graf 17) je razvidno, da so imeli po pouku bistveno več znanja testiranci, ki
so opazovali demonstracijo eksperimenta. Vzrok za to je verjetno, da so učenci vajeni
frontalne oblike pouka, saj ta še vedno prevladuje. Poleg tega lahko pri demonstraciji
eksperimenta učno snov večstransko in podrobneje razložimo, kot v literaturi navajajo
Kubale, Kramar in Tomič. V našem primeru je bila učna snov precej zahtevna in pri
demonstraciji smo imeli več časa za podrobnejšo razlago. Pri samostojni izvedbi
eksperimenta smo več časa namenili razvijanju spretnosti, česar pa pri učencih nismo
preverjali. Preverili smo le osvojeno teoretično znanje, ki se večinoma ni navezovalo na
izvedbo eksperimenta, ampak na znanje, ki smo ga učencem posredovali preko zloženke in
PowerPoint predstavitve.

4.2 RAZLIKE V ODNOSU
Hipoteze, da obstajajo razlike v odnosu do UV sevanja in njegovih nevarnosti, med
testiranci, ki sami izvajajo eksperiment, in tistimi, ki opazujejo demonstracijo
eksperimenta, v prid samostojne izvedbe eksperimenta, nismo potrdili.
S hipotezo smo želeli preveriti, ali različna oblika izvedbe eksperimentalnega dela pri
pouku pripomore k bolj pozitivnemu odnosu do UV sevanja in njegovih nevarnosti. Iz
grafa 19 je razvidno, da so testiranci, ki so eksperiment izvajali sami, sicer izrazili višji
nivo strinjanja s trditvami, a razlike niso statistično pomembne.
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4.3 ZANIMANJE ZA UČENJE
Hipoteze, da bo zanimanje za učenje o UV sevanju in njegovih učinkih večje pri tistih
testirancih, ki bodo eksperiment izvajali sami, ne glede na spol in starost testirancev, nismo
potrdili.
Iz grafa 19 je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik, glede na različno obliko
eksperimentalnega dela pri pouku. Kljub temu se pri obeh skupinah testirancev, tistih, ki so
eksperiment izvajali sami (M=4,0), in tistih, ki so opazovali demonstracijo eksperimenta
(M=3,9), pojavlja dokaj visok nivo strinjanja s trditvami, ki se navezujejo na zanimanje za
učenje o UV sevanju in njegovih učinkih. Testiranci, ki so eksperiment izvajali
samostojno, so sicer izrazili višji nivo strinjanja, a razlika ni statistično pomembna.

4.4. VPLIV RAVNI ŠOLANJA NA ZNANJE IN STALIŠČA O UV SEVANJU
Hipotezo, da količina znanja in pozitiven odnos do UV sevanja in njegovih učinkov
naraščata s starostjo, smo potrdili. Prav tako smo potrdili hipotezo, da s starostjo narašča
zanimanje za učenje o UV sevanju in njegovih učinkih.
Iz rezultatov (graf 14) je razvidno, da znanje s starostjo narašča. Največ znanja o UV
sevanju imajo torej študentje, najmanj pa osnovnošolci. Študentje so imeli največ znanja
tako pred poukom kot po pouku. Statistično pomembne razlike v znanju glede na starost pa
so se pojavile pred poukom (p<0,001) in po pouku (p<0,001). To se ujema z že
opravljenimi raziskavami v tujini (Filiz idr., 2006; Kristjansson, Ullen in Helgason, 2004;
Alberg, 2002), v katerih se je ravno tako izkazalo, da se znanje o UV sevanju in zaščiti
pred kožnim rakom s starostjo poveča. V raziskavah so ugotovili tudi, da imajo tisti z višjo
izobrazbo več znanja o zaščiti pred negativnimi učinki sevanja.
Pri kategorijah stališč (graf 15) opazimo, da imajo študentje najboljši odnos do UV sevanja
in njegovih učinkov, najbolje poskrbijo za lastno zaščito in zdravje, pomemben pa jim je
tudi estetski vidik sončenja. Pri estetskem vidiku sončenja se pojavijo statistično
pomembne razlike glede na starost (p=0,023), odnos do omenjene kategorije stališč s
starostjo narašča. V preostalih dveh kategorijah stališč ni statistično pomembnih razlik.
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Iz tabele 14 je razvidno, da se želi o omenjeni temi še več učiti največ študentov, najmanj
pa osnovnošolcev. Iz tega torej lahko sklepamo, da zanimanje za učenje o UV sevanju in
njegovih učinkih s starostjo narašča. Glede na starost se pojavijo tudi statistično
pomembne razlike (p=0,004).

4.5 VPLIV SPOLA NA ZNANJE IN STALIŠČA O UV SEVANJU
Hipotezo, da bo zanimanje za učenje o UV sevanju in njegovih učinkih večje pri dekletih,
smo potrdili.
Iz tabele 13 je razvidno, da so dekleta pokazala višjo stopnjo zanimanja za dodatno učenje
o UV sevanju in njegovih učinkih, razlika med dekleti in fanti je statistično pomembna
(p<0,001). Vzrok za to je verjetno, da dekleta več pozornosti posvetijo svojemu videzu.
UV sevanje pa ima številne negativne učinke, kot so opekline, kožni rak in podobno, zato
se želijo zaščititi. Pri zaščiti jim bo znanje o UV sevanju in njegovih učinkih seveda
pomagalo.
Dekleta so pokazala tudi boljši odnos do UV sevanja in zaščite pred negativnimi učinki, saj
so vse trditve, ki so obrnjene v pozitivno smer in pri katerih se pojavijo statistično
pomembne razlike, dekleta ocenila višje. Do podobnih rezultatov so prišli tudi Filiz idr.
(2006), Kristjansson, Ullen in Helgason (2004), Alberg (2002) ter Jones idr. (2006). Vsi so
v svojih raziskavah ugotovili, da imajo dekleta oziroma ženske več znanja o UV sevanju,
njegovih negativnih posledicah in zaščiti pred njim. Pogosteje se zaščitijo in uporabljajo
sončne kreme.

4.6 VPLIV SONČENJA NA ZNANJE IN STALIŠČA O UV SEVANJU
Ugotovili smo, da imajo največ znanja tisti testiranci, ki se nikoli ne sončijo. Vendar pa se
je po pouku to spremenilo, največ znanja so imeli tisti, ki se sončijo pogosto. Iz tega lahko
sklepamo, da so največ zanimanja za učenje o UV sevanju pokazali ravno ti testiranci.
Testiranci, ki se sončijo pogosto, so pokazali visok nivo strinjanja s trditvami, ki se
nanašajo na znanstveno-ekologistični vidik sončenja ter lastno zaščito in zdravje. Iz tega
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lahko sklepamo, da imajo več znanja o UV sevanju in zaščiti pred njegovimi negativnimi
učinki.

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je eksperimentalni pouk pomemben del učnega
procesa. Učenci so sicer več znanja pridobili pri klasičnem pouku oziroma pri opazovanju
demonstracije. Vzrok za to je verjetno navajenost učencev na klasični pouk, samostojno
delo pa jim pomeni premor od klasičnega pouka. Ravno zaradi večinske uporabe
klasičnega pouka učenci nimajo dovolj izkušenj, kako s samostojnim delom usvojiti več
znanja. Ravno to pa je verjetno tudi razlog, da različna izvedba eksperimentalnega dela pri
pouku ni statistično pomembno vplivala na stališča in zanimanje za učenje o UV sevanju in
njegovih učinkih.
Ugotovili smo, da imajo več znanja o UV sevanju in njegovih učinkih dekleta, ki so
pokazala tudi več zanimanja za nadaljnje učenje o omenjeni temi. Dekletom se je učna
tema zdela pomembna, kar je verjetno tudi razlog, da so pri učni uri bolj uživala kot fantje.
V raziskavi smo ugotovili, da znanje o UV sevanju in njegovih učinkih s starostjo narašča,
največ znanja o tej temi imajo študentje, najmanj pa učenci. Največ zanimanja za učenje o
omenjeni temi so pokazali študentje, medtem ko se je učna ura zdela najbolj zanimiva
gimnazijcem, osnovnošolce pa je bilo pri učni uri celo strah. Vzrok za to je verjetno naše
poudarjanje, da je UV sevanje nevarno in da se moramo tudi pri izvedbi eksperimenta
primerno zaščititi ter uporabljati zaščitno obleko, očala in rokavice.
Iz rezultatov raziskave je razvidno tudi, da imajo največ znanja o UV sevanju testiranci, ki
se nikoli ne sončijo. Največ zanimanja za učenje pa so pokazali učenci, ki se pogosto
sončijo, zato so imeli po pouku največ znanja o tej remi. Razlog za to je verjetno, da se
želijo o omenjeni temi veliko naučiti in tako poskrbeti za zaščito pred negativnimi učinki
UV sevanja.
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7 PRILOGE
7.1 PRILOGA 1: Povezava UV sevanja z določenimi temami v osnovni šoli in v
gimnaziji
Tabela 15: Povezava UV sevanja z določenimi temami učnega načrta v osnovni šoli.
Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):

Vsebine

Naravoslovje in tehnika 4. razred
Človek: človeško telo

dokazati, da so čutila sprejemniki podatkov in da
omogočajo razlikovanje zunanjih dražljajev po
vrsti in količini (opomba: koža kot čutilo)

čutila in živčevje

Naravoslovje in tehnika 5. razred
Snovi: snovi v naravi zrak

pojasniti, da Zemljo obdaja plast zraka
(atmosfera)
ugotoviti, da je zrak zmes različnih plinov in jih
znajo poimenovati (dušik, kisik, ogljikov dioksid)

onesnaževanje
zraka in ukrepi za
čistejši zrak

prepoznati in opisati glavne povzročitelje
onesnaženosti zraka in lokalne onesnaževalce
zraka
vrednotiti ravnanje oz. odnos ljudi do
onesnaževanja zraka in ob tem razložiti, kaj
pomeni odgovoren odnos do okolja
Pojavi: vplivi Sonca na
vreme

prikazati, da se snovi na soncu segrejejo, če
vpijajo sončno svetlobo,

vplivi Sonca na
vreme

razložiti, da sončna svetloba ogreva tla in da

Sonce ogreva zrak
in vodo

tla ogrevajo zrak
ugotoviti, da se tla najbolj ogrejejo, ko padajo
sončni žarki pod pravim kotom
Človek: skrb za
zdravje

utemeljiti, da so tudi sami odgovorni za svoje
zdravje (varno sončenje, higiena idr.)

odgovornost za
lastno zdravje

pojasniti, da lahko nekatere bolezni in poškodbe
sami preprečijo z odgovornim ravnanjem
Živa bitja:
prehranjevalne verige
in spleti

utemeljiti, da je življenje na Zemlji odvisno od
Sonca

vpliv človeka na
naravo

napovedati posledice človekovega nenehnega
posega v naravno okolje in vrednotiti učinke

Naravoslovje 6. razred
Energija – Sonce,
osnovni vir energije na

razumejo, da je sončna energija osnovni vir
energije, nujno potreben za vzdrževanje življenja
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):

Vsebine

Zemlji

na Zemlji

Živa narava – pomen
rastlin v ekosistemu in
pomen za človeka

razumejo, da je sončna energija glavni vir
energije za ekosisteme

sončna energija,
ekosistemi

Vplivi človeka na
okolje – Pomen
učinkovitega
izkoriščanja naravnih
virov surovin in
energije

spoznajo, kako lahko sami z ustreznim ravnanjem
prispevajo k varovanju okolja, in se ob tem
zavedajo pomembnega vpliva vsakega
posameznika na okolje

ukrepi za
varovanje okolje

spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroča
segrevanje snovi, spremembe agregatnega stanja,
spremembe snovi (npr. fotosinteza, porumenitev
časopisnega papirja), da lahko poganja električni
tok (npr. sončne celice na žepnem računalniku)

svetloba

spoznajo, da svetloba posreduje sliko okolice in
da so telesa vidna, ker oddajajo in odbijajo
svetlobo

svet je pisan

Naravoslovje 7. razred
Energija – Sonce,
osnovni vir energije na
Zemlji

bela svetloba
odboj in lom
svetlobe

človeško oko

spoznajo, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse
strani in opredelijo pojme svetilo, osvetljeno telo,
svetlobni curek, senca
spoznajo, da je bela barva sestavljena iz svetlob
mavričnih barv
razumejo, zakaj vidimo površine bele, črne ali
obarvane
spoznajo, da se svetloba na meji dveh snovi
deloma odbije, deloma lomi
spoznajo nevarnosti okvare vida prid opazovanju
močnih svetil in svetil, ki oddajajo snop
vzporednih žarkov (laserski prikazovalnik)
Energija - valovanje

spoznajo, da sta zvok in svetloba valovanji in
ugotavljajo podobnosti z valovanjem na vodni
gladini

valovanje svetlobe

spoznajo uporabno vrednost valovanja pri
delovanju elektronski naprav (npr. signal pri
televiziji, radiu, mobilnem telefonu,
navigacijskem sistemu GPS; prenos v optičnih
vlaknih, laserji, mikrovalovi)
Vplivi človeka na
okolje – Človek
onesnažuje zrak, vodo
in tla

spoznajo vplive različnih vrst prometa in
komunikacij na okolje (onesnaževanje zraka,
vode in prsti) in organizme (npr. hrup)
spoznajo vzroke za povečanje emisij plinov
(ogljikov dioksid, metan, dušikovi oksidi) in s
tem povezanim prekomernim segrevanjem
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):

Vsebine

ozračja (povečan učinek tople grede), ki se odraža
v spreminjanju podnebja in na kopenskih in
vodnih ekosistemih
Kemija 8 .in 9. razred
Družina
ogljikovodikov s
polimeri

spoznajo nafto in zemeljski plin kot ključna vira
organskih spojin (zlasti ogljikovodikov) in
neobnovljiva vira energije
proučujejo vplive uporabe ogljikovodikov in
njihovih derivatov na okolje:
o

uporabljajo eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma
laboratorijske spretnosti

o

razvijajo prostorske predstave z
uporabo modelov oziroma raznih
vizualizacijskih sredstev (animacij
kemijskih reakcij idr.)

o

obdelujejo in uporabljajo podatke iz
različnih virov s poudarkom na
razvrščanju podatkov, iskanju oziroma
opredeljevanju kriterijev za delitev in
prepoznavanju vzorcev razumejo
pomen oziroma vpliv ogljikovodikov
in njihovih derivatov na življenje
oziroma okolje

o

razmišljajo o preprečevanju oziroma
zmanjševanju vplivov ogljikovodikov
in njihovih derivatov na okolje in se
zavedajo pomena recikliranja
odpadkov

ključne okoljske
težave, vezane na
uporabo
ogljikovodikov in
njihovih derivatov
ter ukrepi za
njihovo
preprečevanje

Biologija 8. razred
Raziskovanje in
poskusi

znajo samostojno postaviti raziskovalna vprašanja
in načrtovati preprosto raziskavo (znajo izbrati in
uporabiti ustrezna orodja in tehnologijo za
izvajanje poskusov, zbiranje podatkov in prikaz
podatkov: npr. računalnik, osebni računalnik,
tehtnico, mikroskop, daljnogled),
znajo poiskati in uporabljati tiskane in elektronske
vire za zbiranje informacij in dokazov za
raziskovalni projekt ter kritično presoditi njihovo
verodostojnost,
znajo predstaviti povezavo med raziskovalnim
vprašanjem, naravoslovnimi koncepti, izvedenimi
poskusi, zbranimi podatki in zaključki na podlagi
znanstvenih dokazov
znajo poročati o poteku in rezultatih raziskave v
pisni in ustni obliki
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Področje/tema
Celica in dedovanje

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):
razumejo, da celice gliv, rastlin in živali v jedru
vsebujejo molekule DNA,5 ki so nosilci dedne
informacije (genov),
razumejo, da je dedna informacija zapisana z
zaporedjem osnovnih enot – nukleotidov (model
verižice),
razumejo, da je način zapisa dedne informacije
enak pri vseh organizmih
razložijo, da se med mitozo podvojena DNA
razdeli med dve hčerinski celici, tako da

Vsebine
Vsi organizmi so
zgrajeni iz celic.
Število celic v
organizmu sega od
ene celice do več
tisoč milijard
celic. Celice imajo
zapleteno notranjo
zgradbo, ki jo
lahko opazujemo z
mikroskopom

vsaka hčerinska celica prejme enako kopijo DNA
Zgradba in delovanje
človeka

razvijajo odgovornost za varovanje svojega
zdravja in zdravja drugih
razumejo, da opravlja koža različne naloge,
predvsem pa je meja med organizmom in okoljem
spoznajo osnovno zgradbo kože in jo povežejo z
njenim delovanjem
razumejo delovanje in pomen čutil v koži
spoznajo vzroke za bolezni in poškodbe kože ter
preventivo
spoznajo mehanizem za nastanek sončnih
»opeklin« ob pretirani izpostavitvi UV sevanju
(poškodbe DNA v celicah kože) in posledice
pretiranega sončenja.

bolezen je motnja
v zgradbi ali
delovanju
organizma.
Nekatere bolezni
so posledica
notranjih okvar ali
poškodb, nekatere
pa posledica
okužbe
koža je meja med
zunanjim in
notranjim okoljem
organizma.

biologija 9. razred
Raziskovanje in
poskusi

samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in
načrtujejo raziskave
znajo ovrednotiti natančnost meritev in
ponovljivost poskusa
razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi
parametri pri poskusu

znanstveni
napredek temelji
na zastavljanju
smiselnih vprašanj
in izvajanju dobro
načrtovanih
raziskav

znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in
razviti kvantitativne trditve o odnosih med
spremenljivkami
razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi odnosi
med podatki, prikazanimi na grafu
Kemija živih sistemov

spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi
naravi, ker ima sposobnost za tvorjenje mnogih
kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi
spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne
molekule, od majhnih (voda, soli) do zelo velikih
(ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA)
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):

Vsebine

razumejo, da v organizmih neprestano potekajo
kemijske reakcije.
Dedovanje

razumejo, da je v kromosomu vsa genetska
informacija shranjena v molekuli DNA,
beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in
delovanje kromosoma (opomba: kromosomi so
kompleksi DNA in beljakovin)
razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA
za prenašanje nespremenjenega genetskega zapisa
iz celice v celico in iz roda v rod (spoznajo, da se
med mitozo podvojena kromosomska DNA
razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka
hčerinska celica prejme enako število
kromosomov istega tipa, torej enak genski zapis;
pri diploidnem organizmu sta dva kromosoma
istega tipa v vsaki hčerinski celici),

lastnosti
organizmov
določajo
beljakovine,
zgradba
beljakovin pa je
zapisana v genih

spoznajo, da so evolucijo življenja na Zemlji
močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki
vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne
spremembe podnebja)

na našem planetu
živijo milijoni vrst
živali, rastlin, gliv
in bakterij

spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost
prilagajanja na spremembe okolja in da vrsta
izumre, če se okolje nenadno preveč spremeni

evolucija je
proces, s katerim
se je postopno
razvila
raznovrstnost vrst
skozi mnoge
generacije

Biotska pestrost

spoznajo, da je biotska pestrost rezultat milijone
let dolge evolucije živega sveta in temelj za
delovanje ekosistemov in biosfere, s tem pa tudi
temelj za človekovo preživetje (npr. hrana,
naravni viri)

biotska pestrost je
temelj za
delovanje
ekosistemov

Biomi in biosfera

razumejo, da so organizmi (vključno s človekom)
imeli in še imajo pomembno vlogo pri
spreminjanju našega planeta (vpliv na zgradbo
ozračja, sodelovanje pri nastajanju nekaterih tipov
kamnin ter pri preperevanju kamnin in nastajanju
prsti).

različni ekosistemi
so med seboj
povezani preko
vplivanja na
globalne procese.
Celoten planet
deluje kot
povezana celota.

Vpliv človeka na
naravo in okolje

spoznajo razliko med ekologijo, varstvom narave
in okolja

človekove
dejavnosti lahko
vključujejo
tveganje s
potencialno
škodljivimi učinki
na človeka in
naravo. Med
tvegane aktivnosti

Evolucija

razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z
neposrednim varovanjem vse narave in biosfere
nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim
razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih
območjih; spoznajo namen (slovenske in
mednarodne) področne zakonodaje
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):
razumejo vplive človeka na biotske sisteme
(organizmi, ekosistemi, biosfera) in te vplive
raziščejo v lastnem okolju (urbanizacija,
prekomerna raba naravnih virov, degradacija in
drobljenje ekosistemov, onesnaževanje okolja
idr.)
spoznajo vzroke in posledice nastanka ozonske
luknje

Vsebine
spadajo uporaba
naravnih virov in
pridobivanje
surovin, rast mest,
sprememba
uporabe zemljišč
in ravnanje z
odpadki

spoznajo vzroke in posledice globalnega
segrevanja (okrepljen učinek tople grede)
razumejo načela trajnostnega razvoja in s svojim
ravnanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju v
lastnem okolju in se aktivno vključujejo v
ozaveščanje o tej problematiki
spoznajo, da pomembne osebne in družbene
odločitve temeljijo na analizi koristi in tveganja
(ekonomske in naravovarstvene) ter da
posameznik preko koristi skupnosti koristi sebi
(okolje kot vrednota)
spoznajo, da lahko okolje zaradi naravnih
vzrokov in človekovih dejavnosti vsebuje snovi,
ki so škodljive za človeka in druge organizme
spoznajo, da trajnostni razvoj zahteva
vzpostavitev standardov za spremljanje sprememb
v tleh, vodah in ozračju ter ukrepov za
preprečevanje škodljivih sprememb
spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo
aktivnostjo, osebni in družbeni izziv, saj
nepravilna analiza posledic določenih aktivnosti
vodi do podcenjevanja tveganja in s tem do
škodljivih posledic za človeka in naravo ali pa do
prestrogih preventivnih ukrepov, ki so nepotrebno
finančno breme za posameznika in družbo
fizika 8. in 9. razred
Uvod v fiziko

spoznajo in se naučijo uporabljati metode in
oblike dela pri fiziki: opazovanje, načrtovanje,
merjenje, eksperimentiranje, oblikovanje

oblike in metode
dela pri fiziki

sklepov, interpretacija meritev in izidov poskusov
Gostota, tlak in vzgon

usvojijo fizikalne lastnosti zraka in razložijo
njegove vplive na vremenska dogajanja
raziščejo vire onesnaževanja zraka in možne
ukrepe za zmanjševanje
onesnaževanja;
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):

Delo in energija

ugotovijo, da je Sonce glavni vir energije na
Zemlji
razložijo, zakaj je prejeta energija od Sonca
odvisna od letnega časa;
predstavijo načine varčne rabe energije

Vsebine
energijski viri
pridobivanje
energije in s tem
povezana okoljska
vprašanja

raziščejo, kako pridobivanje energije, ki je
pogosto povezano s sežiganjem, vpliva na okolje
in onesnaževanje
Magnetna sila

opišejo električno in magnetno polje

polje sil

analizirajo pomen magnetnega polja Zemlje kot
ščita pred naelektrenimi delci

zemeljsko
magnetno polje

opredeljujejo, razlikujejo in utemeljujejo pojme:
poskus (eksperiment) in eksperimentalne
okoliščine ter se seznanjajo s pomenom in vlogo
eksperimenta v znanosti, posebej kemiji

definicija in
pomen
eksperimenta

Poskusi v kemiji 8. in 9. razred
Eksperimentalno
delo

ugotavljajo in opredeljujejo spremenljivke in
konstante pri eksperimentalnem delu ter njihov
vpliv na potek reakcij
se urijo v odprtih eksperimentih (načrtovanje
eksperimentalnega dela; izbor ustreznih
kemikalij, laboratorijskega pribora, tehnik oz.
operacij)
postavljajo hipoteze oz. napovedujejo
pričakovane rezultate eksperimentalnega dela
presojajo pomen ocene oz. vrednotenja rezultatov
utemeljujejo dobljene rezultate eksperimentalnega
dela in spoznavajo pomen ustrezne razlage
rezultatov
oblikujejo kriterije (načine) samovrednotenja
(vrednotenja) eksperimentalnega dela in se urijo v
uporabi teh kriterijev
Kemija v okolju 8. in 9. razred
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temperatura, tlak,
substrat, reagent,
produkt,
katalizator
spremenljivke in
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Področje/tema
Atmosferski procesi in
kakovost zraka

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):
zberejo najpomembnejše podatke o stanju
(kakovosti) zraka v lastnem okolju in jih
primerjajo s stanjem onesnaženosti zraka v
Sloveniji
utrdijo znanje o merskih enotah in spoznajo
načine izražanja prisotnosti onesnaževal v okolju
spoznajo, da je onesnaženo okolje dejavnik, ki
pomembno vpliva na številne bolezni in
bolezenska stanja (onesnažen zrak, voda, hrup,
odpadki, ionizirajoče in neionizirajoče sevanje...)
ponovijo in dopolnijo znanja o reakcijah SO2,
NOx, CO, CO2, O3, prašnih delcev ipd. v zraku
vrednotijo rezultate eksperimentalnega dela
vrednotijo kakovost zraka v domačem okolju in
spremljajo ukrepe za izboljšanje stanja

Vsebine
nastanek ozonske
luknje in njen
vpliv na okolje
smog in
fotokemični smog
razlogi za
naraščanje
prizemnega ozona
in vpliv na okolje
nastanek tople
grede in vpliv na
globalne
klimatske
spremembe
procesi in akcije
za zmanjševanje
škodljivih snovi v
zraku

Okoljska vzgoja 7., 8. in 9. razred
Zrak

spozna najpomembnejše podatke o stanju zraka v
lastnem okolju
spozna, kako pride do onesnaženosti in stopnjo
onesnaženosti zraka zaradi človekovih posegov v
svojem okolju in Sloveniji
razume mehanizme onesnaževanja zraka
razume globalnost in dolgoročnost okoljskih
problemov (podnebne spremembe)
spozna naravne vire energije in njihova
nahajališča ter pridobivanje in razume bistvene
razlike med fosilnimi in alternativnimi viri
energije

prašne usedline,
žveplov dioksid,
dušikovi oksidi,
ogljikov dioksid,
ogljikov
monoksid,
ogljikovodiki,
ozon
industrija, promet,
pridobivanje
energije
emisija,
transmisija,
imisija
ozonska luknja,
toplogredni učinki
energijski viri:
fosilna goriva
(premog, nafta,
zemeljski plin) in
alternativna
energija (sončna,
energija vetra,
energija bibavice)
dostopnost in
zaloge energije,
cene pridobivanja
energije, način
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Učenci (znajo):

Vsebine
izrabe vira
energije

Tabela 16: Povezava UV sevanja z določenimi temami učnega načrta na gimnaziji.
Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Dijaki (znajo):

Vsebine

Kemija – osnovni program
Uvod v varno
eksperimentalno delo

razlikujejo in utemeljujejo pojme: eksperiment
(poskus) in eksperimentalni pogoji/okoliščine,
spremenljivke oziroma konstante

kemija je
eksperimentalna
veda

razumejo pomen in vlogo eksperimenta v
znanosti, posebej v kemiji

osnovni
laboratorijski
pripomočki

razvijajo eksperimentalni pristop (laboratorijske
spretnosti in tehnike
razvijajo spretnosti dela z različnimi viri (npr.
zbirke podatkov, priročniki …) za
eksperimentalno delo
razvijajo zmožnost varnega eksperimentalnega
dela
Zgradba in lastnosti
ogljikovodikov

proučujejo uporabo ogljikovodikov in njihov
vpliv na okolje

osnovne
laboratorijske
tehnike
varno delo v
šolskem
laboratoriju
oksidativna
razgradnja
ogljikovodikov,
uporaba in vplivi
na okolje
fosilna goriva za
pridobivanje
energije, globalno
segrevanje ozračja

Zgradba in lastnosti
halogeniranih
ogljikovodikov

proučujejo posledice uporabe halogeniranih
ogljikovodikov na okolje

uporaba in vplivi
na okolje: topila,
pesticidi, freoni,
ozonska luknja …

razlikujejo med informacijami, ki jih pridobimo iz
masnega spektra, infrardečega spektra in spektra
jedrske magnetne resonance;

nastanek
infrardečega
spektra (IR) in
spektra jedrske
magnetne
resonance
(1HNMR)

Kemija – izbirni program
Izbrani primeri iz
spektroskopije za
določanje zgradbe
organskih molekul
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Dijaki (znajo):

Vsebine

Kemija – maturitetni program
Zgradba in lastnosti
halogeniranih
ogljikovodikov

razloži delovanje halogenoalkanov v okolju ter
vplive njihove uporabe na okolje

ozonska luknja

razumejo pristope k raziskovalnemu delu v
biologiji (mikroskopiranje, biokemijske
raziskave, fiziološke raziskave, terensko delo,
uporaba informacijsko-komunikacijske

znanstveni
napredek temelji
na postavljanju
smiselnih vprašanj
in izvajanju dobro
načrtovanih
raziskav

Biologija – osnovni program
Raziskovanje in
poskusi

tehnologije (IKT) pri meritvah in prikazu
rezultatov raziskav)
na enostavnih preprostih primerih znajo
načrtovati in uporabiti metode opazovanja in
eksperimentiranja ter zbirati kvalitativne in
kvantitativne podatke
znajo glede na raziskovalno vprašanje (oziroma
hipotezo) prikazati in analizirati rezultate (osnove
statistične analize);
Zgradba in delovanje
celice

poznajo zgradbo nukleinskih kislin
razumejo, da so zgradba in kemijske lastnosti
DNA temelj za kodiranje informacij v genih (kot
zaporedje molekulskih »črk« – nukleotidov) in za
podvojevanje DNA (princip »matrice«)
razumejo, da so mutageni dejavniki sestavni del
okolja in poznajo pogoste mutagene dejavnike
(npr. UV- in radioaktivna sevanja, mutagene
snovi);

celice neprestano
uravnavajo svoje
delovanje
uravnavanje
procesov, stalno
odzivanje na
spremembe v
svojem okolju,
molekule DNA so
nosilec dednih
informacij, ki
določajo
značilnosti
organizma.
Mnoge mutacije
ne vplivajo na
zgradbo in
delovanje
beljakovin in s
tem organizma

Zgradba in delovanje
človeka in drugih
živali

spoznajo možne škodljive učinke UV-sevanja na
živa bitja

zaščita, opora in
gibanje

Ekologija

spoznajo, da na organizme v različnih
ekosistemih vplivajo abiotski dejavniki (svetloba,

organizmi v
okolju živijo v
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Dijaki (znajo):
UV-sevanje, toplota, anorganske snovi, pH,
osredje oziroma medij
spoznajo razliko med varstvom okolja, ki se
ukvarja s problemi onesnaževanja in kakovosti
življenjskega okolja človeka, in varstvom narave,
ki se ukvarja s problemom propadanja in
ohranjanja biotske pestrosti, od katere je odvisen
dolgoročni obstoj človeške vrste na Zemlji
razumejo pomen ozonske plasti za absorpcijo
UV-sevanja in s tem za življenje na Zemlji ter
razumejo mehanizme, ki povzročajo naravno
spreminjanje ozonske plasti in njeno spreminjanje
zaradi človekovih dejavnosti (ozonska luknja)

Vsebine
populacijah in
izkoriščajo žive in
nežive danosti
okolja, ki jih s
skupnim izrazom
imenujemo
ekološka niša
vrste
človek lahko
povzroči velike
spremembe
ekosistemov in
propadanje
biotske pestrosti

razumejo, kako nastane učinek tople grede in da
učinek tople grede omogoča življenje
na Zemlji, povečan učinek tople grede, ki je tudi
posledica človekove dejavnosti, pa vodi v velike
podnebne spremembe
spoznajo glavne ugotovitve nekaterih
mednarodnih raziskav o globalnih spremembah
podnebja in ekosistemov
Biologija – izbirni program
Biološke osnove
zdravega življenja

na primerih vitamina C in D razumejo, da
človeško telo potrebuje zadostne količine
različnih vitaminov, njihovo vlogo pri delovanju
človekovega telesa ter posledice njihovega
pomanjkanja in presežka

vitamini

Človek in naravni viri

spoznajo, da večina energije, ki jo porablja
človeštvo po vsem svetu, prihaja iz neobnovljivih
fosilnih goriv (nafta, premog, zemeljski plin) in
da človeštvo te vire porablja veliko hitreje, kot je
hitrost njihovega počasnega nastajanja z
geološkimi procesi

energija

razumejo, da so za nastanek fosilnih goriv
potrebna dolga geološka obdobja (zato fosilna
goriva uvrščamo med neobnovljive vire), da je
izvor energije v fosilnih gorivih sončna energija,
ki se je bila vezala v snovi s fotosintezo ter da
izkoriščanje fosilnih goriv sprošča v ozračje
dodaten ogljikov dioksid, ki povzroča segrevanje
planeta (ojačan učinek tople grede)
spoznajo, da je sončna energija dolgoročen vir
energije, ki mu pravimo obnovljiv, in da so
sončna energija in drugi viri tehnološke energije,
ki jih napaja sončna energija (potencialna energija
vode, energija vetra, biomasa) precej slabo
izkoriščani
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Dijaki (znajo):

Vsebine

Biologija – maturitetni program
Kako deluje znanost

znajo postaviti preverljivo biološko vprašanje ter
načrtujejo in izvedejo preprosto laboratorijsko ali
terensko raziskavo;

raziskovanje

Biologija celice

razumejo, da je primarna struktura beljakovine
posledica prevoda zaporedja kodonov v zaporedje
aminokislin in da lahko mutacije spremenijo
zgradbo in s tem delovanje beljakovine;

mutacije

Ekologija, biotska
pestrost in evolucija

spoznajo, da so postopne podnebne spremembe,
ki se dogajajo na primer na začetku in koncu
ledene dobe (širjenje in umik ledenikov na
celinah), povezane s postopnim širjenjem ali
umikanjem vrst; spoznajo, da so se v zgodovini
Zemlje podnebne razmere pogosto spreminjale, in
da je s tem povezano postopno spreminjanje
ekosistemov na posameznih območjih

podnebne
spremembe
vpliv človeka na
ekosisteme in
okolje

na podlagi pridobljenega razumevanja kritično
ovrednotijo primere človekovega vpliva na
ekosisteme in okolje ter predlagajo reševanje
problemov po načelih trajnostnega razvoja.
Fizika – osnovni program, izbirni program in maturitetni
Notranja energija in
toplota

Definirajo toplotni tok in ločijo med načini
prenosa toplote
Zapišejo in uporabijo Stefanov zakon za sevanje
črnega telesa

toplotni tok
sončna svetloba
elektromagnetno
sevanje teles
topla greda

Magnetno polje

Opišejo delovanje in uporabo elektromagneta

elektromagnet

Valovanje

Povežejo količine hitrost, valovno dolžino,
frekvenco in nihajni čas

fizikalne količine
odboj valovanja

Opišejo odboj valovanja
Svetloba

Navedejo in poimenujejo spektralna območja
elektromagnetnega valovanja.

spektralno
območje

Okoljska vzgoja - kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
Vpliv človeka in
posledice

razumejo, da je uporabnost energetskih virov
odvisna od načina in posledic pretvarjanja teh
virov v uporabno obliko, spoznajo vzroke in
posledice nastanka ozonske luknje in globalnega
segrevanja (okrepljen učinek tople grede)
spoznajo glavne ugotovitve mednarodnih raziskav
o vsesplošnih spremembah podnebja in dojamejo,
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Področje/tema

Operativni cilji (obvezni in izbirni) -> Dijaki (znajo):
da segrevanje planeta vpliva na spreminjanje
kopenskih in morskih ekosistemov (npr. širjenje
puščav, topljenje ledenikov, dviganje morske
gladine) ter na različne življenjske razmere v
različnih delih sveta

Vsebine
segrevanje
ravnanje z
odpadki

dojamejo, da je globalno segrevanje planeta
posledica netrajnostnega gospodarjenja, zlasti
čezmerne uporabe fosilnih goriv, in spoznajo
mednarodna priporočila in dogovore za ustavitev
škodljivih sprememb
dojamejo, da v gospodinjstvih uporabljamo
mnoge strupene ali okolju in zdravju škodljive
snovi (npr.: topila, barve, zdravila), ki zahtevajo
posebno in ravnanje, vedo, kako ravnati s
posebnimi odpadki (pomen recikliranja,
upravljanje z odpadki)
Zmožnosti analiziranja
in raziskovanja
okoljskih vprašanj

raziščejo najpomembnejša okoljska vprašanja in
težnje zadnjih desetih let v Sloveniji (npr. viri
onesnaževanja, do okolja neprijazne dejavnosti,
izguba kmetijskih zemljišč, onesnaževanje voda,
težave s pitno vodo in komunalnimi odpadki,
siromašenje kmetijskih zemljišč, izpusti v okolje,
svetlobno onesnaževanje, »elektrosmog«, hrup,
onesnaževanje zraka, uničevanje in degradacija
biotopov npr. mokrišč ...), sklepajo na ogroženost
vrst (tudi človeka) in habitatov (tudi prostora) in
razumejo, zakaj so posamezne vrste in območja v
Sloveniji zaščitena

okoljska vprašanje
v Sloveniji

Usvajanje osnovnih
stališč in vrednot, ki
podpirajo trajnostni
razvoj

razvijajo pozitivna stališča do varovanja in
ohranjanja okolja ter do trajnostnega razvoja (npr.
skrb za ohranitev naravne in kulturne dediščine v
svojem kraju);

varovanje in
ohranjanje okolja

Usklajevanje pravic in
odgovornosti
posameznika in
skupine glede na
trajnostni razvoj

poglabljajo razumevanje, kaj so pravice
posameznika in kakšni sta njihova odgovornost in
možnost za uveljavljanje trajnostnih rešitev
okoljskih vprašanj

odgovornost do
okolja

Spremljanje in
preverjanje učinkov
akcije na ravni okolja,
sprememb stališč in
mišljenj

se zavedajo pomena spremembe življenjskega
sloga in skupnih akcij pri reševanju okoljskih
vprašanj ter razjasnjujejo in tehtajo okoljsko
pomembne vrednote, kot so spoštovanje življenja,
obzirnost, varčnost, skrb za druge, solidarnost

spoštovanje do
okolja, pomoč
manj razvitim
državam

se seznanjajo z glavnimi mednarodnimi dogovori,
konvencijami s tega področja (npr. zmanjšanje
globalnega ogrevanja) in z razlikami v stališčih,
možnostih in ravnanjih med razvitimi in manj
razvitimi državami
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7.2 PRILOGA 2: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Kjer ni navedeno drugače, je možen en pravilni odgovor!

Številka v redovalnici: __________________
Spol:

moški

ženski (ustrezno obkroži)

Sončim se: nikoli

1.

občasno

Razred:____________

Starost:__________

Šola:________________________________________

pogosto (ustrezno obkroži)

Naštej 3 načine, s katerimi se lahko zaščitimo pred UV žarki?
_____________________________________________________________________

2.

Katere vrste UV sevanj poznamo?
_____________________________________________________________________

3.

Naštej 4 negativne učinke, ki jih povzroča izpostavljenost UV sevanju?
_____________________________________________________________________

4.

Kaj je UV indeks?
a)
b)
c)
d)
e)

5.

Kaj nam pove zaščitni faktor sončne kreme?
a)
b)
c)
d)
e)

6.

Enotna mera za moč ultravijoličnega sevanja.
Žarki, ki pridejo do Zemljinega površja.
Sončno sevanje.
Indeks sevanja žarnice.
Ne vem.

Koliko časa smo lahko na soncu ne da bi dobili opekline.
Kako učinkovito preprečuje nastanek sončnih peg.
Koliko UV žarkov »vpije« izdelek.
Koliko UV žarkov »odbije« izdelek.
Ne vem.

Kakšna je formula ozona?
a)
b)
c)
d)
e)

O
O2
O3
O2Ne vem.
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7.

Obkroži pravilno trditev, ki drži za ozonsko plast.
a)
b)
c)
d)
e)

8.

Omogoča prepuščanje večine UV sevanja.
Varuje površje Zemlje pred preveliko količino UV sevanja.
Varuje površje Zemlje pred segrevanjem.
Varuje organizme pred ekstremnimi vremenskimi pojavi.
Ne vem.

Obkroži katero UV sevanje ne doseže površja Zemlja?
a)
b)
c)
d)

UVA
UVB
UVC
Ne vem.
Zakaj?
________________________________________________________________________

9.

Katera oblika UV sevanja je človeku najbolj nevarna ob daljši izpostavljenosti?
a)
b)
c)
d)

UVA
UVB
UVC
Ne vem.

10. Šola organizira športni dan na Triglav. Zunaj je lep sončen dan. Približno predpostavite
kakšna je takrat jakost UV sevanja v gorah v primerjavi z UV sevanjem v nižinskih predelih?
a) Enaka.
b) 1x večja.
c) 2x večja.
d) Manjša.
e) Ne vem.
11. Kateri izmed naštetih dejavnikov prispeva k tanjšanju ozonske plasti?
a)
b)
c)
d)
e)

CFC
PCB
Pesticidi.
CO2
Ne vem.
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12. Katero sevanje je najbolj nevarno za organizme ob daljši izpostavljenosti? Pomagaj si s
priloženo sliko.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Radijski valovi.
Gama žarki.
UVA
UVB
Infrardeče sevanje
UVC
X-žarki.
Vidna svetloba.
Ne vem.

13. Obkroži ustrezen odgovor.
TRDITEV

ODGOVOR

Jakost UV sevanja je v gorah večja kot v nižinah.

drži / ne drži / ne vem

Ozonska plast se tanjša zaradi povečane količine CO2 v ozračju.

drži / ne drži / ne vem

Porjavelost pomeni, da je koža zdrava.

drži / ne drži / ne vem

UVA sevanje je za človeka bolj nevarno kot UVC sevanje.

drži / ne drži / ne vem

Melanin v koži nas varuje pred škodljivimi učinki UV sevanja.

drži / ne drži / ne vem

Pogosto sončenje v solarijih pozitivno vpliva na zdravje.

drži / ne drži / ne vem

Ko smo izpostavljeni sončni svetlobi se v našem telesu tvori vitamin D.
Povečano UV sevanje deluje samo na človeka, na druge organizme
nima učinka.
Pri pretiranem sončenju obstaja možnost, da zbolimo za kožnim rakom.

drži / ne drži / ne vem

Ozonska luknja je največja nad Evropo.

drži / ne drži / ne vem

Zaščitni faktor 50 je dvakrat bolj učinkovit kot zaščitni faktor 25.
Povečano UV sevanje je eden od glavnih razlogov za zmanjševanje
življenjske pestrosti.

drži / ne drži / ne vem
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14. Prosim oceni, v kolikšni meri se strinjaš z vsako od navedenih trditev oziroma v kolikšni meri
trditev velja zate. Obkroži ustrezno številko.
1
se sploh ne
strinjam

2
se ne strinjam

3
se ne morem
odločiti

4
se strinjam

5
se popolnoma
strinjam

Pomen vrednosti:

TRDITEV

ODGOVOR

Skrbi me povečanje ozonske luknje.

1 2 3 4 5

Če bi bilo na Zemlji več UV sevanja, bi organizmi bolj trpeli.

1 2 3 4 5

Kadar sem na soncu, vedno uporabljam kreme za sončenje.

1 2 3 4 5

Človek je s svojim delovanjem odgovoren za povečanje UV sevanja v naravi.

1 2 3 4 5

Uporaba krem za sončenje je samo modna muha.

1 2 3 4 5

Rad bi obiskoval/-a/obiskujem solarije.

1 2 3 4 5

Ko ne televiziji govorijo o problemu tanjšanja ozonske plasti, se dolgočasim.

1 2 3 4 5

Pomembno je, da se pred sončenjem zaščitimo s kremo z visokim zaščitnim faktorjem.

1 2 3 4 5

Da bolje porjavim, se mažem s kremo za boljšo porjavitev.

1 2 3 4 5

Pripravljen/-a bi bil/-a prenehati kupovati izdelke, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti.

1 2 3 4 5

Ljudje, ki so močno zagoreli, izgledajo lepo.

1 2 3 4 5

Pomembno je, da se pred UV sevanjem zavaruje človek, za druge organizme pa je vseeno.

1 2 3 4 5

S sončno kremo se mažem samo na morju.

1 2 3 4 5

Zdi se mi pomembno, da se izobražujemo o problematiki tanjšanja ozonske plasti.

1 2 3 4 5

Skrbi me, da se mi bo zaradi sončenja koža hitreje postarala.

1 2 3 4 5

Na močnem soncu vedno oblečem lahka oblačila, ki me dovolj zavarujejo.

1 2 3 4 5

Bojim se, da bi zbolel/-a za kožnim rakom.

1 2 3 4 5

Na močnem soncu vedno nosim pokrivalo.

1 2 3 4 5

Rad/-a bi izvedel/-a, kako na človeka vpliva UV sevanje.

1 2 3 4 5

Uporabljam tudi sončne kreme, ki jim je potekel rok uporabe.
Pripravljen/-a bi bil/-a plačati, da bi lahko znanstveniki razvili orodja za zmanjšanje ozonske
luknje.
Glede okoljskih problemov se ne obremenjujem.

1 2 3 4 5
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7.3 PRILOGA 3: Priprava 1 (demonstracija eksperimenta)

Predmet: KEMIJA

Razred:
8. razred osnovne šole
2. letnik gimnazije
2. letnik fakultete

Učni sklop: UV SEVANJE
Vsebina učne ure (št. ur): UV sevanje: Kreme za sončenje in UV zaščita (2 uri)
CILJI:
Učenci:
spoznajo naravo UV svetlobe;
spoznajo razloge za povečano UV sevanje:
spoznajo vplive UV sevanja na organizme (človeka);
spoznajo načine zaščite pred UV sevanjem.
OBLIKE PEDAGOŠKEGA DELA:
frontalna
individualna
Metode dela (za frontalno obliko): razlaga, pogovor s pojasnjevanjem, demonstracija,
opazovanje
Metode dela (za individualno delo): utemeljevanje, preverjanje
UČNI PRIPOMOČKI:
računalnik;
stojalo in prižema;
sončne kreme z različnimi zaščitnimi faktorji;
škarje;
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plastični trak;
kartonska kartica;
spatula;
Vernier računalniški vmesnik;
UVB senzor.
POTEK UČNE URE (aktivnosti učitelja in učenca):
PRVA URA
učitelj poda uvodna navodila in razdeli učne liste;
učitelj izvede poskus, učenci beležijo rezultate;
učenci napišejo zaključke;
učenci berejo zgibanko.
DRUGA URA
učenci napišejo nove ugotovitve;
powerpoint predstavitev z diskusijo;
učenci napišejo končne ugotovitve.
MNENJE O URI

108

Jasmina Kumar, Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem, 2012

7.4 PRILOGA 4: Priprava 2 (samostojna izvedba eksperimenta)

Predmet: KEMIJA

Razred:
8. razred
2. letnik gimnazije
2. letnik fakultete

Učni sklop: UV SEVANJE
Vsebina učne ure (št. ur): UV sevanje: Kreme za sončenje in UV zaščita
CILJI:
Učenci:
spoznajo naravo UV svetlobe;
spoznajo razloge za povečano UV sevanje:
spoznajo vplive UV sevanja na organizme (človeka);
spoznajo načine zaščite pred UV sevanjem.
OBLIKE PEDAGOŠKEGA DELA:
frontalna
skupinska
individualna
Metode dela (za frontalno obliko): razlaga, pogovor s pojasnjevanjem, demonstracija,
opazovanje
Metode dela (za skupinsko obliko): laboratorijsko delo, opazovanje, vrednotenje
Metode dela (za individualno delo): utemeljevanje, preverjanje
UČNI PRIPOMOČKI:
računalnik,
stojalo in prižema,
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sončne kreme z različnimi zaščitnimi faktorji,
škarje,
plastični trak,
kartonska kartica,
spatula,
Vernier računalniški vmesnik,
UVB senzor
POTEK UČNE URE (aktivnosti učitelja in učenca)
PRVA URA
učitelj poda uvodna navodila in razdeli učne liste;
učenci se razdelijo v 4 skupine (2 skupini zgibanka, 2 skupini eksperiment);
učenci beležijo podatke in pišejo zaključke;
zaključki po branju zgibanke, zaključki po eksperimentu.
DRUGA URA
PPT predstavitev z diskusijo;
učenci napišejo končne ugotovitve.
MNENJE O URI
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7.5 PRILOGA 5: Delovni list 1
VPLIV UV SEVANJA NA LJUDI – delovni list
Z uporabo vmesnika in UVB senzorjev bomo izmerili prepustnost UVB sevanja preko sončnih krem z
različnimi zaščitnimi faktorji.
MATERIALI za poskus:
računalnik,
stojalo in prižema,
sončne kreme z različnimi zaščitnimi faktorji,
škarje,
plastični trak,
kartonska kartica,
spatula,
Vernier računalniški vmesnik,
UVB senzor

POTEK eksperimenta
1.

Izberi enega izmed štirih različnih proizvajalcev sončnih krem.

2.

V tabeli izpolni podatke, kot so zaščitni faktor, blagovna znamka, cena.

3.

Kako se pripravi kartice za poskus?
a. Pripravi pet 10 x 15 cm velikih kartic.
b. Nanje nariši 4 kvadratke velike 2x2 cm.
c. S škarjami izreži kvadratke.
d. Na levi strani označi prvi kvadratek kot kontrolo.
e. Ostale kvadratke označi z zaščitnimi faktorji sončnih krem. Začni od leve proti desni.
Začni z najnižjo vrednostjo zaščitnega faktorja.
f. Na kartico napiši ime ali številko skupine.

4.

Kako zaščititi testne kartice s plastičnim ovojem?
a. Izreži 10 x 15 cm velike kose plastičnega ovoja. Oseba ki to dela, mora imeti roke čiste.
b. Položi plastični ovoj na vrh testne kartice. Skušaj jo položiti tako, da ni zgubana, vendar jo
ne natezaj.
c. Na vogale daj ozek trak.
d. Ponovi korake a – c za izdelavo ostalih kartic.

5.

Na testne kartice daj sončne kreme.
a. Prvo testno kartico položi s plastično stranjo obrnjeno navzgor.
b. Kvadrat z oznako »kontrola« mora ostati čist. Služila bo kot merilo, s katerim boste
ugotovili, koliko UV žarkov zadrži plastični ovoj.
c. Prični s sončnimi kremami, ki imajo najnižji zaščitni faktor. Stisni si majhno količino
sončne kreme na folijo.
d. Kremo na tanko razmaži s spatulo na izbran kvadratek na kartici.
e. Spatulo dobro obriši z brisačo.
f. Ponovi korake b – e za ostale sončne kreme.
g. Pusti, da se sončne kreme posušijo.
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BELEŽENJE in ANALIZA PODATKOV ter INTERPRETACIJA REZULTATOV
zaščitni faktor na
etiketi

jakost UVB
2

(mW/m )

proizvajalec
sončne kreme

dodatni podatki
na etiketi (npr.
vodoodporna)

cena kreme (€)

0 (kontrola)

Nadgradnja:
predmet

jakost UVB(mW/m2)

barva (za obleke)

sončna očala
obleka
laboratorijska očala
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ANALIZA PODATKOV
1.

Skiciraj graf po navodilih učitelja.

2.

Analiziraj graf. Opiši njegovo obliko v odvisnosti od spreminjanja intenzitete UVB svetlobe pri
različnih zaščitnih faktorjih.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.

Glede na tvoje podatke, ali je sončna krema z zaščitnim faktorjem 50 dvakrat bolj učinkovita kot
sončna krema z zaščitnim faktorjem 25? Razloži zakaj da oz. zakaj ne.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.

S katerim zaščitnim faktorjem sončne kreme lahko primerjamo prepuščanje UVB svetlobe pri
sončnih očalih? Kaj pa pri obleki?
_____________________________________________________________________

5.

Ali meniš, da so pridobljeni podatki zanesljivi? Kaj bi lahko storili, da bi bili bolj zanesljivi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7.6 PRILOGA 6: Delovni list 2
Koliko sem si zapomnil?

1.

Katera UV sevanja poznamo?
_______________________________________________________________________

2.

Katero UV sevanje ne doseže Zemljinega površja?
_______________________________________________________________________

3.

Katero UV sevanje je nam najbolj nevarno?
_________________________________________________________________________

4.

Na televiziji so pri vremenski napovedi sporočili, da je UV indeks za tekoči dan 5.
a)

Kaj je UV indeks?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Kako ravnamo pri takšni vrednosti UV indeksa?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Katera je najvišja vrednost UV indeksa?
__________________________________________________________________________
5.

Naštej 5 bistvenih stvari, ki vplivajo na moč UV žarkov?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6.

Tvoj prijatelj/prijateljica je obiskala solarij in pridobil/a porjavelo polt. Kaj to pomeni?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7.

Na katere spremembe maternih znamenj, ki so lahko znak kožnega raka, moramo biti pozorni?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7.7 PRILOGA 7: PowerPoint predstavitev
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7.8 PRILOGA 8: Zgibanka
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7.9 PRILOGA 9: Vprašalnik za mnenje o učni uri
VPRAŠALNIK O UČNI URI
Dragi učenec /učenka. Pred teboj je vprašalnik, ki ne ocenjuje ne tebe in ne učitelja. Želimo le izvedeti,
kakšno je tvoje mnenje o učni uri. Podatki o anketirancu so tajni. Rešitve ne vplivajo na oceno pri tem
predmetu.
Pomen vrednosti:

1= se nikakor ne strinjam; 2= se ne strinjam; 3= nimam posebnega mnenja; 4= se
strinjam; 5= se popolnoma strinjam.

Trditev

Vrednost

Učna ura je bila zanimiva.

1 2 3 4 5

O tej temi se želim učiti še več.

1 2 3 4 5

Ta tema se mi zdi pomembna.

1 2 3 4 5

Učna ura mi je bila v veselje.

1 2 3 4 5

Pri učni uri sem užival/-a.

1 2 3 4 5

Z učno uro sem zadovoljen/-na.

1 2 3 4 5

Učna ura je bila dobra.

1 2 3 4 5

Pri uri je bilo prijetno in sproščeno.

1 2 3 4 5

Določene stvari so me vznemirile.

1 2 3 4 5

Med učno uro sem se počutil negotovega/-o.

1 2 3 4 5

Učna ura je bila stresna.

1 2 3 4 5

Pri učni uri me je bilo strah.

1 2 3 4 5

Pri učni uri sem se dolgočasil/-a.

1 2 3 4 5

Ves čas sem sodeloval/-a.

1 2 3 4 5
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7.10 PRILOGA 10: Utrinki iz šole

Slika 11: Učenci med samostojno izvedbo
eksperimenta.

Slika 12: Izpolnjevanje delovnih listov.

Slika 13: Pripomočki za eksperiment 1.

Slika 14: Pripomočki za eksperiment 2.

Time (s)

Slika 15: Primer grafa pri merjenju UVB sevanja za sončno kremo Avene s faktorjem 50.
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7.11 PRILOGA 11: Tabele
Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev odgovorov za prvo, drugo in tretje vprašanje pred in po pouku na
število doseženih točk glede na obliko eksperimentalnega dela pri pouku - primerjava pred in po
pouku.
f (%) 1T

f (%) 0,5T

f (%) 0T

Hi2 - test

pred
poukom

po
pouku

pred
poukom

po
pouku

pred
poukom

po
pouku

Hi2

1 naloga SI

55,6

79,2

26,4

16,7

18,1

4,2

NR

1 naloga D

62,3

90,6

28,3

5,7

9,4

3,8

NR

2 naloga SI

12,5

84,7

0,0

0,0

87,5

15,3

NR

2 naloga D

15,1

84,9

7,5

0,0

77,4

15,1

3,21

3 naloga SI

25,0

34,7

61,1

54,2

13,9

11,1

NR

3 naloga D

32,1

56,6

58,5

39,6

9,4

3,8

0,874

Naloga

Opomba: statistično pomembne razlike so označene z *; SI=samostojna izvedba eksperimenta,
D=demonstracija eksperimenta.
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df

p

1

0,073

1

0,350
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Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev odgovorov za vprašanja od štiri do dvanajst pred in po pouku na
pravilno in napačno glede na obliko eksperimentalnega dela pri pouku - primerjava pred in po pouku.
f (%) napačno

f (%) pravilno

Hi2 - test

po
pouku
59,7

pred
poukom
63,9

po
pouku
40,3

Hi2

df

p

4 naloga SI

pred
poukom
36,1

0,54

1

0,461

4 naloga D

34,0

83,0

66,0

17,0

0,71

1

0,401

5 naloga SI

8,3

11,1

91,7

88,9

NR

5 naloga D

3,8

45,3

96,2

54,7

NR

6 naloga SI

65,3

76,4

34,7

23,6

1,50

1

0,222

6 naloga D

60,4

86,8

39,6

13,2

0,04

1

0,852

7 naloga SI

65,3

79,2

34,7

20,8

1,19

1

0,275

7 naloga D

71,7

81,1

28,3

18,9

9,62

1

0,002*

8 naloga SI

29,2

63,9

70,8

36,1

1,95

1

0,163

8 naloga D

17,0

69,8

83,0

30,2

0,99

1

0,319

8 razlaga naloga SI

5,6

18,1

94,4

81,9

NR

8 razlaga naloga D

5,7

26,4

94,3

73,6

NR

9 naloga SI

26,4

31,9

73,6

68,1

0,00

1

0,968

9 naloga D

20,8

22,6

79,2

77,4

0,17

1

0,685

10 naloga SI

43,1

63,9

56,9

36,1

9,42

1

0,002*

10 naloga D

45,3

83,0

54,7

17,0

5,82

1

0,016*

11 naloga SI

12,5

33,3

87,5

66,7

13,98

1

<0,001*

11 naloga D

15,1

62,3

84,9

37,7

8,43

1

0,004*

12 naloga SI

34,7

19,4

65,3

80,6

19,78

1

<0,001*

12 naloga D

35,8

30,2

64,2

69,8

4,15

1

0,042*

Naloga

Opomba: statistično pomembne razlike so označene z *; SI=samostojna izvedba eksperimenta,
D=demonstracija eksperimenta.
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Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na pravilne in napačne pri 13. nalogi pred in po pouku
glede na obliko eksperimentalnega dela pri pouku - primerjava pred in po pouku.

pred poukom
f (%)

Naloga

pravilno

po pouku
f (%)

napačno

χ2 - preizkus

napačno

pravilno

χ2

df

p

1

0,037*

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,826
0,086
0,021*
0,119
0,248
<0,001*
0,119
0,774
0,012*

1
1
1
1

0,214
0,062
0,099
0,062

1
1
1
1
1
1

0,081
0,001*
0,102
0,476
0,711
0,089

13a SI
13a D
13b SI
13b D
13c SI
13c D
13d SI
13d D
13e SI
13e D
13f SI
13f D
13g SI
13g D
13h SI
13h D
13i SI
13i D
13j SI
13j D
13k SI
13k D
13l SI
13l D

75,0
25,0
79,2
20,8
4,33
81,1
18,9
96,2
3,8
NR
19,4
80,6
40,3
59,7
0,05
18,9
81,1
56,6
43,4
2,95
63,9
36,1
73,6
26,4
5,31
73,6
26,4
84,9
15,1
2,44
25,0
75,0
33,3
66,7
1,33
20,8
79,2
34,0
64,2
13,85
41,7
58,3
45,8
54,2
2,43
34,0
66,0
52,8
47,2
0,08
79,2
20,8
83,3
16,7
6,33
86,8
13,2
90,6
9,4
NR
38,9
61,1
44,4
55,6
1,55
15,1
84,9
77,4
22,6
3,49
80,6
19,4
75,0
25,0
2,72
77,4
22,6
84,9
15,1
3,49
87,5
12,5
90,3
9,7
NR
92,5
7,5
90,6
9,4
NR
62,5
37,5
61,1
38,9
3,06
64,2
35,8
73,6
26,4
10,47
25,0
75,0
50,0
50,0
2,67
15,1
84,9
49,1
50,9
0,51
41,7
58,3
37,5
62,5
0,14
45,3
54,7
41,5
58,5
2,89
Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *; SI=samostojna izvedba eksperimenta,
D=demonstracija eksperimenta.

Tabela 20: Razlike v znanju in kategorijah stališč pred izvedbo pouka in po pouku.
Pred poukom

Po pouku

t - Test

M

SE

M

SE

t

df

p

vsota znanje

10,8

0,30

14,4

0,35

-10,160

124

0,000*

znanstveno - ekologistični vidik

3,9

0,07

3,9

0,07

0,602

121

0,548

lastna zaščita in zdravje

3,5

0,07

3,5

0,07

-0,354

121

0,724

estetski vidik sončenja

4,0

0,07

4,2

0,06

-2,524

121

0,013*

Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *; SE = standardna napaka.
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Tabela 21: Razlike v znanju in kategorijah stališčih glede na raven šolanja.
Osnovna
šola

Gimnazija

Fakulteta

Anova Test

M

SE

M

SE

M

SE

F

df

p

vsota znanje pred poukom

10,2

0,33

13,0

0,46

15,6

0,66

27,718

2

0,000*

vsota znanje po pouku

13,7

0,40

17,1

0,45

18,4

0,44

20,388

2

0,000*

4,0

0,08

3,8

0,11

4,1

0,09

1,241

2

0,292

3,9

0,07

3,8

0,14

4,1

0,09

1,202

2

0,304

3,6

0,08

3,3

0,14

3,2

0,18

2,342

2

0,100

3,6

0,08

3,3

0,12

3,3

0,12

2,486

2

0,087

4,0

0,08

4,2

0,11

4,5

0,09

3,859

2

0,023*

4,2

0,07

4,4

0,11

4,5

0,11

3,021

2

0,052

znanstveno – ekologistični
vidik pred poukom
znanstveno – ekologistični
vidik po pouku
lastna zaščita in zdravje pred
poukom
lastna zaščita po pouku
estetski vidik sončenja pred
poukom
estetski vidik sončenja po
pouku

Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *; SE = standardna napaka.

Tabela 22: Razlike v znanju in kategorijah stališč glede na obliko izvedbe eksperimentalnega dela pri
pouku.
Demonstracija

Eksperiment

M

SE

M

SE

t

df

vsota znanje pred poukom

10,8

0,45

10,9

0,39

-0,114

123

0,909

vsota znanje po pouku

16,0

0,51

13,3

0,44

3,915

123

0,000*

3,9

0,11

4,0

0,08

-0,825

123

0,411

3,9

0,10

3,9

0,09

-0,349

120

0,728

lastna zaščita in zdravje pred poukom

3,4

0,11

3,5

0,09

-0,696

123

0,488

lastna zaščita po pouku

3,5

0,10

3,6

0,09

-0,948

120

0,345

estetski vidik sončenja pred poukom

4,1

0,10

4,0

0,09

0,315

123

0,753

estetski vidik sončenja po pouku

4,3

0,09

4,1

0,08

1,122

120

0,264

znanstveno – ekologistični vidik pred
poukom
znanstveno – ekologistični vidik po
pouku

Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *; SE = standardna napaka.

126

t - Test
p

Jasmina Kumar, Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem, 2012

Tabela 23: Razlike v znanju in kategorijah stališč glede na količino sončenja.
nikoli

občasno

pogosto

Anova Test

M

SE

M

SE

M

SE

F

df

p

vsota znanje pred poukom

11,7

0,63

11,4

0,39

10,8

1,01

0,212

2

0,809

vsota znanje po pouku

14,8

0,70

14,8

0,42

15,1

1,15

0,021

2

0,979

4,0

0,15

3,9

0,07

4,2

0,16

0,737

2

0,481

3,9

0,14

3,9

0,07

4,0

0,27

0,028

2

0,972

3,3

0,14

3,6

0,07

3,5

0,33

0,900

2

0,409

3,4

0,15

3,6

0,08

3,3

0,19

1,148

2

0,321

4,1

0,14

4,2

0,07

3,4

0,38

4,092

2

0,019*

4,3

0,14

4,2

0,07

4,1

0,24

0,673

2

0,512

znanstveno – ekologistični
vidik pred poukom
znanstveno – ekologistični
vidik po pouku
lastna zaščita in zdravje
pred poukom
lastna zaščita po pouku
estetski vidik sončenja
pred poukom
estetski vidik sončenja po
pouku

Opomba: Statistično pomembne razlike so označene z *; SE = standardna napaka.
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