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I 

 

POVZETEK 

 

V uvodnem delu diplomskega dela smo se posvetili motivaciji pri pouku. Motivacija je proces 

spodbujanja in usmerjanja človekovega vedenja k doseganju nekega cilja. Ugotovili smo, da 

je za povečanje notranje motivacije treba razvijati interese učencev. Če je učencem delo 

zanimivo, bodo gotovo pokazali več interesa. 

V Sloveniji o človeškem telesu poučujemo že od nižjih razredov, poudarek na skeletnem in 

mišičnem sistemu pa je v 8. razredu osnovne šole. Cilj naše raziskave je bil dobiti vpogled v 

znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na področju sklepov pri ljudeh. Zanimalo nas je, 

ali je znanje povezano s šolo, ki jo učenci obiskujejo, s spolom in starostjo učencev. Podatke 

smo zbrali z anonimnim vprašalnikom. Anketirali smo učence osmih osnovnih šol iz različnih 

krajev po Sloveniji. Sodelovalo je 217 učencev 8. in 9. razredov. 

Ugotovili smo, da se znanje učencev pri večini vprašanj razlikuje glede na šolo. Pri nekaterih 

vprašanjih so bili učenci 9. razredov boljši kot 8. razredi. Pri določenih vprašanjih so bila 

dekleta uspešnejša od fantov. 

Analizirali smo, kako v dveh potrjenih učbenikih za biologijo v osmem razredu osnovne šole 

obravnavajo sklepe in mišični sistem. Analizirali smo tudi delovni zvezek ter zvezek za 

aktivno učenje. Ugotovili smo, da sta temi sklepi in mišični sistem zadovoljivo predstavljeni. 

V nadaljevanju raziskave, ki bo potekala kasneje v okviru magistrskega študija, želimo 

pripraviti in preveriti učinkovitost učne priprave, ki bo temeljila na ugotovitvah pričujoče 

raziskave. 

 

KLJUČNE BESEDE: biologija, motivacija, učbenik, 8. razred osnovne šole, vprašalnik, učni 

načrt 
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ABSTRACT 

 

In the introductory part of the thesis, we explained the theory of motivation. Motivation is the 

process of promoting and directing human behavior towards achieving a goal. In order to 

increase internal motivation, students’ interests need to be developed. More interest is shown 

when work in the classroom is interesting to students. 

 

In Slovenia, we teach the basic biology of the human body already in the first years of school, 

however skeletal and muscle system is taught in the 8th grade of the elementary school. The 

aim of our research was to gain insight into the knowledge of the 8th grade elementary school 

students in the field of human joints. We were interested in differences in knowledge based on 

the attending school, gender and age of the pupil. The data was collected with an anonymous 

questionnaire. We interviewed students from eight Slovenian elementary schools from 

different towns. 217 students from the 8th and 9th grades participated. 

 

Our findings show a difference in students' knowledge according to the teaching school. 

Some questions were better answered by students in the 9th grade when compared to answers 

from the 8th grade students. On certain questions girls were more successful than boys.  

 

We analyzed two certified textbooks, a workbook and the active learning booklet for biology 

in the eighth grade of the primary school which are all used for teaching human joints and 

muscular system. We have found that the theoretical part of the human joints and the 

muscular system is well covered. 

 

Based on the findings of this research, we plan to continue with a master's course research 

which will be focused on preparing and verifying the effectiveness of the teaching 

preparation. 

 

Key words: biology, motivation, textbook, 8th grade elementary school, knowledge test, 

curriculum 
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1 UVOD 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Kosti so med seboj povezane na različne načine. Obstajajo tri vrste povezav kosti, ki jih 

ločimo glede na gibljivost: negibljiva povezava s šivi, delno gibljiva povezava s hrustancem 

in popolnoma gibljiva povezava, ki jo imenujemo sklep. Večina kosti je med seboj povezanih 

z gibljivimi sklepi. Oblikovanost obeh kosti, ki tvorita sklep, omogoča različno gibljivost 

sklepa (Svečko, 2012). Tema sklepi so v osnovni šoli snov biologije v 8. razredu, in sicer pri 

vsebinskem sklopu zgradba in delovanje človeka (Učni načrt. Program osnovna šola, 

Biologija, 2011). 

Učna motivacija je zelo pomemben dejavnik uspešnega učenja, nekateri učenci prav zaradi 

njenega pomanjkanja v šoli slabše napredujejo (Žagar, 2009). Motivacija je proces 

spodbujanja in usmerjanja človekovega vedenja k doseganju nekega cilja (Kaplan in Stein, 

1984). Motivacijo lahko z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih učencem namenimo 

med poučevanjem, negujemo, ozaveščamo, dodatno krepimo, spodbudimo ali pa nasprotno, 

celo pripomoremo k njenemu zniževanju (Juriševič, 2012). Raziskave kažejo, da se 

motivacija slovenskih učencev pri pouku biologije zmanjšuje, nizka motivacija pa 

obremenjuje pouk in vpliva na odločitve o študiju in poklicu učencev (Pavešić in Svetlik, 

2015). 

Učenci imajo lahko težave z usvajanjem novega znanja zaradi napačnih pojmovanj, ki jih že 

imajo (Deshmukh, 2015). Pedagoška praksa kaže, da imajo učenci težave tudi pri poznavanju 

zgradbe in delovanja človeškega telesa (Vozel, 2015). Pedagoška psihologinja Marentič - 

Požarnik navaja, da v praksi še vedno prevladuje transmisijsko učenje, torej prenašanje 

gotovega znanja, ki ne temelji na izkušnjah učencev. Takšno znanje ni trajno in uporabno, 

učenci se učijo nekaj, česar pomena ne razumejo (Marentič - Požarnik, 2010). 

H kakovostnejšemu znanju učencev lahko pripomore uporaba modelov. Z uporabo modelov 

pri pouku biologije, lahko učencem približamo in bolj nazorno predstavimo snov, učenci 

imajo zato boljšo predstavo in razumevanje. Vloga modelov pri pouku biologije je vse 

pomembnejša (Gobert in Buckley, 2000).  
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Znanstveniki pogosto uporabljajo modele za opredelitev, količinsko ovrednotenje in lažjo 

predstavitev ali simulacijo predmeta oziroma pojava. Model predstavi predmet ali proces na 

logičen in objektiven način (Campbell in Reece, 2014). 

Modele izumi človek in pri tem izhaja iz zaznanega nerazumevanja neke teme. Z nečim 

poznanim si prizadeva pojasniti nekaj, kar ni poznano. Zelo pomembno vprašanje pa je, kako 

modele vpeljati v pouk, da bodo spodbujali kakovostno znanje. Učitelj mora biti pozoren na 

to, da učenci modela ne razumejo drugače, kot je načrtoval njegov avtor, saj s tem lahko pri 

njih spodbuja razvoj napačnih predstav. Učitelj se mora v celoti zavestno osredotočiti na 

model kot idejo, predmet, dogodek, proces ali sistem, da bo pri tem uspešen (Teaching with 

models, n. d.). 

V nadaljevanju diplomske naloge smo analizirali učne načrte in učna gradiva, ki se trenutno 

uporabljajo za pouk o sklepih. 

Tema sklepi so v osnovni šoli snov biologije v 8. razredu, in sicer pri vsebinskem sklopu 

zgradba in delovanje človeka (Učni načrt. Program osnovna šola, Biologija, 2011). 

1.2 CILJI 

Cilj naše raziskave je dobiti vpogled v znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o zgradbi 

in delovanju sklepov pri človeku ter v učna gradiva, ki jih trenutno uporabljajo učitelji za 

poučevanje te teme. V nadaljevanju raziskave, ki bo potekala kasneje v okviru magistrskega 

študija, pa želimo pripraviti in preveriti učinkovitost učne priprave, ki bo temeljila na 

ugotovitvah pričujoče raziskave. 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako obsežno je v učnih načrtih za osnovno šolo predstavljena tema sklepi? 

2. Kakšna je kakovost znanja učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o sklepih? 

3. Katere napačne predstave imajo učenci 8. in 9. razreda osnovne šole v povezavi s sklepi? 

4. Katere oblike in metode dela priporočajo v literaturi za povečanje notranje motivacije 

učencev? 
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2 TEORETIČEN DEL 

2.1 SKLEPI 

Poznavanje anatomske strukture telesa je temelj za razumevanje funkcije mišično-skeletnega 

sistema (Boone, 2017). Gibanje je ena naših osnovnih lastnosti. Kosti in mišice skupaj z 

vezmi in sklepi sestavljajo gibala. 208 kosti sestavlja okostje, ki daje našemu telesu oporo, 

obliko in trdnost. V kosteh so shranjeni minerali. Kosti delimo na kosti glave, trupa in 

zgornjih ter spodnjih okončin (Lunder, 2014). 

Pri sklepu leži sklepna glavica ene kosti v sklepni jamici druge kosti. Oba konca kosti sta 

prevlečena s hrustancem. Vmes je sklepna tekočina, ki zmanjšuje trenje med kostmi in jih 

varuje pred poškodbami. Sklep obdaja sklepna ovojnica in sklepne vezi, ki ga utrjujejo 

(Svečko, 2012). Rama in komolec imata različna sklepa, ki omogočata različno gibanje: rama 

ima kroglast sklep, komolec pa tečajast sklep (Lunder, 2014). 

Tema sklepi so v osnovni šoli snov biologije v 8. razredu, in sicer pri vsebinskem sklopu 

zgradba in delovanje človeka (Učni načrt. Program osnovna šola, Biologija, 2011). 

2.2 MOTIVACIJA 

V uvodu smo napisali, da je učna motivacija zelo pomemben dejavnik uspešnega učenja in da 

je proces spodbujanja ter usmerjanja človekovega vedenja k doseganju nekega cilja (Kaplan 

in Stein, 1984). 

Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa. Le motivirani učenci učenje začnejo, 

se učijo, sprašujejo, poslušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, vrednotijo ter pri učenju 

vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev. 

Empirične raziskave, ki so bile izvedene na različnih koncih sveta, potrjujejo pomembno 

vlogo motivacije na področju učenja. Iz teh raziskav je poleg novih koristnih spoznanj o učni 

motivaciji mogoče razbrati prav tako pomembno ugotovitev o pomenu učiteljevega 

prepoznavanja in upoštevanja motivacijskih značilnosti učencev za učinkovito poučevanje v 

šoli, to pa vodi h kakovostnem učenju in znanju ter k uresničevanju koncepta vseživljenjskega 

učenja (Juriševič, 2012). 
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Marentič - Požarnik navaja, da je učna motivacija skupen pojem za vse vrste motivacij v učni 

situaciji in da obsega vse, kar daje pobude za učenje (notranje in zunanje), ga usmerja, mu 

določa intenzivnost, trajanje in kakovost. Gre za rezultat sovplivanja in interakcije trajnejših 

osebnostnih potez (interesi, stopnja storilnostne motivacije, raven aspiracije pri učencu) in 

značilnosti učne situacije (privlačnost, težavnost, smiselnost učnih nalog ter medosebni 

odnosi) (Marentič - Požarnik, 2010). 

Vsak učitelj se vpraša, kako čim bolj učinkovito motivirati učence za šolsko učenje. 

Vprašanje je kljub številnim raziskovalnim izsledkom še vedno dokaj odprto. Zdi se, da je 

področje transfera raziskovalnih spoznanj v konkretne učne situacije za spodbujanje učne 

motivacije skromnejše od pričakovanj in pogosto ne zadostuje potrebam šolske prakse. V 

šolskem prostoru so še vedno prisotne določene trditve, ki nimajo znanstvene podlage. Ena od 

trditev na primer poudarja, da mora biti učenje zabavno, problemi z motivacijo učencev pa 

izhajajo zgolj iz dejstva, da učitelj zabavnost in užitek pri učenju nekako spreminja v garaštvo 

(Good in Brophy, 2000). Na podlagi behaviorističnega modela so v praksi dobro razviti 

postopki, ki pri učencih spodbujajo predvsem učenje zaradi njegove instrumentalne vrednosti. 

Zunanje motivacijske spodbude so v tem primeru v funkciji doseganja jasnih ciljev oziroma 

ocen in učne uspešnosti, saj je učenje v osnovi pojmovano kot dolgočasno ali celo odbijajoče. 

Veliko manjša pozornost je bila doslej namenjena postopkom oblikovanja vrednot v zvezi z 

učenjem oziroma za spodbujanje učenja v tistih učnih situacijah, ko cilji niso jasno določeni 

in kjer ni klasičnih kriterijev za ocenjevanje učne uspešnosti (Brophy, 1999). Z drugimi 

besedami, v vzgojno-izobraževalnih institucijah občutno premalo poudarka namenjamo 

motivaciji učencev, ko gre za reševanje kompleksnejših problemov, ki za svoje reševanje 

zahtevajo višje oblike mišljenja oziroma učenja (problemsko, kritično in ustvarjalno) in kot 

taki predstavljajo avtentične poti za izboljševanje kakovosti življenja in razvoj družbe v celoti 

(Juriševič, 2012). 

O pomanjkanju učne motivacije govorimo, če se učenci lotevajo aktivnosti, ki so povezane z 

učenjem, aktivnosti se lotevajo neradi, pri tem se obotavljajjo, stvari počnejo pod prisilo. Med 

poukom sanjarijo, klepetajo, misli pa jim uhajajo drugam, izmikajo se učnim nalogam, jih 

prepisujejo ali pa delajo po liniji najmanjšega odpora (Marentič - Požarnik, 2010). 

Prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenja in zapomnitve spoznanj, do katerih so prišli 

drugi, to pa vpliva na šolsko izobraževanje. Pouk se pojmuje kot transmisija, ki je prenašanje 

gotovega znanja. Pri transmisiji gre velikokrat za ločeno znanje od izkušenj učencev in 
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konkretnih življenjskih okoliščin, posledice pa se kažejo v nizkem času trajanja in 

uporabnosti znanja, v nizki motivaciji, v slabih rezultatih ter v odporu do šolanja (Marentič - 

Požarnik, 2010). 

Raziskave potrjujejo, da je kakovostno učenje tisto učenje, ki učenca celostno aktivira. Temu 

učenju pravimo aktivno učenje. Učenje je torej uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem, 

z razmišljanjem, s postavljanjem in s preizkušanjem hipotez. Takšno učenje človeka miselno 

in čustveno aktivira ter je vpeto v resnične življenjske okoliščine. Tako učenje zagotavlja tudi 

trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih situacijah, pomagalo pa nam bo tudi bolje razumeti 

sebe in svet. Tako pouk ni več le transmisija, ampak transakcija, smiselne interakcije med 

učiteljem in učenci ter med učenci samimi. Navsezadnje je pouk transformacija, torej 

spreminjanje pojmovanj o svetu in tudi spreminjanje svoje osebnosti (Marentič - Požarnik, 

2010). 

2.2.1 Notranja motivacija 

Motivacija se tesno povezuje s čustvovanjem. Ko zadovoljujemo svoje potrebe in motive, 

dosegamo motivacijske cilje. Ob tem se pojavljajo pozitivna čustva, kot so zadovoljstvo, 

veselje in ponos. Ob ovirah pa začutimo nasprotno. Ob nezadovoljenih potrebah nas 

prevzamejo negativna čustva kot so nezadovoljstvo, razočaranje, jeza, strah, sram in krivda. 

Tako čustva kot motivi imajo velik pomen v našem življenju (Musek in Pečjak, 1995). 

Naše obnašanje je motivirano. Karkoli počnemo, počnemo pod vplivom nekih določenih 

motivov. Motivirajo nas lahko notranje ali zunanje spodbude, govorimo pa o notranji in 

zunanji motivaciji. Notranje smo motivirani takrat, ko nekaj naredimo z veseljem, ker nam je 

všeč. Zunanje pa smo motivirani zaradi zunanjih spodbud, kot so nagrada in pohvala (Musek 

in Pečjak, 1995). 

Notranje smo motivirani, če opravljamo neko delo zaradi interesa, osebnega zadovoljstva in  

zato, ker nam delo pomeni izziv, pa tudi zato, ker lahko zadovoljimo notranje kriterije za 

uspeh. Gottfried je ugotavljal, da imajo notranje motivirani učenci boljši učni uspeh, da bolj 

zaupajo v svoje sposobnosti in da so manj anksiozni kot učenci, pri katerih je notranja 

motivacija manj izražena (Gottfried 1985; po Kaplan, 1990). 
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Za razvijanje notranje motivacije učencev je treba razvijati interese učencev. Če je učencem 

delo zanimivo, bodo gotovo pokazali več interesa. Eden od načinov, ki poveča zanimanje 

učencev, je njihovo sodelovanje pri načrtovanju učnega procesa. Učenci potrebujejo določeno 

strukturiranost pouka, to pa določi učitelj s tem, da postavi bistvene cilje. Tam, kjer učenci 

lahko odločajo, jim je treba to priložnost dati (Žagar, 2009). 

Spodbujati je treba tudi radovednost učencev. Ta vodi do aktivnega sodelovanja in vztrajnosti 

pri reševanju nalog. Učenci dlje pomnijo snov, če so se jo učili iz radovednosti. Obstajajo tri 

vrste radovednosti. To so perceptivna, manipulativna in konceptualna radovednost. 

Perceptivno radovednost spodbuja tisto, kar učenci vidijo okoli sebe (na primer atraktivne 

razredne razstave). Manipulativno radovednost spodbudi aktivno operiranje učencev s 

predmeti in pojavi. Konceptualna radovednost pa vključuje željo po znanju in odkrivanju 

neznanega, le to pa spodbujamo z obravnavanjem problemov, ki se zdijo učencem pomembni 

(Žagar, 2009). 

Pomembno je, kako učencem predstavimo učne cilje. Te je treba predstaviti tako, da se jih 

bodo učenci zavedali, da bodo zanje privlačni, pomembni in da bodo videli možnost njihove 

uresničitve. To lahko učitelj doseže na način, da učencem pred obravnavo snovi konkretno in 

z vedenjskimi termini razloži učne cilje (Žagar, 2009). 

Pri učencih je potrebno doseči primarno stopnjo čustvene vzburjenosti. Tako kot za druge 

akrivnosti, je tudi za učenje potrebna določena stopnja vzburjenosti in napetosti v organizmu. 

Ta ne sme biti niti prenizka niti previsoka. Prenizka vzburjenost vodi v mlahavost in 

zaspanost, previsoka pa v tremo in strah (Žagar, 2009). 

Pri biologiji je lahko učenje zaradi abstraktnih pojmov še bolj oteženo in predstavlja učiteljem 

izziv pri motiviranju učencev (Devetak, 2012). Pomembno je, da se kot bodoči učitelji 

soočimo z realnim stanjem v šolah. Takšen vpogled nam omogočajo razne raziskave. 
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2.3 NAPAČNE PREDSTAVE 

Omenili smo, da imajo učenci lahko težave z usvajanjem novega znanja zaradi napačnih 

pojmovanj, ki jih že imajo (Deshmukh, 2015). 

Ključ dobrega poučevanja je, da učitelji pri učencih odkrijejo napačne predstave in jih tudi 

znajo odpraviti (Williams, 2009). Napačne predstave se pogosto razlikujejo glede na kraj, 

spol, starost in vero učencev. Razlike se pojavljajo tudi med različnimi generacijami. Avtorja 

Wescott in Cunningham (2005) predlagata, da učitelj preuči napačne predstave svojih 

učencev s pomočjo inštrumenta, ki je lahko vprašalnik, pojmovna mreža ali pa le razprava. S 

tem ugotovi, kje imajo učenci težave in to poudari pri obravnavi. Samo učenec sam lahko 

prepozna svoje napačne predstave in jih spremeni, učiteljeva naloga pa je, da te napačne 

predstave razume in učencu pomaga ter ga vodi do pravilnih rešitev (Wescott in Cunningham, 

2005).  

Velik razlog za napačne predstave učencev je, da večina učiteljev poučuje na pasiven način 

(Cunningham in Wescott, 2009). Učenci se tako naučijo le dejstev, teh pa med seboj ne znajo 

povezati (Rice in Kaya, 2012). Učenci se ne morejo zavedati in priti sami do ugotovitve, da so 

njihove predstave napačne. Kot rešitev avtorja Wescott in Cunningham predlagata problemski 

pouk in izdelavo pojmovnih mrež. Aktiven način pouka je sicer bolj zamuden, ker v istem 

času ni možno predelati tolikšne količine snovi kot s pasivnim načinom pouka. Aktivna oblika 

pouka pa se kljub vsemu izkaže za učinkovitejšo (Cunningham in Wescott, 2009). 

2.3.1 Napačne predstave pri naravoslovju 

Predstave učencev o naravnih pojavih se pogosto razlikujejo od realnih in zaradi prepletanja 

napačnih predstav, stereotipov in predsodkov prihaja do nepravilnega razumevanja 

naravoslovnih procesov in pojavov. Na oblikovanje napačnih predstav o naravnih pojavih in 

procesih vpliva veliko dejavnikov, med katere prištevamo pretirano poenostavljanje, 

posploševanje ter uporabo napačnega izrazoslovja. Napačne predstave so pogosto tako močno 

zasidrane, da jih je s tradicionalnimi strategijami poučevanja težko spremeniti, saj prihaja do 

interakcije med starimi in novimi predstavami. 
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2.4 MODELI 

Pregledali smo teoretične pristope do učenja z modeli in nekaj s tem povezanih raziskav. 

V izobraževalni psihologiji je priljubljen pristop učenja z modeli. Ta pravi, da se učenje 

dogaja, ko ljudje sestavljajo pomembne predstavitve, kot so koherentni mentalni modeli, ki 

predstavljajo in komunicirajo s subjektivnimi izkušnjami, občutki, mislimi in idejami človeka 

(Mayer 1989). 

Model je poenostavljena predstavitev sistema, ki osredotoča pozornost na specifične vidike le 

tega. Modeli omogočajo vidike sistema, predmete, dogodke ali ideje, ki so bodisi zapleteni 

bodisi  drugačni kot tisti, ki jih običajno zaznavamo (Gilbert, 1995). Učne modele razvijajo in 

uporabljajo učitelji in pisci kurikulov, ki spodbujajo razumevanje ciljnega sistema. 

Model je mogoče opredeliti kot predstavitev ideje, predmeta, dogodka, procesa ali sistema 

(Gilbert in Boulter). Take predstavitve so izrazi idej, sistemov ali naravnih pojavov z 

različnimi oblikami. V učilnici lahko v našem primeru oblike modelov uporabimo za učenje 

sklepov. Učitelji učenje gradijo z uporabo modelov za pomoč svojim učencem (AAAS, 

1990). 

Danes so modeli in modeliranje bistveni deli naravoslovnega izobraževanja. Modeli se 

uporabljajo za spodbujanje učenja in razvijanje konceptualnega razumevanja. Odprta pa 

ostajajo vprašanja glede tega, kako modele razvijamo in uporabljamo ter kaj je potrebno za 

uspešno poučevanje in učenje z modeli. 

Modeli imajo zelo pomembno vlogo pri poučevanju, učitelji jih pogosto uporabljajo za 

razlago idej. Vključujejo dvodimenzionalne in tridimenzionalne modele, ki jih najdemo v 

učbenikih ali jih predstavi učitelj (Clement, 2000). 

Modeli in modeliranje so ključna orodja za naravoslovne učitelje in učence. Uporaba modelov 

pri naravoslovnem izobraževanju omogoči učencem, da razumejo naravoslovje. Ko 

obravnavamo temo, ki izhaja iz literature, je za uspešno razvijanje konceptualnega 

razumevanja učencem treba omogočiti razmišljanje in razpravljanje o njihovem razumevanju 

konceptov, ki jih razvijajo. Načini, ki vključujejo različne tipe modeliranja, so 

najučinkovitejši, ko učenci lahko konstruirajo svoje lastne modele (Coll, 2005). 
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Raziskovalce na področju poučevanja zanima, kako modeli in modeliranje lahko igrajo vlogo 

pri poučevanju in učenju naravoslovja (Gobert in Buckley, 2000). V naravoslovju, kjer je 

oblikovanje novih znanj in idej odvisno od razvoja modelov, skoraj vsi znanstveniki danes 

uporabljajo modele za gradnjo, predstavljanje, ponovitev, opazovanje in preizkušanje svojih 

idej, hipotez ter teorij. Čeprav se poučevanje in učenje razlikujeta od znanstvenih tehnik, tudi 

učitelji uporabljajo modele in korake za modeliranje, ki učencem pomagajo pri razumevanju 

naravnih pojavov in vizualizaciji konceptov za napredovanje učenčevega razumevanja 

naravoslovnega znanja. Razumevanje narave modelov, njihova priprava in uporaba v 

poučevanju ter učenju naravoslovja, je jedro naravoslovnega kurikula (Gilbert in Boulter). 

2.5 PREGLED UČNIH NAČRTOV 

Za učitelje je učni načrt temeljni dokument za poučevanje v šoli, ki jih vsebinsko, 

organizacijsko ter metodično usmerja. Pri pregledu smo se osredotočili na vse učne načrte, od 

1. razreda pa do 9. razreda. Zanimalo nas je, kaj učenci spoznavajo o sklepih v šoli. V našem 

šolskem sistemu se učenci s sklepi podrobneje seznanijo šele v 8. razredu osnovne šole. Učni 

načrt stremi k temu, da učenci usvojijo bisveno znanje o sklepih. Učenci se s človeškim 

telesom sicer seznanijo že v nižjih razredih. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA, tematski sklop: ČLOVEK 

1. razred: 

Operativni cilji: 

Učenci: 

- poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa. 

2. razred: 

Operativni cilji: 

Učenci: 

- poznajo svoje telo in poimenujejo notranje dele telesa. 

3. razred: 

Učenci: 

- vedo, kako deluje človeško telo. 
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NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA, tematski sklop: ČLOVEŠKO TELO 

4. razred:  

Operativni cilji: 

Učenci znajo: 

- utemeljiti, da okostje (s sklepi) in mišice omogočajo gibanje telesa, 

- dokazati, da se mišice skrčijo in sproščajo. 

5. razred: / 

 

NARAVOSLOVJE 

6. razred: / 

7. razred: / 

 

BIOLOGIJA, tematski sklop: ZGRADBA IN DELOVANJE ČLOVEKA 

8. razred: 

 Operativni cilji: 

Mišično-skeletni sistem deluje skupaj z drugimi sistemi pri opori telesa in gibanju. 

Učenci: 

- razumejo, da so za gibanje telesa potrebni tako skeletni sistem kot mišice, 

- spoznajo, da imajo kosti različne vloge ter spoznajo pomen in vrste povezav med 

njimi, 

- spoznajo, da kosti rastejo, se zakostenevajo in se ob poškodbah lahko zarastejo, 

- razumejo pomen preventive za preprečevanje poškodb kosti glave in drugih 

delov telesa ter znajo ravnati ob nesrečah, 

- razumejo zgradbo hrbtenice in pomen ohranjanja ustrezne drže telesa (pri 

dvigovanju bremen, obremenitvah, dolgotrajnem vztrajanju v določenih položajih 

za ohranjanje zdrave hrbtenice), 

- spoznajo osnovne razlike med tipi mišičnih celic (prečno progastih, gladkih, 

srčnih), 

- spoznajo načine pritrditve skeletnih mišic na kosti in na lastnem telesu opazujejo 
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antagonizem mišic, 

- razumejo oskrbo mišičnih celic s hrano in kisikom ter jo povežejo s fizično 

aktivnostjo telesa, 

- poznajo nevarnosti za poškodbe mišic in možnosti preventive, 

- razumejo pomen gibanja za usklajen razvoj skeletnega, mišičnega in živčnega 

sistema in razvoj ter delovanje celotnega organizma. 

 

9. razred: / 

 

2.4 PREGLED UČBENIŠKIH KOMPLETOV ZA BIOLOGIJO V 8. RAZREDU 

OSNOVNE ŠOLE 

Analizirali smo dva potrjena učbenika za biologijo v 8. razredu, en delovni zvezek ter en 

zvezek za aktivno učenje. V javnih šolah lahko učitelji izberejo učbenike, ki jih potrdi 

Strokovni svet. Na seznam potrjenih učbenikov se uvrsti vsak učbenik, ki je v skladu s 3. 

členom Pravilnika o potrjevaju učbenikov (2015). 

3. člen 

(1) Pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki: 

 je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, določenimi 

v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja; 

 je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim načrtom 

oziroma s katalogom znanja; 

 je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet ali 

poklicno področje; 

 je metodično-didaktično ustrezen; 

 v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, prispeva k znižanju teže šolskih torbe; 

 je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja; 

 je jezikovno pravilen in ustrezen, tehnično ustrezen in estetsko ter vizualno 

ustrezno oblikovan. 
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(2) Za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezna tudi ocena razvojno 

psihološke ustreznosti. Predlagatelj lahko doda oceno razvojno psihološke ustreznosti tudi za 

učbenike do konca obveznega izobraževanja. 

(3) Pristojni strokovni svet lahko potrdi isti učbenik za določen predmet oziroma modul, ki je 

vključen v različne programe in stopnje poklicnega in strokovnega izobraževanja. V takšnem 

primeru morajo biti vsebine za posamezne programe in stopnje posebej označene ter 

didaktično prilagojene (Pisrs.si, 2014). 

Učbenika za predmet biologija v 8. razredu, ki sta potrjena za šolsko leto 2017/18 sta: 

1. Lunder, U. (2014). Dotik življenja 8, Učbenik za biologijo v osmem razredu osnovne šole. 

Ljubljana, Rokus Klett. 

2. Svečko, M. (2014). Spoznavam svoje telo, Učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne 

šolem Ljubljana, DZS. 

2.4.1 Analiza učbenika Dotik življenja 8 

Učbenik je bil izdan leta 2014 pri založbi Rokus Klett, avtorica učbenika je Urška Lunder.  

Učbenik obsega 144 strani, sestavlja pa ga 12 poglavij. Tema sklepi se nahaja v petem 

poglavju z naslovom “Gibam se”, ta pa obsega 16 strani. 

 

Slika 1: Učbenik dotik življenja 8 

 

Učbenik ima na tretji strani kazalo. Na naslednjih dveh straneh sledijo navodila, kako 

uporabljati učbenik. 
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Poglavje vsebuje:  

- pod naslovom okostje imamo podnaslove in sicer kosti glave, kosti trupa, kosti 

zgornjih okončin, spodnjih okončin, zveze med kostmi ter zgradba kosti; 

- pod naslovom mišice imamo podnaslov skeletne mišice; 

- uvod: začne se s kratkim nagovorom in citatom, ki nam pomaga razmišljati o poglavju, 

ki sledi. V našem primeru je nad prvim naslovom, učence pa nagovarja, naj se 

sprehodijo po razredu ter naj opazujejo, kaj je treba premikati pri hoji. Nagovori jih, 

naj opazujejo sebe in sošolce ter nato oponašajo še gibe na modelu okostja; 

- ključni pojmi: tu so našeteti ključni pojmi poglavja in sicer mišično-skeletni sistem, 

gibala, sklepi, šivi in hrustančne vezi, skeletne ali prečno progaste mišice, gladke 

mišice ter srčna mišica; 

- rubrika Zanimivosti: je v okvirčkih ob robu učbenika, kjer so navedene zanimive 

informacije o naši temi; 

- rubrika Aktivnost: označena je s simbolom svinčnika. Ta rubrika vsebuje kratke vaje 

ter razmislek o določenem vprašanju, lahko vsebuje tudi poskus ali navodila za 

opazovanje telesa. Simbol svinčnika pomeni, da si učenci zapišejo ugotovitve v zvezek 

za aktivno učenje; 

- simbol dvigovalca uteži pomeni povezavo na spletno stran. Na tej spletni strani 

najdejo učenci vaje za krepitev različnih delov svojega telesa; 

- okvirčki Za zelo radovedne so z dodatnimi vsebinami in aktivnostimi namenjeni 

tistim, ki jih obravnavana tema še posebej zanima; 

- dve strani in pol sta namenjeni boleznim okostja, poškodbam in prvi pomoči; 

- razdelek Ponovitev ima 6 delov: ključne pojme z razlago, izberi pravilni odgovor 

(tukaj je pet vprašanj odprtega tipa), pojasni, razmisli, izvedi poskus ter razloži stavek. 
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2.4.2 Analiza zvezka za aktivno učenje Dotik življenja 8 

Zvezek za aktivno učenje biologije v 8. razredu osnovne šole Dotik življenja 8 je leta 2013 

izdala založba Rokus Klett, njegovi avtorici sta Urška Lunder in Damjana Padovnik Lisac. 

 

Slika 2: Zvezek za aktivno učenje dotik življenja 8 

Zvezek obsega 95 strani, sestavlja ga 12 poglavij, poimenovana so tako kot poglavja v 

učbeniku Dotik življenja 8. Med poglavji so vprašanja za preverjanje znanja, ki se nanašajo na 

več poglavij hkrati. 

Tema sklepi se nahaja v petem poglavju “Gibam se”, obsega 15 strani, med katerimi sta 2 

prazni, saj imata na hrbtni strani nalogo, pri kateri morajo uporabiti ta lista papirja. Tema je 

razdeljena na enajst sklopov: 

- prvi sklop se nanaša na okostje. V sliko je treba vpisati imena kosti, na naslednjih 

straneh pa so sheme kosti, ki jih je mogoče prilepiti na trši papir, izrezati, smiselno 

sestaviti in povezati s sponkami; 

- drugi sklop se nanaša na lobanjo in obsega 2 vprašanji; 

- tretji sklop se nanaša na hrbtenico, ta vsebuje 5 vprašanj oziroma dejavnosti; 

- četrti sklop se nanaša na prsni koš in vsebuje dve vprašanji; 

- v petem sklopu se vprašanja nanašajo na lopatico in ključnico, vprašanji sta dve; 

- šesti sklop vsebuje eno vprašanje o kosteh zgornjih okončin, te je treba na priloženi 

sliki tudi pomenovati; 

- v sedmem sklopu sta dve vprašanji o kosteh spodnjih okončin; 

- v osmem sklopu se nahajajo 3 vprašanja oziroma aktivnosti o sklepih; 



15 

 

- v enajstem sklopu, ki se imenuje Iz česa so kosti, sta dve vprašanji oziroma aktivnosti 

na to temo. Priložena so potrebna navodila; 

- zadnje, dvanajsto poglavje, Mišice, vsebuje 3 vprašanja. 

Tema se zaključi s povzetkom, ki vsebuje ključne pojme in vprašanja. Ti so identični tistim v 

učbeniku. 

 

2.4.3 Analiza učbenika Spoznavam svoje telo 

Učbenik je leta 2014 izdala založba DZS, njegova avtorica je Marina Svečko. Učbenik obsega 

112 strani in vsebuje 8 poglavij. Na tretji strani se nahaja kazalo, ki nas vodi po temah v 

učbeniku. Na strani 5 je navedenih nekaj podatkov o učbeniku, s katerimi se lahko 

orientiramo po učbeniku. 

Tema sklepi se nahajajo v 8. poglavju “Kosti in mišice omogočajo gibanje” in obsega 11 

strani. 

 

Slika 3: Učbenik spoznavam svoje telo 

 

Poglavje vsebuje: 

- uvodno besedilo - motivacijo, ki jo predstavlja slika fanta, ki igra košarko, ter 

besedilo, kjer je naštetih nekaj podatkov o našem okostju; 

- rubriko Razmisli, ki vsebuje vprašanja za razmislek in aktivnosti; 
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- rubriko Zanimivosti, kjer so navedene zanimive informacije, nahaja pa se ob glavnem 

besedilu; 

- rubriko Dejavnosti, pri kateri učenci izvedejo dejavnost ali poiščejo dodatne 

informacije; 

- stran in pol o prvi pomoči, kjer so navedena navodila, kako pomagati osebam v nesreči 

ter kako ukrepati pri poškodbah kosti; 

- razdelek Za radovedne, kjer so opisani sklepi, kako jih ločimo glede na gibljivost ter 

atlas okostja; 

- razdelek Iz sveta športa, kjer so navedene najpogostejše poškodbe kosti, sklepov in 

mišic; 

- razdelek Raziskuj, razmisli in ponovi, ki vsebuje vprašanja za ponavljanje in povzetke 

pojmov; 

- rubrika Povzetek pojmov, kjer so navedeni pomembni pojmi, ki so bili obranavani v 

tem poglavju. 

 

2.4.4 Analiza delovnega zvezka Spoznavam svoje telo 

 

 

Slika 4: Delovni zvezek spoznavam svoje telo 

 

Delovni zvezek za biologijo v 8. razredu osnovne šole Spoznavam svoje telo je leta 2012 

izdala založba DZS, njegova avtorica je Marina Svečko. Delovni zvezek obsega 91 strani. 
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Tema Kosti in mišice omogočajo gibanje se nahaja v zadnjem, 8. poglavju in obsega 10 

strani. 

Tema vsebuje 6 sklopov z nalogami ter en delovni list za radovedne: 

- v prvem sklopu je naslov naloge Opazovati različne živalske kosti in mišice, v kateri 

učenci opazujejo zgradbo podolgovate kosti ter dokazujejo navzočnost organskih in 

anorganskih snovi v kosti. Opazujejo tudi zgradbo mišic; 

- v drugem sklopu, ki se imenuje Človek je vsestransko gibljiv, učenci opišejo naloge 

živcev, kosti, sklepov, mišic in mišičnih vezi pri gibanju; 

- v tretjem sklopu, ki se imenuje Kosti dajejo človeku obliko in oporo, učenci na sliki, ki 

prikazuje okostje človeka, poimenujejo kosti, ki so označene, nato pa z rdečo piko 

označijo vse tiste poimenovane kosti, ki jih občutijo z dotikom prstov; 

- v četrtem sklopu učenci s slike označijo posamezne skupine vretenc, poimenujejo 

označene dele vretenc in na sliki poimenujejo označene dele na prerezu dolge kosti; 

- v petem sklopu je poudarek na sklepih. Vsebuje 5 vprašanj, pri katerih učenci 

poimenujejo povezave med kostmi na slikah, napišejo, katere kosti gradijo ramenski 

obroč ter pojasnijo, zakaj so določene kosti prsnega koša med seboj povezane s 

hrustancem. Na sliki, kjer je prikazan prečni prerez sklepa, poimenujejo posamezne 

dele; 

- v šestem sklopu, ki vsebuje štiri vprašanja, je poudarek na mišicah. 

Delovni list za radovedne vsebuje na dveh straneh narisane kosti pri človeku. Učenci te kosti 

izrežejo in prilepijo na trdo podlago. Dele, ki so označeni s krogi, povežejo z nitko, sponko ali 

čim podobnim. 
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1 VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 217 učencev 8. in 9. razreda osnovnih šol (Pregl. 2) Anketo so 

izpolnjevali učenci osmih šol, in sicer učenci Osnovne šole Simona Gregorčiča v Kobaridu, 

Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, Osnovne 

šole Tončke Čeč Trbovlje, Osnovne šole Bovec, Osnovne šole Deskle, Osnovne šole 

Predoslje Kranj ter Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo. Šole smo v raziskavi označili z 

naključnimi številkami od 1 do 8 (Pregl. 1). V vzorcu je bilo 52,5 % deklet (Pregl. 3). 

 

Šola Število učencev Delež učencev [%] 

1 8 3,7 

2 10 4,6 

3 15 6,9 

4 12 5,5 

5 40 18,4 

6 29 13,4 

7 42 19,4 

8 61 28,1 

Skupaj 217 100,0 

 

Preglednica 1: Razporeditev učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo 

 

 
Razred Število učencev Delež učencev [%] 

8 192 88,5 

9 25 11,5 

Skupaj 217 100,0 

 

Preglednica 2: Razporeditev učencev glede na razred osnovne šole, ki ga obiskujejo 
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Spol Število učencev Delež učencev [%] 

Ženski 114 52,5 

Moški 103 47,5 

Skupaj 217 100,0 

 

Preglednica 3: Razporeditev učencev glede na spol 

 

 

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV PODATKOV 

Pri raziskovanju smo uporabili naslednje metode dela: 

1. Analiza učnih načrtov in učnega gradiva: 

- analizirali smo učne načrte za osnovno šolo in s tem pridobili podatke o tem, v katerih 

razredih in kako poglobljeno se osnovnošolci učijo o mišično-skeletnem sistemu, 

osredotočili smo se predvsem na snov o sklepih pri človeku; 

- pregledali smo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke), ki jih v Sloveniji trenutno 

uporabljajo za pouk o mišično-skeletnem sistemu,  osredotočili smo se predvsem na 

snov o sklepih pri človek; 

- pregledali smo literaturo ter poiskali oblike in metode dela, s katerimi bi lahko 

učinkovito vplivali na večjo motivacijo učencev pri pouku. 

2. Preverjanje znanja učencev 8. in 9. razreda o sklepih: 

Pripravili smo anonimni vprašalnik za preverjanje znanja. S prvimi vprašanji smo zbrali 

demografske podatke (šola, razred, spol), z nadaljnjimi pa preverili znanje učencev o 

sklepih. Vprašanja so bila izbirnega tipa, polodprtega tipa (učenci so napisali kratek 

odgovor) in tipa povezovanja. Učence smo testirali maja ter junija 2018. Učenci so 

vprašalnik izpolnjevali večinoma med urami biologije, ko smo jim razdelili vprašalnike ter 

jim dali navodila, nato pa so imeli približno 30 minut časa za izpolnjevanje. 

3. Zbrane podatke smo vnesli v preglednico v programu Excel in jih nato statistično obdelali v 

programu SPSS. Naredili smo osnovno opisno statistiko in nato ugotovili še statistično 

značilnost razlik med znanjem učencev različne šole, razreda in spola, za kar smo 

uporabili Pearsonov hi-kvadrat preizkus, saj podatki niso bili normalno razporejeni. 
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4 REZULTATI 

4.1 PRIMERJAVA UČBENIŠKIH KOMPLETOV ZA BIOLOGIJO V OSMEM 

RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Ko smo primerjali učbenika Spoznavam svoje telo in Dotik življenja, smo ugotovili: 

- učbenik Dotik življenja založbe Rokus klet je obsežnejši, saj ima 144 strani, učbenik 

Spoznavam svoje telo založbe DZS pa obsega 112 strani; 

- tema o mišično-skeletnem sistemu in predvsem o sklepih pri človeku obsega v 

učbeniku Dotik življenja 16 strani, v učbeniku Spoznavam svoje telo pa 11 strani; 

- oba učbenika imata simbole, po katerih se učenci lahko orientirajo, njihov pomen pa je 

tudi pojasnjen; 

- pri obeh učbenikih je pred obravnavo teme uvod; 

- oba učbenika vsebujeta rubrike zanimivosti, v premislek, dejavnost, učbenik Dotik 

življenja vsebuje še povezavo na spletno stran ter ponovitev, učbenik Spoznavam 

svoje telo pa vsebuje tudi motivacijo; 

- več fotografij ima učbenik Dotik življenja; 

- v učbeniku Dotik življenja je tema o mišično-skeletnem sistemu in predvsem o sklepih 

pri človeku umeščena na sredino učbenika, v učbeniku Spoznavam svoje telo pa na 

konec učbenika kot zadnja tema. 

Pri primerjavi delovnega zvezka Spoznavam svoje telo in zvezka za aktivno učenje Dotik 

življenja smo opazili naslednje: 

- delovni zvezek Spoznavam svoje telo ima 91 strani, zvezek za aktivno življenje Dotik 

življenja pa ima 95 strani; 

- v delovnem zvezku Spoznavam svoje telo mišično-skeletni sistem in sklepi pri 

človeku obsegajo 15 strani; enako je tudi v zvezku za aktivno učenje Dotik življenja; 

- zvezek za aktivno učenje Dotik življenja vsebuje povzetek, ključne pojme ter 

vprašanja za ponovitev; 

- zvezek za aktivno učenje Dotik življenja vsebuje več slik kot delovni zvezek 

Spoznavam svoje telo. 
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4.2 REZULTATI VPRAŠALNIKA 

Rezultate smo predstavili tako, da smo najprej zapisali vprašanje. Pri vprašanjih smo pravilen 

odgovor zapisali pod vprašanjem. Nato smo dodali graf, ki prikazuje razporeditev odgovorov 

učencev. Sledi predstavitev podatkov iz grafa in statistično pomembnih razlik. 

1. Vprašanje 

Katere vrste sklepa NI v našem okostju? 

A  Tečajastega. 

B  Kroglastega. 

C  Lopatičastega. 

D  Sedlastega. 

 

Pravilni odgovor: C 

 

 

Graf 1: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na prvo vprašanje 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da večina (82,4 %) učencev ve, da v našem okostju ni 

lopatičastega sklepa. 

Ugotovili smo, da so statistično pomembne razlike med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p 

< 0,05) in spoloma (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). Za pravilen odgovor so se odločili 

vsi učenci in učenke šole 2 dve in šole 3 (100 %). V šoli 7 je pravilno odgovorilo 92,9 % 

učencev, sledi pa ji šola 8 z 90,2 % pravilnih odgovorov. Zelo blizu po odstotku pravilnih 

odgovorov sta si bili šoli 5 (75,0 %) in 6 (75,9 %). Na šoli 4 je bil delež pravilnih odgovorov 

66,7 %, najslabše pa so odgovarjali na šoli 1 (37,5 %). Dekleta (90,4 %) so bila uspešnejša od 

fantov (76,7 %). Med razredoma statistično pomembne razlike ni bilo (Pearsonov hi-kvadrat 

test; p > 0,05). 
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2. Vprašanje 

 

Kateri od sklepov je nepremičen (se ne premika)? 

A  V kolenu. 

B  V komolcu. 

C  V gležnju. 

D  Na lobanji. 

 

Pravilni odgovor: D 

 

 

 

Graf 2: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na drugo vprašanje 

Iz grafa 2 lahko razberemo, da učenci dobro vedo (96,38 %), da je na lobanji nepremičen 

sklep oziroma, da se ne premika. 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolami, razredoma, niti spoloma 

(Pearsonov hi-kvadrat test; vsi p > 0,05). 

 

3. Vprašanje 

 

Kje se nahaja kroglasti sklep? 

A  Na lobanji. 

B  V vratu. 

C  V komolcu. 

D  V zapestju. 

 

Pravilni odgovor: D 
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Graf 3: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na tretje vprašanje 

Iz grafa 3 lahko razberemo, da se je 59,3 % učencev odločilo za pravilni odgovor.  

Statistično pomembne razlike so bile med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05) in 

spoloma (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). Za pravilen odgovor se je odločilo največ 

učencev in učenk šole 8 (91,8 %). Sledi ji šola 2 (90,0 %). Po deležu pravilnih odgovorov sta 

si bili blizu šoli 3 (72,7 %) in 7 (70,7 %). Nižji odstotek pravilnih odgovorov so dosegle šola 

1 (37,5 %), šola 4 (45,5 %), šola 5 (19,5 %) ter šola 6 (44,8 %). Dekleta (70,8 %) so bila 

uspešnejša od fantov (51,5 %). Med razredoma statistično pomembne razlike ni bilo 

(Pearsonov hi-kvadrat test; p > 0,05).  

 

4. Vprašanje 

Na skico sklepa vriši manjkajoče dele, in sicer z modro barvo sklepni hrustanec, z zeleno 

pa del sklepne ovojnice. Z rdečo pobarvaj sklepno špranjo. 
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Pravilni odgovor:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na četrto a vprašanje 

 

Iz grafa 4 lahko razberemo, da je sklepni hrustanec pravilno vrisalo 56,6 % učencev. 

Statistično pomembne razlike so bile med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05) in 

razredoma (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). Vsi učenci so pravilno vrisali hrustanec na 

šoli 2 (100 %). Zelo visok delež pravilnih odgovorov je bil tudi na šoli 8 (98,4 %). Sledita šoli 

5 (77,3 %) in 7 (70,6 %). 63,6 % pravilnih odgovorov so dosegli na šoli 4. Pravilnih 

odgovorov na šoli 1 je bilo 57,1 %, na šoli 3, 28,6 % ter na šoli 6, 20,0 %. Deveti razred (96,0 

%) je bil uspešnejši od osmega razreda (74,3 %). Med spoloma statistično pomembne razlike 

ni bilo (Pearsonov hi-kvadrat test; p > 0,05). 
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Graf 5: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na četrto b vprašanje 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da je sklepno ovojnico pravilno vrisalo 68,3 % učencev. 

Statistično pomembne razlike so bile le med spoloma (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). 

Dekleta (96,9 %) so bile uspešnejša od fantov (89,2 %). Med šolami in razredoma statistično 

pomembnih razlik ni bilo (Pearsonov hi-kvadrat test; p > 0,05). 

 

 

Graf 6: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na četrto c vprašanje 

Iz grafa 6 razberemo, da je sklepno špranjo pravilno vrisalo 63,3 % učencev. 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolami, razredoma, niti med 

spoloma (Pearsonov hi-kvadrat test; vsi p > 0,05). 
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5. Vprašanje 

Negibljivi stiki med kostmi: 

A  Imajo sklepno špranjo in so bolj gibljivi od sklepov. 

B  Imajo sklepno špranjo in so manj gibljivi od sklepov. 

C  Nimajo sklepne špranje in so bolj gibljivi od sklepov. 

D  Nimajo sklepne špranje in so manj gibljivi od sklepov. 

 

Pravilni odgovor: D 

 

 

 

Graf 7: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na peto vprašanje 

Iz grafa 7 lahko odčitamo, da je 62,9% pravilno odgovorilo, da negibljivi stiki med kostmi 

nimajo sklepne špranje in so manj gibljivi od sklepov. 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). 

Najboljše so odgovarjali učenci šole 8 (91,8%). Po deležu pravilnih odgovorov ji sledi šola 3 

(85,7 %). Malce slabši odstotek pravilnih odgovorov smo izračunali pri šoli 7 (61,5%). Šola 4 

je dosegla 58,3 % pravilnih odgovorov, šola pet 55,6 %, šola 2 pa 50,0 %. Preostali odstotek 

pravilnih odgovorov je bil na šoli ena 4 (2,9%), na šoli 6 pa 46,4 %. Med spoloma in 

razredoma statistično pomembnih razlik ni bilo (Pearsonov hi-kvadrat test; p > 0,05). 
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6. Vprašanje 

 

Ramenski, komolčni in zapestni sklepi so največji sklepi na zgornji okončini. Z vsakim 

od njih izvedi čim več različnih premikov. Kateri od naštetih sklepov je najbolj in kateri 

najmanj gibljiv? 

 

Najbolj gibljiv je: ______________________________________________________ 

 

Najmanj gibljiv je: _____________________________________________________ 

 

 

Pravilni odgovor:  

 

Najbolj gibljiv je: ramenski sklep_________________________________________  

Najmanj gibljiv je: komolčni sklep________________________________________  

  

Graf 8: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na šesto a vprašanje 

Iz grafa 8 lahko odčitamo, da je le 32,1% učencev pravilno odgovorilo, da je med navedenimi 

sklepi najbolj gibljiv ramenski sklep. 53,8 % učencev je namreč odgovorilo, da je najbolj 

gibljiv sklep zapestni. 

Ugotovili smo, da so statistično pomembne razlike med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p 

< 0,05) in spoloma (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). Delež pravilnih odgovorov je bil 

največji na šoli 8 (60,7 %). Manjši so bili deleži pravilnih odgovorov na šoli 3 (42,9 %), šoli 4 

(20,0 %), šoli 5 (21,6 %), šoli 6 (41,7 %) in šoli 7 (17,9 %). Najmanjši delež pravilnih 

odgovorov je bil na šoli 1 (12,5 %). Fantje (44,4 %) so bili uspešnejši od deklet (29,0 %). 

Med razredoma statistično pomembne razlike ni bilo (Pearsonov hi-kvadrat test; p > 0,05). 
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Graf 9: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na šesto b vprašanje 

Iz grafa 9 odčitamo, da je 69,2 % učencev pravilno odgovorila, da je komolčni sklep najbolj 

gibljiv med navedenimi sklepi. 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). 100 

% pravilnih odgovorov so dosegli na šolah 1 in 2. Sledi delež pravilnih odgovorov na šoli 8 

(91,8 %), šoli 3 (84,6 %), šoli 5 (78,8 %), šoli 7 (74,4 %), šoli 6 (60,9 %) in šoli 4 (54,5 %). 

Med spoloma in razredoma statistično pomembnih razlik ni bilo (Pearsonov hi-kvadrat test; p 

> 0,05). 

 

7. Vprašanje 

Opiši, na kakšen način lahko premikaš posamezen sklep. 

a) ramenski: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

b) komolčni: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

c) zapestni: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

  

13,1 

69,2 

4,1 
13,6 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Ramenski Komolčni Zapestni Ni odgovoraŠ
te

v
il

o
 u

č
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Pravilni odgovor: 

 

a) ramenski: 
 

Primik-odmik roke, kroženje_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

b) komolčni: 

 
izteg roke, upogib roke__________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

 

c) zapestni: 

naprej-nazaj-vstran, kroženje. ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Graf 10: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na sedmo a vprašanje 

Iz grafa 10 odčitamo, da je 72,9 % učencev pravilno opisalo, kako lahko premikamo ramenski 

sklep. 

Ugotovili smo, da so statistično pomembne razlike med spoloma (Pearsonov hi-kvadrat test; p 

< 0,05) in razredoma (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). Delež pravilnih odgovorov je bil 

pri dekletih (88,8 %) višji od deleža pri fantih (77,6 %). Učenci 9. razreda (100 %) so bili 

uspešnejši od učencev 8. razreda (81,4 %). Med šolami statistično pomembnih razlik ni bilo 

(Pearsonov hi-kvadrat test; p > 0,05). 
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Graf 11: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na sedmo b vprašanje 

Iz grafa 11 odčitamo, da je 49,3 % učencev pravilno odgovorilo, kako lahko premikamo 

komolčni sklep, sledil je 35,7 % delež nepravilnih odgovorov. 

Ugotovili smo, da so statistično pomembne razlike med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p 

< 0,05) in razredoma (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). Največji delež pravilnih 

odgovorov so dosegli na šoli 8 (90,2 %), sledijo ji pa šola 1 (66,7 %), šola 6 (50,0 %), šola 5 

(48,5 %), šola 3 (42,9 %), nato pa še šola 4 (36,4 %), šola 7 (34,3 %) in šola 2 (16,7 %). 

Učenci 9. razreda (88,0 %) so bili uspešnejši od učencev 8. razreda (53,4 %). Med spoloma 

statistično pomembnih razlik ni bilo (Pearsonov hi-kvadrat test; p > 0,05). 

 

 

Graf 12: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na sedmo c vprašanje 

Iz grafa 12 odčitamo, da je 72,9 % učencev pravilno odgovorilo, na kakšen način lahko 

premikamo zapestni sklep. 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolami, razredoma, niti med 

spoloma (Pearsonov hi-kvadrat test; vsi p > 0,05). 
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8. Vprašanje 

 

Poimenuj dele sklepa: 

 

1._______________________________________ 

 

2._______________________________________ 

 

3._______________________________________ 

 

4._______________________________________ 

 

5._______________________________________ 

 

Pravilni odgovor: 

 

 

1.__kost, sklepna glavica____________________ 

 

2._sklepna špranja_________________________ 

 

3._sklepni hrustanec________________________ 

 

4._sklepna ovojnica_________________________ 

 

5._kost, sklepna jamica______________________ 

 

 

 

 

Graf 13: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na osmo vprašanje 
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Iz grafa 13 odčitamo, da je v nalogi poimenovanja petih delov sklepa pravilno poimenovalo 

sklepno glavico 78,8 % učencev, sklepno ovojnico 45,2 %, sklepni hrustanec 66,1 %, sklepne 

vezi 57,5 % ter sklepno jamico 78,7 % učencev. 

Pri vseh odgovorih so statistično pomembne razlike med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p 

< 0,05). Na odgovor številka 1 je bil delež pravilnih odgovorov 100 % na šolah 1, 2, 3 in 8. 

Delež pravilnih odgovorov na šoli 4 je bil 88,9 %, na šoli pet 96,7 %, na šoli šest 80,0 % in na 

šoli sedem 95,0 %. Na odgovor številka 2 je bil delež pravilnih odgovorov najvišji na šoli 1 

(85,7 %) ter šoli 8 (85,2 %). Sledijo deleži pravilnih odgovorov na šoli 5 (53,3 %), na šoli 6 

(46,2 %), šoli 2 (44,4 %), šoli 7 (37,1 %) ter šoli 3 (28,6 %) in 4 (12,5 %). Na odgovor 

številka 3 je bil delež pravilnih odgovorov največji na šolah 2 (71,4 %), 4 (88,9 %), 7 (85,0 

%) in 8 (96,7 %). Malo manjši delež pravilnih odgovorov je bil na šolah 1 (66,7 %), 3 (66,7 

%), 5 (65,5 %) in 6 (61,1 %). Na odgovor številka 4 je bil delež pravilnih odgovorov največji 

na šolah 6 (85,7 %) in 8 (96,7 %). Sledijo šola številka 1 (71,4 %), 3 (71,4 %), 5 (70,4 %), 7 

(65,6 %), 4 (57,1 %) ter 2 (25,0 %). Na odgovor številka 5 je bil delež pravilnih odgovorov 

100 % na šolah številka 2, 3, 4 in 7. Z 98,4 % uspešnostjo so pravilno odgovorili na šoli 8, 

sledijo pa šole 5 (93,3 %), 6 (92,9 %) ter 1 (85,7 %). Pri odgovoru številka 2 so statistično 

pomembne razlike med razredoma (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). Učenci 9. razreda 

(88,0 %) so bili uspešnejši od učencev 8. razreda (53,8 %). Pri tem vprašanju ni bilo 

statistično pomembnih razlik med spoloma (Pearsonov hi-kvadrat test; vsi p > 0,05). 

 

 

9. vprašanje 

a) Kako imenujemo sklepa A in B na spodnji sliki? 

 

 

 

A ________________________________________ 

 

B ________________________________________ 
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b) V čem se sklepa A in B razlikujeta? 

 

______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

c) Kje v telesu imaš takšne sklepe kot sta sklepa A in B? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Pravilni odgovor: 

 

 

a) 

 

A __kroglasti sklep, kolčni sklep______________________ 

 

B __tečajast sklep, komolčni sklep____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

b)  Po obliki in po gibljivosti. V obsegu giba, ki ga je sklep zmožen izvesti-kolčni sklep-

možni so vsi gibi, tečajast sklep pa je možen gib le v eni 

ravnini._______________________________ 

 

 

c) 

A - kolčni sklep, ramenski sklep_________________________________________________ 

B - tečajast sklep - koleno, komolec, prsti rok in nog________________________________ 
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Graf 14: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na deveto vprašanje 

Iz grafa 14 lahko odčitamo, da je bil delež pravilnega odgovora poimenovanja sklepa A 69,2 

%, sklep B je pravilno poimenovalo 54,3 % učencev. Na vprašanje, v čem se sklepa A in B 

razlikujeta, je pravilno odgovorilo 48,4 % učencev. Pravilno je na vprašanje, kje v telesu 

imamo sklepe, kot sta A in B, odgovorilo 55,7 % učencev. 

Ugotovili smo, da so pri vprašanju a), A in B ter pri vprašanju c) statistično pomembne 

razlike med šolami (Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05). Pri a) primeru in odgovoru A je bilo 

največ pravilnih odgovorov na šoli 8 (96,7 %), sledi delež pravilnih odgovorov na šoli 2 (87,5 

%), 4 (81,8 %), 4 (78,1 %), 7 (75,0 %), 3 (69,2 %), 6 (68,4 %) ter 1 (25,0 %). Pri odgovoru B 

je največji delež pravilnih odgovorov na šoli 2, kjer je delež 100%. Sledijo šola 8 (80,3 %), 6 

(71,4 %), 3 (69,2 %), 7 (63,4 %), 1 (50 %), 4 (45,5 %) in 5 (15,2 %). Pri 9. c) vprašanju je 

največji delež pravilnih odgovorov imela šola 8 (84,7 %), nato šola 7 (66,7 %), 6 (64,1 %), 5 

(63,0 %), 4 (54,5 %), 2 (50,0 %) ter z enakim deležem pravilnih odgovorov šoli 1 in 3 (49 %). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med razredoma in spoloma (Pearsonov 

hi-kvadrat test; vsi p > 0,05). 
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10. Vprašanje 

 

Pravilno dopolni besedilo. 

 

Kosti so med seboj povezane ____________________ in ______________________. 

Negibljive zveze med kostmi najdemo pri ___________________________ kosteh. Gibljive 

zveze med kostmi pa predstavljajo najrazličnejši sklepi. Najpreprostejši od prosto gibljivih 

sklepov so ______________________ sklepi, ki jih najdemo pri kosteh v zapestju. Njihovo 

gibanje omejujejo vezi. Da je v sklepu med obema kostema čim manjše trenje, skrbita 

____________________ in_______________________  ______________________. Sklepne 

vezi utrjujejo sklep. V kolenskem sklepu so vezi _______________________, kar še dodatno 

povečuje trdnost sklepa. 

 

Pravilni odgovor: 

Kosti so med seboj povezane _z_vezmi / negibljivo______ in ____mišicami / gibljivo_____. 

Negibljive zveze med kostmi najdemo pri ____lobanjskih____________ kosteh. Gibljive 

zveze med kostmi pa predstavljajo najrazličnejši sklepi. Najpreprostejši od prosto gibljivih 

sklepov so _____drsni______________ sklepi, ki jih najdemo pri kosteh v zapestju. Njihovo 

gibanje omejujejo vezi. Da je v sklepu med obema kostema čim manjše trenje, skrbita 

___sklepni__hrustanec___in______sklepna_____   _______tekočina_________. Sklepne 

vezi utrjujejo sklep. V kolenskem sklepu so vezi tudi znotraj sklepa / ojačane / močnejše_, kar 

še dodatno povečuje trdnost sklepa. 
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Graf 15: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na deseto vprašanje 

 

Iz grafa 15 odčitamo, da je bil delež pravilnih odgovorov pri nalogi dopolnjevanja zelo 

raznolik. Da so kosti med seboj povezane negibljivo in gibljivo, je pravilno odgovorilo 67 % 

ter 62,4 % učencev. Na vprašanje, da negibljive zveze med kostmi najdemo pri lobanjskih 

kosteh, je pravilno odgovorilo 49,3 % učencev. Da so najpreprostejši od prosto gibljivih 

sklepov drseči sklepi, je pravilno odgovorilo le 14 % učencev. Da v sklepu med obema 

kostema čim manjše trenje skrbi sklepni hrustanec, je pravilno odgovorilo 57 % učencev, da 

je tudi sklepna tekočina, pa 44,8 % učencev. Da so v kolenskem sklepu vezi ojačane, kar 

dodatno povečuje trdnost sklepa, je pravilno odgovorilo 33,5 % učencev. 

Ugotovili smo, da so v primerih od 1 do 7 statistično pomembne razlike med šolami 

(Pearsonov hi-kvadrat test; p < 0,05) in ter v primerih od 1 do 3 med razredoma (Pearsonov 

hi-kvadrat test; p < 0,05). Pri prvem odgovoru je bil pravilen delež odgovorov največji na 

šolah 2, 3 in 8 (100,0 %), sledijo šola 5 (97,1 %), 7 (75,0 %), 4 (72,7 %), 1 (60 %) in 6 (56,3 

%). Pri drugem odgovoru si šole po deležu pravilnih odgovorov sledijo od šole 2 (100 %), ki 

je zbrala največji delež. Sledijo ji šola 8 (98,4 %), 5 (90,6 %), 7 (87,5 %), 1 (75,0 %), 4 (63,6 

%), 3 (62,5 %) ter 6 (57,1 %). Pri tretjem odgovoru je šola 8 dosegla vseh 100 %, sledijo pa ji 

šola 5 (72,7 %), 7 (68,0 %), 4 (62,5 %), 6 (53,3 %), 2 (33,3 %), 3 (25,0 %) ter 1 (0,0 %). Pri 

odgovoru številka 4 so deleži pravilnih odgovorov pri šoli osem 50,8 %, pri šoli štiri 9,1 %, 

pri ostalih šolah pa 0,0 %. Pri odgovoru številka 5 je delež pravilnih odgovorov 100,0 % pri 

šolah 1, 2 ter 8. Šola 7 je dosegla 96,4 % pravilnih odgovorov, sledi ji šola 5 (87,5 %), šola 4 

(75,0 %), slabši delež pravilnih odgovorov imata šola 6 (38,5 %) ter šola 3 (0,0 %). Pri 6. 
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č
e
n

c
e
v

 [
%

] 
 

Pravilen odgovor 



37 

 

odgovoru je največji delež pravilnih odgovorov dosegla šola 1 (100 %), ostali deleži pravilnih 

odgovorov so bili: šola 2 (60,0 %), 3 (0,0 %), 4 25,0 %), 5 (43,5 %), 6 (41,7 %), 7 (93,1 %) 

ter 8 (86,4 %). Pri zadnjem, 8. odgovoru, so bili deleži pravilnih odgovorov: šola 1 (0,0 %), 

šola 2 in 4 (50,0 %), šola 3 (100 %), šola 5 (30,8 %), šola 6 (25,0 %) šola 7 (86,4 %) in šola 8 

(79,6 %). Pri 1. odgovoru so bili učenci 9. razreda (100 %), uspešnejši od učencev 8. razreda 

(86,0 %). Pri 2. odgovoru so bili učenci 9. razreda (100%) prav tako uspešnejši od učencev 8. 

razreda (84,3 %. Pri tretjem odgovoru je delež pravilnih odgovorov pri učencih 9. razreda 100 

%, pri učencih 8. razreda pa 72,4 %, kar nam prav tako pokaže, da so bili učenci 9. razreda 

uspešnejši od učencev 8. razreda. Med spoloma statistično pomembnih razlik ni bilo 

(Pearsonov hi-kvadrat test; p > 0,05). 
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5 RAZPRAVA 

V diplomski nalogi nas je zanimalo, kaj učenci spoznavajo o sklepih v osnovni šoli, zato smo 

naredili pregled učnih načrtov od 1. do 9. razreda.  

Analizirali smo tudi učbenika, delovni zvezek ter zvezek za aktivno učenje za predmet 

biologija v 8. razredu, ki so potrjeni za šolsko leto 2017/18: 

1. Lunder, U. (2014). Dotik življenja 8, Učbenik za biologijo v osmem razredu osnovne šole. 

Ljubljana, Rokus Klett. 

2. Svečko, M. (2014). Spoznavam svoje telo, Učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne 

šolem Ljubljana, DZS. 

Tema o mišično-skeletnem sistemu in o sklepih pri človeku ima v obeh učbenikih po našem 

mnenju zadovoljiv obseg strani. Učbenik Dotik življenja založbe Rokus Klett obsega 144 

strani, učbenik Spoznavam svoje telo založbe DZS 112 strani. Tema o mišično-skeletnem 

sistemu in o sklepih pri človeku obsega v učbeniku Dotik življenja 16 strani, v učbeniku 

Spoznavam svoje telo pa 11 strani. Oba učbenika imata simbole, po katerih se učenci lahko 

orientirajo, njihov pomen pa je tudi pojasnjen. Pri obeh učbenikih je pred obravnavo teme 

uvod. Oba učbenika vsebujeta rubrike zanimivosti, v premislek, dejavnost, učbenik Dotik 

življenja vsebuje še povezavo na spletno stran ter ponovitev, učbenik Spoznavam svoje telo 

pa vsebuje tudi motivacijo. Več fotografij ima učbenik Dotik življenja, tu je tema mišično-

skeletni sistem in sklepi pri človeku umeščena na sredino učbenika, v učbeniku Spoznavam 

svoje telo pa na koncu učbenika kot zadnja tema. 

Pri primerjavi delovnega zvezka ter zvezka za aktivno učenje smo ugotovili, da ima delovni 

zvezek Spoznavam svoje telo 91 strani, zvezek za aktivno življenje Dotik življenja pa ima 95 

strani. V delovnem zvezek Spoznavam svoje telo mišično-skeletni sistem in sklepi pri 

človeku obsegajo 15 strani, enako v zvezku za aktivno učenje Dotik življenja. Zvezek za 

aktivno učenje Dotik življenja vsebuje povzetek, ključne pojme ter vprašanja za ponovitev, 

vsebuje tudi več slik kot delovni zvezek Spoznavam svoje telo. 

V literaturi napačnih predstav na temo o mišično-skeletnem sistemu in predvsem o sklepih pri 

človeku nismo našli. 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo se poglobili v iskanje literature, ki se nanaša na 

metode in oblike dela, ki povečajo notranjo motivacijo učencev. Oseba je notranje motivirana, 

če opravlja neko delo zaradi interesa in radovednosti, osebnega zadovoljstva in ker ji delo 
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pomeni izziv, ker je lahko pri delu neodvisna in ker lahko zadovolji notranje kriterije za 

uspeh. Razvijati je treba interese učencev, saj vkolikor je učencem delo zanimivo, bodo 

gotovo pokazali več iniciativnosti. (Žagar, 2009). 

Glavni cilj diplomske naloge je bilo preveriti znanje učencev o sklepih pri človeku v 8. in 9. 

razredu, za kar smo uporabili anonimni test znanja, ki so ga učenci reševali v okviru rednega 

pouka. V nadaljevanju raziskave, ki bo potekala kasneje v okviru magistrskega študija, pa 

želimo pripraviti in preveriti učinkovitost učne priprave, ki bo temeljila na ugotovitvah 

pričujoče raziskave. V raziskavo je bilo vključenih 217 učencev 8. in 9. razreda osnovnih šol. 

Anketo so izpolnjevali učenci osmih šol, ki smo jih v raziskavi naključno razvrstili po 

številkah od ena do osem. Za raziskavo smo analizirali obstoječo literaturo, nato pa pripravili 

anonimen vprašalnik. Podatke smo vnesli v za naše potrebe pripravljeno preglednico v 

programu Excel, jih nato prenesli v statistični program SPSS in jih obdelali. 

Na 1. vprašanje (Katere vrste sklepa ni v našem okostju?) so učenci odgovarjali zelo dobro 

(82,4 %). Na 2. vprašanje (Kateri od sklepov je nepremičen?), je pravilno odgovorilo kar 96,4 

% učencev. Na 3.vprašanje (Kje se nahaja kroglasti sklep?), je pravilno odgovorilo 59,3 % 

učencev. Malo manj pravilnih odgovorov je bilo v četrti nalogi, kjer je sklepni hrustanec 

pravilno vrisalo 56,6 % učencev, sklepno ovojnico je pravilno vrisalo 68,3 % učencev, 

sklepno špranjo pa je pravilno vrisalo 63,3 % učencev. Na peto vprašanje, da negibljivi stiki 

med kostmi nimajo sklepne špranje in so manj gibljivi od sklepov, je pravilno odgovorilo 62,9 

% učencev. Pri šestem vprašanju je le 32,1 % učencev pravilno odgovorilo, da je med 

navedenimi sklepi najbolj gibljiv ramenski sklep. 53,8 % učencev je namreč odgovorilo, da je 

najbolj gibljiv sklep zapestni. 69,2 % učencev pa je pravilno odgovorilo, da je komolčni sklep 

najbolj gibljiv med navedenimi sklepi. V sedmi nalogi je 72,9 % učencev pravilno opisalo, 

kako lahko premikamo ramenski sklep, 49,3 % učencev je pravilno odgovorilo, kako lahko 

premikamo komolčni sklep, sledil je 35,7 % delež nepravilnih odgovorov, 72,9 % učencev pa 

je pravilno odgovorilo, na kakšen način lahko premikamo zapestni sklep. Iz grafa 8 odčitamo, 

da je v nalogi poimenovanja petih delov sklepa pravilno poimenovalo sklepno glavico 78,8 % 

učencev, sklepno ovojnico 45,2 %, sklepni hrustanec 66,1 %, sklepne vezi 57,5 % ter sklepno 

jamico 78,7 % učencev. V osmi nalogi so morali učenci poimenovati pet delov sklepa na 

priloženi sliki. Pravilno je sklepno glavico poimenovalo 78,8 % učencev, sklepno ovojnico 

45,2 %, sklepni hrustanec 66,1 %, sklepne vezi 57,5 % ter sklepno jamico 78,7 % učencev. 

Pri deveti nalogi je pravilno poimenovalo sklep A 69,2 % učencev, sklep B pa 54,3 % 

učencev. Na vprašanje, v čem se sklepa A in B razlikujeta, je pravilno odgovorilo 48,4 % 
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učencev. Pravilno je na vprašanje, kje v telesu imamo sklepe, kot sta A in B, odgovorilo 55,7 

% učencev. Pri zadnji, deseti nalogi, je bilo različno število pravilnih odgovorov. Da so kosti 

med seboj povezane negibljivo in gibljivo, je pravilno odgovorilo 67 % ter 62,4 % učencev. 

Na vprašanje, da negibljive zveze med kostmi najdemo pri lobanjskih kosteh, je pravilno 

odgovorilo 49,3 % učencev. Da so najpreprostejši od prosto gibljivih sklepov drseči sklepi, je 

pravilno odgovorilo le 14 % učencev. Da v sklepu med obema kostema za čim manjše trenje 

skrbi sklepni hrustanec, je pravilno odgovorilo 57 % učencev, da je prisotna tudi sklepna 

tekočina, pa 44,8 % učencev. Da so v kolenskem sklepu vezi ojačane, kar dodatno povečuje 

trdnost sklepa, je pravilno odgovorilo 33,5 % učencev. 
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6 SKLEPI 

1. Raziskovalno vprašanje: Kako obsežno je v učnih načrtih za osnovno šolo predstavljena 

tema sklepi? 

Sklepi so najprej omenjeni v prvem razredu. V učnem načrtu predmeta Spoznavanje okolja 

prvega razreda učenci poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa. V drugem 

razredu učenci poznajo svoje telo in poimenujejo notranje dele telesa. V tretjem razredu 

učenci vedo, kako deluje človeško telo. V četrtem razredu se prične izvajati nov predmet z 

naslovom Naravoslovje in tehnika. Učenci znajo v četrtem razredu utemeljiti, da okostje s 

sklepi in mišice omogočajo gibanje telesa ter znajo dokazati, da se mišice skrčijo in sproščajo. 

V petem razredu operativnega cilja na našo temo ni. Pri predmetu Naravoslovje v šestem in 

sedmem razredu prav tako ni operativnega cilja na našo temo. Pri predmetu biologija v 

osmem razredu učenci razumejo, da so za gibanje telesa potrebni tako skeletni sistem kot 

mišice, spoznajo, da imajo kosti različne vloge ter spoznajo pomen in vrste povezav med 

njimi, spoznajo, da kosti rastejo, se zakostenevajo in se ob poškodbah lahko zarastejo. Učenci 

razumejo pomen preventive za preprečevanje poškodb kosti glave in drugih delov telesa ter 

znajo ravnati ob nesrečah. Učenci razumejo zgradbo hrbtenice in pomen ohranjanja ustrezne 

drže telesa (pri dvigovanju bremen, obremenitvah, dolgotrajnem vztrajanju v določenih 

položajih za ohranjanje zdrave hrbtenice), spoznajo osnovne razlike med tipi mišičnih celic 

(prečno progastih, gladkih, srčnih), spoznajo načine pritrditve skeletnih mišic na kosti in na 

lastnem telesu opazujejo antagonizem mišic. Učenci razumejo oskrbo mišičnih celic s hrano 

in kisikom ter jo povežejo s fizično aktivnostjo telesa, poznajo nevarnosti za poškodbe mišic 

in možnosti preventive ter razumejo pomen gibanja za usklajen razvoj tako skeletnega, 

mišičnega in živčnega sistema kot tudi za razvoj in delovanje celotnega organizma. 

2. Raziskovalno vprašanje: Kakšna je kakovost znanja učencev 8. in 9. razreda osnovne šole 

o sklepih? 

Učenci so na testu dosegli v povprečju 59,55 %. Med dekleti in fanti smo našli statistično 

pomembne razlike pri štirih vprašanjih. Pri tem so bila dekleta boljša pri treh vprašanjih, le pri 

enem pa so bili boljši fantje. Med razredoma smo statistično pomembne razlike našli pri petih 

vprašanjih. Pri vseh vprašanjih so bili učenci devetih razredov boljši od učencev osmih 

razredov. Statistično pomembne razlike med šolami pa smo našli kar pri devetih vprašanjih. 
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3. Raziskovalno vprašanje: Katere napačne predstave imajo učenci 8. in 9. razreda osnovne 

šole v povezavi s sklepi? 

Pri učencih se pojavljajo napačne predstave oziroma nepoznavanje dejstva, da je najbolj 

gibljiv sklep zapestni sklep. 

Pri vrisovanju manjkajočih delov sklepa na skico je bilo največ težav z vrisovanjem pri 

sklepnem hrustancu, ki ga je prav vrisalo 56,6 % učencev. Z vrisovanjem sklepne ovojnice 

(68,3 % pravilnih) in sklepne špranje (63,3 % pravilnih) je bilo manj težav. 

Le 32,1 % učencev je pravilno odgovorilo, da je najbolj gibljiv sklep od navedenih ramenski 

sklep. 49,3 % učencev je pravilno odgovorilo, kako lahko premikamo komolčni sklep, 35,7 % 

je na to vprašanje odgovorila napačno, 14,9 % učencev pa na vprašanje ni znalo odgovoriti. 

Pri poimenovanju delov sklepa na skici je bilo največ težav oziroma nepravilnih odgovorov 

pri sklepni ovojnici (45,2 %). Veliko učencev jo je zamenjevalo s sklepnimi vezmi (57,5 %). 

Izmed dveh sklepov na sliki, kroglastega v kolčnem sklepu ter tečajastega v komolčnem 

sklepu, je le 48,4 % učencev pravilno navedlo razliko med njima. Nekaj težav so imeli tudi s 

poimenovanjem tečajastega sklepa, pravilno je na vprašanje odgovorilo 54,3 % učencev. 55,7 

% učencev je pravilno odgovorilo, kje v človeškem telesu se ta dva sklepa nahajata. Najmanj 

učencev (14,0 %), je pravilno odgovorilo, da so najpreprostejši od prosto gibljivih sklepov 

drseči sklepi, ki jih najdemo pri kosteh v zapestju. 

4. Raziskovalno vprašanje: Katere oblike in metode dela priporočajo v literaturi za 

povečanje notranje motivacije učencev? 

Učna motivacija je zelo pomemben dejavnik uspešnega učenja. Gottfried je ugotavljal, da 

imajo notranje motivirani učenci boljši učni uspeh, da bolj zaupajo v svoje sposobnosti in da 

so manj anksiozni kot učenci, pri katerih je notranja motivacija manj izražena (Gottfried 

1985; po Kaplan, 1990). Pomembno je, kako učencem predstavimo učne cilje. Le te je 

potrebno predstaviti tako, da se jih bodo zavedali, da bodo zanje privlačni in pomembni. Pri 

učencih je treba doseči primarno stopnjo čustvene vzburjenost. Tako kot za druge dejavnosti, 

je tudi za učenje potrebna določena stopnja vzburjenost in napetosti v organizmu. Ta ne sme 

biti niti prenizka niti previsoka. Prenizka vzburjenost vodi v mlahavost in zaspanost, 

previsoka pa v tremo in strah. Prav tako je potrebno spodbujati radovednost učencev. Ta vodi 

do aktivnega sodelovanja in vztrajnosti učencev pri reševanju nalog. Učenci dlje pomnijo 

snov, če so se je učili iz radovednosti. Če je učencem delo zanimivo, bodo gotovo pokazali 

več interesa (Žagar, 2009). 
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8 PRILOGE 

 
VPRAŠALNIK 

Spol:     M     Ž 

Razred: 8.   9. 

Šola:___________________________________ 

 

Vprašalnik vsebuje 10 nalog o sklepih pri človeku. 

Navodilo: Obkroži črko pred najpravilnejšim odgovorom ali na črto pod vprašanjem 

napiši odgovor. 

 

1. Katere vrste sklepa NI v našem okostju? 

A  Tečajastega. 

B  Kroglastega. 

C  Lopatičastega. 

D  Sedlastega. 

 

2. Kateri od sklepov je nepremičen (se ne premika)? 

A  V kolenu. 

B  V komolcu. 

C  V gležnju. 

D  Na lobanji. 

 

3. Kje se nahaja kroglasti sklep? 

A  Na lobanji. 

B  V vratu. 

C  V komolcu. 

D  V zapestju. 

 

4. Na skico sklepa vriši manjkajoče dele, in sicer z modro barvo sklepni hrustanec, z 

zeleno pa del sklepne ovojnice. Z rdečo pobarvaj sklepno špranjo. 
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5. Negibljivi stiki med kostmi: 
A  Imajo sklepno špranjo in so bolj gibljivi od sklepov. 

B  Imajo sklepno špranjo in so manj gibljivi od sklepov. 

C  Nimajo sklepne špranje in so bolj gibljivi od sklepov. 

D  Nimajo sklepne špranje in so manj gibljivi od sklepov. 

 

6. Ramenski, komolčni in zapestni sklepi so največji sklepi na zgornji okončini. Z 

vsakim od njih izvedi čim več različnih premikov. Kateri od naštetih sklepov je najbolj 

in kateri najmanj gibljiv? 
 

Najbolj gibljiv je: ______________________________________________________ 

 

Najmanj gibljiv je: _____________________________________________________ 

 

7. Opiši, na kakšen način lahko premikaš posamezen sklep. 

a) ramenski: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

b) komolčni: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

c) zapestni: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

8. Poimenuj dele sklepa: 

 

 

1._______________________________________ 

 

2._______________________________________ 

 

3._______________________________________ 

 

4._______________________________________ 

 

5._______________________________________ 
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9. a) Kako imenujemo sklepa A in B na spodnji sliki? 

 

 

 

A ________________________________________ 

 

B ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

b) V čem se sklepa A in B razlikujeta? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

c) Kje v telesu imaš takšne sklepe kot sta sklepa A in B? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Pravilno dopolni besedilo. 

 

Kosti so med seboj povezane ____________________ in ______________________.  

 

Negibljive zveze med  kostmi najdemo pri ___________________________ kosteh. Gibljive  

 

zveze med kostmi pa predstavljajo najrazličnejši sklepi. Najpreprostejši od prosto gibljivih 

 

sklepov so ______________________ sklepi, ki jih  najdemo pri kosteh v zapestju. Njihovo 

 

gibanje omejujejo vezi. Da je v sklepu med obema kostema čim  manjše trenje, skrbita 

 

 ____________________ in_______________________ ______________________.   

 

Sklepne vezi utrjujejo sklep. V kolenskem sklepu so vezi _______________________, kar še  

 

dodatno povečuje trdnost sklepa. 

 


