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Povzetek 

 

V prispevku predstavljamo izsledke raziskave o količini pouka na prostem, ki ga izvajajo učitelji pri 

predmetu naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu osnovne šole, o razlikah med učitelji in med 

učitelji ter učenci ter o idejah in omejitvah za pouk na prostem v okolici šole. Pri raziskavi smo 

uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. V 

raziskavo je bilo vključenih 70 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo 4. in 5. razred ter 154 učencev 

4. razreda in 151 učencev 5. razreda osnovne šole. Podatke smo zbirali z vprašalnikoma za učitelje in 

učence, ki sta vsebovala vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Glede na odgovore vprašanih učiteljev 

izvajajo učitelji v povprečju 13 % pouka na prostem v okolici šole. Rezultati so pokazali statistično 

pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo in količino izvajanja pouka na prostem, 

medtem ko se razlike med učitelji, ki poučujejo na mestni šoli in učitelji, ki poučujejo na podeželski 

šoli, niso pojavile. Razlik ni niti v količini izvajanja pouka na prostem med učitelji, ki imajo zgodnjo 

izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole v primerjavi z učitelji, ki nimajo zgodnje izkušnje s 

poukom na prostem v okolici šole. Ugotovili smo, da učitelji izvajajo več pouka na prostem v okolici 

šole kot ga učenci zaznavajo. Pouk na prostem je večini anketiranih učiteljev izziv, a smo z raziskavo 

ugotovili, da so prenekateri učitelji kos temu izzivu vsaj nekajkrat letno.  

 

Ključne besede: izkušnje, pouk na prostem, predmet naravoslovje in tehnika, učenci, učitelji. 

 

Abstract 

 

The paper presents the results of a survey on the amount of outdoor lessons implemented by 

teachers at the subject Science and Technology subject in the 4th and 5th grades of the primary school, 

the differences between teachers themselves and between teachers and pupils as well as about ideas 

and limitations of outdoor education. In the research we used a descriptive method of pedagogical 

research and a quantitative research approach. The study included 70 in-service primary school 

teachers of 4th to 5th grade and 154 pupils of 4th grade and 151 pupils of 5th grade of primary school. 

The data was obtained with two questionnaires, for teachers and pupils. The teachers’ answers showed 

that they implement 13 % of the outdoor education into their educational process. The results showed 

statistically significant differences between teachers with different years of work, while differences in 

the amount of outdoor education did not arise among the teachers of different school strata. There are 

no differences in the amount of outdoor education among teachers who have an early experience with 

outdoor education in the nearby of the school compared to the teachers who have no early experience 

with outdoor education in the nearby of the school. The results of the research show that teachers 

perform more outdoor education in the nearby of the school than the pupils perceive. Outdoors 

teaching is for the majority of respondent teachers a challenge, however, many teachers deal with this 

at least several times a year.  

 

Keywords: experiences, learners, outdoor education, subject Science and Technology, teachers. 
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1. Uvod  

 

Šola sooblikuje posameznikove vrednote ter odnos do narave, okolja in prostora, zato ima 

velik pomen za učenčev razvoj in življenje. Prav zato je potrebno skrbno načrtovati dejavnosti 

v šoli, ki omogočajo učencem, da čim več časa preživijo v naravi, na prostem. Učni načrt za 

naravoslovje in tehniko (2011) navaja kot enega od splošni ciljev, da učenci naravo in tehniko 

izkustveno doživljajo. Učitelj naj organizira dejavnosti tudi na prostem, saj je svet zunaj 

učilnic bistven del učenja ne glede na starost, sposobnost ali okoliščine. Pri načrtovanju naj 

učitelji ne pozabijo na šolsko okolico, ki velikokrat ponuja dobre in malo manj dobre 

možnosti izvajanja pouka na prostem.  

Poleg pozitivnih plati pouka na prostem, učitelji pri načrtovanju pouka na prostem naletijo 

tudi na ovire, ki so premostljive. Van Bussel (1992) je predstavil organizacijske, vsebinske in 

disciplinske ovire za pouk na prostem, a je navedel tudi možnosti za njihovo premostitev. 

Nekatere od navedenih ovir pri pouku na prostem učiteljem predstavljajo strah pred 

organizacijo pouka na prostem. Omenjeno je vodilo do zasnove prispevka, katerega namen je 

raziskati delež izvajanja pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. in 5. 

razredu osnovne šole v okolici šole, ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v količini izvajanja 

pouka na prostem glede na lokacijo šole, delovno dobo učiteljev in njihovo zgodnjo izkušnjo s 

poukom na prostem v okolici šole. Identificirati smo tudi želeli učne vsebine, pri katerih 

imajo učitelji manj oziroma več težav ali idej za izvajanje pouka na prostem v okolici šole. 

Poleg tega smo želeli dobiti tudi vpogled v zaznavanje in izkušnje učencev s poukom na 

prostem v okolici šole. 

 

 

2. Teoretičen del 

 

2.1 Opredelitev pouka na prostem 

 

Pouk na prostem so opredelili številni avtorji (Gilbertson, Bates, McLaughlin in Ewert 

2006; High Quality Outdoor Education, 2018; Skribe Dimec, 2014; Rickinson idr., 2004). Kot 

že samo ime pove in tudi opredelitve različnih avtorjev je to pouk, ki poteka zunaj stavb.  

Natančneje, Gilbertson idr. (2006) opredelijo pouk na prostem kot poučevanje in učenje, ki 

poteka neposredno in pri tem poudarjajo multisenzorne izkušnje, ter kot najbolj očitno 

značilnost pouka na prostem opredelijo lokacijo, ki pouk umešča v zunanji svet stran od 

učilnice. Kot dejavnost z avanturistično komponento, ki na splošno vključuje telesno 

aktivnost in predvsem vedno spoštuje naravno okolje, je pouk na prostem opredeljen v High 

Quality Outdoor Education (2018). Medtem ko Rickinson idr. (2004) opredelijo pouk na 

prostem kot koncept, ki zajema izobraževalne dejavnosti v različnih okoljih. Menijo, da v 

pouk na prostem ne sodijo aktivnosti, ki potekajo v zaprtih prostorih (muzeji, umetnostne 

galerije …), niti aktivnosti pri učni uri športa, razen tiste, ki potekajo zunaj. 

 

2.2 Lokacija pouka na prostem 

 

Pouk na prostem lahko poteka v okolici šole, narodnih parkih, naravnih ali urbanih mestih, 

kmetijah, parkih, ulicah, botaničnih vrtovih in šolskih igriščih, na katera učitelji največkrat 

pozabijo (Skribe Dimec, 2014). Pri pouku na prostem so lahko podpora tudi lokalni prostori 

(npr. kmetije, lovska koča, čebelnjak …), saj bližina omogoča hiter dostop do prostora za 

izvedbo pouka na prostem (MacQuarrie, 2016).  
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V kolikšni meri osnovne šole izvajajo pouk izven učilnic, z raziskavo ugotavlja I. Šuklje 

Erjavec (2012). Vse osnovne šole izvajajo redni pouk tudi v zunanjih prostorih. Najpogosteje 

zunaj izvajajo športno vzgojo (100 %), sledi likovni pouk (74 %), približno dve tretjini (67 %) 

se na prostem odvija naravoslovja (vključuje šolske predmete spoznavanje okolje, 

naravoslovje in tehniko ter naravoslovje) in 22 % se na prostem odvijajo drugi predmeti 

(osnovne šole so navajale glasbo, slovenščino, angleščino, tehniko in podaljšano bivanje …). 

Tudi L. Cankar (2015) trdi, da učitelji izvajajo največ pouka na prostem pri predmetu šport. 

Medtem ko D. Skribe Dimec (2014) pravi, da so v šoli na šolskem igrišču ali dvorišču 

predvsem mlajši učenci v času podaljšanega bivanja, in da so učne ure, ki potekajo zunaj, v 

šoli zelo redke, največkrat so to ure športa.  

 

2.3 Trajanje pouka na prostem 

 

Pouk na prostem lahko poteka različno dolgo, npr. nekaj minut, eno ali dve šolski uri, vse 

dopoldne, celodnevna ekskurzija ali večdnevne dejavnosti. Pri čemer ima največ prednosti 

glede uravnoteženosti med učinki (psihičen in fizičen razvoj učencev) in zahtevnostjo 

organizacije, pouk, ki se dogaja v okolici šole in traja eno ali dve šolski uri (Skribe Dimec, 

2014). Izvedbo pouka na prostem moramo načrtovati že na začetku šolskega leta, saj je zanj 

potrebna dodatna organizacija. 

L. Cankar (2015) poroča, da učitelji pri predmetu spoznavanje okolja letno namenijo 34,8 

ure (od 105) za pouk na prostem. Medtem ko U. Jeranko Perkovič (2015) ugotavlja, da 

učitelji organizirajo 11–20 % pouka zunaj učilnice pri predmetu spoznavanje okolja. 

Raziskavi (Jeranko Perkovič, 2015; Vidmar, 2016) kažeta, da delovna doba učiteljev ne 

vpliva na njihovo izvajanje pouka na prostem. Raziskave na Škotskem so pokazale, da naj bi 

se vsak učenec v osnovni šoli na prostem učil približno 19 minut na teden (Nicol, Higgins, 

Ross in Mannion, 2018).  

S. Waite (2011) ugotavlja, da oblike dejavnosti na prostem upadajo vse od zgodnjih let do 

poznejših stopenj osnovnošolskega izobraževanja. Mnenje 80 % učencev starih od 6–11 let je, 

da se največkrat tedensko ali večkrat tedensko fizična aktivnost odvija na prostem. Tri petine 

učencev pravi, da ima osebno in socialno priložnost s poukom na prostem. Ena četrtina 

učencev meni, da je bila zunaj učilnice zelo redko, razlog strokovnjaki pripisujejo 

pomanjkanju časa in natrpanosti kurikuluma.  

 

2.4 Pozitivni in negativni vidiki pouka na prostem 

 

Pouk na prostem odraža pozitivne vidike pri učenčevem socialnem (sodelovanje v skupini, 

zaupanje, boljša povezanost skupine …), trajnostnem (odgovornost in skrb za okolje), 

kognitivnem (spodbujanje višjih ravni znanja …), čustvenem (motiviranost za učenje, 

uporaba čutil …), učnem (uspeh, pozornost, motivacija, izboljšajo se učni dosežki), osebnem 

(samozavest, odgovornost, vztrajnost …) in fizičnem (telesna pripravljenost, izboljša ročne 

spretnosti, koordinacijo, ravnotežje …) razvoju (Department for Education and Skill, 2006; 

Rickinson idr., 2004; Skribe Dimec, 2014; Štemberger, 2012; Šuklje Erjavec, 2012). Medtem 

ko so negativni vidiki pouka na prostem oziroma omejitve varnost, zdravje in spremstvo 

otrok, strokovnost učiteljev in natrpanost učnih načrtov ter vremenske razmere (Barker, 

Slingsby in Tilling, 2002; Van Bussel, 1992).  
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2.5 Izvedba pouka na prostem v praksi 

 

Kdaj se učitelj odloči za izvajanje pouka na prostem? E. Blatt in P. Patrick (2014) 

poročata, da zgodnja izkušnja učiteljev z naravo, učitelje pripeljale do lastnega razmišljanja, 

ustvarjalnosti in sprostitve, da vse to želijo prenesti tudi na svoje učence. Tudi E. Vidmar 

(2016) trdi, da so učitelji razrednega pouka, ki imajo zgodnjo izkušnjo s šolskih vrtom, bolj 

naklonjeni k šolskemu vrtu v času njihovega poučevanja, kot učitelji, ki te izkušnje nimajo. 

E. Blatt in P. Patrick (2014) ugotavljata, da imajo otroci v mestu izkušnje na prostem z 

vožnjami s kolesom, skuterjem in rolerji, medtem ko imajo otroci zunaj mest izkušnjo na 

prostem z vrtnarjenjem in kmetovanjem. U. Jeranko Perkovič (2015) poroča, da med učitelji, 

ki učijo na podeželski šoli, in učitelji, ki poučujejo na mestni šoli, ni statistično pomembnih 

razlik glede količine izvajanja pouka na prostem. Na primeru mnenja o potrebnosti šolskega 

vrta to ugotavlja tudi E. Vidmar (2016). 

Dober primer pouka na prostem v okolici šole na Islandiji opiše D. Skribe Dimec (2012). 

Tam imajo na urniku vsak teden po dve polni uri (120 minut) pouka na prostem v vsakem 

vremenu. Na ta dan morajo imeti s seboj ustrezno opremo (škornje, vetrovko …), saj se pouk 

izvaja ne glede na vreme. Na Finskem imajo učenci možnost, da odidejo med vsakim 

odmorom ven, ne glede na vreme (Skribe Dimec, 2014). V. Štemberger (2012) opiše podoben 

primer s Finske, ko imajo učenci kot obvezno opremo v šoli gumijaste škornje in pelerino, 

pozimi pa še topla oblačila in obutev. 

Kako je z izvajanjem pouka na prostem v Sloveniji? Če v iskalnik Google vtipkamo gesla 

»pouk na prostem«, »učilnica na prostem«, »pouk zunaj šole«, »pouk v naravi«, »pouk izven 

učilnice« … dobimo več kot 1 171 700 zadetkov (27. 9. 2018). Pri tem veliko zadetkov vodi 

ravno do dobrih primerov dejavnosti za pouka na prostem v osnovnih šolah po Sloveniji. 

Število zadetkov kaže, da se pouk na prostem izvaja v šolah in da učitelji kažejo interes zanj. 

Dobra zamisel je tudi učilnica na prostem, ki jo ima kar nekaj šol po Sloveniji. Učilnica na 

prostem so lahko le lesene klopi, nekatere imajo tudi nadstrešek, ali pa imajo samostojno hišo 

(Skribe Dimec, 2014). 

 

2.6 Namen in problem raziskave 

 

Danes se je uporaba pouka na prostem povečala, saj je zaslediti veliko primerov dobre 

prakse, ki predstavljajo dejavnosti za pouk na prostem (Bocks, 2018; Education.com, 2012; 

Kay, 2018; Outdoor Classroom Day, 2018; Skribe Dimec, 2014; Štemberger, 2012; Teach 

Junkie, 2018). Med prebiranjem literature in v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko 

(2011) nismo zasledili podatka o okvirnem številu ur, načrtovanih za izvedbo pouka na 

prostem v okolici šole. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se pouk na prostem v 

okolici šole v okviru predmeta naravoslovje in tehnika dejansko izvaja, identificirati razlike 

med učitelji glede na lokacijo šole, delovno dobo in vpliv zgodnje izkušnje na poučevanje in 

dejavnosti. Zanimalo nas je tudi, pri katerih učnih vsebinah imajo učitelji največ idej oziroma 

težav pri izvajanju pouka na prostem. Raziskali smo tudi izkušnje učencev s poukom na 

prostem, pri čemer smo se osredinili na okolico šole. 

 

2.7 Raziskovalna vprašanja 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV 1: Kolikšen delež učnih ur se pri predmetu naravoslovje in tehnika izvaja kot pouk na 

prostem v okolici šole? 
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RV 2: Ali se pojavljajo razlike pri vključevanju pouka na prostem v okolici šole med učitelji 

glede na lokacijo šole, delovno dobo in zgodnjo izkušnjo v primerjavi s sedanjim 

poučevanjem in dejavnostmi? 

RV 3: Pri katerih vsebinah imajo učitelji več idej in pri katerih več težav za izvajanje pouka 

na prostem v okolici šole? 

RV 4: Kako (obseg, lokacija) učenci zaznavajo pouk na prostem v okolici šole? 

 

 

3.  Metoda  

 

3.1 Metoda in raziskovalni pristop 

 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni 

raziskovalni pristop. 

 

3.2 Vzorec 

 

Način vzorčenja je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavo je bilo vključenih 70 učiteljev 

razrednega pouka, ki poučujejo 4. in 5. razred in 154 učencev 4. razreda iz 12 različnih 

oddelkov in 151 učencev 5. razreda iz 14 različnih oddelkov. 

 

3.3 Opis postopka zbiranja podatkov in opis inštrumentov 

 

Raziskavo smo izvedli v dveh delih.  

 

V prvem delu smo na večino izbranih osnovnih šol po Sloveniji stopili v stik z vsemi 

ravnatelji in si pridobili soglasje za izpolnjevanje vprašalnika za učitelje na njihovi šoli, v 

prošnji smo dodali tudi spletno povezavo do vprašalnika za učitelje, saj smo vprašalnik 

objavili na spletni strani www.1ka.si. V nekaj primerih smo prošnje poslali neposredno 

učiteljem 4. in 5. razredov, katerih elektronski naslovi so bili objavljeni na spletni strani 

posamezne šole. Podatke smo zbirali z vprašalnikom, ki je vključeval vprašanja zaprtega in 

odprtega tipa. Sestavljen je iz 19 vprašanj, od tega je 14 vprašanj zaprtega tipa (dve vprašanji 

sta bili lestvici stališč Likertovega tipa) in 5 vprašanj odprtega tipa (Novljan, 2018). V 

uvodnem delu vprašalnika so štiri vprašanja, ki so namenjena pridobitvi podatkov o vprašancu 

(spol, razred, v katerem poučujejo, delovna doba in lokacija šole). V nadaljevanju sledita dva 

sklopa vprašanj, prvi sklop so splošna vprašanja o pouku na prostem v okolici šole, v drugem 

delu pa vprašanja, ki se nanašajo na fizikalne in kemijske vsebine pri pouku na prostem v 

okolici šole. V prispevku predstavljamo analizo podatkov, ki se nanašajo na raziskovalna 

vprašanja predstavljena v poglavju 2.7. 

V drugem delu raziskave smo na 6 naključno izbranih osnovnih šol po Sloveniji poslali 

ravnateljem prošnje za izvajanje vprašalnika za učence 4. in 5. razredov na njihovi šoli. V 

primeru pozitivnega odziva smo na šolo prinesli še soglasja za starše učencev, ki so 

izpolnjevali vprašalnik, ter nato še vprašalnike, ki so jih učenci izpolnili. Vprašalnik za 

učence obsega 9 vprašanj, od tega 5 vprašanj zaprtega tipa in 4 vprašanja odprtega tipa. V 

uvodnem delu vprašalnika so tri vprašanja, ki so namenjena pridobitvi podatkov o vprašancu 

(spol, razred in lokacija šole). V nadaljevanju sledita dva sklopa vprašanj, prvi sklop vsebuje 

splošna vprašanja o pouku na prostem v okolici šole, v drugem delu pa vprašanja, ki se 

nanašajo na konkretne učne ure pri pouku na prostem v okolici šole (Novljan, 2018). V 
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prispevku je predstavljena le analiza podatkov, ki se nanaša na 4. raziskovalno vprašanje 

predstavljeno v poglavju 2.7. 

 

3.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke, pridobljene z obema vprašalnikoma, smo obdelali s pomočjo programa Microsoft 

Office Excel. Potem smo jih obdelali s statističnimi postopki v več zaporednih fazah. Za 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik med spremenljivkami so bili podatki vneseni v 

SPSS program in izračunani ustrezni neparametrični testi (Mann-Whitney test) in 

Kullbackovim 2Î preizkusom. 

Pri odprtih vprašanjih smo podatke sprva kvalitativno obdelali s postopkom kvalitativne 

analize vsebine, tako da smo določili kodirne enote. Poiskali smo dele besedila, ki so za našo 

raziskavo ključni. Dele besedila, ki smo jih kodirali, smo nato tudi analizirali. Kode smo 

združili v kategorije in jih analizirali. Sledila je kvantitativna analiza (Novljan, 2018). 

 

 

4. Rezultati z interpretacijo  

 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore (v nadaljevanju O) na raziskovalna vprašanja (v 

nadaljevanju RV), ki smo si jih zastavili na začetku raziskave. 

 

RV 1: Kolikšen delež učnih ur se pri predmetu naravoslovje in tehnika izvaja kot pouk na 

prostem v okolici šole?  

 

O 1: Učitelji pri predmetu naravoslovje in tehnike izvajajo v povprečju 13,5 % pouka na 

prostem v okolici šole. Skoraj dve petini učiteljev (39,1 %) izvajata 10 % pouka na prostem v 

okolici šole (tabela 1).  

 

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011) predpisuje 105 ur pri predmetu naravoslovje 

in tehnika v 4. in 5. razredu. Iz tega sledi, da učitelji izvajajo približno 14 ur pouka na prostem 

v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika, to je enkrat ali dvakrat na mesec.  
 

Tabela 1: Delež učnih ur v odstotkih, ki jih učitelji izvedejo kot pouk na prostem, njihova minimalna in 

maksimalna vrednost, aritmetična sredina in standardni odklon 

 Delež učiteljev [%] 

Količina pouka na prostem v okolici 

šole izražena [%] 

2 1,4 

3 2,9 

5 21,7 

8 1,4 

10 39,1 

15 1,4 

20 15,9 

25 1,4 

30 13,0 

40 1,4 

Skupaj 100,0 

 

Izsledki podobne raziskave, kažejo, da učitelji v 1. razredu namenijo pouku na prostem pri 

predmetu spoznavanje okolja letno 34,8 ur (od 105 ur) (Cankar, 2015). To je več kot so jih 

navedli učitelji, ki so izpolnili vprašalnik, kar morda nakazuje, da tudi pri nas upada količina 



1686 

 

ur pouka na prostem tekom šolanja, kot se to dogaja na Škotskem in v Veliki Britaniji (Waite, 

2011).  

 

Odgovore učiteljev smo razdelili v razrede (tabela 2). Približno dve tretjini (65,7 %) 

učiteljev izvaja 0–10 % pouka naravoslovja in tehnike na prostem v okolici šole. Tu opazimo 

razliko v primerjavi z raziskavo U. Jeranko Perkovič (2015), ki navaja, da največ učiteljev 

organizira 11–20 % pouka na prostem pri predmetu spoznavanje okolja. Podobno kažejo tudi 

izsledki raziskave, ki so jo izvedli Nicol idr. (2018) na Škotskem, kjer ugotavljajo, da se 

število minut na učenca, ki pouk preživi na prostem, po izobrazbeni vertikali znižuje, od 19 

minut na teden v osnovni šoli do 13 minut v srednji šoli.  

 
Tabela 2: Količina pouka na prostem v okolici šole 

 Delež učiteljev [%] 

Delež pouka 

(%) 

0–10 65,7 

11–20 17,1 

21–30 15,7 

Nad 40 1,4 

Skupaj 100,0 

 

RV 2: Ali se pojavljajo razlike pri vključevanju pouka na prostem v okolici šole med 

učitelji glede na lokacijo šole, delovno dobo in zgodnjo izkušnjo v primerjavi s sedanjim 

poučevanjem in dejavnostmi? 

 

O 2: Med učitelji razrednega pouka, ki poučujejo na različnih šolah (urbanih in ruralnih), 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede količine pouka na prostem v okolici šole. 

Med učitelji razrednega pouka z različno delovno dobo se pojavljajo razlike glede količine 

pouka na prostem v okolici šole. Čim več delovne dobe ima učitelj, tem več pouka na prostem 

izvaja. Na splošno se ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega 

pouka, ki imajo zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole, glede količine pouka 

na prostem v okolici šole. Kljub temu natančen pregled podatkov nekoliko nakazuje, da 

učitelji, ki imajo zgodnjo izkušnjo pouka na prostem v okolici šole izvajajo več pouka na 

prostem v okolici šole kot učitelji, ki te izkušnje nimajo. 

 

V tabeli 3 so prikazane frekvence razlik med delovno dobo učitelja in količino pouka na 

prostem v okolici šole. Pri analizi ugotavljanja statistično pomembnih razlik smo uporabili 

Kullbackov 2Î preizkus, ki kaže statistično pomembne razlike (2Î = 13,550, g = 6, α = 0,035) 

med delovno dobo učiteljev glede na količino pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in 

tehnika v okolici šole. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,5 % trdimo, da se v 

osnovni množici med različnimi delovnimi dobami pojavljajo razlike glede količine pouka na 

prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v okolici šole. V večini izvajajo učitelji, ki 

poučujejo do 5 let (81,8 %) 0–10 % pouka na prostem v okolici šole. Le dva učitelja ga 

izvajata več kot 10 %, tj. 18,2 %. Vsi učitelji (100 %), ki so v vprašalniku sodelovali in 

poučujejo 5–15 let izvajajo 0–10 % pouka na prostem v okolici šole. Polovica učiteljev 

(54,2 %) z največ delovne dobe (nad 15 let) izvaja 0–10 % pouka na prostem v okolici šole. 

Malo manj kot četrtina učiteljev (22,9 %) z največ delovne dobe izvaja 11–20 % pouka na 

prostem. Približno ena petina učiteljev z največ delovne dobe (20,8 %) izvaja 21-30 % pouka 

na prostem v okolici šole in le en učitelj z največ delovne dobe (2,1 %) izvaja nad 40 % pouka 

na prostem v okolici šole. 
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Tabela 3: Količina pouka na prostem izražena v odstotkih v okolici šole glede na delovno dobo učitelja  

 

Količina pouka na prostem v okolici šole 

0–10 % 11–20 % 21–30 % 

Nad 40 

% Skupaj 

Delovna doba 

učitelja 

Do 5 let F 9 1 1 0 11 

f %  81,8 9,1 9,1 0,0 100,0 

5–15 let F 11 0 0 0 11 

f %  100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Nad 15 let F 26 11 10 1 48 

f %  54,2 22,9 20,8 2,1 100,0 

Skupaj f  46 12 11 1 70 

f %  65,7 17,1 15,7 1,4 100,0 

 

V tabeli 4 so prikazane frekvence razlik med lokacijo šole in količino pouka na prostem v 

okolici šole. Pri analizi smo uporabili Mann-Whitney preizkus, ki ne kaže statistično 

pomembnih razlik (U = 460,500, α = 0,069) med podeželsko in mestno šolo glede količine 

pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v okolici šole. Ničelno hipotezo 

obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Razvidno je, da učitelji na 

podeželski šoli izvajajo nekoliko več pouka na prostem (MR = 40,05) kot učitelji z mestnih 

šol (MR = 32,46). 

 
Tabela 4: Količina pouka na prostem, izražena v odstotkih v okolici šole glede na lokacijo šole  

 

Poučujem na ... N MR 

Količina pouka na prostem Podeželska šola 28 40,05 

Mestna šola 42 32,46 

Skupaj  70  

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; MR – povprečni rang 

 

V tabeli 5 so prikazane frekvence razlik med zgodnjo izkušnjo učitelja in količino pouka 

na prostem v okolici šole. Pri analizi ugotavljanja statistično pomembnih razlik smo uporabili 

Mann-Whitney preizkus, ki ne pokaže statistično pomembnih razlik (U = 456,500, α = 0,380) 

med učitelji z zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole in brez nje glede količine 

pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v okolici šole. Ničelno hipotezo 

obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Iz vzorca lahko razberemo, 

da učitelji, ki imajo zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole (MR = 34,17) 

izvajajo nekoliko več pouka na prostem kot učitelji brez zgodnje izkušnje s poukom na 

prostem v okolici šole (MR = 30,73). 

 
Tabela 5: Količina pouka na prostem v okolici šole glede na zgodnjo izkušnjo učitelja  

 
Zgodnja izkušnja učiteljev N MR 

Količina pouka na prostem Da 33 34,17 

Ne 31 30,73 

Skupaj 64  

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; MR – povprečni rang 

 
Med učitelji z različno delovno dobo se nakazujejo razlike glede količine pouka na 

prostem v okolici šole. Izsledki raziskave so pokazali, da učitelji z več delovne dobe izvajajo 

več pouka na prostem kot učitelji z manj delovne dobe. Medtem ko do drugačnih ugotovitev 

na sicer drugih primerih prideta E. Vidmar (2016) in U. Jeranko Perkovič (2015), ki 
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ugotavljata, da ni statistično pomembnih razlik med delovno dobo učiteljev in njihovim 

mnenjem o potrebi šolskega vrta in učitelji z različno delovno dobo in deležem pouka zunaj 

učilnice pri predmetu spoznavanje okolja. Iz pogovorov z učitelji začetniki smo ugotovili, da 

imajo na začetku več dela s pripravo učnih priprav in z vzpostavljanjem discipline v razredu 

ter posledično manj časa namenijo izvedbi pouka na prostem v okolici šole, kar nakazuje na 

mnenje podobno, kot ga navaja E. Vidmar (2016). 

 

Medtem ko se med učitelji z urbanih in ruralnih šol ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede količine pouka na prostem v okolici šole, med učenci zasledimo, da naj bi imeli 

učenci z mestne šole manj pouka na prostem kot učenci s podeželske šole. Izsledki raziskav 

U. Jeranko Perkovič (2015) in E. Vidmar (2016) kažejo podobno.  

 

Med učitelji, ki imajo zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole, in tistimi, ki 

ne, se glede količine pouka na prostem v okolici šole ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike. Pa vendar se nakazuje, da učitelji, ki imajo zgodnjo izkušnjo pouka na prostem v 

okolici šole izvajajo več pouka na prostem v okolici šole kot učitelji, ki te izkušnje nimajo. O 

tem poročata tudi E. Blatt in P. Patrick (2014), ki sta v raziskavi potrdili Rogoffovo teorijo 

(1990), ki trdi, da zgodnja izkušnja vpliva na nadaljnje prepričanje. E. Vidmar (2016) 

ugotavlja, da so učitelji razrednega pouka, ki imajo zgodnjo izkušnjo, bolj naklonjeni k 

izvedbi pouka na prostem na šolskemu vrtu, kot učitelji, ki zgodnje izkušnje niso imeli.  

 

RV 3: Pri katerih učnih vsebinah imajo učitelji več idej in pri katerih več težav za izvajanje 

pouka na prostem v okolici šole? 

 

O 3: Med učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v količini idej in težav pri 

učnih vsebinah, ki jih določa učni načrt za naravoslovje in tehniko, za izvajanje pouka na 

prostem v okolici šole. 

 

Prikaz učiteljevih idej in težav po tematskih sklopih je predstavljen v tabeli 6 in 

tabeli 7. Učitelji imajo skoraj pri vseh tematskih sklopih ideje o dejavnosti za pouk na 

prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika. Nekoliko manj idej (39 

učiteljevih idej) imajo učitelji pri tematskem sklopu človek. Pri pregledu literature smo v 

večini zasledili opisane primere pouka na prostem z biološko vsebino (Blatt in Patrick, 2014; 

Skribe Dimec, 2012). E. Blatt in P. Patrick (2014) opišeta izvajanje vsebine povezane s 

fotosintezo kot pouk na prostem. D. Skribe Dimec (2012) našteva vsebine pouka na prostem v 

ledeni deželi kot pouk na prostem v okolici šole povezane s človekom. Pregled spletnih virov 

kaže, da, da kar nekaj spletnih strani (Bocks, 2018; Education.com, 2012; Kay, 2018; Outdoor 

Classroom Day, 2018; Teach Junkie, 2018) ponuja opise dejavnosti za izvajanje pouka na 

prostem. Pri tem smo ugotovili, da so v večini opisane dejavnosti z biološkimi vsebinami 

(Education.com, 2012; Kay, 2018). Npr. dejavnost izdelovanje bivališča za metulje, 

opazovanje rast rož ali iskanje rož z različnimi cvetovi, opazovanje zgradbe lista, raziskovanje 

božične zvezde, pripravljanje hrane za ptiče na storžu borovca (Education.com, 2012) in 

opazovanje rastlin v bližini šole (Kay, 2018). 
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Tabela 6: Delež učiteljev, ki navaja določene ideje pri pouku na prostem v okolici šole po tematskih 

pri predmetu naravoslovje in tehnika 

 Snovi Sile in gibanja Pojavi Človek Živa bitja 

 

Delež učiteljev 

[%] 

Delež učiteljev 

[%] 
Delež učiteljev 

[%] 
Delež učiteljev 

[%] 
Delež učiteljev 

[%] 

Konkretne 52,8 50,0 59,2 38,5 36,0 

Splošne  47,2 50,0 40,8 61,5 64,0 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Učitelji so navedli največ težav za izvajanje pouka na prostem v okolici šole pri tematskem 

sklopu snovi (64 težav), medtem ko imajo najmanj težav za izvajanje pouka na prostem v 

okolici šole pri tematskem sklopu človek (26 težav). 

 
Tabela 7: Delež učiteljev, ki navaja določene težave pri pouku na prostem v okolici šole po tematskih 

pri predmetu naravoslovje in tehnika 

 Snovi Sile in gibanja Pojavi Človek Živa bitja 

 

Delež učiteljev 

[%] 
Delež učiteljev 

[%] 
Delež učiteljev 

[%] 
Delež učiteljev 

[%] 
Delež 

učiteljev [%] 

Spremstvo 18,5 16,3 12,8 20,1 21,4 

Varnost 9,3 16,3 10,6 16,7 16,7 

Časovna omejitev 10,7 12,2 21,3 10,0 11,9 

Prostor 16,9 10,2 8,5 13,3 14,3 

Vremenske razmere 3,1 4,1 12,8 3,3 2,4 

Natrpanost učnih 

načrtov 

3,1 0,0 2,2 0,0 0,0 

Materialne omejitve 18,5 20,4 12,8 0,0 9,5 

Organizacija 7,7 4,1 10,6 13,3 9,5 

Drugo 10,7 10,2 4,2 10,0 9,5 

Ni težav 1,5 6,2 4,2 13,3 4,8 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Glede na izkušnje z bodočimi učitelji in po pogovorih z učitelji smo menili, da bodo imeli 

učitelji pri tematskih sklopih, ki se navezujejo na fizikalne in kemijske vsebine več težav kot 

idej, a rezultati tega ne kažejo, saj imajo učitelji pri vseh tematskih sklopih ideje za pouk na 

prostem v okolici šole in hkrati izpostavljajo tudi težave pouka na prostem v okolici šole. 

Težave, ki so jih navedli učitelji, so splošne težave, ki smo jih zasledili tudi v literaturi in niso 

vezane na konkretni tematski sklop, npr. spremstvo, ustreznost prostora, organizacija, 

vremenske razmere in materialne omejitve (Barker idr., 2002; Rickinson idr., 2004; 

Štemberger, 2012; Šuklje Erjavec, 2012; Van Bussel, 1992). 

 

RV 4: Kako (obseg, lokacija) učenci zaznavajo pouk na prostem v okolici šole? 

 

O 4: Učenci pri predmetu naravoslovje in tehnika zaznavajo pouk na prostem v okolici 

šole zelo redko (enkrat ali dvakrat na šolsko leto) in menijo, da pouk na prostem v okolici šole 

pri predmetu poteka v gozdu, na travniku, šolskem igrišču … 

 

Najbolj pogost odgovor učencev (57,7 % od 305 učencev) je, da imajo pouk na prostem v 

okolici šole enkrat ali dvakrat na šolsko leto (tabela 8). Nekateri so navedli, da niso še nikoli 

imeli pouka na prostem v okolici šole, drugi trikrat na teden, sedemkrat na leto, trikrat na štiri 

mesece …  
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Tabela 8: Količina pouka na prostem v okolici šole z gledišča učencev 

 

 Delež učencev [%] 

Enkrat ali dvakrat na šolsko leto 57,7 

Enkrat na mesec 22,6 

Dvakrat na mesec 6,6 

Vsak teden, enkrat 1,0 

Vsak teden, dvakrat 1,0 

Drugo 11,1 

Skupaj 100,0 

 

Učenci v primerjavi z učitelji zaznavajo manj pouka na prostem v okolici šole. Medtem ko 

je Nicol idr. (2018) poročajo, da, 80 % učencev trdi, da se izvaja pouk na prostem tedensko ali 

večkrat. Prav tako pravijo, da imajo učenci skozi leta izobraževanja manj pouka na prostem. 

Menimo, da bi lahko bili rezultati raziskave v našem šolskem prostoru podobni rezultatom 

omenjene raziskave. Ugotovitev, da učenci zaznavajo manj pouka na prostem v okolici šole, 

nakazuje, da se lahko učenci učijo tudi na šolskem igrišču preko različnih dejavnosti (npr. 

didaktične igre), pa se morda sploh ne zavedajo, da se učijo (Ginnis, 2004). 

 

Učenci kot lokacijo pouka na prostem v večini naštevajo gozd, travnik, polje, šolski vrt in 

šolsko igrišče (tabela 9). Poudarjeno je bilo, naj napišejo lokacijo pouka na prostem v okolici 

šole. Vseeno so nekateri učenci pod lokacijo navedli tudi muzeje, šolo v naravi … Če njihove 

odgovore primerjamo z izsledki raziskave E. Blatt in P. Patrick (2014), ugotovimo, da so si 

zelo podobni v primerjanju šol z urbanih in ruralnih okolij. Učenci iz mesta se zunaj 

predvsem vozijo s kolesi in skuterji ter rolajo. Za to potrebujejo asfaltno površino. Tudi Nicol 

idr. (2018) poročajo, da se pouk na prostem v okolici šole izvaja največkrat na trdi površini, 

npr. na šolskem igrišču. Medtem ko podobno ugotavljamo pri učencih iz mestnih šol v naši 

raziskavi, saj je bilo šolsko igrišče lokacija pouka na prostem, ki so jo učenci zapisali 

največkrat. V naši raziskavi so učenci s podeželskih šol kot lokacijo pouka na prostem navedli 

gozd, travnik, polje, reka … E. Blatt in P. Patrick (2014) navajata, da podeželski otroci zelo 

radi vrtnarijo, kmetujejo …  

 
Tabela 9: Lokacije pouka na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika 

  Ni napisal Napisal Skupaj 

Gozd Delež učencev [%] 62,2 37,8 100,0 

Polje Delež učencev [%] 93,9 6,1 100,0 

Travnik Delež učencev [%] 76,3 23,7 100,0 

Reka Delež učencev [%] 84,7 15,3 100,0 

Šolsko igrišče Delež učencev [%] 43,5 56,5 100,0 

Na šolskem vrtu Delež učencev [%] 96,9 3,1 100,0 

Okolica šole Delež učencev [%] 87,8 12,2 100,0 

Park Delež učencev [%] 99,2 0,8 100,0 

Ustanova Delež učencev [%] 92,4 7,6 100,0 

V šoli v naravi Delež učencev [%] 97,7 2,3 100,0 

Drugo Delež učencev [%] 89,7 10,3 100,0 

Nikjer Delež učencev [%] 98,9 1,1 100,0 

Nesmiseln odgovor Delež učencev [%] 99,2 0,8 100,0 
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5. Zaključek  

 

V prispevku so predstavljene izkušnje učiteljev in učencev s poukom na prostem v okolici 

šole pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu osnovne šole. Natančneje, s 

prispevkom smo želeli pokazati, koliko pouka na prostem v okolici šole izvajajo učitelji, kje 

ga izvajajo, kaj izvajajo in kako pouk na prostem v okolici šole zaznavajo učenci. V 

teoretičnem delu prispevka smo se osredinili na predstavitve različnih opredelitev pouka na 

prostem, lokacijo in trajanje pouka na prostem in pozitivne ter negativne vidike pouka na 

prostem. Predstavili smo tudi nekaj dobrih primerov prakse pri nas in v tujini.  

V empiričnem delu smo predstavili raziskavo z učitelji 4. in 5. razreda ter z učenci 4. in 5. 

razreda, ki kaže na realizacijo pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika z 

gledišča učiteljev in učencev. 

Ključni izsledki raziskave so:  

• Učitelji izvajajo 13,5 % pouka na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in 

tehnika (tabela 1). 

• Statistično pomembne razlike količine pouka na prostem v okolici šole se ne 

pojavljajo glede na lokacijo šole – mesta oziroma podeželska (tabela 4) in glede na 

obstoječo oziroma neobstoječo zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole 

(tabela 5). Med učitelji razrednega pouka z različno delovno dobo pojavljajo razlike 

glede količine pouka na prostem v okolici šole. Izsledki raziskave so pokazali, da 

učiteljev z več delovne dobe izvajajo več pouka na prostem kot učitelji z manj delovne 

dobe (tabela 3).  

• Med učitelji razrednega pouka se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v količini 

idej (tabela 6) in težav (tabela 7) pri učnih vsebinah, ki jih določa učni načrt za 

naravoslovje in tehniko. 

• Učenci zaznavajo pouk na prostem v okolici šole zelo redko (enkrat ali dvakrat na 

šolsko leto) (tabela 8) in menijo, da pouk na prostem v okolici šole pri predmetu 

naravoslovje in tehnika poteka v gozdu, na travniku, šolskem igrišču (tabela 9). 

 

Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti na osnovno množico, ampak lahko posplošimo 

le na vzorec, ker je bilo v raziskavo vključenih premalo učiteljev in premalo z različnih šol po 

Sloveniji. Obenem so učitelji povečini odgovarjali le na zaprta vprašanja.  

Iz izsledkov raziskave izhajajo številna raziskovalna vprašanja, tudi tista, ki se nanašajo na 

pripravo konkretnih učnih gradiv za učitelje in njihovo vrednotenje. Zanimivo bi bilo tudi 

spremljati pouk na prostem v okolici šole ter ga primerjati na šolah v urbanem in ruralnem 

okolju, predvsem dejavnosti in organizacijo. Smiselno bi bilo identificirati nivo interesa, 

učenčeve dosežke kot tudi stališča učencev do pouka na prostem v okolici šole. Zanimivo bi 

bilo raziskati, kako se spreminja poučevanje na prostem v okolici šole po izobraževalni 

vertikali navzgor. Zagotovo bi bilo smotrno identificirati najbolj pogosta napačna 

razumevanja pri tematskih sklopih učnega načrta za naravoslovje in tehniko in pripraviti učna 

gradiva za izvedbo pouka na prostem, jih evalvirati ter primerjati dosežke učencev, ki 

poglabljajo znanje preko tradicionalnih pristopov in tistimi, ki znanje poglabljajo na prostem. 

Kakorkoli že, dejstvo, da narava vpliva na človekov razvoj, daje vedeti, da naj se v 

slovenskih osnovnih šolah začne večja uporaba pouka na prostem. Želja je, da bi učenci imeli 

interes za učenje in del poti do tega cilja je lahko že pouk na prostem.  
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Kratka predstavitev avtorjev 

Maruša Novljan je po izobrazbi je magistrica profesorica poučevanja na razredni stopnji. Ker se zaveda, da 

pouk na prostem pozitivno vpliva na učence in njihov celostni razvoj, je s tega področja pripravila magistrsko 

delo. Prav tako si bo kot učiteljica razrednega pouka prizadevala čim večkrat izpeljati pouk na prostem v okolici 

šole. Trenutno je zaposlena na Osnovni šoli Nove Jarše v Ljubljani kot učiteljica podaljšanega bivanja.  
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