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Izvleček 
 

Človekovo zdravje je vrednota, ki jo ljudje uvrščamo v sam vrh lestvice osebnih in družbenih 

vrednot, saj vpliva na vse vidike našega življenja. Temeljni vpliv na zdravstveno vzgojo in z njo 

povezanim vedenjem ima poleg družine tudi šola, zato so z osebnim zdravjem in higieno povezani 

učni cilji integrirani v učne načrte različnih predmetov slovenskih osnovnih šol. Slednje dopolnjuje 

tudi neformalno izobraževanje v obliki preventivnega zdravstvenega varstva pod okriljem NIJZ, 

ki izvaja program Vzgoja za zdravje. S pomenom zdravja in z njim povezanimi informacijami se 

otroci srečujejo zunaj in znotraj izobraževalnih ustanov že v predšolskem obdobju, kasneje pa v 

šoli in v zvezi z njim oblikujejo posamezne predstave, med katerimi so nekatere tudi napačne. Z 

izobraževanjem in aktivnim vključevanjem učencev v konstrukcijo svojega znanja lahko 

izboljšujemo predstave učencev o osebnem zdravju in higieni.   

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšne predstave imajo učenci četrtih razredov slovenskih 

osnovnih šol o osebnem zdravju in higieni ter ali nanje vplivajo dejavniki, kot so spol, samozavest 

učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin in pripravljenost učiteljev na poučevanje vsebin 

zdravja človeka.  

Raziskava je temeljila na bazi podatkov izbranih nalog, ki so jih reševali učenci četrtih razredov 

osnovnih šol iz cele Slovenije, ki so sodelovali v Mednarodni raziskavi trendov v znanju 

matematike in naravoslovja (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS) 

leta 2015. Analizirali smo odgovore 1879 slovenskih četrtošolcev.  Del raziskave je temeljil tudi 

na odgovorih 251 učiteljev omenjenih učencev, ki so izpolnili TIMSS-ov vprašalnik za učitelje v 

sklopu raziskave TIMSS 2015.    

Raziskava je pokazala, da imajo učenci večinoma pravilne predstave o osebnem zdravju in higieni. 

Te so vezane predvsem na podatke oziroma znanja, s katerimi imajo učenci izkušnje iz svojih 

življenj ali pa se pogosto in kontinuirano pojavljajo v formalnih in neformalnih oblikah 

izobraževanja. Nepopolne oziroma napačne predstave se pojavljajo predvsem v povezavi s 

prenosom nalezljivih bolezni in pomenom vnosa tekočine v naše telo in so vezane predvsem na 

dejstva, ki so abstraktnejša ter si jih učenci težko predstavljajo in/ali z njimi nimajo konkretnih 

izkušenj – npr. kako pride do prenosa bolezni z mikrobi, posledica slabe skrbi za kožo je kožni 

rak, zakaj je pomemben vnos dovoljšne količine tekočine v naše telo ipd.  

V raziskavi smo ugotavljali tudi povezave med spolom in odgovori učencev in ugotovili, da so 

deklice imele rahlo pravilnejše predstave o zdravju in higieni kot dečki. Povezanost med 

samozavestjo učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin in odgovori učencev smo ugotovili le 

pri dveh odgovorih, zaradi neenakomerne porazdelitve vzorca učiteljev pa povezave med 

pripravljenostjo učiteljev na poučevanje vsebin o zdravju in higieni ter odgovori učencev nismo 

ugotovili.  

 

Ključne besede: TIMSS, zdravje, higiena, naravoslovno znanje, zdravstvena vzgoja, 

NIJZ, (napačne) predstave  

  



 

  



 

Abstract and key words 
 

Human health is highly valued personal and social value amongst people as it affects all aspects 

of our lives. In addition to family, schools also have fundamental influence on health education 

and related behaviors. That is why learning goals related to personal health and hygiene are 

integrated into the curricula of various subjects in Slovenian primary schools. The latter is 

complemented by non-formal education in the form of preventive health care, taken care by NIJZ, 

which implements the Health Education program. The importance of health and related 

information is encountered by children outside and inside educational institutions first in the pre-

school period, and later in primary schools. In that time they form individual health related 

conceptions, some of which are also wrong (misconceptions). By educating and actively involving 

students in the construction of their knowledge, we can improve students' perceptions of personal 

health and hygiene. 

The aim of the research was to find out what perceptions students in the fourth grade of Slovenian 

primary schools have about personal health and hygiene and whether they are influenced by factors 

such as gender, teachers’ confidence in teaching science and teachers' competence to teach about 

human health. 

The research was based on selected tasks solved by fourth grade primary school students from all 

over Slovenia who participated in the International Trends in Mathematics and Science Study 

(TIMSS) in 2015. We analyzed the answers of 1879 Slovenian fourth graders. Part of the research 

was also based on the answers of 251 teachers who filled in the TIMSS questionnaire for teachers 

within the TIMSS 2015 survey. 

Research has shown that students mostly have correct notions about personal health and hygiene. 

These are mainly related to data or knowledge with which students have personal experiences with 

and/or often and continuously appear in formal and non-formal forms of education. Incomplete 

perceptions or misconceptions occur mainly in connection with the transmission of infectious 

diseases and the importance of fluid intake in our body. The latter are mainly related to facts that 

are more abstract and difficult for students to imagine and/or have no concrete experience with – 

e.g. how the transmission of diseases by microbes occurs, the consequence of poor skin care is 

skin cancer, why is it important to get enough fluid into our body etc. 

The study also found links between gender and students’ responses. We found out that girls had 

slightly more correct perceptions of health and hygiene than boys. The connection between 

teachers' confidence in teaching science and students' answers was found in only two answers, but 

due to the uneven distribution of the sample of teachers, no connection was found between 

teachers' competence to teach health and hygiene and students' answers. 

 

Key words: TIMSS, personal health, hygiene, science knowledge, health education, NIJZ, 

perceptions, misconceptions 

  



 

  



 

Kazalo vsebine 
 

1. UVOD .................................................................................................................................................................. 1 

2. TEORETIČNI DEL ........................................................................................................................................... 2 

2.1. RAZISKAVA TIMSS ................................................................................................................................ 2 
2.1.1. Raziskava TIMSS v Sloveniji .................................................................................................................. 2 
2.1.2. TIMSS 2015 za četrti razred .................................................................................................................. 3 

2.1.2.1. Izsledki raziskave TIMSS 2015 iz znanja naravoslovja v Sloveniji ............................................................. 3 
2.2. ZDRAVSTVENA VZGOJA ...................................................................................................................... 4 

2.2.1. Opredelitev pojma zdravstvena vzgoja .................................................................................................. 4 
2.2.2. Zdravstvena vzgoja v osnovni šoli ......................................................................................................... 5 

2.3. OSEBNO ZDRAVJE IN HIGIENA V UČNIH NAČRTIH DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE ............... 5 
2.3.1. Osebno zdravje in higiena v učnih načrtih do vključno 4. razreda osnovne šole .................................. 6 

2.3.1.1. Spoznavanje okolja ...................................................................................................................................... 6 
2.3.1.2. Naravoslovje in tehnika ............................................................................................................................... 7 
2.3.1.3. Šport............................................................................................................................................................. 7 

2.4. NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) ...................................................................... 8 
2.4.1. Promocija zdravja v šolskem okolju ...................................................................................................... 8 
2.4.2. Program vzgoja za zdravje .................................................................................................................... 9 

2.5. NARAVOSLOVNA PISMENOST .......................................................................................................... 10 
2.5.1. Struktura področja naravoslovne pismenosti ...................................................................................... 11 

2.5.1.1. Naravoslovni pojmi .................................................................................................................................... 12 
2.5.1.2. Naravoslovni postopki ............................................................................................................................... 12 
2.5.1.3. Naravoslovne situacije ............................................................................................................................... 13 

2.6. NARAVOSLOVNO ZNANJE ................................................................................................................. 13 
2.7. NAPAČNE PREDSTAVE, INTUITIVNE PREDSTAVE IN ZNANSTVENE PREDSTAVE................ 15 

2.7.1. Intuitivne predstave.............................................................................................................................. 15 
2.7.2. Napačne predstave ............................................................................................................................... 16 
2.7.3. Znanstvene predstave ........................................................................................................................... 17 
2.7.4. Z zdravjem povezane (napačne) predstave .......................................................................................... 17 

2.8. Z ZDRAVJEM POVEZANA VEDENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI .................... 18 
3. EMPIRIČNI DEL .......................................................................................................................................... 20 
3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ........................................................................... 20 
3.2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ..................................................................... 20 
3.3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP ............................................................................................. 21 

3.3.1. Vzorec .................................................................................................................................................. 21 
3.3.2. Opis postopka zbiranja podatkov......................................................................................................... 21 
3.3.3. Opis obdelave podatkov ....................................................................................................................... 23 

3.4. REZULTATI ............................................................................................................................................ 23 
3.4.1. Analiza odgovorov četrtošolcev na naloge iz preizkusa TIMSS o zdravju in higieni........................... 23 

3.4.1.1. Naloga o posledicah slabe skrbi za kožo .................................................................................................... 24 
3.4.1.2. Naloga o prenosu nalezljivih bolezni ......................................................................................................... 25 
3.4.1.3. Naloga o telesnih spremembah pri športni aktivnosti ................................................................................ 26 
3.4.1.4. Naloge o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja .................................................................... 27 
3.4.1.5. Naloga o higieni zob .................................................................................................................................. 30 
3.4.1.6. Naloga o pomenu pitja tekočin .................................................................................................................. 31 

3.4.2. Analiza povezav med predstavami četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni glede na spol in 

povezanost predstav četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni s samozavestjo in pripravljenostjo njihovih 

učiteljev na poučevanja naravoslovnih vsebin oz. vsebin o zdravju človeka ..................................................... 31 

4. DISKUSIJA ...................................................................................................................................................... 48 

4.1. PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O POSLEDICAH SLABE SKRBI ZA KOŽO .................................. 48 
4.2. PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O PRENOSU NALEZLJIVIH BOLEZNI ......................................... 49 
4.3. PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O TELESNIH SPREMEMBAH PRI ŠPORTNI AKTIVNOSTI ....... 49 



 

4.4. PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O NAČINIH OHRANJANJA DOBREGA TELESNEGA ZDRAVJA

 50 
4.5. PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O HIGIENI ZOB ............................................................................... 51 
4.6. PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O POMENU PITJA TEKOČIN ......................................................... 51 
4.7. VPLIV SPOLA NA PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O OSEBNEM ZDRAVJU IN HIGIENI ............ 52 
4.8. VPLIV SAMOZAVESTI UČITELJEV PRI POUČEVANJU NARAVOSLOVNIH VSEBIN NA 

PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O OSEBNEM ZDRAVJU IN HIGIENI........................................................... 52 
4.9. VPLIV PRIPRAVLJENOSTI UČITELJEV NA POUČEVANJE VSEBIN O ZDRAVJU IN HIGIENI 

NA PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O OSEBNEM ZDRAVJU IN HIGIENI .................................................... 53 

5. SKLEP .............................................................................................................................................................. 54 

6. LITERATURA ................................................................................................................................................. 56 

 

 

  



 

Kazalo slik 
 

Slika 1: Izsek iz NIJZ brošure z naslovom Vzgoja za zdravje in ustno zdravje za osnovnošolce – 

vsebine po razredih v OŠ (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019).......................................... 9 

 

 

  



 

  



 

Kazalo tabel 
Tabela 1: Rezultati in analiza reševanja nalog odprtega tipa s področja ZDRAVJE ČLOVEKA – 

TIMSS 2015 za 4. razred (Pavešić in Svetlik, 2016, str. 217–221) .............................................. 22 

Tabela 2: Pojasnitve odgovorov učencev na nalogo o ohranjanju človekovega zdravja .............. 28 

Tabela 3: Predstave učencev 4. razredov o posledicah slabe skrbi za kožo glede na spol ........... 32 

Tabela 4: Predstave učencev 4. razredov o posledicah slabe skrbi za kožo glede na samozavest 

učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin ............................................................................. 32 

Tabela 5: Predstave učencev 4. razredov o posledicah slabe skrbi za kožo glede na pripravljenost 

učiteljev za poučevanje vsebine zdravje človeka .......................................................................... 33 

Tabela 6: Predstave učencev 4. razredov o prenosu nalezljivih bolezni glede na spol ................ 35 

Tabela 7: Predstave učencev 4. razredov o prenosu nalezljivih bolezni glede na samozavest 

učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin ............................................................................. 36 

Tabela 8: Predstave učencev 4. razredov o prenosu nalezljivih bolezni glede na pripravljenost 

učiteljev za poučevanje vsebine zdravje človeka .......................................................................... 36 

Tabela 9: Predstave učencev 4. razredov o telesnih spremembah pri športni aktivnosti glede na 

spol ................................................................................................................................................ 38 

Tabela 10: Predstave učencev 4. razredov o telesnih spremembah pri športni aktivnosti glede na 

samozavest učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin ......................................................... 38 

Tabela 11: Predstave učencev 4. razredov o telesnih spremembah pri športni aktivnosti glede na 

pripravljenost učiteljev za poučevanje vsebine zdravje človeka .................................................. 39 

Tabela 12: Predstave učencev 4. razredov o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja 

glede na spol ................................................................................................................................. 41 

Tabela 13: Predstave učencev 4. razredov o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja 

glede na samozavest učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin ........................................... 41 

Tabela 14: Predstave učencev 4. razredov o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja 

glede na pripravljenost učiteljev na  poučevanje vsebine zdravje človeka ................................... 42 

Tabela 15: Predstave učencev 4. razredov o higieni zob glede na spol ........................................ 43 

Tabela 16: Predstave učencev 4. razredov o higieni zob glede na samozavest učiteljev pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin ................................................................................................. 43 

Tabela 17: Predstave učencev 4. razredov o higieni zob glede na pripravljenost učiteljev na 

poučevanje vsebine zdravje človeka ............................................................................................. 44 



 

Tabela 18: Predstave učencev 4. razredov o pomenu pitja tekočine glede na spol ...................... 45 

Tabela 19: Predstave učencev 4. razredov o pomenu pitja tekočine glede na samozavest učiteljev 

pri poučevanju naravoslovnih vsebin............................................................................................ 46 

Tabela 20: Predstave učencev 4. razredov o pomenu pitja tekočine glede na pripravljenost 

učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka ......................................................................... 46 

 

  



 

Kazalo grafov 

Graf 1: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o posledicah slabe skrbi za kožo .................. 24 

Graf 2: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o prenosu nalezljivih bolezni ....................... 25 

Graf 3: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o telesnih spremembah pri športni aktivnosti

....................................................................................................................................................... 26 

Graf 4: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o ohranjanju človekovega dobrega telesnega 

zdravja ........................................................................................................................................... 27 

Graf 5: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o higieni zob ................................................. 30 

Graf 6: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o pitju tekočin .............................................. 31 

 

 

file:///E:/EXT/VH/_Koncna_Magistrska_Zupancic.docx%23_Toc107086014
file:///E:/EXT/VH/_Koncna_Magistrska_Zupancic.docx%23_Toc107086015
file:///E:/EXT/VH/_Koncna_Magistrska_Zupancic.docx%23_Toc107086015
file:///E:/EXT/VH/_Koncna_Magistrska_Zupancic.docx%23_Toc107086016
file:///E:/EXT/VH/_Koncna_Magistrska_Zupancic.docx%23_Toc107086016
file:///E:/EXT/VH/_Koncna_Magistrska_Zupancic.docx%23_Toc107086017
file:///E:/EXT/VH/_Koncna_Magistrska_Zupancic.docx%23_Toc107086018


 

  



1 
 

1. UVOD 
 

Človekovo zdravje vpliva na vse vidike našega življenja, zato jo uvrščamo v sam vrh človekovega 

vrednostnega sistema. Izobraževanje ima velik vpliv na posameznikov odnos do zdravja, 

odpravljanje neustreznega, nezdravega, tveganega vedenja povezanega z zdravjem (Stephens, 

1973). Prav zato so z osebnim zdravjem in higieno povezani učni cilji integrirani v učne načrte 

posameznih predmetov slovenskih osnovnih šol (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2021), 

slednje pa dopolnjuje tudi neformalno izobraževanje v obliki preventivnega zdravstvenega varstva 

pod okriljem NIJZ, ki izvaja program Vzgoja za zdravje (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2019).   

Obstaja mnogo z zdravjem človeka povezanih napačnih razlag in predstav, saj zdravje vsakemu 

posamezniku pomeni nekaj drugega (Stephens, 1973). Učitelji igrajo pomembno vlogo pri 

izboljševanju zdravja svojih učencev (Gluckman in Hanson, 2012). Ti so ključni element 

odpravljanja intuitivnih ali napačnih predstav in ustvarjanja znanstvenih predstav pri učencih, 

posebej z uporabo konstruktivističnih pristopov poučevanja (Krnel, 1993). Učenje znanstvenih 

pojmov je uspešno, ko učenec samostojno spozna pomen posameznega pojma in je aktivno 

udeležen v konstrukciji svojega znanja (Marentič Požarnik, 2003).   

Mednarodna raziskava trendov v znanju matematike in naravoslovja – TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) je projekt Mednarodne organizacije za merjenje 

učinkov izobraževanja  (IEA – Association for the Evaluational Achievement), v kateri sodeluje 

več kot šestdeset držav sveta, ki sodelujejo v skupnih mednarodnih raziskavah s področja 

izobraževanja (Svetlik, 2017). V raziskavi TIMSS med četrtošolci je leta 2015 v Sloveniji 

sodelovalo 48 000 učencev četrtih razredov in (med drugimi tudi) 257 učiteljev razrednega pouka. 

Rezultati raziskave kažejo, da so četrtošolci od prejšnje raziskave leta 2011 močno napredovali in 

dosegli 11. mesto (od 49) iz znanja naravoslovja (Pedagoški inštitut, 2021).  

Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je opisana Mednarodna 

raziskava trendov v znanju matematike in naravoslovja – TIMSS 2015. V njem smo tudi opredelili 

zdravstveno vzgojo ter predstavili vključenost osebnega zdravja in higiene v učnih načrtih 

devetletne osnovne šole ter neformalnih oblikah izobraževanja, ki jih v sklopu preventivnega 

zdravstvenega varstva izvaja NIJZ. Poudarek smo namenili tudi opredelitvi pojmov in natančno 

opredelili naravoslovno pismenost in naravoslovno znanje ter poudarili razlike med intuitivnimi, 

napačnimi in znanstvenimi predstavami. Natančneje smo predstavili napačne predstave, povezane 

z zdravjem in higieno. V empiričnem delu magistrskega dela smo opisali metodološki postopek, 

uporabljen v raziskavi in s pomočjo grafov in preglednic predstavili analizo rezultatov. O njih smo 

razpravljali s pomočjo raziskovalnih vprašanj v diskusiji in nazadnje zapisali sklepe naše 

raziskave.  

 



2 
 

2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1.  RAZISKAVA TIMSS 

 
Mednarodna raziskava trendov v znanju matematike in naravoslovja – TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) je projekt Mednarodne organizacije za merjenje 

učinkov izobraževanja  (IEA – Association for the Evaluational Achievement), v kateri sodeluje 

več kot šestdeset držav sveta, ki sodelujejo v skupnih mednarodnih raziskavah s področja 

izobraževanja (Svetlik, 2017).  

Raziskava TIMSS se izvaja vsaka štiri leta od leta 1995 dalje (Pavešić in Svetlik, 2016). 

Namenjena je merjenju znanja matematike in naravoslovja učencev in učenk četrtih in osmih 

razredov v več kot sedemdesetih državah sveta. Njen namen je omogočiti državam, da na 

mednarodni ravni z enakimi preizkusi znanja in v enakih pogojih ugotavljajo raven znanja svojih 

šolarjev iz vsebin, ki se jih učijo v šoli, ter na enak način merijo stališča učencev, učiteljev in 

ravnateljev šol do znanja in poučevanja. Prav tako ugotavljajo tudi druge ugodne in neugodne 

dejavnike, ki vplivajo na pridobivanje znanja. S pomočjo raziskave vsaka država opazuje 

dogajanje v svojem edukacijskem sistemu skozi leta, opazuje učinke sistemskih sprememb in 

prenov ter raziskuje razlike v znanju med različnimi skupinami učencev – npr. različne jezikovne 

skupine, razlike med zasebnimi in javnimi šolami, razlike, ki se pojavljajo glede na spol ter razlike 

v regijah v posameznih državah (Pedagoški inštitut, 2021). Skupna želja vseh držav vključenih v 

raziskavo TIMSS je izboljšanje matematičnega in naravoslovnega izobraževanja svojih učencev. 

Druži jih prepričanje, da so mednarodne primerjave med izobraževalnimi sistemi, učnimi načrti 

ter izobraževalnimi praksami in dosežki učencev učinkovito orodje za uveljavljanje sprememb in 

izboljšav na omenjenih področjih (Japelj Pavešić idr., 2012). 

 

2.1.1. Raziskava TIMSS v Sloveniji 
 
Slovenija spada v skupino držav, ki v raziskavi TIMSS redno sodeluje od prve izvedbe raziskave 

leta 1995. Zadnja izvedba je potekala leta 2015, kar omogoča izračun trendov v znanju učencev iz 

matematike in naravoslovja v časovnem obdobju 20 let. Države, ki so sodelovale v vseh šestih 

izvedbah raziskave TIMSS do sedaj, imajo neprecenljive podatke o napredovanju ali nazadovanju 

matematičnega in naravoslovnega znanja svojih učencev. (Japelj Pavešić idr., 2012)   

Leta 1995 so v raziskavi TIMSS sodelovali slovenski osnovnošolci tretjih, četrtih, sedmih in osmih 

razredov in se vsi uvrstili nad mednarodno povprečje vseh sodelujočih držav. V naravoslovnem 

znanju se je četrti razred uvrstil na 10. mesto med 26 sodelujočimi državami.  

Leta 1999 so v raziskavi sodelovali le učenci osmih razredov osnovne šole in se uvrstili na 13. 

mesto med 38 državami v naravoslovnem znanju. Izračuni trendov naravoslovnih dosežkov pri 

populaciji četrtošolcev iz leta 1995, in ko je ta populacija bila v osmem razredu leta 1999, so 

pokazali, da se naravoslovno znanje od leta 1995 do leta 1999 v Sloveniji ni spremenilo. 
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Leta 2003 so merili znanje učencev 4. in 8. razredov osnovne šole in četrtošolci so izkazali 

povprečno znanje iz naravoslovja, saj so dosegli 21. mesto med 28 sodelujočimi državami.   

Izračunani trendi so pokazali, da so naravoslovni dosežki učencev četrtih razredov narasli za  

5 %. Dodaten izziv raziskave v Sloveniji je bila primerjava med osemletno in devetletno osnovno 

šolo, pri čemer so nacionalne analize pokazale, da so svoje dosežke izboljšali le učenci 

osemletnega osnovnošolskega programa, medtem ko je znanje učencev devetletnega programa 

padlo.  

Četrta zapovrstna raziskava TIMSS leta 2007 je merila znanje učencev četrtih in osmih razredov 

osnovne šole, kjer so četrtošolci v naravoslovnem znanju dosegli 18. mesto med 36 državami in s 

tem izkazali izboljšanje dosežkov od prejšnjih let (Japelj Pavešić idr., 2012).   

Leta 2011 so v raziskavi sodelovali četrtošolci in osmošolci osnovnošolskega izobraževanja. 

Četrtošolci so na področju naravoslovnega znanja dosegli 20. mesto med 50 sodelujočimi 

državami. Tudi tokrat so bili trendi v znanju s področja naravoslovja v primerjavi z meritvami iz 

leta 2007 pozitivni (Kozina idr., 2012).  

 

2.1.2. TIMSS 2015 za četrti razred 

 
TIMSS 2015 je šesto merjenje znanja s področja matematike in naravoslovja, ki opazuje in poroča 

o 20-letnih trendih v znanju učencev iz omenjenih področij in o obsežnih podatkih o okoliščinah 

pridobivanja znanja na vseh ravneh izobraževalnih sistemov (Pavešić in Svetlik, 2016). Pedagoški 

inštitut (2021) navaja, da je v TIMSS 2015 sodelovalo 57 držav in 7 posameznih izobraževalnih 

sistemov v nekaterih delih držav, kot so province ali regije. V raziskavi TIMSS je med četrtošolci 

leta 2015 sodelovalo 312 000 učenk in učencev, 250 000 njihovih staršev, 20 000 učiteljev in  

10 000 šol, od tega v Sloveniji 48 000 učencev četrtih razredov, 257 učiteljev razrednega pouka in 

148 ravnateljev osnovnih šol.  

Novost v raziskavi TIMSS 2015 je vprašalnik o domačem podpornem okolju za starše ali skrbnike 

četrtošolcev, ki je pripomogel k zboru podatkov o kazalcih izobraževalne podpore dosežkom 

učencev (Pavešić in Svetlik, 2016). 

 

2.1.2.1. Izsledki raziskave TIMSS 2015 iz znanja naravoslovja v Sloveniji 

 
Za namen raziskave TIMSS 2015 na področju naravoslovja so bila določena tri vsebinska 

področja:  

- živa narava (značilnosti in življenjski procesi organizmov; življenjski cikli, razmnoževanje in 

dednost; organizmi, okolje in njihova interakcija; ekosistemi in zdravje človeka), 

- neživa narava (delitev in lastnosti ter spremembe snovi; oblike energij in prenos energij; sile in 

gibanje) in 

- vede o Zemlji (zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti in viri; zemeljski procesi in zgodovina; 

Zemlja v sončnem sistemu) 
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in tri kognitivna področja (poznavanje dejstev in postopkov, uporaba znanja in sklepanje). 

Preizkusi znanja so na vseh vsebinskih področjih vsebovali naloge vseh kognitivnih področij 

(Pavešić in Svetlik, 2016) in zajeli vsebine, skupne veliki večini učnih načrtov držav in so jih 

prepoznali kot pomembno znanje za svoje učence (Svetlik, 2012).  

Rezultati raziskave kažejo, da so slovenski četrtošolci od prejšnje raziskave TIMSS leta 2011 

močno napredovali in dosegli 11. mesto od 49 sodelujočih držav iz znanja naravoslovja. Na boljše 

dosežke leta 2015 so najverjetneje ugodno vplivali prenovljeni učni načrti, ki so največja 

sprememba v naravoslovnem izobraževanju od prejšnje raziskave v letu 2011 (Pedagoški inštitut, 

2021).  

Dosežki, ki so jih učencu izkazali na vsebinskih in kognitivnih lestvicah, so primerljivi s skupnimi 

naravoslovnimi dosežki na lestvici, ki upošteva vse naloge raziskave naenkrat. »Zato je mogoče v 

vsaki državi presojati o večjem ali manjšem znanju učencev s področja posamezne vsebine ali 

posameznega kognitivnega področja v primerjavi s skupnim nacionalnim povprečjem dosežkom 

iz naravoslovja. V TIMSS to primerjavo imenujejo relativna primerjava močnih in šibkih področij 

v državi.« (Svetlik, 2012, str. 27) 

Rezultati kažejo, da sta pri slovenskih četrtošolcih močni področji živa in neživa narava, vede o 

Zemlji pa veljajo za njihovo šibko področje. Dosežki na lestvicah kognitivnih področij znanja 

kažejo, da se dosežki naših učencev pri nalogah, ki so zahtevale nižja taksonomska znanja 

(poznavanje dejstev in postopkov ter uporaba znanja), niso bistveno razlikovale od skupnega 

naravoslovnega dosežka. Iz nalog, ki so zahtevale višjo taksonomsko znanje (sklepanje) so 

rezultati slabši kot njihovo skupno povprečje. Pri primerjavi med dečki in deklicami so bili dečki 

uspešnejši pri reševanju nalog, ki so zahtevale poznavanje dejstev in postopkov, medtem ko se 

razlike v reševanju nalog, ki so zahtevale uporabo znanja in sklepanje, niso pojavile. (Svetlik, 

2012) 

 

2.2.  ZDRAVSTVENA VZGOJA 

 

2.2.1. Opredelitev pojma zdravstvena vzgoja 

 
Pojem zdravstvena vzgoja izhaja iz besed »zdravje« in »vzgoja«. Ta dva pojma sta sledeče opisana 

v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.  

Zdravje – stanje telesnega in duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma.  

Vzgoja – duhovno in značajsko oblikovanje, zlasti otroka; načrtno razvijanje določenih 

sposobnosti koga za opravljanje kakega dela, kake dejavnosti. (Inštitut za slovenski jezik ZRC 

SAZU, b. d.) 

Ob pregledu literature ugotavljamo, da definicije zdravstvene vzgoje zaradi širine samega pojma 

niso enotne in enoznačne.  

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) navaja definicijo zdravstvene vzgoje kot »kombinacijo 

izobraževalne in vzgojne dejavnosti, ki ponuja zavestno oblikovane priložnosti za učenje, ki 

vključujejo obliko komunikacije, namenjene izboljšanju zdravstvene pismenosti, vključno z 
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izboljšanjem znanja in razvojem življenjskih veščin, ki prispevajo k zdravju posameznika in 

skupnosti.« Slovar SZO za promocijo zdravja opredelitve zdravstvene vzgoje ne omejuje le na 

širjenje informacij povezanih z zdravjem, pač pa tudi kot »motiviranje, razvoj spretnosti in 

dvigovanje zavesti, ki so potrebni za to, da ljudje aktivno želijo izboljšati svoje zdravje«, »predajo 

informacij o temeljnih socialnih, ekonomskih in okoljskih razmerah, ki vplivajo na zdravje ljudi, 

zmanjševanju osebnih faktorjev tveganja in tveganega vedenja ter nagovarjanje ljudi h koriščenju 

zdravstvenega sistema« (WHO, 2012). 

Hoyerjeva zdravstveno vzgojo opisuje kot »kombinacijo informacij in vzgojnih aktivnosti, ki 

osveščajo ljudi o potrebi, da postanejo in ostanejo zdravi, da vedo, kako doseči zdravje, kaj storiti, 

da postanejo in ostanejo zdravi in kako poiskati pomoč, kadar je potrebna (Hoyer, 1995, str. 52). 

Arko idr. (1991) menijo, da je zdravstvena vzgoja proces oblikovanja človekove miselnosti, 

odnosov in vedenja do zdravja. Je del splošne vzgoje in pomemben dejavnik napredka in njen 

splošni cilj je doseči, da bo družba štela zdravje za najvišjo vrednoto in družbeno potrebo, njen 

končni cilj pa je izoblikovanje higienske in zdravstvene zavesti posameznika in skupnosti. 

 

2.2.2. Zdravstvena vzgoja v osnovni šoli 

 
Hajdinjak in Čebulj (1991) trdita, da je prav šolsko obdobje čas, ko z ustrezno vzgojo lahko 

dosežemo trajne učinke, zato moramo prav v osnovnošolskem obdobju mladino seznaniti z 

najpomembnejšimi zdravstveno-vzgojnimi informacijami in jo načrtno navajati k zdravemu 

načinu življenja. Menita, da so osnovne šole dolžne posredovati znanje o zdravju človeka, 

privzgojiti občutek odgovornosti do zdravja in njegove vrednosti, do zdravega načina življenja ter 

do preprečevanja škodljivih pojavov in vedenj ter njihovih posledic. 

V Zakonu o osnovni šoli najdemo zdravstveno vzgojo kot del temeljnega družbenega cilja osnovne 

šole (Arko idr., 1991), ki ga slednje uresničujejo, tako da učencem omogočajo: 

- skladen telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duhovni, socialni in duševni razvoj z 

upoštevanjem razvojnih zakonitosti,  

- osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njihove 

pozitivne samopodobe,  

- razvoj telesnih sposobnosti,  

- vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, kar vključuje tudi globlje poznavanje in pozitiven 

odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi ter naravnega in družbenega okolja. (Pravno-

informacijski sistem, 2016)  

 

2.3.  OSEBNO ZDRAVJE IN HIGIENA V UČNIH NAČRTIH DEVETLETNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 
Zdravstvena vzgoja v osnovni šoli ne nastopa kot samostojen predmet, pač pa se njena vsebina 

prepleta v različnih obveznih predmetih osnovnošolskega izobraževanja. Vsebina zdravje človeka 
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(kamor spada tudi higiena) je del učnih načrtov obveznih učnih predmetov slovenskih javnih 

osnovnih šol: Spoznavanje okolja (1.–3. razred), Naravoslovje in tehnologija (4.–5. razred), 

Naravoslovje (6.–7. razred), Biologija (8.–9. razred), Šport (1.–9. razred) in Gospodinjstvo (5.–6. 

razred) (Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2021). 

 

2.3.1. Osebno zdravje in higiena v učnih načrtih do vključno 4. razreda osnovne šole 

 

2.3.1.1. Spoznavanje okolja 

 
Tematski sklop: ŽIVA BITJA 

Učenci: 

1. razred 2. razred 3. razred 

 spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja 

za življenje,  

 

 spoznajo, da hrana 

vsebuje snovi, ki so 

nujne, da se telo 

giblje, raste in 

pravilno deluje,  

Tematski sklop: ČLOVEK 

 vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje 

in počitek omogočajo rast in razvoj ter da jim 

pomagajo ohranjati zdravje,  

 se seznanijo s 

preprečevanjem 

bolezni, pogostimi 

boleznimi, 

zdravljenjem, nego in 

okrevanjem,  

 ugotavljajo, da 

nekatere stvari, ki jih 

dobijo v telo iz 

okolja, lahko 

škodujejo,  

 

  vedo, da bolezni 

povzročajo zelo 

majhna bitja 

(mikrobi) in da se te 

lahko razširjajo na 

ljudi in živali,  

 poznajo pomen redne nege telesa in razumejo vzroke 

dobrega počutja ob redni telesni vadbi, 

 vedo, da poznamo 

nekatere bolezni, za 

katerimi lahko 

zbolijo ljudje le 

enkrat, in da mnoge 

bolezni lahko 

preprečujemo z 

zaščitnim cepljenjem,  

Tematski sklop: JAZ 
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  znajo prepoznati 

nevarne situacije 

doma in v prostem 

času ter se jim 

izogniti,   

 vedo, da se naučimo 

tudi (dobrih in slabih) 

navad ter razumejo 

njihov pomen in 

posledice,  

  znajo prositi za 

pomoč v nevarnih 

situacijah.  

(Program osnovna šola spoznavanje okolja. Učni načrt, 2011) 

 

2.3.1.2. Naravoslovje in tehnika 

 
Področje/tema: ČLOVEK 

Učenci znajo: 

 opisati pomen hrane […], 

 utemeljiti pomen zdravih zob in osebne higiene pri preprečevanju bolezni, 

 načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, s katero ugotavljajo, kako se spreminja srčni 

utrip s telesnim naporom,  

 vrednotiti škodljive posledice kajenja,  

 razložiti pomen izločanja vode z nerabnimi snovmi iz telesa […], 

 utemeljiti, da so posledice uživanja drog, alkohola in nekaterih zdravil lahko tudi hude 

(smrtno nevarne).  

(Program osnovna šola naravoslovje in tehnika. Učni načrt, 2011) 

 

2.3.1.3. Šport 

 
SPLOŠNI CILJI: 

- zdrav način življenja (ustrezna kondicijska pripravljenost; telesna nega; zdrava prehrana; 

razbremenitev in sprostitev; ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in 

spanjem; odpornost proti boleznim; sposobnost prenašanja naporov; nevtralizacija negativnih 

učinkov sodobnega življenja,  

- razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa […] 

 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

Učenci: 

 pridobivajo osnovne higienske navade, 

povezane s športno vzgojo 

 poznajo in razumejo pomen 

vpliva redne in dovolj intenzivne 

športne vadbe na telesno držo, 
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kondicijsko pripravljenost, 

zdravje in dobro počutje,  

  razumejo pomen 

pravilne telesne drže 

in higiene,  

 upoštevajo higienska pravila, 

povezana z vadbo (preoblačenje, 

umivanje po vadbi […]). 

(Program osnovna šola šport. Učni načrt, 2011) 

 

 

2.4.  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) 

 
Skrb za širjenje znanja o zdravju in promocijo zdravja zunaj vzgojno-izobraževalnih institucij (in 

skupaj z njimi) v Republiki Sloveniji prevzema Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 

katerega glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva naše 

države s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov (Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, 2021). V skladu z zgoraj naštetim je NIJZ izdal nemalo število priročnikov in 

priporočil za učitelje, ki vsebujejo vsebine, cilje in metode podajanja zdravstvenih tematik 

predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom.  

 

2.4.1. Promocija zdravja v šolskem okolju 

 
Šole že dolgo veljajo kot pomembno okolje za promocijo zdravja, vendar zdravstvena vzgoja ni 

del osnovne dejavnosti učiteljev naravoslovja, kljub temu da pridobivamo vse več dokazov o 

povezavah med dobrimi izobrazbenimi dosežki in pozitivnimi učinki na zdravje ljudi (Byrne in 

Grace, 2018). 

NIJZ znotraj in zunaj vzgojno-izobraževalnih institucij skrbi za promocijo zdravja, ki jo 

opredeljuje kot proces posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za izboljšanje njihovega 

zdravja. Ta celovit pristop zajema vključevanje zdravja v vse politike, preventivno delujoče 

zdravstveno varstvo, razvoj veščin in sposobnosti vsakega posameznika ter sodelovanje z lokalno 

skupnostjo. Promocija zdravja omogoča ljudem, da povečajo kontrolo nad svojim zdravjem in s 

pomočjo tega svoje zdravje izboljšajo.  

Promocijo zdravja v šolah je tako mogoče opisati kot katerokoli dejavnost, ki se izvaja za 

izboljšanje zdravja vseh v šolski skupnosti. Ta vključuje vzgojo za zdravje, ki se poučuje v razredu, 

zdravstvene teme, ki se obravnavajo v šolskih in obšolskih dejavnostih, pomembna pa je tudi 

vzpostavitev zdravega šolskega okolja (Gregorčič, Bevc in Blenkuš Gabriječič, 2016). Zdravje in 

izobraževanje sta medsebojno povezana, saj raziskave kažejo, da imajo zdravi otroci večjo učno 

zmogljivost in so bolj prisotni v šoli ter da je pri otrocih, ki obiskujejo šolo, večja verjetnost, da so 

zdravi (Nacionalni inštitut za javno zdravje, b. d.). 
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2.4.2. Program vzgoja za zdravje 

 
Program Vzgoja za zdravje je temeljni podporni zdravstveno-vzgojno-izobraževalni program v 

sklopu izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva pod okriljem NIJZ, ki z organizirano 

zdravstveno vzgojo podpira prizadevanja, da postane otrokom skrb za lastno zdravje samoumevna. 

Namen programa ni le informiranje, temveč tudi motivirati posameznike ali skupino k aktivni skrbi 

za svoje zdravje. (Nacionalni inštitut za javno zdravje, b. d.) 

V določenem delu so vsebine za zdravje vključene v učni načrt slovenskih javnih osnovnih šol, 

program Vzgoja za zdravje pa slednje vsebine dopolnjuje. Program je z zakonom zagotovljen vsem 

otrokom v Sloveniji. Vsebine so pripravljene na podlagi strokovnih smernic, ki upoštevajo 

priporočila za zdrav življenjski slog. Po zahtevnosti in pristopih so prilagojene starosti učencev 

oziroma staršem in učiteljem. Predstavijo jih posebej usposobljeni zdravstveni delavci, 

najpogosteje diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, lahko pa tudi drugi npr. 

psihologi, zdravniki ... iz zdravstvenih domov.  

Vsebine zdravega življenjskega sloga so učencem posredovane: 

- v okviru rednih sistematskih pregledov pri šolskem zdravniku pred vstopom v šolo ter v 1., 3., 

6. in 8. razredu (teme: spremembe načina življenja ob vstopu v šolo, pokončna drža, 

odraščanje, gibanje), 

- enkrat letno ob obisku diplomirane medicinske sestre v vsakem razredu osnovne šole –vsebine 

za posamezni razred so navedene v spodnji tabeli. 

 

 

Slika 1: Izsek iz NIJZ brošure z naslovom Vzgoja za zdravje in ustno zdravje za osnovnošolce – vsebine po razredih v OŠ 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019). 
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- ob različnih dnevih dejavnosti v šoli.  

Pomemben del Vzgoje za zdravje je tudi vzgoja za ustno zdravje, ki se v Sloveniji izvaja že več 

kot trideset let. Tudi ta poteka v sledečih oblikah:  

- učne delavnice in tehnike pravilnega čiščenja zob, 

- predavanja ob različnih dnevih dejavnosti v šoli, 

- tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani (v prvi in drugi triadi), ob čemer otroke in 

mladostnike učijo o pomenu zdravja zob in osnovnih procesih v ustni votlini, o zdravi prehrani, 

predvsem pa o redni in primerni skrbi za ustno votlino in pravilnih tehnikah ustne higiene.  

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019). 

 

2.5.  NARAVOSLOVNA PISMENOST 

 
V današnjem svetu je razumevanje in uporaba naravoslovnih znanosti in tehnologije ključna za 

življenje v družbi, v kateri imata zgoraj omenjeni področji pomembno vlogo. Naravoslovna 

pismenost in znanje pa ne zajemata samo področij in znanja dotično s tematike naravoslovja pač 

pa tudi različna kognitivna znanja, ki so pogoj, da posameznik lahko deluje v družbi, kjer je 

potrebno hitro in iznajdljivo reševati probleme, s katerimi se srečujejo na vsakodnevni ravni. O 

naravoslovni pismenosti je v literaturi zaslediti veliko govora, sam pojem pa nima enotne 

opredelitve. 

V raziskavi PISA 2006 je naravoslovna pismenost opredeljena kot: 

- posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega znanja za prepoznavanje bistvenih 

vprašanj oziroma problematike, pridobivanje novega znanja, razlaganje naravoslovnih pojavov 

in izpeljevanje ugotovitev, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, povezanih z naravoslovnimi 

znanostmi, 

- razumevanje značilnosti naravoslovnih znanosti kot oblike človeškega znanja in raziskovanja, 

- zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in tehnologija oblikujejo našo snovno, 

intelektualno in kulturno okolje, 

- pripravljenost za sodelovanje pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot razmišljujoč 

človek. 

Naravoslovna pismenost zaobjema štiri področja. Ta področja so: 

- naravoslovni kontekst, 

- naravoslovno znanje, 

- naravoslovne kompetence in 

- odnos do naravoslovja. 

Naravoslovni kontekst je zmožnost posameznika, da prepozna naravoslovje v življenjskih 

situacijah. Naravoslovno znanje je poznavanje vseh naravoslovnih znanosti in hkratno 

razumevanje zakonitosti naravnega sveta, ki se odvija okoli njega. Naravoslovne kompetence pa 

se pri posamezniku kažejo v zaznavanju in prepoznavanju naravoslovnih problemov ter 
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spremljajočih se vprašanj, zmožnost razlaganja pojavov z znanstvenim jezikom in uporabe pravih 

podatkov. Odnos do naravoslovja se pokaže s posameznikovim zanimanjem za naravoslovne 

znanosti in dodatni oz. povečani motivaciji na tem področju (Pedagoški inštitut Slovenije, 2007). 

Skribe-Dimec (1996) razčleni naravoslovno pismenost na naslednji način. Učenci oz. učeči naj bi 

v okviru naravoslovja oz. pouka naravoslovja razvijali tri kategorije, ki gradijo naravoslovno 

pismenost. To so znanje, postopki in osebne lastnosti, stališča in vrednote. 

Znanje zajema razumevanje in poznavanje dejstev ter pojmov, njihovih povezav in pojmovnih 

struktur. S tem učeči se bolje in lažje razumejo različne pojave. 

Postopki zajemajo spretnosti in sposobnosti. Mednje sodijo zaznavanje, merjenje (štetje), 

razvrščanje, uvrščanje in urejanje, sporočanje, izvajanje poskusov (upoštevanje in sledenje 

navodilom), sklepanje, napovedovanje, oblikovanje hipotez (domnev) in proces raziskovanja 

(načrtovanje raziskave, opredelitev spremenljivk ...) 

Osebne lastnosti, stališča in vrednote pa so na primer kritičnost, natančnost, objektivnost in 

vedoželjnost. Skribe-Dimec (1996) opozori tudi na prepogosto prezrto stvar. To je razmerje med 

zgoraj opisanimi komponentami. Glede na stopnjo učenca oz. učečega se to razmerje spreminja in 

prilagaja. 

Hodson naravoslovno pismenost opiše s pomočjo treh elementov in sicer: 

- učenje naravoslovja, 

- učenje o naravoslovju in 

- ukvarjanje z naravoslovjem. 

Pri učenju naravoslovja gre za sprejemanje in razvijanje pojmovanj teoretičnega znanja. Pri učenju 

o naravoslovju pa gre za višjo stopničko, in sicer razvijanje razumevanja narave, naravoslovja in 

naravoslovnih metod ter zavedanj kompleksnosti povezave med naravoslovjem in družbo. 

Ukvarjanje z naravoslovjem pa zajema vključevanje in razvijanje strokovnega znanja pri 

raziskovanju in reševanju problemov (Hodson, 1992; povzeto po Skribe-Dimec, 2007, str. 95).  

Tudi Miller je naravoslovno pismenost razdelil na tri dimenzije: 

- razumevanje naravoslovnih metod in pravil – osnovno pojmovanje naravoslovja, 

- naravoslovni izrazi in pojmovanje ter 

- razumevanje vpliva naravoslovja in tehnologije na družbo (Miller, 1983; povzeto po Skribe 

Dimec, 2007, str. 95). 

Pomembno vlogo pri sami naravoslovni pismenosti pa ima kritično mišljenje, ki vpliva tudi na 

splošno kritično mišljenje in nato na logično sklepanje. 

Ne glede na to, da gre za svojevrstno pismenost, pa naravoslovna pismenost neizogibno črpa tudi 

iz ostalih področij pismenosti (Norris in Phillips, 2003). Brez dvoma je bralna pismenost nujna, da 

učenec lahko pozna osnovno izrazoslovje s področja naravoslovja. Enako velja za zbiranje, 

urejanje in razlaganje podatkov, za kar je potrebna matematična pismenost. Zato se je nemogoče 

izogniti prekrivanju opredelitve naravoslovne pismenosti z drugimi vrstami pismenosti. 

 

2.5.1. Struktura področja naravoslovne pismenosti 
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Glede na podano opredelitev naravoslovne pismenosti ta omogoča ločevanje med bolj in manj 

razvito naravoslovno pismenostjo, torej ali gre za bolj ali manj naravoslovno pismenega 

posameznika (PISA, 2006). Glede na stopnjo naravoslovne pismenosti, je posameznik sposoben 

doseči različno kognitivno stopnjo znanja po Bloomu. V raziskavi PISA 2006 je naravoslovna 

pismenost sestavljena iz štirih komponent, ki so med seboj povezane. Glede na raziskavo PISA 

2006 (Repež, Bačnik, Štraus, 2008) je naravoslovna pismenost kot taka opredeljena s štirimi 

komponentami in sicer: 

- kontekst:  prepoznavanje življenjskih, realnih situacij, ki vključujejo naravoslovje in 

tehnologijo, 

-    znanje: razumevanje naravnega sveta na podlagi naravoslovnega znanja, ki vključuje znanje o 

naravnem svetu kot tudi znanje o naravoslovnih znanostih, 

- kompetence: izkazovanje kompetenc vključuje prepoznavanje naravoslovnih vprašanj, 

znanstveno razlaganje pojavov in uporabo naravoslovno-znanstvenih podatkov in preverjenih 

dejstev, 

- odnos: izkazovanje zanimanja za naravoslovje, podpora znanstvenemu raziskovanju ter 

izkazovanju motivacije za odgovorno delovanje, na primer v povezavi z naravnimi viri in okoljem. 

Vsa področja krepimo s pomočjo treh glavnih gradnikov, in sicer: 

- naravoslovni pojmi, 

- naravoslovni postopki in 

- naravoslovne situacije. 

Naravoslovna pismenost ne zajema samo usvajanja naravoslovnega znanja, pač pa tudi zmožnost 

uporabe tega znanja pri reševanju naravoslovnih problemov in prepoznavanju problemov kot 

takih. Zato naravoslovno pismen posameznik razume, da vse naravoslovne znanosti oblikujejo 

okolje v katerem živimo. Hkrati pa je sposoben razumeti naravoslovna vprašanja in soodločati pri 

odločitvah, ki vplivajo nanj (Pedagoški inštitut Slovenije, 2007; Bačnik in drugi, 2018). 

 

2.5.1.1. Naravoslovni pojmi 

 
Z naravoslovnimi pojmi opisujemo predmete in pojave v naravi. Hkrati služijo tudi za 

vzpostavljanje povezav med posameznimi pojavi in s tem gradijo kompleksno naravoslovno 

znanje (Pedagoški inštitut Slovenija 2007b).  

 

2.5.1.2. Naravoslovni postopki 

 
Naravoslovni postopki predstavljajo pomemben del naravoslovnih kompetenc, ki se uporabljajo 

za reševanje problemov in raziskovanje v znanosti. Otroci se hkrati naučijo kritičnega mišljenja in 

uporabljanja danih informacij za raziskovanje. Še bolj pomembni pa so za doseganje novega 

znanja (Rauf, 2013). 

Poznamo dve vrsti naravoslovnih postopkov, in sicer osnovne ter sestavljene naravoslovne 

postopke. Osnovni so seveda bolj preprosti ter za otroke lažje razumljivi (Rauf, 2013). Ko otroci 
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usvojijo osnovne postopke, lahko začnejo uporabljati tudi sestavljene postopke, kot je oblikovanje 

domnev in določanje spremenljivk. Gre za bolj abstraktna postopka, posledično sta tudi težja za 

uporabo (Skribe-Dimec, 2007). 

V nadaljevanju so povzeti temeljni ali osnovni naravoslovni postopki po Skribe-Dimec (1996). 

Dodatno je avtorica dodala tudi podroben seznam postopkov Janeza Ferbarja in Anthonya 

Russella: 

Opazovanje: Zaznavanje (gledanje, poslušanje, tipanje, vohanje, okušanje), primerjanje, 

razvrščanje, uvrščanje, urejanje, merjenje, zbiranje podatkov. 

Napovedovanje: Predvidevanje. 

Oblikovanje domnev: Postavljanje hipotez.  

Raziskovanje: Izbira neodvisne spremenljivke, izbira odvisne spremenljivke, izbira kontrolnih 

spremenljivk, načrtovanje eksperimenta, izbira eksperimentalnih pripomočkov, izvedba 

eksperimenta.  

Sklepanje: Interpretacija podatkov in zaključevanje, razlaga, povezava odvisnih in neodvisnih 

spremenljivk.  

Sporočanje: Risanje, razvrščanje in urejanje podatkov (preglednice in histogrami). 

 

2.5.1.3. Naravoslovne situacije 

 
Naravoslovne situacije so situacije, pri katerih se srečujemo in imamo opravka s pojavi in predmeti 

s področja naravoslovja. To so lahko tudi situacije, v katerih je potrebno uporabiti že pridobljeno 

naravoslovno znanje, ki nam situacijo olajša oz. jo na tak način smiselno razrešimo. Kot preprost 

primer lahko podamo način obešanja lista na kovinsko tablo z uporabo magneta, saj imamo znanje, 

ki nam da vedeti, da se bo magnet pritrdil na kovino in tako držal list na mestu, kamor ga želimo 

obesiti (Pedagoški inštitut Slovenije, 2007). 

 

 

2.6.  NARAVOSLOVNO ZNANJE 

 
Naravoslovno znanje je v dokumentu Izhodišča merjenja naravoslovne pismenosti v raziskavi  

PISA 2006 opredeljeno kot »… naravoslovno znanje pomeni znanje naravoslovja (znanje o 

naravnem svetu) in znanje o naravoslovnih znanostih.« 

Znanje naravoslovja nato razdelijo na več kategorij in sicer: 

- fizikalni sistemi, 

- živi sistemi, 

- sistemi Zemlje in vesolja, 

- tehnološki sistemi. 
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V nadaljevanju dodajo: “… da morajo ljudje razumeti pojme z različnih področij naravoslovja in 

tehnologije v različnih kontekstih.” Kar pomeni, da ne gre samo za poznavanje samih pojmov, 

ampak tudi za njihovo širše povezovanje v različna naravoslovna področja. 

V poglavju Naravoslovna pismenost, podajo podobno definicijo oz. odgovor na vprašanje, katero 

znanje je pri naravoslovni pismenosti najpomembnejše. Zapišejo: “…Odgovor na to vprašanje 

vsekakor vsebuje temeljne pojme naravoslovnih znanosti, vendar je treba to uporabiti v povezavi 

s konkretnimi situacijami (v kontekstu), s katerimi se posamezniki srečujejo v življenju.” 

Nadaljujejo z dodatnim pojasnilom, ki definicijo naravoslovnega znanja dopolnjuje oz. postavlja 

na višjo raven. “Ljudje se pogosto srečujemo s situacijami, ki zahtevajo razumevanje 

naravoslovnih znanosti tudi kot procesov, iz katerih izhaja znanje in ki ponujajo razlage o 

naravnem svetu.” Naravoslovno znanje torej ne zahteva samo poznavanje osnovnih pojmov, pač 

pa tudi razumevanje in razlaganje ter kontekstna umestitev le-teh. 

Znanje o naravoslovnih znanostih razdelijo na naslednji kategoriji: 

- znanstveno raziskovanje in 

- znanstvene razlage. 

Naravoslovno znanje je razvojna skupina za naravoslovno pismenost umestila kot del 

naravoslovne pismenosti, in sicer: “Naravoslovna pismenost zajema posameznikovo naravoslovno 

znanje, naravoslovne spretnosti/veščine in odnos do naravoslovja.” (Bačnik idr., 2018). 

Nadaljujejo s tem, da naravoslovna pismenost temelji na uporabi znanja in spretnosti/veščin za: 

“obravnavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj, pridobivanje novega znanja, razlaganje 

naravoslovnih pojmov in izpeljavo ugotovitev o naravoslovnih tematikah, ki temeljijo na podatkih 

in preverljivih dejstev”  (Bačnik idr., 2018). 

Potemtakem bi lahko naravoslovno znanje opredelili kot pomemben gradnik posameznikove 

naravoslovne pismenosti. Če gre soditi po dokumentu Gradniki naravoslovne pismenosti (Bačnik 

idr., 2018), pod naravoslovno znanje spadajo naslednji cilji, ki pri posamezniku (naravoslovno 

pismena oseba) pokažejo zmožnost naravoslovno-znanstvenega razlaganja pojmov: 

- prikliče, povezuje in uporablja naravoslovno znanje za opis/razlago pojavov z uporabo 

strokovnega besedišča, 

- iz virov pridobiva ustrezne in relevantne informacije za razlago pojmov in pojavov ter 

pozna/uporablja znanstvene podatkovne zbirke, 

- prepozna, uporablja in ustvarja (znanstvene) razlage pojavov, ki vključujejo različne prikaze, 

modele in analogije, 

- prepoznava in razlaga možno uporabo ter vplive in posledice naravoslovnega znanja za 

posameznika, družbo, naravo in okolje. 

Naravoslovno znanje bi torej lahko opredelili kot poznavanje osnovnih naravoslovnih pojmov, 

povezovanje s širšim okvirjem naravoslovnega sveta in uporabo osnovnih pojmov za 

sporazumevanje v naravoslovnem jeziku. 

Delno povzeta definicija naravoslovne pismenosti po avtorici Harlenovi (po Skrbe-Dimec, 2007) 

nam oriše razlago naravoslovne pismenosti, ki je skupek: 

- poznavanja pojmov, razumevanja pojavov in procesov, 
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- naravoslovnih postopkov (sposobnosti in spretnosti): 

 zaznavanje, 

 delo s podatki (zbiranje, zapisovanje, urejanje, branje), 

 primerjanje, razvrščanje, uvrščanje, 

 merjenje, 

 napovedovanje, 

 izvajanje poskusov, 

 oblikovanje domnev, 

 načrtovanje in izvajanje preproste raziskave ... 

- stališč: 

 vedoželjnost, 

 objektivnost, 

 kritičnost, 

 občutljivost, 

 natančnost ... 

- splošnih dejavnosti: 

 aktivnosti pri skupinskem delu, 

 sodelovanje z vrstniki, 

 upoštevanje navodila, 

 vzdrževanje reda na delovnem prostoru. 

 

2.7.  NAPAČNE PREDSTAVE, INTUITIVNE PREDSTAVE IN ZNANSTVENE 

PREDSTAVE 

 
Krnel (1993) učenje naravoslovja pojmuje kot dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in 

tvorjenja novih pojmov. Novi pojmi nastajajo iz izkušenj doživljanja okolice in se vežejo na staro 

strukturo, če za nov pojem lahko najdemo ustrezno povezavo. Pri popolnoma novih izkušnjah pa 

na novo nastali pojmi povzročijo popolno rekonstrukcijo celotnega sistema znanja.  

Otroške predstave o naravnih pojavih se pogosto razlikujejo od znanstveno sprejetih razlag, zato 

so poimenovane kot alternativne, naivne oziroma napačne. Največ takšnih predstav najdemo pri 

otrocih, ki nimajo veliko izkušenj z naravnimi pojavi in si jih antropocentrično razlagajo (Prokop 

idr., 2016). 

 

2.7.1. Intuitivne predstave 

 
Intuitivni pojmi oziroma predstave nastanejo spontano, z osebno razlago izkušenj in zaradi potrebe 

po osmišljanju pojavov. Nekatere so nujne za praktično ravnanje. Te predstave se razvijejo zelo 

zgodaj v otroštvu in če jih ne preverjamo v obdobju izobraževanja, se lahko ohranijo tudi v 

odraslosti. Za intuitivne predstave sta značilna večja pojmovna širina, kot jo imajo znanstveni 
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pojmi in univerzalnost, ki jo še poglablja in povzroča vsakdanja raba jezika. Prav zaradi svoje 

univerzalnosti, so intuitivne predstave dobra osnova za razvoj znanstvenih predstav, seveda ob 

prisotnosti kakovostnega poučevanja. Učenci namreč pogosto šolsko znanje skušajo osmisliti prav 

s prej pridobljenimi in utrjenimi intuitivnimi predstavami, katerim tradicionalna šola ne pride do 

živega (Krnel, 1993).  

Otroci bodo nekatera naravoslovna področja 'poznali', še preden se bodo o njih učili v šoli. 

Posameznikov konstrukt znanja se v šoli ne prične popolnoma na novo, pač pa se gradi na 

predhodno ustvarjenih strukturah. Ker so predhodne, intuitivne predstave otrok, ki so jih pridobili 

ob predhodnih izobraževalnih in življenjskih izkušnjah, pomemben gradnik v konstrukciji 

znanstvenih predstav, pridobljenih v šoli, je smiselno in zaželeno, da učitelji pred uvedbo novih 

znanstvenih konceptov preverijo že obstoječe ideje svojih učencev. Obstoječe konstrukcije znanja, 

ki so v nasprotju s sprejeto znanostjo, so lahko trdovratna podlaga za novo usvajanje znanja (Allen, 

2010). 

 

2.7.2. Napačne predstave 

 
Napačne predstave imenujemo ideje, ki se razlikujejo od znanstveno sprejetih dejstev (Ayas idr., 

2002) in kot znanje, ki so ga učenci usvojili in izoblikovali pred ali med šolanjem (Ozcan, Yildirim 

in Ozgur, 2012). Bar in Travis (1991, v Krnel, 1993) jih definirata kot nikoli docela usvojene 

znanstvene predstave. Wandersee, Mintzes in Novak (1994, v Bahar, 2003) ugotavljajo osem 

predpostavk, ki veljajo za napačne predstave. Te so: 

1. Učenci že pridejo v šolo z izoblikovanimi napačnimi predstavami.  

2. Učenčeve napačne prestave niso vezane na spol, starost, sposobnosti ali kulturne omejitve.  

3. Napačne predstave so toge in jih je težko izkoreniniti s klasičnimi učnimi strategijami.  

4. Pogosto so napačne predstave sila podobne razlagi pojavov znanstvenikov in filozofov v 

preteklosti.  

5. Napačne predstave nastanejo ob raznovrstnih posameznikovih osebnih izkušnjah, kamor 

spadajo opazovanje in dojemanje pojava, vpliv vrstnikov in kulture ter učiteljev način razlage 

in uporabljene učne metode.  

6. Napačne predstave učiteljev so pogosto podobne napačnim predstavam učencev.  

7. Predhodno znanje učencev pride v interakcijo z učno snovjo pri pouku, kar vpliva na pojav 

različnih nepričakovanih učnih rezultatov.  

8. K zmanjšanju pojava napačnih predstav močno pripomorejo učne metode, ki temeljijo na 

konceptualizmu oziroma pojmovnih spremembah.  

 

Podobno kot intuitivni pojmi, se tudi napačni pojmi zdijo smiselni, ker niso v nasprotju z že 

oblikovano pojmovno strukturo posameznika (Krnel, 1993). Najpogostejši vzroki za nastanek 

napačnih predstav so pretirano poenostavljanje in posploševanje, uporaba neustreznega 

izrazoslovja ter korektne in zavajajoče razlage (Hershey, 1995) ter otrokovo antropomorfno, 

antropocentrično in animistično gledanje na svet (Prokop idr., 2007).  
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Napačne predstave se zaradi nepopolnega razumevanja pojmov, nezmožnosti povezovanja 

naučene učne vsebine z vsakdanjim življenjem, napačne uporabe strokovnih izrazov pogosto 

ohranjajo tudi v odraslosti (Subayani, 2016). 

 

2.7.3. Znanstvene predstave 

 
Ob uporabi ustreznih učnih metod, ustrezni uporabi konstruktivističnih pristopov poučevanja ter 

uspešnemu izkoreninjanju intuitivnih in napačnih predstav lahko nastajajo znanstvene predstave. 

Pogosto se pojavlja soobstoj posameznih intuitivnih in znanstvenih predstav z različnih področij, 

ki se razlikujejo glede na stopnjo predelave. (Krnel, 1993)  

Znanstvene razlage se ne oblikujejo spontano, temveč je za njihov razvoj potrebno izobraževanje. 

Razvoj znanstvenih pojmov je pogosto na višjem nivoju mišljenja kot razvoj intuitivnih, 

vsakodnevnih pojmov. Poznane pojme, ki so vezani na konkretno izkušnjo, otrok težje definira 

kot znanstvene pojme. Znanstveni pojmi se razvijajo in oblikujejo od sestavljenih in višjih 

značilnosti, ki izhajajo iz posredne razlage pojma, k elementarnim in nižjim značilnostim, torej 

povezovanju pojma z izkušnjami. (Vigotski, 1977) 

 

2.7.4. Z zdravjem povezane (napačne) predstave 

 
Obstaja mnogo napačnih interpretacij, napačnih razumevanj in napačnih predstav, povezanih z 

zdravjem človeka, saj zdravje vsakemu posamezniku pomeni nekaj drugega.  

Najboljše orožje proti vsemu naštetemu je izobraževanje. Posameznikov odnos do zdravja namreč 

vpliva na posameznikova dejanja, izobraževanje pa ima na oboje našteto velik vpliv. 

Posameznikovo znanje oziroma neznanje ima velik vpliv na njegova dejanja. (Stephens, 1973) 

Če predpostavimo, da ima izobraževanje velik vpliv na odpravljanje neustreznega, nezdravega, 

tveganega vedenja povezanega z zdravjem, potem se morajo učitelji, ki poučujejo teme povezane 

z zdravjem, čutiti odgovorne za odpravljanje takšnih védenj in vedenj. Znanstveno in objektivno 

odkrivanje z zdravjem povezanih védenj in vedenj, omogoča učiteljem določiti škodljive koncepte 

znanja o zdravju svojih učencev, jih z ustreznim izobraževanjem odpravljati ter jim omogoča 

podlago za oblikovanje vsebinskih ciljev, ki jih je potrebno vključiti v šolski kurikulum (Stephens, 

1973). 

Učitelji igrajo ključno vlogo pri izboljševanju zdravja svojih učencev. Ta vloga je pomembna 

predvsem pri učiteljih naravoslovja, ki poučujejo z zdravjem povezane vsebine, kot so zdrava 

prehrana, gibanje in vpliv gibanja na zdravje, škodljive navade in tvegana vedenja ipd.  (Gluckman 

in Hanson, 2012). 

Izvedenih je bilo že vrsto raziskav, povezanih z ugotavljanjem znanja osnovnošolskih otrok o 

zdravju, ki se nanašajo na specifična znanja, kot je higiena zob, zdravo prehranjevanje, fizična 

aktivnost ipd. (med drugim Oral health knowledge, attitudes and behaviour of children and 

adolescents in China (Zhu, idr., 2003), Evaluation of a health and nutrition education program in 
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primary school children of Crete over a three-year period (Manjos, idr., 1999), Increased 

knowledge predicts greater adherence to the Mediterranean diet in Greek adolescents (Tsartsali, 

idr., 2009) in An 11-week school-based ‘health education through football programme’ improves 

health knowledge related to hygiene, nutrition, physical activity and well-being—and it’s fun! 

(Larsen, idr., 2021). Preglednejših in bolj celostnih raziskav o znanju učencev o osebnem zdravju 

in higieni v literaturi nismo zasledili.  

 

 

2.8.  Z ZDRAVJEM POVEZANA VEDENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV V 

SLOVENIJI 

 
Nacionalni inštitut za javno zdravje je leta 2018 izvedel raziskavo Z zdravjem povezana vedenja 

v šolskem obdobju 2018 (HBSC). Gre za cenjeno mednarodno raziskavo na reprezentativnem 

vzorcu, ki omogoča vpogled v znanje in trende vedenj, povezanih z zdravjem otrok in 

mladostnikov od leta 2002 do leta 2018. V raziskavi so sodelovali otroci in mladostniki, stari 11, 

13, 15 in 17 let.  

V raziskavi so med drugim raziskovali vedenja, povezana z zdravjem, iz naslednjih področij: 

- Z življenjskim slogom povezana vedenja (prehranske navade, skrb za zobe, spanje, telesna 

dejavnost, sedeča vedenja) in  

- Tvegana vedenja (tobak, alkohol, nasilje, konoplja, druge prepovedane droge, spolnost). 

Naslednje ugotovitve so povzete po Klanšček idr. (2019). Z življenjskim slogom povezana vedenja 

imajo pomemben vpliv na zdravje otrok in mladostnikov, na njihovo splošno počutje, razvoj 

akademsko uspešnost in kakovost življenja. Ključna elementa zdrave prehrane sta sadje in 

zelenjava, ki naj bi ju otroci in mladostniki morali uživati vsak dan. Vnos sladkorjev in sladkih 

pijač, bo po priporočilih SZO moral znašati manj kot 10 % celotnega energijskega vnosa. Ustno 

zdravje je ključno za preprečevanje vnosa neželenih bakterij v ustno votlino in posledično 

zmanjšuje pojav bolezenskih stanj, ki posamezniku omejujejo sposobnost grizenja, žvečenja, 

smejanja in govorjenja. Priporočeno je, da si otroci in mladostniki ščetkajo zobe dvakrat dnevno. 

Zadostna količina spanja spada med osnovne potrebe za zdravo rast in razvoj otrok. Telesna 

dejavnost ima pozitivne učinke na zdravje in telesno težo ljudi. Otroci in mladostniki naj bi se po 

priporočilih SZO redno dnevno gibali vsaj 60 minut, pri čemer naj bi bila trikrat tedensko telesna 

dejavnost visoko intenzivna. Tvegana vedenja so tista vedenja, ki lahko ogrožajo zdravje, razvoj 

in dobro počutje posameznika. V raziskavi ugotavljajo, da manj kot polovica otrok in 

mladostnikov (39,8 %) vsak dan uživa sadje, kar z naraščanjem starosti upada.  

Ugotovili so, da zelenjavo vsak dan uživa več kot tretjina (35,9 %) otrok in mladostnikov. Tudi 

slednje s starostjo upada. Sladke pijače vsak dan uživa 14,6 % sodelujočih. Več kot enkrat na dan 

si zobe ščetka 70 % mladostnikov. Ugotovili so, da dobra petina otrok in mladostnikov (22,1 %) 

spi skladno s priporočili 9 ali več ur na noč. Tudi trend spanja s starostjo upada. Telesno aktivnih 

vse dni v tednu je petina sodelujočih (20,4 %), kar s starostjo upada. Odstotek otrok in 

mladostnikov, ki se poslužujejo tveganih vedenj, s starostjo narašča. Odstotek otrok in 
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mladostnikov, ki poročajo o kajenju cigaret kadarkoli v življenju je 2,2 % med 11-letniki in 45,8 

odstoten pri 17-letnikih. Podoben trend naraščanja opazimo pri posluževanju alkoholnih pijač in 

rabi konoplje. 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 
Šole že dolgo veljajo kot pomembno okolje za promocijo zdravja, vendar zdravstvena vzgoja ni 

del osnovne dejavnosti učiteljev naravoslovja, kljub temu da pridobivamo vse več dokazov o 

povezavah med dobrimi izobrazbenimi dosežki in pozitivnimi učinki na zdravje ljudi (Byrne in 

Grace, 2018). V Sloveniji se redno izvajajo raziskave naravoslovne pismenosti šolskih otrok, kot 

na primer TIMSS in PISA, znotraj katerih najdemo podatke tudi o predstavah učencev o osebnem 

zdravju in higieni. Pavešič in Svetlik (2015) sta v izsledkih raziskave TIMSS 2015 predstavili 

statistično analizo naravoslovnega znanja slovenskih četrtošolcev in ugotovili, da so se na 

preizkusu znanja TIMSS 2015 na področju naravoslovja dobro odrezali in na mednarodni lestvici 

dosegli 11. mesto. Prav tako sta ugotovili, da je živa narava, kamor spada tudi znanje o zdravju 

človeka in higieni, močno področje naših četrtošolcev. Raziskali sta tudi razlike v reševanju nalog 

iz žive narave med spoloma in ugotovili, da na tem področju razlik med dosežki dečkov in deklic 

ni (Svetlik, 2017). Mednarodni izsledki in statistične analize raziskav TIMSS ponujajo vpogled v 

to, kolikšen delež učencev je na posamezno nalogo odgovorilo pravilno. Za globlji vpogled v 

znanje in predstave učencev o  posamezni naravoslovni temi pa je potrebno več kot le védenje o 

tem, ali so učenci odgovarjali pravilno ali napačno, kar smo raziskali v našem magistrskem delu. 

Otroške predstave o naravnih pojavih se pogosto razlikujejo od znanstveno sprejetih razlag, zato 

so poimenovane kot alternativne, naivne oziroma napačne. Največ takšnih predstav najdemo pri 

otrocih, ki nimajo veliko izkušenj z naravnimi pojavi in si jih antropocentrično razlagajo (Prokop 

idr., 2016). Tako je nastala ideja za izvedbo naše raziskave, ki odgovore učencev vsebinsko 

analizira in nudi vpogled v (napačne) predstave četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni. S tem 

smo dobili jasnejšo sliko o tem, na katera področja se bodo morali učitelji naravoslovja v prihodnje 

bolj osrediniti. Z raziskavo smo ugotavljali, kakšne so predstave učencev četrtih razredov 

slovenskih osnovnih šol leta 2015 o osebnem zdravju in higieni ter raziskali, ali sploh in kako na 

te predstave vplivajo dejavniki kot so spol, samozavest učiteljev za poučevanje naravoslovja in 

pripravljenost učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka.  

 

3.2.  CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
Cilj naše raziskave je bil raziskati predstave otrok v 4. razredu osnovne šole o osebnem zdravju in 

higieni. Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV1: Kakšne so predstave učencev o posledicah slabe skrbi za kožo? 

RV2: Kakšne so predstave četrtošolcev o prenosu nalezljivih bolezni? 

RV3: Kakšne so predstave četrtošolcev o telesnih spremembah pri športni aktivnosti? 

RV4: Kakšne so predstave učencev o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja? 

RV5: Kakšne so predstave četrtošolcev o higieni zob? 

RV6: Kakšne so predstave četrtošolcev o pomenu pitja tekočin? 
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RV7: Kakšna je razlika med predstavami četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni glede na spol?  

RV8: Kako na predstave četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni vpliva samozavest njihovih 

učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin? 

RV9: Kako na predstave četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni vpliva pripravljenost učiteljev 

na poučevanje vsebin o zdravju človeka? 

 

3.3.  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 
Raziskava je temeljila na analizi že obstoječih podatkov. Uporabili smo kombinirani raziskovalni 

pristop: kvalitativni in kvantitativni pristop.  

 

3.3.1. Vzorec 

 
Raziskava je temeljila na bazi izbranih nalog, ki so jih reševali učenci četrtih razredov osnovnih 

šol iz cele Slovenije, ki so sodelovali v Mednarodni raziskavi trendov v znanju matematike in 

naravoslovja (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS) leta 2015. 

Analizirali smo odgovore 1879 slovenskih četrtošolcev.  Del raziskave je temeljil tudi na 

odgovorih 251 učiteljev omenjenih učencev, ki so izpolnjevali TIMSS-ov vprašalnik za učitelje v 

sklopu raziskave TIMSS 2015.  

 

3.3.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

 
Podatke smo zbirali in analizirali na Pedagoškem inštitutu Ljubljana. Pregledali smo preizkuse 

znanja Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja (Trends in 

International Mathematics and Science Study – TIMSS) iz leta 2015 za četrtošolce slovenskih 

osnovnih šol in se osredinili na naloge iz naravoslovja. Med njimi smo izbrali naloge odprtega 

tipa, ki preverjajo znanje učencev iz vsebine zdravje človeka in preverjajo višje kognitivne ravni 

znanja – uporaba znanja. 

Odprte odgovore 1879 učencev na posamezno nalogo smo kodirali in nato na podlagi 

najpogostejših kod oblikovali vsebinske kategorije. Vsak posamezen odgovor učenca na nalogo 

odprtega tipa smo vsebinsko razčlenili in označili kategorije. S tem smo dobili vpogled v to, kateri 

so bili najpogostejši odgovori učencev na posamezno vprašanje.  

Pridobljene podatke smo nato primerjali glede na spol sodelujočih učencev ter po učiteljih, ki so 

sodelujoče učence poučevali. Slednje podatke smo pridobili iz vprašalnikov za učitelje, ki so 

sestavni del raziskave TIMSS 2015, v katerih so učitelji med drugim odgovarjali tudi na vprašanji 

o samozavesti pri poučevanju naravoslovnih vsebin in pripravljenosti na poučevanje vsebine 

zdravje človeka.  

Učitelji so pri vprašanju o samozavesti odgovarjali na deset podvprašanj in svojo samozavest 

označevali na štiristopenjski lestvici (zelo visoka, visoka, srednja in nizka). Pri vprašanju o 

pripravljenosti na poučevanje vsebine zdravje človeka so učitelji svojo pripravljenost prav tako 
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označevali na štiristopenjski lestvici (ne poučujem, sem zelo dobro pripravljen/-a, sem še kar dobro 

pripravljen/-a in nisem dobro pripravljen/-a). Učitelje smo na podlagi odgovorov na vsako izmed 

vprašanj razdelili v dve skupini. Pri vprašanju o samozavesti pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

so v skupini A učitelji, ki so bolj samozavestni pri poučevanju naravoslovnih vsebin, v skupini B 

pa učitelji, ki so manj samozavestni. Pri vprašanju o pripravljenosti na poučevanje vsebine zdravje 

človeka so v skupini C učitelji, ki so na vprašanje odgovorili z odgovoroma »ne poučujem« in 

»nisem dobro pripravljen/-a, v skupini D pa učitelji, ki so na vprašanje odgovorili z odgovoroma 

»sem zelo dobro pripravljen/-a« in »sem še kar dobro pripravljen/-a«.  

 
Tabela 1: Rezultati in analiza reševanja nalog odprtega tipa s področja ZDRAVJE ČLOVEKA – TIMSS 2015 za 4. razred 

(Pavešić in Svetlik, 2016, str. 217–221) 

Številka 

naloge 

Vprašanje Oznaka 

naloge 

Pravilni 

odgovor 

Pravilni 

(%) 

Delno 

pravilni 

(%) 

Deklice 

 (%) 

Dečki 

(%) 

S041032 Kaj se lahko zgodi s kožo 

človeka, ki je dolgo na 

soncu in si kože ni zaščitil? 

S01_11 odprt 89,9  90,2 89,6 

2011 89,5 93,1 85,9 

S061130 Kako lahko dobiš bolezen 

(na primer gripo) od 

nekoga, ki kašlja blizu tebe, 

čeprav se te osebe nisi 

dotaknil? 

S02_05 odprt 56,4  61,8 52,1 

S051037 Med tekom Petra v svojem 

telesu opazi nekaj 

sprememb. Ena od 

sprememb je, da ji postane 

zelo vroče.  

Zapiši še dve spremembi, ki 

ju Petra lahko občuti. 

S03_02 odprt 56,6  56,7 56,6 

2011 61,0 67,2 55,6 

S041183 Zapiši enega od načinov za 

ohranjanje človekovega 

dobrega telesnega zdravja. 

Pojasni svoj odgovor. 

S05_05 odprt 21,0 78,8 23,7 18,2 

2011 18,0 64,3 18,9 17,3 

S041043 Ljudje si čistimo zobe, da bi 

jih zavarovali pred 

propadanjem. Na kakšen 

način lahko še poskrbimo za 

svoje zobe? 

S07_02 odprt 76,9  81,8 71,8 

S041301 Za ohranitev zdravja bi 

ljudje morali vsak dan piti 

veliko tekočine, na primer 

vodo. Pojasni, zakaj. 

S07_07 odprt 30,8  29,2 32,5 

2011 24,2 24,8 23,5 
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Pri raziskavi je bila zagotovljena objektivnost, zanesljivost in občutljivost instrumentov ter 

anonimnost sodelujočih. Etičnost raziskovanja je bila zagotovljena z izpolnjenimi kriteriji, ki so 

zapisani v Pravilniku o delovanju Komisije za etiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

3.3.3. Opis obdelave podatkov 

 
Pridobljene podatke o predstavah oz. znanju učencev o osebnem zdravju in higieni smo vnesli v 

program Microsoft Excel in jih deskriptivno statistično predstavili s pomočjo grafov in tabel. 

Podatke smo najprej oblikovali po vzorcu kvalitativnih raziskav in uporabili metodo analize 

vsebine (Vogrinc, 2008) – oblikovali smo kode in kategorije odgovorov in potem z deskriptivno 

statistiko podatke predstavili v obliki grafov in tabel. Pri oblikovanju kod in kategorizacije je poleg 

avtorice sodeloval tudi mentor, ki je neodvisno kodiral in kategoriziral deset odstotkov odgovorov 

vsakega vprašanja. Morebitna manjša odstopanja v kategorizaciji smo razreševali s pogovorom in 

konsenzom. 

Vsakemu učencu smo priredili učitelja, ki ga je v letu izvedbe raziskave TIMSS 2015 poučeval. 

Podatke smo vnesli v program SPSS in z rezultati hi-kvadrat preizkusov ugotavljali, ali se pojavlja 

statistično značilna povezanost med predstavami oz. znanjem učencev o osebnem zdravju in 

higieni in spolom, učiteljevo samozavestjo pri poučevanju naravoslovnih vsebin ter učiteljevo 

pripravljenostjo na poučevanje vsebin o zdravju človeka. 

 

 

3.4.  REZULTATI 

 
V tem poglavju so v vsakem podpoglavju natančneje razdeljene ugotovitve in rezultati posameznih 

raziskovalnih vprašanj, podkrepljenih z grafi in komentarjem. 

 

3.4.1. Analiza odgovorov četrtošolcev na naloge iz preizkusa TIMSS o zdravju in higieni 

 
V tem poglavju so po posameznih podpoglavjih predstavljene analize odgovorov četrtošolcev na 

naloge, ki vsebujejo tematiko o osebnem zdravju in higieni, in sicer: 

- naloga o posledicah slabe skrbi za kožo, 

- naloga o prenosu nalezljivih bolezni, 

- naloga o telesnih spremembah pri športni aktivnosti, 

- naloga o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja, 

- naloga o higieni zob. 
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3.4.1.1. Naloga o posledicah slabe skrbi za kožo 

 
Graf 1 prikazuje odstotke odgovorov učencev (N=596) na vprašanje, kaj se lahko zgodi s kožo 

človeka, ki je dolgo na soncu in si kože ni zaščitil. Skupno so bili odgovori kodirani v 912 kod in 

razdeljeni v 10 kategorij. Iz grafa lahko razberemo, da je 73 % odgovorov učencev vezanih na 

opekline, naslednji najpogostejši podani odgovor je ta, da človek dobi rdečo kožo (22 %). Kožni 

rak je peti najpogostejši odgovor (5 %). Pod drugo so učenci navajali odgovore kot so "koža se 

posuši", "koža se stopi", "sonce kožo zažge" in "umremo". 6 % učencev odgovora na vprašanje ni 

podalo. 

 

 
Graf 1: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o posledicah slabe skrbi za kožo 
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3.4.1.2. Naloga o prenosu nalezljivih bolezni 

 

Zanimalo nas je, kako učenci (N = 498) razumejo koncept prenašanja bolezni (na primer gripe) 

nanje brez neposrednega dotika. Iz grafa 2 lahko razberemo, da večina učencev meni, da se bolezen 

prenese na drugo osebo, če okuženi vanje kašlja oz. kiha – 25 % odgovorov učencev. 20 % 

vprašanih razume, da se z boleznijo okužimo, če mikrobe, ki se širijo po zraku, vnesemo v svoje 

telo. 9 % učencev meni, da bolezen lahko dobijo, če je oboleli v njihovi bližini in enak odstotek 

učencev meni, da so krivci za prenos bolezni bacili, virusi in bakterije, ne poznajo pa načina 

prenosa. Pod drugo so kategorizirani odgovori učencev, ki pojasnjujejo prenos bolezni z dotikom. 

Odgovora na vprašanje ni podalo 9 odstotkov vprašanih. 
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Graf 2: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o prenosu nalezljivih bolezni 
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3.4.1.3. Naloga o telesnih spremembah pri športni aktivnosti 

 

Pri tej nalogi so morali učenci (N = 406) zapisati dve spremembi v telesu, ki ju poleg tega, da ji 

postane vroče, lahko občuti Petra med tekom. Glede na podane odgovore je bilo oblikovanih 736 

kod, te pa so bile razdeljene v 12 kategorij. Najpogostejši podan odgovor (34 %) je bilo potenje, 

sledijo mu utrujenost, bolečine ter zadihanost. 24 % učencev je na vprašanje odgovorilo z 

odgovori, ki smo jih uvrstili pod drugo. Ti so bili na primer "veter", "tresenje", "solze", "rdečica", 

"porabi več kisika", "shujša" in "suho grlo/jezik". 5 % učencev ni odgovorilo na vprašanje.  
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Graf 3: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o telesnih spremembah pri športni aktivnosti 
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3.4.1.4. Naloge o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja 

 

Učence (N = 421) smo spraševali, ali poznajo katerega od načinov ohranjanja človekovega 

dobrega telesnega zdravja. Odgovori so bili kodirani v 555 kod in razdeljeni v 9 kategorij. Polovica 

odgovorov učencev je, kot je razvidno iz grafa 4, vezana na zdravo in raznoliko prehrano, drugi 

najpogostejši odgovor (36 %), ki so ga podali učenci, je bil vezan na telovadbo oz. gibanje. Vsi 

ostali odgovori si bili redkejši, izogibanje škodljivim razvadam je navedlo 3 % učencev. Pod drugo 

so učenci navajali odgovore, kot so "jemo hrano", "se cepimo", in "jemo tablete". Brez odgovora 

na vprašanje je bilo 12 % vprašanih. 

 

 

Učenci (N = 421) so morali na osnovi svojih odgovorov na nalogo, ki zahteva zapis enega od 

načinov za ohranjanje človekovega dobrega telesnega zdravja, podati pojasnitve, ki jih v 

nadaljevanju povzemamo in predstavljamo s primeri citatov (Tabela 1). Izmed 421 učencev jih je 

svoj odgovor pojasnilo 188.  
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Graf 4: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja 
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Tabela 2: Pojasnitve odgovorov učencev na nalogo o ohranjanju človekovega zdravja 

Kategorija Frekvenca Opis kategorije 

Zdrava, raznolika 

prehrana 

89 Med najpogostejše pojasnitve spadajo 'Ker je to zdravo' 

(„Če je zdravo, je zdrav."), 'zdrava prehrana preprečuje 

bolezni' („Če ješ zdravo, imaš manj možnosti za bolezen 

ali smrt.") in 'zdrava hrana (predvsem sadje in zelenjava) 

vsebuje vitamine, ki jih potrebujemo, da ostanemo 

zdravi' („Zdrava hrana ima veliko vitaminov in hranilnih 

snovi, ki so dobre za naše zdravje.") Pogosto učenci 

omenjajo tudi, da nam 'škodita sladkor in mastna hrana' 

(„Če ješ veliko mastne hrane in sladke hrane pa močno 

zboliš (sladkorna bolezen)." 

Telovadba, gibanje 76 Najpogostejše utemeljitve so povezane s 'krepitvijo mišic 

in drugih delov telesa' („Veliko gibanja je zelo zdravo za 

zdravje, ker svoje mišice krepiš in tudi kosti."), 

'ohranjanjem kondicije' („ ... ker dobimo dober občutek, 

mišice, kondicijo."), 'pridobivanjem energije, moči in 

odpornosti' („Za moč.", „Če se gibamo, smo odpornejši.", 

„Zato da dobimo energijo, ki je potrebna."), nekateri pa 

svoj odgovor pojasnijo z obratno trditvijo, na primer, da 

nam 'sedenje na kavču ali gledanje televizije škodi („Če 

bi samo ležali na kavču, bi se zredili in bi zboleli.") 

Nekaj jih omenja tudi 'preprečevanje debelosti' („Da 

nismo debeli in se nam ne zamašijo žile.") 

Skrb za higieno 17 Najpogosteje se pojavljajo pojasnitve, ki omenjajo, da z 

'umivanjem s telesa speremo bacile oz. bakterije, ki 

povzročajo bolezni' („Če si umijemo reko, preden gremo 

jest, potem ne vnesemo bakterij.") 

Vnos tekočine v 

našo telo 

9 Učenci omenjajo 'dehidracijo' („Zato da telo ne dehidrira 

in zboli."), nekateri menijo, da 'bi brez vode umrli' („Če 

ne bi veliko pili tekočine, bi umrli/bili zelo bolani, na 

meji mrtev.") 

Svež zrak 7 Zavedajo se pomena svežega za naše zdravje („Da se 

migaš zunaj, da pljuča dobijo svež zrak.") 

 

Spanje 4 Omenjajo pozitiven učinek spanja na človekovo zdravje, 

a nihče ne zna pojasniti, zakaj nam dobro dene. („Spanje 

nam da energijo.") 
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Izogibanje 

škodljivim 

razvadam 

3 Vsi trije omenjajo kajenje („Če kadimo, nimamo zdravih 

pljuč.") 

Drugo 2 Pod kategorijo drugo najdemo dve kodi: ena se nanaša na 

zdravila („Če te boli glava, vzameš tabletko in te po 

nekaj časa ne boli več."), druga pa omenja cepljenje („Če 

se cepiš, ne moreš zboleti in tako ohraniš zdravje v 

svojem telesu.") 
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3.4.1.5. Naloga o higieni zob 

 

Zanimalo nas je tudi, kako dobro učenci (N = 456) poznajo higieno zob (graf 5). Na podlagi 

podanih odgovorov smo oblikovali 683 kod, te pa smo razdelili v 10 kategorij. Najpogosteje so 

kot način, kako lahko poleg ščetkanja še poskrbimo za svoje zobe, učenci navajali izogibanje 

sladki hrani (33 %) ter zdravo prehrano (29 %). Izogibanje sladkim pijačam je omenilo 3 % 

vprašanih, odstotek manj uporabo ustne vodice. Pod drugo smo uvrščali odgovore, kot so "ne jemo 

in ne pijemo", "čiščenje zob z jabolkom ali bambusom" in "ne jemo trde hrane". Brez odgovora 

na vprašanje je bilo 5 % vprašanih učencev. 
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Graf 5: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o higieni zob 
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3.4.1.6. Naloga o pomenu pitja tekočin 

 

Graf 6 prikazuje odstotke odgovorov učencev (N = 456) na vprašanje, zakaj bi morali ljudje za 

ohranitev zdravja vsak dan piti dovolj tekočine, na primer vodo. Na osnovi odgovorov učencev je 

bilo oblikovanih 545 kod, te pa so razdeljene v 10 kategorij. Iz grafa je razvidno, da je najpogostejši 

odgovor (33 %), ki so ga učenci podali, brez vode ni življenja. Med pogoste odgovore spadajo tudi 

preprečevanje dehidracije in njenih znakov (22 %), ohranjanje zdravja (20 %) in naše telo in 

celice potrebujejo vodo, telo je iz vode (15 %). 7 %  prostorov za odgovore je ostalo praznih. 
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Graf 6: Analiza odgovorov četrtošolcev pri nalogi o pitju tekočin 
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3.4.2. Analiza povezav med predstavami četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni glede 

na spol in povezanost predstav četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni s samozavestjo 

in pripravljenostjo njihovih učiteljev na poučevanja naravoslovnih vsebin oz. vsebin o 

zdravju človeka 

 
Tabela 3: Predstave učencev 4. razredov o posledicah slabe skrbi za kožo glede na spol 

S041032 

Kaj se lahko zgodi s kožo človeka, ki je dolgo na soncu in si kože ni zaščitil? 

KATEGORIJE Spremenljivka f f  % Χ2  df p 

opekline M 213 72,0 % 1,996 1 0,158 

Ž 196 77,5 % 

Rdeča koža M 62 20,9 % 1,409 1 0,235 

Ž 64 25,3 % 

Koža se izsuši 

 

M 8 2,7 % 0,660 1 0,417 

Ž 10 4,0 % 

Koža potemni M 67 22,6 % 4,648 1 0,031 

Ž 39 15,4 % 

Koža se lušči M 18 6,1 % 4,367 1 0,037 

Ž 28 11,1 % 

Kožni rak M 13 5,1 % 0,045 1 0,832 

Ž 15 5,1 % 

zbolimo M 2 0,7 % 1,026 1 0,311 

Ž 4 1,6 % 

izpuščaju M 3 1,0 % 2,328 1 0,127 

Ž 7 2,8 % 

drugo M 30 10,1 % 1,411 1 0,235 

Ž 34 13,4 % 

Brez odgovora M 14 4,7 % 1,500 1 0,472 

Ž 16 6,3 % 

N = 548, M = 295, Ž = 253 

 
Tabela 4: Predstave učencev 4. razredov o posledicah slabe skrbi za kožo glede na samozavest učiteljev pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin 

 

KATEGORIJE 

Spremenljivka f f  % Χ2 df p 

opekline A 242 74,2 % 0,069 1 0,793 

B 167 74,9 % 

Rdeča koža A 70 21,5 % 1,050 1 0,305 

B 56 25,1 % 

Koža se izsuši A 14 4,3 % 2,583 1 0,108 

B 4 1,8 % 
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Koža potemni A 61 18,7 % 0,206 1 0,650 

B 45 20,2 % 

Koža se lušči A 24 7,4 % 1,115 1 0,291 

B 22 9,9 % 

Kožni rak A 18 5,5 % 0,607 1 0,436 

B 10 4,5 % 

zbolimo A 5 1,5 % 1,431 1 0,232 

B 1 0,4 % 

izpuščaji A 5 1,5 % 0,381 1 0,537 

B 5 2,2 % 

drugo A 39 12,0 % 0,063 1 0,802 

B 25 11,2 % 

Brez odgovora A 19 5,8 % 0,195 1 0,659 

B 11 4,9 % 

N= 548, A = 326, B = 222 

A – skupina učiteljev, ki so bolj samozavestni pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

B – skupina učiteljev, ki je manj samozavestna pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

 
Tabela 5: Predstave učencev 4. razredov o posledicah slabe skrbi za kožo glede na pripravljenost učiteljev za poučevanje vsebine 

zdravje človeka 

KATEGORIJE Spremenljivka f F % Χ2 df p 

izločanje 

škodljivih snovi 

C 12 80,0 % 0,234 1 0,628 

D 397 74,5 % 

preprečevanje 

dehidracije 

C 2 13,3 % 0,813 1 0,367 

D 124 23,3% 

nadomestitev 

izgubljene 

tekočine 

C 1 6,7 % 0,555 1 0,456 

D 17 3,2 % 

preprečitev 

izsušitve 

C 1 6,7 % 1,588 1 0,208 

D 105 19,7 % 

brez vode ni 

življenja 

C 1 6,7 % 0,060 1 0,807 

D 45 8,4 % 

naše telo in 

celice 

potrebujejo 

vodo, telo je iz 

vode 

C 1 6,7 % 0,100 1 0,752 

D 26 4,9 % 
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N = 548, C = 15, D = 533 

C – učitelji, ki ne poučujejo vsebine zdravje človeka ali nanjo niso dobro pripravljeni 

D – učitelji, ki so dobro pripravljeni na poučevanje vsebine zdravje človeka  

 

Statistično značilna povezanost med spolom in izbiro odgovorov učencev na vprašanje Kaj se 

lahko zgodi s kožo človeka, ki je dolgo na soncu in si kože ni zaščitil? je bila ugotovljena pri 

kategorijah 'Koža potemni' (χ2 = 4,648, df = 1, p = 0,031) in 'Koža se lušči' (χ2 =4,367, df = 1,  

p = 0,037). Pri prvem je odgovor izbralo več dečkov (22,6 %) kot deklic (15,4 %), pri drugem pa 

ravno obratno – 6,1 % dečkov in 11,1 % deklic.  

Ko smo ugotavljali povezanost med izbirami odgovorov in samozavestjo učiteljev pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin, ni bila ugotovljena nobena statistično značilna povezanost. Enako velja pri 

ugotavljanju statistično značilne povezanosti med izbiro odgovorov in pripravljenosti učiteljev za 

poučevanje vsebine zdravje človeka.  

 

 

 
  

ohranjanje 

zdravja 

C 0 0,0 % 0,171 1 0,679 

D 6 1,1 % 

da nam energijo C 0 0,0 % 0,287 1 0,592 

D 10 1,9 % 

drugo C 1 6,7 % 0,376 1 0,540 

D 63 11,8 % 

brez odgovora C 0 0,0 % 0,893 1 0,345 

D 30 5,6 % 
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Tabela 6: Predstave učencev 4. razredov o prenosu nalezljivih bolezni glede na spol 

N = 457, M = 247, Ž = 210 

 

 

 

S061130 

Kako lahko dobiš bolezen (na primer gripo) od nekoga, ki kašlja blizu tebe, čeprav se te osebe 

nisi dotaknil? 

KATEGORIJE Spremenljivka f f% Χ2 df p 

mikrobi 

(virusi, bacili, 

bakterije) 

pridejo v naše 

telo (po zraku) 

M 49 19,8 % 0,002 1 0,966 

Ž 42 20,0 % 

 

okuženi kašlja, 

kihne vame 

M 64 25,9 % 0,005 1 0,946 

Ž 55 26,2 % 

izkašljana 

vsebina (slina, 

kapljice, 

mikrobi) 

pridejo na telo 

M 28 11,3 % 4,749 1 0,029 

Ž 39 18,6 % 

 

oboleli blizu 

mene 

M 16 6,5 % 4,739 1 0,029 

Ž 26 12,4 % 

zaradi bacilov, 

virusov, 

bakterij 

M 20 8,1 % 0,770 1 0,380 

Ž 22 10,5 % 

 

mraz povzroči 

bolezen 

M 3 1,2 % 0,040 1 0,841 

Ž 3 1,4 % 

oboleli ni dal 

roke pred usta 

med 

kašljanjem 

M 16 6,5 % 1,892 1 0,169 

Ž 21 10,0 % 

nalezljivost 

bolezni 

M 9 3,6 % 0,032 1 0,857 

Ž 7 3,3 % 

dotik enakih 

predmetov 

M 15 6,1 % 0,212 1 0,645 

Ž 15 7,1 % 

drugo M 15 6,1 % 1,217 1 0,270 

Ž 8 3,8 % 

brez odgovora M 27 10,9 % 3,194 1 0,074 

Ž 13 6,2 % 
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Tabela 7: Predstave učencev 4. razredov o prenosu nalezljivih bolezni glede na samozavest učiteljev pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

mikrobi 

(virusi, bacili, 

bakterije) 

pridejo v naše 

telo (po zraku) 

A 56 21,6 % 1,095 1 0,295 

B 35 17,7 % 

 

okuženi kašlja, 

kihne vame 

A 60 30,3 % 3,298 1 0,069 

B 59 22,8 % 

izkašljana 

vsebina (slina, 

kapljice, 

mikrobi) 

pridejo na telo 

A 44 17,0 % 2,589 1 0,108 

B 23 11,6 % 

 

oboleli blizu 

mene 

A 27 10,4 % 1,091 1 0,296 

B 15 7,6 % 

zaradi bacilov, 

virusov, 

bakterij 

A 18 6,9 % 3,596 1 0,058 

B 24 12,1 % 

 

mraz povzroči 

bolezen 

A 2 0,8 % 1,349 1 0,245 

B 4 2,0 % 

oboleli ni dal 

roke pred usta 

med 

kašljanjem 

A 19 7,3 % 0,464 1 0,496 

B 18 9,1 % 

 

nalezljivost 

bolezni 

A 10 3,9 % 0,229 1 0,632 

B 6 3,0 % 

dotik enakih 

predmetov 

A 16 6,2 % 0,146 1 0,702 

B 14 7,1 % 

drugo A 14 5,4 % 0,174 1 0,677 

B 9 4,5 % 

brez odgovora A 26 10,0 % 1,238 1 0,266 

B 14 7,1 % 

N = 457, A = 259, B = 198 

A – skupina učiteljev, ki so bolj samozavestni pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

B – skupina učiteljev, ki je manj samozavestna pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

 

Tabela 8: Predstave učencev 4. razredov o prenosu nalezljivih bolezni glede na pripravljenost učiteljev za poučevanje vsebine 

zdravje človeka 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

mikrobi (virusi, 

bacili, 

C 3 23,1 % 0,084 1 0,772 

D 88 19,8 % 
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bakterije) 

pridejo v naše 

telo (po zraku) 

 

okuženi kašlja, 

kihne vame 

C 5 38,5 % 1,072 1 0,300 

D 114 25,7 % 

izkašljana 

vsebina (slina, 

kapljice, 

mikrobi) 

pridejo na telo 

C 1 7,7 % 0,819 1 0,471 

D 66 14,9 % 

 

oboleli blizu 

mene 

C 2 15,4 % 0,615 1 0,433 

D 40 9,0 % 

zaradi bacilov, 

virusov, 

bakterij 

C 0 0,0 % 1,354 1 0,245 

D 42 9,5 % 

 

mraz povzroči 

bolezen 

C 0 0,0 % 0,178 1 0,673 

D 6 1,4 % 

oboleli ni dal 

roke pred usta 

med kašljanjem 

C 0 0,0 % 1,179 1 0,278 

D 37 8,3 % 

nalezljivost 

bolezni 

C 0 0,0 % 0,485 1 0,486 

D 16 3,6 % 

dotik enakih 

predmetov 

C 1 7,7 % 0,028 1 0,868 

D 29 6,5 % 

drugo C 0 0,0 % 0,709 1 0,400 

D 23 5,2 % 

brez odgovora C 2 15,4 % 0,737 1 0,391 

D 38 8,6 % 

N = 457, C = 13, D = 444 

C – učitelji, ki ne poučujejo vsebine zdravje človeka ali nanjo niso dobro pripravljeni 

D – učitelji, ki so dobro pripravljeni na poučevanje vsebine zdravje človeka 

 

Statistično značilna povezanost med spolom in izbiro odgovorov učencev na vprašanje Kako 

lahko dobiš bolezen (na primer gripo) od nekoga, ki kašlja blizu tebe, čeprav se te osebe 

nisi dotaknil je bila ugotovljena pri kategorijah 'izkašljana vsebina (slina, kapljice, mikrobi) 

pridejo na telo' (χ2 = 4,749, df = 1, p = 0029) in 'Oboleli blizu mene' (χ2 = 4,739, df = 1,  

p = 0029). Pri obeh je odgovor izbralo več deklic kot dečkov (pri prvem 18,6 % deklic in  

11,3 % dečkov, pri drugem pa 12,4 % deklic in 6,5 % dečkov).  

Tudi pri tem vprašanju ni bila ugotovljena nobena statistično značilna povezanost med 

izbirami odgovorov in samozavestjo učiteljev ter izbirami odgovorov učencev ter strokovno 

pripravljenostjo učiteljev za poučevanje naravoslovnih vsebin.  
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Tabela 9: Predstave učencev 4. razredov o telesnih spremembah pri športni aktivnosti glede na spol 

N = 372, M = 196, Ž = 176 

Tabela 10: Predstave učencev 4. razredov o telesnih spremembah pri športni aktivnosti glede na samozavest učiteljev pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin 

KATEGORIJE Spremenljivka f  f % Χ2 df p 

žeja A 31 14,8 % 0,451 1 0,502 

B 20 12,3 % 

Pospešen srčni 

utrip 

A 41 19,5 % 0,304 1 0,582 

B 28 17,3 % 

potenje A 70 33,3 % 0,062 1 0,803 

B 56 34,6 % 

bolečine A 51 24,3 % 1,053 1 0,305 

S051037 

Med tekom Petra v svojem telesu opazi nekaj sprememb. Ena od sprememb je, da ji postane zelo 

vroče.  

Zapiši še dve spremembi, ki ju Petra lahko občuti. 

KATEGORIJE Spremenljivka f,  f % Χ2 df p 

žeja M 28 14,3 % 0,116 1 0,733 

Ž 23 13,1 % 

Pospešen srčni 

utrip 

M 31 15,8 % 2,047 1 0,153 

Ž 38 21,6 % 

potenje M 71 36,2 % 1,024 1 0,311 

Ž 55 31,3 % 

bolečine M 58 29,6 % 2,252 1 0,133 

Ž 40 22,7 % 

zadihanost M 29 14,8 % 4,937 1 0,026 

Ž 42 23,9 % 

utrujenost M 62 31,6 % 0,846 1 0,358 

Ž 48 27,3 % 

slabost M 2 1,0 % 2,514 1 0,113 

Ž 6 3,4 % 

glavobol M 6 3,1 % 5,476 1 0,019 

Ž 0 0,0 % 

mraz M 9 5,1 % 0,045 1 0,831 

Ž 11 5,6 % 

rdečica M 4 2,3 % 2,172 1 0,141 

Ž 1 0,5 % 

drugo M 42 21,4 % 1,138 1 0,286 

Ž 46 26,1 % 

Brez odgovora M 13 6,6 % 2,895 1 0,089 

Ž 5 2,8 % 
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B 47 29,0 % 

zadihanost A 38 18,1 % 0,307 1 0,580 

B 33 20,4 % 

utrujenost A 57 27,1 % 1,364 1 0,243 

B 53 32,7 % 

slabost A 5 2,4 % 0,122 1 0,727 

B 3 1,9 % 

glavobol A 3 1,4 % 0,103 1 0,748 

B 3 1,9 % 

mraz A 15 7,1 % 2,958 1 0,085 

B 5 3,1 % 

rdečica A 2 1,0 % 0,558 1 0,455 

B 3 1,9 % 

drugo A 52 24,8 % 0,327 1 0,568 

B 36 22,2 % 

Brez odgovora A 11 5,2 % 0,167 1 0,683 

B 7 4,3 % 

A – skupina učiteljev, ki so bolj samozavestni pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

B – skupina učiteljev, ki je manj samozavestna pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

 
Tabela 11: Predstave učencev 4. razredov o telesnih spremembah pri športni aktivnosti glede na pripravljenost učiteljev za 

poučevanje vsebine zdravje človeka 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

žeja C 1 7,7 % 0,412 1 0,521 

D 50 13,9 % 

Pospešen srčni 

utrip 

C 2 15,4 % 0,089 1 0,765 

D 67 18,7 % 

potenje C 3 23,1 % 0,701 1 0,403 

D 123 34,3 % 

bolečine C 5 38,5 % 1,019 1 0,313 

D 93 25,9 % 

zadihanost C 3 23,1 % 0,139 1 0,709 

D 68 18,9 % 

utrujenost C 3 23,1 % 0,273 1 0,602 

D 107 29,8 % 

slabost C 1 7,7 % 1,966 1 0,161 

D 7 1,9 % 

glavobol C 0 0,0 % 0,221 1 0,638 

D 6 1,7 % 

mraz C 0 0,0 % 0,765 1 0,382 

D 20 5,6 % 

rdečica C 0 0,0 % 0,184 1 0,668 

D 5 1,4 % 
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drugo C 5 38,5 % 1,635 1 0,201 

D 83 23,1 % 

Brez odgovora C 0 0,0 % 0,685 1 0,408 

D 18 5,0 % 

N = 372, C = 13, D = 359 

C – učitelji, ki ne poučujejo vsebine zdravje človeka ali nanjo niso dobro pripravljeni 

D – učitelji, ki so dobro pripravljeni na poučevanje vsebine zdravje človeka 

Statistično značilna povezanost med spolom in izbiro odgovorov učencev na vprašanje o 

telesnih spremembah pri športni aktivnosti je bila ugotovljena pri kategorijah 'zadihanost' 

(χ2 = 4,937, df = 1, p = 0,026) in 'glavobol' (χ2 = 5,476, df = 1, p = 0,019). Pri prvem je odgovor 

izbralo več deklic kot dečkov (23,6 % deklic in 14,8 % dečkov), pri drugem pa več dečkov kot 

deklic (3,1 % dečkov in 0 % deklic).  

Tudi pri tem vprašanju ni bila ugotovljena nobena statistično značilna povezanost med izbirami 

odgovorov in samozavestjo učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin ter izbirami 

odgovorov učencev in pripravljenostjo učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka.  
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Tabela 12: Predstave učencev 4. razredov o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja glede na spol 

S041183 

Zapiši enega od načinov za ohranjanje človekovega dobrega telesnega zdravja. Pojasni svoj 

odgovor. 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

Telovadba, 

gibanje 

M 66 35,1 % 0,317 1 0,573 

Ž 72 37,9 % 

Zdrava, 

raznolika 

prehrana 

M 91 48,4 % 0,854 1 0,355 

Ž 101 53,2 % 

Vnos tekočin M 14 7,4 % 2,322 1 0,128 

Ž 23 12,1 % 

Svež zrak M 11 5,9 % 1,596 1 0,207 

Ž 6 3,2 % 

Skrb za higieno M 13 6,9 % 0,055 1 0,815 

Ž 12 6,3 % 

Izogibanje zelo 

škodljivim 

razvadam 

(alkohol, 

kajenje, droge) 

M 3 1,6 % 1,600 1 0,206 

Ž 7 3,7 % 

 

Dovolj spanja M 3 1,6 % 0,489 1 0,484 

Ž 5 2,6 % 

Drugo M 13 6,9 % 0,489 1 0484 

Ž 10 5,3 % 

Brez odgovora M 23 12,2 % 0,039 1 0,844 

Ž 22 11,6 % 

N = 378, M = 188, Ž = 190 

Tabela 13: Predstave učencev 4. razredov o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja glede na samozavest učiteljev pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

Telovadba, 

gibanje 

A 89 39,2 % 1,786 1 0,181 

B 49 32,5 % 

Zdrava, 

raznolika 

prehrana 

A 118 52,0 % 0,321 1 0,571 

B 74 49,0 % 

 

Vnos tekočin A 20 8,8 % 0,615 1 0,433 

B 17 11,3 % 

Svež zrak A 10 4,4 % 0,011 1 0,916 

B 7 4,6 % 

Skrb za higieno A 14 6,2 % 0,183 1 0,669 

B 11 7,3 % 
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Izogibanje zelo 

škodljivim 

razvadam 

(alkohol, 

kajenje, droge) 

A 3 1,3 % 3,867 1 0,049 

B 7 4,6 % 

Dovolj spanja A 3 1,3 % 1,733 1 0,188 

B 5 3,3 % 

Drugo A 11 4,8 % 1,526 1 0,217 

B 12 7,9 % 

Brez odgovora A 23 10,1 % 1,703 1 0,192 

B 22 14,6 % 

N = 378, A = 227, B = 151 

A – skupina učiteljev, ki so bolj samozavestni pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

B – skupina učiteljev, ki je manj samozavestna pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

 

Tabela 14: Predstave učencev 4. razredov o ohranjanju človekovega dobrega telesnega zdravja glede na pripravljenost učiteljev 

na  poučevanje vsebine zdravje človeka 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

Telovadba, 

gibanje 

C 3 27,3 % 0,417 1 0,519 

D 135 36,8 % 

Zdrava, 

raznolika 

prehrana 

C 4 36,4 % 0,944 1 0,331 

D 188 51,2 % 

 

Vnos tekočin C 0 0,0 % 1,229 1 0,268 

D 37 10,1 % 

Svež zrak C 1 9,1 % 0,557 1 0,456 

D 16 4,4 % 

Skrb za higieno C 0 0,0 % 0,802 1 0,370 

D 25 6,8 % 

Izogibanje zelo 

škodljivim 

razvadam 

(alkohol, 

kajenje, droge) 

C 0 0,0 % 0,308 1 0,579 

D 10 2,7 % 

Dovolj spanja C 0 0,0 % 0,245 1 0,621 

D 8 2,2 % 

Drugo C 1 9,1 % 0,179 1 0,672 

D 22 6,0 % 

Brez odgovora C 3 27,3 % 2,551 1 0,110 

D 42 11,4 % 

N = 378, C = 11, D = 367 

C – učitelji, ki ne poučujejo vsebine zdravje človeka ali nanjo niso dobro pripravljeni 

D – učitelji, ki so dobro pripravljeni na poučevanje vsebine zdravje človeka 
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Na področju ohranjanja človekovega dobrega telesnega zdravja ni bila ugotovljena nobena 

statistično značilna povezanost med izbiro in spolom, pač pa je bila ugotovljena med izbiro 

odgovorov učencev in samozavestjo učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin. 

Kategorijo 'Izogibanje zelo škodljivim razvadam (alkohol, kajenje, droge)' je izbralo več 

učencev, katerih učitelj spada v skupino B, torej učiteljev, ki so manj samozavestni pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin (χ2 = 3,867, df = 1, p = 0,049). 

Ugotovljena ni bila nobena statistično značilna povezanost med izbirami odgovorov učencev 

in pripravljenostjo učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka. 

 

 
Tabela 15: Predstave učencev 4. razredov o higieni zob glede na spol 

N = 422, M = 209, Ž = 213 

Tabela 16: Predstave učencev 4. razredov o higieni zob glede na samozavest učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

Pitje vode A 6 2,4 % 0,126 1 0,723 

B 5 2,9 % 

S041043 

Ljudje si čistimo zobe, da bi jih zavarovali pred propadanjem. Na kakšen način lahko še poskrbimo 

za svoje zobe? 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

Pitje vode M 3 1,4 % 2,237 1 0,135 

Ž 8 3,8 % 

Izogibanje 

sladkim pijačam 

M 6 2,9 % 0,565 1 0,452 

Ž 9 4,2 % 

Izogibanje 

sladki hrani 

M 62 29,7 % 2,302 1 0,129 

Ž 78 36,6 % 

Zdrava prehrana M 51 24,4 % 6,379 1 0,012 

Ž 76 35,7 % 

Reden obisk 

zobozdravnika 

M 45 21,5 % 0,665 1 0,415 

Ž 53 24,9 % 

Čiščenje zob M 56 26,8 % 1,110 1 0,292 

Ž 67 31,5 % 

Uporaba zobne 

nitke 

M 24 11,5 % 0,270 1 0,603 

Ž 28 13,1 % 

Uporaba ustne 

vodice 

M 5 2,4 % 0,001 1 0,976 

Ž 5 2,3 % 

drugo M 23 11,0 % 1,535 1 0,215 

Ž 16 7,5 % 

Brez odgovora M 18 8,6 % 11,578 1 0,001 

Ž 3 1,4 % 
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Izogibanje 

sladkim pijačam 

A 10 4,0 % 0,312 1 0,576 

B 5 2,9 % 

Izogibanje 

sladki hrani 

A 82 32,5 % 0,114 1 0,736 

B 58 34,1 % 

Zdrava prehrana A 82 32,5 % 1,777 1 0,182 

B 45 26,5 % 

Reden obisk 

zobozdravnika 

A 62 24,6 % 0,669 1 0,414 

B 36 21,2 % 

Čiščenje zob A 75 29,8 % 0,115 1 0,735 

B 48 28,2 % 

Uporaba zobne 

nitke 

A 27 10,7 % 1,497 1 0,221 

B 25 14,7 % 

Uporaba ustne 

vodice 

A 5 2,0 % 0,402 1 0,526 

B 5 2,9 % 

drugo A 21 8,3 % 0,615 1 0,433 

B 18 10,6 % 

Brez odgovora A 10 4,0 % 1,344 1 0,246 

B 11 6,5 % 

N = 422, A = 252, B = 170 

A – skupina učiteljev, ki so bolj samozavestni pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

B – skupina učiteljev, ki je manj samozavestna pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

Tabela 17: Predstave učencev 4. razredov o higieni zob glede na pripravljenost učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

Pitje vode C 0 0,0 % 0,359 1 0,549 

D 11 2,7 % 

Izogibanje 

sladkim pijačam 

C 0 0,0 % 0,494 1 0,482 

D 15 3,7 % 

Izogibanje 

sladki hrani 

C 5 38,5 % 0,169 1 0,681 

D 135 33,0 % 

Zdrava prehrana C 1 7,7 % 3,200 1 0,074 

D 126 30,8 % 

Reden obisk 

zobozdravnika 

C 1 7,7 % 1,814 1 0,178 

D 97 23,7 % 

Čiščenje zob C 5 38,5 % 0,564 1 0,453 

D 118 28,9 % 

Uporaba zobne 

nitke 

C 2 15,4 % 0,116 1 0,733 

D 50 12,2 % 

Uporaba ustne 

vodice 

C 0 0,0 % 0,326 1 0,568 

D 10 2,4 % 

drugo C 2 15,4 % 0,603 1 0,437 

D 37 9,0 % 

Brez odgovora C 1 7,7 % 0,209 1 0,647 



45 
 

C – učitelji, ki ne poučujejo vsebine zdravje človeka ali nanjo niso dobro pripravljeni 

D – učitelji, ki so dobro pripravljeni na poučevanje vsebine zdravje človeka 

 

Statistično značilna povezanost med spolom in izbiro odgovorov učencev na vprašanje o 

ohranjanju dobre higiene zob je bila ugotovljena pri kategoriji 'zdrava prehrana' (χ2 = 6,379,  

df = 1, p = 0,012), kjer je omenjeni odgovor izbralo več deklic (35,7 %) kot dečkov (24,4 %). 

Statistično značilna povezanost se je pojavila tudi pri nepoznavanju odgovora na vprašanje o 

higieni zob in spolom, saj na vprašanje odgovora ni poznalo več dečkov (8,6 %) kot deklic  

(1,4 %).   

Pri vprašanju o higieni zob ni bila ugotovljena nobena statistično značilna povezanost med 

izbirami odgovorov učencev in samozavestjo učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin ter 

izbirami odgovorov učencev in pripravljenostjo učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka.  

 
Tabela 18: Predstave učencev 4. razredov o pomenu pitja tekočine glede na spol 

D 20 4,9 % 

 

S041301 

Za ohranitev zdravja bi ljudje morali vsak dan piti veliko tekočine, na primer vodo. Pojasni, 

zakaj.  

KATEGORIJE Spremenljivka f f  % Χ2 df p 

izločanje 

škodljivih snovi 

M 4 1,9 % 0,095 1 0,758 

Ž 5 2,3 % 

 

preprečevanje 

dehidracije 

M 41 19,6 % 0,928 1 0,335 

Ž 50 23,5 % 

nadomestitev 

izgubljene 

tekočine 

M 5 2,4 % 0,134 1 0,715 

Ž 4 1,9 % 

preprečitev 

izsušitve 

M 8 3,8 % 5,700 1 0,017 

Ž 1 0,5 % 

brez vode ni 

življenja 

M 76 36,4 % 1,621 1 0,203 

Ž 65 30,5 % 

naše telo in 

celice 

potrebujejo 

vodo, telo je iz 

vode 

M 36 16,9 % 0,519 1 0,471 

Ž 30 14,4 % 

ohranjanje 

zdravja 

M 37 17,7 % 1,012 1 0,314 

Ž 46 21,6 % 

da nam energijo M 10 4,8 % 0,065 1 0,326 

Ž 15 7,0 % 

drugo M 19 9,1 % 1,396 1 0,237 

Ž 27 12,7 % 
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N = 422, M = 209, Ž = 213 

Tabela 19: Predstave učencev 4. razredov o pomenu pitja tekočine glede na samozavest učiteljev pri poučevanju naravoslovnih 

vsebin 

KATEGORIJE Spremenljivka f f  % Χ2 df p 

izločanje 

škodljivih snovi 

A 4 1,6 % 0,892 1 0,345 

B 5 2,9 % 

preprečevanje 

dehidracije 

A 53 21,0 % 0,105 1 0,746 

B 38 22,4 % 

nadomestitev 

izgubljene 

tekočine 

A 6 2,4 % 0,185 1 0,667 

B 3 1,8 % 

preprečitev 

izsušitve 

A 4 1,6 % 0,892 1 0,345 

B 5 2,9 % 

brez vode ni 

življenja 

A 82 32,5 % 0,214 1 0,644 

B 59 34,7 % 

naše telo in 

celice 

potrebujejo 

vodo, telo je iz 

vode 

A 39 15,5 % 0,013 1 0,910 

B 27 15,9 % 

ohranjanje 

zdravja 

A 65 25,8 % 14,955 1 0,000 

B 18 10,6 % 

da nam energijo A 19 7,5 % 2,929 1 0,087 

B 6 3,5 % 

drugo A 27 10,7 % 0,022 1 0,881 

B 19 11,2 % 

brez odgovora A 13 5,2 % 1,604 1 0,205 

B 14 8,2 % 

N = 422, A = 252, B = 170 

A – skupina učiteljev, ki so bolj samozavestni pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

B – skupina učiteljev, ki je manj samozavestna pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

 

Tabela 20: Predstave učencev 4. razredov o pomenu pitja tekočine glede na pripravljenost učiteljev na poučevanje vsebine 

zdravje človeka 

brez odgovora M 15 7,2 % 0,410 1 0,517 

Ž 12 5,6 % 

KATEGORIJE Spremenljivka f f % Χ2 df p 

izločanje 

škodljivih snovi 

C 0 0,0 % 0,292 1 0,589 

D 9 2,2 % 

preprečevanje 

dehidracije 

C 2 15,4 % 0,303 1 0,582 

D 89 21,8 % 

C 0 0,0 % 0,292 1 0,589 
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N = 422, C = 13, D = 409 

C – učitelji, ki ne poučujejo vsebine zdravje človeka ali nanjo niso dobro pripravljeni 

D – učitelji, ki so dobro pripravljeni na poučevanje vsebine zdravje človeka 

Statistično značilna povezanost med spolom in izbiro odgovorov učencev na vprašanje o pomenu 

pitja tekočine je bila ugotovljena pri odgovoru 'preprečitev izsušitve' (χ2 = 5,700, df = 1,  

p = 0,017), kjer je omenjeno kategorijo izbralo več dečkov (3,8 %) kot deklic (0,5 %). Statistično 

značilna povezanost se je pojavila tudi med izbirami odgovorov učencev in samozavestjo učiteljev 

pri poučevanju naravoslovnih vsebin, in sicer pri odgovoru 'ohranjanje zdravja' (χ2 = 14,955,  

df = 1, p ≤ 0,005), kjer je omenjeni odgovor izbralo več učencev, katerih učitelji se čutijo 

samozavestne pri poučevanju naravoslovnih vsebin (25,8 %) kot učencev, katerih učitelji se ne 

počutijo samozavestne pri poučevanju naravoslovnih vsebin (10,6 %).  

Pri vprašanju o pomenu pitja vode ni bila ugotovljena nobena statistično značilna povezanost med 

izbirami odgovorov učencev in pripravljenostjo učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka.  

 

OPOMBA: Ob analizi statistično značilne povezanosti med izbirami odgovorov učencev na vseh 

šest vprašanj in pripravljenostjo učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka velja opozoriti, 

da je bila skupina učiteljev, ki je bila slabo pripravljena na poučevanje vsebine zdravje človeka ali 

te vsebine sploh ni poučevala, premajhna, da bi bile statistično značilne povezanosti sploh lahko 

ugotovljene. 

  

nadomestitev 

izgubljene 

tekočine 

D 9 2,2 % 

preprečitev 

izsušitve 

C 0 0,0 % 0,292 1 0,589 

D 9 2,2 % 

brez vode ni 

življenja 

C 4 30,8 % 0,042 1 0,837 

D 137 33,5 % 

naše telo in 

celice 

potrebujejo 

vodo, telo je iz 

vode 

C 2 15,4 % 0,001 1 0,979 

D 64 15,6 % 

ohranjanje 

zdravja 

C 3 23,1 % 0,099 1 0,753 

D 80 19,6 % 

da nam energijo C 1 7,7 % 0,075 1 0,784 

D 24 5,9 % 

drugo C 0 0,0 % 1,641 1 0,200 

D 46 11,2 % 

brez odgovora C 2 15,4 % 1,809 1 0,178 

D 25 6,1 % 
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4. DISKUSIJA 
 
V raziskavi smo analizirali odgovore četrtošolcev slovenskih osnovnih šol na naloge, ki 

vključujejo tematiko osebno zdravje in higiena, ki so jih podajali ob reševanju preizkusov znanja 

raziskave TIMSS 2015. Zanimalo nas je, kakšne so predstave četrtošolcev o posledicah slabe skrbi 

za kožo, o prenosu nalezljivih bolezni, o telesnih spremembah pri športni aktivnosti, o ohranjanju 

človekovega dobrega telesnega zdravja, o higieni zob ter o pomenu pitja tekočin. Prav tako nas je 

zanimalo, ali se pojavljajo razlike med predstavami četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni 

glede na spol, kako na predstave četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni vpliva  samozavest 

njihovih učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin ter kako na predstave četrtošolcev o 

osebnem zdravju in higieni vpliva pripravljenost učiteljev na poučevanje vsebin o zdravju 

človeka.   

V nadaljevanju so opisani in komentirani ključni rezultati raziskave, razdeljeni po raziskovalnih 

ciljih. 

 

4.1.  PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O POSLEDICAH SLABE SKRBI ZA 

KOŽO 

 
V raziskavi smo ugotovili, da četrtošolci dobro poznajo posledice slabe skrbi za kožo, saj so bili 

najpogostejši odgovori učencev na vprašanje Kaj se lahko zgodi s kožo človeka, ki je dolgo na 

soncu in si kože ni zaščitil? pravilni. Najpogostejši odgovor na vprašanje je bil, da ljudje ob 

prekomerni izpostavljenosti soncu dobimo opekline, kamor spadajo pordela koža, mehurji, 

luščenje kože, potemnitev kože ipd. Vse to so posledice, ki so vidne in s katerimi imajo učenci 

izkušnje iz svojih življenj. Že Vigotski (1977) je poudaril, da učenci lažje ponotranjijo nekatere 

znanstvene pojme oziroma razlage, če so ti vezani na konkretne izkušnje otrok. Učenci četrtih 

razredov imajo za seboj štiri leta izobraževanja, vezanega na skrb za zdravje. Opekline so posredno 

in neposredno vključene v njihovo izobraževanje – v sklopu pouka se učenci učijo prepoznavati 

nevarne situacije doma in v prostem času in se jim izogibati ter se seznanijo s preprečevanjem 

bolezni (Program osnovna šola spoznavanje okolja. Učni načrt, 2011). V sklopu Vzgoje za zdravje 

se o opeklinah pogovarjajo predvsem pri prvi pomoči in sanaciji opeklin (Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, 2019).  

Odgovor, vezan na kožnega raka, je bil peti najpogostejši (5 %), medtem ko je bil v navodilih za 

ocenjevanje pravilnosti rešitev naravoslovnih nalog TIMSS 2015 naveden kot najbolj pričakovan 

odgovor (Pavešić in Svetlik, 2016). To bolezensko stanje učencem četrtih razredov ni toliko 

poznano, z njim nimajo toliko osebnih izkušenj kot z opeklinami in drugimi vidnimi posledicami 

prekomerne izpostavljenosti soncu.  

Naša raziskava je ugotovila tudi prisotnost nekaterih napačnih predstav učencev, kot so, da se koža 

ob prekomerni izpostavljenosti soncu stopi in koža se zažge. To so predstave, ki so nastale z osebno 

razlago izkušenj in se učencem zdijo smiselne, ker niso v nasprotju z njihovo že ustvarjeno 

pojmovno strukturo (Krnel 1993) – sonce je vroče in »topi« snovi, ob prisotnosti vročine se snovi 
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zažgejo ipd. Gre za pretirano poenostavljanje in posploševanje nekaterih pojavov (Hershey, 1995). 

 

4.2.  PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O PRENOSU NALEZLJIVIH BOLEZNI  

 
Ugotovili smo, da imajo učenci večinoma nepopolno izoblikovane predstave o prenosu nalezljivih 

bolezni. Dvajset odstotkov zbranih odgovorov učencev na vprašanje Kako lahko dobiš bolezen od 

nekoga, ki kašlja blizu tebe? nakazuje, da učenci razumejo, da se bolezni prenašajo z mikrobi 

(virusi, bakterijami, bacili), ki od obolele osebe po zraku pridejo do nas in vstopijo v naše telo. 

Učenci se v sklopu Vzgoje za zdravje že v drugem razredu naučijo pomena osebne higiene in njene 

vloge pri preprečevanju nastanka in širjenja bolezni (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019). 

Eden izmed učnih ciljev tretjega razreda osnovne šole je, da učenci vedo, da bolezni povzročajo 

majhna bitja (mikrobi), ki se lahko razširjajo na ljudi (Program osnovna šola spoznavanje okolja. 

Učni načrt, 2011). Spoznajo tudi različne bolezni, za katerimi lahko ljudje zbolimo in načine 

preprečevanja le-teh. 

Ostali odgovori učencev in njihove predstave so bodisi nepopolne ali celo napačne. Med 

nepopolne predstave spadajo odgovori, ki sicer vključujejo vednost učencev, da bolezen prenašajo 

mikrobi, vendar ne pojasnijo, kako. Takšna odgovora sta na primer Zaradi bacilov, virusov, 

bakterij (9 %) in Izkašljana vsebina (slina, kapljice, mikrobi) pride na telo (15 %). Med napačne 

predstave uvrščamo odgovore, ki sploh ne omenjajo mikrobov kot povzročiteljev prenosa bolezni, 

temveč navajajo druge vzroke, kot so bližina okuženega (9 %), dotik enakih predmetov (6 %), 

odsotnost roke pred usti med kašljanjem (8 %) in samo kašljanje okuženega v smeri drugega 

človeka (25 %). 

Mikroorganizmi so bitja, ki so prostemu očesu nevidna, zaradi česar si jih učenci težko 

predstavljajo. Raziskave kažejo, da so mikroorganizmi po mnenju mlajših otrok majhne živali, na 

primer mali črvički in hrošči, ki povzročajo bolezni. Opredeljujejo jih kot nevarne ali neprijetne, 

narišejo jih kot grozne, temne s človeškimi okončinami, zobmi ipd. Takšne so in več kot imajo 

izkušanj z boleznimi, bolj negativna je njihova predstava o mikroorganizmih (Byrne in Grace, 

2018). Najpogostejši vzrok za nepopolne oziroma napačne predstave so pretirano poenostavljanje, 

uporaba neustreznega izrazoslovja in zavajajoče razlage (Hershey 1995) ter otrokov antropomorfni 

pogled na svet (Prokop idr., 2007).  

 

4.3.  PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O TELESNIH SPREMEMBAH PRI 

ŠPORTNI AKTIVNOSTI 

 
Četrtošolci so izkazali dobro poznavanje sprememb v telesu pri športni aktivnosti, saj so bili 

njihovi odgovori večinoma pravilni. Najpogosteje so navajali potenje (34 %), ostali najpogostejši 

odgovori pa so bili utrujenost (30 %), bolečine (25 %), zadihanost (19 %), pospešen utrip srca  

(17 %) in žeja (15 %). Tudi pri odgovarjanju na vprašanje o telesnih spremembah pri teku so učenci 

lahko izhajali iz lastnih izkušenj, ki jih imajo na tem področju veliko, saj se redno telesno gibajo 

vsaj v sklopu pouka športa. Učenci so lahko poznane pojme povezali s konkretnimi izkušnjami iz 



50 
 

svojega življenja in bili aktivno udeleženi v konstrukcijo svojega znanja (Marentič Požarnik, 

2003). Eden izmed ciljev naravoslovja in tehnike v četrtem razredu je povezan z zastavljenim 

vprašanjem v raziskavi, in sicer se učenci učijo načrtovati in izvesti preprosto raziskavo, s katero 

ugotavljajo, kako se spreminja srčni utrip s telesnim naporom (Program osnovna šola naravoslovje 

in tehnika. Učni načrt, 2011). 

 

4.4.  PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O NAČINIH OHRANJANJA DOBREGA 

TELESNEGA ZDRAVJA 

 
Tudi na tem področju smo z raziskavo ugotovili, da imajo četrtošolci zelo dobre predstave o tem, 

kaj je dobro za naše zdravje. Najpogostejša odgovora sta  vezana na raznoliko prehrano (50 %) in 

telovadbo oziroma gibanje (36 %).  Pozitiven vpliv raznolike prehrane in telesne vadbe na zdravje 

je vključen večkrat v učnih načrtih osnovnošolskega kurikuluma. Eden izmed ciljev v prvem in 

drugem razredu osnovne šole se glasi, da učenci vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne 

vaje in počitek omogočajo rast in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje. V tretjem razredu 

se učenci učijo o snoveh v hrani, ki so nujne za pravilno delovanje in gibanje telesa in njegovo rast 

(Program osnovna šola spoznavanje okolja. Učni načrt, 2011). To znanje še nadgradijo v četrtem 

razredu, ko se učijo o pomenu hrane za naše telo (Program osnovna šola naravoslovje in tehnika. 

Učni načrt, 2011). V sklopu športa spoznajo in razumejo tudi pomen vpliva redne in dovolj 

intenzivne športne vadbe na zdravje in dobro počutje človeka (UN ŠPO). Tudi v sklopu Vzgoje za 

zdravje se učenci že v prvem razredu učijo o pomenu zdravih navad s področja prehrane, telesne 

dejavnosti in počitka in to znanje poglabljajo v tretjem (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019).  

Kljub temu, da se vnos tekočine in počitek omenjata tako v učnih ciljih osnovnošolskih učnih 

načrtov kot v vsebinah Vzgoje za zdravje, je bil vnos tekočin znotraj odgovorov omenjen le v 

desetih odstotkih, počitek pa le v dveh.  

Tudi slabe navade, kot so kajenje, uživanje alkohola in drog, so redno vključene v izobraževanje 

učencev od prvega do 4. razreda, vendar pa se je odgovor Izogibanje škodljivim navadam v naši 

raziskavi pojavil le v treh odstotkih.  

V raziskavi so učenci morali svoje navedbe pod vprašanje o tem, kateri so načini ohranjanja 

človekovega dobrega zdravja, tudi pojasniti. Ugotovili smo, da je večina pojasnitev učencev 

nepopolnih ali celo napačnih. Kot je pojasnil že Vigotski (1977), je ustvarjanje znanstvenih 

pojmovanj in predstav na višjem nivoju mišljenja kot razvoj intuitivnih in vsakodnevnih pojmov. 

Pojasnjevanje odgovorov izkaže razumevanje in sintezo, kar je učencem predstavljalo velik izziv.  

Raziskave kažejo, da imata izobraževanje in posledično znanje o zdravju velik vpliv na naše 

vedenje in odnos do zdravja (Stephens, 1973). Raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem 

obdobju 2018 je pokazala, da je le petina sodelujočih mladostnikov v raziskavi (20,4 %) redno 

aktivna vsak dan v tednu. Kar 50 % odgovorov učencev v naši raziskavi je kot enega izmed načinov 

ohranjanja dobrega telesnega zdravja navedlo zdravo in raznoliko prehrano in v svojih pojasnitvah 

so učenci najpogosteje navajali predvsem nujnost uživanja sadja in zelenjave. V raziskavi so še 
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ugotovili, da manj kot polovica otrok in mladostnikov (39,8 %) uživa sadje in nekaj več kot tretjina 

(35,9 %) uživa zelenjavo vsak dan. 

 

4.5.  PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O HIGIENI ZOB 

 
Zobozdravstvena vzgoja predstavlja del zobne preventivne dejavnosti za otroke in mladino, z 

namenom ohranjanja in povrnitve ustnega zdravja (Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, 2011). 

Higiena zob je tema, ki je vključena tako v formalno izobraževanje in se pojavlja znotraj učnih 

načrtov kot tudi v neformalno izobraževanje učencev prvih in drugih razredov v sklopu Vzgoje za 

zdravje in ustno zdravje za osnovnošolce (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019). O ustni 

higieni se posebej natančno učijo učenci četrtih razredov v sklopu naravoslovja in tehnike. Učenci 

naj bi znali utemeljiti pomen zdravih zob in osebne higiene pri preprečevanju bolezni (Program 

osnovna šola naravoslovje in tehnika. Učni načrt, 2011). Vsako leto v 98 odstotkih slovenskih 

osnovnih šol na razredni stopnji poteka tudi Tekmovanje za zdrave zobe ob zdravi prehrani, znotraj 

katerega poteka izobraževanje o nujnosti in vplivu redne in pravilne ustne higiene na preprečevanje 

zobnih in drugih bolezni v ustni votlini (Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, 2011). Učenci so v 

skladu z naštetim v naši raziskavi izkazali dobro poznavanje higiene zob. 33 % odgovorov učencev 

kot način, kako lahko poleg ščetkanja še poskrbimo za svoje zobe, omenja izogibanje sladki hrani, 

29 % odstotkov uživanje zdrave prehrane, 23 % redne preglede pri zobozdravniku, 13 % uporabo 

zobne nitke. Predvidevamo, da so pravilne predstave učencev na tem področju posledica izhajanja 

iz lastnih življenjskih izkušenj. Raziskava Z življenjskim slogom povezana vedenja tudi potrjuje, 

da si kar 70 % otrok in mladostnikov ščetka zobe večkrat na dan. 

Ugotovili smo tudi nekaj napačnih predstav. Učenci so pogosto navajali, da lahko zobe čistimo z 

jabolkom. Verjetno gre tukaj za pretirano posploševanje in nezmožnost ustreznega formiranja 

povezav že naučenih pojmov z novo pridobljenimi (Subayani, 2016). Učenci so namreč 

najverjetneje povezali znan slovenski pregovor eno jabolko na dan odžene zdravnika stran o 

splošnem zdravju z ustno higieno.  

 

4.6.  PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O POMENU PITJA TEKOČIN 

 
V raziskavi smo ugotovili, da imajo četrtošolci nepopolne predstave o pomenu pitja tekočin. 

Večina zbranih odgovorov na vprašanje zakaj bi morali ljudje za ohranitev zdravja piti dovolj 

tekočine? se nanaša na pogosto uporabljeno frazo “brez vode ni življenja”, ki je sicer resnična, 

vendar v popolnosti ne odgovarja na zastavljeno vprašanje. Tudi Krnel (1993) ugotavlja, da se 

pogosto pojavlja soobstoj posameznih intuitivnih predstav in znanstvenih predstav. Enako velja za 

še enega izmed pogosto navedenih odgovorov učencev (15 %) – naše telo in celice potrebujejo 

vodo, telo je iz vode. 

Zanimivo je, da sta bila nadomestitev izgubljene tekočine in izločanje škodljivih snovi iz telesa, 

ki sodita med pravilne odgovore, v naši raziskavi navedena le v dveh odstotkih. Učni načrt za 

naravoslovje in tehniko (2011) v četrtem razredu sicer vključuje učni cilj, ki se nanaša prav na 
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navedena odgovora – učenci znajo razložiti pomen izločanja vode z nerabnimi snovmi iz telesa. 

Predvidevamo, da učenci teh konceptov še niso ponotranjili, morda tudi zato, ker odgovora nista 

neposredno vezana na njihove osebne izkušnje, kot na primer sama dehidracija telesa, s katero so 

se učenci najverjetneje že srečali v svojem življenju. Znanstveni pojmi se, kot navaja Vigotski 

(1977) razvijajo in oblikujejo od sestavljenih in višjih značilnosti, ki izhajajo iz posredne razlage 

pojma, k elementarnim in nižjim značilnostim, torej povezovanju pojma z izkušnjami.  

Učenci imajo na tem področju tudi nekaj napačnih predstav. 6 odstotkov odgovorov kaže na to, da 

učenci menijo, da nam voda daje moč. Najverjetneje so zaradi pretiranega posploševanja lastnosti 

hrane prenesli na tekočino.  

 

4.7.  VPLIV SPOLA NA PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O OSEBNEM 

ZDRAVJU IN HIGIENI 

 
Ugotoviti smo želeli, ali sploh in v kolikšni meri spol vpliva na predstave četrtošolcev o osebnem 

zdravju in higieni. Naši rezultati kažejo, da so se pri devetih posameznih odgovorih pokazale 

statistično pomembne razlike med dečki in deklicami. Odgovori, ki jih je navedlo več dečkov kot 

deklic so: pri vprašanju o posledicah slabe skrbi za kožo koža potemni , pri vprašanju o telesnih 

spremembah pri športni aktivnosti glavobol in pri vprašanju o pomenu pitja tekočine 

preprečevanje izsušitve. Pri vprašanju o higieni zob več dečkov kot deklic ni navedlo odgovora na 

to vprašanje.  

Odgovori, ki jih je navedlo več deklic kot dečkov so: pri vprašanju o posledicah slabe skrbi za 

kožo koža se lušči, pri vprašanju o prenosu nalezljivih bolezni izkašljana vsebina (kapljice, slina, 

mikrobi) pridejo na telo in oboleli blizu mene, pri vprašanju o telesnih spremembah pri športni 

aktivnosti zadihanost in pri vprašanju o higieni zob zdrava prehrana.  

Če posamezne predstave, pri katerih so se pokazale statistično pomembne razlike glede na spol, 

označimo kot pravilne/znanstvene in druge napačne ali intuitivne, ugotovimo, da je bil delež 

deklic, ki je navajal pravilnejše odgovore oziroma imel pravilnejše predstave o posameznih 

tematikah, povezanih z zdravjem, večji kot delež dečkov. Svetlik (2017) v Naravoslovnem znanju 

četrtošolcev v raziskavi TIMSS 2015 navaja, da razlike med dosežki deklic in dečkov na 

posameznih vsebinskih lestvicah kažejo na višji dosežek dečkov od deklic iz vsebin nežive narave 

in iz vsebin ved o Zemlji, iz vsebin žive narave (kamor spada tudi tematika zdravja in osebne 

higiene) pa razlik v dosežku deklic in dečkov ni bilo.  

 

4.8.  VPLIV SAMOZAVESTI UČITELJEV PRI POUČEVANJU 

NARAVOSLOVNIH VSEBIN NA PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O 

OSEBNEM ZDRAVJU IN HIGIENI 

 
V raziskavi nas je zanimalo, kako samozavest učiteljev pri poučevanju naravoslovnih vsebin 

vpliva na predstave četrtošolcev o osebnem zdravju in higieni in ugotovili, da so se statistično 

pomembne razlike med izbranimi odgovori učencev in samozavestjo učiteljev pri poučevanju 
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naravoslovnih vsebin pojavile pri dveh odgovorih, in sicer je odgovor na vprašanje o načinih 

ohranjanja človekovega dobrega zdravja izogibanje zelo škodljivim razvadam (alkohol, kajenje, 

droge) navedlo več učencev, katerih učitelj spada v skupino učiteljev, ki se počutijo samozavestni 

pri poučevanju naravoslovnih vsebin. Prav tako je pri vprašanju o pomenu pitja tekočin odgovor 

ohranjanje zdravja izbralo več učencev, katerih učitelji so samozavestni pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin.   

Pavešić in Svetlik (2016) poudarjata, da učitelji v raziskavi TIMSS sami po sebi niso vzorec, pač 

pa njihovi odgovori opisujejo značilnosti učenja naravoslovja reprezentativnega vzorca učencev.  

Pridobljeni rezultati v naši raziskavi niso v skladu z našimi pričakovanji, saj smo predvidevali, da 

bo ugotovljenih več statistično pomembnih razlik med odgovori učencev glede na to, ali jih je 

poučeval učitelj, ki je samozavesten pri podajanju naravoslovnih tematik ali tisti, ki ni.   

 

4.9.  VPLIV PRIPRAVLJENOSTI UČITELJEV NA POUČEVANJE VSEBIN O 

ZDRAVJU IN HIGIENI NA PREDSTAVE ČETRTOŠOLCEV O OSEBNEM 

ZDRAVJU IN HIGIENI 

 
Ugotoviti smo želeli, kako pripravljenost učiteljev na poučevanje vsebin o zdravju in higieni vpliva 

na predstave učencev o osebnem zdravju in higieni. Učitelji so v sklopu raziskave TIMSS 2015 

izpolnili vprašalnike, v katerih so se opredelili, kako dobro so pripravljeni na poučevanje vsebin 

iz zdravja človeka in ali to snov sploh poučujejo.   

Pri nobenem od vprašanj ni bila ugotovljena statistično značilna povezanost med izbirami 

odgovorov učencev in pripravljenostjo učiteljev na poučevanje vsebine zdravje človeka. Pri tem 

je nujno opozoriti, da je bila skupina učiteljev, ki je bila slabo pripravljena na poučevanje vsebine 

zdravje človeka ali te vsebine sploh ni poučevala, premajhna, da bi bile statistično značilne 

povezanosti sploh lahko ugotovljene.   
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5. SKLEP 
 
S pomočjo raziskave smo ugotovili, da so imeli leta 2015 učenci četrtih razredov slovenskih 

osnovnih šol relativno dobre predstave o osebnem zdravju in higieni, kar je posledica vključenosti 

teh tematik v formalno izobraževanje v osnovni šoli in dopolnjeno z neformalnim izobraževanjem 

v obliki preventivnega zdravstvenega varstva pod okriljem NIJZ, ki izvaja program Vzgoja za 

zdravje v vseh razredih devetletne osnovne šole. 
 

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja smo ugotovili, da učenci dobro poznajo posledice 

slabe skrbi za kožo, predvsem tiste, ki so vidne navzven in s katerimi imajo izkušnje iz lastnih 

življenj. Ugotovili smo tudi prisotnost nekaterih napačnih predstav, ki so posledica pretiranega 

posploševanja in poenostavljanja nekaterih naravnih pojavov.   

  

Ugotovitve drugega raziskovalnega vprašanja kažejo, da imajo učenci večinoma nepopolno 

izoblikovane predstave o prenosu nalezljivih bolezni. Načini prenosa nalezljivih bolezni so dobro 

pokriti v učnih načrtih slovenskih javnih osnovnih šol, prav tako je vsebina večkrat obravnavana 

v sklopu Vzgoje za zdravje, vendar pa zaradi abstraktnosti tematike in nezmožnosti predstavljanja 

in izhajanja iz lastnih izkušenj učenci pogosto nepopolno izoblikujejo svoje predstave o prenosu 

in delovanju mikrobov. Zanimivo bi bilo izpeljati poglobljeno raziskavo o razumevanju prenosa 

nalezljivih bolezni sedaj, v obdobju pandemije covid-19, ko so bili otroci z vseh strani oblegani z 

informacijami o prenosu virusa in načinih preprečevanja širjenja bolezni.   

  

Tretje raziskovalno vprašanje nam je omogočilo vpogled v predstave četrtošolcev o telesnih 

spremembah pri športni aktivnosti. Ugotovili smo, da imajo o tej tematiki učenci večinoma 

pravilno izoblikovane predstave, saj lahko izhajajo iz lastnih izkušenj.   

  

V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja so rezultati raziskave pokazali, da dobro poznajo 

načine ohranjanja svojega dobrega telesnega zdravja, najverjetneje zaradi dobre pokritosti 

tematike v učnih načrtih in drugih neformalnih oblikah zdravstvenega izobraževanja. Pri tem 

vprašanju so morali učenci svoje navedbe podkrepiti še s pojasnitvami, kar pa jim je predstavljalo 

izziv. Iz tega izhaja predpostavka, da učencem manjka poglobljeno razumevanje snovi, na kar 

morajo biti učitelji in ostali izvajalci zdravstvenih izobraževanj še posebej pozorni. Prav tako smo 

ugotovili, da kljub dobremu poznavanju tematike, otroci ne prenesejo svojega znanja v prakso, saj 

se veliko manjši delež otrok in mladostnikov kasneje v življenju ravna v skladu z njim.  

  

Ugotovili smo tudi, da so četrtošolci izkazali dobro poznavanje tematike higiene zob, kar smo 

raziskovali v sklopu petega raziskovalnega vprašanja. Tudi tukaj lahko potegnemo vzporednice 

s tem, da je njihovo dobro poznavanje tematike povezano z vključenostjo tematike v formalne in 

neformalne oblike izobraževanja otrok od 1. do 4. razreda.   
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Največ napačnih oziroma nepopolnih predstav smo ugotovili pri šestem raziskovalnem 

vprašanju. Učenci nimajo dobrega razumevanja pomena vnosa tekočin v svoje telo, kar je 

zaskrbljujoče in nepričakovano, glede na to, da je tekočina, tako kot prehrana, ključna za naše 

zdravje in tudi preživetje. Tematika je vključena v učni načrt četrtih razredov javnih osnovnih šol, 

vendar pa predvidevamo, da se pomena vnosa tekočin v naše telo in vpliva slednjega na zdravje 

ne omenja in ne poudarja tako pogosto kot pomena zdrave prehrane in redne telesne dejavnosti. 

To je relevanten podatek za vse učitelje in druge izvajalce zdravstvenih izobraževanj, da bi bilo 

potrebno tej tematiki nameniti več pozornosti.   

  

Na osnovi rezultatov smo v sklopu sedmega raziskovalnega vprašanja spoznali, da so dekleta 

podajala nekoliko pravilnejše odgovore od dečkov. 

  

Rezultati osmega raziskovalnega vprašanja kažejo, da samozavest učiteljev pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin nima opaznega vpliva na predstave učencev o osebnem zdravju in higieni. 

Zanimivo bi bilo izpeljati bolj poglobljeno raziskavo na to temo, kjer bi podrobneje določili 

spremenljivke samozavesti učiteljev.   

  

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nismo dobili vpogleda v to, kako in v kolikšni meri 

pripravljenost učiteljev vpliva na predstave učencev o zdravju in higieni, saj je bila skupina 

učiteljev, ki te tematike ne poučuje ali pa nanjo ni dobro pripravljena tako majhna, da statistično 

pomembnih razlik ni bilo mogoče ugotoviti. Dobili pa smo nepričakovan, a pozitiven podatek, ki 

priča o tem, da je večina slovenskih učiteljev dobro pripravljena na poučevanje vsebin povezanih 

z zdravjem.   

   

Rezultati naše raziskave so omogočili vpogled v vsebino predstav četrtošolcev o osebnem zdravju 

in higieni, ne le vpogled v to, ali so njihovi odgovori na vprašanja pravilni ali ne. Ti podatki lahko 

učiteljem kažejo, kje imajo učenci pri razumevanju pomembne tematike osebnega zdravja in 

higiene največje težave. Z napačnimi predstavami se morajo izvajalci zdravstvene vzgoje začeti 

ukvarjati že zelo zgodaj, saj je to ključnega pomena za njihovo odpravljanje in onemogočanje 

oviranja gradnje naravoslovnega znanja. Posledica pravilnih predstav o zdravju in higieni bo tudi 

vplivala na z zdravjem povezana vedenja otrok skozi svoje življenje. 

V nadaljevanju bi bilo zanimivo izvesti podobno raziskavo na vzorcu četrtošolcev po pandemiji 

virusa covid-19, ko je vrednota zdravja postala še pomembnejša, hkrati pa smo bili vsi oblegani z 

ogromno informacijami o skrbi za svoje zdravje. 

Prav tako bi bilo vsako posamezno raziskovalno vprašanje naše raziskave zanimiva iztočnica za 

podrobnejše nadaljnje raziskave in pridobivanje poglobljenega vpogleda v napačne predstave in 

vzroke zanje. 
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