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POVZETEK
V moji raziskovalni nalogi vam bom povedala nekaj več o puberteti z vidika zdravnice in nas,
najstnikov. Beseda bo tekla tudi o spolnosti, kontracepciji, spreminjanju telesa in predvsem o
problemih najstnikov.
V teoretičnem delu se naloga usmeri v intervju z Ido Rus dr. med. spec. pediatrije. Naredila
sem tudi anketni vprašalnik, ki so ga izpolnili učenci šestega in osmega razreda osnovne
šole Žiri.
Ključne besede: puberteta, menstruacija, izliv semenske tekočine, spolnost, odraščanje

Slika 1: Obnašanje najstnikov do staršev

ZAHVALA
Najprej se zahvaljujem svoji mentorici ga. Mojci Miklavčič, ki mi je pomagala in nudila pomoč
pri izdelovanju raziskovalne naloge, za katero sem se odločila.
Zahvaljujem se tudi vsem učencem, ki so resno izpolnili anketni vprašalnik in mi pri tem
pomagali narediti korak naprej do zastavljenega cilja.
Hvala tudi Idi Rus dr. med. spec. pediatrije za potrpljenje in čas, ki ga je porabila za
vprašanja.
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1. UVOD
V tej raziskovalni nalogi sem želela izvedeti, koliko znanja o puberteti imajo 11 in 13-letniki.
Ali se najstniki izogibajo tej temi, čeprav je puberteta nekaj čisto normalnega. To področje
me že dlje časa zanima, zato sem se želela naučiti še kaj več o puberteti ter o tem seznaniti
še ostale ljudi, predvsem pa najstnike, ki so trenutno v tem obdobju ter vse ostale, ki še niso
prestopili praga pubertete. Mislim, da je potrebno spregovoriti o tej temi, ker se po mojem
mnenju velika večina najstnikov izogiba tej temi.
Spoznati pa sem želela tudi delo, ki ga potrebuješ pri raziskovanju. Poleg tega pa sem
pridobila veliko novih izkušenj.
Postavila sem si tudi pet hipotez, ki jih bom raziskala:
1. Hipoteza: Dekleta imajo več znanja o puberteti kot fantje.
2. Hipoteza: Učenci se pogovoru o puberteti, spolnosti, menstruaciji… izogibajo.
3. Hipoteza: 13-letniki so bolj ozaveščeni o spolnosti kot 11-letniki.
4. Hipoteza: 13-letniki so na celotno anketo odgovorili pravilno, saj so se o puberteti ravnokar
učili.
5. Hipoteza: 11-letnice so že seznanjene z menstruacijo.
V svoji raziskovalni nalogi sem poleg anket in intervjuja z Ido Rus dr. med. spec. pediatrije
predstavila tudi svoje odraščanje od rojstva pa vse do začetka pubertete.
Cilj raziskovalne naloge je, da bi najstniki spoznali, da je puberteta nekaj čisto normalnega in
da niso edini, ki bodo šli čez to obdobje.

Slika 2: Slika prikazuje, da je puberteta prehod iz otroštva v odraslega človeka

4

Bogataj, T.: Puberteta, pa to …: raziskovalna naloga. Osnovna šola Žiri, 2019

2. TEORETIČNI DEL
2.1.

PUBERTETA

Puberteta je življenjsko obdobje, ko pride v telesnem in čustvenem pogledu do bliskovitega
preskoka v odraslost. V tem obdobju telo doživlja hitre telesne in hormonske spremembe in
ga pripravljajo za razmnoževanje in rojevanje otrok. Ne, to ne pomeni, da si pripravljen za
starševstvo. Res pa je, da je puberteta znak, da nisi več otrok, kar lahko s sabo prinese tako
veselo pričakovanje kot tudi žalost. Pri fantih se puberteta začne približno med desetim in
štirinajstim letom in traja vse do (približno) dvajsetega leta. Pri dekletih pa se puberteta
začne med dvanajstim in štirinajstim letom in traja (približno) do dvajsetega leta. Za spolno
dozorevanje je značilno:
- Za fante: povečana mišična in kostna masa, telesna masa ter aktivnost in
agresivnost, široka ramena in ozki boki, večje grlo in posledično nižji glas im.
mutiranje, poraščenost spodnjega dela obraza, podpazduhe in osramja, povečana
dejavnost lojnic v koži (akne), moda začnejo proizvajati semenčeca, izliv semenske
tekočine.
- Za dekleta: več podkožne maščobe na prsih, bokih in stegnih, široki boki in ozka
ramena, visok glas, mehkejša koža, povečana dejavnost lojnic v koži (akne),
podpazdušne in sramne dlake, ki tvorijo obliko narobe obrnjenega trikotnika,
menstruacijski cikel, večja natančnost pri urejanju in lepoti.
Za puberteto niso značilne samo telesne spremembe (spolni razvoj), temveč tudi vedenjske.
Pogosto se pojavi uporništvo. Pubertetniki se upirajo staršem, vrstnikom in učiteljem. Med
puberteto mnogi mladi postanejo tudi izredno pozorni na to, kakšni so videti v očeh drugih.
Občutek imajo, kot da jih vsi gledajo in ocenjujejo. In dejstvo, da se na zunaj tako dramatično
spreminjaš, vse skupaj še poslabša. Mogoče je največja čustvena sprememba, ki jo doživiš,
med puberteto ta, da začneš povsem drugače gledati na nasprotni spol.
Med puberteto nekateri opazijo, da jih privlačijo posamezniki istega spola. Velikokrat takšni
občutki čez čas minejo.
Ko si v puberteti, imaš morda občutek, kot da si na vlaku smrti – razburljivo je in obenem
strašljivo. Na puberteto skušaj gledati pozitivno. V resnici gre za telesno in čustveno
preobrazbo, ki jo potrebuješ.

Slika 3: Sprememba med spoloma

5

Bogataj, T.: Puberteta, pa to …: raziskovalna naloga. Osnovna šola Žiri, 2019

2.2.

ODRAŠČANJE

2.2.1. DEKLETA ODRAŠČAJO
Pri dekletih se puberteta pojavi okoli 12. leta starosti. Puberteta se jim začne, ko žleza pod
njihovimi možgani, imenovana hipofiza, pošlje telesu signal, da začne proizvajati posebne
kemične snovi, hormone. Ena teh kemičnih snovi je ženski hormon estrogen. Estrogen imajo
le ženske in je odgovoren za večino sprememb v času pubertete. Spolni razvoj se prične pri
dekletih prej kot pri fantih. Dekleta postajajo v pasu ožja. Boki in stegna se zaoblijo zaradi
nalaganja podkožnih maščob. V tem obdobju jim začnejo rasti dojke. Pod pazduho in okoli
spolnih organov se pojavijo dlačice. Večina ženskih spolnih organov leži v telesu na dnu
trebušne votline. Zunaj so vidne poraščene sramne ustne, pod njimi so male sramne ustne,
ki varujejo vhod v nožnico; vidimo tudi ščegetavček in ustnje sečnice. Nožnica je 10 cm dolg
prehod, ki prehaja v maternico. Na levi in desni strani maternice sta jajcevoda, ki objemata
jajčnik. V koži pričnejo aktivno delovati žleze lojnice, ki lahko povzročijo nastanek in razvoj
aken. V tem obdobju so dekleta zelo občutljiva in se želijo umakniti v svoj svet.

Slika 4: Spreminjanje ženskega telesa

2.2.2. FANTJE ODRAŠČAJO
Kot sem že v uvodu napisala, se fantom puberteta začne pojaviti okoli 10. leta starosti.
Njihovo telo ne raste enakomerno, temveč jim najprej zrastejo noge in roke, nato se
oblikujejo boki, potem zgornji del trupa in njihovo srce podvoji svojo velikost. Pod pazduhami,
okoli spolnega organa in na sprednjem delu obraza jim začnejo rasti dlačice. Fantom se
spremeni tudi glas. Začne jim rasti penis, povečajo in povesijo se jim modne vrečke, v
katerih ležijo moda. V modih začnejo zoreti moške spolne celice imenovana semenčeca, ki
se uskladiščijo v obmodku.

Slika 5: Spreminjanje moškega telesa
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2.3.

MENSTRUACIJA

Najpogosteje se pri dekletih v 12. letu pojavi prva menstruacija, ki jo imenujemo menarha.
Lahko se pojavi tudi že nekaj let prej ali nekaj let pozneje. Na povprečno 28 dni dozori po
eno jajčece (ovulacija), ki potuje iz jajčnika skozi jajcevod proti maternici. Ta ima med
ovulacijo odebeljeno sluznico, ki je bogato prehranjena in pripravljena za ugnezdenje
oplojenega jajčeca. Kadar ne pride do oploditve in se oplojeno jajčece ne ugnezdi, se
sluznica maternice izlušči, kar traja 3-5 dni kot krvavitev. Pripomočki, ki se uporabljajo kot
zaščita pa so tamponi, higienski vložki, menstrualna skodelica, pralni vložki in menstrualne
hlačke.
Tamponi so preprosti in varni za uporabo ter so različnih oblik in velikosti. Izdelani so iz
bombaža in sintetičnih snovi, kar poveča vpojnost. Po odstranitvi tampona iz nožnice lahko
pusti v njej delce, ki lahko poškodujejo nožnico in izsušijo sluznico, zato lahko pride do
okužbe nožnice. Redko ženske zaradi uporabe tamponov doživijo toksičen šok, ker se v
tamponu začnejo razmnoževati bakterije.
Higienski vložki so namenjeni zunanji uporabi, ki je enostavna (prilepite jo na spodnje perilo).
Najprimernejši so bombažni vložki iz nebeljenega in organskega bombaža.
V zadnjem času je vse bolj priljubljena menstrualna skodelica, ki je namenjena večkratni in
notranji uporabi. V skodelici se nabira menstrualna kri. Ko se skodelica napolni, jo preprosto
izpraznite, očistite in ponovno uporabite (prazni se 2-3-krat dnevno). Narejene so iz tekočega
silikona, njena življenjska doba pa traja 5-10 let.
Pralni vložki so lahko narejeni iz bombaža ali bambusa in so odporni na bakterije in glivice.
Treba jih je dnevno menjavati, pred prvo uporabo pa jih je treba oprati, ker jim na ta način
povečamo vpojnost.
Menstrualne hlačke so higienske spodnjice, ki ščitijo proti madeži v času menstruacije.
Izdelane so iz tkanin, ki ne prepuščajo tekočine in so mehke.
Dekletu se lahko pojavi tudi dismenoreja (boleča menstruacija), kar pomeni menstrualne
krče, ki so lahko bodisi zelo mili bodisi takšni, da te popolnoma onesposobijo.
Lahko pa se pojavi tudi amenoreja, ki pomeni popolni izostanek menstruacije in je skoraj
vedno povezana s presnovnimi boleznimi ali s kromosomskimi nepravilnostmi. Popolnoma
normalno je, da dekle še nima menstruacije pri štirinajstih letih.

Slika 6: Zaščita ob menstruaciji
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2.4.

IZLIV SEMENSKE TEKOČINE

Sanje so nekaj, česar ne moremo nadzorovati, zato v spanju sanjamo o vsem mogočem. Ko
smo v puberteti, se pojavijo tudi sanje o spolnosti. Te lahko pri fantih povzročijo spolno
vzburjenje. Fantje pa tudi moški takrat doživijo erekcijo. To pomeni, da v penis po žili arteriji
priteče več krvi. Penis se zato poveča, utrdi in postavi pokonci. Ko moški doseže vrhunec
ugodja ali orgazem, penis izbrizga semensko tekočino. Čisto nič nenavadnega ni, da se to
kdaj zgodi kar med spanjem zaradi sanj. Temu pravimo izliv semenske tekočine ali mokre
sanje.

2.5.

SPOLNOST

Spolni odnos je odnos dveh ljudi nasprotnega oz. istega spola, pri katerem moški vstavi svoj
spolni ud v žensko nožnico. Zaščite, da ne pride do zanositve pri spolnem odnosu so
kondom, kontracepcijske tabletke, maternični vložek, kožni obliži…
Poleg tega, da je spolnost eden izmed načinov, s katerim izkazuješ svojo naklonjenost, je
tudi način širjenja bolezni. Kar precej spolnih bolezni je, ki so skoraj vedno infekcijske in ki se
jih nalezeš le pri spolnem stiku z drugim človekom npr. gonoreja, sifilis, klamidija, herpes,
aids, rak materničnega vratu…
AIDS (sindrom pridobljene imunske nezadostnosti) je pomanjkljivost telesnega imunskega
sistema; to pomeni, da telo izgublja svojo sposobnost braniti se pred različnimi okužbami in
različnimi vrstami raka. To je virusna bolezen in se prenaša le prek krvi in semenske
tekočine, in čeprav so najbolj ogroženi homoseksualni moški in narkomani, ki uporabljajo
skupne igle, so ogroženi tudi heteroseksualni ljudje, če so imel sami ali njihovi partnerji spolni
stik z nosilci aidsa.
Rak materničnega vratu je bolj pogost pri dekletih, ki imajo spolne odnose z več partnerji, kot
pri dekletih, ki nimajo takih stikov. Tveganje je tem večje, čim zgodnejši je pričetek spolnega
življenja.

Slika 7: Zaščita pri spolnem odnosu
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2.6.

OD DOJENČKA DO PUBERTETNICE

Slike prikazujejo moj razvoj od rojstva pa do danes.
Ob rojstvu imamo deklice ženske spolne organe, ki še niso razvili. Imenujemo jih primarni
spolni znaki.

Slika 8: dojenček (2004)

V obdobju otroštva telo počasi raste, se razvija ter se pripravlja na puberteto.

Slika 9: 3-letni otrok (2007)
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Do 10 leta med spoloma ni bistvenih razlik. Fantje in dekleta se ločijo le po zunanjem videzu
(2011).

Slika 10: Med spoloma ni bistvenih sprememb (2011)

Vidni znaki se pojavijo med puberteto med 10 in 14 letom starosti. Hormon gonadotropin, ki
ga izloča žleza hipofiza povzroči zorenje mod pri fantih in zorenje jajčnikov pri dekletih. Od
takrat naprej so na telesu vidne razlike. Dekleta dobijo prvo menstruacijo, fantje pa prvi
spermalni izliv.

Slika 11: Začetek pubertetnice (2014)
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3. RAZISKOVALNI DEL
3.1.

METODOLOGIJA

Razdelila sem 125 anket s tem, da je bilo 6 učencev odsotnih. Torej je bilo vrnjenih 119
anket. Pri 11-letnikih sem bila zelo zadovoljna z njihovimi odgovori, pri 13-letnikih pa sem bila
razočarana, saj so snov o puberteti ravnokar obravnavali pri pouku biologije. Z 11-letniki sem
bila zadovoljna, ker so vedeli skoraj toliko kot 13-letniki, s tem da se o tem sploh še niso učili.
Odločila sem se tudi za intervju z Ido Rus dr. med. spec. pediatrije zato, ker sem želela
izvedeti, kakšen pogled na puberteto imajo zdravniki.

3.1.1. OPIS VZORCA RAZISKAVE
Na začetku sem si izbrala temo in si zatem postavila hipoteze. Nato sem se posvetila anketi,
ker sem menila, da mi bo vzela največ časa, nisem pa bile prepričana, koliko starim
učencem bi jo dala. Najprej sem hotela anketirati 10-letnike in 13-letnike. Glede 10-letnikov
sem bila skeptična. Po naključju sem srečala 10-letnika in mu zastavila par vprašanj o
puberteti. Ker ni odgovoril po mojih pričakovanjih sem povprašala še eno 10-letnico. Tudi z
njenim odgovorom nisem bila zadovoljna. Zato sem se odločila, da anketiram 11 in 13letnike. Anketirala sem 62 11-letnikov (6. razred) in 57 13-letnikov (8. razred). V šestem
razredu je bilo 33 deklet in 29 fantov, v osmem pa 29 deklet in 28 fantov.
Da bi izvedela še več sem se odločila za intervju z Ido Rus dr. med. spec. pediatrije, ki je
zaposlena v ambulanti Polhek v Žireh. Najprej sem jo kontaktirala in se dogovorila za datum
in uro obiska. Intervju sem posnela na snemalnik zvoka, pomembnejše podatke pa sem si
zapisala.

3.1.2. OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA
Iz ankete sem želela izvedeti, koliko mladostniki vedo o puberteti in spolnosti. Anketa, ki sem
jo razdelila učencem šestega in osmega razreda OŠ Žiri, je obsegala 9 vprašanj. V uvodu
ankete sem se predstavila in povedala, kakšno temo za raziskovalno nalogo sem si izbrala.
Napisala sem tudi, da je anketa anonimna. Večina vseh vprašanj na anketi je bilo obkrožitev
pravilnega odgovora. Na začetku anketnega vprašalnika je bilo potrebno obkrožiti spol in
napisati starost, da sem potem lažje nadaljevala z raziskovanjem.
Pri intervjuju sem si že vnaprej napisala vprašanja in oporne točke, ki sem jih nato zastavila
zdravnici.
Vprašanja:
1. Kakšen je vaš pogled na puberteto?
2. Kakšen odnos imajo najstniki do staršev v času pubertete in kakšni so odnosi do prijateljev
in vrstnikov ter odnosi do šole
3. Kakšne so pogoste čustvene in vedenjske spremembe
4. Na mladostništvo gledamo kot na obdobje v razvoju posameznika, kjer se iz otroka razvija
odrasli. To pomeni, da je tu oblikovanje lastne identitete osrednji in najpomembnejši proces
tega obdobja. Posameznik si identiteto oblikuje sicer celo življenje, vendar je proces tu
najbolj intenziven in morda tudi najusodnejši. Kakšno je vaše mnenje o tem?
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5. Mi lahko poveste še kaj več o spolnosti, zaščiti in spolnih zlorabah.
6. So po vašem mnenju motnje v prehranjevanju (bulimija, anoreksija) pogosti pojav med
pubertetniki?
7. Ali plastika vpliva na hormone?
8. V najstniških letih se najstniki soočijo tudi s cigaretami, drogami itd., kaj vi mislite o tem?
9. Ali so kakšne značilne bolezni, ki se lahko pojavijo v času pubertete?
10. Ali imate morda za konec še kakšen nasvet kako lažje iti skozi obdobje pubertete?

3.1.3. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV
Mentorica je učencem razdelila ankete, ki so jih učenci rešili pri redni uri, nato pa mi je
izpolnjene ankete vrnila, da jih bom čimprej analizirala.
Intervju je potekal v zdravstvenem domu pri zdravnici. Na zastavljena vprašanja mi je
zdravnica odgovarjala zelo podrobno. Ker sem celoten intervju snemala na snemalnik zvoka,
mi ni bilo potrebno na vsako vprašanje odgovoriti pisno in s tem zapravljati časa.

3.1.4. OBDELAVA PODATKOV
Ko sem dobila izpolnjene ankete sem jih najprej analizirala. Vse odgovore, katere so morali
učenci obkrožiti sem vnesla v graf, razen treh, kjer so sami morali napisati odgovor. Te sem
v raziskovalno nalogo vnesle s pomočjo stolpčnega diagrama.
Intervju z Ido Rus dr. med. spec. pediatrije, ki sem ga posnela, sem nato samo poslušala in
intervju zapisala v nalogo. Zapisala sem jo v obliki spisa.

3.2.

REZULTATI

V nadaljevanju vam bom predstavila rezultate svoje ankete, prikazane v tortnem grafu,
nekatere pa v stolpčnem diagramu. Odgovori na vprašanja so prikazani kot delež,
ponazorjeni so z različnimi barvami in z izmerjenimi odstotki. Grafi so razdeljeni na dva dela.
Prvih devet grafov prikazuje odgovore 11-letnikov, naslednjih devet pa 13-letnikov.
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6.razred
1. Kaj si predstavljaš pod besedo puberteta?

DEKLETA
3%

razvoj možganov
obdobje odraščanje
obdobje otroštva
97%

Graf 1: Puberteta je (dekleta)

Skoraj vsa dekleta so odgovorila, da je puberteta obdobje odraščanja (97%), kar je seveda
pravilno, le eno dekle je odgovorilo, da je puberteta razvoj možganov (3%). Seveda bi
marsikdo pomislil, da je to razvoj možganov, saj v obdobju pubertete najstniki začnejo
drugače gledati na svet.

FANTJE

razvoj možganov
obdobje odraščanja
obdobje otroštva
100%

Graf 2: Puberteta je (fantje)

Vsi fantje so na vprašanje, kaj je puberteta odgovorili pravilno.
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2. Katere spremembe na sebi opažaš?
18
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0

1

0
beli tok

akne

menstruacija
fantje

potenje

poraščenost

rast telesa

dekleta

Graf 3: Spremembe, ki jih opažajo na telesu so

Večina 11-letnikov na sebi že opaža spremembe, nekateri pa na to vprašanje niso odgovorili.
2 dekleti opažata beli tok in ena izmed 11-letnic ima že menstruacijo. Kar 13 deklet na sebi
opaža akne, prav tako 7 fantov. 16 deklet je napisalo, da opažajo rast telesa in 9 fantov prav
tako. 5 učencev pa opaža tudi potenje.
3. Katere vedenjske in čustvene spremembe opažaš?
14
12
12
10
8
8
6
6
4
4

3

3

2
2

1

0
čustvenost

pomembnost prijateljev
fantje

slaba volja

grdo obnašanje do staršev

punce

Graf 4: Čustvene spremembe, ki jih opažajo

Učenci poleg spreminjanja izgleda opažajo tudi spremembe mišljenja. Kar 12 deklet in 8
fantov je napisalo, da so bolj čustveni, petim je zelo pomembno prijateljstvo, 6 deklet je
napisalo, da so bolj slabe volje in 7 11-letnikov je odgovorilo, da se grdo obnašajo do
staršev.
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4. Kdaj misliš, da dekle postane ženska in fant postane moški?

KDAJ DEKLE POSTANE ŽENSKA
23%
9%
68%

prva menstruacija

ko se jim pojavijo akne

ko ji začnejo rasti dojke

Graf 5: Dekle postane ženska, ko

Veliko učencev je odgovorilo pravilno, se pravi, da dekle postane ženska ko dobi prvo
menstruacijo (68%). Nekateri mislijo, da postane ženska, ko jim začnejo rasti dojke (23%) in
ko se jim pojavijo akne (9%).

KDAJ FANT POSTANE MOŠKI

39%
50%

11%

ko začne mutirati

ko se jim pojavijo akne

prvi spermalni izliv

Graf 6: Fant postane moški, ko

Polovica 11-letnikov misli, da fant postane moški, ko začne ti. mutirati oz. ko njihov glas
postane nižji (50%). Pravilni odgovor je prvi spermalni izliv (39%) in na pravilni odgovor je
odgovorilo 17 učencev.

15

Bogataj, T.: Puberteta, pa to …: raziskovalna naloga. Osnovna šola Žiri, 2019

5. Kaj je spolni odnos?
25

20
20

15

13
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4

5

4

8

4

3

3
0

0
ko moški in ženska
spita skupaj

združitev jajčeca in
semenčeca

delanje otroka
fantje

ne znajo razložiti

ko fant potisne penis
v žensko

dekleta

Graf 7: Spolni odnos je

Pri tem vprašanju veliko 11-letnikov ni odgovorilo oz. so napisali da ne znajo razložiti. Najbolj
pogosti odgovori so bili: ko moški in ženska spita skupaj in delanje otroka. Presenečena sem
bila, da samo 7 učencev ve pravilni odgovor oz. so se najbolj približali končnemu odgovoru.
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6. Kaj izmed navedenega sta zaščiti pri spolnem odnosu?

DEKLETA
2%
42%
56%

zapestnica

kondom

kontracepcijske tabletke

bonbončki

Graf 8: Zaščiti sta (dekleta)

Večina vseh deklet je odgovorila pravilno (kondom (56%) in kontracepcijske tabletke (42%)),
nekatere so obkrožile samo kondom, a k zaščiti sodijo tudi kontracepcijske tabletke. Le eno
dekle misli, da je zapestnica zaščita pri spolnem odnosu.

FANTJE
2%

42%
56%

zapestnica

kondom

kontracepcijske tabletke

bonbončki

Graf 9: Zaščiti sta (fantje)

Fantje so odgovarjali popolnoma enako kot dekleta, razlika je le v tem, da je eno dekle
obkrožilo zapestnico, en fant pa bonbončke.
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7. Kaj je menstruacija?

DEKLETA

100%

bolečine v nogah

propad jajčeca in pojav krvavitve

Graf 10: Menstruacija je (dekleta)

Po podatkih iz grafa so dekleta že seznanjena z menstruacijo.

FANTJE
4%

96%

bolečine v nogah

propad jajčeca in pojav krvavitve

Graf 11: Menstruacija je (fantje)

Večina fantov prav tako ve za menstruacijo, čeprav eden misli, da je menstruacija bolečina v
nogi.
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8. Kaj je erekcija?

DEKLETA

46%
54%

reakcija penisa na mrzlo vodo

nabrekanje penisa

Graf 12: Erekcija je (dekleta)

54% vseh deklet je odgovorilo pravilno, se pravi, da je erekcija nabrekanje penisa. 46% vseh
deklet pa misli, da je to reakcija penisa na mrzlo vodo.

FANTJE

35%

65%

reakcija penisa na mrzlo vodo

nabrekanje penisa

Graf 13: Erekcija je (fantje)

Fantje so na to vprašanje bolje odgovorili kot dekleta. 65% vseh fantov ve, da je erekcija
nabrekanje penisa, a ostalih 35% misli, da je to reakcija penisa na mrzlo vodo.
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9. Kaj je samozadovoljevanje?

DEKLETA

45%
55%

božanje spolnih organov

uživanje v hrani

Graf 14: Samozadovoljevanje je (dekleta)

14 deklet (45%) ve, da je samozadovoljevanje božanje spolnih organov. 17 deklet (55%) pa
misli, da je samozadovoljevanje uživanje v hrani.

FANTJE

45%
55%

božanje spolnih organov

uživanje v hrani

Graf 15: Samozadovoljevanje je (fantje)

Tako kot dekleta so 11-letniki na to vprašanje odgovorili popolnoma enako.
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8.razred
1. Kaj si predstavljaš pod besedo puberteta?

DEKLETA

100%

razvoj možganov

obdobje odraščanja

obdobje otroštva

Graf 16: Puberteta je (dekleta)

Vsa dekleta so na to vprašanje odgovorila pravilno.

FANTJE

100%

razvoj možganov

obdobje odraščanja

obdobje otroštva

Graf 17: Puberteta je (fantje)

Prav tako kot dekleta so fantje na to vprašanje vsi odgovorili pravilno.
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2. Katere spremembe na sebi opažaš?
25

23

20
16
15
11
10

8
6

5

9

9

7

5
0
0
akne

menstruacija

poraščenost
fantje

nizek glas(fantje)/visok
glas(dekleta)

rast telesa

dekleta

Graf 18: Spremembe, ki jih opažajo so:

23 deklet in 9 fantov opaža rast telesa, kar je čisto normalno, da je 23 deklet odgovorilo tako,
saj dekleta začnejo prej rasti kot fantje. Predvidevala sem, da bo stolpec pri menstruaciji višji,
ker večina deklet dobi svojo prvo menstruacijo okoli 13 leta. Seveda pa s tem ni nič narobe,
saj nekatera dekleta dobijo menstruacijo kasneje. 16 13-letnikov opaža akne, 16 fantov in 8
deklet poraščenost ter 7 fantov nizek glas, 9 deklet pa višji glas.
3. Katere vedenjske in čustvene spremembe opažaš?
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Graf 19: Čustvene spremembe, ki jih opažajo

Učenci najbolj opažajo čustvenost (17 učencev), predvsem dekleta (13 deklet), ter
razdraženost (13 učencev). Med fanti pa tudi prevladuje agresivnost (7 fantov).
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4. Kdaj misliš, da punca postane ženska in fant postane moški?

KDAJ DEKLE POSTANE ŽENSKA
2%
5%

93%

prva menstruacija

ko se jim pojavijo akne

ko ji začnejo rasti dojke

Graf 20: Dekle postane ženska, ko

Čeprav sem anketo razdelila 13-letnikom takoj po obdelani snovi o puberteti, ki so se je učili
pri pouku biologije, jih je nekaj vseeno odgovorilo napačno. 57 13-letnikov je na vprašanje
odgovorilo pravilno (93%), trije so odgovorili, da dekle postane ženska, ko ji začnejo rasti
dojke (5%) in eden je odgovoril, ko se jim pojavijo akne (2%).

KDAJ FANT POSTANE MOŠKI
2%
7%

91%

ko začnejo mutirati

ko se jim pojavijo akne

prvi spermalni izliv

Graf 21: Fant postane moški, ko

Tudi na vprašanje, kdaj fant postane moški je 53 13-letnikov odgovorilo pravilno (91%), štirje
so obkrožili, ko začnejo mutirati (7%) in eden je obkrožil, ko se jim pojavijo akne (2%).
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5. Kaj je spolni odnos?
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Graf 22: Spolni odnos je

Tudi pri odgovorih na vprašanje, kaj je spolni odnos, sem bila nad 13-letniki razočarana, saj
kljub temu, da so snov ravnokar obdelali pri pouku, niso znali odgovoriti na vprašanje. 27
učencev je odgovorilo pravilno, nekateri pa so pisali, da je spolni odnos, ko se imata moški in
ženska rada in ko se moški in ženska dotikata. Kar 9 učencev pa spolnega odnosa niso znali
razložiti.
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6. Kaj izmed navedenega sta zaščiti pri spolnem odnosu?

DEKLETA

46%
54%

zapestnica

kondom

kontracepcijske tabletke

bonbončki

Graf 23: Zaščiti sta (dekleta)

Pravilna odgovora sta kondom in kontracepcijske tabletke. 46% deklet je odgovorilo s
kontracepcijskim tabletkam, 54% deklet pa s kondomom.

FANTJE
2%

44%
54%

zapestnica

kondom

kontracepcijske tabletke

bonbončki

Graf 24: Zaščiti sta (fantje)

Tudi tukaj je 54% fantov obkrožilo kondom, 44% kontracepcijske tabletke in en fant je
obkrožil bombončke (2%).

25

Bogataj, T.: Puberteta, pa to …: raziskovalna naloga. Osnovna šola Žiri, 2019

7. Kaj je menstruacija?

DEKLETA

100%

bolečine v nogah

propad jajčeca in pojav krvavitve

Graf 25: Menstruacija je (dekleta)

Vse 13-letnice vedo kaj je menstruacija.

FANTJE

100%

bolečine v nogah

propad jajčeca in pojav krvavitve

Graf 26: Menstruacija je (fantje)

Prav tako kot dekleta so tudi fantje na to vprašanje odgovorili pravilno.
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8. Kaj je erekcija?

DEKLETA

100%

reakcija penisa na mrzlo vodo

nabrekanje penisa

Graf 27: Erekcija je (dekleta)

Vseh 29 učenk je na vprašanje odgovorilo pravilno.

FANTJE
4%

96%

reakcija penisa na mrzlo vodo

nabrekanje penisa

Graf 28: Erekcija je (fantje)

Le en fant je pri tem vprašanju odgovoril, da je erekcija reakcija penisa na mrzlo vodo.
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9. Kaj je samozadovoljevanje?

DEKLETA

100%

božanje spolnih organov

uživanje v hrani

Graf 29: Samozadovoljevanje je (dekleta)

Vse učenke so odgovorile pravilno, se pravi, da je samozadovoljevanje božanje spolnih
organov.

FANTJE
7%

93%

božanje spolnih organov

uživanje v hrani

Graf 30: Samozadovoljevanje je (fantje)

Dva učenca sta obkrožila, da je samozadovoljevanje uživanje v hrani, ostali pa so odgovorili
pravilno.
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3.3.

INTERVJU Z DR. MED. SPEC. PEDIATRIJE IDO RUS

Slika 12: dr. med. spec. pediatrije Ida Rus

Ida Rus dr. med. spec. pediatrije mi je ob zastavljenih vprašanjih odgovorila takole:
Puberteta je burno obdobje s spremembami v in na telesu. V tem obdobju postajamo odrasli
in začenjajo se čustvene spremembe, ločevanje od staršev in njihove avtoritete.
V času odraščanja postajamo bolj kljubovalni in po navadi naredimo ravno nasprotno, kot od
nas pričakujejo starši zato, ker iščemo svoj prostor pod Soncem. Staršem želimo pokazati,
da postajamo odrasli in bolj odgovorni. Preizkušamo različne načine vedenja, ki so lahko tudi
rizične. V času pubertete so nam prijatelji pomembnejši kot starši. Najstniki v tem obdobju
hočejo imeti vse prav. Starši na nas še vedno gledajo kot na otroka. S tem pri nas pride do
nekontroliranih izpadov. Vedenjske spremembe največkrat pokažemo pred starši. Velikokrat
se v tem obdobju pojavi nerazumljivo loputanje z vrati.
Ljubezen in zaljubljenost sta v puberteti normalna. V tem obdobju se dogaja, da se začnemo
spraševati o identiteti spola.
Puberteta je nevarno obdobje preizkušanja novih stvari kot npr. cigarete, droge, spolni
odnosi itd. Alkoholizem, cigarete in droge postajajo vedno večji problem v današnji družbi.
Vedno več je mladostnikov, ki preizkušajo te stvari iz radovednosti in sčasoma postanejo
odvisni. Drogam, alkoholu in cigaretam se je treba znati upreti. Zelo velik vpliv na najstnike
ima družba, katere najpomembnejši člen so vrstniki in mediji.
Droge ali mamila so snovi, ki učinkujejo na centralni živčni sistem. Poznamo jih veliko kot
npr. LDS, kokain, heroin, MDMA-ecstasy…
Alkohol vsebuje etanol, ki ima predvsem zelo velik učinek na centralni živčni sistem, drugače
pa deluje na vse telesne organe. Ob uživanju prihaja do motnje v motoriki, poveča se
samozavest, nasilnost in nejasno govorjenje.
Cigareta pa je izdelek, izdelan iz tobaka, ki so oviti v papirnat valj. Zaradi kajenja je večja
možnost pljučnih bolezni, ima negativne učinke na srčno-žilnih sistemih, ima tudi negativne
učinke na spolne organe, astma, tuberkuloza…
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Slika 13: Alkohol, droge in cigareti

Starejši nas lahko izkoristijo zaradi naše neizkušenosti glede spolnosti. Pomembno je, da si
zapomnimo, da spolnost ni primerna za preizkušanje. Telo najstnika ni še pripravljeno na
spolni odnos. Dekleta ki se med puberteto spustijo v spolni odnos imajo lahko kasneje
posledice na materničnem vratu. Prav je da se doma s starši pogovarjamo o spolnosti, pa
tudi šola prispeva svoje. Za spolni odnos je telo pripravljeno okoli 18. do 19. leta. Doktorica si
želi, da naj najstniki in najstnice obiščejo ginekologa že pred prvim spolnim odnosom.
Poudarila je tudi, da splav ni način kontracepcije in da priporoča naravne načine. Naravne
metode kontracepcije temeljijo na poznavanju plodnosti in na spolni vzdržnosti v plodnih
dnevih. Ženske, ki se odločijo za te metode, naj bi imele redne menstruacije in stabilen
ciklus. Naravne metode so merjenje bazalne temperature (temelji na tem, da se 24 do 72 ur
po ovulaciji zaradi hormonskih sprememb dvigne temperatura za tri ali več desetink stopinje
Celzija), prekinjen odnos (moški prekine spolni odnos tako, da odmakne spolni ud iz nožnice
pred izlivom semenske tekočine), ugotavljanje cervikalne sluzi (cervikalna sluz je sluzasta
tekočina, ki se izloča iz materničnega vratu)…
Anoreksija in bulimija sta pri najstnikih vedno bolj pogosti, ampak v Žireh tega skoraj ni
opaziti.
Anoreksija ali neječnost je motnja hranjenja, ki se kaže kot obsedenost s svojo telesno težo.
Vzroki so najstniška leta, težave v družini, osebe, ki so imele v otroštvu prekomerno telesno
težo itd.
Poleg anoreksije pa je zdravnica omenila tudi bulimijo. Za to bolezen pa je značilno
prenajedanje, ki mu sledi dejavnost, s katero se oseba znebi hrane kot npr. bruhanje. Vzroki
so večinoma isti, kot pri anoreksiji.

Slika 14: Posledice anoreksije in bulimije
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Pri slovenskem tradicionalnem zajtrku smo omenili, da lahko tudi plastika vpliva na hormone,
zdravnica je to potrdila ampak o tem še vedno potekajo raziskave. Ida pravi, da marsikaj v
prehrani lahko vpliva na spolne hormone.
Povedala mi je tudi, da obstajata zakasnjena in prezgodnja puberteta, posledice le teh
velikokrat niso znane. Če je puberteta prezgodnja se pojavi pred osmim letom starosti.
Prihaja tudi do zakasnite pubertete, v tem primeru se puberteta prične po štirinajstem ali
petnajstem letu. Vzroki za zakasnjeno puberteto so lahko družinski, v primeru da je tudi starš
kasneje prišel v puberteto. V puberteti se lahko poslabšajo tudi kakšna alergijska obolenja in
psihoze (psihoza je psihična bolezen).
Zdravnica poudarja, da naj bodimo ponosni na to, da smo ženska oz. moški. Svetuje, da
kljub temu, da smo v obdobju pubertete proti staršem, naj se z njimi pogovarjamo in
poslušamo njihove nasvete.
Bila pa je zelo proti temu, da bi spremenili spol.
Intervju je zaključila s tem, da naj bomo ponosni na nas same in na to kar smo.
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4. RAZPRAVA
Na začetku raziskovanja sem najprej v roke vzela svoj lanski zvezek za biologijo in si še
enkrat prebrala vse, kar smo si zapisali pod naslovom Puberteta, da bi si s tem osvežila
spomin o tem, kaj sploh je puberteta.
Vsak človek gre v svojem življenju skozi različna obdobja. Ko se rodi je novorojenček, nato
dojenček, čez čas malček, potem sledi otroštvo, ki traja do približno enajstega leta, sledi
puberteta, zatem odraslost in na koncu starostnik. Meni je najljubše obdobje pubertete, saj je
to obdobje najbolj pomembno.
Puberteta je razvojno obdobje, ko skuša posameznik razviti svojo lastno miselnost in
opredeliti svoj položaj v svetu. Mladi zato zavračajo vrednote staršev, veča pa se pomen
sovrstnikov. Mladostnik pogosto zamenja svoj način oblačenja in vedenja, da bi se bolj
prilagodil skupini sovrstnikov. Z udeležbo v socialnih aktivnostih, kot so igra, pogovor, pitje in
kajenje ter zabava, se najstnik uči prevzemati različne vloge v različnih socialnih situacijah.
Vsak posameznik gre skozi ta proces učenja, ki mu pomaga doseči zrelost ko se mora
vključiti v množico odraslih in prevzeti različne odgovornosti.
Veliko informacij o puberteti in pasteh, ki se lahko zgodijo v obdobju pubertete, mi je
povedala dr. med. spec. pediatrije Ida Rus. Med drugim tudi kdaj je primeren čas za obisk
ginekologa. Med celotnim intervjujem je poudarjala naravne metode kontracepcije,
presenetilo pa me je predvsem to, da je proti spremembi spola.
V raziskovalno nalogo sem vključila tudi nekaj pomembnih podatkov o menstruaciji, izlivu
semenske tekočine, spolnosti in bolezni, ki se lahko pojavijo pri spolnem odnosu.
Za popestritev raziskovalne naloge sem sklenila, da v nalogo vnesem tudi svoje otroške
slike, ki prikazujejo moje odraščanje od dojenčka pa do pubertetnice.
Čisto na začetku raziskovanja o tem, kako dobro učenci naše šole poznajo puberteto in ali se
izogibajo tej temi, sem postavila tudi 5 hipotez, ki jih bom v nadaljevanju naloge zavrgla ali
pa potrdila.
1. Hipoteza: Dekleta imajo več znanja o puberteti kot fantje. - POTRJENA
Ko sem si postavila to hipotezo sem bila prepričana, da bo razlika med znanjem o puberteti
med spoloma bistveno večja. Hipotezo sem potrdila glede na grafe. Seštela sem odstotke
pravilnih odgovorov pri dekletih in pri fantih. Med znanjem deklet in fantov je bilo samo 3%
razlike, kar pomeni, da tudi fantje veliko vedo o puberteti

2. Hipoteza: Učenci se pogovoru o puberteti, spolnosti, menstruaciji… izogibajo. POTRJENA
Kot sem že v nalogi povedala, sem bila v nesigurna, koliko starim učencem bi dala anketo.
Ko sem dvema 10-letnikoma zastavila par vprašanj o puberteti, sta se začela potiti, bila sta
živčna, prestrašena in njun glas se jima je za vsako besedo, ki sta jo spregovorila, tresel. In
ko sem ju nehala spraševati o tem, sta živčno in hitro odšla stran. To so znaki, da jima je
neprijetno govoriti o tem.
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3. Hipoteza: 13-letniki so bolj ozaveščeni o spolnost kot 11-letniki. - POTRJENA
13-letniki so bolj ozaveščeni o spolnosti, kar lahko potrdimo s pomočjo grafov. Že samo
vprašanje številka 5 je bil dokaz, da 11-letniki vedo manj kot pa dve leti starejši učenci. Tudi
pri zaščiti spolnega odnosa so učenci osmega razreda bolje odgovarjali kot šestošolci.

4. Hipoteza: 13-letniki so na celotno anketo odgovorili pravilno, saj so se o puberteti ravnokar
učili. – OVRŽENA
Kljub dejstvu, da sem anketne vprašalnike razdelila učencem osmega razreda takoj po
obdelani snovi o puberteti, jih veliko ni znalo odgovoriti na posamezna vprašanja oz. so
določene stvari pomešali med sabo.

5. Hipoteza: 11-letnice so že seznanjene z menstruacijo. - POTRJENA
Po grafu (Graf 10) lahko sklepamo, da so 11-letnic že seznanjene z menstruacijo.

5. ZAKLJUČEK
Zaključim lahko, da kljub temu, da puberteta in spolnost nista več taka tabu tema, se 11 in
13-letniki še vedno izogibajo tej temi. 13-letniki so snov o puberteti ravno kar boljše spoznali,
a so snov med sabo pomešali. Predvidevala sem, da bo znanje 11-letnikov slabše, a so me
presenetili, da so o puberteti tako razgledani.
Zelo sem se razveselila tudi podatkov z intervjuja z dr. med. spec. pediatrije Ido Rus, saj mi
je povedala, kdaj je primerni čas obiska pri ginekologu, kdaj je primerni čas za prvi spolni
odnos in da obstajajo tudi naravne metode kontracepcije.
Zdi se mi, da sem v svoji raziskovalna nalogi razložila in predstavila veliko stvari, ki so morda
za nekatere še neznane.
V prihodnje bi lahko bolj podrobno raziskali posledice alkohola, drog in cigaret ter bolezni, ki
se lahko pojavijo v času pubertete.
Za konec bi še enkrat poudarila to, da je puberteta nekaj čisto normalnega in da se je o tem
treba pogovarjati. In ko se boste čez nekaj let zazrli nazaj v preteklost, boste videli, da je bilo
to obdobje najlepše, najboljše predvsem pa polno zabave, smeha in avantur.
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7. PRILOGE
Priloga 1: Anketa
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ANKETA
Živijo! Sem Tjaša, učenka 9 razreda in delam raziskovalno nalogo na temo
Puberteta, pa to .... Lepo vas prosim, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na
anketni vprašalnik. Prosim vas za resno izpolnjevanje vprašalnika. Anketa je
anonimna. Hvala!

Spol:

a) punca

b) fant

Starost:_____

1. Kaj si predstavljaš pod besedo puberteta?
a) razvoj možganov
b) obdobje odraščanja
c) obdobje otroštva

2. Ali na sebi že opažaš kakšne spremembe?
DA

NE

Če si odgovoril z da napiši katere:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Ali opažaš vedenjske in čustvene spremembe?
DA

NE

Če si odgovoril z da napiši kakšne:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Kdaj misliš, da punca postane ženska in kdaj fant postane moški?
PUNCE:
a) prva menstruacija
b) ko se jim pojavijo mozolji
c) ko ji začnejo rasti dojke

FANTJE:
a) ko začnejo mutirati
b) prvi spermalni izliv
c) ko se jim pojavijo mozolji
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5. Kaj je spolni odnos?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Obkroži, kaj izmed navedenega sta zaščiti pri spolnem odnosu(2)?
a) zapestnica
b) kondom
c) kontracepcijske tabletke
č) bonbončki

7. Kaj je menstruacija?
a) bolečine v nogah
b) propad jajčeca in pojav krvavitve

8. Kaj je erekcija?
a)reakcija penisa na mrzlo vodo
b) nabrekanje penisa

9. Kaj je samozadovoljevanje?
a) božanje spolnih organov
b) uživanje v hrani
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