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1 UVOD

Rastline so pogosto zanemarjeni predstavniki narave. Ljudje jih obravnavajo kot

samoumevne, a se pri tem ne zavedajo, koliko nam dajo ter kako pomembno vlogo imajo v

naravi, saj so med drugim primarni proizvajalci. Rastline so del naše prehrane, uporabljajo

jih za izdelavo stavbnega in notranjega pohištva, orodja, oblek, zdravil, goriva, v mestih,

stanovanjih, hišah pa nam polepšajo prostore.

Kljub temu da nam rastline toliko dajejo, se nekateri do njih obnašajo brezbrižno. V mestih

so pogosto krčili zelene površine zaradi potrebe po novih urbanih objektih. Travniki in

gozdovi se uničujejo ob gradnji  novih prometnih povezav. To je le nekaj negativnih

aktivnosti človeka do rastlin. Posledično se je s časom razvila tudi okoljska

naravovarstvena ozaveščenost do rastlin. Tako so sedaj z zakonom zaščitene zelene

površine v mestih, zbiramo in recikliramo star papir ter na ta način zmanjšujemo sečnjo

dreves. Staro lesno pohištvo lahko z obnavljanjem ponovno uporabimo.

V raziskavi, ki smo jo izvedli med osnovnošolci od petega do devetega razreda in med

študenti prvih in četrtih letnikov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki imajo v

študijskem programu biologijo, smo želeli ugotoviti, kakšna stališča imajo do rastlin.

Raziskovali smo njihovo stališča s šestih različnih področij: uporabnost rastlin, estetska

vrednost rastlin, varstvo rastlin, interes do rastlin, pouk botanike in poučevanje botanike.

Slednje je bilo raziskano le pri študentih, bodočih učiteljih biologije.

1.1 NAMEN DELA IN DELAVNE HIPOTEZE

V nalogi smo želeli ugotoviti, kaj vpliva na stališča do rastlin osnovnošolcev in študentov,

bodočih učiteljev biologije. Skozi raziskovanje so nas vodile tele hipoteze.

Hipoteza 1: Dekleta imajo bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje.

Hipoteza 2: Starost učencev ne vpliva na njihova stališča do rastlin.

Hipoteza 3: Študenti izkazujejo bolj pozitivna stališča o rastlinah kot osnovnošolci.

Hipoteza 4: Študenti izkazujejo višji interes za učenje o rastlinah kot osnovnošolci.
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Hipoteza 5: Učenci in študenti s podeželja so močnejši podporniki varovanja zelenih

površin kot učenci in študenti iz mestnega okolja.

Hipoteza 6: Študenti izkazujejo višje strinjanje glede pomena rastlin v naravi kot

osnovnošolci.

Hipoteza 7: Učenci, ki se raje učijo o živalih kot o rastlinah, izražajo manj pozitivna

stališča do pouka in poučevanja botanike kot učenci, ki se z omenjeno trditvijo ne strinjajo.

Hipoteza 8: Učenci, ki izkazujejo nizek interes do pouka botanike, so manj naklonjeni

varovanju rastlin in bolj naklonjeni intenzivni rabi rastlin.
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2 PREGLED LITERATURE

2.1 TEŽAVE PRI POUČEVANJU BOTANIKE

Učitelji pogosto naletijo na težave pri poučevanju botanike. Nekateri od njih se tega

zavedajo ter poskušajo izboljšati svoj način dela, saj želijo prenesti na svoje učence

kvalitetno znanje botanike.

Kot posledica manj obsežnega obravnavanja rastlin v preteklosti ima veliko

osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev slabo znanje o rastlinah (Firn, 1990; Storey,

1989; Wood – Robinson, 1991; Hershey, 1996). Hersey (1996) trdi, da slabo botanično

znanje spodbuja učitelje, da minimalizirajo čas namenjen botaniki v razredu in poskrbijo,

da je večino znanja botanike, ki je podano učencem, včasih napačno. Za pomanjkanje

botaničnega usposabljanja krivi pedagoško fakulteto, ki zahteva le nekaj predmetov s

skromno vsebino botanike, in profesorje botanike na fakultetah, ki redko ponujajo

predavanja botanike, ki zagotavljajo znanje in praktične izkušnje za poučevanje otrok in

dijakov. Herseyjeva kritike so podane za prostor Združenih držav Amerike. Na Pedagoški

fakulteti v Ljubljani imajo študenti, bodoči učitelji biologije, v času celotnega študija okoli

865 ur predavanj, ki vsebujejo vsebine s področja rastlin.

Hershey (1992) povzema trditve Wilkinsa, da je rezultat pomanjkanja vsebin o rastlinah v

izobraževanju biologije to, da so rastline najpomembnejše, najmanj razumljive in najbolj

obravnavane kot samoumevne od vseh živih bitij.

2.1.1 Nezanimiv pouk botanike

Za to, da je botanika nezanimiva, je bil pogosto vzrok njeno zapostavljanje v učnem

programu. Hershey (1996), ki deluje na ameriškem področju, je mnenja, da so rastline

manj zapletene kot živali in botanika kot predmet ni nezanimiva, vendar poučevanje

botanike ni navdihujoče (Hershey, 1996). Vzroki za tako stanje so lahko pomanjkanje

učiteljevega interesa za rastline, njegovo botanična nepismenost ali metode poučevanja.

Nezanimiv pouk botanike je problem že dlje časa (Pool, 1919, Hershey, 1996).  Vzroki za

to so tudi (Hershey, 1996).

 redka uporaba živih rastlin pri pouku;
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 premalo vključevanja praktičnih aktivnosti v pouk;

 pomanjkanje prenosa navdušenja nad rastlinami iz učitelja na učenca.

Nekateri so mnenja, da učenje in uživanje ne sodita skupaj, in da vnos modernih prijemov

poučevanja lahko vodi v manj učinkovito učenje (Lindemann-Matthies, 2006).

2.1.2 Učni načrti in programi izobraževanja bodočih učiteljev biologije

Tem o biologiji rastlin in aktivnosti, s katerimi bi prikazali, kako se znanost povezuje z

realnim svetom običajno primanjkuje pri pouku biologiji, ki se sedaj poučuje na ravni

fakultet, srednjih šol, gimnazij in osnovnih šol, saj so predvsem učni in študijski programi

osredotočeni na prekomerno in masivno terminologijo klasifikacije rastlin, zgradbo,

morfologijo, fiziologijo in genetiko (Hershey, 1992). Pouk biologije poudarja pomnjenje

dejstev in znanstvenih izrazov z minimalnimi ali nepomembnimi aktivnostmi, ki pogosto

uničijo zanimanje mladih za znanost (Roth 1991, Wandersee 1988, Hershey 1992).

Prepogosto se pozabi na povezanost biologije rastlin z realnim svetom v procesu

poučevanja biologije. Ta napaka je verjetno največji razlog, zakaj študentom in učencem

rastline niso zanimive, učitelji ter profesorji pa ne namenijo dovolj časa za poučevanje o

rastlinah (Hershey, 1992).

Hershey (1992) je mnenja, da predavanja o biologiji rastlin namenjena študentom,

bodočim učiteljem biologije, niso primerna, saj so preveč napredna, ne obravnavajo metod

učenja in prikazujejo uporabo drage opreme, ki si je učitelj ne more privoščit.

2.1.3 Zoošovinizem

Zoošovinizem pomeni manjše obravnavanje rastlin kot živali kot predmet raziskav.

Hershey (1996) omenja Flanneryja, ki je leta 1991 definiral zoošovinizem z besedami:

»Vsi smo bolj zainteresirani za živali«. Zoošovinizem je zelo razširjen med ljudmi. Večina

nas pomisli le na živali, ko slišijo besedo divjina, rastline se obravnavajo enostavno le kot

habitat živalim. Televizijski programi se skoraj vedno osredotočijo na živali in ne na

rastline, popularne revije o naravi in znanstvene revije prav tako posvečajo večino

pozornosti živalim. Otroci in mnogi odrasli so skoraj indoktrinirani v zoošovinizem s

tisočimi prisrčnimi, antropomorfnimi živalskimi vlogami v knjigah, risankah, televizijskih

oddajah, filmih, igračah kot so Bambi, Flipper, Lassie, Benji, Mickey Mouse. Zdi se, da je

zoošovinizem glavni vzrok za zanemarjenje rastlin. To je sramotna situacija za poučevanje
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biologije, saj je zoošovinizem tako neznanstven. Mnoga biološka predavanja predstavijo

popačen vpogled v biologijo, saj zanemarijo rastline. Hershey (1996) meni, da se

zoošovinizem sam ohranja, saj biologi, ki imajo negativen pristop do rastlin ali pa jih

ignorirajo, poučujejo bodoče učitelje biologije, ki pa bodo imeli nezadostno znanje o

rastlinah ali pa jih celo ne bodo marali.

Zoošovinizem je lahko tudi razlog, zakaj je bilo opravljenih le nekaj študij, ki bi

raziskovale naklonjenost otrok do rastlin (Lindemann-Matthies, 2007).

2.1.4 Rastlinska slepota

Wandersee in Schussler (1999) trdita, da so za trenutno stanje nezadostne zastopanosti

rastlin krivi mnogi dejavniki in ne le zoošovinizem ali zoocentralizem. Odločila sta se, da

bosta uvedla nov termin, ki poudarja dojemanje zanemarjenja in spregledanja rastlin – ne

le pri učiteljih biologije, ampak tudi pri ostali populaciji ljudi. Uvedla sta pojem rastlinska

slepota, ki sta ga opredelila kot:

 Nesposobnost videti ali opaziti rastline v lastnem okolju.

 Nesposobnost prepoznave pomembnosti rastlin v biosferi in za človeka.

 Nesposobnost ceniti estetsko in edinstveno podobo v živi obliki, ki pripada

kraljestvu rastlin.

 Upoštevanje zgrešene antropocentrične uvrstitve rastlin manj vredno glede na

živali.

Wandersee in Schussler (1999) opisujeta osebe z rastlinsko slepoto s temi značilnostmi:

 Mislijo, da so rastline le ozadje življenja živali.

 Nesposobni so videti, opaziti ali osredotočiti se na rastline v vsakodnevnem

življenju.

 Ne razumejo, kaj rastlina potrebuje za življenje.

 Spregledajo pomembnost rastlin v vsakodnevnem življenju.

 Nesposobni so razlikovati aktivnosti rastlin in živali glede na časovno enoto.

 Imajo pomanjkanje praktičnih izkušenj o rasti, opazovanju in določanju rastlinskih

vrst v lastnem okolju.
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 Ne morejo razložiti osnov znanosti o rastlinah – rast rastlin, gnojenje,

razmnoževanje, vloga rastlin v ekologiji.

 Ne zavedajo se, da so rastline ključnega pomena za biokemični cikel ogljika.

 So neobčutljivi na kakovost estetske vrednosti rastlin in strukturo – adaptacije,

koevolucije, barve, rasti, vzorce, reprodukcije, vonje, velikosti, zvoke, prostornosti,

moči, simetrije, okuse, taktilnosti, razširjenosti in teksture.

Wandersee in Schussler (1999) navajata Rugga, ki poudarja, da vsi dogodki niso enaki;

razlikujejo se v tem, kako so začetno kodirani v spomin, na kar pa vplivata dva kritična

faktorja, ki določata, ali si bomo zapomnili dogodek ali ne:

 Stopnja pozornosti, ki jo temu namenimo.

 Pomembnost, ki jo temu pripišemo.

Če bežimo pred intelektualnimi in vizualnimi pastmi, nas to vodi v rastlinsko slepoto. Tisti,

ki poučujejo uvodna predavanja, si morajo prizadevati, da študentom razširijo botanično

obzorje (Wandersee in Schussler, 1999). Rastlinska slepota obstaja in je večja kot si

znanstvenik lahko zamišlja (Hoekstra, 2000).

Rastlinska slepota je resnična in večja kot si znanstvenik lahko zamišlja (Hoekstra, 2000,

str. 83).

2.1.5 Raziskovalni šovinizem

Raziskovalni šovinizem je razširjen na mnogih fakultetah in univerzah. To pomeni, da

imajo večji prestiž fakultete, ki so uspešnejše v raziskovanju, za razliko od fakultet, ki so

uspešne v poučevanju. Raziskovalni šovinizem je tudi norma v večini botaničnih

znanstvenih združenj. Sekundarni status poučevanje je pogost pojav v botaničnih krogih.

Društva botanikov bi lahko imela velik vpliv na izboljšanje poučevanja o rastlinah z

večjim podpiranjem učiteljev (Hershey, 1996).

2.1.6 Šibke točke literature za učitelje botanike

Literatura za učitelje botanike vsebuje mnogo člankov, knjig in učnih načrtov, ki so

neuporabni, težko dostopni, polni napak in brez pedagoške podpore. Te pomanjkljivosti

močno znižujejo kvaliteto poučevanja botanike. Mnogi od prej naštetih virov so dostopni



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 7

le v večjih knjižnicah. Literatura za poučevanje botanike je slabo urejena. Možne rešitve za

navedene probleme so:

 Zahteva, da avtorji v znanstvenih pedagoških člankih primerno citirajo literaturo.

 Izdaja letnega pregleda literature za poučevanje botanike, ki ocenjuje in povzema

prednosti.

 Literatura za poučevanje botanike mora biti dostopna na CD zgoščenkah ali na

medmrežju.

Literatura za poučevanje botanike vsebuje mnogo napak in napačnih konceptov, s tem pa

zagotavlja, da učitelji, ki berejo to literaturo, učijo napačne informacije. Za to so krivi

mnogi avtorji, ki pišejo literaturo za poučevanje botanike, saj imajo zelo malo ali pa sploh

nimajo znanja botanike. Da bi se v prihodnje izognili napakam, naj bodo avtorji literature

za poučevanje botanike le dobro izobraženi botaniki. Avtorji bi morali bolj previdno

pregledati literaturo in bi članke o botaniki morali soditi z večjo pozornostjo. Posledično

učitelji botanike nimajo spodbude, da bi objavili svoje poučevalne inovacije in poglede.

Kvaliteta mnogih člankov za poučevanje botanike je nizka. Zaradi pomanjkanja podpore in

finančnih sredstev se učitelji botanike ne morejo udeleževati srečanj. Naše znanje o svetu

okoli nas je nepopolno, če ne vključimo rastlin v naše znanstveno raziskovanje, in

izkrivljeno, če ne damo zadostnega poudarka na življenje rastlin (Hershey, 1996).

2.1.7 Pomanjkanje aktivnosti zunaj razreda

Pokazalo se je, da obstaja v okoljskem izobraževanju težnja k poudarjanju znanosti in

abstraktnega mišljenj, pri tem pa se zapostavlja praktične izkušnje v naravi (FSC & BES,

2002;Orr,1992; Robottom, 1991, Lindemann-Matthies, 2006). Velik delež današnjih otrok,

raste v mestnem ali primestnem okolju in jim primanjkuje take vrste aktivnosti (Waliczek

in sod., 2001). Nacionalna raziskava v Angliji in Walesu je pokazala močan upad

terenskega dela na predmetni stopnji osnovne šole v zadnjih 30 letih. Upad se nadaljuje, v

razredih pa se izvajajo strogo kontrolirane laboratorijske raziskave. Pfligersdorffer (1991)

je izvedel raziskavo v Avstriji, ki je razkrila, da je večina otrok, ki so zaključevali program

osnovne šole, ocenilo, da so zelo redko raziskovali rastline in živali v času šolanja. Na

razredni stopnji mnogo šol ne omogoči otrokom neposredno izkusiti narave, ekologijo pa

poučujejo večinoma iz knjig in filmov (Lindemann-Matthies, 2006).
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Lindemann-Matthies (2007) je v raziskavi izvedeni v Švici, v kateri so sodelovali otroci

starosti od 8 do 16 let, ugotovila, da le približno 25% otrok ceni rastline ali živali, ki živijo

v naravnem okolju Švice. Navaja, da je tak rezultat posledica pomanjkanja zavednosti

lokalnih organizmov, saj so otroci očitno lahko navedli le organizme, ki so jih znali

poimenovati. Druga razlaga, ki jo omenja, pa je, da so se otroci naučili in zapomnili imena

živih organizmov le, če so se jim zdeli privlačni ali pa so imeli neposredno izkušnjo z

njimi.

Raziskava o izkušnjah nemških otrok z rastlinami je pokazala, da je manj kot 30% otrok,

starosti 6 – 14 let, šlo v naravo vsaj enkrat mesečno v času pouka, 40% otrok pa tega sploh

nikoli niso izkusili. Glavne ovire poučevanja zunaj učilnice so (Lindemann-Matthies,

2006):

 Preveliko število učencev v razredu.

 Problem urnika.

 Prepričanje učiteljev, da nimajo zadostnega znanja, da bi lahko izvedli raziskovanje

v naravi.

 Učiteljevo prepričanje, da je tovrstno poučevanje neizvedljivo na lokaciji njihove

šole.

Prepreke, ki ovirajo poučevanje v naravi, so tudi (Rickinson in sod., 2004):

o Strah in zaskrbljenost glede zdravja in varnosti.

o Pomanjkanje samozavesti učiteljev za poučevanje zunaj šole.

o Učni načrt za osnovne šole in študijski programi na fakultetah zahtevajo omejeno

število priložnosti učenja zunaj šolskih oziroma študijskih ustanov.

o Omejevanje podpore, časa in finančnih sredstev.

Neokrnjena narava, reke, potoki, gozdovi so po mnenju učiteljev najbolj primerni za

raziskovanje narave. Za urbano naravo in okoliš šole menijo, da sta najmanj primerna za

take aktivnosti. Razredni učitelji in njihovi učenci so mnenja, da je območje šole sinonim

za igrišče, namenjeno rekreaciji. Predeli zemljišč, ki mejijo na območje šole, niso bili

označeni kot območja za poučevanje. Splošno dojemanje je bilo, da se tematike s področja
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ekologija raziskuje na terenskih izletih (Lindemann-Matthies, 2006). Zaradi običajnih

prednosti fiksnega urnika in pomanjkanja finančnih sredstev, so možnosti za terenske

izlete zelo omenjene (Lindemann-Matthies, 2006).

Zaradi naštetih razlogov učenci in tudi dodiplomski študenti biologije pogosto poznajo le

vrste organizmov, ki so predstavljene v učbenikih in se verjetno ne bodo pojavile v

njihovem lokalnem okolju (Trommer, 1980; Hesse, 1983; Paraskevopoulos in sod., 1998;

Lindemann-Matthies, 2006). V Veliki Britaniji so ugotovili, da učenci, starosti od 12 do 14

let, pričakujejo, da bodo v gozdu ob šoli naleteli na marjetice in volkove (Lock, 1995;

Lindemann-Matthies, 2006). Taka odtujenost otrok od njihovega lokalnega okolja je

zaskrbljujoča sploh zato, ker izgubljamo biodiverziteto zaradi človeške dejavnosti. Dokler

se učitelji ne bodo zavedali primernosti mestnega okolja za učenje prepoznavanja dreves in

proučevanje žuželk ter rastlin, bodo mestni otroci še naprej imeli le nekaj priložnosti

raziskovanje narave (Lindemann-Matthies, 2006).

Pomanjkanje znanja o odnosih med organizmi in njihovim lokalnim okoljem lahko

povzroči, da ljudje ne bodo opazili, kaj se jim dogaja (Weilbacher, 1993; Lindemann-

Matthies, 2006). Zaradi omejene uporabo rastlin pri poučevanju biologije, so se razvili

številni novi učni načrti, ki vsebujejo tudi praktične aktivnosti z rastlinami (Hershey,

1992).

Svoboda otrok do spoznavanja narave in doživetja neposrednega stika z njo je pogosto

omejena v zahodnih družbah, predvsem v urbanem okolju, saj otroci vedno več časa

preživijo doma, zaprti med štiri stene (Laaksoharju in Rappe, 2010). Raziskave Kyttä

(2004) so pokazale tudi, da je upadla spontana udeležba otrok v aktivnostih v naravi,

narašča pa aktivnost opazovanja narave skozi okno oziroma aktivnost brez interakcije z

naravo (Kyttä, 2004, Laaksoharju in Rappe, 2010).

Laaksoharju in Rappe (2010) navajata ugotovitve Stenvalla, ki je v svoji raziskavi,

izvedeni leta 2009 na Finskem v Helsinkih med otroki starosti od devet do 13 let, ugotovil,

da bi ti otroci raje preživeli svoj prosti čas v nakupovalnih središčih ali v javnih plavalnih

bazenih ali pa doma pred televizijo oziroma računalnikom ali pa bi uporabljali katerikoli

drug moderen medij, kot pa da bi izkoristili ta čas v naravi.
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Urbana družba je neposreden stik z naravo nadomestila z abstraktnim ali virtualnim

prikazom. Izguba direktnega stika z naravo lahko vodi v odtujenost, ki med drugim lahko

povzroči »generacijsko pozabo okolja«. To pomeni, da se otroci navajajo na osiromašeno

in onesnaženo okolje do te stopnje, da to postane del njihovega vsakdanjega življenja

oziroma norma (Laaksoharju in Rappe, 2010).

2.1.8 Upad uporabe živih organizmov v šolah

V zadnjih letih se je pokazal upad uporabe živih organizmov v šolah. Razlogi za ta pojav

so pomanjkanje časa, pomanjkanje tehnične pomoči, povečanje uporabe filmov, povečan

odpor učencev do uporabe živali pri znanstvenem pouku ( Reiss in Baeney, 1992; Kinchin,

1999).

Gest (1995) je opozoril, da preveliko zanašanje na majhno število modelnih organizmov v

biologiji vodi v napačen in osiromašen pogled na diverziteto življenja. Zato bi morali

usmeriti skrb v izbiranje najprimernejšega organizma, ki bi ilustriral točno določeno

lastnost ali pojav (Kinchin, 1999).

2.1.9 Pomanjkanje raziskav o poučevanju rastlin v šolah

Že velikokrat so poročali, da obstaja malo raziskav na področju poučevanja o rastlinah.

Razlogi za tako stanje so, da:

 je večina ljudi zoošovinistov (Darley 1990; Hershey 1992).

 se učiteljem zdijo rastline manj zanimive kot živali (Flannery, 1991; Hershey,

1992).

 so učitelji bolje pripravljeni za poučevanje o živalih kot pa o rastlinah (Honey,

1987; Hershey, 1992).

 učbeniki vsebujejo veliko manj vsebin o rastlinah za razliko od živali (Honey,

1987; Hershey, 1992).

 imajo učenci rajši živali kot rastline (Wandersee, 1986; Hershey, 1992).

Ostale pomanjkljivosti v poučevanju botanike je Hershey (2005) uvrstil v pet kategorij:

a) Prekomerno poenostavljenje: nekateri primeri, ki predstavljajo izjemo, so lahko

pomembni.
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b) Prekomerno posploševanje: koncepti so podani preozko.

c) Uporabljanje zastarelih konceptov in izrazov.

d) Napačno identificiranje rastlin: širok problem predstavljajo botanični izrazi, ki se

razlikujejo od splošno uporabnih in vrtnarskih. Lindemann-Matthies (2006) piše, da

bi lahko domnevali, da taksonomska nepismenost odseva pomanjkanje priložnosti

za otroke, da bi videli žive organizme v njihovem neposrednem okolju.

2.2 STALIŠČA OTROK IN ŠTUDENTOV DO RASTLIN

Otroci raziskujejo svoje neposredno okolje znotraj in zunaj svojega doma. Na ta način je

zelo verjetno, da opazijo rastline. Otroci proučujejo rastline tako, da se jih dotikajo in

občutijo njihovo strukturo, jih vonjajo. Dojamejo jih lahko kot prijetna ali neprijetna

občutenja (Gatt in sod., 2007). Navadno se predšolski otroci zanimajo za naravo v svojem

bivalnem okolju in jo raziskujejo večino časa, ki ga preživijo zunaj (Laaksoharju in Rappe,

2010). Nekateri avtorji menijo, da je za psihičen, čustven in kognitivni razvoj, ki se odvija

v naravi v otroštvu potreben za dobro počutje kot tudi za zavedanje in spoštovanje narave

okoli sebe (Kellert, 2009; Laaksoharju in Rappe, 2010).

Raziskava Gatt in sod., (2007) je pokazala, da malteški otroci, starosti štirih in petih let,

drevesa, kaktusa in koprive ne uvrščajo med rastline. Na besedo »rastlina« so se odzvali le

z nekaj odgovori, večji odziv je bil na besedo »roža« in »drevo«. Rože, sadje in drevesa so

obravnavali bolj kot od rastlin ločeno skupino in ne kot podskupino rastlin. Majhni otroci,

ki imajo le malo znanja, obravnavajo rastline kot nekaj majhnega, zelenega s steblom in

listi.

Otroci so prepričani, da rastline niso žive »stvari« (Stavy in Wax, 1989; Tamer in sod.,

1981, Gatt in sod., 2007).

Gatt in sod., (2007) omenjajo, da se med odraščanjem otroku izboljša uporaba

znanstvenega besednjaka. Navajajo tudi raziskavo Tunnicliffe in Reiss iz leta 2000, ki je

pokazala, da otroci le redko omenjajo šole kot vir njihovega znanja o rastlinah. Otroci

osvojijo stališče odraslih do rastlin v smislu, da so te nepomembne in neuporabne.
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Izkušnje z naravo v otroštvu močno vplivajo na občutljivost odraslih do dreves. Pasivne in

aktivne izkušnje z naravo vplivajo na človekovo dojemanje socialnih in značilnih vrednosti

dreves in na zanimanje za vrtnarjenje (Lohr in Pearson-Mims, 2005).

Aktivnosti, kot so odraščanje ob cvetličnih gredah, obiskovanje parkov in predavanj o

okolju, vrtnarjenje v času otroštva, so pozitivno vplivale na aktivnost in stališče odraslih do

okolja. Odraščanje v urbanem okolju z velikimi stavbami je imelo majhen, vendar

negativen učinek na odnos ljudi do okolja. V vsakem primeru so imele interakcije z

rastlinami v otroštvu pozitiven vpliv, ne glede na to ali so bile pasivne ali aktivne. Odrasli

zato veliko bolj cenijo drevesa. Največji pozitiven učinek je imelo vrtnarjenje, nabiranje

cvetlic in sajenje dreves (Lohr in Pearson-Mims, 2005).

Z razumevanjem odnosa med izkušnjami z naravo v otroštvu in stališča odraslih ljudi do

rastlin, lahko bolje dojemamo pomen programov sajenja dreves in vrtnarjenja za otroke. Ti

podatki lahko vplivajo na učinkovito načrtovanje okoljskih in vrtnarskih aktivnosti otrok,

ki bi stremele k razvoju občutka cenjenja narave pri odraslih ljudeh (Lohr in Pearson-

Mims, 2005).

Vrtnarjenje in izobraževalni programi o okolju spodbujajo otroke, da razvijejo pozitiven

odnos do okolja (Jaus, 1984; Zajicek,1999; Lohr in Pearson-Mims, 2005). Lohr in Pearson-

Mims (2005) sta ugotovila, da odraščanje otroka ob vrtu pozitivno vpliva na razvoj

notranjega pomena dreves (simboličen, oseben, duhovni pomen) in napoveduje zanimanje

za vrtnarjenje tudi v odrasli dobi.

V predmestjih so redki pojavi nabiranja jagod ali gojenja zelenjave in je zaradi tega

potrebno podpirati v šolah še posebno stik z vrtnarjenjem, saj pripomore graditi odnos do

rastlin. Ukrepi v obliki vrtnarjenja ali vodenja učencev v naravo so lahko bistvenega

pomena za vseživljenjsko vrednotenje zelenega okolja (Laaksoharju in Rappe, 2010).

Odraščanje ob vrtu vpliva na dejanja in stališče odraslih. Lohr in Pearson-Mims (2005) sta

v svoji raziskavi ugotovila, da prisotnost ali odsotnost rastlin v času otroštva vpliva na

stališče odraslih do dreves. Odkrila sta, da drevesa pomirjajo večino odraslih, ki so

odraščali v bližini dreves. Odraščanje ob gozdu vpliva na osebni pomen dreves (Lohr,

Pearson-Mims, 2005).
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Do konkretnejših ugotovitev sta prišla Laaksoharju in Rappe (2010), saj sta z raziskavo

izvedeno na Finskem dokazala, da otroci na podeželju bolje poznajo drevesa kot otroci, ki

odraščajo v urbanem okolju. Otroci s podeželja imajo boljši odnos do narave za razliko od

otrok iz urbanega okolja, ki so mnenja, da sami niso del narave in da vegetacija nima

kakršnegakoli pomena. Njuna raziskava je pokazala, da so dekleta bolj zainteresirana za

rastline kot fantje. Za dekleta je pomembna lepota rastlin in prijeten občutek ob njihovi

prisotnosti. Fantje pa so izrazili spoštovanje do rastlin, saj so vir življenja.

Dekleta kažejo več znanja o rožah in manj o drevesih za razliko od fantov. Dekleta

verjetno več opazujejo in se bolj zanimajo za cvetlice kot pa fantje (Gatt in sod., 2007).

Urbanizacija in digitalizacija sta spremenila način preživljanja prostega časa ljudi. V

moderni družbi se stik ljudi z naravo zmanjšuje. Neposreden stik z naravo v otroštvu je

pogosto zamenjal posredni stik, na primer preko televizijskih programov ali obiskovanje

tematskih parkov, ki prikazujejo le vzorce oz. primere rastlin. Zmanjšan stik z naravo je

tudi posledica pomanjkanja časa. Gojenje zelenjave, sadnih rastlin ali zelenih rastlin je

postalo manj pogosto z vsako generacijo, še posebej v urbanem okolju in z modernim

načinom življenja (Laaksoharju in Rappe, 2010).

2.3 ZNANJE BIOLOGIJE JE PRVI POGOJ ZA RAZVOJ VREDNOT IN STALIŠČ

Poznamo več definicij znanstvene pismenosti. Dreyfus (1995) navaja široke definicije

znanstvene pismenosti, kot sta Walbergova iz leta 1983, ki se navezuje na splošno

pismenost, osnovno znanje in spretnosti komuniciranja v znanosti, ali pa Klopferjeva iz

leta 1991, ki se zanaša na znanje pomembnih dejstev in principov, sposobnost uporabe

znanja v vsakdanjem življenju, razumevanje značilnosti znanosti in njene interakcije z

družbo ter neformalnih stališč in interesov. Obe poudarjata razumno mišljenje o razlogih

za pomen znanstvene pismenosti za vse učence modernega izobraževalnega sistema.

Splošno sporočilo takih definicij je, da bi ljudje moral imeti nekaj razumevanja o naravi, v

kateri živijo. Imeti bi morali osnovno znanstveno znanje, ki je potrebno za razumevanje

strokovnih člankov v časopisih, za sodelovanje v neformalnih znanstvenih debatah o

aktualnih problemih in za ustvarjanje osebnih odločitev v vsakdanjem življenju. Morali bi

razumeti, da je znanost produkt človeškega uma, in da ima omejitve; znanost je v

interakciji z družbo, etiko in političnimi vprašanji. Ne obstaja univerzalno sprejeta
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definicije znanstvene pismenosti. Obstaja pa splošen konsenz, da je neko osnovno

znanstveno znanje potrebno za razvoj stališč (Dreyfus, 1995).

Na stališča mladostnikov vplivajo različni faktorji, kot so (Dreyfus, 1995):

 tradicionalna etična ali kulturna stališča in s tem povezana nagnjenja k

antropomorfizmu in antropocentrizmu;

 mnenja karizmatičnih osebnosti, političnih ali verskih voditeljev;

 mediji;

 neracionalni strahovi in brezbrižnost;

 občutki nemoči;

 različni tipi čustvene vpletenosti;

 implicitna nenamerna sporočila učiteljev;

 vrednote; temeljne predpostavke, ki vplivajo na odločitve preko ideoloških, etičnih,

verskih, ekonomskih in kulturnih predstav. Lahko so nedokazljive ali skrite v naših

izjavah, vendar redko navedene.

Vrednote lahko vplivajo na naravoslovno znanje na tri načine:

a) Stališče osebe je posvojeno ali pa temelji odločitev samo na vrednotah brez kakršne

koli povezave z znanjem.

b) Stališče osebe se že v začetku oblikuje na temelju osebnih ali socialnih vrednot.

Utemeljeno je bilo s pazljivo izbiro znanstvenih teorij, ki se ujemajo s stališči.

Znanstvene teorije igrajo vlogo »razkritih teorij«. To so teorije, ki jih individualne

osebe uporabijo za razlago svojega obnašanja.

c) Stališče je oblikovano ne le na osnovah vrednot, ampak tudi na temeljih

znanstvenega razumevanja. Teorije vodijo individualne osebe k dejanjem ali

odločitvam. Izbire in odločitve so rezultat interakcije med znanjem in vrednotami.

Poučevanje naravoslovnih znanosti si prizadeva k povečevanju interakcije med znanjem in

stališči na ta način, da povezuje znanost, tehnologijo in družbo. V bistvu na koncu znanje

posega na raven vrednot. Z drugimi besedami, skupek vrednot, ki oblikuje stališča do

živali, bi morali ločiti od naivnih in sentimentalnih antropomorfizmov, ki jih otroci nosijo
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v sebi. Osebne vrednote se lahko preoblikujejo na temeljih znanstvenega razumevanja

(Dreyfus, 1995).

Brez zanikanja dejstev, da so nekateri organizmi človeku res škodljivi nekateri pa koristni,

mora učitelj poskusiti predstaviti dejstva v njihovem širšem pomenu preko sprejetih

bioloških principov (na primer etološki, ekološki principi). To omogoči učencem, da

razvijejo izbrane vrednote izobraženega člana družbe (Dreyfus, 1995).

2.4 POVEZAVA MED STALIŠČEM IN UČNIM USPEHOM

Raziskave povezanosti med stališčem učenca in dosežki je zelo pomembna v

naravoslovnem izobraževanju (Weinburgh, 1995; Usak in sod., 2009). Usak in sod., (2009)

so v raziskavi med turškimi študenti, različnih smeri pedagoške fakultete na turški javni

univerzi, odkrili šibko povezavo med stališči in dosežki. Na splošno je bilo sprejeto, da

obstaja povezava med stališčem in uspehom pri znanstvenem pouku. Pomembnost

raziskovanja stališč postane še bolj relevantna, ko študije pokažejo ekstremno nizek interes

otrok vseh starosti za naravoslovje. Stališča, cilji in zanimanje so pomembni faktorji, ki

vplivajo na učenčevo razumevanje, učenje in akademski uspeh (Usak in sod., 2009).

2.5 MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE POUČEVANJA BOTANIKE NA FAKULTETAH

IN OSNOVNIH ŠOLAH

Z namenom izboljšati zavedanja in znanja o rastlinah bi bilo dobro, da se omogoči boljša

kvaliteta izobraževalnih izkustev (Gatt in sod., 2007). Kjer ljudje opazijo in cenijo rastline

in jih zanimajo, izražajo to na drugačen način kot do živali. Živali so lahko v trenutku

privlačne, navdušenje za rastline pa je pogosto odvisno od vodenja in navdušenja nekoga

tretjega vpletenega v to zgodbo. Učitelj s primernim vodenjem učencev spodbuja njihov

interes do rastlin. Rastline se lahko otrokom predstavi kot resnično zanimive (Strgar,

2007).

Lindemann-Matthies (2007) predlaga, da bi morali v šoli ustvariti večje spoštovanje do

različnih živih bitij in ne le do tistih, ki so najbolj priljubljene. Izobraževalno delo naj bi

bilo usmerjeno v dviganje ozaveščenost in skrb za različne vrste organizmov.

Poudariti pomen biologije rastlin ni težko, saj se študenti in učenci dnevno srečujejo z

rastlinami v kontekstu rasti ali uporabe gojenih rastlin, kot so zelenjava, lončnice v
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stanovanjih ali hišah, rezano cvetje, sadeži, zelišča, trate, okrasna drevesa, vinogradi,

zelene trajnice (Hershey, 1992).

Pomembno je, da starši, skrbniki in predšolski učitelji že zelo zgodaj omogočijo otroku stik

z rastlinami. Rastline se ne premikajo in zato same po sebi ne pritegnejo otrokove

pozornosti kot to naredijo živali. Ukrepanje odraslih je zato še toliko bolj pomembno (Gatt

in sod., 2007).

2.6 POVEČANJE POMENA OKOLJSKEGA IZOBRAŽEVANJA

V zadnjih letih so različna nacionalna in mednarodna poročila vsebovala spodbudo za

vključitev okoljskega izobraževanja v učne načrte. Mnogo let niso poznali točne definicije

okoljskega izobraževanja. Leta 1974 je The School Council's Project Environment'

prepoznal tri med seboj povezane elemente okoljskega izobraževanja, ki so bili tistega časa

zelo pomembni in so omogočili razmišljanje za naprej. Te trije elementi so bili (Gayford,

1994):

a) Izobraževanje o okolju. Pri tem učenec pridobi osnovno znanje in razumevanje o

okolju, raznolikosti življenja, problemih in procesih, ki ohranjajo živa bitja.

b) Izobraževanje v in skozi okolje. Pri tem se okolje uporabi kot orodje, ki nam

pomaga razviti spretnosti in znanja na različnih področjih. Poseben poudarek je na

spretnostih, ki zajemajo raziskovanje in poizvedovanje. Terensko delo, ki omogoča

priložnosti za neposredne izkušnje, je specifično opisano kot pomemben del vseh

ravni osnovne šole.

c) Izobraževanje za okolje. To lahko imenujemo tudi izboljšave okoljske kvalitete, pri

čemer učenci raziskujejo in razvijajo svoje osebno stališče do okolja, kar vključuje

tudi njihovo lastno vedenje, ki vpliva na okolje. Da to dosežemo, moramo okoljsko

izobraževanje vpeljati v celotni učni načrt in spodbujati učence, da razmišljajo o

okoljskih problemih iz različnih perspektiv, od katerih je zelo pomembna biološka.

Okoljsko izobraževanje ima trenutno veliko bolj jasno začrtano nadaljnjo pot, ki vsebuje

trajnostni razvoj kot osrednji del šolskega učnega načrta. Če so učitelji pripravljeni

izpolniti te zahteve in postati bolj učinkoviti v poučevanju tega dela učnega načrta, jim bo

treba pomagati razviti primerne profesionalne spretnosti. Pri tem ne mislimo le na
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strokovno znanje predmeta in spretnosti metodologije, ampak tudi obravnavanje njihovega

etičnega stališča in drugih širših problemov, ki so povezani z okoljem (Gayford, 1994).

Nekateri cilji projekta razširitve okoljskega izobraževanja v učnih načrtih, ki jih navaja

Gayford (1994), so:

 Ustvariti gradiva, ki bodo uporabni za skupine učencev in tudi za učitelje, ki že

imajo znanje in izkušnje.

 Ustvariti gradiva, ki vnesejo okoljsko izobraževanje v kontekst celotnega učnega

načrta, saj tako lahko omogočimo priložnosti za učitelje, ki niso nujno okoljski

strokovnjaki, in ki bi prispevali k planiranju celotnih in usklajenih okoljskih

izobraževalnih izkustev.

 Ustvariti gradiva, ki spodbujajo interdisciplinarno sodelovanje v okviru šol in

vključujejo napredek. Učiteljem bi pomagali, da bi se lahko učili drug od drugega s

tem, da bi spodbujali dialog med izkušenimi učitelji, učitelji z različnih področij,

učitelji z različnih šol in učitelji z različnih razrednih stopenj. Ideja strokovnega

poučevanja in učenja je pomemben element tega projekta.

 Ustvariti gradiva, ki pomagajo učiteljem razviti primerne strategije pri

obravnavanju občutljivih čustvenih področji in etičnih vsebin. To ne pomeni, da

obstaja eno splošno sprejeto stališče ali pa le en sam način okoljske zaskrbljenosti.

Različne in alternativne ocene sistemov je potrebno obravnavati in pregledati. S

tem preprečimo okoljsko indoktrinacijo.

 Ustvariti gradiva, ki omogočijo učiteljem, da raziskujejo različne pristope in

metodologije izvedb okoljskega izobraževanja, vključno s kontekstom njihovega

lastnega strokovnega predmeta).

2.7 UVESTI SPREMEMBE V PROGRAME IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV

BIOLOGIJE

Najpomembnejši faktor, ki vpliva na dosežke učencev, je nivo pripravljenosti in

usposobljenosti učitelja, ki jim podaja informacije (Armour – Thomas in sod., 1989;

Darling – Hammond, 1996; Ferguson, 1991; Lattery in sod., 2002, Hilgers in sod., 2008).
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Poučevanje botanike bo trajno prerojeno le, če se znanstveniki botanike zavzamejo, da

bodo usposabljali in podpirali učitelje na osnovnih in srednjih šolah ter na gimnazijah. Ena

od strategij, s katero se lahko lotimo izziva spreminjanja poučevanja o rastlinah, je, da

ponudimo učiteljem izobraževalne tečaje, ki vsebujejo praktični in teoretični del. Tečaji bi

obravnavali poceni praktične dejavnosti, ki bi jih lahko izvajali v osnovnih in srednjih

šolah ter gimnazijah. Potrebovali bi tudi postopek preverjanja učnega načrta, s katerim bi

izločili vse napake in napačne koncepte. Verjetno je največji izziv izbrati teme o biologiji

rastlin in aktivnosti, s katerimi bi prikazali, kako se znanost povezuje z realnim svetom.

Večja vpletenost botanikov v izobraževanje osnovnošolcev, srednješolcev in gimnazijcev

bi tudi lahko pomagala zmanjšati zoošovinizem (Hershey, 1992).

2.8 POUČEVANJE Z ŽIVIMI ORGANIZMI

Delo z živimi organizmi je pomemben način, s katerim je mogoče izboljšati kakovost

podajanja znanja biologije (Lock, 1994; Hoese in Nowicki, 2001; Myers in sod., 2003;

Strgar, 2007).

Neposreden stik z živimi organizmi da informacije in izkušnje, ki jih ni mogoče pridobiti z

branjem, gledanjem slik ali z raziskovanjem modelov. Spoštovanje resničnega objekta

omogoča učinkovito poučevanje (Strgar, 2007).

Osnovnošolski otroci so še posebej radi vpleteni v raziskovanje narave, radi imajo

praktične dejavnosti in proučevanje rastlin in živali, najrajši pa to počnejo zunaj razreda.

Kljub zanimanju otrok za žive organizme je njihovo dojemanje in znanje zelo slabo. Na

splošno poznajo le nekaj vrst organizmov (Lindemann-Matthies, 2006).

Za živi organizem, ki bi ga želeli uporabljati pri poučevanju, velja tisti (Kinchin, 1999):

 ki se ga lahko varno uporablja v šolah na predmetni stopnji in brez skrbi, da bi pri

tem kršili pravice živali;

 za katerega se preprosto skrbi in goji v razredu;

 ki morebiti spodbuja zanimanje učencev;

 omogoča sodelovanje v smiselni znanosti (Kinchin, 1999).

Učitelji, ki uporabljajo rastline kot poučni material, imajo lahko veliko bolj zahtevno delo

pridobiti navdušenje učencev (Kinchin, 1999).
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Potrebno je predstaviti interdisciplinarno naravo raziskovanja rastlin. Pomembne rastlinske

raziskovalne primere bi lahko uporabili pri pouku kemije, fizike, geografije in matematike

(Hershey, 1992).

2.9 POVEČATI DELEŽ PRAKTIČNIH IN DEJAVNOSTI V PROCESU

POUČEVANJA O RASTLINAH

Praktično delo lahko motivira učence, da se učijo, pouku naravoslovja pa dajo večji pomen

(Hilgers in sod., 2008).

Uporabo pripravljenega materiala, kot so tabele, grafi, slike mikroskopiranja, modeli, filmi,

herbarije bi morale zamenjati praktične in miselne dejavnosti. Študenti in otroci bi morali

sami gojiti rastline v učilnici ali v šolskem rastlinjaku ali pa v šolskem botaničnem vrtu

Hershey, 1992). Hershey (1992) navaja priporočila National Science Teachers Association

(ZDA) iz leta 1991, da bi čas za praktične dejavnosti v šolah bil na voljo, če bi od

celotnega pouka naravoslovja namenili 60% tega časa v vrtcih in osnovnih šolah, 80% v

srednjih šolah in 40% v gimnazijah in na fakultetah.

Učitelji bodo ugotovili, da rastline ponujajo veliko več prednosti pred živalmi v smislu

praktičnih dejavnosti v razredu. Na primer (Hershey, 1992):

 pri eksperimentiranju z rastlinami se lahko izognemo vprašanju pravic živali;

 rastline ne grizejo;

 rastline ne bežijo;

 ne izločajo neprijetnih iztrebkov;

 rastline preživijo daljše časovne obdobje brez človekove pozornosti

 odvečne rastline (ki so nam ostale od eksperimentiranja) lahko uporabimo, da

izboljšamo okolico šole, lahko jih podarimo sorodnikom in prijateljem ali pa

prodamo in zbrani denar porabimo za šolske projekte, terenske izlete ali v

dobrodelne namene.

Praktične dejavnosti so študentom v pomoč, da razvijejo spretnosti, ki temeljijo na

raziskovalnih osnovah in so pomembne ter vpletene v znanstveno raziskovanje (Partridge,

2003). Del namena izvajanja aktivnosti je, da najdemo načine poučevanja učencev, skozi
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katera spoznajo razliko med mnenjem in trditvijo, ki temelji na dokazih, ter da razvijejo

spretnosti in znanja, ki jim bodo pomagala pri iskanju rešitev problemov (Gayford, 1994).

Še posebej zahtevno delo za učitelja je samostojno delo učencev. Pri tem mora učitelj biti

sposoben načrtovati, organizirati, nadzirati in podpirati raziskave, ki jih opravlja manjša

skupina otrok (Lindemann-Matthies, 2006).

Sposobnost učenca, da dela po malem neodvisno od učitelja, je pomembna osnovna

spretnost, potrebna za vseživljenjsko učenje (EDK; National Research Council, 1996 v

Lindemann-Matthies, 2006).

Pozitivni odziv otrok na samostojno delo in hkrati relativno negativen odziv učiteljev

podpira predlog, da je potrebno stalno izobraževanje učiteljev na tem področju

(Lindemann-Matthies, 2006).

Praktične izkušnje v učilnici naravoslovja bi morale biti spodbujajoče in prijetne, pa čeprav

rezultati niso taki, kot bi pričakovali. Učence bi morali bolj vpletati v predmet in jim

pomagati z dejanskimi podatki meritev (Partridge, 2003).

2.10 POUČEVANJE ZUNAJ UČILNICE

Prijeten stik z naravo in podeželjem med otroštvom ima pomembno vlogo pri razvoju

ozaveščanja in prizadevnosti za ohranitev narave.  Delo z živimi organizmi v naravi lahko

pomaga vrniti prijeten način dela v okviru učnih načrtov. V raziskavi, izvedeni v Nemčiji,

večina strokovnjakov meni, da je izobraževanje o biodiverziteti aktiven proces, v katerem

učenci opazujejo in raziskujejo rastline in živali v njihovem okolju, spoznajo lokalne vrste

organizmov in zato razumejo in se zavedajo pomena biodiverzitete (Lindemann-Matthies,

2006).

Za otroka ima okolje bistven pomen, saj tako pride v neposredni stik z naravo. Različne

raziskave so pokazale, da narava na človeka vpliva sproščajoče in obnavljajoče. Druge

študije so pokazale, da je zeleno okolje morda celo ključnega pomena za dobro počutje

otroka v urbanem okolju. Ugotovili so, da se v takem okolju otrokom izboljša kognitivno

delovanje (Laaksoharju in Rappe, 2010).
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a) Vpliv terenskega dela

 Obstajajo pomembni dokazi, ki kažejo, da primerno predstavljeno, ustrezno

načrtovano in učinkovito izvedeno terensko delo ponuja učencem priložnost, da

razvijejo znanje in sposobnosti, ki dodajo vrednost njihovim vsakodnevnim

izkušnjam v razredu.

 Terensko delo ima lahko zelo pozitiven učinek na dolgotrajen spomin (Rickinson in

sod., 2004). Učinkovito terensko delo in še posebej lastne domače izkušnje lahko

vodijo do osebne rasti in napredka v socialnih spretnostih. Še bolj pomembno pa je,

da lahko pride do okrepitve med čustvi in spoznanji, tako da drug na drugo vplivajo

in omogočijo povezavo do višje ravni učenja.

 Kljub pomembnim dokazom o pomenu terenskega dela, da dvigne standarde

doseženega in izboljšanega odnosa do okolja, se terensko delo omejuje (še posebej

v znanosti) v Veliki Britaniji in v drugih delih sveta.

 Pomembni dokazi iz raziskav namigujejo, da avanturistični programi v naravi lahko

pozitivno vplivajo na mladostnike:

o Odnos, zaupanje in samopodoba – rezultati kažejo na samostojnost,

zaupanje, samozavest, samokontrolo, osebno učinkovitost in kopiranje

strategij.

o Medosebne in socialne sposobnosti, kot so: socialna efektivnost, pogovorne

sposobnosti, timsko delo in skupinska povezanost.

o Razvoj splošnih in specifičnih akademskih sposobnosti, kot tudi izboljšanje

sodelovanja in doseganja ciljev.

o Napredovanje pozitivnega obnašanja in zmanjšanje stopnje ponovitve

kršitev, izboljšanje fizične samopodobe in sposobnosti (Rickinson in sod.,

2004).

b) Uporabiti okolico šole za poučevanje o rastlinah

Petra Lindemann-Matthies (2007) je ugotovila, da ko več rastlin in živali otroci opazijo v

svojem okolišu in poznajo po imenu, bolj cenijo žive organizme.
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Povečana izobraževalna aktivnost v neposrednem okolju šole je zaželena, ker so učenci

razredne stopnje bolj osredotočeni na izobraževalne naloge, več se naučijo in počutijo se

udobneje, ko se učijo v domačem okolju (Lindemann-Matthies, 2006). Otroci nižjih

razredov so pomembna tarčna skupina populacije, saj jih še posebej zelo zanimajo živi

organizmi. Obdobje od prvega do petega razreda je najbolj primeren čas za poudarjanje

učinkovite in čustvene zaskrbljenosti nad živimi organizmi (Lindemann-Matthies, 2007).

Majhna razdalja med šolo in raziskovalnem območju prihrani denar za transport in

dragoceni čas, ki ga učitelj lahko izkoristi za poučevanje otrok. To sta dva razloga, ki

pogosto ovirata učitelje, da bi izvedli poučevanje zunaj šole. Rowe in Humphries (2004)

predlagata, da bi si šole morale razviti ekološko naravno okolje, ki bi ga lahko uporabljale

za najrazličnejše dejavnosti raziskovanja, rekreacije in estetike. Navajata mnogo praktičnih

idej, kako se lahko območje šole rekonstruira v zunajšolsko učilnico. Na primer, da se

naredi majhen zelenjavni vrt in ribnik. Navdušenje učiteljev je bilo obravnavano kot eden

ključnih dejavnikov, ki določajo količino aktivnosti v naravi zunaj učilnice (Lindemann-

Matthies, 2006).

c) Vpliv projektov na območju šole in lokalne skupnosti

 Te vrste projekti imajo sposobnost povezati večino področiji učnega načrta.

 Na čustvenem področju imajo taki projekti velik vpliv na povečanje samozavesti,

na obnovljen ponos pripadnosti lokalni skupnosti, večjo motiviranost za učenje in

na večji občutek odgovornosti.

 Obstajajo dokazi, ki nakazujejo, da izobraževalni projekti na območju šole in

lokalne skupnosti lahko izboljšajo otrokovo fizično stanje z boljšo kakovostjo igre

in s povečanjem motivacije za zdravo prehranjevanje ter telesno aktivnost

(Rickinson in sod., 2004).

d) Vnos vrtnarjenja v izobraževanje otrok in študentov

Za naravo in vrtnarjenje menijo, da ima pozitiven psihološki in fizičen vpliv na človeka

(Waliczek in sod., 2001). Botanika se obravnava kot temeljna znanost za razliko od

vrtnarjenja, ki se obravnava kot uporabna znanost in je zato zapostavljeno. To je nelogično,

saj je znanje o kultiviranju rastlin osnova za raziskovanje vrtnarjenja in za preživetje

civilizacije. Učenci bi morali vsako leto sodelovati v projektih vrtnarjenja tako, da bi
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uporabljali zunanji prostor, okenska korita ali cvetlične lončke, saj za rastline ni težko

skrbeti. Gojiti in opazovati bi morali kulturne in divje rastoče rastline rastline. Velik

poudarek bi moral biti na ekološki in poljedelski pomembnosti rastlin. Zgodovinska

pomembnost kmetovanja v razvoju človeške vrste je zadosten razlog, da v poučevanje

vključimo znanosti o naravi in družbi (Hershey, 1992).

Waliczek in sod. (2001) povzema trditve Baum, da so učenci, ki so samostojno delali v

programu vrtnarjenja in so jih spodbujali, da so prevzeli odgovornost za svoja dejanja,

imeli bolj pozitiven odnos do šole. Šolski vrt ponuja otroku praktične dejavnosti, s katerimi

pridobi neposredne izkušnje z živimi organizmi.

V zadnjih desetih letih se je povečalo zanimanje za vrtove in njihova uporaba kot

izobraževalni pripomoček za mladino. Odkritje pozitivne povezave med otroci in

vrtnarjenjem je privedlo do razvoja učnega načrta temelječega na uporabi vrtov v šolah

(Hilgers in sod., 2008).

Hilgers in sod. (2008) omenjajo delo Rahm iz leta 1999, ki je v svoji raziskavi prišel do

zaključkov, da skozi aktivnosti vrtnarjenja mladostniki pridobijo občutek zavedanja in

spoštovanja narave. Raziskave so pokazale, da prisotnost rastlin izboljšuje koncentracijo in

obnašanje otrok z motnjo zbranosti.

Mnogi učni načrti, ki temeljijo na vrtnarjenju, vsebujejo poučevanje na nivoju lokalnih ali

nacionalnih znanstvenih standardov. Taki učni načrti ponujajo priložnosti izkusiti

znanstvene koncepte (Hilgers in sod., 2008). Van Der Zander in Cook (1999) sta mnenja,

da v učni načrt ni težko vnesti spremembe, saj je vrt dinamičen prostor.

Šolski vrt lahko izboljša znanje o prehranjevanju in poveča želje otrok po sadju in

zelenjavi. Hilgers in sod. (2008) omenjajo Lineberger in Zajicek (2008), ki trdita, da prej

ko je otrok izpostavljen vrtnarskim izkušnjam, konceptom, idejam, večji je potencial, da se

bo spremenil njegov odnos ali obnašanje.

Laaksoharju in Rappe (2010) navajata v izsledkih svoje raziskave, da kinestetičnemu tipu

fantov verjetno bolj ustreza učenje z aktivnostjo v neformalnem okolju kot pa sedenje v

klopi in poslušati učitelja. Trdita, da je učenje, ko nekaj delaš, očitno bolj prijetno in

produktivno za otroke.
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2.11 IZVAJANJE RAZISKAV O POUČEVANJU RASTLIN V ŠOLAH IN NA

FAKULTETAH

Raziskav o zunajšolskem poučevanju na območju šole in lokalne skupnosti je malo

(Rickinson in sod., 2004). Za uspešno načrtovanje ukrepanja je najprej treba izvesti študijo

o odnosu med otroci in naravo (Laaksoharju in Rappe, 2010).

Prihodnje raziskave bi morale obravnavati pomembnost raziskovalnih učnih aktivnosti in

metod za izobraževanje o naravi zunaj zidov šole v začetku izobraževalnega procesa

učiteljev. Učenci pa bi morali biti pripravljeni ponotranjiti te aktivnosti in metode po

njihovi izvedbi. Za pomoč učiteljem, da bi se pri izvajanju tovrstnega dela počutili

sposobni in da bi imeli zaupanje v uporabo zunajšolskih aktivnosti, je pomembno sprotno

in redno izobraževanje učiteljev (Lindemann-Matthies, 2006).

2.12 UPORABA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV O RASTLINAH V ŠOLI

V različnih evropskih državah so razvili programe in gradiva, da bi spodbudili

razumevanje in spoštovanje biodiverzitete. Programi so osredotočeni na otrokovo

neposredno opazovanje in raziskovanje lokalnih rastlin in živali v okolici njihovih šol

(Lindemann-Matthies, 2006). Lohr in Pearson-Mims (2005) navajata, da bo v prihodnosti

vse več otrok odraščalo v urbanem okolju, s tem pa bodo imeli omejene možnosti stika z

naravo. Programi vrtnarjenja in sajenja dreves za otroke, ki živijo v mestih, lahko

spodbujajo razvoj pozitivnih vrednot, ki se pojavijo v času bivanjem ob rastlinah (Lohr in

Pearson-Mims, 2005).  .

Danes so vrtovi, ki so namenjeni otrokom, zelo popularni v Združenih državah Amerike.

Imajo jih v osnovnih šolah, arboretumih in v javnih parkih. Priljubljeni so tudi programi, ki

promovirajo interakcijo med otrokom in naravo. Med take programe sodijo taborjenja v

naravi, sajenje dreves in različni okoljski programi. Sponzorji takih programov upajo, da

bodo udeleženi otroci razvili prijazen in spoštljiv odnos do okolja, ki jih bo obdajal tudi, ko

bodo starejši (Lohr in Pearson-Mims, 2005). Taki programi ponujajo priložnosti izvajanja

praktičnih dejavnosti, izkušnje aktivnega učenja, ki spodbuja višji nivo miselnih procesov

in reševaje problemov (Lohr in Pearson-Mims, 2005).



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 25

2.13 SPREMEMBA ZAKONODAJE IN PRAVIL POUČEVANJA ZUNAJ UČILNICE

V ČASU POUKA

Nujno je, da se ljudje, ki postavljajo pravila in zakone na vseh stopnjah in na mnogih

področji, zavzamejo za (Rickinson in sod., 2004):

 Odstranitev vseh preprek, ki ovirajo nadzor učinkovitega zunajšolskega

izobraževanja za vse učence in študente;

 podpiranje dobrih programov in praks.

 podpiranje raziskav, razvoja in usposabljanja, da se bo lahko dobra praksa

razumela, širila in spodbujala.

V Teksasu in Kaliforniji ministrstvo za izobraževanje spodbuja šole, da omogočijo

izvajanje vrtnarskih programov (Laaksoharju in Rappe, 2010).
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3 MATERIALI IN METODE

3.1 NAČRTOVANJE RAZISKAVE

Kot osnovo za pripravo raziskave smo uporabili metodologijo, ki sta jo uporabila tudi

Frančovičová in Prokop v svoji raziskavi leta 2010, in jo priredili. Bistvo naše raziskave je

bilo ugotoviti, kakšna so stališča učencev in študentov do rastlin. Zanimalo nas je tudi,

kateri dejavniki vplivajo na stališča učencev in študentov do rastlin.

V raziskavo sta bili vključeni dve osnovni šoli, v katerih smo anketirali učence od petega

do devetega razreda. Ena od njih je pripadala zelo urbanemu okolju, druga pa je imela

velik delež otrok, ki so imeli kraj bivanja na podeželju. Tako smo lahko raziskali vpliv

kraja bivanja na stališče otrok do rastlin.

Anketa je bila izvedena tudi med študenti Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Anketirani so bili študenti prvih in četrtih letnikov študijske smeri, ki vsebuje v študijskem

programu vezavo biologije.

Oba vprašalnika sta v prvem delu zahtevali demografske podatke, kot so: spol, starost, kraj

bivanja. Učenci so morali napisati tudi, kateri razred osnovne šole obiskujejo oziroma

študenti, v kateri letnik študija so vpisani. V drugem delu pa so morali anketiranci oceniti,

v kolikšni meri se strinjajo z navedenimi trditvami, ki so se navezovale na njihova stališča

do rastlin.

Na podlagi odgovorov anketirancev smo pričakovali razlike glede na njihove demografske

podatke. Če je bila več kot polovica trditev v skladu s hipotezo, smo jo potrdili.

Končni vzorec

V raziskavi je sodelovalo 534 anketirancev, od tega je bilo 398 osnovnošolcev od petega

do devetega razreda in 136 študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so

obiskovali prvi ali četrti letnik študija, ki vsebuje v študijskem programu vezavo biologije.
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Pomen simbolnih zapisov v tabelah:

N – število

f(%) – delež izražen v odstotkih

M – srednja vrednost

SN – standardna napaka

df – stopnja svobode

z – standardizirana vrednost Wilcoxon rank-sum testa

p – nivo statistične pomembnosti

2 – preizkus hipoteze neodvisnosti

Tabela 1: Deskriptivna statistika končnega vzorca glede na nivo šolanja in spol
anketirancev.

Spol

Nivo šolanja
Skupaj

Osnovnošolci Študenti

n f(%) n f(%) n f(%)

Fantje 206 51,8 11 8,1 217 40,6

Dekleta 184 46,2 123 90,4 307 57,5

Neopredeljeni 8 2,0 2 1,5 10 1,9

Skupaj 398 100,0 136 100,0 534 100,0

Tabela 2: Tabela prikazuje število in delež anketiranih učencev glede na razred
osnovne šole.

Razredi osnovne šole

4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj

n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%)

Število

učencev
49 12,3 81 20,4 70 17,6 75 18,8 86 21,6 37 9,3 398 100
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3.2 INSTRUMENT

Vprašalnik za učence ter vprašalnik za študente je v prilogi. Oba vprašalnika sta vsebovala

dva dela.

Prvi del vprašalnika je vseboval podatke o anketirancu. V vprašalniku za učenca so ti

podatki: spol, starost, razred, ocena iz naravoslovja in biologije v preteklem šolskem letu,

kako pogosto hodi v naravo ter kraj bivanja. Ta del je bil v vprašalniku za študente

nekoliko drugačen, saj je poleg podatkov o spolu, starosti, kraju bivanja ter kako pogosto

hodi v naravo, zahteval še podatke o letniku študija, smer študija, oceno biologije v srednji

šoli, ocena biologije na maturi (v primeru, če jo je študent na maturi opravljal), ocena

izpita iz predmeta Splošna botanika, ocena izpita iz predmeta Sistematska botanika ter ali

želi v prihodnosti poučevati kateri drugi predmet in ne biologije.

Drugi del vprašalnika je vseboval trditve, ki smo jih razvrstili v šest sklopov:

 estetski pomen rastlin;

 interes do rastlin;

 uporabnost rastlin za ljudi;

 varstvo rastlin;

 pouk botanike;

 poučevanje botanike (le v vprašalniku za študente).

Anketiranci so morali za vsako trditev obkrožiti, kako se strinjajo s posamezno trditvijo.

Trditve so bile med skupinami v anketi pomešane, saj tako niso vplivale na odgovore

anketiranca. Anketiranci so strinjanje s trditvijo ocenjevali s 5 – stopenjsko lestvico (tabela

3).

Tabela 3: Petstopenjska lestvica
Vrednosti lestvice Pomen vrednosti

1 se nikakor ne strinjam

2 se ne strinjam

3 nimam posebnega mnenja

4 se strinjam

5 se popolnoma strinjam
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V vprašalniku za učence je bilo v drugem sklopu 33 trditev, v vprašalniku za študente pa

jih je bilo 39. Pri vsaki trditvi je bila navedena 5 – stopenjska lestvica, na kateri so

anketiranci ocenili svoje strinjanje. Vse negativno obrnjene trditve smo pri statistični

obdelavi obrnili v pozitivno smer.

Po kasnejši analizi vsebinske veljavnosti smo se odločili, da 24., 30., 32., 36. in 37. trditev

iz obeh vprašalnikih v statistični analizi izločimo. Te trditve so:

24. Rad/a bi spoznaval/a okolja, kjer živijo rastline.

30. Izdelava herbarija mi je znižala motivacijo za študij botanike.

32. Tudi rastline lahko zbolijo.

36. S prijatelji se rad/a pogovarjam o negi in skrbi za rastline, ki jih imamo doma.

37. Rastline so nevarne, ker vsebujejo strupe.

Za statistično analizo vprašalnikov osnovnošolcev je tako ostalo 28 trditev, od tega so bile

tri trditve o estetski vrednosti rastlin, sedem jih je bilo o interesu do rastlin, sedem jih je

bilo o varstvu rastlin, štiri trditve so bile o pouku botanike, šest jih je bilo o uporabnosti

rastlin za ljudi. Pri 40. trditvi  smo za ugotavljanje povezav uporabili Pearsonov

korelacijski koeficient.

Za statistično analizo vprašalnikov študentov je ostalo 34 trditev, od tega so bile tri trditve

o estetski vrednosti rastlin, sedem jih je bilo o interesu do rastlin, sedem jih je bilo o

varstvu rastlin, štiri trditve so bile o pouku botanike, šest jih je bilo o uporabnosti rastlin za

ljudi ter sedem o poučevanju botanike. Pri 13. trditvi  smo za ugotavljanje povezav

uporabili Pearsonov korelacijski koeficient.
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Tabela 4: Prikaz vsebinsko enakih trditev, ki so bile različno oblikovane glede na
anketiranca.

TRDITVE IZ SKLOPA POUK BOTANIKE
TRDITVE ZA OSNOVNOŠOLCE TRDITVE ZA ŠTUDENTE

Pouk, kjer spoznavamo rastline je zahteven. Botanika je zahtevna.

Pouk, kjer spoznavamo rastline je dolgočasen. Botanika je dolgočasna.

Znanje iz botanike je pomembno za življenje. Znanje iz botanike je pomembno za moj

bodoči poklic.

O rastlinah vem malo. Menim, da nimam zadostnega znanja iz

botanike.

3.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV

Anketne odgovore smo vnesli v prirejeno tabelo računalniškega programa MS Excel. Za

tem smo podatke priredili tako, da smo jih lahko prenesli v tabele statističnega programa

SPSS, s katerim smo jih statistično analizirali v skladu s postavljenimi raziskovalnimi

hipotezami. Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med skupinami (glede na spol,

kraj bivanja, nivo šolanja, letnik študija, razred osnovne šole) smo uporabili sledeče teste:

t-test, Mann-Whitney U test, Hi2 – test ter za ugotavljanje povezav Pearsonov korelacijski

koeficient.
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4 REZULTATI

V spodnjih tabelah so  prikazane povprečne ocene anketirancev za posamezne trditve.

Posamezno trditev so ocenjevali s 5 – stopenjsko lestvico (tabela 1). Rezultati so

predstavljeni v sklopih glede na neodvisno spremenljivko ( nivo šolanja,kraj bivanja, letnik

študija, spol,…).

4.1 PRIMERJAVA STALIŠČ GLEDE NA NIVO ŠOLANJA

Tabela 5: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o estetski
vrednosti rastlin glede na nivo šolanja anketiranca.

Statistična analiza sklopa estetske vrednosti rastlin je pri vseh treh trditvah pokazala

pomembne statistične razlike (p < 0,001). Pri prvi (Drevesa so v mestih pomembna, saj

nam dajejo senco; p = 0,001) in pri drugi (V mestih bi morali saditi rastline, ker bi s tem

povečali privlačnost mest; p = 0,001) pokažejo osnovnošolci višjo estetsko vrednost rastlin

v primerjavi s študenti. Pomembne statistične razlike se pokažejo tudi pri tretji trditvi (V

mestih bi morali skrbeti za zelena območja; p = 0,001), pri kateri pa študenti dajo višjo

estetsko vrednost rastlinam v primerjavi z osnovnošolci.

TRDITVE
NIVO ŠOLANJA

Z pOSNOVNOŠOLCI ŠTUDENTI
M SN M SN

Drevesa so v
mestih
pomembna, saj
nam dajejo senco.

3,85 0,06 3,32 0,09 -5,031 < 0,001*

V mestih bi
morali saditi
rastline, ker bi s
tem povečali
privlačnost mest.

4,49 0,04 4,03 0,08 -6,477 < 0,001*

V mestih bi
morali skrbeti za
zelena območja.

4,08 0,6 4,71 0,04 -5,902 < 0,001*

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.
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Tabela 6: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev za interes do
rastlin glede na nivo šolanja anketiranca.

Iz statistične analize odgovorov anketirancev smo ugotovili, da imajo študenti pozitivnejše

stališče o interesu do rastlin kot osnovnošolci. Statistično pomembne razlike opazimo pri

prvi (Rad/a berem knjige o rastlinah; p = 0,024) in pri šesti (Rad/a gledam poljudno

znanstvene oddaje o rastlinah; p = 0,002) trditvi, pri katerih osnovnošolci kažejo višji nivo

interesa za rastline v primerjavi s študenti. Statistično pomembne razlike opazimo tudi pri

drugi (Rad/a obiskujem razstave rastlin, p = 0,026), pri tretji (Rad/a imam sobne rastline, p

= 0,001), pri četrti (V prihodnosti bi rad/a imela vrt, p < 0,001) in pri šesti (Rad/a se

sprehajam v gozdu; p = 0,001) trditvi, kjer pa študenti kažejo višji interes za rastline v

primerjavi z osnovnošolci.

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
NIVO ŠOLANJA

Z pOSNOVNOŠOLCI ŠTUDENTI
M SN M SN

Rad/a berem
knjige o rastlinah. 3,14 0,06 2,89 0,09 -2,253 0,024*

Rad/a obiskujem
razstave rastlin. 2,59 0,06 2,81 0,09 -2,225 0,026*

Rad/a imam
sobne rastline. 3,53 0,06 3,92 0,09 -3,362 0,001*

V prihodnosti bi
rad/a imela vrt. 3,77 0,06 4,38 0,08 -4,818 < 0,001*

V šoli bi se
morali več časa
učiti o rastlinah. 2,95 0,07 3,10 0,07 -1,199 0,231

Rad/a gledam
poljudno
znanstvene
oddaje o
rastlinah.

3,64 0,07 3,34 0,09 -3,081 0,002*

Rad/a se
sprehajam v
gozdu.

4,18 0,06 4,60 0,06 -3,301 0,001*
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Tabela 7: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču o
varstvu rastlin glede na nivo šolanja anketiranca.

Statistična analiza stališč do varstva rastlin je pokazala, da so bila le-ta različna pri

osnovnošolcih kot pri študentih (tabela 7). Razlike med obema študenti in osnovnošolci so

bile pri petih statistično značilne (p < 0,001), le pri dveh trditvi ni bilo statistično

pomembnih razlik. Statistično pomembne razlike zaznamo pri drugi (Gozdove bi morali

krčiti, da bi lahko zgradili več cest (O); p = 0,001), tretji (Skrbi me pretirano izsekavanje

gozdov (O); p = 0,001), četrti (Onesnaževanje okolja vpliva na življenje rastlin; p = 0,001)

peti (Ni hudega, če kakšna vrsta rastlin izumre (O); p = 0,004) in šesti (Gojene rastline so

pomembnejše od gozdnih in travniških rastlin (O); p = 0,001) trditvi, pri katerih študenti

kažejo višjo raven naravovarstvenega ozaveščanja. Na podlagi rezultatov lahko trdimo, da

imajo študenti pozitivnejša stališča do varstva rastlin kot osnovnošolci.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
NIVO ŠOLANJA

Z pOSNOVNOŠOLCI ŠTUDENTI
M SN M SN

Travniške cvetlice so bolj
pomembne kot plevel. (O) 3,32 0,07 3,30 0,11 -0,291 0,771

Gozdove bi morali krčiti, da
bi lahko zgradili več cest.
(O) 3,26 0,06 4,90 0,03 -13,375 < 0,001*

Skrbi me pretirano
izsekavanje gozdov. 3,59 0,05 4,41 0,06 -8,017 < 0,001*

Onesnaževanje okolja
vpliva na življenje rastlin. 3,44 0,06 4,80 0,04 -12,122 < 0,001*

Ni hudega, če kakšna vrsta
rastlin izumre. (O) 4,25 0,06 4,61 0,07 -2,899 0,004*

Gojene rastline so
pomembnejše od gozdnih in
travniških rastlin. (O) 3,68 0,06 4,38 0,07 -6,387 < 0,001*

Jezi me, ko vidim, da
gradbišča uničujejo površine
z rastlinami.

3,93 0,07 4,26 0,08 1,575 0,115
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Tabela 8: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču o pouku
botanike glede na nivo šolanja anketiranca.

Pri vseh trditvah študenti pokažejo pozitivnejše stališče do pouka rastlin in pri vseh

trditvah so bile statistično pomembne razlike. Pri ocenah posameznih trditev o stališču o

pouku botanike opazimo statistično pomembne razlike med osnovnošolci in študenti pri

vseh navedenih trditvah. Pri prvi (Botanika je zahtevna; p = 0,001), drugi (Botanika je

dolgočasna; p = 0,001), tretji (Znanje iz botanike je pomembno za moj bodoči poklic; p =

0,001) in pri četrti trditvi (Menim, da nimam zadostnega znanja iz botanike (O); p = 0,036)

kažejo študenti bolj pozitivno stališče do pouka rastlin za razliko od osnovnošolcev, ki

imajo nekoliko manj pozitivno stališče.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
NIVO ŠOLANJA

Z pOSNOVNOŠOLCI ŠTUDENTI
M SN M SN

Botanika je
zahtevna. (O) 1,31 0,04 2,13 0,081 -11,873 < 0,001*

Botanika je
dolgočasna. (O) 1,84 0,05 3,69 0,089 -13,964 < 0,001*

Znanje iz
botanike je
pomembno za
moj bodoči
poklic.

3,78 0,06 4,37 0,056 -5,054 < 0,001*

Menim, da
nimam
zadostnega znanja
iz botanike. (O)

2,91 0,07 2,63 0,090 -2,092 0,036*
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Tabela 9: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču o
uporabnosti rastlin glede na nivo šolanja anketiranca.

Statistično pomembne razlike med osnovnošolci in študenti opazimo pri vseh stališčih o

uporabnosti rastlin (tabeli 9). Študenti so pokazali bolj pozitivno  stališče o uporabi rastlin

kot osnovnošolci. Pri prvi (Rastline so pomembne v medicini (zdravstvu), p = 0,002), tretji

(Rastline so pomembne, ker je večina pohištva narejenega iz rastlin, p = 0,001), četrti

(Rastline so pomemben vir hrane; p = 0,001) peti (Rastline lahko predelamo v pogonsko

gorivo za avtomobile; p = 0,001) in šesti (Rastline so pomembne, ker proizvajajo kisik; p =

0,001) trditvi opazimo bolj pozitivno stališče študentov o uporabnosti rastlin. Pri drugi (Iz

rastlinskih materialov lahko naredimo oblačila, p = 0,001) trditvi pa imajo bolj pozitivno

stališče osnovnošolcev.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
NIVO ŠOLANJA

Z pOSNOVNOŠOLCI ŠTUDENTI
M SN M SN

Rastline so pomembne
v medicini
(zdravstvu). 4,13 0,06 4,49 0,06 -3,051 0,002*

Iz rastlinskih
materialov lahko
naredimo oblačila. 4,66 0,04 4,29 0,07 -5,889 < 0,001*

Rastline so
pomembne, ker je
večina pohištva
narejenega iz rastlin.

2,79 0,06 3,37 0,09 -4,990 < 0,001*

Rastline so pomemben
vir hrane. 4,23 0,05 4,63 0,05 -4,106 < 0,001*

Rastline lahko
predelamo v pogonsko
gorivo za avtomobile. 2,88 0,07 3,86 0,09 -7,432 < 0,001*

Rastline so
pomembne, ker
proizvajajo kisik.

1,40 0,05 4,70 0,05 -18,628 < 0,001*



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 36

4.2 PRIMERJAVA POVPREČNIH OCEN STALIŠČ GLEDE NA KRAJ BIVANJA

ANKETIRANCEV

Tabela 10: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču o
varstvu rastlin glede na kraj bivanja študenta.

Statistična analiza ocen strinjanja s trditvami o varstvu rastlin je pokazala, da imajo

študenti s podeželja bolj pozitivno stališče do varstva rastlin kot študenti iz mesta.

Statistično pomembne razlike glede na kraj bivanja študenta opazimo pri drugi trditvi

(Gozdove bi morali krčiti, da bi lahko zgradili več cest (O); p = 0,025), pri kateri se

študenti, ki imajo kraj bivanja v mestu, manj strinjajo z njo kot študenti s podeželja.

Razlike opazimo tudi pri peti trditvi (Ni hudega, če kakšna vrsta rastlin izumre (O); p =

0,018), pri kateri se študenti, ki imajo kraj bivanja v mestu, manj strinjajo z njo kot študenti

s podeželja. Pri drugih trditvah ni bilo razlik med analiziranima skupinama študentov.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
KRAJ BIVANJA ŠTUDENTA

Z pMESTO PODEŽELJE
M SN M SN

Travniške cvetlice so bolj
pomembne kot plevel. (O) 3,38 1,25 3,19 1,27 -0,907 0,365

Gozdove bi morali krčiti, da bi
lahko zgradili več cest. (O) 4,83 0,43 4,95 0,28 -2,236 0,025*

Skrbi me pretirano izsekavanje
gozdov. 4,40 0,67 4,41 0,78 -0,419 0,675

Onesnaževanje okolja vpliva na
življenje rastlin. 4,77 0,08 4,84 0,043 -0,363 0,717

Ni hudega, če kakšna vrsta rastlin
izumre. (O) 4,50 0,83 4,76 0,66 -2,362 0,018*

Gojene rastline so
pomembnejše od gozdnih in
travniških rastlin. (O) 4,36 0,80 4,38 0,72 -0,088 0,930

Jezi me, ko vidim, da gradbišča
uničujejo površine z rastlinami. 4,28 0,87 4,22 0,91 -0,408 0,683
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Tabela 11: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču o
varstvu rastlin glede kraj bivanja učenca.

Pri večini trditev so učenci iz mesta izrazili bolj pozitivno stališče do varstva rastlin, le pri

eni trditvi so učenci s podeželja izrazili bolj pozitivno stališče. Statistično pomembne

razlike glede na kraj bivanja učencev opazimo pri šesti trditvi (Gojene rastline so

pomembnejše od gozdnih in travniških rastlin (O); p = 0,001), pri kateri se učenci s

podeželja manj strinjajo z njo kot študenti s krajem bivanja v mestu. S tem učenci s

podeželja izražajo bolj negativno stališče. Pri drugih trditvah nismo ugotovili statistično

pomembnih razlik glede na kraj bivanja učencev.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
KRAJ BIVANJA UČENCA

Z pMESTO PODEŽELJE
M SN M SN

Travniške cvetlice
so bolj pomembne
kot plevel. (O) 3,33 1,34 3,26 1,33 -0,497 0,619

Gozdove bi morali
krčiti, da bi lahko
zgradili več cest.
(O)

3,26 1,25 3,24 1,27 -0,209 0,834

Skrbi me pretirano
izsekavanje
gozdov. 3,61 1,06 3,60 1,23 -0,150 0,880

Onesnaževanje
okolja vpliva na
življenje rastlin. 3,35 0,08 3,54 0,10 -1,384 0,166

Ni hudega, če
kakšna vrsta rastlin
izumre. (O) 4,30 1,11 4,18 1,28 -0,393 0,694

Gojene rastline so
pomembnejše od
gozdnih in
travniških rastlin.
(O)

3,86 1,08 3,46 1,14 -3,260 0,001*

Jezi me, ko vidim,
da gradbišča
uničujejo površine
z rastlinami.

4,04 1,26 3,89 1,38 -0,658 0,511



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 38

4.3 PRIMERJAVA POVPREČNIH OCEN STALIŠČ GLEDE NA LETNIK ŠTUDIJA

Tabela 12: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališčih o
estetski vrednosti rastlin glede na letnik študija študenta.

Pri vseh trditvah študenti četrtih letnikov dajo rastlinam višji estetski nivo kot študenti

prvih letnikov. Razlike med obema skupinama študentov so statistično pomembno. Pri prvi

trditvi (Drevesa so v mestih pomembna, saj nam dajejo senco; p = 0,001) študenti četrtih

letnikov kažejo večji estetski pomen dreves kot študenti prvih letnikov. Podoben odziv je

bil tudi pri drugi (V mestih bi morali saditi rastline, ker bi s tem povečali privlačnost mest;

p = 0,042) in tretji trditvi (V mestih bi morali skrbeti za zelena območja; p = 0,027), kjer so

prav tako študenti četrtih letnikov dali večji estetski pomen rastlina.

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE

LETNIK ŠTUDIJA

Z pPRVI LETNIK ČETRTI
LETNIK

M SN M SN
Drevesa so v
mestih
pomembna, saj
nam dajejo senco.

2,96 0,14 3,58 0,12 -3,315 0,001*

V mestih bi
morali saditi
rastline, ker bi s
tem povečali
privlačnost mest.

3,82 0,135 4,18 0,09 -2,033 0,042*

V mestih bi
morali skrbeti za
zelena območja.

4,60 0,07 4,78 0,05 -2,210 0,027*



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 39

Tabela 13: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču o
varstvu rastlin glede na letnik študija študenta.

Statistična analiza vprašalnikov je pokazala, da imajo študenti četrtih letnikov bolj

pozitivno stališče o varstvu rastlin kot študenti prvih letnikov. Študenti prvih letnikov so

podali bolj pozitivno oceno le pri dveh od sedmih trditev. Statistična pomembna razlika se

pojavi pri prvi (Travniške cvetlice so bolj pomembne kot plevel (O); p = 0,008) in šesti

trditvi (Gojene rastline so pomembnejše od gozdnih in travniških rastlin (O); p = 0,012),

kjer so študenti četrtih letnikov pokazali bolj pozitivno stališče do varstva rastlin kot

študenti prvih letnikov. Pri drugih trditvah  med stališči o varstvu rastlin ni bilo

pomembnih statističnih razlik med študenti glede na letnik študija.

TRDITVE
LETNIK ŠTUDIJA

Z pPRVI LETNIK ČETRTI LETNIK
M SN M SN

Travniške cvetlice so bolj
pomembne kot plevel. (O) 2,95 0,17 3,54 0,14 -2,645 0,008*

Gozdove bi morali krčiti,
da bi lahko zgradili več
cest. (O) 4,88 0,05 4,91 0,04 -0,602 0,547

Skrbi me pretirano
izsekavanje gozdov. 4,39 0,10 4,43 0,08 -0,291 0,771

Onesnaževanje okolja
vpliva na življenje rastlin. 4,84 0,05 4,77 0,07 -0,511 0,610

Ni hudega, če kakšna vrsta
rastlin izumre. (O) 4,75 0,06 4,51 0,11 -1,058 0,290

Gojene rastline so
pomembnejše od gozdnih

in travniških rastlin. (O) 4,19 0,11 4,51 0,08 -2,522 0,012*

Jezi me, ko vidim, da
gradbišča uničujejo
površine z rastlinami.

4,25 0,12 4,27 0,10 -0,079 0,937

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.
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Tabela 14: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev za stališče o
poučevanju botanike glede na letnik študija študenta.

Študenti četrtih letnikov navajajo večinoma bolj pozitivno stališče do poučevanja botanike

kot študenti četrtih letnikov.  Študenti četrtih letnikov so pri petih  od sedem trditev podali

bolj pozitivno oceno kot študenti prvih letnikov. Statistično pomembne razlike med

študenti glede na letnik študija opazimo le pri sedmi trditvi (Izdelava herbarija mi je

znižala motivacijo za študij botanike (O); p = 0,003), pri kateri študenti četrtih letnikov

kažejo bolj pozitivno stališče o poučevanju botanike kot pa študenti prvih letnikov. Pri

drugih trditvah glede stališča o poučevanju botanike ni statistično pomembnih razlik med

študenti prvih in četrtih letnikov študija.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
LETNIK ŠTUDIJA

Z pPRVI LETNIK ČETRTI LETNIK
M SN M SN

Menim, da so učne
vsebine o rastlinah za
učence zanimive. 3,40 0,11 3,26 0,10 -0,891 0,373

Učence bi z veseljem
učil/a o zgradbi in
delovanju rastlin. 3,79 0,11 3,72 0,11 -0,291 0,771

Rastline želim na zanimiv
način predstaviti
učencem. 4,54 0,13 4,56 0,07 -0,300 0,764

Glede na to, koliko
botanike potrebujemo za
poučevanje v OŠ, jo je na
fakulteti preveč. (O)

3,07 0,08 4,32 0,15 -1,145 0,252

Učence želim učiti o
pomembnosti rastlin. 4,41 0,08 4,43 0,08 -0,717 0,473

Če učenci izdelajo
herbarij, je to zanje
koristno. 4,07 0,09 4,16 0,09 -1,114 0,265

Izdelava herbarija mi je
znižala motivacijo za
študij botanike. (O)

2,18 0,13 2,81 0,13 -3,016 0,003*



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 41

Tabela 15: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču o
uporabnosti rastlin glede na letnik študija študenta.

Statistična analiza odgovorov študentov je pokazala, da imajo študenti četrtih letnikov bolj

pozitivno stališče do uporabnosti rastlin. Razlike med obema skupinama anketirancev so

bile statistično značilne (p < 0,001) pri štirih od  šestih trditev. Statistično pomembna

razlika se pojavi pri drugi trditvi (Iz rastlinskih materialov lahko naredimo oblačila; p =

0,001), pri kateri študenti prvih letnikov študija kažejo manj pozitivno stališče o uporabi

rastlin v primerjavi s študenti četrtega letnika študija. Razlike opazimo tudi pri tretji

(Rastline so pomembne, ker je večina pohištva narejenega iz rastlin; p = 0,004) in pri četrti

(Rastline so pomemben vir hrane; p = 0,005) trditvi, kjer študenti prvih letnikov ponovno

pokažejo manj pozitivno stališče o uporabi rastlin v primerjavi s četrtimi letniki študija.

Statistično pomembna razlika se pojavi tudi pri peti trditvi (Rastline lahko predelamo v

pogonsko gorivo za avtomobile; p = 0,001), kjer so študenti četrtih letnikov zopet bolj

pozitivnega mnenja o uporabnosti rastlin v primerjavi s študenti prvih letnikov študija.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
LETNIK ŠTUDIJA

Z pPRVI LETNIK ČETRTI LETNIK
M SN M SN

Rastline so pomembne v
medicini (zdravstvu). 4,49 0,09 4,49 0,09 -0,379 0,705

Iz rastlinskih materialov
lahko naredimo oblačila. 4,04 0,12 4,47 0,09 -3,183 0,001*

Rastline so pomembne,
ker je večina pohištva
narejenega iz rastlin. 3,05 0,15 3,59 0,11 -2,887 0,004*

Rastline so pomemben vir
hrane. 4,49 0,08 4,73 0,07 -2,787 0,005*

Rastline lahko predelamo
v pogonsko gorivo za
avtomobile. 3,23 0,12 4,32 0,09 -6,340 0,001*

Rastline so pomembne,
ker proizvajajo kisik. 4,70 0,07 4,70 0,08 -0,393 0,695
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Tabela 16: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev za interes do
rastlin glede na letnik študija študenta.

Študenti četrtih letnikov so pokazali bolj pozitivno stališče o interesu do rastlin. Študenti

prvih letnikov so pokazali nekoliko pozitivnejše stališče le pri dveh od sedmih trditev. Med

študenti prvih in četrtih letnikov pri stališčih o interesu do rastlin statistično pomembnih

razlik ni bilo.

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka.

TRDITVE

LETNIK ŠTUDIJA

Z pPRVI LETNIK ČETRTI
LETNIK

M SN M SN
Rad/a berem
knjige o rastlinah. 2,86 0,13 2,91 0,13 -0,318 0,751

Rad/a obiskujem
razstave rastlin. 2,96 0,13 2,71 0,13 -1,243 0,214

Rad/a imam
sobne rastline. 4,00 0,13 3,86 0,12 -0,757 0,449

V prihodnosti bi
rad/a imela vrt. 4,37 0,11 4,38 0,11 -0,416 0,678

V šoli bi se morali
več časa učiti o
rastlinah. 3,05 0,09 3,13 0,10 -0,669 0,504

Rad/a gledam
poljudno
znanstvene oddaje
o rastlinah.

3,18 0,13 3,46 0,12 -1,647 0,100

Rad/a se
sprehajam v
gozdu.

4,49 0,10 4,67 0,06 -1,289 0,197
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Tabela 17: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev za stališče o
pouku botanike glede na letnik študija študenta.

Študenti prvih letnikov imajo bolj pozitivno stališče do pouka botanike kot študenti četrtih

letnikov. Statistično pomembne razlike med študenti prvih in četrtih letnikov opazimo pri

prvi trditvi (Botanika je zahtevna (O); p = 0,001), pri kateri študenti četrtih letnikov kažejo

manj pozitiven odnos do pouka botanike za razliko od študentov prvih letnikov. Pri četrti

trditvi (Menim, da nimam zadostnega znanja iz botanike (O); p = 0,001) pa manj pozitivno

stališče do pouka botanike pokažejo študenti prvih letnikov. Pri ostalih dveh trditvah ni

pomembnih statističnih razlik.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE

LETNIK ŠTUDIJA

Z pPRVI LETNIK ČETRTI
LETNIK

M SN M SN
Botanika je
zahtevna. (O) 2,53 0,10 1,84 0,11 -5,071 < 0,001*

Botanika je
dolgočasna. (O) 3,81 0,12 3,61 0,13 -0,743 0,458

Znanje iz botanike
je pomembno za
moj bodoči poklic. 4,39 0,08 4,35 0,08 -0,020 0,984

Menim, da nimam
zadostnega znanja
iz botanike. (O)

2,19 0,12 2,94 0,12 -4,234 < 0,001*



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 44

4.4 PRIMERJAVA POVPREČNIH OCEN STALIŠČ GLEDE NA SPOL

ANKETIRANCEV

Tabela 18: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču estetske
vrednosti rastlin glede na spol učencev.

Dekleta navajajo večinoma estetsko vrednost rastlin kot fantje. Statistično pomembne

razlike se pokažejo le pri drugi trditvi (V mestih bi morali saditi rastline, ker bi s tem

povečali privlačnost mest; p = 0,023, pri ostalih dveh trditvah pa  pomembnih statističnih

razlik ni.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka, statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
SPOL

Z pMOŠKI ŽENSKI
M SN M SN

Drevesa so v
mestih
pomembna, saj
nam dajejo senco.

3,81 0,09 3,94 0,09 -1,179 0,238

V mestih bi
morali saditi
rastline, ker bi s
tem povečali
privlačnost mest.

4,43 0,07 4,64 0,05 -2,271 0,023*

V mestih bi
morali skrbeti za
zelena območja.

4,00 0,08 4,19 0,08 -1,903 0,057
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Tabela 19: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o interesu za
rastline glede na spol učencev.

Rezultati statistične analize kažejo, da imata oba spola podobno stališče o interesu do

rastlin. Ugotovili smo, da imajo srednje visoko zanimanja za rastline. Pomembne

statistične razlike v stališčih o interesu za rastline opazimo pri prvi (Rad/a berem knjige o

rastlinah; p = 0,037) in pri drugi (Rad/a obiskujem razstave rastlin; p = 0,002) trditvi, pri

katerih fantje pokažejo višji interes za rastline. Statistično pomembne razlike so se

pokazale tudi pri šesti (Rad/a gledam poljudno znanstvene oddaje o rastlinah; p = 0,001)

in pri sedmi (Rad/a se sprehajam v gozdu; p = 0,031) trditvi, kjer pa višji nivo interesa za

rastline pokažejo dekleta. Pri ostalih trditvah ni pomembnih statističnih razlik.

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
SPOL

Z pMOŠKI ŽENSKI
M SN M SN

Rad/a berem
knjige o rastlinah. 3,25 0,09 3,00 0,09 -2,082 0,037*

Rad/a obiskujem
razstave rastlin. 2,78 0,09 2,38 0,08 -3,152 0,002*

Rad/a imam
sobne rastline. 3,54 0,08 3,51 0,09 -0,306 0,759

V prihodnosti bi
rad/a imela vrt. 3,79 0,09 3,79 0,09 -0,089 0,929

V šoli bi se morali
več časa učiti o
rastlinah. 2,91 0,09 3,01 0,10 -0,613 0,540

Rad/a gledam
poljudno
znanstvene oddaje
o rastlinah.

3,42 0,10 3,90 0,09 -3,585 <
0,001*

Rad/a se
sprehajam v
gozdu.

4,07 0,08 4,32 0,08 -2,152 0,031*
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Tabela 20: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču o
varstvu rastlin glede na spol učencev.

Dekleta kažejo bolj pozitivno stališče do varstva rastlin kot fanti. Fanti so izrazili le pri

dveh od sedmih trditev bolj pozitivno stališče. Statistične pomembne razlike opazimo pri

drugi (Gozdove bi morali krčiti, da bi lahko zgradili več cest (O); p = 0,002) trditvi, v

kateri fantje izražajo bolj pozitivno stališče do varstva rastlin. Statistične pomembne

razlike opazimo tudi pri tretji (Skrbi me pretirano izsekavanje gozdov; p = 0,025), četrti

(Onesnaževanje okolja vpliva na življenje rastlin; p = 0,011) in pri sedmi (Jezi me, ko

vidim, da gradbišča uničujejo površine z rastlinami; p = 0,001) trditvi, v katerih dekleta

kažejo na bolj pozitivno stališče o varstvu rastlin glede na fante.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos;  M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
SPOL

Z pMOŠKI ŽENSKI
M SN M SN

Travniške cvetlice so bolj
pomembne kot plevel. (O) 3,39 0,09 3,20 0,10 -1,347 0,178

Gozdove bi morali krčiti,
da bi lahko zgradili več
cest. (O) 3,44 0,09 3,05 0,10 -3,040 0,002*

Skrbi me pretirano
izsekavanje gozdov. 3,50 0,08 3,75 0,08 -2,241 0,025*

Onesnaževanje okolja
vpliva na življenje rastlin. 3,30 0,09 3,61 0,09 -2,558 0,011*

Ni hudega, če kakšna vrsta
rastlin izumre. (O) 4,20 0,09 4,37 0,08 -1,366 0,172

Gojene rastline so
pomembnejše od gozdnih
in travniških rastlin. (O) 3,66 0,08 3,71 0,08 -0,244 0,807

Jezi me, ko vidim, da
gradbišča uničujejo
površine z rastlinami.

3,76 0,10 4,20 0,09 -3,536 < 0,001*
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Tabela 21: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev za stališče o
pouku botanike glede na spol učenca.

Stališče do pouka botanike je med obema spoloma podobno, vendar se ocene strinjanj z

različnimi trditvami  gibajo od zelo nizkih do visokih. Statistične pomembne razlike med

spoloma anketirancev opazimo pri tretji trditvi (Znanje iz botanike je pomembno za moj

bodoči poklic; p = 0,001), pri kateri dekleta pokažejo bolj pozitivno stališče o pouku

botanike za razliko od fantov. Pri ostalih trditvah ni pomembnih statističnih razlik med

stališči o pouka botanike glede na spol anketirancev.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =

standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
SPOL

Z pMOŠKI ŽENSKI
M SN M SN

Botanika je
zahtevna. (O) 1,35 0,06 1,23 0,05 -1,526 0,127

Botanika je
dolgočasna.
(O) 1,94 0,07 1,71 0,06 -1,852 0,064

Znanje iz
botanike je
pomembno za
moj bodoči
poklic.

3,48 0,08 4,17 0,07 -5,925 < 0,001*

Menim, da
nimam
zadostnega
znanja iz
botanike. (O)

3,00 0,10 2,81 0,10 -1,395 0,163
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Tabela 22: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o stališču  o
uporabnosti rastlin glede na spol učencev.

Dekleta kažejo pozitivno stališče do uporabnosti rastlin  pri treh trditvah, vendar pri tem ni

statistično pomembnih razlik. Statistično pomembne razlike med fanti in dekleti opazimo

pri peti (Rastline lahko predelamo v pogonsko gorivo za avtomobile; p = 0,031) in pri šesti

trditvi (Rastline so pomembne, ker proizvajajo kisik; p = 0,001), kjer se kaže bolj pozitivno

stališče fantov o uporabnosti rastlin.

Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN =
standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

TRDITVE
SPOL

Z pMOŠKI ŽENSKI
M SN M SN

Rastline so pomembne
v medicini
(zdravstvu). 4,09 0,08 4,22 0,07 -0,743 0,458

Iz rastlinskih
materialov lahko
naredimo oblačila. 4,65 0,05 4,70 0,05 -1,227 0,220

Rastline so
pomembne, ker je
večina pohištva
narejenega iz rastlin.

2,68 0,08 2,92 0,09 -1,777 0,076

Rastline so pomemben
vir hrane. 4,15 0,07 4,33 0,07 -1,553 0,120

Rastline lahko
predelamo v pogonsko
gorivo za avtomobile. 3,04 0,10 2,75 0,10 -2,158 0,031*

Rastline so
pomembne, ker
proizvajajo kisik.

1,49 0,07 1,29 0,06 -3,257 0,001*
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4.5 PRIMERJAVA POVPREČNIH OCEN STALIŠČ GLEDE NA RAZRED

UČENCEV

Tabela 23: Razlike v stališču o estetski vrednosti rastlin med učenci različnih
razredov osnovne šole.

V sklopu estetska vrednost rastlin je statistična analiza pokazala pri vseh treh trditvah

padec ocen stališč do estetske vrednosti rastlin v smeri proti višjim razredom

osnovne šole. Statistično pomembne razlike v stališču o estetski vrednosti rastlin

opazimo pri prvi (Drevesa so v mestih pomembna, saj nam dajejo senco; p = 0,017),

drugi (V mestih bi morali saditi rastline, ker bi s tem povečali privlačnost mest; p =

0,003) in pri tretji trditvi (V mestih bi morali skrbeti za zelena območja; p = 0,001).

Pri vseh naštetih trditvah je stališče o estetski vrednosti rastlin v smeri od nižjega

proti višjemu razredu vse manj pozitivno.
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Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

RAZRED Kruskall – Wallis preizkus

TRDITEV 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 df p
M SN M SN M SN M SN M SN M SN

Drevesa so v
mestih
pomembna, saj
nam dajejo senco.

4,03 0,24 3,99 0,15 4,03 0,12 3,78 0,14 3,72 0,13 3,52 0,16 13,755 5 0,017*

V mestih bi
morali saditi
rastline, ker bi s
tem povečali
privlačnost mest.

4,63 0,12 4,53 0,10 4,42 0,11 4,68 0,08 4,48 0,10 4,17 0,13 17,947 5 0,003*

V mestih bi
morali skrbeti za
zelena območja.

4,49 0,16 4,36 0,12 3,84 0,13 4,07 0,13 3,95 0,13 3,85 0,15 24,265 5 <
0,001*
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Tabela 24: Razlike v stališču o interesu do rastlin med razredi osnovne šole.

Osnovnošolci nižjih razredov so v večini primerov podali pozitivnejše stališče kot učenci

višjih razredov. Devetošolci so podali kar trikrat najnižjo oceno med vsemi razredi.

Statistično pomembne razlike se pojavijo pri prvi (Rad/a berem knjige o rastlinah; p =

0,001) in drugi (Rad/a obiskujem razstave rastlin; p = 0,001) trditvi, pri katerih interes za

rastline od nižjega proti višjemu razredu raste. Statistično pomembne razlike opazimo tudi

pri četrti trditvi (V prihodnosti bi rad/a imela vrt; p = 0,001), pri kateri so petošolci bili

izrazito pozitivnega mnenja glede na ostale anketirane razrede. Statistično pomembne

razlike opazimo še pri peti (V šoli bi se morali več časa učiti o rastlinah, p = 0,001) šesti

(Rad/a gledam poljudno znanstvene oddaje o rastlinah; p = 0,001)  in sedmi (Rad/a se

sprehajam v gozdu; p = 0,001) trditvi, pri katerih opazimo vse manj pozitivno stališče v

smeri od nižjega proti višjim razredom.
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Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *.

RAZRED Kruskall – Wallis preizkus

TRDITEV 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 df p
M SN M SN M SN M SN M SN M SN

Rad/a berem
knjige o
rastlinah. 2,83 0,19 2,68 0,16 3,38 0,14 3,21 0,13 3,49 0,12 3,13 0,13 22,315 5 < 0,001*

Rad/a obiskujem
razstave rastlin.

2,00 0,22 2,11 0,14 2,68 0,14 2,58 0,13 3,07 0,12 2,94 0,15 44,092 5 < 0,001*

Rad/a imam
sobne rastline. 3,77 0,22 3,37 0,15 3,75 0,12 3,58 0,16 4,46 0,12 3,34 0,15 7,356 5 0,195

V prihodnosti bi
rad/a imela vrt. 3,51 0,24 4,28 0,14 3,47 0,16 3,69 0,14 3,85 0,12 3,57 0,16 25,822 5 < 0,001*

V šoli bi se
morali več časa
učiti o rastlinah. 3,76 0,25 3,46 0,16 2,96 0,16 2,81 0,15 2,46 0,13 2,47 0,15 41,275 5 < 0,001*

Rad/a gledam
poljudno
znanstvene
oddaje o
rastlinah.

4,33 0,18 4,06 0,14 3,60 0,15 3,43 0,14 3,39 0,15 3,23 0,15 36,688 5 < 0,001*

Rad/a se
sprehajam v
gozdu.

4,57 0,19 4,47 0,12 3,97 0,15 4,32 0,11 3,95 0,13 3,89 0,14 32,972 5 < 0,001*



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 53

Tabela 25: Razlika v stališču do varstva rastlin med razredi osnovne šole.

Ugotovili smo, da ocena stališč do varstva rastlin s starostjo pri osnovnošolcih pri treh

trditvah  pada. Pri dveh trditvah pa njihova ocena s starostjo raste. Glede na visoke ocene

strinjanj s trditvami lahko trdimo, da imajo osnovnošolci tako nižjih kot višjih razredov na

splošno pozitivno stališče do varstva rastlin.  Statistično pomembne razlike opazimo pri

prvi (Travniške cvetlice so bolj pomembne kot plevel (O); p = 0,001) in drugi (Gozdove bi

morali krčiti, da bi lahko zgradili več cest (O); p = 0,001) trditvi, kjer se vidi, da imajo

starejši osnovnošolci bolj pozitivno stališče do varstva rastlin kot mlajši. Pri tretji (Skrbi

me pretirano izsekavanje gozdov; p = 0,001), četrt (Onesnaževanje okolja vpliva na

življenje rastlin; p = 0,001) in sedmi trditvi (Jezi me, ko vidim, da gradbišča uničujejo

površine z rastlinami; p = 0,008) prav tako opazimo statistično pomembne razlike in pri

vseh treh navedenih trditvah vidimo, da imajo  mlajši osnovnošolci bolj pozitivno stališče

o varstvu rastlin.
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Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene
z *.

RAZRED                                                                                                              Kruskall – Wallis preizkus

TRDITEV 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 df p
M SN M SN M SN M SN M SN M SN

Travniške cvetlice so
bolj pomembne kot
plevel. (O) 2,32 0,23 2,68 0,15 3,36 0,14 3,41 0,15 3,89 0,12 3,98 0,16 62,021 5 < 0,001*

Gozdove bi morali
krčiti, da bi lahko
zgradili več cest.(O) 2,49 0,23 2,93 0,17 3,21 0,14 3,38 0,13 3,60 0,11 3,74 0,14 28,871 5 < 0,001*

Skrbi me pretirano
izsekavanje gozdov. 4,06 0,20 4,04 0,11 3,36 0,13 3,43 0,10 3,42 0,12 3,39 0,14 33,224 5 < 0,001*

Onesnaževanje okolja
vpliva na življenje
rastlin. 3,74 0,20 3,92 0,13 3,55 0,15 3,35 0,14 3,01 0,12 3,09 0,16 37,935 5 < 0,001*

Ni hudega, če kakšna
vrsta rastlin izumre.
(O) 4,03 0,23 4,30 0,13 4,14 0,14 4,33 0,13 4,32 0,12 4,26 0,17 3,091 5 0,686

Gojene rastline so
pomembnejše od

gozdnih in travniških
rastlin. (O)

3,60 0,22 3,72 0,13 3,45 0,14 3,82 0,12 3,76 0,12 3,66 0,15 4,949 5 0,422

Jezi me, ko vidim, da
gradbišča uničujejo
površine z rastlinami.

4,11 0,23 3,89 0,16 4,14 0,15 3,97 0,15 3,90 0,14 3,49 0,16 15,600 5 0,008*
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Tabela 26: Razlike v stališču do pouka botanike med razredi osnovne šole.

Stališče do pouka botanike je s starostjo učencev vse manj pozitivno, kar zaznamo pri treh

od štirih trditev. Statistično pomembne razlike opazimo le pri tretji trditvi (Znanje iz

botanike je pomembno za moj bodoči poklic; p = 0,001), v kateri starejši osnovnošolci

izražajo manj pozitivno stališče o pouku botanike.
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Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so
označene z *.

RAZRED                                                                                  Kruskall – Wallis preizkus

TRDITEV 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 df p
M SN M SN M SN M SN M SN M SN

Pouk, kjer
spoznavamo
rastline je
zahteven. (O)

1,49 0,20 1,31 0,10 1,38 0,11 1,24 0,08 1,28 0,09 1.23 0,10 1,321 5 0,933

Botanika je
dolgočasna.
(O) 2,06 0,21 1,89 0,12 1,79 0,11 1,80 0,11 1,81 0,10 1,77 0,10 1,323 5 0,933

Znanje iz
botanike je
pomembno za
moj bodoči
poklic.

4,14 0,20 3,94 0,14 4,03 0,11 3,67 0,12 3,63 0,13 3,23 0,18 25,086 5 < 0,001*

Menim, da
nimam
zadostnega
znanja iz
botanike. (O)

2,62 0,26 2,83 0,16 2,77 0,16 3,10 0,15 3,05 0,14 2,94 0,18 5,229 5 0,389
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Tabela 27: Razlike o stališču o uporabnosti rastlin med razredi osnovne šole.

Statistična analiza podatkov iz vprašalnikov je pokazala, da je stališče do uporabnosti

rastlin pri osnovnošolcih s starostjo vse manj pozitivno. Devetošolci so podali

najnižjo oceno strinjanja pri drugi trditvi (Iz rastlinskih materialov lahko naredimo

oblačila, p = 0,024). To opazimo pri treh trditvah. Statistično pomembne razlike

opazimo pri drugi (Iz rastlinskih materialov lahko naredimo oblačila, p = 0,002),

tretji (Iz rastlinskih materialov lahko naredimo oblačila, p = 0,024) in četrti (Rastline

so pomemben vir hrane , p = 0,001) trditvi, v katerih osnovnošolci nižjih razredov

bolj pozitivno ocenjujejo uporabnost rastlin za razliko od starejših osnovnošolcev. Le

pri peti trditvi (Rastline lahko predelamo v pogonsko gorivo za avtomobile, p =

0,001) starejši osnovnošolci navajajo bolj pozitivno stališče o uporabnosti rastlin za

razliko od mlajših osnovnošolcev.
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Opomba: nižja vrednost za obrnjene trditve (O) pomeni bolj negative odnos; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so
označene z *.

RAZRED                                                                                  Kruskall – Wallis preizkus

TRDITEV 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 df p
M SN M SN M SN M SN M SN M SN

Rastline so pomembne v
medicini (zdravstvu). 4,33 0,16 4,28 0,12 4,01 0,13 4,04 0,12 4,16 0,13 3,98 0,17 6,637 5 0,249

Iz rastlinskih materialov
lahko naredimo oblačila. 4,69 0,15 4,80 0,07 4,58 0,11 4,69 0,08 4,71 0,07 4,40 0,11 18,527 5 0,002*

Rastline so pomembne,
ker je večina pohištva
narejenega iz rastlin. 3,06 0,18 3,17 0,15 2,68 0,13 2,73 0,14 2,50 0,12 2,70 0,16 12,907 5 0,024*

Rastline so pomemben vir
hrane. 4,32 0,15 4,54 0,09 4,32 0,12 4,14 0,11 4,00 0,12 4,00 0,14 21,170 5 0,001*

Rastline lahko predelamo
v pogonsko gorivo za
avtomobile. 2,18 0,22 2,45 0,14 3,00 0,17 3,08 0,13 2,99 0,15 3,48 0,17 29,887 5 < 0,001*

Rastline so pomembne,
ker proizvajajo kisik.

1,31 0,14 1,37 0,10 1,54 0,12 1,31 0,09 1,41 0,10 1,37 0,10 3,888 5 0,566
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4.6 KORELACIJE

Pearsonov korelacijski koeficient smo izračunali v vzorcu 398 osnovnošolcev med

povprečno oceno trditve Raje se učim o živalih kot o rastlinah in povprečno oceno trditev o

pouku botanike je 0,032 kar kaže na nizko pozitivno povezanost. Vrednost p je 0,526, kar

označuje vrednost korelacije za nepomemben statističen podatek. Glede na rezultate

statistične analize lahko trdimo, da ni povezanosti med navedenima kategorijama.
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5 RAZPRAVA

Naša študija je pokazala, da imajo študenti in učenci dokaj pozitivno stališče do rastlin.

Stališče do rastlin se med študenti in učenci na določenih področjih razlikuje, v nekaterih

točkah pa je tudi zelo podobno.

Dekleta so pri večini trditev izrazila bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje. Pomembno

je mnenje študentov in učencev, da je pouk botanike zahteven. Učenci pa so tudi mnenja,

da je botanika dolgočasna. Študenti četrtih letnikov so ocenili, da je njihovo znanje srednje

dobro, študenti prvih letnikov pa zadostno. Starejši študenti so pogosto izrazili bolj

pozitivna stališča do rastlin kot mlajši študenti. Primerjali smo tudi stališča do rastlin glede

na kraj bivanja anketirancev, kjer se je pokazalo, da imajo učenci s podeželja manj

pozitivna stališča do rastlin kot tisti iz mesta. Med študenti pa je nasprotna slika, saj imajo

študenti s podeželja bolj pozitivna stališča kot tisti, ki živijo v mestu.

5.1 VPLIV SPOLA NA STALIŠČA DO RASTLIN

Hipoteza 1: Dekleta imajo bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje.

Analiza stališč do rastlin (tabela 18, tabela 19,  tabela 20, tabela 21, tabela 22), je pokazala,

da imajo dekleta bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje. Od vseh trditev v tem sklopu

je bilo kar 61,5% trditev ocenjeno bolj pozitivno s strani deklet kot pa fantov. Če

zajamemo vse trditve,  pri katerih smo izračunali statistično pomembne razlike, imajo

dekleta tudi bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje, le delež se spremeni, saj so na

58,3%  trditev podala bolj pozitivno stališče.

Če podatke analiziramo glede na posamezne sklope stališč, tj. estetska vrednost rastlin,

interes do rastlin, varstvo rastlin in pouk botanike, ugotovimo, v katerem sklopu je določen

spol navajal bolj pozitivno ali manj pozitivno stališča do rastlin.

V tabeli 18, kjer so navedene tri trditve iz sklopa estetske vrednosti rastlin, so dekleta

povsod navedla bolj pozitivna stališča kot fantje, vendar so bile le pri eni trditvi razlike

statistično pomembne.

V tabeli 19 je sedem trditev iz sklopa o interesu za rastline. Iz podatkov v tabeli je

razvidno, da imajo fantje in dekleta podobno stališče o interes do rastlin, saj so v treh
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trditvah fantje pokazali večje zanimanje za rastline, v treh trditvah pa dekleta. Pri eni

trditvi so bile povprečne ocene strinjanja s trditvijo povsem enake pri fantih in dekletih.

Najvišje ocene strinjanj pri obeh spolih sta dosegli trditvi, da bi radi v prihodnosti imeli

vrt, ter da se radi sprehajajo v gozdu. Njihovo pozitivno naravnano estetsko stališče do

rastlin bi lahko izkoristili v njihov prid. Poučevanje botanike bi lahko delno izvajali na vrtu

ali v gozdu. Tudi raziskava Laaksoharju in Rappe (2010), izvedene na Finskem med otroki

starosti med devet in deset let, je pokazala, da imajo dekleta večji interes za rastline kot

fantje, in da so tudi bolj nagnjene k učenju botanike. V njihovi raziskavi so se med

spoloma pojavile statistično pomembne razlike. V isti raziskavi pa je slaba tretjina fantov

trdila, da lahko živijo neodvisno od  rastlin.

V tabeli 20 je zajetih sedem trditev iz sklopa varstva rastlin. Dekleta so imela veliko bolj

pozitivno stališče do varstva rastlin, saj so pri petih trditvah pokazala bolj pozitivno

stališče kot fantje.

V tabeli 21, ki vsebuje trditve o stališču do pouku botanike, imajo fantje na tri od štirih

trditev bolj pozitivno stališče kot dekleta. Le pri eni trditvi imajo dekleta bolj pozitivno

stališče kot fanti in pri tej trditvi so tudi opazne statistično pomembne razlike. Očitno

zanimanje deklet za rastline temelji na estetski privlačnosti rastlin. V tabeli 18 rezultati

dokazujejo, da dekleta prisojajo rastlinam visoko estetsko vrednost. Mogoče jih to zelo

pozitivno stališče o rastlinah ne spodbodi do znanstvenega spoznavanja rastlin. Ugotovili

smo, da so dekleta bolj prepričana kot fantje, da nimajo zadostnega znanja botanike.

V tabeli 22 je šest trditev iz sklopa o uporabnosti rastlin. Pri štirih trditvah opazimo bolj

pozitivno stališče deklet kot fantov. Pri dveh trditvah imajo fantje bolj pozitivno mnenje in

pri teh trditvah se pojavi statistično pomembna razlika. Zanimivo je, da dekleta vidijo večji

smisel v uporabnosti rastlin. Morda zato, ker jo vidijo kot hrana in kot del kuhanja, ki pa

spada med gospodinjska opravila in je zato bližje dekletom. Ugotovili smo tudi, da

prisojajo dekleta visoko estetsko vrednost rastlinam in vidijo smisel njihove uporabe v

estetskem namenu, kot na primer cvetje v vazi, na gredah ali pa v koritih na okenskih

policah. Rastline bi fantom lahko približali, če bi jim prestavili njihovo uporabe s fizično

bolj zahtevnega področja, kot je na primer mizarstvo, gozdarstvo, ali pa bi jih povezali z

bolj moško tematiko, kot so pogonska goriva v avtomobilizmu. Raziskava Waliczek in
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sod. (2001) je pokazala, da je z uvedbo vrtnarjenja v šoli postalo stališče do šole veliko

bolj pozitivno pri dekletih, pri fantih pa niso zaznal nobene spremembe stališča. Ugotovili

so tudi, da je bilo stališče do šole še bolj pozitivno, če so otroci lahko individualno

vrtnarili. Te otroke so spodbujali, da so prevzeli odgovornost za svoja dejanja. Otroci so se

skozi praktične aktivnosti vrtnarjenja učili, da imajo lahko njihova dejanja pozitivne ali

negativne posledice in da je to vse odvisno, kaj in kako bodo delali. Vrtnarjenje je

dokazano lahko vzgojna in izobraževalna aktivnost. Menim, da bi z uvedbo takega načina

dela veliko dobrega prispevali ne le v vzgojo naših otrok, ampak tudi v poučevanju

botanike.

Prvo hipotezo, da imajo dekleta bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje,  lahko

potrdimo, saj se statistično pomembne razlike pojavijo v vseh sklopih v prid ženskega

spola. Za razliko od naše in finske raziskave, je na Slovaškem raziskava Frančovičova in

Prokopa (2010) pokazala, da spol ne vpliva na stališča do rastlin. Pomemben je tudi

podatek, da so pri nekaterih trditvah fantje pokazali bolj pozitivno stališče do rastlin kot

dekleta, in sicer s statistično pomembnimi razlikami, vendar je takih primerov bilo več pri

dekletih. Če preverimo vse trditve v tem sklopu, se prav tako pokaže, da imajo dekleta bolj

pozitivno stališče do rastlin kot fantje.

5.2 STALIŠČE DO RASTLIN V ODVISNOSTI OD STAROSTI

Hipoteza 2: Starost učencev ne vpliva na njihova stališča do rastlin.

S to hipotezo smo predvidevali, da se s starostjo ne spreminjajo stališča učencev do rastlin.

Analiza rezultatov raziskave (tabela 23, tabela 24, tabela 25, tabela 26, tabela 27) je

pokazala različna stališča učencev različnih starosti.

Pomembna ugotovitev raziskave je, da imajo učenci s starostjo vse manj pozitivno stališče

o estetski vrednosti rastlin. Ta usmeritev se opazi pri vseh treh trditvah v tem sklopu.

Trdimo lahko, da čim starejši so učenci, manj so jim všeč rastline. Pomembno pa je tudi

omeniti, da kljub trendu padanja ocen pri trditvah, le-te ostajajo pri vseh razredih dokaj

visoke, zato lahko trdimo, da so rastline osnovnošolcem všeč.

Ugotovili smo, da imajo učenci v vseh razredih osnovne šole velik interes do rastlin.

Učenci imajo radi sobne rastline in bi v prihodnosti radi imeli vrt. Analiza stališč o interesu
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do rastlin (tabela 24) je pokazala pri dveh trditvah naraščanje interesa do rastlin glede na

starost, pri treh trditvah pa padec interesa. Pri dveh trditvah ne zaznamo niti padca niti rasti

interesa do rastlin glede na starost učencev. Zanimivo je, da so izrazili zanimanje za

rastline hkrati pa so ocenili, da je botanika zahtevna in dolgočasna. Mogoče bi morali

izkoristiti njihovo zanimanje in popestriti pouk botanike z različnimi praktičnimi

aktivnostmi, kot so obdelava šolskega vrta, zelenjavnega ali cvetličnega, ali pa sajenje

dreves, ustvarjanje sadik in mikroskopiranje različnih rastlinskih tkiv. V šoli bi gojili

različne rastline, ki potrebujejo specifične razmere za rast, kot so na primer kaktusi. Vse

našteto ne zahteva večjih finančnih stroškov, saj semena lahko dobimo v naravi, določene

rastline pa lahko razmnožujemo s potaknjenci. Skozi vse korake gojenja in rasti rastline, bi

učenci spoznavali njen razvoj, razmnoževanje, strukturne značilnosti pomembne za njeno

življenje in za uvrstitev rastline v sistem rastlin. Raziskava Frančovičova in Prokopa (2010,

izvedena na Slovaškem, je pokazala, da se interes do rastlin s starostjo otrok znižuje.

Iz rezultatov analize stališč o uporabnosti rastlin (tabela 22) vidimo, da imajo učenci dokaj

pozitivno stališče o uporabnosti rastlin. Pri treh od šestih trditvah iz tega sklopa zaznamo

padec pozitivnega mnenja učencev od nižjega proti višjemu razredu osnovne šole. Pri

trditvi, da iz rastlin lahko izdelamo oblačila, so devetošolci dali izrazito najnižjo oceno. Le

pri trditvi, da iz rastlin lahko pridelamo pogonsko gorivo, so večje strinjanje pokazali

starejši učenci, kar je verjetno posledica večjega znanja in razgledanosti. Presenetljivo pa

je, da imajo učenci nižjih razredov pozitivnejše stališče o uporabi rastlin kot  učenci višjih

razredov. Za razliko od naših rezultatov sta Frančovičova in Prokopa (2010) ugotovila, da

je stališče do uporabe rastlin s starostjo otrok vedno bolj pozitivno. Predvidevali smo, da bi

starejši osnovnošolci morali imeti širše znanje o uporabnosti rastlin, saj se dlje časa

izobražujejo. Morda nam to pove, da v našem učnem načrtu primanjkuje tematik o

uporabnosti rastlin, ki bi otrokom ustvarile popolno drugačno sliko o nekaterih rastlinah in

njihovih lastnostih. Na tak način bi lahko nekaterim še približali rastlinski svet. V raziskavi

Waliczek in sod. (2001) so otroci starosti od 12 do 13 po programu individualnega

vrtnarjenja izrazili veliko bolj pozitivno stališče do šole. Žal tega niso mogli trdit za mlajše

otroke, saj so ti potrebovali veliko več usmerjanj in informacij, da so lahko sploh vrtnarili.

Menijo, da je vrtnarjenje, dvignilo raven socializacije med otroki. Njihove ugotovitve bi

morali resno jemati in jih vključiti v naš izobraževalni sistem. Vemo, da so današnji otroci
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vse dalj zaprti med štirimi stenami in sedijo več ur pred računalnikom ali televizijo.

Mogoče bi jih vrtnarjenje spodbudilo, da se gibajo zunaj in družijo z drugimi otroki,

ustvarjajo tematsko različne vrtove in s tem spoznavajo različne rastline in njihove

lastnosti. Omenimo lahko še raziskavo Lindemann-Matiihies (2006), v kateri so izvedli

različne praktične aktivnosti za otroke kot so raziskovanje rastlin in živali na poti v šolo,

slikanje in določevanje različnih rastlin in živali, opazovanje in proučevanje različnih

organizmov v razredu,... S tem so želeli doseči, da bi se otroci bolj zavedali rastlin in živali

v svojem okolju. V raziskavi so tako učitelji in otroci različnih starosti izrazili zelo

pozitivne odzive na tak način dela. Ugotovili so, da bi učitelji morali otrokom nuditi

neposredne izkušnje z naravo v svoji okolici.

Iz rezultatov analize stališč do varstva rastlin (tabeli 23) vidimo, da imajo učenci pri treh

trditvah s starostjo vedno manj pozitivno stališče do varstva rastlin. Le pri dveh trditvah je

očitna rast pozitivnega stališča o varstvu rastlin glede na starost učencev. Pri dveh trditvah

so v vseh razredi pokazali zelo pozitivno stališče o varstvu rastlin. Tudi pri tem stališču bi

se morali zamisliti in ustvariti načrte, kako otrokom osmisliti pomen varstva rastlin. Lahko

se navežemo na prej omenjeno ter med uporabo rastlin poudarimo ohranjanje travnikov in

gozdov ter preprečevanje iztrebljanje ogroženih vrst rastlin za ceno profita. Otroke bi

morali opozarjati, da mnogo stvari, ki so narejene iz rastlinskih materialov, lahko

recikliramo, obnovimo in ponovno uporabimo. V mislih imamo star papir, leseno pohištvo,

ki se ga da obnoviti, različne naravne tkanine lahko ustvarjalno ponovno uporabimo.

Raziskava je pokazala močno strinjanje učencev, da je botanika zahtevna in dolgočasna

(tabela 24). To strinjanje s starostjo raste. S trditvijo, da je botanika pomembna za

življenje, so se močno strinjali, vendar tudi tu zaznamo padec ocen strinjanja od nižjega

proti višjem razredu osnovne šole. V vseh razredih so precej istega mnenja, da je njihovo

znanje botanike zadostno. Tu se pojavi absurd, ki smo ga že prej omenili, da so jim rastline

zanimive, vendar se jim botanika zdi zahtevna in dolgočasna, hkrati pa se zavedajo, da

bodo znanje botanike potrebovali za življenje v prihodnosti. Zanimiva ugotovitev je, da so

jim rastline zanimive in dolgočasne.

Frančovičova in Prokop (2010) sta v raziskavi med otrok, starimi od deset do petnajst let,

ugotovila, da starost anketirancev vpliva na interes do rastlin in na njihovo stališče do
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uporabe rastlin. Ugotovila sta, da se interes otrok s starostjo znižuje, stališče do uporabe

rastlin pa je s starostjo bolj pozitivno. Njihova in naša raziskava potrjujeta, da interes do

rastlin učencem s starostjo v veliki večini pada.

Druge hipoteze, da starost učencev ne vpliva na njihova stališča do rastlin, ne moremo

potrdimo. Pri večini trditev so nižji razredi pokazali bolj pozitivna stališča do rastlin kot

učenci v višjih razredih osnovne šole. Pri nekaterih trditvah smo opazili, da imajo

osnovnošolci s starostjo vse manj pozitivna stališča do rastlin. Glede na rezultate lahko

trdimo, da imajo mlajši učenci bolj pozitivna stališča do rastlin kot starejši učenci.

5.3 RAZLIKA V STALIŠČIH DO RASTLIN MED ŠTUDENTI IN OSNOVNOŠOLCI

Hipoteza 3: Študenti izkazujejo bolj pozitivna stališča do rastlin kot osnovnošolci.

S to hipotezo smo predvidevali, da se stališča do rastlin razlikujejo med študenti, bodočimi

učitelji biologije, in osnovnošolci. Menili smo, da imajo študenti bolj pozitivna stališča, saj

so se že opredelili, da jih zanima biologija in zelo verjetno tudi botanika, ko so se odločili

za ta študij. V vzorcu osnovnošolcev pa imamo zajeto celotno populacijo.

Iz rezultatov raziskave vidimo, da imajo v večini študenti veliko bolj pozitivna stališča kot

osnovnošolci. Od 26 trditev so študenti izrazili bolj pozitivna stališča od osnovnošolcev

kar pri 19 trditvah. V vseh sklopih so študenti izrazili bolj pozitivna stališča do rastlin,

razen v sklopu estetska vrednost rastlin, kjer so osnovnošolci izrazili bolj pozitivno

stališče. V raziskavi Fančovičova in Prokopa (2010), izvedeni na Slovaškem, so otroci

starosti od 10-15 let izrazili, da rastline na splošno cenijo, vendar rezultati niso pokazali

zelo pozitivnega stališča do rastlin. Med pregledom literature nismo zasledili raziskave, ki

bi primerjala stališča do rastlin med študenti in otroki.

Tretjo hipotezo potrdimo, saj so učenci le pri eni četrtini trditev pokazali bolj pozitivna

stališča kot študenti.
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5.4 VPLIV NIVOJA IZOBRAZBE NA INTERES ZA UČENJE O RASTLINAH

Hipoteza 4: Študenti izkazujejo višji interes za učenje o rastlinah kot osnovnošolci.

S to hipotezo smo predvidevali, da bosta stopnja izobrazbe in tudi starost vplivali na

stališča anketirancev do rastlin.

Rezultati so pokazali razlike v interesu za učenje o rastlinah med študenti in osnovnošolci.

Od sedem trditev v tem sklopu so študenti kar pri petih trditvah pokazali večji interes za

rastline. Od tega so bile pri štirih trditvah ugotovljene statistično pomembne razlike.

Osnovnošolci so pokazali večji interes za učenje o rastlinah le pri dveh trditvah in pri obeh

je bila razlika s študenti statistično pomembna. Osnovnošolci so pokazali večje strinjanje,

tudi rajši berejo knjige in gledajo znanstvene oddaja o rastlinah kot študenti. Tu moramo

poudariti, da so se anketirani študenti z izbiro študija že opredelili, da jih zanima biologija.

Predvidevali smo, da obstajajo velike možnosti, da jih zanima prav tako tudi botanika.

Naša raziskava je to tudi potrdila.

Hipotezo, da študente bolj zanima učenje o rastlinah kot osnovnošolce, lahko potrdimo.

Študenti so v večjem deležu trditev izrazili večji interes za učenje o rastlinah.

5.5 VPLIV KRAJA BIVANJA NA STALIŠČE DO VARSTVU RASTLIN

Hipoteza 5: Učenci in študenti s podeželja so močnejši podporniki varovanja zelenih

površin kot učenci in študenti iz mestnega okolja.

Razlike med stališči do varstva rastlin med študenti in osnovnošolci glede na kraj bivanja

so pokazala, da ne moremo govoriti o jasnem vplivu kraja bivanja na stališče do varstva

rastlin.

Ugotovili smo, da imajo osnovnošolci, ki živijo v mestu, bolj pozitivna stališča kot tisti

učenci, ki živijo na podeželju. Učenci, ki živijo v mestu, so kar pri šestih trditvah izrazili

bolj pozitivna stališča kot tisti s podeželja. Študenti v naši raziskavi, ki živijo v mestu

imajo manj pozitivna stališča do rastlin od tistih, ki so s podeželja. Študenti s podeželja so

pri petih trditvah izrazili bolj pozitivna stališča kot študenti, ki živijo v mestu. Finska

raziskava Laaksoharju in Rappe (2010) je pokazala, da je stališče do rastlin in živali otrok,

starosti od devet do deset let živečih v mestih in na podeželju, zelo različno. Otroci s
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podeželja so po imenu poznali več dreves in tudi na njihovih risbah je bilo možno

prepoznati različne vrste dreves značilnih za Finsko, mestni otroci so znali upodobiti le dve

različni vrsti dreves. Finski otroci, ki živijo na podeželju, so tudi pogosteje izrazili naravno

okolje kot prostor, kjer se igrajo. Večina finskih otrok je rada v gozdu, mestni celo še rajši

kot podeželski. Park kot prostor za igranje so omenili le mestni otroci.

Anketiranci imajo pozitivno stališče do varovanja zelenih površin, saj so njihove ocene

strinjanja dokaj visoke. Hipoteze glede na rezultate analize nismo potrdili, saj so študenti s

podeželja pokazali bolj pozitivna stališča, osnovnošolci s podeželja pa so imeli manj

pozitivna stališča od učencev, ki živijo v mestu.

5.6 VPLIV NIVOJA ŠOLANJA NA POMEN RASTLIN V NARAVI

Hipoteza 6: Študenti izkazujejo višje strinjanje glede pomena rastlin v naravi kot

osnovnošolci.

S to hipotezo smo predvidevali, da bodo študenti izkazali višje strinjanje glede pomena

rastlin v naravi kot učenci osnovne šole. Hipotezo smo postavili na podlagi dejstva, da

študirajo anketirani študenti biologijo in imajo posledično več znanja o botaniki ter se bolj

zavedajo pomena rastlin.

Iz rezultatov tabele 5 in tabele 7 lahko vidimo, da imajo glede na ocene študenti in prav

tako osnovnošolci visoko strinjanje glede pomena rastlin v naravi, vendar zaznamo med

njimi zaznamo tudi razlike. V sklopu varstvo rastlin so študenti kot osnovnošolci glede na

višino njihovih ocen izrazili visoko oceno strinjanja. Študenti so kar pri šestih od sedmih

trditvah izrazili bolj pozitivno stališče od osnovnošolcev. Od tega so bile pri petih trditvah

razlike statistično pomembne. Tu lahko omenimo raziskavo Laaksoharju in Rappe (2010),

v kateri so deset in devet let stari dečki v večini videli pomen rastlin v tem, da ljudem

omogočajo življenje. Deklice so izrazile pomen rastlin v smislu užitka ob njihovi lepoti. Za

tem so izvedli krajši program vrtnarjenja ter otroke ponovno vprašali, kaj jim rastline

pomenijo. Odgovori otrok po vrtnarjenju so bili veliko bolj kvalitetni. Navajajo, da dečkov

ni zanimal pouk teorije botanike. Ko pa so delali zunaj in vrtnarili, so se učili in uživali ob

delu. Predvidevajo, da učenje z delom v neformalnem učnem okolju zelo ustreza

kinestetičnemu tipu otrok, kateremu je problem sedeti in poslušati učitelja.



Mihičinac, A. Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 68

Šesto hipotezo lahko potrdimo. Študenti so izrazili večji pomen rastlin v naravi kot

osnovnošolci. Na opredelitev študentov je zelo verjetno vplivalo široko znanje biologije, ki

so ga pridobili med šolanjem. Menimo, da bi morali otroke bolj seznanjati s pomenom

rastlin v našem okolju.

5.7 POVEZAVA MED AFINITETO UČENJA O ŽIVALIH IN STALIŠČU DO

POUKA IN POUČEVANJA BOTANIKE

Hipoteza 7: Učenci, ki se raje učijo o živalih kot o rastlinah, izražajo manj pozitivna

stališča do pouka in poučevanja botanike kot učenci, ki se z omenjeno trditvijo ne

strinjajo.

S to hipotezo smo želeli ugotoviti, ali učenci, ki se raje učijo o živalih kot o rastlinah,

izražajo manj pozitivna stališča do pouka in poučevanja botanike kot učenci, ki se z

omenjeno trditvijo ne strinjajo.

Pearsonov korelacijski koeficient med povprečno oceno trditve Raje se učim o živalih kot o

rastlinah in povprečno oceno trditev o pouku botanike je 0,032 kar kaže na nizko pozitivno

povezanost. Statistična analiza je  pokazala, da je vrednost korelacijskega koeficienta

statistično nepomemben podatek. To pomeni, da kljub temu, da se učenci raje učijo o

živalih, imajo še vedno dokaj pozitivno stališče do pouka botanike. Pričakovali smo, da

učenci, ki se raje učijo o živalih, ne kažejo tako pozitivnega stališča do pouka botanike. S

tem bi izrazili močno preferenco za učenje o živalih, vendar tega nismo odkrili. To je

pozitivna ugotovitev, saj lahko menimo, da jih večje zanimanje za živali ne ovira pri

učenju o rastlinah. Med pregledom literature nismo naleteli na podobno raziskavo.

Hipotezo smo ovrgli, saj iz analize nismo ugotovili konkretne povezav med omenjenima

kategorijama.
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5.8 VPLIV NIZKEGA INTERESA DO POUKA BOTANIKE NA STALIŠČE

UČENCEV O VAROVANJU RASTLIN IN O UPORABNOSTI RASTLIN

Hipoteza 8: Učenci, ki izkazujejo nizek interes do pouka botanike, so manj naklonjeni

varovanju rastlin in bolj naklonjeni intenzivni rabi rastlin.

Iz analize rezultatov v tabeli 24 in tabeli 25 lahko ocenimo, ali ima nizek interes do pouka

botanike vpliv na stališče o varstvu rastlin učencev.

Iz tabele 24, ki prikazuje rezultate sklopa o interesu do pouka botanike, lahko vidimo, da se

pri četrtošolcih enkrat pojavi najnižja ocena in dvakrat druga najnižja ocena strinjanja s

trditvijo. Podobno velja tudi za petošolce. Devetošolci so pokazali najmanj pozitivno

stališče, saj so kar trikrat najnižje ocenili strinjanje s trditvijo in dali enkrat drugo najnižjo

oceno. Glede na ocene so sedmošolci izrazili največji interes do botanike. Menimo, da so

rezultati ankete posledica razporeditev botanike v učnem načrtu biologije za osnovno šolo.

Četrtošolci in petošolci še niso podrobno obravnavali rastlin, kot jih obravnavajo višji

razredi. Lahko trdimo, da njihove ocene temeljijo na nezadostnem znanju botanike. Učni

načrt biologije za šesti razred vsebuje največ vsebine botanike. Posledično so se lahko

šestošolci in sedmošolci odločali za najvišje ocene, saj je njihovo znanje o rastlinah najbolj

sveže glede na ostale osnovnošolce.

V sklopu varstva rastlin se pri četrtošolcih pojavi trikrat najnižja ocena in posledično

najmanj pozitivno stališče do varstva rastlin. Šestošolci imajo dvakrat najnižjo oceno in

enkrat drugo najnižjo oceno trditev. Devetošolci pa so dali enkrat najnižjo oceno in dvakrat

drugo najnižjo oceno. Sedmošolci so izrazili najbolj pozitivno stališče. Tudi tu lahko

trdimo, da je na presojo osnovnošolcev vplivalo njihovo znanje, ki je načrtovano grajeno

po učnih načrtih za biologijo in naravoslovje. Sedmošolci imajo najbolj sveže znanje o

rastlinah, saj so končali šesti razred, kjer je bistven poudarek na rastlinah. To je  lahko

razlog za najvišje ocene strinjanj o varstvu rastlin pri sedmošolcih. Devetošolci se

vsebinsko še dotaknejo botanike pri biologije, vendar ne tako konkretno, široko in

celoletno kot v šestem razredu.

V sklopu o uporabi rastlin opazimo, da so petošolcih trikrat dali najvišje ocene strinjanja,

devetošolci pa so pri treh trditvah izrazili najnižjo oceno strinjanja. Pri treh od šestih
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trditev v tem sklopu zaznavamo rahel padec strinjanja o uporabnosti rastlin glede na starost

anketirancev.

Med pregledom literature nismo naleteli na raziskavo, ki bi ugotavljala, ali imajo učenci, ki

izkazujejo nizek interes do pouka botanike, manj pozitivno stališče varovanju rastlin in so

bolj naklonjeni intenzivni rabi rastlin.

V vseh treh navedenih sklopih so četrtošolci in devetošolci imeli najnižje ocene.

Sedmošolci so v sklopu interesa do rastlin in sklopu varstva rastlin imeli najbolj pozitivne

ocene. Petošolci so pokazali največje strinjanje s trditvami o uporabnosti rastlin za razliko

od devetošolcev, ki so pri treh trditvah dali najnižjo oceno strinjanja o uporabi rastlin.

Nizke ocene strinjanj o uporabnosti rastlin so izrazili tudi šestošolci. Glede na rezultate

hipotezo ovržemo.
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6 ZAKLJUČEK

Hipoteza 1: Dekleta imajo bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje.

Prvo hipotezo, da imajo dekleta bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje,  lahko

potrdimo, saj se statistično pomembne razlike pojavijo v vseh sklopih v prid ženskega

spola. Pomemben je tudi omeniti, da so pri nekaterih trditvah fantje pokazali bolj pozitivno

stališče do rastlin kot dekleta, in sicer s statistično pomembnimi razlikami, vendar je takih

primerov bilo veliko več pri dekletih. Če gledamo na vse trditve v tem sklopu, se prav tako

pokaže, da imajo dekleta bolj pozitivno stališče do rastlin kot fantje.

Hipoteza 2: Starost učencev ne vpliva na njihova stališča do rastlin.

Druge hipoteze, da starost učencev ne vpliva na njihova stališča do rastlin, ne moremo

potrdimo. Pri večini trditev so nižji razredi pokazali bolj pozitivna stališča do rastlin kot

učenci v višjih razredih osnovne šole. Pri nekaterih trditvah smo opazili, da so s starostjo

osnovnošolcev njihova stališča do rastlin vse manj pozitivna. Glede na rezultate raziskave

lahko trdimo, da imajo mlajši učenci bolj pozitivna stališča do rastlin kot starejši učenci.

Hipoteza 3: Študenti izkazujejo bolj pozitivna stališča o rastlinah kot osnovnošolci.

Tretjo hipotezo potrdimo, saj so osnovnošolci le pri eni četrtini trditev pokazali bolj

pozitivna stališča kot študenti.

Hipoteza 4: Študenti izkazujejo višji interes za učenje o rastlinah kot osnovnošolci.

Hipotezo, da so študenti bolj naklonjeni višji interes za učenju o rastlinah kot

osnovnošolci, lahko  potrdimo. Študenti so v večjem deležu trditev izrazili večji interes za

učenje o rastlinah.

Hipoteza 5: Učenci in študenti s podeželja so močnejši podporniki varovanja zelenih

površin kot učenci in študenti iz mestnega okolja.

Anketiranci imajo pozitivno stališče do varovanja zelenih površin, saj so njihove ocene

strinjanja dokaj visoke. Hipoteze glede na rezultate analize nismo potrdili, saj so študenti s
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podeželja pokazali bolj pozitivna stališča, osnovnošolci s podeželja pa so imeli manj

pozitivna stališča od učencev, ki živijo v mestu.

Hipoteza 6: Študenti izkazujejo višje strinjanje glede pomena rastlin v naravi kot

osnovnošolci.

Šesto hipotezo lahko potrdimo. Študenti so izrazili večji pomen rastlin v naravi kot

osnovnošolci. Na opredelitev študentov je zelo verjetno vplivalo široko znanje biologije, ki

so ga prejeli skozi celotno šolanje.

Hipoteza 7: Učenci, ki se raje učijo o živalih kot o rastlinah, izražajo manj pozitivna

stališča do pouka in poučevanja botanike kot učenci, ki se z omenjeno trditvijo ne

strinjajo.

Hipotezo smo ovrgli, saj iz statistične analize korelacije nismo ugotovili povezave, da pri

učencih, ki se raje učijo o živalih kot o rastlinah, izražajo manj pozitivna stališča do pouka

in poučevanja botanike.

Hipoteza 8: Učenci, ki izkazujejo nizek interes do pouka botanike, so manj naklonjeni

varovanju rastlin in bolj naklonjeni intenzivni rabi rastlin.

Hipotezo ovržemo, saj so v vseh treh navedenih sklopih četrtošolci in devetošolci imeli

najnižje ocene. Sedmošolci so v sklopu interes do rastlin in v sklopu  varstva rastlin imeli

najbolj pozitivne ocene. Petošolci so pokazali največje strinjanje s trditvami o uporabnosti

rastlin za razliko od devetošolcev, ki so pri treh trditvah dali najnižjo oceno strinjanja o

uporabi rastlin. Nizke ocene strinjanj o uporabnosti rastlin so izrazili tudi šestošolci.
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7 POVZETEK

Na stališča otrok in študentov do rastlinah vpliva veliko različnih faktorjev. Pomembno

vlogo pri oblikovanju njihovih stališč imajo starši, okolje in šola oziroma izvedba pouka

botanike. V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšna stališča do rastlinah imajo študenti,

bodoči učitelji biologije in učenci od četrtega do devetega razreda osnovne šole. Njihova

stališča smo raziskovali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval trditve s šestih

različnih sklopov: estetska vrednost rastlin, interes do rastlin, varstvo rastlin, pouk

botanike, uporabnost rastlin in poučevanje botanike. Primerjali smo stališča med študenti

in učenci ter ugotavljali odvisnosti njihovega stališča glede na različne demografske

faktorje. V anketi je sodelovalo 534 anketirancev, od tega je bilo 398 osnovnošolcev od

petega do devetega razreda in 136 študentov prvih in četrtih letnikov.

Ugotovili smo, da imajo dekleta na splošno bolj pozitivna stališča do rastlin kot fantje,

vendar je vredno poudariti, da so fantje pri določenih trditvah izrazili bolj pozitivna stališča

kot dekleta. Analiza odgovorov anketirancev glede na starost je pokazala, da so v večini

primerov s starostjo vse manj pozitivna stališča do rastlin. Študenti so podali bolj pozitivna

stališča do rastlin, večji interes za rastline ter večji pomen dajo rastlinam v naravi kot

učenci, kar je verjetno posledica njihovih izkušenj, znanja in zanimanja za biologijo. Težko

trdimo, da kraj bivanja anketiranca vpliva na stališče do rastlin, saj so učenci s podeželja

izrazili manj pozitivna stališča, študenti s podeželja pa bolj pozitivna. Pomembna

ugotovitev je bila, da so učenci, ki imajo nizek interes do pouka botanike, manj naklonjeni

varovanju rastlin in so pokazali najnižje ocene strinjanja o uporabnosti rastlin.

Raziskava naj bi prikazala stališča učencev in študentov do botanike. Slednji bodo v

prihodnosti vplivali na razvoj stališč do rastlin pri prihodnjih generacijah otrok, saj bodo

verjetno poučevali biologijo na osnovnih in srednjih šolah. S tega vidika je še kako

pomembno raziskovati in kontinuirano slediti interesu, znanju, stališčem študentov do

rastlin, saj bodo v prihodnosti imeli pomemben vpliv na otroke in posledično na dogajanje

v našem okolju. Glede na rezultate raziskave bi lahko uvedli izboljšave v sistemu

izobraževanja, kjer je to potrebno in priporočljivo. Ne smemo zanemarjati rastlin, saj nam

omogočajo življenje!
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PRILOGE

Priloga A: Kategorije stališč do rastlin v vprašalniku za učence

TRDITEV

ESTETSKA VREDNOST RASTLIN

Drevesa so v mestih pomembna, saj nam dajejo senco.

V mestih bi morali saditi rastline, ker bi s tem povečali privlačnost mest.

V mestih bi morali skrbeti za zelena območja.

INTERES DO RASTLIN

Rad/a berem knjige o rastlinah.

Rad/a obiskujem razstave rastlin.

Rad/a imam sobne rastline.

V prihodnosti bi rad/a imela vrt.

V šoli bi se morali več časa učiti o rastlinah.

Rad/a gledam poljudno znanstvene oddaje o rastlinah.

Rad/a se sprehajam v gozdu.

VARSTVO RASTLIN

Travniške cvetlice so bolj pomembne kot plevel. (O)

Gozdove bi morali krčiti, da bi lahko zgradili več cest. (O)

Skrbi me pretirano izsekavanje gozdov.

Onesnaževanje okolja vpliva na življenje rastlin.

Ni hudega, če kakšna vrsta rastlin izumre. (O)

Gojene rastline so pomembnejše od gozdnih in travniških rastlin. (O)

Jezi me, ko vidim, da gradbišča uničujejo površine z rastlinami.

POUK BOTANIKE

Pouk, kjer spoznavamo rastline, je zahteven. (O)

Pouk, kjer spoznavamo rastline, je dolgočasen. (O)

Znanje iz botanike je pomembno za življenje.

O rastlinah vem malo. (O)

UPORABNOST RASTLIN ZA LJUDI

Rastline so pomembne v medicini (zdravstvu).

Iz rastlinskih materialov lahko naredimo oblačila.

Rastline so pomembne, ker je večina pohištva narejenega iz rastlin.

Rastline so pomemben vir hrane.

Rastline lahko predelamo v pogonsko gorivo za avtomobile.

Rastline so pomembne, ker proizvajajo kisik.

Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer.



Priloga B: Kategorije stališč do rastlin v vprašalniku za študente.

TRDITEV

ESTETSKA VREDNOST RASTLIN

Drevesa so v mestih pomembna, saj nam dajejo senco.

V mestih bi morali saditi rastline, ker bi s tem povečali privlačnost mest.

V mestih bi morali skrbeti za zelena območja.

INTERES DO RASTLIN

Rad/a berem knjige o rastlinah.

Rad/a obiskujem razstave rastlin.

Rad/a imam sobne rastline.

V prihodnosti bi rad/a imela vrt.

V šoli bi se morali več časa učiti o rastlinah.

Rad/a gledam poljudno znanstvene oddaje o rastlinah.

Rad/a se sprehajam v gozdu.

VARSTVO RASTLIN

Travniške cvetlice so bolj pomembne kot plevel. (O)

Gozdove bi morali krčiti, da bi lahko zgradili več cest. (O)

Skrbi me pretirano izsekavanje gozdov.

Onesnaževanje okolja vpliva na življenje rastlin.

Ni hudega, če kakšna vrsta rastlin izumre. (O)

Gojene rastline so pomembnejše od gozdnih in travniških rastlin. (O)

Jezi me, ko vidim, da gradbišča uničujejo površine z rastlinami.

POUK BOTANIKE

Botanika je zahtevna. (O)

Botanika je dolgočasna. (O)

Znanje iz botanike je pomembno za moj bodoči poklic.

Menim, da nimam zadostnega znanja iz botanike. (O)

UPORABNOST RASTLIN ZA LJUDI

Rastline so pomembne v medicini (zdravstvu).

Iz rastlinskih materialov lahko naredimo oblačila.

Rastline so pomembne, ker je večina pohištva narejenega iz rastlin.

Rastline so pomemben vir hrane.

Rastline lahko predelamo v pogonsko gorivo za avtomobile.

Rastline so pomembne, ker proizvajajo kisik.

POUČEVANJE BOTANIKE

Menim, da so učne vsebine o rastlinah za učence zanimive.

Učence bi z veseljem učil/a o zgradbi in delovanju rastlin.

Rastline želim na zanimiv način predstaviti učencem.

Glede na to, koliko botanike potrebujemo za poučevanje v OŠ, jo je na fakulteti preveč. (O)

Učence želim učiti o pomembnosti rastlin.

Če učenci izdelajo herbarij, je to zanje koristno.

Izdelava herbarija mi je znižala motivacijo za študij botanike. (O)

Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer.



Priloga C: Vsebina botanike v učnih načrtih za botaniko v osnovnih šolah  ter
programih izobraževanja bodočih učiteljev biologije v Sloveniji

Primerjava vsebin botanike v starem in novem učnem načrtu od petega do devetega
razreda osnovne šole.

STARI UČNI NAČRT NOVI UČNI NAČRT

5. razred Snovi v naravi:

 lišaje so biološke kazalce

čistega zraka;

 prst je vrhnji sloj tal, ki

vsebuje razkrojke rastlin in

živali;

 spoznajo posledice

škropljenja vrtnin in poljščin.

Živa bitja izmenjujejo snovi z

okolico in jih spreminjajo:

 rastline si hrano naredijo

same, živali jo dobijo iz

okolja;

 rastline potrebujejo svetlobo;

 rastlina dela hrano iz

ogljikovega dioksida (, ki je

sestavina zraka) in vode;

 razlika v hitrosti rasti rastline

v temi in na svetlobi;

 vsebnost škroba v različnih

delih rastline;

 rastlinojedci.

Živa bitja vsebujejo vodo:

 pomen vode za življenje;

 živa bitja vsebujejo vodo;

 rastline potrebujejo vodo za

življenje;

 pot potovanja vode po

Veter:

 pomen vetra pri opraševanju rastlin

in raznašanju semen (plodov).

Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in

jih spreminjajo:

 živa bitja dihajo;

 živa bitja vsebujejo veliko vode;

 opisati pot vode v kopenski rastlini;

 fotosinteza;

 živali so odvisne od rastlin;

 podobnosti in razlike med

fotosintezo in dihanjem.

Prehranjevalne verige in spleti:

 rastline so proizvajalci;

 najbolj značilne kulturne rastline

naših krajev;

 manjša pestrost življenja na

obdelovalni površini;

 prehranjevalni spleti;



kopenski rastlini;

 primerjava žil človeka in

rastline;

Prehranjevalne verige in spleti:

 zelene rastline namesto hrane

potrebujejo zrak, vodo in

sončno svetlobo;

 medsebojna odvisnost živih

bitij v naravi;

 prehranjevalne verige v

gozdu, mlaki in na travniku;

 proizvajalci in potrošniki v

naravi;

 najbolj značilne kulturne

rastline naših krajev.

6. razred Živa in neživa narava:

 rastline, živali, človek kot

predstavniki žive narave.

Vrt:

 najpogostejše vrtnine in

začimbe ter njihova uporaba;

 najpogostejše grmovnice na

vrtu;

 prehranjevalni splet;

 rast rastlin je odvisna od

lastnosti prsti;

 osnove biovrtnarjenja;

 osnovna zgradba semen;

 semeni enokaličnice in

dvokaličnice;

 razvoj rastlin in njenih

organov;

 pogoji potrebni za rast

Živa narava:

Celica:

 osnovna zgradba rastlinske celice.

Fotosinteza in celično dihanje:

 proces celičnega dihanja;

 celični organeli;

 fotosinteza.

Zgradba in delovanje rastlin:

 celice tvorijo tkiva; tkiva sestavljajo

organe;

 osnovna zgradbo rastlinskih

organelov;

 dva transportna sistema rastlin;

 založna tkiva in založne snovi

rastlin.

Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin:

 rastlina se razvijejo iz semena;

 seme vsebuje zarodek;



rastlin;

 kroženje snovi v naravi z

opazovanjem dogajanja na

vrtu.

Žive meje zelenice in parki:

 značilnosti samoraslih in

negovanih živih mej po

zastopanosti rastlinskih vrst;

 žive meje so zaščita pred

vetrom in erozijo;

 posledice iztrebljanja živih

meja;

 živa meja kot bivališče

številnih živali;

 živa meja kot prostor za

bivanje in hranjenje živali;

 živih mej ne obrezujemo

zgodaj spomladi in v

zgodnjem poletju;

 najpogostejši okrasni grmi in

drevesa zelenic in parkov.

Rastlinjak:

 rastlinjak kot antropogeni

ekosistem;

 pomen sobnih rastlin za

človeka;

 rastline potrebujejo za svojo

rast vodo, svetlobo, primerno

temperaturo, zrak in

mineralne snovi;

 sobne rastline potrebujejo

drugačne življenjske razmere

kot samonikle;

 znanji videz rastlin v

 seme vsebuje veliko založnih snovi;

 poveza med rastjo in razvojem

rastline z nastajanjem novih celic

(celična delitev);

 kaljivost različnih semen v različnih

razmerah;

 rastline vse življenje spreminjajo

svojo obliko;

 razlika med spolnim in nespolnim

razmnoževanjem rastlin;

 uporaba sposobnosti nespolnega

razmnoževanja rastlin za umetno

razmnoževanje;

 osnovna zgradba cveta in načini

opraševanja;

 pomen oprašitve in oploditve;

 seme nastane s spolnim

razmnoževanjem rastlin;

 povezava med zgradbo semen in

plodov ter načini in pomenom

razširjanja.

Razvrščanje rastlin:

 osnovna merila za razvrščanje

rastlin;

 podobnosti in razlike med algami,

mahovi, praprotnicami in

semenkami.

Neživi dejavniki okolja:

 neživi dejavniki okolja določajo

bivalne razmere za živa bitja in

vplivajo na njihov način življenja.

Prilagoditev rastlin na okolje:

 raznolikost zgradbe rastlin glede

prilagoditve na okolje;



povezavi z njihovim

prvotnim življenjskim

okoljem;

 gojenim rastlinam pade

odpornost, če niso ustrezno

oskrbovane;

 skrb za sobne rastline;

 razlika med listi eno- in

dvokaličnice;

 namen zalivanja rastlin.

Njiva in polje:

 njiva in polje;

 predstavniki rastlin na njivi

in na polju;

 poljščine je vzgojil človek z

umetnim izborom;

 vloga korenin in njihova

zgradba;

 tipi korenin;

 korenine eno- in dvokaličnic;

 pomen stebla in osnovna

razlika med olesenelim in

zelenim steblom;

 tipi stebel;

 različne poljščine in njihovi

organi;

 prehranjevalna veriga;

 zaščita rastlin v

monokulturnih nasadih;

Sadovnjak:

 pomen senožetnih

sadovnjakov in posledice

njihovega krčenja;

 razlika med enoletnicami in

trajnicami;

 razlike in podobnosti v strategiji

preživetja med zelnatimi in lesnimi

rastlinami, med listavci in iglavci;

 rastline se branijo pred

rastlinojedci;

 pri nekaterih rastlinah opraševanje

oziroma raznašanje semen

opravljajo živali;

 rastline privabljajo živali, da jih te

oprašijo;

 bolezni ogrožajo rastline.

Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za

človeka:

 vloga rastlin kot proizvajalcev;

 rastlina proizvedene snovi in kisik

tudi sama porablja; potrošnikom je

na voljo le tisti del snovi, ki rastlina

porabi za gradnjo telesa;

 vloga rastlin na primeru gozdnega

ekosistema;

 vloga rastlin v nekaterih medvrstnih

odnosih;

 vpliv rastlin na sestavo ozračja in na

podnebne razmere na Zemlji;

 pomen rastlin za nastanek prsti in

preprečevanje erozije;

 pomen rastlin in izdelkov iz rastlin

za človeka.



 pečkato, koščičasto in

lupinasto sadje;

 nekaj sort naših sadnih

dreves in njihovi plodovi;

 najpogostejše južno sadje, ki

je v prodaji pri nas;

 pomen velikih dreves za

ptice;

 zgradba cveta;

 cvetovi enokaličnic in

dvokaličnic;

 oprašitev;

 pomen žuželk pri

opraševanju cvetov;

 nekatere cvetove oprašuje

veter;

 predstavniki družine rožnic;

 plod kot organ za razširjenje

rastlin;

 različni plodovi;

 vloga živali pri razširjanju

rastlin.

Vinograd:

 samorodne vrste vinske trte

in sortna pestrost

vinorodnega okoliša;

 vinska trta je vzpenjalka;

 vinska trta je vetrocvetka;

 vegetativni načini

razmnoževanja rastlin;

 najpogostejše rastline v

vinogradu.

Travnik:



 gojeni in negojeni travniki;

 najpogostejše družine

travniških rastlin v svoji

okolici in njihovi

predstavniki;

 pomen negojenih travnikov

za preživetje nekaterih

rastlinskih vrst;

 pomen in vpliv košnje in

paše na izbor rastlinskih

vrst;

 pomen rastlin v prehrani

rastlinojedih in mesojedih

živali.

7. razred Gozd:

 tipi gozdov;

 značilnosti mešanih; listnatih

in iglastih gozdov;

 plastovitost gozda;

 značilnosti posameznih plasti

gozda;

 vpliv gozda na sestavo zraka

in na mikroklimo;

 vrste gozdnih listavcev in

iglavcev;

 vrste gozdnih grmov v svoji

okolici;

 najpogostejša gozdna

podrast;

 mahovi, praproti in lišaji;

 nastajanje humusa v gozdu;

 posledice steljarjenja za

rastline;

Živa narava:

Celica:

 podobnosti in razlike med

rastlinsko, živalsko, glivno in

bakterijsko celico;

 v rastlinskih, živalskih in glivnih

celicah poteka celično dihanje;

 samo v rastlinskih celicah poteka

fotosinteza;

 vloga organizma v ekosistemu kot

proizvajalca (rastline);

 na podlagi razlik v celični zgradbi

organizme razvrščamo v širše

skupine (bakterije, glive, rastline,

živali);

Zgradba in delovanje bakterij in gliv:

 pomen sožitja med nekaterimi

rastlinami in glivami.

Zgradba in delovanje ekosistemov:

 zgradba in delovanje gozda kot



 prehranjevalni splet;

 pomen drevesnih krošenj kot

vir hrane in bivališče za

številne ptice;

 pomen in značilnosti

gozdnega roba;

 zaraščanje travnatih površin;

 vzroki in posledice

propadanja gozdov;

 se seznanijo s posledicami

krčenja gozdnih površin za

človeka, živali in rastline.

Celinske vode:

 rastlinski in živalski

plankton;

 najpogostejše sladkovodne

alge v domačem okolju;

 osnovne vodne rastline v

svoji neposredni okolici;

 najpogostejše obvodne

rastline;

 prehranjevalni splet.

Morje:

 rastlinski in živalski

plankton;

 najpogostejše morske alge;

 halofiti;

 značilne rastline v morju in

ob njem ter njihova

povezanost z življenjskimi

razmerami;

 prehranjevalni splet.

ekosistem;

 prilagoditve značilnih rastlin v

gozdu na žive in nežive dejavnike

okolja ter na nekatere medvrstne

odnose;

 fotosinteza;

 da se energija prenaša od organizma

do organizma skozi prehranjevalni

splet.

Primerjava zgradbe in delovanja različnih

ekosistemov:

 zgradba in delovanje nekaterih

ekosistemov;

 število organizmov se spreminja z

letnimi časi;

 biotska raznovrstnost rastlin v

ekosistemu je odvisna tudi od

neživih dejavnikov okolja;

 biotska raznovrstnost rastlin kot

proizvajalcev vpliva na biotsko

raznovrstnost in število

organizmov, ki lahko živijo v

ekosistemu;

Človek spreminja ekosistem:

 pomen biotske pestrosti za

stabilnost ekosistema;

 antropogeni ekosistemi;

 primerjava naravnih in

antropogenih ekosistemov;

 v naravi ni škodljivih ali koristnih

vrst, temveč so v antropogeni

ekosistemih le z vidika človeka

posamezne živalske in rastlinske

vrste škodljive;



 možne posledice odstranjevanja

dreves iz gozda.

8. razred Temelji ekologije:

 osnovni pojmi ekologije;

 značilnosti naravnih in

antropogenih ekosistemov;

 prehranjevalne verige in

spleti;

 vpliv človekovih posegov v

ekosistem;

 potek in pomen fotosinteze.

Življenjska pestrost:

 temelji vrsten pestrosti živih

bitij;

 vrstna pestrost je del

narodnega bogastva

Slovenije;

 dejavniki, ki ogrožajo

biotsko raznovrstnost v svetu

in pri nas.

Sistematika z evolucijo:

 temeljne sistematske

kategorije živih bitij;

 pomen dvojnega

poimenovanja organizmov;

 živa bitja razvrščamo v štiri

kraljestva;

 pojav prvih rastlin na Zemlji;

 evolucijski razvoj

pomembnejših rastlinskih

skupin;

 kraljestvo rastlin in njegovi

Celica in dedovanje

 vsi organizmi so zgrajeni iz celic;

 zgradba in delovanje celice človeka,

drugih živali, rastlin, gliv in

bakterij;

 vloga celičnih organelov in njihovo

delovanje v različnih tkivih in v

različnih organizmih;

 celice vseh organizmov imajo

enotno osnovno zgradbo in

delovanje;

 celice izmenjujejo snovi skozi

celično membrano;

 celice gliv, živali in rastlin v jedru

vsebujejo DNA;

 način zapisa dedne informacije je

enak pri vseh organizmih;

 vse telesne celice večceličnega

organizma so praviloma genetsko

enake in vsebujejo dedne

informacije očeta in matere;

 razvoj večceličnega organizma se

začne iz ene oplojene jajčne celice;

 število celic se povečuje s celično

delitvijo (mitozo), to pa prispeva k

rasti tkiv in organizma;

 celična delitev steče po rasti celice,

v katerem se DNA v jedru podvoji

in se podvoji tudi število nekaterih

organelov (mitohondrijev,

kloroplastov);

 med mitozo se podvojena DNA



predstavniki;

 bistvene značilnosti rastlin;

 določevanje vrste, rodov in

družin po preprostih

slikovnih ključih;

 predstavniki golosemenk in

kritosemenk;

 predstavniki enokaličnic in

dvokaličnic;

 najpogostejše in

najznačilnejše rastline

okolice.

razdeli med dve hčerinski celici,

tako da vsaka hčerinska celica

prejme enako kopijo DNA.

Zgradba in delovanje človeka:

 med razvojem večceličnega

organizma se celice specializirajo in

diferencirajo;

 celice z enako zgradbo in

delovanjem se organizirajo v tkiva,

tkiva v organe, organi pa v

organske sisteme, ki tvorijo

organizem kot usklajeno delujočo

celoto.

9. razred Celice – tkivo – organ:

 razlika med živalsko in

rastlinsko celico;

 organeli celice;

 povezava zgradbe celice z

njeno funkcijo;

 mejoza in mitoza;

 enake ali podobne celice se

povezujejo v tkiva.

Biologija in družba:

 biološko znanje je temelj za

medicino, veterino, farmacijo,

biotehnologijo, kmetijstvo,

gozdarstvo, živinorejo, živilsko

industrijo.

Dedovanje:

Lastnosti organizmov določajo beljakovine,

zgradbo beljakovin pa je zapisana v genih:

 zgradba celice;

 v vsaki celici organizma je dedni

zapis za njegove lastnosti;

 v kromosomu je vsa genetska

informacija shranjena v molekuli

DNA, beljakovine pa pomagajo

podpirati zgradbo in delovanje

kromosoma;

 kromosom;

 zgradba DNA;

 podvojevanje DNA;

 spolno razmnoževanje;



 oploditev ženske in moške spolne

celice;

 mejoza;

 genotip in fenotip;

 rastlinske in živalske celice

vsebujejo več tisoč različnih genov;

 posamezni geni so na točno

določenem mestu na kromosomu;

 dominantni aleli in recesivni aleli;

 dedne lastnosti osebka so odvisne

od tega, katere alele osebek

podeduje od vsakega od staršev in

kako ti aleli delujejo skupaj;

 osnovna načela prenašanja lastnosti

od staršev na potomce

(homozigotnost, heterozigotnost,

dominantnost, recesivnost, križanci,

vmesni znaki idr.);

 okolje vpliva na izražanje v genih

zapisanih lastnosti organizmov;

 prednosti in slabosti nespolnega

razmnoževanja v povezavi s

stabilnimi oziroma nestabilnimi

okoljskimi razmerami;

 nekatere dedne lastnosti določa

samo en gen, večino lastnosti pa

določa več genov.

Biotehnologija:

 gensko spremenjeni organizmi;

 primeri gensko spremenjenih

organizmov;

 možne negativne in pozitivne

posledice uporabe gensko

spremenjenih organizmov;



 kloniranje (nespolno

razmnoževanje);

 hiter razvoj genskega inženirstva in

njegova uporaba ter prednosti in

omejitve njegove uporabe v

biotehnologiji.

Evolucija:

 evolucija je ena od temeljnih

značilnosti življenja;

 genetska variabilnost in okoljski

dejavniki so vzrok za evolucijo in

raznovrstnost organizmov;

 naključne mutacije;

 zaradi mutacij nekateri osebki

pridobijo lastnosti, ki njim in

njihovim potomcem omogočajo

prednost pri preživetju in

razmnoževanju v določenem

okolju;

 evolucija je postopen proces;

 populacije z majhno genetsko

variabilnostjo so bolj izpostavljene

izumrtju;

 fosili;

 hipoteze o nastanku življenja;

 fotosintetske cianobakterije so

začele proizvajati kisik kot stranski

produkt fotosinteze;

 vrste so se v svoji evolucijski

zgodovini spreminjale;

 z evolucijo vrste nastajajo in

izumirajo;

 evolucijo življenja na Zemlji so

močno usmerjale tudi globalne



katastrofe;

 vsaka vrsta ima omejeno

sposobnost prilagajanja na

spremembe okolja;

 vrsta izumre, če se okolje nenadno

preveč spremeni;

 pomen geografske izolacije za

evolucijo.

Razvrščanje organizmov:

 evolucijske odnose med živimi

organizmi in njihovimi predniki

predstavimo z razvejanim

diagramom;

 sorodne vrste združimo v rod, te pa

v družino, red, razred in deblo;

 razvrščanje organizmov v skladu z

njihovimi značilnostmi in

sorodnostjo obravnava sistematika;

 znanost vsako vrsto poimenuje z

dvodelnim latinskim imenom.

Biotska pestrost:

Biotska pestrost je temelj za delovanje

ekosistemov:

 biotska pestrost se kaže na različnih

ravneh;

 metode ugotavljanja biotske

pestrosti;

 biotska pestrost je rezultat milijone

let dolge evolucije živega sveta in

temelj za delovanje ekosistemov in

biosfer;

 razlogi za veliko biotsko pestrost v

Sloveniji;

 za ohranjanje biotske pestrosti



moramo ohraniti tudi različne

habitate.

Biomi in biosfera

 različni ekosistemi so med seboj

povezani;

 celoten planet deluje kot povezana

celota;

 zgradba in delovanje naravnega

ekosistema;

 metode proučevanja ekosistemov;

 ekosistemi se razvijajo in

spreminjajo;

 ekosistemi so med seboj povezani v

biosfero.

 tipi biomov;

 biotska pestrost je večja v tropskem

in zmernem podnebju kot v

puščavah ali tundri;

 v podobnih biomih imajo lahko

različne vrste organizmov podobno

ekološko vlogo;

 organizmi so imeli in še imajo

pomembno vlogo pri spreminjanju

našega planeta.

Vpliv človeka na naravo in okolje:

 nekatere redke in ogrožene vrste v

lastnem okolju;

 vpliv človeka na biotske sisteme.



Vsebina botanike v študijskem programu bodočih učiteljev biologije.

V spodnji tabeli je pregled vsebin botanike predmetov študijskega programa bodočih

učiteljev biologije.

PREDMET VSEBINA

1. letnik SPLOŠNA

BOTANIKA

 Vloga rastlin v ekosistemu in njihov pomen za

človeka,

 zgradba in delovanje rastlinske celice s poudarkom

na posebnostih rastlinske celice,

 strukturna in funkcionalna različnost med rastlinami

in živalmi,

 fotosinteza,

 celična delitev,

 primeri velikih odkritij iz zgodovine botanike,

 osnovna tkiva in sestavljena tkiva rastlin,

 zgradba in delovanje vegetativnih rastlinskih

organov,

 preobrazbe in prilagoditve rastlinskih organov,

 preobrazbe in prilagoditve rastlinskih organov kot

posledica genetskih in ekoloških dejavnikov,

 sekundarna rast in pomen olesenitve,

 spolno razmnoževanje rastlin,

 povezanost rastlin z drugimi organizmi.

2. letnik SISTEMATSKA

BOTANIKA

 zgodovina sistematske botanike in terminologije,

 pregled sistematike skupin organizmov, ki jih

tradicionalno obravnava botanika,

 obravnava specijfik, terminologije, evolucije,

ekonomskega pomena pri vsaki skupini

organizmov,



 pregled posameznih taksonomskih podskupin do

nivoja redu oziroma družine,

 poudarek na večjih, v slovenski flori pomembneje

zastopanih in ekonomsko pomembnih skupinah,

 metodika taksonomskega dela,

 spoznavanje najpomembnejših predstavnikov

posameznih taksonomskih skupin ter podrobnosti

njihove zgradbe,

 spoznavanje teh organizmov v naravnem okolju in

združbah,

 določevanje rastlin s pomočjo določevalnih ključev,

 izdelava herbarija.

3. letnik FITOFIZIOLOGIJA Fiziologija celice:

 transportni procesi, vodni potencial,

 celične delitve, rast celic,

 fotosinteza: potek, prilagoditve fiksacija CO2 in

njihov pomen,

Rast in razvoj:

 embriogeneza, razvoj polarnosti, ekspresija genov,

 pomen hormonov in dejavnikov v okolju

(temperatura, svetloba, gravitacija),

 senescenca in abscizija.

EKOLOGIJA  Ekologija kot biološka disciplina, razvoj ekologije,

 fizično okolje (radiacija in klima, abiotski dejavniki,

tla),

 organizem v okolju (pomen prilagajanja,

prilagoditve rastlin in živali, dekompozicija).

 populacijska ekologija (značilnosti populacij, rast,

kompeticija, reprodukcija),

 interakcije v populacijah (interspecifična



kompeticija, predacija, človekovi vplivi),

 ekosistem (produktivnost, kroženje hranil, globalno

kroženje in človekovi vplivi, biogeografija

ekositemov),

 primerjalna ekosistematska ekologija (zgradba in

delovanje ekositemov),

 globalne spremembe okolja,

 v okviru praktičnega dela bodo študenti ugotavljali

kakšne so prilagoditve organizmov v različnih

okoljih, povezanost med elementi ekosistemov in

sprememb v njih.

EKOLOGIJA MORJA  Gostota prebivalstva ob morju,

 koralni grebeni v nacionalnih parkih in v

nezaščitenem morju,

 primerjava izropanega Sredozemskega morja in

ribjega bogastva pred začetkom prelova užitnih

živali,

 teorija rasti populacije,

 kolobarjenje z rezervati,

 ekonomska zaščita bogastva obalnega morja,

 ekskluzivna ekonomska cona,

 onesnaženje obalnega morja in rek,

 čistilne naprave ob morju,

 oceanski prostor,

 obalni oceani in močvirja ob morju,

 morski ekositemi: prehranjevalna veriga in

prehranjevalni spleti, fotosinteza, kemosinteza,

kemosinteza na dorzalah,

 primarna sekundarna in terciarna produkcija.

 nutrienti, ki so omejitveni dejavniki rasti,

 cikli fosforja in dušika,

 raztopljena organska materija,

 delci,



 raztopljeni kisik,

 elementi v sledovih,

 bioprodukcija,

 razporeditev  produkcije v oceanih,

 morska biotehnologija.

 življenje v pelagialu: fitoplankton, rdeče plime,

načini prehranjevanja zooplanktona,

 bentos: sukcesije v bentosu, združbe muljastega

dna, združbe peščenega dna, združbe  detritnega

školjčnega dna, združbe morski trav, združbe toplih

izvirov na dorzalah,

 onesnaževanje obalnih morij,

 diverziteta v conah rjavega bračiča.

SLOVENSKA

FLORA IN FAVNA

 Biogeografski in fitogeografski vidiki členitve

Slovenije,

 Pregled življenjskih okolji v Sloveniji,

 Predstavitev posameznih živalskih in rastlinskih

vrst v življenjskih okoljih (biologija, razširjenost,

ogroženost),

 Endemne vrste, izumiranje, premeščanje,

(re)itrodukcija in invazivne vrste, uporabne vrste,

 flora in favna kot indikator stanja narave,

 pregled zavarovanih območij v Sloveniji,

 etnološko in ekonomsko pomembne vrste rastlin in

živalstva,

 floristična in favnistična obdelava določenega

področja.

RASTLINE IN

ČLOVEK

 kulturne rastline,

 uporabne rastline,

 rastline kot človekovi pomočniki (vzdrževanja

ravnovesja na planetu, - učinek tople grede in

ozonska plast, proizvajanje kisika, proizvajanje

hrane, preprečevanje erozije, reguliranje vremena,



rastlinske čistilne naprave, rastline kot vir idej za

razvoj novih tehnologij),

 rastline kot škodljivci (pleveli, invazivne rastline,

zajedavske rastline),

 simbolni pomen rastlin,

 zanimivosti iz biologije rastlin ( strupene rastline,

dendrokronologija, zgodovina izsekavanja gozdov,

rastlinske bolezni, rastline kot simboli, rastline v

zgodovinskih dogodkih, forenzična botanika).

ORGANIZMI PRI

POUKU BIOLOGIJE

IN NARAVOSLOVJA

 metode nabiranja/izlova organizmov,

 razmnoževanje in vzgoja organizmov – pogoji za

vzgojo v laboratoriju,

 predlog projekta organizmi pri pouku biologije in

naravoslovja.

4. letnik EKOLOGIJA

POVRŠINSKIH

VODA

 Vodni ekosistemi, splošne značilnosti in nastanek,

struktura in funkcija,

 fizikalna struktura in pestrost jezer,

 kroženje snovi s poudarkom na kroženju dušika in

fosforja,

 pomen stratifikacije,

 biotski dejavniki, življenjske združbe in populacije,

plankton in bentos,

 primarna in sekundarna produkcija,

 evtrofija jezer.

 Potoki in druge tekoče vode: ekohidrologija,

življenjske združbe, perifiton, saprobija in

samočistilni procesi.

OKOLJSKE

SPREMEMBE IN

VARSTVO NARAVE

Varstvena biologija in varstvo narave:

 Biotska pestrost (pomen in stanje biotske pestrosti,

vzroki za zmanjševanje biotske pestrosti),

 pristopi varovanja, monitorning stanja in sprememb

biotske pestrosti,

 stanje v Sloveniji



Zakonske osnove varovanja okolja in narave.

Aktualne teme (gensko spremenjeni organizmi in

biološka varnost).

SLOVENSKA

FLORA IN FAVNA

 Biogeografski in fitogeografski vidiki členitve

Slovenije,

 Pregled življenjskih okolji v Sloveniji,

 Predstavitev posameznih živalskih in rastlinskih

vrst v življenjskih okoljih (biologija, razširjenost,

ogroženost),

 Endemne vrste, izumiranje, premeščanje,

(re)itrodukcija in invazivne vrste, uporabne vrste,

 flora in favna kot indikator stanja narave,

 pregled zavarovanih območij v Sloveniji,

 etnološko in ekonomsko pomembne vrste rastlin in

živalstva,

 floristična in favnistična obdečava določenega

področja.

STRUPENI

ORGANIZMI

 osnovne definicije: strupeni organizem, strup,

toksin in toksična snov,

 način vnosa strupa v organizem,

 delitev, glavni predstavniki, biologija in distribucija

strupenih organizmov: mikroorganizmi, rastline,

glive in živali,

 ravnanje s strupenimi organizmi,

 evolucijski pomen toksinov,

 pomen toksinov za organizme , ki jih proizvajajo.

UVOD V ODNOSE

MED ORGANIZMI

 Rastlina kot okolje, filosfera, spermosfera,

rizosfera,

 lastnosti rizosfere, vpliv rastlin na rizosfero, vpliv

rizosfernih organizmov na rastline,

 tipi interakcij, prehranjevalni tipi mikroorganizmov,



koncept koristi in škode, vezanost mikroorganizmov

in gostitelja,

 vrste interakcij rastlin in živali,

 parazitske višje rastline,

 alelopatske interakcije,

 pomen interakcij kulturnih rastlin z drugimi

organizmi,

 koevolucija organizmov, redukcija organskih

sistemov kot posledica obligatornih interakcij med

organizmi,

 evolucija celičnih organelov (mitohondrij,

kloroplast).


