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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, katere lastnosti uporabnih rastlin so tiste, ki se 

učencem zdijo zanimivejše in ki bi bile z motivacijskega vidika uporabne pri pouku 

naravoslovja in biologije. Raziskavo smo izvedli na dveh šolah s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Sodelovalo je 291 učencev iz 6., 7., 8. in 9. razreda. V osnovni šoli na Jesenicah 

je anketo izpolnilo 213 učencev, to je 73,2 % vseh udeležencev, v Kranjski Gori pa je anketo 

izpolnilo 78 učencev, to je 26,8 % vseh udeležencev. Poiskali smo tudi razlike med odgovori 

udeležencev različnih starosti, spola in kraja šolanja. 

 

Predvidevali smo, da se mlajšim osnovnošolcem zdijo zanimive druge uporabne rastline kot 

starejšim osnovnošolcem. Nekaj tem je zanimivih za vse učence, več pa je takih tem, ki so 

zanimive samo mlajšim učencem, starejšim pa sploh ne. Glede na spol smo predvidevali, da 

se dekletom zdijo zanimive druge uporabne rastline kot fantom, kar smo tudi potrdili,  ker 

smo našli kar šest statistično pomembnih razlik med odgovori deklet in fantov. S tretjo 

hipotezo smo predvidevali, da med učenci različnih krajev šolanja v našem vzorcu ne bo 

razlike v zanimanju za rastline. Trditev smo zavrnili, ker smo našli pet statistično pomembnih 

razlik in tudi teme, ki so zanimale udeležence iz Kranjske Gore, sploh niso zanimale 

udeležencev na Jesenicah. Tako smo ugotovili, da tudi kraj šolanja lahko vpliva na zanimanje 

za rastline. 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

uporabne rastline / naravoslovje / biologija / motivacija 
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ABSTRACT 

 

The aim of my diploma work is to find out what features of useful plants seem to be the most 

interesting for pupils to be used at Science and Biology lessons. The research was done in two 

schools with a questionnaire. 291 pupils took part in it. In Primary School Prežihov Voranc in 

Jesenice, 231 pupils fulfilled it, which is 73.2 % of all. In Primary School Josip Vandot in 

Kranjska Gora, 78 pupils fulfilled it or 26.8 % of all the participants. Also the differences 

among participants’ answers of different age, gender and place of schooling were found. 

 

We assumed younger pupils are interested in different plants than the older ones are. Some 

topics are interesting for all pupils, and younger ones are attracted to more topics, while older 

ones do not seem to be interested in them at all. According to the gender, we assumed girls 

like different useful plants than boys which was confirmed by finding six statistically 

significant differences among the girls’ and boys’ answers. With the third hypothesis, we 

assumed pupils’ different places of living did not make any difference in plants to be 

interested in. We refused this hypothesis because the differences were not statistically 

significant, and the topics interested for the participants from Kranjska Gora were not 

interesting for those in Jesenice. That’s how we found out that their interest for plants can be 

influenced by the place of schooling. 

 

 

KEY WORDS 

useful plants / Science / Biology / motivation 
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1 UVOD 

 

Učitelji se srečujejo z vprašanjem, kako motivirati učence, da bodo sodelovali pri pouku ter 

kako doseči, da bo znanje učencev kakovostno in čim trajnejše. Nekateri šolski materiali so 

naravno zanimivi. Nagrada za delo s temi objekti je notranja in takojšnja. Večina šolskega 

materiala pa nima take začetne privlačnosti. Zato mora učitelj poskrbeti za začetno motivacijo 

in tudi za vzdrževanje motivacije. V teh primerih je treba uporabiti različne tehnike, s 

katerimi dosežemo zanimanje. Eden od načinov za izboljšanje kakovosti pouka biologije je 

delo z živimi objekti. S tem zadostimo pomembnemu vidiku pouka, in sicer motivaciji 

učencev (Hoese in Nowicki, 2001; Myers in sodelavci, 2003). Hkrati je delo z živim, 

avtentičnim materialom predvsem potreba stroke, saj neposreden stik z raznovrstnimi živimi 

bitji omogoča informacije in izkušnje, ki jih ni mogoče dobiti z besedo, statično ali gibajočo 

sliko ali modelom (Dixon, cit. v Lock in Alderman, 1996).  

 

Kot pravi Bernhardt se je biološko izobraževanje v 20. stoletju postopoma odmikalo od 

rastlin, kar je razvidno tudi v učbenikih (cit. v Flannery, 2002). Tudi pri nas so bile rastline v 

šoli nekoč pomembnejše, kot so danes. To je bilo povezano z razvojno stopnjo družbe, v 

kateri je bila hrana težje dostopna in zaradi tega večja vrednota. Na šolah je bil zelo razširjen 

šolski vrt, kjer so učenci pridobivali praktično znanje o gojenju rastlin.  

 

Nedvomno je poslanstvo šole, da rastline in živali predstavi enakovredno. Vendar 

ugotavljamo, da sedaj ni tako. Večkrat potrjeno dejstvo je, da se zdijo ljudem na splošno 

živali zanimivejše kot rastline (Kinchin, 1999; Hoekstra, 2000; Tunnicliffe in Reiss, 2000; 

Tunnicliffe, 2001; Wandersee in Schlusser, 1999, 2001), kar velja tudi za učence in učitelje. 

Wandersee in Schlusser sta za ta pojav, leta 1998, vpeljala termin »plant blindness« 

(Wandersee in Schlusser, 2001). Zanimanje ljudi za rastline so doslej raziskovali predvsem v 

primerjavi z zanimanjem za živali in so iskali vzroke za različno zanimanje (Wandersee in 

Schlusser, 2001), malo pa je raziskav, ki bi poskušale najti razlike v zanimanju znotraj 

rastlinskega sveta samega (Kravanja, 1995; Tunnicliffe, 2001).  
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1.1 CILJI 

 

Naša raziskava se bo zato osredotočila samo na eno skupino rastlin, in sicer na uporabne 

rastline. Poskusili bomo ugotoviti, katere lastnosti uporabnih rastlin so tiste, ki se učencem 

zdijo zanimivejše. Naš namen je namreč poiskati rastline, ki bi bile z motivacijskega vidika 

čim bolj uporabne pri pouku biologije in naravoslovja. 

 

1.2 HIPOTEZE 

 

Zanima nas, katere skupine uporabnih rastlin se zdijo osnovnošolcem zanimive, katere pa ne. 

Poleg tega želimo izvedeti, ali so glede tega med učenci razlike. Postavili smo naslednje 

hipoteze: 

 Mlajšim osnovnošolcem se zdijo zanimive druge uporabne rastline kot starejšim 

osnovnošolcem. 

 Dekletom se zdijo zanimive druge uporabne rastline kot fantom.  

 Med učenci iz različnih krajev šolanja ni razlike v zanimanju za rastline. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ZANIMANJE ZA RASTLINE 

 

Motivacija je pri učencih  v osnovni šoli zelo pomembna, učitelji poskušajo pripraviti čim bolj 

zanimive učne ure, zato da bi bilo znanje učencev bolj kakovostno in da bi si učno snov bolj 

in za dalj časa zapomnili. Pri pouku naravoslovja in biologije se lahko uporablja veliko 

konkretnih materialov in nekateri so že sami po sebi zanimivi, nekateri materiali pa nimajo 

posebne privlačnosti, zato je treba uporabiti različne metode dela, da pri učencih spodbudimo 

začetno zanimanje in da vzdržujemo motivacijo skozi celo učno uro. Nekateri materiali se na 

začetku učencem zdijo nezanimivi, potem ko jim jih bolj natančno predstavimo in razložimo 

zanimivosti, pa postanejo zanimivi. Zelo dobra tehnika, s katero dosežemo zanimanje učencev 

in zadostimo motivaciji, je delo z živimi objekti (Hoese in Nowicki, 2001; Myers in sod., 

2003). Tako lahko dobimo izkušnje in informacije, ki jih ni mogoče dobiti z besedo, statično 

ali z gibajočo sliko ali modelom (Dixon, cit. v Lock in Alderman, 1996).  Raziskave tudi 

kažejo, da se zanimanje za biološke objekte s starostjo spreminja - živi objekti se zdijo 

zanimivejši mlajšim učencem, s starostjo pa zanimanje zanje upada (Strgar, 2008).  

Nekoč so bile rastline v šoli pomembnejše kot danes. Hrana je bila večja vrednota, ker je bila 

težje dostopna, to pa je bilo povezano tudi z razvojno stopnjo družbe. V šolah je bil razširjen 

tudi šolski vrt, kjer so učenci dobili tudi praktično znanje o gojenju in skrbi za rastline. V 

zadnjem času pri nas in v svetu spet narašča zanimanje šol za uvedbo šolskega vrta (Cutter-

Mackenzie, 2009; Ratcliffe in sod., 2011; Subramaniam, 2002). 

V številnih raziskavah so ugotovili, da ljudi na prvi pogled bolj privlačijo živali kot pa rastline 

(Kinchin, 1999; Hoekstra, 2000; Tunnicliffe in Reiss, 2000; Tunnicliffe, 2001; Wanderseee in 

Schlusser, 1999, 2001), kar velja tako za učitelje kot za učence. Zanimanje ljudi za rastline so 

doslej raziskovali predvsem v primerjavi z zanimanjem za živali in iskali vzroke za različno 

zanimanje (Wandersee in Schlusser, 2001). Raziskav, ki bi poskušale najti razlike v 

zanimanju znotraj rastlinskega sveta, pa je bolj malo (Kravanja, 1995; Tunnicliffe, 2001). 

Baird in sod. (1984) so v svoji raziskavi ugotovili, da se interes za učenje o živalih zmanjšuje 

s starostjo, zanimanje za učenje o rastlinah pa se nekoliko zviša s starostjo.  
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Odnos do živali se spreminja skozi šolanje, najprej se osredotoča predvsem na čustven odnos 

do objekta (6-9 let), potem na kognitivni, spoznavni vidik (10-13 let), na koncu pa še na 

etične pomisleke in ekološko ozaveščenost o vlogi živali v njihovem naravnem okolju. Za 

odnos do rastlin bi verjetno ugotovili podobno (Kellert, cit. v Thompson in Mintzes, 2002). 

Precej virov (Baird in sod., 1984; Wandersee in Schussler, 1986) navaja, da dekleta pogosteje 

kot fantje izrazijo zanimanje za spoznavanje rastlin.  

V svoji raziskavi je Jelka Strgar (2008) ugotovila, da na zanimanje učencev za žive objekte 

močno vpliva starost učencev. Živali in rastline se zdijo najbolj zanimive mlajšim učencem, s 

starostjo pa zanimanje zanje upada. Mlajše učence privlačijo različni dejavniki, medtem ko se 

starejši odzovejo bolj na lastnosti, po katerih prepoznajo te objekte. Med spoloma ni našla 

večjih razlik.  

Dober učitelj bo vedno našel zanimive rastline ali pa način, kako rastline čim bolj zanimivo 

predstaviti, tudi če same po sebi niso zanimive. Recimo na šolskih izletih učence lažje 

motiviramo, če rastlino predstavimo prek povezave z neko živaljo (Strgar, 2008). 

 

2.2 PRIVLAČNE LASTNOSTI RASTLIN 

 

Ali imajo rastline privlačne lastnosti? Ali lahko kot učitelji povečamo zanimanje za rastline?  

Jelka Strgar (2007) je izvedla raziskavo, da bi ugotovila, kako povečati zanimanje za rastline. 

Učencem različnih starosti (9-23 let) je pokazala različne vrste rastlin, s takimi lastnostmi, ki 

takoj pritegnejo pozornost, in take, ki so manj opazne na prvi pogled. Učenci so rastline 

ocenjevali dvakrat, prvič so si jih lahko samo ogledali, drugič pa so jih ocenili po pogovoru o 

vsaki rastlini, lahko so se jih tudi dotaknili. Po drugem ocenjevanju, ko so rastline in njihove 

lastnosti bolje spoznali, se je zanimanje za nekatere rastline zelo povečalo, za nekatere je 

zanimanje ostalo enako, za eno rastlino pa se je zanimanje celo zmanjšalo.  

Jelka Strgar (2007) je ugotovila, da dva temeljna dejavnika lahko prispevata k zaznavnemu 

povečanju zanimanja za rastline: 

 učitelj mora uporabiti primerne metode in naučiti učence, kako gledati in opazovati 

rastline na različne načine, 
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 element presenečenja, to je posebno znanje, interes in navdušenje učitelja lahko zelo 

poveča zanimanje učencev. 

 

Ugotovljeno je bilo tudi, da je zanimanje učencev na vseh stopnjah izobraževanja mogoče 

povečati tako, da učitelji nastopijo kot navdušeni vodniki in da pri učnih urah uporabijo 

konkretne, žive rastline kot primere (Strgar, 2007). 

 

2.3 RASTLINSKA SLEPOTA  

 

Wandersee in Schussler sta leta 1998 vpeljala termin »plant blindness« (Wandersee in 

Schussler, 2001). Živali se ljudem zdijo bolj zanimive zaradi fizične podobnosti ljudem, ker 

se lahko gibajo, hranijo, komunicirajo, imajo različno vedenje in se odzivajo na človeka 

(Wandersee,1986; Kinchin, 1999; Wandersee in Schussler, 1999; Hoekstra, 2000).  Ker pa 

rastline vseh teh lastnosti nimajo, tudi nimajo takega privlačnega učinka na ljudi (Strgar, 

2007). 

Zakaj ne opazimo rastlin v svojem okolju in zakaj vidimo samo dele okolja, ne pa celotnega 

okolja, ni znanstvenega odgovora. Ko odpremo oči, mislimo, da vidimo celotno okolje, v 

katerem se nahajamo. Ljudje, ki kažejo simptome rastlinske slepote, ne vidijo rastlin v 

vsakdanjem življenju in jim ne posvečajo posebne pozornosti, mislijo, da so rastline potrebne 

samo za življenje živali, ne razumejo, kaj vse potrebujejo rastline, da lahko ostanejo žive, ne 

vedo, kakšen je pomen rastlin v našem vsakdanjem življenju, ne znajo razložiti, kako rastline 

rastejo, kako se prehranjujejo in razmnožujejo, nimajo praktičnih izkušenj na področju 

gojenja, opazovanja in prepoznavanja rastlin v lastnem geografskem območju, premalo se 

zavedajo, da so rastline osrednji ključ biokemijskega cikla ter ne zaznajo estetskih lastnosti 

rastlin in njihovih struktur (Wandersee in Schussler, 2001).    
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2.4 BOTANIČNE VSEBINE V UČNIH NAČRTIH ZA OŠ 

 

V osnovnošolskem izobraževanju je za naravoslovje v 6. razredu namenjenih 70 ur, za 

naravoslovje v 7. razredu pa 105 ur. Največ botaničnih vsebin se obravnava pri naravoslovju 

v 6. razredu, tu je poudarek na samih rastlinah, njihovi zgradbi, lastnostih, delovanju, nekaj 

vsebin se obravnava tudi v 7. razredu, vendar je tu večji poudarek na zgradbi in delovanju 

ekosistemov, primerjavi različnih ekosistemov ter poseganju človeka v ekosisteme. V 8. 

razredu botaničnih vsebin ni, spet se pojavijo v 9. razredu, kjer se obravnava biotska 

raznovrstnost, ekosistemi in vplivi človeka na okolje, kar prikazuje tabela 1. 
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Tabela 1: Botanične vsebine v učnem načrtu za naravoslovje za 6. in 7. razred in za biologijo 

za 9. razred v osnovni šoli (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014) 

PREDMET IN RAZRED UČNA TEMA UČNA ENOTA 

Naravoslovje, 6. razred Živa narava  Celica 

 Fotosinteza in celično dihanje 

 Zgradba in delovanje rastlin 

 Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin 

 Razvrščanje rastlin  

 Prilagoditve rastlin na okolje 

 Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za 

človeka 

Naravoslovje, 7. razred  Živa narava  Celica 

 Zgradba in delovanje bakterij in gliv 

 Zgradba in delovanje ekosistemov 

 Primerjava zgradbe in delovanja različnih 

ekosistemov 

Vplivi človeka 

na okolje 

 Človek spreminja ekosisteme 

Biologija, 9. razred Biotska 

raznovrstnost 

 Fosili 

 Evolucija organizmov 

 Poimenovanje in razvrščanje organizmov 

 Biotska raznovrstnost 

 Spremembe in razvoj ekosistemov 

 Biosfera 

 Vrste in značilnosti ekosistemov 

 Vpliv človeka na naravo in okolje 

 Posledice dejavnosti človeka 
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OŠ1 
73% 

OŠ2 
27% 

3 MATERIAL IN METODE 

 

3.1 VZOREC  

 

V raziskavo smo vključili dve osnovni šoli na Gorenjskem, in sicer na Jesenicah in v Kranjski 

Gori. Celotni vzorec je zajel 291 učencev iz 6., 7., 8. in 9. razreda. V osnovni šoli na 

Jesenicah je anketo izpolnilo 213 učencev, to je 73,2 % vseh udeležencev, v Kranjski Gori pa 

je anketo izpolnilo 78 učencev, to je 26,8 % vseh udeležencev, kar prikazuje graf 1. 

Vprašalnike so izpolnjevali pri rednem pouku v šoli. Vsi udeleženci so izpolnili anketni 

vprašalnik v celoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porazdelitev udeležencev glede na starost prikazuje graf 2. Največ udeležencev je bilo iz 6. 

razreda (28,9 %), sledili so udeleženci iz 7. razreda (27,1 %), iz 9. razreda (23,4 %), najmanj  

udeležencev je bilo iz 8. razreda (20,6 %).  

 

Graf 2: Razporeditev odgovorov učencev glede na razred, ki ga obiskujejo 

6 
29% 

7 
27% 

8 
21% 

9 
23% 

Graf 1: Razporeditev odgovorov učencev glede na šolo, ki jo  

obiskujejo 
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Na grafu 3 je razvidno, da je bilo anketiranih približno enakovredno število moških (52,2 %) 

in žensk (47,8 %).  

 

Graf 3: Razporeditev odgovorov učencev glede na spol 

 

3.2 PRIPOMOČKI  

 

Za raziskavo smo uporabili metodo anketiranja. Vprašalnik je vseboval 17 trditev zaprtega 

tipa in je bil anonimen. Razdeljen je bil na tri vsebinske enote. Prva enota je spraševala po 

podatkih udeležencev, in sicer po spolu in razredu. Udeleženci so izbirali med navedenimi 

odgovori. Druga vsebinska enota je bila sestavljena iz 15 trditev, ki so bile povezane z 

zanimanjem za različne rastline. Tretji vsebinski sklop pa je bil sestavljen iz dveh trditev, ki 

sta bili povezani z odnosom do raziskave, v kateri so učenci sodelovali. Učenci so svoje 

strinjanje z danimi trditvami ocenjevali s pomočjo štiristopenjske Likertove lestvice (ocena 1 

= sploh se ne strinjam, ocena 2 = ne strinjam se, ocena 3 = delno se strinjam, ocena 4 = zelo 

se strinjam).  

 

3.3 POSTOPEK 

 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Ker podatki niso bili 

razporejeni normalno, smo uporabili neparametrične statistične teste. Statistično pomembnost 

razlik med odgovori učencev različne starosti smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis, 

razliko med odgovori učencev različnega spola in kraja šolanja pa s preizkusom Mann-

Whitney U. 

ženski  
48% 

moški 
52% 
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4 REZULTATI 

 

4.1 OSNOVNA ANALIZA REZULTATOV 

 

1. Vprašanje: V katerih deželah raste zelenjava (npr. paradižnik) prosto v naravi 

Na grafu 4 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 1. vprašanje. 50,2 % udeležencev 

ta tema delno zanima, 17,2 % pa jih ta tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh 

udeležencev je bila 2,45 (SD = 0,843). Statistično pomembne razlike smo našli glede na kraj 

šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 7039,0, z = -2,164, p < 0,05) in med različnimi 

starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ
2
 = 22,664, df = 3, p  0,05). Med odgovori udeležencev 

različnega spola ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Graf 4: Razporeditev odgovorov učencev na prvo vprašanje 

 

2. Vprašanje: Rastline, iz katerih pridobivamo mamila 

Na grafu 5 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 2. vprašanje. 41,6 % udeležencev 

ta tema sploh ne zanima, 24,7 % pa ta tema zanima le delno. Povprečna ocena vseh 

udeležencev je bila 2,13 (SD = 1,115). Statistično pomembne razlike smo našli glede na kraj 

šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 6452,5, z = -3,069, p < 0,05) in med različnimi 
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starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ
2
 = 9,119, df = 3, p  0,05). Med odgovori udeležencev 

različnega spola ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Graf 5: Razporeditev odgovorov učencev na drugo vprašanje 

 

3. Vprašanje: Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju grla) 

Na grafu 6 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 3. vprašanje. Ta tema delno 

zanima kar 43,0 % udeležencev, 32,3 % udeležencev pa jih zelo zanima. Povprečna ocena 

vseh udeležencev je bila 2,96 (SD = 0,966). Statistično pomembne razlike smo našli glede na 

spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 8493,0, z = -3,073, p < 0,05). Med odgovori 

udeležencev različnih starosti in kraja šolanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 
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Graf 6: Razporeditev odgovorov učencev na tretje vprašanje 

 

4. Vprašanje: Rastline za začimbe (npr, origano, čili, kumina) 

Na grafu 7 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 4. vprašanje. 42,3 % udeležencev 

ta tema delno zanima, zelo jih zanima 25,1 %, 15,1 % pa jih sploh ne zanima. Povprečna 

ocena vseh udeležencev je bila 2,77 (SD = 0,991). Med odgovori udeležencev različnih 

starosti, spola in kraja šolanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Graf 7: Razporeditev odgovorov učencev na četrto vprašanje 
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5. Vprašanje: Rastline za okrasitev tvoje sobe 

Na grafu 8 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 5. vprašanje. 32,3 % udeležencev 

ta tema delno zanima, 26,8 % udeležencev ta tema zelo zanima, 23,4 % pa jih sploh ne 

zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,63 (SD = 1,114). Statistično pomembne 

razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 7023,0, z = -5,124, p  0,05) 

in med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ
2
 = 13,342, df = 3, p  0,05). Med 

odgovori udeležencev glede na kraj šolanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Graf 8: Razporeditev odgovorov učencev na peto vprašanje 

 

6. Vprašanje: Ekološko pridelovanje hrane 

Na grafu 9 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 6. vprašanje. 38,5 % udeležencev 

ta tema delno zanima, 19,6 % jih sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 

2,55 (SD = 1,000). Statistično pomembne razlike smo našli med različnimi starostmi 

(preizkus Kruskal Wallis; χ
2
 = 16,686, df = 3, p  0,05). Med odgovori udeležencev glede na 

spol in kraj šolanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 
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Graf 9: Razporeditev odgovorov učencev na šesto vprašanje 

 

7. Vprašanje: Rastline, ki lahko izzovejo halucinacije (privide) 

Na grafu 10  je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 7. vprašanje. Deleži odgovorov 

so skoraj enakomerno razporejeni. Kar 29,2 % udeležencev ta tema zelo zanima, 25,4 % ta 

tema sploh ne zanima in 19,6 % udeležencev pa ta tema ne zanima. Povprečna ocena vseh 

udeležencev je bila 2,59 (SD = 1,157). Statistično pomembne razlike smo našli med odgovori 

udeležencev glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 6492,0, z = -2,954, p  

0,05). Med odgovori udeležencev različnega spola in starosti ni bilo statistično pomembnih 

razlik (p > 0,05). 
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Graf 10: Razporeditev odgovorov učencev na sedmo vprašanje 

 

8. Vprašanje: Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran 

Na grafu 11 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 8. vprašanje. Kar 46,4 % 

udeležencev ta tema zelo zanima, 38,8 % jih delno zanima, medtem ko 4,8 % udeležencev ta 

tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,27 (SD = 0,829). 

Statistično pomembne razlike smo našli med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; 

χ2 = 17,592, df = 3, p  0,05). Med odgovori udeležencev glede na spol in kraj šolanja ni bilo 

statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Graf 11: Razporeditev odgovorov učencev na osmo vprašanje 
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9. Vprašanje: Začimbne rastline 

Na grafu 12 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 9. vprašanje. Ta tema delno 

zanima 40,2 % udeležencev, 17,5 % jih zelo zanima, 17,5 % pa jih sploh ne zanima. 

Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,58 (SD = 0,974). Med odgovori udeležencev 

različnih starosti, spola in kraja šolanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Graf 12: Razporeditev odgovorov učencev na deveto vprašanje 

 

10. Vprašanje: Nega sobnih rastlin 

Na grafu 13 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 10. vprašanje. 32,3 % 

udeležencev ta tema delno zanima, medtem ko jih zelo zanima samo 14,4 %. 30,2 % 

udeležencev ta tema ne zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,38 (SD = 0,994). 

Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 

7671,0, z = -4,199, p  0,05) in med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ2 = 

10,760, df = 3, p  0,05). Med odgovori udeležencev glede na kraj šolanja ni bilo statistično 

pomembnih razlik (p > 0,05). 
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Graf 13: Razporeditev odgovorov učencev na deseto vprašanje 

 

11. Vprašanje: Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev 

Na grafu 14 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 11. vprašanje. Te teme ne 

zanima 32,0 % udeležencev, delno jih zanima 29,9 % in 16,5 % jih zelo zanima. Povprečna 

ocena vseh udeležencev je bila 2,41 (SD = 1,004). Statistično pomembne razlike smo našli 

med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ2 = 11,778, df = 3, p  0,05). Med 

odgovori udeležencev glede na spol in kraj šolanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 

0,05). 

 

Graf 14: Razporeditev odgovorov učencev na enajsto vprašanje 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

sploh me ne 

zanima 

me ne zanima delno me 

zanima 

zelo me zanima 

D
el

e
ž 

u
če

n
ce

v
 (

%
) 

Odgovori 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

sploh me ne 

zanima 

me ne zanima delno me 

zanima 

zelo me zanima 

D
el

e
ž 

u
če

n
ce

v
 (

%
) 

Odgovori 



LAVTIŽAR T. Zanimanje osnovnošolcev Gorenjske za uporabne rastline 

Diplomsko delo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

Študijski program: dvopredmetni učitelj, biologija in gospodinjstvo. 2014 

 

18 

 

12. Vprašanje: Pridobivanje opija in heroina iz maka 

Na grafu 15 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 12. vprašanje. 39,9 % 

udeležencev ta tema sploh ne zanima, 16,8 % udeležencev pa ta tema zelo zanima. Povprečna 

ocena vseh udeležencev je bila 2,13 (SD = 1,118). Statistično pomembne razlike smo našli 

glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 6336,5, z = -3,248, p  0,05). Med 

odgovori udeležencev različnega spola in starosti ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 

0,05). 

 

Graf 15: Razporeditev odgovorov učencev na dvanajsto vprašanje 

 

13. Vprašanje: Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje (npr. proti kašlju) 

Na grafu 16 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 13. vprašanje. 41,9 % 

udeležencev ta tema zelo zanima, 8,6 % udeležencev pa ta tema sploh ne zanima. Povprečna 

ocena vseh udeležencev je bila 3,12 (SD = 0,937). Statistično pomembne razlike smo našli 

med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ2 = 15,131, df = 3, p  0,05). Med 

odgovori udeležencev glede na spol in kraj šolanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 

0,05). 
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Graf 16: Razporeditev odgovorov učencev na trinajsto vprašanje 

 

14. Vprašanje: Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče 

Na grafu 17 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 14. vprašanje. Delež odgovorov 

je razdeljen približno enakomerno, zelo pa izstopa odgovor »delno me zanima«, in sicer kar 

45,4 %. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,67 (SD = 0,966). Statistično pomembne 

razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 8995,0, z = -2,322, p  0,05) 

in med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ
2
 = 11,586, df = 3, p  0,05). Med 

odgovori udeležencev glede na kraj šolanja ni bilo statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Graf 17: Razporeditev odgovorov učencev na štirinajsto vprašanje 
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15. Vprašanje: Rastline na okenskih policah 

Na grafu 18 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 15. vprašanje. Deleži odgovorov 

so skoraj enakomerno razporejeni. Izstopata le dva odgovora, in sicer »delno me zanima«  

31,3 % in »zelo me zanima«  16,2 %. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,37 (SD = 

1,044). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U 

= 7202,5, z = -4,864, p  0,05) in med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ2 = 

9,668, df = 3, p  0,05). Med odgovori udeležencev glede na kraj šolanja ni bilo statistično 

pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Graf 18: Razporeditev odgovorov učencev na petnajsto vprašanje 

 

16. Vprašanje: Vprašalnik je bil razumljiv  

Na grafu 19 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 16. vprašanje glede njihovega 

odnosa do raziskave. 54,6 % udeležencev se s trditvijo zelo strinja, 3,4 % udeležencev pa se s 

trditvijo sploh ne strinja. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,41 (SD = 0,762). 

Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 

9106,5, z = -2,284, p  0,05) in med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ2 = 

15,370, df = 3, p  0,05). Med odgovori udeležencev glede na kraj šolanja ni bilo statistično 

pomembnih razlik (p > 0,05). 
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Graf 19: Razporeditev odgovorov učencev na šestnajsto vprašanje 

 

17. Vprašanje: Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.  

Na grafu 20 je prikazana razporeditev odgovorov učencev na 17. vprašanje glede njihovega 

odnosa do raziskave. 54,6 % udeležencev se s trditvijo zelo strinja, 5,8 % udeležencev pa se s 

trditvijo sploh ne strinja. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,34 (SD = 0,866). 

Statistično pomembne razlike smo našli glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U 

= 6919,5, z = -2,430, p  0,05) in med različnimi starostmi (preizkus Kruskal Wallis; χ2 = 

39,763, df = 3, p  0,01). Med odgovori udeležencev različnega spola ni bilo statistično 

pomembnih razlik (p > 0,05).  
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Graf 20: Razporeditev odgovorov učencev na sedemnajsto vprašanje 
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4.2 POVPREČNA OCENA STRINJANJA VSEH UDELEŽENCEV Z 

DANIMI TRDITVAMI  

 

V tabeli 2 so prikazane povprečne ocene strinjanja vseh udeležencev z danimi trditvami. 

Nadpovprečno zanimanje (M > 2,5) so udeleženci pokazali za 9 tem, in sicer za rastline, ki 

pomagajo proti vnetjem, rastline za začimbe, rastline za okrasitev sobe, ekološko pridelovanje 

hrane, rastline, ki lahko izzovejo halucinacije, rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, začimbne 

rastline, rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje in snovi, zaradi katerih so začimbe 

pekoče. Najmanj zanimanja (M = 1,82-2,16) so pokazali za 2 temi, in sicer za rastline, iz 

katerih pridobivamo mamila in za temo pridobivanje opija in heroina iz maka. 

 

Tabela 2: Povprečna ocena strinjanja vseh udeležencev z danimi trditvami 

 Vprašanje M SD 

1.  V katerih deželah raste zelenjava (npr. paradižnik) prosto v 

naravi 
2,45 0,843 

2.  Rastline, iz katerih pridobivamo mamila 2,13 1,115 

3.  Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju grla) 2,96 0,966 

4.  Rastline za začimbe (npr. origano, čili, kumina) 2,77 0,991 

5.  Rastline za okrasitev tvoje sobe 2,63 1,114 

6.  Ekološko pridelovanje hrane 2,55 1,000 

7.  Rastline, ki lahko izzovejo halucinacije 2,59 1,157 

8.  Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran 3,27 0,829 

9.  Začimbne rastline 2,58 0,974 

10.  Nega sobnih rastlin 2,38 0,994 

11.  Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev 2,41 1,004 

12.  Pridobivanje opija in heroina iz maka 2,13 1,118 

13.  Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje (npr. proti kašlju) 3,12 0,937 

14.  Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče 2,67 0,966 

15.  Rastline na okenskih policah 2,37 1,044 

16.  Vprašalnik je bil razumljiv 3,41 0,762 

17.  Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi 3,34 0,866 
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4.3 PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA 

KRAJ ŠOLANJA 

 

Anketo smo izvedli na dveh šolah, in sicer na Jesenicah in v Kranjski Gori. Statistično 

pomembnost razlik med odgovori udeležencev glede na kraj šolanja smo ugotavljali s 

preizkusom Mann–Whitney U. Tabela 3 prikazuje porazdelitev odgovorov udeležencev glede 

na šolo. Večina rastlin se zdi enako zanimiva v obeh krajih, in sicer se jim zdijo zanimive 

rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za začimbe, ekološko pridelovanje hrane, rastline, 

ki pomagajo pri celjenju ran, začimbne rastline, rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje 

in snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. Našli smo samo pet statistično pomembnih razlik, 

kar prikazuje tabela 4. Rastline, iz katerih pridobivamo mamila, rastline, ki lahko izzovejo 

halucinacije in tema pridobivanje opija in heroina iz maka so se zdele zanimivejše 

udeležencem iz Kranjske Gore,  tema, v katerih deželah raste zelenjava prosto v naravi, pa se 

je zdela zanimivejša udeležencem z Jesenic. Prav tako je bilo učencem z Jesenic bolj všeč 

sodelovati v tej raziskavi kot pa učencem iz Kranjske Gore. 

Tabela 3: Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na kraj šolanja 

 
  Odgovori 

  Skupina OŠ1 Skupina OŠ2 

  Delež odgovorov (%)   Delež odgovorov (%)   

 Vprašanje 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 

1. V katerih deželah 

raste zelenjava (npr. 

paradižnik) prosto v 

naravi 

17,4 22,1 53,5 7,0 2,50 0,861 16,7 39,7 41,0 2,6 2,29 0,775 

2. Rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila 

46,0 19,7 22,1 12,2 2,00 1,084 29,5 16,7 32,1 21,8 2,46 1,136 

3. Rastline, ki 

pomagajo proti 

vnetjem (npr. vnetju 

grla) 

13,1 12,7 40,8 33,3 2,94 0,994 9,0 12,8 48,7 29,5 2,99 0,890 

4. Rastline za začimbe 

(npr. origano, čili, 

kumina) 

15,5 15,5 46,9 22,1 2,76 0,970 14,1 23,1 29,5 33,3 2,82 1,054 

5. Rastline za okrasitev 

tvoje sobe 

20,7 17,8 34,7 26,8 2,68 1,083 30,8 16,7 25,6 26,9 2,49 1,192 

6. Ekološko 

pridelovanje hrane 

19,7 25,8 37,1 17,4 2,52 0,998 19,2 19,2 42,3 19,2 2,62 1,009 

7. Rastline, ki lahko 

izzovejo halucinacije 

28,2 20,7 27,2 23,9 2,47 1,139 17,9 16,7 21,8 43,6 2,91 1,153 

8. Rastline, ki 

pomagajo pri 

celjenju ran 

5,2 10,3 38,5 46,0 3,25 0,842 3,8 9,0 39,7 47,4 3,31 0,795 
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nadaljevanje 

 

  

9. Začimbne rastline 

 

16,4 25,8 43,2 14,6 2,56 0,933 20,5 21,8 32,1 25,6 2,63 1,082 

10. Nega sobnih rastlin 

 

21,1 31,5 34,7 12,7 2,39 0,958 28,2 26,9 25,6 19,2 2,36 1,093 

11. Vrtnarjenje brez 

sredstev za zatiranje 

bolezni in 

škodljivcev 

23,5 30,5 30,0 16,0 2,38 1,015 16,7 35,9 29,5 17,9 2,49 0,977 

12. Pridobivanje opija 

in heroina iz maka 

43,7 25,8 18,3 12,2 1,99 1,055 29,5 20,5 20,5 29,5 2,50 1,203 

13. Rastline, iz katerih 

pripravimo 

zdravilne čaje (npr. 

proti kašlju) 

7,5 12,7 36,2 43,7 3,16 0,918 11,5 12,8 38,5 37,2 3,01 0,987 

14. Snovi, zaradi 

katerih so začimbe 

pekoče 

17,8 21,6 42,7 17,8 2,61 0,978 12,8 12,8 52,6 21,8 2,83 0,918 

15. Rastline na 

okenskih policah 

22,5 29,6 32,4 15,5 2,41 1,003 37,2 16,7 28,2 17,9 2,27 1,147 

16. Vprašalnik je bil 

razumljiv 

4,2 7,0 31,9 56,8 3,41 0,800 1,3 5,1 44,9 48,7 3,41 0,653 

17. Všeč mi je bilo 

sodelovati v tej 

raziskavi 

7,0 8,5 23,9 60,6 3,38 0,912 2,6 9,0 50,0 38,5 3,24 0,724 
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Tabela 4: Statistična pomembnost razlik med odgovori udeležencev glede na kraj šolanja 

(statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Vprašanje U Z p 

1. V katerih deželah raste 

zelenjava (npr. paradižnik) 

prosto v naravi 

7039,000 -2,164 0,030 

2. Rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila 

6452,500 -3,069 0,002 

3. Rastline, ki pomagajo proti 

vnetjem (npr. vnetju grla) 

8275,500 -0,053 0,958 

4. Rastline za začimbe (npr. 

origano, čili, kumina) 

7946,500 -0,598 0,550 

5. Rastline za okrasitev tvoje sobe 7601,500 -1,151 0,250 

6. Ekološko pridelovanje hrane 7834,500 -0,777 0,437 

7. Rastline, ki lahko izzovejo 

halucinacije 

6492,000 -2,954 0,003 

8. Rastline, ki pomagajo pri 

celjenju ran 

8081,500 -0,387 0,699 

9. Začimbne rastline 7,921,500 -0,636 0,525 

10. Nega sobnih rastlin 8116,000 -0,313 0,755 

11. Vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in škodljivcev 

7854,000 -0,740 0,459 

12. Pridobivanje opija in heroina iz 

maka 

6336,500 -3,248 0,001 

13. Rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje (npr. proti 

kašlju) 

7640,500 -1,121 0,262 

14. Snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče 

7206,500 -1,836 0,066 

15. Rastline na okenskih policah 7681,500 -1,021 0,307 

16. Vprašalnik je bil razumljiv 7895,500 -0,727 0,467 

17. Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi 

6919,500 -2,430 0,015 
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4.4 PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA 

SPOL 

 

Ugotavljali smo tudi statistično pomembnost razlik med odgovori udeležencev glede na spol, 

in sicer s preizkusom Mann–Whitney U. Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na spol 

prikazuje tabela 5. Našli smo šest statistično pomembnih razlik med odgovori deklet in 

fantov, kar prikazuje tabela 6. Rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za okrasitev tvoje 

sobe, nega sobnih rastlin in rastline na okenskih policah se zdijo bolj zanimive dekletom, 

fante pa bolj zanima tema snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. Dekletom se je zdel 

vprašalnik bolj razumljiv kot fantom. Oba spola pa približno enako zanimajo rastline za 

začimbe, rastline, ki pomagajo pri celjenju ran in rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje. 

 

Tabela 5: Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na spol 

 
  Odgovori 

  Dekleta Fantje 

  Delež odgovorov (%)   Delež odgovorov (%)   

 Vprašanje 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 

1. V katerih deželah 

raste zelenjava (npr. 

paradižnik) prosto v 

naravi 

12,2 28,1 52,5 7,2 2,55 0,801 21,7 25,7 48,0 4,6 2,36 0,872 

2. Rastline, iz katerih 

pridobivamo 

mamila 

43,9 15,1 27,3 13,7 2,11 1,121 39,5 22,4 22,4 15,8 2,14 1,112 

3. Rastline, ki 

pomagajo proti 

vnetjem (npr. vnetju 

grla) 

5,8 12,2 43,2 38,8 3,15 0,851 17,8 13,2 42,8 26,3 2,78 1,031 

4. Rastline za začimbe 

(npr. origano, čili, 

kumina) 

8,6 

 

19,4 44,6 27,3 2,91 0,900 21,1 15,8 40,1 23,0 2,65 1,056 

5. Rastline za 

okrasitev tvoje sobe 

12,9 12,2 38,8 36,0 2,98 1,003 32,9 22,4 26,3 18,4 2,30 1,116 

6. Ekološko 

pridelovanje hrane 

16,5 25,9 38,1 19,4 2,60 0,983 22,4 22,4 38,8 16,4 2,49 1,016 

7. Rastline, ki lahko 

izzovejo 

halucinacije 

21,6 17,3 28,1 33,1 2,73 1,141 28,9 21,7 23,7 25,7 2,46 1,162 

8. Rastline, ki 

pomagajo pri 

celjenju ran 

2,2 7,9 41,7 48,2 3,36 0,722 7,2 11,8 36,2 44,7 3,18 0,909 

9. Začimbne rastline 

 

12,2 28,1 38,8 20,9 2,68 0,941 22,4 21,7 41,4 14,5 2,48 0,996 

10. Nega sobnih rastlin 

 

13,7 29,5 36,0 20,9 2,64 0,963 31,6 30,9 28,9 8,6 2,14 0,966 
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nadaljevanje 

  

11. Vrtnarjenje brez 

sredstev za zatiranje 

bolezni in 

škodljivcev 

15,1 36,7 30,2 18,0 2,51 0,958 27,6 27,6 29,6 15,1 2,32 1,040 

12. Pridobivanje opija 

in heroina iz maka 

37,4 30,2 15,8 16,5 2,12 1,091 42,1 19,1 21,7 17,1 2,14 1,145 

13. Rastline, iz katerih 

pripravimo 

zdravilne čaje (npr. 

proti kašlju) 

3,6 12,2 40,3 43,9 3,24 0,806 13,2 13,2 33,6 40,1 3,01 1,033 

14. Snovi, zaradi 

katerih so začimbe 

pekoče 

18,0 22,3 47,5 12,2 2,54 0,927 15,1 16,4 43,4 25,0 2,78 0,989 

15. Rastline na 

okenskih policah 

15,1 25,2 36,0 23,7 2,68 1,000 36,8 27,0 27,0 9,2 2,09 1,003 

16. Vprašalnik je bil 

razumljiv 

0,7 3,6 36,0 59,7 3,55 0,605 5,9 9,2 34,9 50,0 3,29 0,866 

17. Všeč mi je bilo 

sodelovati v tej 

raziskavi 

1,4 7,9 34,5 56,1 3,45 0,704 9,9 9,2 27,6 53,3 3,24 0,983 
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Tabela 6: Statistična pomembnost razlik med odgovori deklet in fantov (statistično 

pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Vprašanje U Z p 

1.  V katerih deželah raste 

zelenjava (npr. paradižnik) 

prosto v naravi 

9394,500 -1,770 0,077 

2.  Rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila  

10325,000 -0,351 0,726 

3.  Rastline, ki pomagajo proti 

vnetjem (npr. vnetju grla) 

8493,000 -3,073 0,002 

4.  Rastline za začimbe (npr. 

origano, čili, kumina) 

9274,000 -1,897 0,058 

5.  Rastline za okrasitev tvoje sobe 7023,000 -5,124 0,000 

6.  Ekološko pridelovanje hrane 9967,000 -0,870 0,384 

7.  Rastline, ki lahko izzovejo 

halucinacije 

9216,000 -1,945 0,052 

8.  Rastline, ki pomagajo pri 

celjenju ran 

9708,500 -1,301 0,193 

9.  Začimbne rastline 9461,500 -1,613 0,107 

10.  Nega sobnih rastlin 7671,000 -4,199 0,000 

11.  Vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in škodljivcev 

9488,500 -1,559 0,119 

12.  Pridobivanje opija in heroina iz 

maka 

10561,000 -0,004 0,997 

13.  Rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje (npr. proti 

kašlju) 

9488,500 -1,605 0,109 

14.  Snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče 

8995,000 -2,322 0,020 

15.  Rastline na okenskih policah 7202,500 -4,864 0,000 

16.  Vprašalnik je bil razumljiv 9106,500 -2,284 0,022 

17.  Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi 

9774 -1,227 0,220 
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4.5 PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA 

RAZRED 

 

Statistično pomembnost razlik med odgovori udeležencev glede na razred smo ugotavljali s 

preizkusom Kruskal–Wallis. Odgovori so bili zelo raznoliki, saj smo našli 12 statistično 

pomembnih razlik (tabela 8). Na splošno vse učence, od 6. do 9. razreda, zanimajo rastline, ki 

pomagajo proti vnetjem, rastline za začimbe, rastline, ki lahko izzovejo halucinacije, rastline, ki 

pomagajo pri celjenju ran in rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje. V nobenem razredu ne 

prevladuje zanimanje za rastline, iz katerih pridobivamo mamila ter pridobivanje opija in heroina 

iz maka (tabela 7). 

Tabela 7: Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na razred 

  Razred 

  6. 7. 8. 9. 

 Vprašanje M SD M SD M SD M SD 

1. V katerih deželah 

raste zelenjava 

(npr. paradižnik) 

prosto v naravi 

2,75 0,805 2,49 0,782 2,28 0,865 2,16 0,822 

2. Rastline, iz katerih 

pridobivamo 

mamila 

2,01 1,092 1,91 1,10 2,33 1,23 2,34 1,00 

3. Rastline, ki 

pomagajo proti 

vnetjem (npr. 

vnetju grla) 

3,11 0,944 3,01 1,006 2,82 0,948 2,82 0,945 

4. Rastline za 

začimbe (npr. 

origano, čili, 

kumina) 

2,93 0,967 2,86 0,957 2,62 1,106 2,62 0,931 

5. Rastline za 

okrasitev tvoje 

sobe 

2,86 1,088 2,80 1,102 2,45 1,080 2,29 1,107 
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nadaljevanje 

 

  

6. Ekološko 

pridelovanje hrane. 

2,87 0,967 2,52 1,011 2,22 0,958 2,47 0,969 

7. Rastline, ki lahko 

izzovejo 

halucinacije 

2,58 1,204 2,52 1,186 2,67 1,130 2,60 1,108 

8. Rastline, ki 

pomagajo pri 

celjenju ran 

3,49 0,768 3,34 0,830 3,10 0,838 3,06 0,826 

9. Začimbne rastline 2,74 0,971 2,59 0,994 2,45 0,964 2,47 0,954 

10. Nega sobnih rastlin 2,67 0,986 2,37 1,028 2,22 0,993 2,19 0,902 

11. Vrtnarjenje brez 

sredstev za 

zatiranje bolezni in 

škodljivcev 

2,65 1,000 2,48 1,024 2,32 0,983 2,12 0,939 

12. Pridobivanje opija 

in heroina iz maka. 

2,14 1,184 1,92 1,118 2,30 1,154 2,19 0,981 

13. Rastline, iz katerih 

pripravimo 

zdravilne čaje (npr. 

proti kašlju) 

3,38 0,775 3,20 0,925 2,83 0,942 2,96 1,043 

14. Snovi, zaradi 

katerih so začimbe 

pekoče 

2,82 0,984 2,84 0,966 2,48 1,000 2,44 0,853 

15. Rastline na 

okenskih policah 

2,62 1,129 2,43 0,996 2,18 1,017 2,16 0,956 

16. Vprašalnik je bil 

razumljiv 

3,52 0,667 3,62 0,562 3,08 0,979 3,32 0,762 

17. Všeč mi je bilo 

sodelovati v tej 

raziskavi 

3,56 0,717 3,66 0,658 2,87 1,016 3,13 0,879 
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Tabela 8: Statistična pomembnost razlik med odgovori udeležencev glede na razred 

(statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 

  Preizkus Kruskal-Wallis 

 Vprašanje Χ
2
 df p 

1.  V katerih deželah raste 

zelenjava (npr. paradižnik) 

prosto v naravi 

22,664 3 0,000 

2.  Rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila  

9,119 3 0,028 

3.  Rastline, ki pomagajo proti 

vnetjem (npr. vnetju grla) 

6,154 3 0,104 

4.  Rastline za začimbe (npr. 

origano, čili, kumina) 

6,029 3 0,110 

5.  Rastline za okrasitev tvoje sobe 13,342 3 0,004 

6.  Ekološko pridelovanje hrane 16,686 3 0,001 

7.  Rastline, ki lahko izzovejo 

halucinacije 

0,484 3 0,922 

8.  Rastline, ki pomagajo pri 

celjenju ran 

17,592 3 0,001 

9.  Začimbne rastline 4,399 3 0,221 

10.  Nega sobnih rastlin 10,760 3 0,013 

11.  Vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in škodljivcev 

11,778 3 0,008 

12.  Pridobivanje opija in heroina iz 

maka 

5,307 3 0,151 

13.  Rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje (npr. proti 

kašlju) 

15,131 3 0,002 

14.  Snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče 

11,586 3 0,009 

15.  Rastline na okenskih policah 9,668 3 0,022 

16.  Vprašalnik je bil razumljiv 15,370 3 0,002 

17.  Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi 

39,763 3 0,000 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

ZANIMANJE ZA RASTLINE GLEDE NA STAROST UČENCEV 

Na zanimanje učencev za žive objekte močno vpliva starost učencev. Živali in rastline se 

zdijo najbolj zanimive mlajšim učencem, s starostjo pa zanimanje zanje upada. Mlajše učence 

privlačijo različni dejavniki, starejši pa se odzovejo bolj na posamezne lastnosti, po katerih 

prepoznajo žive objekte (Strgar, 2008). 

V naši raziskavi smo ugotovili, da mlajše in tudi starejše učence zelo zanimajo teme: rastline, 

ki pomagajo proti vnetjem, rastline za začimbe, rastline, ki lahko izzovejo halucinacije, rastline, ki 

pomagajo pri celjenju ran in rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje. Vse to so rastline, s 

katerimi si lahko pomagamo v vsakdanjem življenju. 

Mlajše učence predvsem zanimajo teme, kot so: v katerih deželah raste zelenjava prosto v naravi, 

ekološko pridelovanje hrane, začimbne rastline, snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče, 

vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev, rastline za okrasitev tvoje sobe, nega 

sobnih rastlin in rastline na okenskih policah. Tem, ki bi zanimale samo starejše učence, ni. 

Temi rastline, iz katerih pridobivamo mamila, ter pridobivanje opija in heroina iz maka ne 

vzbujata zanimanja pri nobeni starosti. 

Naša prva hipoteza je predvidevala, da se mlajšim osnovnošolcem zdijo zanimive druge 

uporabne rastline kot starejšim osnovnošolcem. To hipotezo smo delno sprejeli, ker je nekaj 

tem zanimivih za vse učence, več pa je takih tem, ki so zanimive samo mlajšim učencem, 

starejšim pa sploh ne. 

V raziskavi, opravljeni na romski populaciji v Sloveniji, in sicer na udeležencih izobraževanja 

odraslih, starih 15-30 let (Kos Strmec, 2014), so ugotovili so se statistično pomembne razlike 

pokazale samo pri rastlinah, iz katerih pridobivamo mamila, in pri temi pridobivanje opija in 

heroina iz maka. Temi sta se zdeli zanimivi udeležencem, starim 20-24 let, nadpovprečno 

zanimivi, mlajši in starejši udeleženci pa so jih ocenili s podpovprečnimi ocenami. Ti dve 

temi v naši raziskavi nista zanimali niti mlajših niti starejših učencev. 
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ZANIMANJE ZA RASTLINE GLEDE NA SPOL UČENCEV 

Dekleta naj bi pogosteje izrazile zanimanje za spoznavanje rastlin kot fantje (Baird in sod., 

1984, Wandersee, 1986). Tudi v raziskavi, ki je bila izvedena ob opazovanju rastlin v 

botaničnem vrtu, so našli nekaj razlik med spoloma, in sicer so fantje postavljali več vprašanj 

glede funkcije in delovanja rastlin (Tunnicliffe, 2001). Strgar (2008) pa med spoloma v tem 

pogledu ni našla večjih razlik. 

V naši raziskavi oba spola zanimajo teme, in sicer rastline za začimbe, rastline, ki pomagajo 

pri celjenju ran, in rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje. Dekletom se zdijo bolj 

zanimive rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za okrasitev tvoje sobe, nega sobnih 

rastlin in rastline na okenskih policah, fante pa bolj zanimajo snovi, zaradi katerih so začimbe 

pekoče. Dekletom se je vprašalnik zdel bolj razumljiv kot fantom.  

Druga hipoteza je predvidevala, da se dekletom zdijo zanimive druge uporabne rastline kot 

fantom. To hipotezo smo sprejeli, ker smo našli šest statistično pomembnih razlik med 

odgovori deklet in fantov. 

V podobni raziskavi na udeležencih izobraževanja odraslih, starih 15-30 let (Kos Strmec, 

2014), so našli samo eno statistično pomembno razliko med odgovori žensk in moških, in 

sicer so se rastline, iz katerih pridobivamo mamila, zdele zanimivejše moškim. Naše moške 

udeležence pa je bolj zanimala tema snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče.  

 

ZANIMANJE ZA RASTLINE GLEDE NA KRAJ ŠOLANJA 

Anketo smo izvedli v dveh krajih, na Jesenicah in v Kranjski Gori. Za rastline se zanimajo v 

obeh krajih, predvsem jih zanimajo rastline, s katerimi si pomagamo v vsakdanjem življenju, 

kot so rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za začimbe, ekološko pridelovanje hrane, 

rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, začimbne rastline, rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje in snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče.  

Šola v Kranjski Gori je bolj na podeželju in za te udeležence raziskave bi lahko predvidevali, 

da jih bodo bolj zanimale uporabne rastline, ki jih lahko naberejo prav v svojem okolju, 

vendar so se tem udeležencem zdele zanimive popolnoma druge teme, kot smo pričakovali. 

Zelo so jih zanimale rastline, iz katerih pridobivamo mamila, rastline, ki lahko izzovejo 

halucinacije in tema pridobivanje opija in heroina iz maka.  
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Šola na Jesenicah pa je mestna šola in tem udeležencem se je nepričakovano najbolj zanimiva 

tema zdela tema, v katerih deželah raste zelenjava prosto v naravi. Ti učenci so tudi raje 

sodelovali v raziskavi kot pa učenci v Kranjski Gori. 

Tretja hipoteza je predvidevala, da med učenci različnih krajev šolanja v našem vzorcu ne bo 

razlike v zanimanju za rastline. Hipotezo smo morali zavrniti, ker smo našli pet statistično 

pomembnih razlik in tudi teme, ki so zanimale udeležence iz Kranjske Gore, sploh niso 

zanimale udeležencev na Jesenicah. Tako smo ugotovili, da tudi kraj šolanja lahko vpliva na 

zanimanje za rastline. 

V podobni raziskavi, opravljeni na romski populaciji v Sloveniji (Kos Strmec, 2014), so našli 

pet statistično pomembnih razlik med udeleženci glede na kraj šolanja. Udeležencem iz 

Novega mesta so se zdele zanimivejše rastline, iz katerih pridobivamo mamila, in tema 

pridobivanje opija in heroina iz maka. Udeležencem iz Trebnjega pa so se zdele zanimivejše 

rastline za začimbe, rastline za okrasitev tvoje sobe in rastline na okenskih policah. Tudi v 

naši raziskavi smo našli pet statistično pomembnih razlik glede na kraj šolanja.
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6 POVZETEK 

 

Naša raziskava se je osredotočila samo na eno skupino rastlin, in sicer smo se posvetili 

skupini uporabnih rastlin. Zanimalo nas je, katere lastnosti uporabnih rastlin so tiste, ki se 

osnovnošolcem zdijo zanimivejše in tudi katere so tiste, ki se jim ne zdijo zanimive. Želeli 

smo tudi izvedeti, ali so glede tega med učenci razlike. Naš namen je bil poiskati tiste rastline, 

ki pri učencih zbujajo več zanimanja in bi bile z motivacijskega vidika čim bolj uporabne pri 

pouku biologije in naravoslovja. 

Pri raziskavi smo uporabili vprašalnik, ki ga je pripravil in uporabil v svoji raziskavi Pany 

(2014). Vprašalnik je bil preveden in prirejen. Sestavljen je bil iz treh vsebinskih sklopov, 

vseboval je 17 trditev oziroma vprašanj, ki so bila zaprtega tipa. Vprašalnik je bil popolnoma 

anonimen. Zbrane podatke smo statistično obdelali s programom SPSS. Uporabili smo 

neparametrične statistične teste. Statistično pomembnost razlik med odgovori učencev 

različnega spola in kraja šolanja smo ugotavljali s preizkusom Mann-Whitney U, razliko med 

odgovori učencev različne starosti pa smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 291 učencev iz 6., 7., 8. in 9. razreda v dveh osnovnih šolah na 

Gorenjskem. Na Jesenicah je bilo izpolnjenih 213 anket, to je 73,2% vseh udeležencev, v 

Kranjski Gori pa je anketo izpolnilo 78 učencev, to je 26,8% vseh udeležencev. Vprašalnike 

so izpolnjevali pri rednem pouku, pri urah naravoslovja in biologije, in tudi pri drugih šolskih 

urah. Vsi udeleženci so izpolnili anketni vprašalnik v celoti.  

Postavili smo si tri hipoteze. Prva hipoteza je predvidevala, da se mlajšim osnovnošolcem 

zdijo zanimive druge uporabne rastline kot starejšim osnovnošolcem. To hipotezo smo delno 

sprejeli, saj je bilo nekaj tem zanimivih za vse učence, več pa je bilo tem, ki so se zdele 

zanimive samo mlajšim učencem, starejšim pa sploh ne. 

Druga hipoteza je predvidevala, da se dekletom zdijo zanimive druge uporabne rastline kot 

fantom. To hipotezo smo sprejeli, ker smo našli šest statistično pomembnih razlik med 

odgovori deklet in fantov. 

Tretja hipoteza pa je predvidevala, da med učenci različnih osnovnih šol v našem vzorcu ni 

razlike v zanimanju za rastline. Hipotezo smo zavrnili, ker smo našli pet statistično 

pomembnih razlik glede na kraj šolanja. 
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8 PRILOGA  

 

VPRAŠALNIK         Razred: 6.  7.  8.  9 

Spol: Ž  M 

 

 

NAVODILO: Pred teboj je vprašalnik o rastlinah in učenju. Natančno preberi vsako vrstico in 

nato s križcem označi, v kolikšni meri te vsebina vrstice zanima. 

 

 

Koliko te zanima učenje o temah, ki so navedene v naslednji preglednici?  

 

  Sploh 

me ne 

zanima 

Me ne 

zanima 

Malo me 

zanima 

Zelo me 

zanima 

1.  V katerih deželah raste zelenjava (npr. 

paradižnik) prosto v naravi 

     

2.  Rastline, iz katerih pridobivamo mamila     

3.  Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju 

grla) 

    

4.  Rastline za začimbe (npr. origano, čili, kumina)     

5.  Rastline za okrasitev tvoje sobe     

6.  Ekološko pridelovanje hrane     

7.  Rastline, ki lahko izzovejo halucinacije 

(privide) 

    

8.  Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran     

9.  Začimbne rastline     

10.  Nega sobnih rastlin     

11.  Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in 

škodljivcev 

    

12.  Pridobivanje opija in heroina iz maka     

13.  Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje 

(npr. proti kašlju) 

    

14.  Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče     

15.  Rastline na okenskih policah     

 

 

  Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Delno se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

16. Vprašalnik je bil razumljiv     

17. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi     

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 


