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POVZETEK   

Rastline so ţiva bitja, ki so izredno pomembna za ţivljenje na našem planetu. V številnih 

raziskavah so ugotovili, da ljudi bolj privlačijo in se jim zdijo zanimivejše ţivali kot rastline. 

Danes razsaja bolezen ››rastlinska slepota‹‹, saj rastlin sploh ne opazimo več, so le del našega 

vsakdana ali ozadje na naših fotografijah. Poslanstvo šole je, da rastline in ţivali predstavi 

čim bolj enakovredno. Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, katere lastnosti uporabnih 

rastlin so tiste, ki se zdijo učencem zanimivejše in bi bile z motivacijskega vidika uporabne 

pri pouku biologije in naravoslovja. Uporabili smo anonimni anketni vprašalnik s 17 

vprašanji, ki ga je izpolnilo 361 učencev štirih starostnih skupin (od 6. do 9. razreda) in iz 

dveh osnovnih šol (OŠ Polzela in OŠ Ţalec). Na OŠ Polzela je anketo izpolnilo 186 učencev, 

na OŠ Ţalec pa 175 učencev. Učenci so pokazali nadpovprečno zanimanje za 11 od 15 

rastlinskih tem. Postavili smo dve hipotezi. Pri prvi hipotezi smo predpostavili, da se mlajšim 

osnovnošolcem zdijo zanimive druge uporabne rastline kot starejšim osnovnošolcem. To 

hipotezo smo sprejeli, saj smo našli devet statističnih razlik od petnajstih tem. Pri drugi 

hipotezi pa smo predpostavili, da se dekletom zdijo zanimive druge uporabne rastline kot 

fantom. Tudi to hipotezo smo sprejeli, ker smo našli deset statistično pomembnih razlik od 

petnajstih tem. 

 

KLJUČNE BESEDE: biologija/motivacija/rastlinska slepota/uporabne rastline. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Plants are living organisms with an enormous importance in sustaining the life on our planet. 

However, numerous researchers conclude that people are far more attracted to animals than 

plants. They claim that people are suffering from 'plant blindness' and that plants are no more 

but a background of our everyday life. But in schools it is important that plants and animals 

this diploma, was to reveal which characteristics of useful plants students find more 

interesting and could therefore be used to motivate them in studying natural sciences. An 

anonymous questionnaire was used, containing 17 questions. Questionnaire was given to 361 

students from 6th to 9th grade from two primary schools: 186 participating students were 

from Primary school in Polzela and 175 from Primary school in Ţalec. Students exhibited 

above average interest in 11 out of 15 plant themes. Two hypothesis were made. First 

hypothesis proposed that younger students and older students differ in the types of useful 

plants they find interesting. This hypothesis was confirmed, after establishing nine out of 

fifteen statistically important differences. Second hypothesis proposed that male and female 

students differ in the types of useful plants they find interesting. This hypothesis was also 

confirmed: ten out of fifteen statistically important differences were established.  

 

KEY WORDS: biology/ motivation/plant blindness/useful plants. 
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1 UVOD 

Rastline nas obkroţajo na vsakem koraku, vendar jih obravnavamo kot samoumevne. Do njih 

imamo poseben odnos, jih ne razumemo preveč dobro, vsaj ne brez truda. Ljudje, ki trpijo za 

rastlinsko slepoto, se ne zavedajo pomena rastlin za ţivljenje na našem planetu, ne cenijo 

enkratnih in biološko posebnih lastnosti rastlin. Menijo, da so rastline manjvredne kot ţivali. 

Sklepamo lahko, da sodobna človeška druţba, podkrepljena z veličastnim trţnim 

gospodarstvom, pač ne potrebuje več botanike (Vilhar, 2005a). Številni avtorji navajajo, da se 

ţivali ljudem zdijo privlačnejše kot rastline (Kinchin, 1999; Hoesekra, 2000; Tunnicliffe in 

Reis, 2000; Tunnicliffe, 2001; Wandersee in Schussler, 1999, 2001). Biološko izobraţevanje 

se je v 20. stoletju postopoma odmikalo od rastlin, kar je razvidno tudi v učbenikih 

(Bernhardt, cit. v Flannery, 2002). Prav zato je šola pomembna pri izobraţevanju, v učencih 

pa naj bi zbujala ţeljo po raziskovanju in odkrivanju nečesa novega. Vključenost učitelja, 

njegovo strokovno znanje, navdušenje in zanimanje zelo povečajo njegovo sposobnost, da 

pritegne zanimanje učencev, česar se je pomembno zavedati pri izobraţevanju bodočih 

učiteljev. Če učitelj učencem ponudi primerne informacije, lahko mladi dojemajo rastline kot 

zelo zanimive. Učinkovito učenje omogočajo ››resnične‹‹ stvari (ţivi objekti). Poenostavljeni 

modeli (neţivi objekti) niso ustrezen nadomestek (Lock, 1994; Hoese in Nowicki, 2001; 

Myers in sod., 2003; Strgar, 2007). Lindemann-Matthies (2007) omenja, da so se otroci 

naučili in zapomnili imena ţivih organizmov le, če so se jim zdeli privlačni ali so imeli 

neposredno izkušnjo z njimi.  

 

1.1 CILJI 

Raziskave torej kaţejo, da se zdijo rastline ljudem pomembne predvsem z dveh vidikov, 

estetskega in uporabnega. Naša raziskava se bo zato osredotočila na enega od teh vidikov, in 

sicer na uporabne rastline. Poskusili bomo ugotoviti, katere lastnosti uporabnih rastlin so tiste, 

ki se učencem zdijo zanimivejše. Naš cilj je poiskati rastline, ki bi bile z motivacijskega 

vidika čim bolj učinkovite za poučevanje biologije. 
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1.2 HIPOTEZE 

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

Poleg tega ţelimo izvedeti, ali so glede tega med učenci razlike. Postavili smo naslednji 

hipotezi: 

 Mlajšim osnovnošolcem se zdijo zanimive druge uporabne rastline kot starejšim 

osnovnošolcem. 

 Dekletom se zdijo zanimive druge uporabne rastline kot fantom. 

 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 MOTIVACIJA UČENCEV 

Postavlja se nam vprašanje, v čem je skrivnost tistih učiteljev, ki znajo pri svojih učencih 

zbuditi interes za določeno snov. Vsak učitelj se bolj ali manj zaveda, kako pomembna je 

motivacija za uspešno učenje. Vrsta in stopnja motivacije določata temeljitost učenja ter 

kakovost doseţenih rezultatov. Vse več učiteljev pa toţi o pomanjkanju motivacije med 

učenci, o naveličanosti in odporu do učenja, zato iščejo nove ideje in metode dela, ki bi 

delovale motivacijsko. To ni lahko, najpomembnejše pa je, da mora biti tudi učitelj motiviran 

za delo (Marentič Poţarnik, 2000).  

Motivirani učitelji se zavedajo dejstva, da je prav motivacija tista, ki spreminja proces 

proučevanja v proces učenja (Razdevšek-Pučko, 1999). 

››Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar daje 

od zunaj ali od znotraj pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in 

kakovost.‹‹ (Marentič Poţarnik, 2000, str. 184). Motivacijo pojasnjujejo kot posredniško 

spremenljivko učne uspešnosti, ki pojasnjuje pribliţno 10 odstotkov učne uspešnosti, medtem 

ko jo intelektualne sposobnosti pojasnjujejo 50 do 60 odstotkov. Kljub temu je motivacija 

ključna in se brez nje učenje sploh ne more zgoditi (Juriševič, 2006).  

Viri notranje motivacije so radovednost, ţelja po spoznavanju nasploh ali interes za določeno 

področje. Radovednost se razvije ob presenečenjih, ob novih, nenavadnih dogodkih, ob 

neskladju s pričakovanim. Nič tako ne ››ubije‹‹ radovednosti v razredu kot monotonija; nič je 
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tako ne spodbudi kot nekaj nepričakovanega, pa čeprav le zakrit predmet (Marentič Poţarnik, 

2000). Predšolski otroci so zelo radovedni pri spoznavanju okolja, v katerem ţivijo, in imajo 

za starše mnogo vprašanj, saj jih vse zanima. V šoli bi morali to radovednost otrok ohranjati 

in spodbujati. Pogosto pa je ravno nasprotno, saj potlačimo vse učenčeve teţnje po 

spoznavanju in odkrivanju (Marentič Poţarnik, 1980). 

 Bajd (2004) pravi, da najmlajšim otrokom v zgodnji mladosti pribliţajo naravo ţe starši, nato 

pa vzgojitelji in učitelji v šoli. Če ţelimo, da bodo otroci naravo spoznali, vzljubili in do nje 

ustvarili pravilen odnos, jo morajo spoznati in občutiti. Pomembne so tudi druge osebe, ki 

vpeljejo otroka v spoznavanje rastlinskega sveta, npr. sestra, brat, teta, stric, stari starši.  

Tunnicliffe in Reiss (2000) sta izvedla raziskavo, v katero sta vključila učence različnih 

starosti (5, 8, 10 in 14 let). Ugotovila sta, da otroci največ predznanja o rastlinah dobijo v 

svojem otroštvu prek staršev in njihovega zgleda. Sledijo pa šola, televizija, zgoščenke in 

knjige. 

Učitelji pogosto naletijo na teţave pri pouku botanike, predvsem kako motivirati učence za 

rastline. Razlog, da je botanika nezanimiva, je v njenem zapostavljanju v učnem načrtu. 

Hersey (1996) trdi, da slabo botanično znanje spodbuja učitelje, da minimalizirajo čas, 

namenjen botaniki v razredu. Poleg tega je znanje botanike, ki ga predstavijo učencem, včasih 

napačno. Vzroki za nezanimiv pouk botanike so različni, od redke uporabe ţivih rastlin pri 

pouku, premalo vključevanja praktičnih aktivnosti pri pouku do pomanjkanja prenosa 

navdušenja nad rastlinami z učitelja na učenca (Hershey, 1996). Hershey (1992) navaja, da se 

v procesu poučevanja biologije prepogosto pozabi na povezanost biologije rastlin z realnim 

svetom. Ta napaka je verjetno največji razlog, zakaj učencem in študentom rastline niso 

zanimive. Učitelji in profesorji pa ne namenijo dovolj časa za poučevanje o rastlinah. Pri 

velikem številu učiteljev se kaţe upad uporabe ţivih organizmov pri pouku, kar vodi v 

napačen in osiromašen pogled v biodiverziteto. Upad je najverjetneje nastal zaradi 

pomanjkanja časa in različnih tehničnih pomoči, povečala pa se je tudi uporaba spleta 

(Kinchin, 1999). Mnenje nekaterih (Lindemann-Matthies, 2006) je, da učenje in uţivanje ne 

sodita skupaj ter da vnos modernih prijemov poučevanja lahko vodi v manj učinkovito učenje.  

Rastline povsod izginjajo iz učnih načrtov na vseh ravneh izobraţevanja. Zelo redke so izdaje 

univerzitetnih botaničnih učbenikov v slovenščini, vendar tudi angleški učbeniki usihajo brez 

ponatisa ali posodobljene izdaje. Učbenik, ki je pred leti prejel več prestiţnih nagrad in sodi v 

sam vrh botaničnih uspešnic, se je stanjšal z 900 na 550 strani (Vilhar, 2005). Mnogi avtorji, 
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ki pišejo literaturo za poučevanje botanike, imajo malo ali pa sploh nič znanja o botaniki, zato 

je njihova literatura polna napak in brez pedagoške podpore. Posledično je znanje javnosti o 

rastlinah popačeno in rastline postanejo ››druga violina‹‹ v primerjavi z ţivalmi. V prihodnje 

naj bodo avtorji botaničnih vsebin le dobro izobraţeni botaniki. Botaniki premalo 

popularizirajo rastline, ker se bojijo, da bi mediji to napačno predstavili (Hoesekra, 2000). 

 

2.2 KAJ SO RASTLINE 

Ali se kdaj vprašamo, kaj so rastline in kako jih prepoznamo? 

Aristotel je razdelil vsa ţiva bitja na ţivali, ki se lahko premikajo, da si ulovijo hrano, in 

rastline, ki se na splošno ne premikajo ali imajo čutilne organe. Linne pa je rastline razporedil 

v svoje kraljestvo Vegetabilia (kasneje Plantae), v katerega danes uvrščamo pribliţno 300.000 

znanih vrst. Z rastlinami se znanstveno ukvarja botanika, ki je panoga biologije. Osnova 

ţivljenja na Zemlji so ravno rastline, ki omogočajo ţivljenje vseh drugih bitij, ki so posredno 

ali neposredno vezana na rastlinsko hrano (Wikipedija, 2016). 

2.2.1 VLOGA RASTLIN V OKOLJU 

 Zelene rastline so najpomembnejše zato, ker s pomočjo fotosinteze proizvajajo 

organske snovi in kisik. Kisik je pomemben za dihanje in nastajanje ozonske plasti, ki 

ščiti Zemljo pred ultravijolično svetlobo. 

 Iz ozračja odstranjujejo ogljikov dioksid, ki se veţe v organske spojine. Tako se 

zmanjšuje in uravnava učinek tople grede na Zemlji. 

 Rastlinska odeja je pomemben člen pri nastajanju vremena in vzdrţevanju 

temperature, ki je primerna za ţivljenje. 

 Rastline brez klorofila delujejo kot gniloţivke ali simbionti. 

 Varujejo prst pred erozijo, saj utrjujejo tla s koreninami in z nadzemnimi deli, s 

katerimi ščitijo tla pred nalivi in vetrom. Humus, ki nastane z razpadanjem rastlinskih 

delov, izboljšuje fizikalne lastnosti tal in povečuje odpornost proti eroziji. 

 Rahljajo tla in s tem povečujejo njihovo zračnost. 

 Različne rastline sadijo v zaščitne pasove, kamor spada tudi ţiva meja, ki ima poleg 

okrasne vrednosti tudi vlogo ograjevanja, zaščite pred vetrom, divjadjo, hrupom, 

prahom in je ţivljenjski prostor različnim ţivalim. 
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 Rastline preko svojih korenin izločajo v tla snovi, s katerimi lahko ugodno vplivajo na 

rast drugih rastlin. 

 Rastline kopičijo v sebi škodljive snovi, nekatere strupene snovi lahko tudi 

razgrajujejo. Na takšen način čistijo okolje (Bartojl Bele, 2010). 

2.2.2  POMEN RASTLIN ZA ČLOVEKA 

 Rastline sproščajo kisik, ki ga potrebujemo za dihanje. 

 So pomemben del naše prehrane, kot vir maščob, beljakovin, ogljikovih hidratov, 

vitaminov in mineralov. Jemo ţita, zelenjavo, sadje, oreške. Rastlinskega izvora sta 

tudi sladkor in čokolada, posredno pa tudi med. 

 Uporabljamo jih kot začimbe v najrazličnejših jedeh. 

 Pijemo tako različne sadne in zelenjavne sokove in brezalkoholne napitke kakor tudi 

alkoholne pijače (vino, pivo, mošt, ţgane pijače). Rastlinskega izvora so tudi kakav, 

kava, pravi in zeliščni čaji. 

 Rastline uporabljamo za krmo domačih ţivali (trava, seno, koruza in druge rastline). 

Posredno tako uporabljamo rastline za pridobivanje mesa, mleka, jajc, volne in usnja. 

 Rastline so pomemben vir za izdelavo oblačil in obutve, predvsem iz bombaţa in lana. 

Iz celuloznih vlaken pridobivamo umetno svilo, viskozo in druga umetna tekstilna 

vlakna. 

 Les je pomembna surovina rastlinskega izvora, ki jo uporabljamo kot gradbeni 

material, za stavbno pohištvo, pohištvo, parket, orodja, igrala, lesene igrače, 

pripomočke v kuhinji, prevozna sredstva, športne rekvizite, košare, vrvi, preproge, 

nakit. Iz lesa pridobivamo karton in papir, ki nas spremlja na vsakem koraku (knjige, 

zvezki, časopisi, revije, bankovci, pisarniški papir, toaletni papir).  

 Rastlinskega izvora so tudi kuriva in goriva. Oglje pridobivamo iz lesa. Premog je 

nastal iz fosilnih rastlin, nafta in zemeljski plin pa iz odmrlih organizmov, med 

katerimi so bile tudi rastline. Iz rastlinske biomase pridobivamo bioplin in etanol, iz 

rastlinskih olj pa biodizel. 

 Plastiko in druge umetne mase pridobivamo iz nafte, ki je delno rastlinskega izvora. 

 Rastline so zelo uporabne v kozmetiki, predvsem zaradi rastlinskih izvlečkov in olj, ki 

jih vsebujejo mila, kreme, šamponi, parfumi. 

 Rastlinskega izvora so zdravila zeliščnih lekarn, zdravila na recept, prav tako tudi 

sanitetni material (vata, povoji). 
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 Rastline so vir dovoljenih drog (kava, alkohol, tobak) in nedovoljenih drog 

(marihuana, hašiš, heroin, kokain). 

 Pluta je uporabna kot izolacijski material, stenska in talna obloga in za zamaške. 

 Iz rastlin izdelujemo barvila (indigo, v prehrambeni industriji) in nekatere bojne strupe 

(ricin). Rastlinsko biomaso predelujemo v kompost. Iz rastlinskih izvlečkov delamo 

škropiva. Gumo dobimo iz rastlinskih mlečkov, strojna maziva pa iz rastlinskih olj. 

Jantar je nastal iz rastlinskih smol. 

 Rastline uporabljamo v rastlinskih čistilnih napravah za čiščenje odpadnih vod. 

 Rastline uporabljamo kot modele pri razvoju novih tehnologij. 

 Uporabnost rastlin sega v umetnost, saj kiparji rezbarijo les, glasbeniki igrajo na 

lesena glasbila, slikarji rišejo na platno, okvirji slik so leseni. 

 Rastline imajo simbolni pomen (adventni venček, novoletna jelka, butarica) in so 

povezane z različnimi verovanji in običaji. 

 Gospodarske panoge (kmetijstvo, gozdarstvo, prehrambena industrija, 

lesnopredelovalna industrija, tekstilna industrija, papirnice, zaloţništvo) so 

neposredno odvisne od rastlin.       

 Poznamo poklice, ki so neposredno povezani z rastlinami (kmet, sadjar, vinogradnik, 

gozdar, vrtnar, cvetličar, krajinski arhitekt, agronom, lesar, botanik). 

 Rastline nam predstavljajo lepoto pisanih barv, velikosti in oblik, zato jih gojimo v 

loncih kot okrasne rastline, urejamo vrtove, hodimo v parke, gozdove, botanične 

vrtove (Vilhar, 2005b). 

 

2.3 RASTLINSKA SLEPOTA 

Očitno je, da rastline jemljemo kot samoumevne in jih v vsakdanjem ţivljenju pogosto niti ne 

opazimo. Rastlinska slepota je bolj resnična, kot si znanstveniki predstavljajo. Teţava je, kako 

se spopasti s primanjkljajem znanja, ki ga ima javnost na področju rastlin (Hoesekra, 2000).  

Velikega dela biomase na Zemlji tako večina ljudi vseh starostnih razredov ne opazi (Pany, 

2014). 

Wandersee in Schussler (1999, 2001) sta leta 1998 vpeljala termin rastlinska slepota (plant 

blindness). Rastlinsko slepoto sta definirala kot:                                                      

 nesposobnost prepoznati pomembnost rastlin v biosferi in za človeka; 



Jurjevec Štok, B. Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline. 

Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, 2016 

7 

 

 nesposobnost videti ali opaziti rastline v svojem okolju; 

 nesposobnost ceniti estetske in edinstvene biološke značilnosti in oblike v rastlinskem 

kraljestvu; 

 zgrešeno razmišljanje, da so rastline manjvredne kot ţivali, kar vodi k napačnemu 

zaključku, da rastline niso vredne naše pozornosti (Wandersee in Schussler, 2001).                                                       

Balick in Cox (1996) sta navedla naslednje simptome za rastlinsko slepoto: 

 oseba ne vidi in ne opazi rastlin v svojem vsakdanjem okolju; 

 oseba misli, da so rastline samo ozadje ţivalskega sveta; 

 nerazumevanje tega, koliko energije potrebujejo rastline, da preţivijo; 

 oseba spregleda pomembnost rastlin za svoje vsakdanje ţivljenje. 

Wandersee in Schussler (2001) navajata razloge, ki pomagajo razloţiti rastlinsko slepoto: 

 ljudje v povprečju vedo manj o rastlinah kot o ţivalih; 

 ljudje vizualno prepoznajo samo tisto, kar poznajo; 

 določena stvar pritegne pozornost, ko dobi za posameznika nekakšen pomen; 

velikokrat vidimo tisto, kar pričakujemo, da bomo videli (Solso, 1994); 

 ko rastline ne cvetijo, so po barvi zelo homogene; 

 rastline običajno rastejo ena blizu druge in se redko premikajo. Po načelu bliţine 

ljudje zaznavamo skupino kot celoto. Ţivali, ki se premikajo, pogosto zaznavamo bolj 

kot rastline, ki se ne premikajo; 

 za večino ljudi so rastline neogroţujoči elementi ekosistema in zato lahko stik z njimi 

ignoriramo brez posledic. 

 

Dolgoročni način za premagovanje rastlinske slepote je zgodnje in premišljeno izobraţevanje 

o rastlinah in različne osebne in neposredne izkušnje z rastočimi rastlinami. Če imajo rastline 

večjo vrednost v druţbi in je več ljudi vključenih v neposredno delo z njimi, je bolj verjetno, 

da bo v neki kulturi manj rastlinske slepote (Wandersee in Schussler, 2001). 

Rastlinska slepota še vedno ostaja in je velik izziv za botanike, z zelo malo upanja, da bi jo 

lahko presegli (Hoesekra, 2000). 
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2.4  ZANIMANJE ZA RASTLINE 

Na prvi pogled se zdi čudno, zakaj je malo zanimanja za rastline, saj so vsepovsod okoli nas. 

Kako lahko povečamo zanimanje za rastline? Strgar (2007) je izvedla raziskavo, v kateri je 

ugotavljala, kako povečati zanimanje za rastline pri pouku. V raziskavi je sodelovalo 69 

učencev (9–10 let), 59 učencev (13–14 let) in 56 študentov biologije (20–23 let). V raziskavo 

je vključila rastline, ki takoj pritegnejo našo pozornost zaradi svoje lepote ali nenavadnosti, in 

takšne rastline, ki so na prvi pogled neopazne. Učenci so rastline ocenjevali dvakrat. Pri 

prvem delu eksperimenta so se lahko učenci prosto gibali med rastlinami in jih opazovali brez 

dotikanja. Pri drugem delu eksperimenta pa so učenci posedli okrog učitelja. Učitelj je 

izpostavil značilnosti rastlin, učence je vodil s postavljanjem vprašanj in jih spodbujal k 

samorefleksiji. Rastlin so se lahko dotikali. Učenci so rastline ocenjevali po vsakem delu 

eksperimenta. Po drugem delu eksperimenta, ko so rastline bolje spoznali in so se jih lahko 

tudi dotaknili, se je zanimanje za nekatere rastline zelo povečalo, za nekatere pa je ostalo 

enako ali se je celo zmanjšalo. Najvišje ocene so dali učenci, stari od 9 do 10 let, najniţje pa 

učenci, stari od 13 do 14 let, študenti so bili vmes. Študenti biologije so ocenjevali tako zato, 

ker jih rastline zanimajo. Če bi v raziskavi sodelovali študenti drugih smeri, bi bile ocene 

verjetno niţje. 

Baird in sod. (1984) so izvedli raziskavo, ki je pokazala, da se zanimanje za ţive organizme 

zmanjšuje s starostjo otrok. 

Rezultati Strgarjeve (2007) kaţejo, da je učitelj uspel vzbuditi zanimanje učencev takrat, ko je 

rastlino prikazal na drugačen način. Element presenečenja je povečal zanimanje za rastline. 

Vključenost učitelja lahko poveča zanimanje za teme, ki sicer ne pritegnejo veliko pozornosti. 

Strokovno znanje in zanimanje učitelja zelo poveča njegovo sposobnost, da pritegne 

zanimanje učencev, česar se je pomembno zavedati pri izobraţevanju bodočih učiteljev. Če 

učitelj ponudi učencem primerne informacije, lahko mladi dojemajo rastline kot zelo 

zanimive. Učinkovito učenje omogočajo ţivi objekti. 

Pany (2014) ugotavlja, da se za poučevanje botanike najbolj pogosto uporabljajo okrasne 

rastline, ki vzbujajo malo zanimanja. Pri fantih pa so te rastline še toliko manj zanimive. Zato 

njegova raziskava ugotavlja, da bi bilo učinkoviteje, če bi bila splošna struktura rastlin 

predstavljena z medicinskimi rastlinami in stimulativnimi rastlinskimi drogami. 
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Laaksohar in Rappe (2010) sta izvedla raziskavo na Finskem, v katero sta vključila otroke s 

podeţelja in urbanega okolja. Ugotovila sta, da otroci s podeţelja bolje poznajo drevesa kot 

otroci urbanega okolja. Samo podeţelski otroci so omenjali obiranje jagodičevja. Njuna 

raziskava je pokazala, da imajo dekleta več zanimanja za rastline in so se ţelela o njih več 

naučiti kot fantje, ki sebe vidijo bolj kot neodvisne od narave. Dekleta so cenila lepoto rastlin 

ter prijeten občutek ob njihovi prisotnosti. Za fante pa predstavljajo rastline le vir hrane. 

Fantje iz urbanih okolij pogosto sebe ne vidijo  kot del narave in ne vidijo pomena, ki ga ima 

rastlinski svet zanje. Ko so imeli otroci urbanega okolja izkušnjo sajenja rastlin, so imeli 

boljše mnenje o rastlinah, poleg tega so dekleta in fantje našteli več dejavnikov, ki so 

pomembni za rast in razvoj rastlin. 

Pri dekletih je opaziti več znanja o cvetju in manj o drevesih za razliko od fantov. Verjetno je 

razlog večje zanimanje za cvetje pri dekletih kot pri fantih (Gatt in sod., 2007). 

Povezanost z naravo je močnejša na podeţelju. V mestnem okolju imajo odrasli pomembno 

vlogo pri otrokovem dostopu do okolja. Zdi se, da je pomemben vzrok, zakaj otroci nimajo 

toliko stika z naravo, pomanjkanje časa in nove aktivnosti, ki otroke zaposlujejo (računalniki, 

telefoni). Otroci v urbanih okoljih lahko svojo povezanost z naravo zamenjajo za računalniške 

igre. V urbanih okoljih so bliţnji stiki z naravo (obiranje jagodičevja) redki in je zato 

pomembno, da v šolah pomagajo otrokom zgraditi odnos do vegetacije (Laaksohar in Rappe, 

2010). 

Prokop, Majerčíková in Vyoralová (2016) so izvedli raziskavo na 151 slovaških učencih, 

starih od 10 do 13 let, iz petih šol. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. Ena skupina je 

imela ţive rastline, druga pa na powerpointovi prezentaciji (neţive rastline). Učencem, ki so 

bili v skupini z ţivimi rastlinami, se je njihov interes za rastline povečal in tudi več so si 

zapomnili. Ta rezultat potrjuje, da imajo praktične aktivnosti pozitiven vpliv na odnos do 

rastlin. V skupini s powerpointovo prezentacijo pa se zanimanje ni spremenilo. Ugotovili so, 

da prisotnost plodov na rastlinah povečuje zanimanje za rastline, medtem ko se pri rastlinah 

brez plodov zanimanje ne poveča. Razlog je verjetno v tem, da so plodovi igrali pomembno 

vlogo za preţivetje človeka skozi celotno zgodovino. Učenci so si bolje zapomnili informacije 

o rastlinah s temnimi sadeţi ter informacije o uţitnih rastlinah kot o strupenih.  
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2.5  RASTLINE ALI ŢIVALI – KAJ SE NAM ZDI ZANIMIVEJŠE? 

V številnih raziskavah so ugotovili, da ljudi bolj privlačijo in se ji zdijo zanimivejše ţivali kot 

pa rastline (Wandersee, 1986; Kinchin, 1999; Hoesekra, 2000;  Wandersee in  Schussler, 

1999, 2001;  Tunnicliffe in Reiss, 2000; Tunnicliffe, 2001; Strgar, 2008), kar velja tako za 

učitelje kot za učence.  

Razlogi, zakaj ţivali pritegnejo večjo pozornost kot rastline, so (Wandersee, 1986; 

Schneekloth, 1989;  Kinchin, 1999; Wandersee in  Schussler, 1999;  Hoesekra, 2000; Strgar, 

2007 ): 

 ţivali se gibajo, 

 ţivali jedo, 

 anatomija ţivali je bolj podobna nam ljudem (noge, usta, ušesa, oči), 

 za vid uporabljajo oči, 

 komunicirajo preko zvoka, 

 izkazujejo vedenja, ki so zabavna za opazovanje, 

 pri ţivalih lahko opazujemo cel ţivljenjski cikel (od rojstva oz. rojevanja do smrti), 

 so v interakciji z ljudmi, 

 se lahko učijo, 

 imajo partnerje, 

 vzgajajo in skrbijo za svoje mladiče. 

 

 Ţe v otroštvu se otroci srečajo z igračami (medved, kuţa, muca …), risankami (Miki miška, 

101 dalmatinec, Pujsa Pepa …), s pravljicami (Volk in sedem kozličkov, Bambi, Muca 

Copatarica …), pesmimi (Lisička je prav zvita zver, Sinička, Teka miška …), v katerih 

nastopajo večinoma ţivali. Različni članki na temo rastlin so teţko dostopni, velikokrat pa 

nimajo niti ustrezne pedagoške osnove. Če ne vključimo rastlin v znanstveno raziskovanje, je 

naše znanje o svetu okoli nas nepopolno (Hershey, 1996). Hershey (1996) omenja Flanneryja, 

ki je leta 1991 uvedel pojem zoošovizem, ki pomeni, da smo vsi bolj zainteresirani za ţivali. 

Številni članki kaţejo, da so bile rastline redko ali slabo predstavljene v šolah. Vzroki, zakaj 

je tako, so, da večina ljudi misli, da so ţivali pomembnejše od rastlin, učitelje rastline manj 

zanimajo, učbeniki vsebujejo manj informacij o rastlinah, učenci imajo rajši ţivali (Hershey, 
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1992). Za rastline se zdi, da imajo za nas predvsem uporabno in estetsko vrednost (Kravanja, 

1995).  

Strgar (2008) je izvedla raziskavo, v katero je bilo vključenih 67 osnovnošolcev (9-10 let), 86 

osnovnošolcev (13-14 let) in 57 srednješolcev (17-18 let). Razstavljenih je bilo 20 rastlin in 

ţivali, ki so jih učenci jasno videli in so jih lahko prijemali. Učenci so ocenjevali zanimivost 

posameznih objektov. Ugotovila je, da so učencem ţivali največkrat bolj zanimive od rastlin. 

Najbolj zanimive rastline so bile ocenjene pribliţno za eno oceno slabše kot najbolj zanimive 

ţivali. Ni bilo statistično pomembnih razlik v zanimanju deklic in dečkov za posamezne 

objekte. Obstajajo pa pomembne razlike v zanimanju za individualne objekte med različno 

starimi učenci. Ţivi objekti najbolj privlačijo mlajše učence, njihovo zanimanje pa s starostjo 

upada. Starejši učenci so se bolj odzivali na objekte, ki so bili drugačni in bolj presenetljivi. 

 

2.6 DAN OČARLJIVIH RASTLIN 

V letu 2012 je evropska komisija za raziskave rastlin EPSO (ang. European Plant Science 

Organisation) dala pobudo za mednarodni dan očarljivih rastlin, ki vsako leto poteka okoli 

18. maja. Pri nas je glavni organizator dneva očarljivih rastlin Slovensko društvo za biologijo 

rastlin, ki sodeluje z različnimi drugimi organizacijami. V Sloveniji je 27. maja 2016  dan 

očarljivih rastlin potekal ţe petič, z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu obstoja rastlin in 

ohranjanja njihove naravne in biotske raznolikosti ter obstoja znanosti, ki se ukvarja s to 

problematiko. Obiskovalci so se pomikali od stojnice do stojnice, kjer so lahko spoznavali 

zgradbo rastlin z mikroskopi, dihanje in fotosintezo z merilnimi inštrumenti, videli, kako 

znanstveniki preučujejo povzročitelje rastlinskih bolezni in spoznali uporabne rastline. Preko 

praktičnih prikazov, delavnic, kvizov in iger za otroke in odrasle je lahko vsakdo spoznal svet 

očarljivih rastlin (povzeto po http://www.plantslo.org/dan rastlin/) (slika 1). 

 

Slika 1: Znak dneva očarljivih rastlin (vir: http://www.plantslo.org/dan_rastlin/) 
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2.7 BOTANIČNE VSEBINE V UČNIH NAČRTIH ZA OSNOVNO ŠOLO 

V osnovni šoli imajo učenci naravoslovje v 6. razredu, za kar je namenjeno 70 ur, in v 7. 

razredu v obsegu 105 ur. Biologijo imajo v 8. razredu (52 ur) in v 9. razredu (64 ur). Največ 

botaničnih vsebin je pri naravoslovju v 6. razredu, kjer je poudarek na zgradbi, delovanju, 

razmnoţevanju, rasti, razvoju in razvrščanju rastlin ter prilagoditvah rastlin na okolje. V 7. 

razredu so rastline zajete v zgradbi in delovanju različnih ekosistemov. V 8. razredu 

botaničnih vsebin skoraj ni, razen zgradbe rastlinske celice. V 9. razredu pa je nekaj več 

botaničnih vsebin, kjer se obravnava razvrščanje organizmov, biotska pestrost, vpliv človeka 

na naravo in okolje, kar prikazuje tabela 1 (Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport, 

2016). 

Tabela 1: Botanične vsebine v učnem načrtu za 6., 7., 8., 9. razred osnovne šole (Ministrstvo 

za izobraţevanje, znanost in šport, 2016) 

RAZRED PREDMET BOTANIČNE VSEBINE 

6. Naravoslovje - Celica 

- Fotosinteza in celično dihanje 

- Zgradba in delovanje rastlin 

- Razmnoţevanje, rast in razvoj rastlin 

- Razvrščanje rastlin 

- Prilagoditve rastlin na okolje 

- Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka 

- Pomen učinkovitega izkoriščanja naravnih virov in energij  

7. Naravoslovje - Celica 

- Zgradba in delovanje ekosistemov 

- Primerjave zgradbe in delovanja različnih ekosistemov 

- Človek spreminja ekosisteme 

8. Biologija - Celica 

9. Biologija - Evolucija 

- Razvrščanje organizmov 

- Biotska pestrost 

- Biomi in biosfera 

 -Vpliv človeka na naravo in okolje 
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2.7.1  IZBIRNI PREDMET RAZISKOVANJE ŢIVIH BITIJ V DOMAČI 

OKOLICI 

Izbirni predmeti se povezujejo s predmetoma naravoslovje v 7. razredu in biologija v 8. in 9. 

razredu osnovne šole. Namen izbirnih predmetov je, da učenci poglobijo, nadgradijo in 

razširijo svoje znanje. 

Izbirni predmet raziskovanje živih bitij v domači okolici se izvaja v obsegu 35 ur od 7. do 9. 

razreda. Učenci poglobljeno spoznajo odnose med ţivimi bitji in njihovim okoljem, vpliv 

tehnologij in drugih dejavnosti sodobnega gospodarjenja na naravne ekosisteme in bivalno 

okolje človeka. Pri pouku se poleg teoretskih vsebin uporabljajo še metoda neposrednega 

opazovanja ter laboratorijsko in terensko delo, ki omogočajo učencem aktivno pridobivanje 

znanja in vzpostavljanje neposrednega stika z ţivimi bitji v naravi. Tematska sklopa sta 

Naravna dediščina in Značilni ekosistemi domače okolice (Ministrstvo za izobraţevanje, 

znanost in šport, 2016).  

 

2.7.2  IZBIRNI PREDMET ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM 

OKOLJU 

Izbirni predmet organizmi v naravnem in umetnem okolju se izvaja v obsegu 35 ur od 7. do 9. 

razreda osnovne šole. Učenci spoznajo ţivljenjske potrebe ţivih bitij. Spoznajo, da je  lahko 

vsako rušenje ravnoteţja v naravi usodno za preţivetje organizmov. Ob gojenju organizmov 

naj bi se učenci naučili odgovornega ravnanja z vsemi ţivimi bitji. Uporabljajo se različne 

metode dela, in sicer od terenskega, laboratorijskega dela do dela s slikovnimi ključi.  

Tematski sklopi so Naravno okolje, Antropogeno okolje in Organizmi v naravnem okolju 

(Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport, 2016).  

 

2.7.3  IZBIRNI PREDMET RASTLINE IN ČLOVEK 

Izbirni predmet rastline in človek se izvaja v obsegu 35 ur od 7. do 9. razreda osnovne šole. 

Namen predmeta je, da učenci spoznajo, kako pomembne so rastline in ţivali ter pomen 

rastlin v človekovem ţivljenju. Učenci spoznavajo različne rastline in njihovo uporabno 

vrednost. Spoznajo, da so rastline spremljale človeka ţe od samega začetka kot vir hrane, 
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zdravja, zaščite, zato jih je človek prenesel v svoj dom ali bliţino doma. Metode dela so 

različne – od projektnega, terenskega, laboratorijskega dela do dela z literaturo in s slikovnimi 

ključi ter gojenje zdravilnih rastlin na šolskem vrtu (Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in 

šport, 2016). 

 

Tematski sklopi so: 

a)  Uporabnost rastlin 

Učenci spoznajo, v kakšne namene človek uporablja rastline in kakšna je evolucijska, 

zgodovinska povezanost med rastlinami, ţivalmi in človekom. Učenec spozna, da je človek s 

kriţanjem rastlin vzgojil veliko novih sort in s tem povečal uporabno vrednost rastlin.  

b) Rastline v človekovi prehrani (Alge – vir hrane za novo tisočletje) 

Učenci spoznajo, kakšen je pomen rastlin v človekovi prehrani. Spoznajo tuje in domače 

prehrambene rastline in njihovo vrednost. Seznanijo se z bogastvom in pomenom alg za 

zdravje ljudi in prehrano. Spoznajo domače in tuje začimbnice ter v kakšne namene jih 

uporabljamo. 

c) Zdravilne rastline 

Učenci spoznajo najpogostejše zdravilne rastline v naravnem okolju in gojene. Znajo po 

ustrezni literaturi poiskati zdravilne učinkovine, postopke nabiranja in sušenja zdravilnih 

rastlin. Pripravijo različne poparke, prevretke in napitke. Ugotovijo, katere zdravilne rastline 

uporabljajo doma in pri sorodnikih. 

č) Rastline v živalski prehrani in v industriji 

Učenci spoznajo osnovne krmne in industrijske rastline doma in v svetu ter se seznanijo z 

načini pridelovanja. Spoznajo izdelke iz teh rastlin in njihov pomen za človeka. Spoznavajo 

različne medonosne rastline. 

d.) Okrasne rastline 

Učenci spoznavajo okrasne rastline, njihovo vlogo v človekovem okolju. Spoznajo, da je 

veliko okrasnih rastlin iz drugih okolij. Poznajo primere ţlahtnenja okrasnih rastlin ter 

njihovo negovanje in vzdrţevanje. 



Jurjevec Štok, B. Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline. 

Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, 2016 

15 

 

2.8  ŠOLSKI VRTOVI 

Vrt je ţe od nekdaj predstavljal pomemben ţivljenjski prostor človeka, ki mu je omogočil 

hrano, stik z naravo, počitek in mir. Predstavljal je navdih različnim umetnikom in filozofom. 

Pomembno mesto ima tudi v mitologiji, saj se v bibliji omenja rajski vrt kot prispodoba 

ţivljenja, kultiviranosti, urejenosti in lepote (Schneider, 1997). 

Vrt se je pojavil ţe v času, ko se je človek naselil na stalna mesta in začel gojiti rastline in 

ţivali. Predstavlja eno najzgodnejših oblik urejanja človekovega prostora. Prvi vrtovi so bili 

poznani ţe pri Sumercih okoli 3000 let pr. n. št. Egipčani so imeli vrtove z ribniki pribliţno 

2000 let pr. n. št. Čudesa antičnega sveta pa predstavljajo babilonski viseči vrtovi pribliţno 

540 let pr. n. št. (Ogrin, 1993). 

Izraz šolski vrt lahko pojmujemo v oţjem ali širšem smislu. V oţjem smislu je to zemljišče, ki 

je namenjeno vzgoji vrtnin, sadja, poljščin in okrasnih gredic. V širšem smislu pa pomeni 

zunanji prostor šole, ki obsega poleg naštetega še šolsko zemljišče, športne, parkovne, 

travnate in gozdne površine (Šuklje Erjavec, 2012). 

V Evropi je bilo od sredine 19. stoletja narejenih veliko šolskih vrtov. V 2. polovici 19. 

stoletja je imela skoraj vsaka slovenska šola svoj šolski vrt, ki je predstavljal učilnico v 

naravi. Učenci so na šolskem vrtu v ţivo spoznavali različne rastline in drevesa. Naučili so se  

obdelovati zelenjavni, cvetlični in zeliščni vrt. Ţe takrat so se učitelji zavedali učno-vzgojnega 

pomena šolskega vrta za učence. Po drugi svetovni vojni je začelo število šolskih vrtov 

upadati, kar je bila posledica industrializacije druţbe in opuščanje lastne pridelave sadja in 

zelenjave, ki je bilo bolj dostopno v trgovinah (Ribarič, 2014). 

Strgar (1989) je v letih 1984-1989 raziskovala stanje šolskih vrtov v Sloveniji. Ugotovila je, 

da imajo številne šole še ohranjene šolske vrtove, ki pa niso namenjeni izobraţevanju. 

Zelo veliko otrok danes preţivi vse več časa za računalniki, pri televiziji in na telefonih, zato 

imajo vse manj neposrednega stika z naravo in pridelavo hrane. Otroci, ki ţivijo na podeţelju 

in na kmetijah, pa pogosto ne vedo, kako lahko pridelujemo ekološko hrano.  

Šolski ekovrt je projekt Inštituta za trajnostni razvoj. Projekt je začel z delovanjem januarja 

2011 in je doţivel zelo dober odziv. Vanj se vključujejo vrtci, osnovne šole, srednje šole in 

dijaški domovi. Namen projekta je spodbujanje oblikovanja šolskih ekoloških vrtov po vsej 

Sloveniji ter njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok.  
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Pomen šolskih vrtov (Ekošola, 2016): 

 šolski vrt kot učilnica v naravi predstavlja v novejšem času povezovalni element pri 

poučevanje različnih učnih predmetov; 

 učenci spoznajo osnovne zakonitosti v naravi; 

 Učenci spremljajo rast in razvoj rastlin po določenih fazah ter rezultate svojega 

praktičnega dela; 

 učenci doţivijo neposreden stik z naravo in zemljo; 

 učenci razvijajo sposobnost opazovanja v naravi; 

 delo na šolskem vrtu pomeni tudi kakovostno preţivljanje prostega časa; 

 skupinsko delo na vrtu razvija medsebojno pomoč in sodelovanje; 

 učenci pridobijo na samozavesti po dobro opravljenem delu na vrtu; 

 učenci se razvijajo na emocionalnem (ljubezen do narave), estetskem (urejanje vrta), 

socialnem (delo v skupinah, medsebojna pomoč in sodelovanje) in zdravstvenem (delo 

na prostem v naravi, telesna aktivnost, ekološko pridelana hrana) nivoju; 

 učenci se seznanijo s pomenom ekološko pridelane hrane, samooskrbe in z 

varovanjem okolja. 

 

Tudi na Osnovni šoli Polzela imajo šolski ekovrt. Dobili so znak programa šolski ekovrt in s 

tem potrditev za dobro dosedanje delo ter obvezo za naprej, da bodo ekovrt še naprej ustrezno 

negovali in vključevali v celoten program šolskega dela (slika 2). 
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 Slika 2: Znak šolskega ekovrta (vir: http://www.osnovna-sola-polzela.si/solski-ekovrt/) 

 

Učenci so pod vodstvom gospoda hišnika izdelali kompostnik, ki so ga postavili na šolski 

ekovrt (slika 3). V njem zbirajo organske odpadke iz učilnic, posušeno travo, vrtne odpadke, 

vrtni plevel, ovenelo cvetje ter listje. Lasten kompostni kup je v ekološkem vrtu obvezen, saj 

predstavlja zaključen ţivljenjski krog in najkvalitetnejše gnojilo za njihove rastline. 
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Slika 3: Kompostnik na šolskem ekovrtu (vir: http://www.osnovna-sola-polzela.si/solski-

ekovrt/) 

 

 

 

 

 

 

 



Jurjevec Štok, B. Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline. 

Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, 2016 

19 

 

3 MATERIAL IN METODE 

3.1 VZOREC  

V raziskavo smo vključili dve osnovni šoli na Štajerskem. Skupno število vseh anketirancev 

je bilo 361. Na osnovni šoli Polzela smo anketirali 186 (51,5 %) učencev,  na osnovni šoli 

Ţalec pa 175 (48,5 %) učencev. Na vsaki šoli smo zajeli po dva 6., 7., 8., in 9. razreda. Število 

anketiranih učencev na obeh šolah je bilo pribliţno enako, kar prikazuje graf 1. 

Na grafu 2 vidimo porazdelitev učencev glede na razred, ki ga obiskujejo. Vidimo, da so bili 

deleţi učencev iz vsakega od štirih razredov pribliţno enaki (23,3-26,6 %). 

Graf 3 prikazuje deleţa deklet in fantov, ki so sodelovali pri anketiranju. V našem vzorcu je 

bilo nekoliko več deklet (190; 52,6 %) kot fantov (171; 47,4 %). 

 

Graf 1: Porazdelitev učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo 
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Graf 2: Porazdelitev učencev glede na razred, ki ga obiskujejo 

 

 

 

 

 

Graf 3: Porazdelitev učencev glede na spol 

 

3.2 PRIPOMOČKI 

V raziskavi smo uporabili metodo anonimnega anketiranja. Vprašalnik je bil razdeljen na tri 

dele in je skupno vseboval 19 trditev zaprtega tipa (priloga A). Prvi del vprašalnika je 

spraševal po podatkih učenca (razred in spol). Drugi del vprašalnika je vseboval 15 trditev, pri 

katerih so učenci s štiristopenjsko Likertovo lestvico (1 = sploh me ne zanima, 2 = me ne 

zanima, 3 = malo me zanima, 4 = zelo me zanima) ocenjevali zanimanje za različne rastline 

oziroma rastlinske skupine. Tretji del vprašalnika pa je vseboval dve trditvi, pri katerih so 

učenci ocenili svoj odnos do raziskave. Učenci so ti dve vprašanji prav tako ocenili z 
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Likertovo lestvico (1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = delno se strinjam, 4 = zelo 

se strinjam). 

3.3 POSTOPEK 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS (verzija 21). Podatki niso bili 

razporejeni normalno, zato smo uporabili neparametrične statistične teste. Statistično 

pomembnost razlik med odgovori učencev štirih starostnih skupin smo ugotavljali s 

preizkusom Kruskal–Wallis, razliko med odgovori učencev različnega spola pa s preizkusom 

Mann–Whitney. 
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4  REZULTATI 

4.1 OSNOVNA ANALIZA REZULTATOV 

1. vprašanje: V katerih deţelah raste zelenjava (npr. paradiţnik) prosto v naravi? 

Graf 4 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na prvo vprašanje. 46,8 % učencev ta tema 

malo zanima, le 11,9 % jih ta tema zelo zanima. Povprečna ocena vseh udeleţencev je bila 

2,55 (SD = 0,890). Statistično pomembnih razlik med odgovori učencev glede na kraj šolanja 

nismo našli (preizkus Mann-Whitney U; U = 15112,0, z = -1,255, p > 0,05). Našli smo 

statistično pomembne razlike med spoloma (preizkus Mann-Whitney U; U = 14318,0, z = -

2,081, p < 0,05) in med razredi (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 34,971, df = 3, p < 0,05).  

 

  

Graf 4: Razporeditev odgovorov učencev na prvo vprašanje 

 

2. vprašanje: Rastline, iz katerih pridobivamo mamila. 

Graf 5 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na drugo vprašanje. 33 % učencev ta tema 

sploh ne zanima. Ostali trije odgovori pa so zastopani skoraj enakovredno (22,2–22,4 %). 

Povprečna ocena vseh učencev je bila 2,34 (SD = 1,153). Našli smo statistično pomembne 

razlike glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 14206,5, z = -2,164, p < 0,05). 

Statistično pomembne razlike pa ni bilo glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 
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14428,0, z = -1,902, p > 0,05) niti glede na razred (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 34,971, df = 

3, p > 0,05). 

 

 

Graf 5: Razporeditev odgovorov učencev na drugo vprašanje 

 

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

Graf 6 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na tretje vprašanje. 45,2 % učencev ta tema 

malo zanima, 31,9 % jih pa zelo zanima. Povprečna ocena vseh učencev je bila 3,01 (SD = 

0,894). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U 

= 13,781, z = -2,665, p < 0,05). Nismo našli statistično pomembnih razlik glede na kraj 

šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 14942,0, z = -1,441, p > 0,05) niti glede na razred 

(preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 5,476, df = 3, p > 0,05). 
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Graf 6: Razporeditev odgovorov učencev na tretje vprašanje 

 

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

Graf 7 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na četrto vprašanje. 41 % učencev malo 

zanimajo rastline za začimbe, 25,2 % učencev te rastline zelo zanimajo. Povprečna ocena 

vseh učencev je bila 2,82 (SD = 0,922). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol 

(preizkus Mann-Whitney U; U = 14228,5, z = -2,147, p <0,05). Statistično pomembnih razlik 

nismo našli glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 15620,5, z = -0,696, p > 

0,05) in glede na razred (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 3,927, df = 3, p > 0,05). 
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Graf 7: Razporeditev odgovorov učencev na četrto vprašanje 

 

5. vprašanje: Rastline za okrasitev tvoje sobe. 

Graf 8 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na peto vprašanje. 29,1 % učencev rastline 

za okrasitev njihove sobe malo zanimajo. Ostali trije odgovori pa so zastopani v pribliţno 

enakem deleţu (21,3–24,9 %). Povprečna ocena vseh učencev je bila 2,57 (SD = 1,081). 

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

9537,5, z = -7,006, p < 0,05) in glede na razred (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 11,475, df = 3, 

p < 0,05). Glede na kraj šolanja nismo našli statistično pomembnih razlik (preizkus Mann-

Whitney U; U = 15854,5, z = -0,439, p > 0,05). 
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Graf 8: Razporeditev odgovorov učencev na peto vprašanje 

 

6. vprašanje: Ekološko pridelovanje hrane. 

Graf 9 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na šesto vprašanje. Ekološko pridelovanje 

hrane malo zanima 39,1 % učencev. Pribliţno enaka sta deleţa učencev, ki jih ta tema ne 

zanima (22,4 %) ali zelo zanima (24,7 %). Povprečna ocena vseh učencev je bila 2,75 (SD = 

0,981). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U 

= 12631,0, z = -3,824, p < 0,05) in glede na razred (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 19,640, df = 

3, p < 0,05). Glede na kraj šolanja nismo našli statistično pomembnih razlik (preizkus Mann-

Whitney U; U = 14899,0, z = -1,454, p > 0,05). 
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Graf 9: Razporeditev odgovorov učencev na šesto vprašanje 

 

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

Graf 10 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na sedmo vprašanje. Za rastline, ki 

izzovejo halucinacije, se zelo zanima 35,5 % učencev, 26,3 % učencev pa ta tema malo 

zanima. 21,3 % učencev ta tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh učencev je bila 2,76 

(SD = 1,150). Statistično pomembnih razlik nismo našli glede na kraj šolanja (preizkus Mann-

Whitney U; U = 14810,5, z = -1,539, p > 0,05), glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U 

= 15999,5, z = -0,258, p > 0,05) niti glede na razred (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 1,294, df 

= 3, p > 0,05).   
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Graf 10: Razporeditev odgovorov učencev na sedmo vprašanje 

8. vprašanje: Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. 

Graf 11 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na osmo vprašanje. Za rastline, ki 

pomagajo pri celjenju ran, se večina učencev zelo zanima (43,2 %) ali malo zanima (42,4 %).   

Povprečna ocena vseh učencev je bila 3,23 (SD = 0,837). Statistično pomembne razlike smo 

našli glede na razred (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 11,683, df = 3, p < 0,05). Statistično 

pomembnih razlik nismo našli glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 16035,0, 

z = -0,264, p > 0,05) in glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 15233,0, z = -1,114, p 

> 0,05). 

 

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

Graf 12 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na deveto vprašanje. Za začimbne rastline 

se večina učencev ne zanima (27,4 %) ali malo zanima (36,8 %). Povprečna ocena vseh 

učencev je bila 2,57 (SD = 0,981). Statistično pomembne razlike smo našli glede na razred 

(preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 9,681, df = 3, p < 0,05). Statistično pomembnih razlik nismo 

našli glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 14763,0, z = -1,593, p > 0,05) in 

glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 14665,5, z = -1,665, p > 0,05). 

 

 

Graf 12: Razporeditev odgovorov učencev na deveto vprašanje 

 

10. vprašanje: Nega sobnih rastlin. 

Graf 13 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na deseto vprašanje. Le 13,6 % učencev se 

zelo zanima za nego sobnih rastlin. Večina se ne zanima (31,3 %) ali malo zanima (33,2 %). 

21,9 % učencem se ta tema sploh ne zdi zanimiva. Povprečna ocena vseh učencev je bila 2,39 

(SD = 0,974). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney 

U; U = 11032,0, z = -5,491, p < 0,05) in glede na razred ( preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 

14,302, df = 3, p < 0,05). Statistično pomembnih razlik nismo našli glede na kraj šolanja 

(preizkus Mann-Whitney U; U = 15716,0, z = -0,588, p > 0,05). 

 

17,2

27,4

36,8

18,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

sploh me ne 
zanima

me ne zanima malo me zanima zelo me zanima

d
e

le
ž 

u
če

n
ce

v 
(%

)

odgovori



Jurjevec Štok, B. Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline. 

Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, 2016 

30 

 

 

Graf 13: Razporeditev odgovorov učencev na deseto vprašanje 

 

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

Graf 14 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na enajsto vprašanje. 18,6 % učencev 

vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev zelo zanima. Enak je deleţ 

učencev,  ki jih ta tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh učencev je bila 2,54 (SD = 

0,997). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U 

= 14245,0, z = -2,104, p < 0,05). Statistično pomembnih razlik nismo našli glede na kraj 

šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 15319,0, z = -1,004, p > 0,05) in glede na razred ( 

preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 6,307, df = 3, p > 0,05). 
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Graf 14: Razporeditev odgovorov učencev na enajsto vprašanje 

 

12. vprašanje: Pridobivanje opija in heroina iz maka. 

Graf 15  prikazuje razporeditev odgovorov učencev na dvanajsto vprašanje. 37,4 % učencev 

pridobivanje opija in heroina iz maka sploh ne zanima. 16,9 % učencev ta tema zelo zanima. 

Ostala dva odgovora pa sta zastopana s pribliţno enakim deleţem (22,4-23,3 %). Povprečna 

ocena vseh učencev je bila 2,20 (SD = 1,117). Statistično pomembnih razlik nismo našli glede 

na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 14797,5, z = -1,555, p > 0,05), glede na spol 

(preizkus Mann-Whitney U; U = 14444,0, z = -1,898, p > 0,05) niti glede na razred (preizkus 

Kruskal-Wallis; χ² = 5,127, df = 3, p > 0,05). 
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Graf 15: Razporeditev odgovorov učencev na dvanajsto vprašanje 

 

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

Graf 16 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na trinajsto vprašanje. Večini učencem se 

zdijo  rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje, malo zanimive (46,5 %) ali zelo zanimive 

(31,3 %). Povprečna ocena vseh učencev je bila 3,02 (SD = 0,863). Statistično pomembne 

razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U = 14416,5, z = -1,986, p < 

0,05) in glede na razred ( preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 14,644, df = 3, p < 0,05). Statistično 

pomembnih razlik nismo našli glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 15438,5, 

z = -0,908, p > 0,05). 
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Graf 16: Razporeditev odgovorov učencev na trinajsto vprašanje 

 

14. vprašanje: Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče.  

Graf 17 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na štirinajsto vprašanje. Snovi, zaradi 

katerih so začimbe pekoče, malo zanimajo 37,4 % učencev. Med seboj podobna sta deleţa 

učencev, ki se za to temo ne zanimajo (23,5 %) ali zelo zanimajo (24,4 %). Povprečna ocena 

vseh učencev je bila 2,71 (SD = 0,994). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol 

(preizkus Mann-Whitney U; U = 13864,0, z = -2,511, p < 0,05) in glede na razred ( preizkus 

Kruskal-Wallis; χ² = 11926, df = 3, p < 0,05). Statistično pomembnih razlik nismo našli glede 

na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 15646,0, z = -0,663, p > 0,05). 
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Graf 17: Razporeditev odgovorov učencev na štirinajsto vprašanje 

 

15. vprašanje: Rastline na okenskih policah. 

Graf 18 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na petnajsto vprašanje. Rastline na 

okenskih policah malo zanimajo 34,6 % učencev, le 13,6 % učencev ta tema zelo zanima. 

23,5 % učencev  ta tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh učencev je bila 2,38 (SD = 

0,991). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U 

= 11260,0, z = -5,249, p < 0,05) in glede na razred (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 21540, df = 

3, p < 0,05). Statistično pomembnih razlik nismo našli glede na kraj šolanja (preizkus Mann-

Whitney U; U = 14984,5, z = -1,357, p > 0,05). 
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Graf 18: Razporeditev odgovorov učencev na petnajsto vprašanje 

 

16. vprašanje: Vprašalnik je bil razumljiv. 

Graf 19 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na šestnajsto vprašanje. Večina učencev je 

odgovorila, da se zelo strinja (52,9 %) ali delno strinja (38,8 %), da je bil vprašalnik 

razumljiv. 8,3 % učencev se vprašalnik ni zdel razumljiv. Povprečna ocena vseh učencev je 

bila 3,40 (SD = 0,765). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus 

Mann-Whitney U; U = 13536,5, z = -3,071, p < 0,05). Statistično pomembnih razlik nismo 

našli glede na kraj šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 15772,5, z = -0,569, p > 0,05) in 

glede na razred (preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 4,258, df = 3, p > 0,05).   
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Graf 19: Razporeditev odgovorov učencev na trditev ››Vprašalnik je bil razumljiv.‹‹ 

 

17. vprašanje: Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi. 

Graf 20 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na sedemnajsto vprašanje. Večina učencev 

se je zelo strinjala (50,1 %) ali delno strinjala (35,7 %), da jim je bilo všeč sodelovati v 

raziskavi. 14,1 % učencem to ni bilo všeč. Povprečna ocena vseh učencev je bila 3,29 (SD = 

0,876). Statistično pomembne razlike smo našli glede na spol (preizkus Mann-Whitney U; U 

= 14384,0, z = -2,066, p < 0,05). Statistično pomembnih razlik nismo našli glede na kraj 

šolanja (preizkus Mann-Whitney U; U = 15892,5, z = -0,424, p > 0,05) in glede na razred 

(preizkus Kruskal-Wallis; χ² = 5,447, df = 3, p > 0,05).   
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Graf 20: Razporeditev odgovorov učencev na trditev »Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi.« 

 

4.2  POVPREČNA  OCENA STRINJANJA VSEH  UČENCEV Z DANIMI 

TRDITVAMI 

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

Nadpovprečno zanimanje (M > 2,5) so učenci pokazali za 11 tem. Največ zanimanja so 

pokazali za rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. Sledijo rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje. Zanimajo jih tudi  rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za začimbe, 

rastline, ki izzovejo halucinacije, ekološko pridelovanje hrane, snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče, začimbne rastline, rastline za okrasitev njihove sobe ter v katerih deţelah 

raste zelenjava prosto v naravi. Podpovprečno zanimanje (M = 2,20–2,39) so pokazali za 

pridobivanje opija in heroina iz maka ter za rastline, iz katerih pridobivamo mamila. Majhno 

zanimanje je tudi za rastline na okenskih policah in za nego sobnih rastlin. Učencem je bil 

vprašalnik nadpovprečno (M = 3,40) razumljiv. Nadpovprečno (M = 3,29) jim je bilo tudi 

všeč sodelovati v tej raziskavi. 
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Tabela 2: Povprečna ocena strinjanja vseh učencev z danimi trditvami (M = povprečna 

vrednost, SD = standardni odklon) 

 

 

Vprašanje M SD 

12. Pridobivanje opija in heroina iz maka. 2,20 1,117 

2. Rastline, iz katerih pridobivamo mamila. 2,34 1,153 

15. Rastline na okenskih policah. 2,38 0,991 

10. Nega sobnih rastlin. 2,39 0,974 

11. Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev. 2,54 0,997 

1. V katerih deţelah raste zelenjava (npr. paradiţnik) prosto v naravi? 2,55 0,890 

5. Rastline za okrasitev tvoje sobe. 2,57 1,081 

9. Začimbne rastline. 2,57 0,981 

14. Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. 2,71 0,994 

6. Ekološko pridelovanje hrane. 2,75 0,981 

7. Rastline, ki izzovejo halucinacije (privide). 2,76 1,150 

4. Rastline za začimbe (npr. origano, čili, kumina). 2,82 0,922 

3. Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju grla). 3,01 0,894 

13. Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje (npr. proti kašlju). 3,02 0,863 

8. Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. 3,23 0,837 

17. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,29 0,876 

16. Vprašalnik je bil razumljiv. 3,40 0,765 

  

4.3 PORAZDELITEV ODGOVOROV UČENCEV GLEDE NA KRAJ 

ŠOLANJA 

Anketo smo izvedli na osnovni šoli Polzela in na osnovni šoli Ţalec. Tabela 3 prikazuje 

porazdelitev odgovorov učencev glede na kraj šolanja. Večina tem je pribliţno enako 

zanimivih na obeh šolah. Na OŠ Polzela so bile bolj zanimive teme rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila, rastline, ki lahko izzovejo halucinacije in pridobivanje opija in heroina 

iz maka. Učencem OŠ Ţalec pa je bilo bolj všeč ekološko pridelovanje hrane. Statistično 

pomembnost razlik med odgovori učencev glede na kraj šolanja smo ugotavljali s preizkusom 

Mann-Whitney U, kar prikazuje tabela 4. Statistično pomembno razliko smo našli samo pri 

eni temi (Rastline, iz katerih pridobivamo mamila), ki se je zdela bolj zanimiva učencem OŠ 

Polzela. 

Glede sodelovanja v raziskavi med učenci ene in druge šole ni bilo statistično pomembnih 

razlik. 
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Tabela 3: Porazdelitev odgovorov učencev glede na kraj šolanja 

  Odgovori 

OŠ Polzela OŠ Ţalec 

Deleţ odgovorov (%)  Deleţ odgovorov (%)  

 Vprašanje 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 

1. V katerih deţelah 

raste zelenjava 

(npr. paradiţnik) 

prosto v naravi? 

19,9 24,7 41,9 13,4 2,49 0,960 10,3 27,4 52,0 10,3 2,62 0,806 

2. Rastline, iz katerih 

pridobivamo 

mamila. 

27,4 23,1 25,3 24,2 2,46 1,135 38,9 21,7 19,4 20,0 2,21 1,161 

3. Rastline, ki 

pomagajo proti 

vnetjem (npr. 

vnetju grla). 

8,6 19,4 41,4 30,6 2,94 0,919 8,0 9,7 49,1 33,1 3,07 0,864 

4. Rastline za začimbe 

(npr. origano, čili, 

kumina). 

12,4 24,2 37,1 26,3 2,77 0,977 6,9 24,0 45,1 24,0 2,86 0,860 

5. Rastline za 

okrasitev tvoje 

sobe. 

23,1 22,0 27,4 27,4 2,59 1,122 19,4 28,0 30,9 21,7 2,55 1,038 

6. Ekološko 

pridelovanje hrane. 

19,4 20,4 35,5 24,7 2,66 1,055 8,0 24,6 42,9 24,6 2,84 0,889 

7. Rastline, ki 

izzovejo 

halucinacije 

(privide). 

21,0 12,9 26,9 39,2 2,84 1,159 21,7 21,1 25,7 31,4 2,67 1,137 

8. Rastline, ki 

pomagajo pri 

celjenju ran. 

5,4 10,2 41,4 43,0 3,22 0,838 6,3 6,9 43,4 43,4 3,24 0,837 

9. Začimbne rastline. 19,4 29,6 33,9 17,2 2,49 0,993 14,9 25,1 40,0 20,0 2,65 0,964 

10. Nega sobnih rastlin. 23,7 31,7 29,6 15,1 2,36 1,005 20,0 30,9 37,1 12,0 2,41 0,942 

11. Vrtnarjenje brez 

sredstev za 

zatiranje bolezni in 

škodljivcev. 

22,6 26,3 30,6 20,4 2,49 1,056 14,3 28,0 41,1 16,6 2,60 0,928 

12. Pridobivanje opija 

in heroina iz maka. 

34,9 22,0 22,0 21,0 2,29 1,154 40,0 22,9 24,6 12,6 2,10 1,070 

13. Rastline, iz katerih 

pripravimo 

zdravilne čaje (npr. 

proti kašlju). 

7,5 15,6 47,8 29,0 2,98 0,867 6,3 14,9 45,1 33,7 3,06 0,859 

14. Snovi, zaradi 

katerih so začimbe 

pekoče. 

17,7 25,3 29,0 28,0 2,67 1,068 11,4 21,7 46,3 20,6 2,76 0,909 

15. Rastline na 

okenskih policah. 

25,8 28,5 34,4 11,3 2,31 0,981 21,1 28,0 34,9 16,0 2,46 0,998 

16. Vprašalnik je bil 

razumljiv. 

4,3 5,9 37,6 52,2 3,38 0,784 4,6 1,7 40,0 53,7 3,43 0,746 

17. Všeč mi je bilo 

sodelovati v tej 

raziskavi. 

8,1 7,0 35,5 49,5 3,26 0,907 5,7 7,4 36,0 50,9 3,32 0,844 
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Tabela 4: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev glede na kraj šolanja 

(statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom; p < 0,05) 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Vprašanje U Z p 

1. V katerih deţelah raste zelenjava (npr. paradiţnik) 

prosto v naravi? 

15112,000 -1,255 0,209 

2. Rastline, iz katerih pridobivamo mamila. 14206,500 -2,164 0,030 

3. Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju grla). 14942,000 -1,441 0,150 

4. Rastline za začimbe (npr. origano, čili, kumina). 15620,500 -0,696 0,486 

5. Rastline za okrasitev tvoje sobe. 15854,500 -0,439 0,661 

6. Ekološko pridelovanje hrane. 14899,000 -1,454 0,146 

7. Rastline, ki izzovejo halucinacije (privide). 14810,500 -1,539 0,124 

8. Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. 16035,000 -0,264 0,792 

9. Začimbne rastline. 14763,000 -1,593 0,111 

10. Nega sobnih rastlin. 15716,000 -0,588 0,557 

11. Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in  

škodljivcev. 

15319,000 -1,004 0,315 

12. Pridobivanje opija in heroina iz maka. 14797,500 -1,555 0,120 

13. Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje (npr.  

proti kašlju). 

15438,500 -0,908 0,364 

14. Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. 15646,000 -0,663 0,507 

15. Rastline na okenskih policah. 14984,500 -1,357 0,175 

16. Vprašalnik je bil razumljiv. 15772,500 -0,569 0,569 

17. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 15892,500 -0,424 0,671 

 

 

4.4 PORAZDELITEV ODGOVOROV UČENCEV GLEDE NA SPOL 

Porazdelitev odgovorov učencev glede na spol  prikazuje tabela 5. Statistično pomembnost 

razlik med odgovori deklet in fantov smo ugotavljali s preizkusom Mann-Whitney U. Našli 

smo 10 statistično pomembnih razlik glede zanimanja za posamezne rastline (tabela 6). 

Dekleta je bolj zanimalo kakor fante, v katerih deţelah raste zelenjava prosto v naravi, 

rastline, ki pomagajo proti vnetjem, za začimbe, za okrasitev njihove sobe, ekološko 

pridelovanje hrane, nega sobnih rastlin, vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in 

škodljivcev ter rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje, in rastline na okenskih policah. 

Fantje so več zanimanja pokazali za rastline oz. snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče.  

Statistično pomembna je bila tudi razlika glede sodelovanja v raziskavi. Dekletom se je zdel 

vprašalnik bolj razumljiv in bolj všeč jim je bilo sodelovati v raziskavi. 
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Tabela 5: Porazdelitev odgovorov učencev glede na spol 

  Odgovori 

Dekleta Fantje 

Deleţ odgovorov (%)  Deleţ odgovorov (%)  

 Vprašanje 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 

1. V katerih deţelah 

raste zelenjava 

(npr. paradiţnik) 

prosto v naravi? 

11,6 24,2 52,1 12,1 2,65 0,840 19,3 28,1 40,9 11,7 2,45 0,934 

2. Rastline, iz katerih 

pridobivamo 

mamila. 

35,8 24,7 20,5 18,9 2,23 1,130 29,8 19,9 24,6 25,7 2,46 1,169 

3. Rastline, ki 

pomagajo proti 

vnetjem (npr. 

vnetju grla). 

5,3 12,6 45,8 36,3 3,13 0,828 11,7 17,0 44,4 26,9 2,87 0,945 

4. Rastline za začimbe 

(npr. origano, čili, 

kumina). 

7,9 20,0 44,7 27,4 2,92 0,887 11,7 28,7 36,8 22,8 2,71 0,950 

5. Rastline za 

okrasitev tvoje 

sobe. 

11,6 19,5 31,6 37,4 2,95 1,017 32,2 31,0 26,3 10,5 2,15 0,994 

6. Ekološko 

pridelovanje hrane. 

8,4 19,5 42,1 30,0 2,94 0,912 19,9 25,7 35,7 18,7 2,53 1,013 

7. Rastline, ki 

izzovejo 

halucinacije 

(privide). 

21,1 15,8 30,0 33,2 2,75 1,130 21,6 18,1 22,2 38,0 2,77 1,175 

8. Rastline, ki 

pomagajo pri 

celjenju ran. 

6,3 7,4 40,0 46,3 3,26 0,851 5,3 9,9 45,0 39,8 3,19 0,821 

9. Začimbne rastline. 15,3 24,7 40,0 20,0 2,65 0,969 19,3 30,4 33,3 17,0 2,48 0,990 

10. Nega sobnih rastlin. 14,2 25,3 42,1 18,4 2,65 0,941 30,4 38,0 23,4 8,2 2,09 0,928 

11. Vrtnarjenje brez 

sredstev za 

zatiranje bolezni in 

škodljivcev. 

14,7 25,3 40,5 19,5 2,65 0,958 22,8 29,2 30,4 17,5 2,43 1,029 

12. Pridobivanje opija 

in heroina iz maka. 

40,5 25,3 18,9 15,3 2,09 1,097 33,9 19,3 28,1 18,7 2,32 1,130 

13. Rastline, iz katerih 

pripravimo 

zdravilne čaje (npr. 

proti kašlju). 

4,2 12,6 50,0 33,2 3,12 0,784 9,9 18,1 42,7 29,2 2,91 0,932 

14. Snovi, zaradi 

katerih so začimbe 

pekoče. 

17,9 24,7 37,9 19,5 2,59 0,997 11,1 22,2 36,8 29,8 2,85 0,974 

15. Rastline na 

okenskih policah. 

15,8 24,2 40,0 20,0 2,64 0,975 32,2 32,7 28,7 6,4 2,09 0,928 

16. Vprašalnik je bil 

razumljiv. 

3,7 2,6 33,2 60,5 3,51 0,726 5,3 5,3 45,0 44,4 3,29 0,793 

17. Všeč mi je bilo 

sodelovati v tej 

raziskavi. 

4,2 6,3 35,3 54,2 3,39 0,788 9,9 8,2 36,3 45,6 3,18 0,954 

 

 



Jurjevec Štok, B. Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline. 

Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, 2016 

42 

 

Tabela 6: Statistična pomembnost razlik med odgovori deklet in fantov (statistične pomembne 

razlike so označene s krepkim tiskom; p < 0,05). 

  Preizkus Mann-Whitney U 

 Vprašanje U Z p 

1. V katerih deţelah raste zelenjava (npr. paradiţnik) 

prosto v naravi? 

14318,000 -2,081 0,037 

2. Rastline, iz katerih pridobivamo mamila. 14428,000 -1,902 0,057 

3. Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju grla). 13781,000 -2,665 0,008 

4. Rastline za začimbe (npr. origano, čili, kumina). 14228,500 -2,147 0,032 

5. Rastline za okrasitev tvoje sobe. 9537,500 -7,006 0,000 

6. Ekološko pridelovanje hrane. 12631,000 -3,824 0,000 

7. Rastline, ki izzovejo halucinacije (privide). 15999,500 -0,258 0,796 

8. Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. 15233,000 -1,114 0,265 

9. Začimbne rastline. 14665,500 -1,665 0,096 

10. Nega sobnih rastlin. 11032,000 -5,491 0,000 

11. Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in  

škodljivcev. 

14245,000 -2,104 0,035 

12. Pridobivanje opija in heroina iz maka. 14444,000 -1,898 0,058 

13. Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje (npr.  

proti kašlju). 

14416,500 -1,986 0,047 

14. Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. 13864,500 -2,511 0,012 

15. Rastline na okenskih policah. 11260,000 -5,249 0,000 

16. Vprašalnik je bil razumljiv. 13536,500 -3,071 0,002 

17. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 14384,000 -2,066 0,039 

 

 

 

4.5 PORAZDELITEV ODGOVOROV UČENCEV GLEDE NA RAZRED 

Tabela 7 prikazuje porazdelitev odgovorov učencev glede na razred. Statistično pomembnost 

razlik med odgovori učencev glede na razred smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis, 

kar prikazuje tabela 8. Našli smo 9 statistično pomembnih razlik, in sicer pri naslednjih 

temah: v katerih deţelah raste zelenjava, rastline za začimbe, ekološko pridelovanje hrane, 

rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, začimbne rastline, nega sobnih rastlin, rastline, iz 

katerih pripravimo zdravilne čaje, snovi, zaradi katerih so snovi pekoče ter rastline na 

okenskih policah. Pri vseh so največje zanimanje pokazali učenci 6. razreda, najmanj pa 

učenci 9. razreda. 
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Tabela 7: Porazdelitev odgovorov učencev glede na razred 

  Razred 

6. 7. 8. 9. 

 Vprašanje M SD M SD M SD M SD 

1. V katerih deţelah raste zelenjava 

(npr. prosto v naravi)? 

2,92 0,962 2,68 0,768 2,40 0,823 2,23 0,852 

2. Rastline, iz katerih pridobivamo mamila. 2,16 1,193 2,22 1,092 2,55 1,196 2,44 1,113 

3. Rastline, ki pomagajo proti vnetjem 

(npr. vnetju grla). 

3,14 0,912 2,98 0,897 3,06 0,855 2,86 0,902 

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

kumina). 

2,97 0,940 2,82 0,872 2,75 0,980 2,74 0,897 

5. Rastline za okrasitev tvoje sobe. 2,89 1,139 2,55 1,089 2,40 0,983 2,45 1,055 

6. Ekološko pridelovanje hrane. 3,09 1,024 2,73 0,946 2,65 0,938 2,52 0,940 

7. Rastline, ki izzovejo halucinacije (privide). 2,65 1,232 2,85 1,021 2,70 1,200 2,82 1,152 

8. Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. 3,42 0,893 3,18 0,736 3,14 0,894 3,18 1,021 

9. Začimbne rastline. 2,76 1,050 2,68 0,946 2,46 0,911 2,38 0,976 

10. Nega sobnih rastlin. 2,66 1,123 2,44 0,902 2,36 0,845 2,10 0,934 

11. Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni 

in škodljivcev. 

2,76 1,135 2,52 0,916 2,44 0,961 2,46 0,951 

12. Pridobivanje opija in heroina iz maka. 2,08 1,127 2,05 1,025 2,40 1,194 2,26 1,107 

13. Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje 

(npr. proti kašlju). 

3,27 0,919 2,94 0,791 3,01 0,752 2,89 0,928 

14. Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. 3,00 1,028 2,72 0,901 2,60 1,007 2,55 0,993 

15. Rastline na okenskih policah. 2,75 1,106 2,39 0,933 2,36 0,873 2,06 0,927 

16. Vprašalnik je bil razumljiv. 3,44 0,658 3,54 0,635 3,37 0,818 3,26 0,897 

17. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,43 0,814 3,38 0,765 3,20 0,929 3,16 0,966 

 

 

Tabela 8: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev različnih razredov (statistično 

pomembne razlike so označene s krepkim tiskom; p < 0,05).  

  Preizkus Kruskal-Wallis 

 Vprašanje x² df p 

1. V katerih deţelah raste zelenjava (npr. paradiţnik) 

prosto v naravi? 

34,971 3 0,000 

2. Rastline, iz katerih pridobivamo mamila. 6,701 3 0,082 

3. Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju grla). 5,476 3 0,140 

4. Rastline za začimbe (npr. origano, čili, kumina). 3,927 3 0,269 

5. Rastline za okrasitev tvoje sobe. 11,475 3 0,009 

6. Ekološko pridelovanje hrane. 19,640 3 0,000 

7. Rastline, ki izzovejo halucinacije (privide). 1,294 3 0,731 

8. Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. 11,683 3 0,009 

9. Začimbne rastline. 9,681 3 0,021 

10. Nega sobnih rastlin. 14,302 3 0,003 

11. Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in  

škodljivcev. 

6,307 3 0,098 

12. Pridobivanje opija in heroina iz maka. 5,127 3 0,163 

13. Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje (npr.  

proti kašlju). 

14,644 3 0,002 
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14. Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. 11,926 3 0,008 

15. Rastline na okenskih policah. 21,540 3 0,000 

16. Vprašalnik je bil razumljiv. 4,258 3 0,235 

17. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 5,447 3 0,142 
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5 RAZPRAVA 

ZANIMANJE OSNOVNOŠOLCEV ŠTAJERSKE ZA UPORABNE 

RASTLINE 

V naši raziskavi smo ugotavljali, katere so tiste uporabne rastline, ki bi učence bolj zanimale 

in bi jih lahko vključili v učni proces ter tako pri učencih vzbudili večjo motivacijo za učenje 

rastlin. 

Rezultati so pokazali, da je osnovnošolce nadpovprečno zanimalo enajst rastlinskih tem od 

petnajstih. Te teme so bile: v katerih deţelah raste zelenjava prosto v naravi, rastline, ki 

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

pridelovanje hrane, rastline, ki izzovejo halucinacije, rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, 

začimbne rastline, vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev, rastline, iz 

katerih pripravimo zdravilne čaje, snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. Podpovprečno 

zanimanje so učenci pokazali za rastline, iz katerih pridobivamo mamila, nega sobnih rastlin, 

pridobivanje opija in heroina iz maka in rastline na okenskih policah. 

 

ZANIMANJE OSNOVNOŠOLCEV ZA UPORABNE RASTLINE GLEDE NA 

STAROST UČENCEV 

V naši raziskavi smo med učenci različne starosti našli devet statistično pomembnih razlik od 

petnajstih. Učence 6. razreda so vse te teme najbolj zanimale. Učence 7. razreda so bolj kot 

starejše zanimale skoraj vse teme, razen rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje. 

Najmanj so teme pritegnile učence 9. razredov. Izjema so le rastline za okrasitev njihove sobe 

in rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, ki sta najmanj zanimali osmošolce. Rezultati kaţejo, 

da starost učencev vpliva na njihovo zanimanje za ţive objekte. 

Phillops in Gentry (1993) sta ugotovila, da mlajše zanimajo predvsem uţitne rastline oz. 

njihovi uţitni deli, starejši pa kaţejo več zanimanja za rastline, ki imajo zdravilne učinke. 

Ljudi, stare okoli 40 let, je zanimala zgradba rastlin, njihova komercialna raba, uţitnost in 

zdravilni učinki. Na splošno so ti pokazali največ zanimanja za rastline. 

Tudi Strgar (2008) je prišla do ugotovitev, da na zanimanje učencev za ţive objekte močno 

vpliva njihova starost. Ţivali in rastline se zdijo najbolj zanimive mlajšim učencem, s starostjo 
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pa njihovo zanimanje upada. Mlajše učence so pritegnili raznoliki dejavniki, starejši pa so 

večjo naklonjenost namenili posameznim lastnostim ţivalim. 

Lavtiţar (2014) je v raziskavi z enakim vprašalnikom ugotovila, da je nekaj tem zanimivih za 

vse učence, več pa je takšnih, ki zanimajo mlajše učence, starejših pa ne. Kos Strmec (2014) 

je opravila raziskavo na udeleţencih izobraţevanja odraslih v Sloveniji, starih med 15 in 30 

let. Statistično pomembni razliki sta bili samo pri rastlinah, iz katerih pridobivamo mamila in 

pridobivanje opija in heroina iz maka. Obe temi sta se zdeli nadpovprečno zanimivi 

udeleţencem, starim od 20 do 24 let, za mlajše in starejše pa sta bili podpovprečno zanimivi. 

Tudi Vrhunc (2015) je v raziskavi z enakim vprašalnikom prišla do enakih ugotovitev, da 

starost učencev vpliva na njihovo zanimanje za rastlinske teme. 

 

ZANIMANJE OSNOVNOŠOLCEV ZA UPORABNE RASTLINE GLEDE NA 

SPOL UČENCEV 

V naši raziskavi smo našli deset statistično pomembnih razlik med spoloma. Devet tem je bolj 

zanimalo dekleta, fante pa le ena tema. Dekleta so se bolj zanimala za deţele, kjer raste 

zelenjava prosto v naravi, rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za začimbe, rastline za 

okrasitev njihove sobe, ekološko pridelovanje hrane, nega sobnih rastlin, vrtnarjenje brez 

sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev, rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje, 

rastline na okenskih policah. Fante so bolj kot dekleta zanimale snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče. 

Raziskave kaţejo, da dekleta pogosteje izraţajo zanimanje za spoznavanje rastlin kot fantje 

(Baird in sod., 1984; Wandersee, 1986). Tudi v raziskavi, ki je bila opravljena ob opazovanju 

rastlin v botaničnem vrtu, so našli nekaj razlik med spoloma, fantje pa so postavljali več 

vprašanj glede funkcije in delovanje rastlin (Tunnicliffe, 2001). Strgar (2008) pa med 

spoloma ni našla večjih razlik. Mihičinac (2013) je v svoji raziskavi, opravljeni pri 

osnovnošolcih in bodočih učiteljih biologije, ugotovila, da imajo dekleta bolj pozitiven odnos 

do rastlin kot fantje. Kos Strmec (2014) je izvedla raziskavo pri udeleţencih izobraţevanja 

odraslih (15–30 let). Našla je samo eno statistično pomembno razliko med spoloma, in sicer 

so se zdele moškim bolj kot ţenskam zanimive rastline, iz katerih pridobivamo mamila. 

Lavtiţar (2014) je našla pet statistično pomembnih razlik v zanimanju za rastline. Dekleta so 

pokazala zanimanje za štiri teme, fantje pa za eno. Vrhunc (2015) pa je našla sedem 
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statistično pomembnih razlik med spoloma. Dekleta je bolj zanimalo pet tem, fante pa dve 

temi. V naši raziskavi in v raziskavah Lavtiţar (2014) in Vrhunc (2015) je bilo ugotovljeno, 

da dekleta najbolj zanimajo rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za okrasitev njihove 

sobe, nega sobnih rastlin in rastline na okenskih policah. Fante pa v vseh treh raziskavah 

zanimajo snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. 

 

ZANIMANJE OSNOVNOŠOLCEV ZA UPORABNE RASTLINE GLEDE NA 

KRAJ ŠOLANJA 

Našo anketo smo izvedli v dveh krajih, na Polzeli in v Ţalcu. Našli smo samo eno statistično 

pomembno razliko, in sicer pri rastlinah, iz katerih pridobivamo mamila. Za to temo se bolj 

zanimajo učenci OŠ Polzela. Ugotovili smo, da kraj šolanja ne vpliva na zanimanje za 

rastline. 

Kos Strmec (2014) je našla pet statistično pomembnih razlik glede na kraj šolanja. Rastline, iz 

katerih pridobivamo mamila, in pridobivanje opija in heroina iz maka so se zdele zanimivejše 

udeleţencem iz Novega mesta. Rastline za začimbe, rastline za okras njihove sobe in rastline 

na okenskih policah pa so bile zanimivejše udeleţencem iz Trebnjega. Lavtiţar (2014) je 

našla štiri statistično pomembne razlike glede na kraj šolanja. Učencem iz Kranjske Gore so 

se zdele zanimivejše teme, iz katerih rastlin pridobivamo mamila, rastline, ki lahko izzovejo 

halucinacije, in pridobivanje opija in heroina iz maka. Učence z Jesenic je bolj zanimalo, v 

katerih deţelah raste zelenjava prosto v naravi. Vrhunc (2015) je našla med tremi osnovnimi 

šolami samo dve statistično pomembni razliki, in sicer pri ekološki pridelavi hrane in 

vrtnarjenju brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev. Za obe temi se najbolj zanimajo 

učenci OŠ Cvetka Golarja iz Škofje Loke. 

Laaksohar in Rappe (2010) sta ugotovila, da se stališča finskih otrok (starih 9–10 let) do 

rastlin in ţivali razlikujejo glede na to, ali ţivijo otroci v urbanih okoljih ali na podeţelju. 

Podeţelski otroci so poznali in narisali več dreves (jablana, breza, bor, smreka), ki so značilna 

za Finsko, medtem ko so mestni otroci narisali samo dve vrsti dreves (jablana in smreka). 
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6 SKLEPI 

Prvo hipotezo, da se zdijo mlajšim osnovnošolcem zanimive druge uporabne rastline kot 

starejšim osnovnošolcem, smo sprejeli, saj smo med 15 rastlinskimi temami našli devet 

statistično pomembnih razlik v zanimanju. 

Drugo hipotezo, da se dekletom zdijo zanimive druge uporabne rastline kot fantom, smo 

sprejeli, saj smo med 15 rastlinskimi temami našli deset statistično pomembnih razlik v 

zanimanju. 
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PRILOGA A 

VPRAŠALNIK        Razred: 6.,  7.,  8.,  9 

Spol: Ţ  M 

 

 

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

nato s kriţcem 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 deţelah raste zelenjava (npr. 

paradiţnik) 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. 

1.  Vprašalnik je bil razumljiv.     

2.  Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.     

 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 


