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IZVLEČEK 
 

 

Naravne vire uporabljamo kot da so neomejeni, s tem pa škodujemo sebi, naravi oziroma 

ekosistemom, ki nas obdajajo. Nič ni narobe s tem, da zadovoljujemo svoje potrebe z 

razpoložljivimi viri, če to naše izkoriščanje vsaj toliko omejimo, da ne ogrozimo možnosti 

prihodnjih rodov za njihovo zadovoljevanje potreb. Naravi moramo omogočiti, da se lahko 

nemoteno obnavlja in omogoča življenje tudi naslednjim rodovom. Če želimo, da bi bil 

negativen vpliv na naravo čim manjši, je pomembno, da učenci že v šoli pridobijo dovolj znanja 

za oblikovanje in razvoj primernega odnosa. Odnos do okolja bomo izboljšali, če bomo najprej 

ugotovili, kakšna so stališča, predstave in kakšno je znanje, ki so ga mladi že osvojili. Ena 

izmed metod, s katero lahko to preverimo, je tudi Vennov diagram. Z njim dobimo vpogled v 

obstoječe stanje in hkrati tudi temelj, na katerem lahko gradimo. 

 

V naši raziskavi so vzorec predstavljali učenci šestih in devetih razredov osnovnih šol iz 

Zasavja. Vzorec je bil izbran namensko. Gre za okolje, ki je eno izmed bolj onesnaženih v 

Sloveniji, zaradi rudarstva v preteklosti in tovarn, ki obratujejo še danes. Na omenjenem vzorcu 

smo tako želeli preveriti kako vzgoja za trajnostni razvoj deluje v praksi, ko smo ugotavljali, 

kaj za posameznika pomeni okolju škodljiva oziroma okolju prijazna dejavnost.  

S pomočjo uporabe Vennovega diagrama smo poskušali ugotoviti, kako učenci pojmujejo 

okolju prijazne in škodljive človeške dejavnosti s pomočjo fotografij. Za raziskavo smo 

uporabili trinajst različnih fotografij, ki so lahko predstavljale za okolje škodljivo, neškodljivo 

dejavnost oziroma oboje hkrati. Izbrali smo sledeče fotografije: pomaranča, škropljenje dreves, 

banane, pokajen cigaret, otrok s telefonom, invazivna vrsta, otroci na kolesih, javna 

razsvetljava, frizer, knjiga, jabolka, elektrarna, skodelica. Le te so učenci razporedili v Vennov 

diagram. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci pogosteje opažali okolju škodljive dejavnosti in 

se o njih manj pogovarjali.  

 

Menimo, da lahko učitelj z uporabo Vennovega diagrama dobi dober vpogled v same predstave 

učencev, kot tudi znanje in stališča ter konec koncev tudi odnos posameznika do okolja. Na 

podlagi ugotovljenih primanjkljajev lahko s poglabljanjem znanja učencev, pomembno vpliva 

na naravo. 

 

KLJUČNE BESEDE: učenci, varstvo okolja, trajnostni razvoj, Vennov diagram, predstave, 

stališča, znanje 
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ABSTRACT 
 

 

The exploitation of natural resources without considering their impermanents, is harmfull for 

both the humanity and the ecosystems within which we reside. There is nothing wrong with 

using resources for our needs, but in doig so we must consider our future generations and their 

ability to prosper in the same environment as we did. In order to minimize the negative impact 

on the enironment we must convey the knowledge to our students at an early age, for them to 

develop their own opinion about the matter. To achive optimal knowledge transfer we must 

first determine students' current views, ideas and understanding regarding nature. To geta n 

insight in to current knowledge a good method is using a Venn diagram. 

To asses the influence of sustainable development education we chose a sample among the 

students of 6th and 9th grade elementary schools from Zasavje. The individuals were 

deliberately choosen from this region, it being the most polluted due to minning and industry. 

The subjets were asked about their stance on environmentaly friendly or harmfull activity, with 

instructions to place 13 pictures portraying different objets in to a Venn diagram. The pictures 

were as follows: orange. Spraying of pesticides on trees, a child with a phone, bannanas, a 

ciggarette butt, invasive species. Children riding bicycles, street lights, hairdresser, book, apple, 

power plant and a cup. The results showed children noticing harmfull activities more than not, 

but were not willing to disscus their decision. 

It is our opinion that by using Venn diagrams a teacher is able to get an insight in pupils' 

knowledge and views towardws the environment. On the basis of found knowledge gaps we 

can devise a study plan to better the understanding of the environmental hazzards and 

theirbefore help the environmetn. 

 

KEY WORDS: students, environmental protection, sustainable development, Venn diagram, 

ideas, opinions, expertise 
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UVOD 
 

 

Narava nam daje dom, varno zavetje, omogoča nam življenje, kot ga poznamo. Vendar ji 

v enaindvajsetem stoletju nemalokrat vračamo s pretiranim izkoriščanjem njenih virov in 

degradacijo naravnega okolja. Tako kot človek vpliva na okolje, tudi okolje vpliva na 

človeka.  

 

V magistrskem delu smo raziskali, kako učenci razumejo posamezne fotografije, ki 

predstavljajo za okolje škodljive in neškodljive dejavnike. Na podlagi rezultatov smo 

ugotavljali, kakšno je njihovo znanje, stališča in predstave o okolju. Osredotočili smo se na 

to, kako vzpodbuditi in razvijati predstave, znanje in stališča do varstva okolja ter do 

koncepta trajnostnega razvoja v družbi.  

 

Učenci so tisti, pri katerih moramo spodbujati ekološko zavest ter jih poučevati o 

primernem odnosu do okolja in prav to nas je spodbudilo, da raziščemo, kakšen je njihov 

odnos do okolja in kako ga dojemajo. Zanimalo nas je, kaj vidijo kot okolju škodljivo in 

kaj kot okolju prijazno ravnanje. 

 

Odločitev za raziskavo temelji na odkrivanju dojemanja okoljskih problemov pri učencih. 

Hkrati želimo s svojo raziskavo vsaj nekoliko pripomoči k temu, da bi videli, kje so 

pomanjkljivosti na tem področju, ki naj bi jih s poučevanjem poskušali odpraviti. 
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1. TEORETIČNI DEL 
 

 

1.1.  POSAMEZNIK IN OKOLJE 

  

Redko se vprašamo, kaj za nas pomeni okolje. Če citiramo znan rek Alberta Einsteina: 

»Okolje je vse, kar nisem jaz.« Torej vse, kar nas obdaja in vse, kar ima neke svoje 

omejitve, ki jih ne določamo mi, temveč zakon narave. Omejitve ljudje večkrat kršimo, kot 

pa upoštevamo. Nič drugače ni, ko gledamo omejitve, ki nam jih postavlja narava. 

Predvsem ko gre za ekosistemske (Bahor, 2009). Spoštovanje teh omejitev najbolj 

pokažemo s primernim odnosom. Odnos do okolja je pomemben tako za nas kot tudi za 

naše potomce. Kakšen bo odnos posameznika do okolja je odvisno od njegovih predstav. 

Za oblikovanje le-teh je pomemben neposreden stik z naravo in živimi organizmi (Tomažič, 

2009). Ob vsem tem tudi njihovo znanje postane trajnejše in boljše (Prokop idr., 2007). Z 

neposrednim stikom z okoljem, naravo in živimi bitji, ki sestavljajo naše ekosisteme, se 

naučijo primernega odnosa ter izoblikujejo pravilne predstave o okolju. Na podlagi zaznav, 

ki jih dobijo ob posameznem dogodku, potem sklepajo, kaj je dobro oziroma slabo 

(Shepardson, 2002). Otroci in kasneje mladostniki potrebujejo priložnosti za neposredne 

izkušnje na podlagi katerih si bodo ustvarili pravilne predstave in razvili stališča, ki bodo 

privedla do vedenja, ki bo okolju prijazno. To pomeni, da morajo najprej neposredno 

spoznati naravna okolja. Šele kasneje jih lahko vključimo v projekte, s katerimi bodo 

smiselno prispevali k okolju (Chawla & Flanders, 2007).  

 

Kako posameznik gleda na svet okoli sebe in na težave v okolju, je predvsem odvisno od 

njegovega dojemanja okolice (Strmčnik, 1992). Kako bomo poskušali reševati težave, ko 

gre za okolje, je odvisno tudi od naše okoljske pismenosti. Pri tem gre za sposobnost 

posameznika, ali zna opazovati, kakšno je »zdravje« okoljskih sistemov in ali ima željo, da 

se nauči, kako ohraniti okolje, kaj narediti, da se bodo razmere izboljšale, če pride do 

pomanjkanja in neravnovesja v naravi. Pomembno je, da ta pismenost vodi na raven 

socialne pismenosti (Iqbal idr., 2015). Vendar je pot od zavedanja o tem, kakšna je okoljska 

problematika, pa do dejanskega okolju prijaznega vedenja, dolgotrajna. 

 

Sama kakovost okolja se zaradi posameznikovega vedenja slabša (Polajnar Horvat, 2015). 

Ključ do uspeha so namreč dejanja in ne zgolj namen, ki teži k izboljšanju razmer v okolju. 

Zaskrbljujoči so podatki raziskav, ki med drugim kažejo na to, da o konkretnem reševanju 

okoljskih problemov razmišlja le ena petina prebivalstva (Smrekar 2006 in 2011). Dobro 

je, da se zavedamo, da je od nas odvisno, kakšno bo okolje, v katerem živimo. Naša naloga 

je, da se trudimo in ustvarjamo okolje, ki bo imelo trajnostni značaj in ne bo namenjeno le 

nam, temveč tudi našim potomcem (Blagojević in Đorđević, 2013).  

Veliko težavo pri tem predstavljamo pravzaprav ljudje in naš način življenja, ki je vse bolj 

v nasprotju z naravo in njenimi načeli. Ljudje imamo vse večje materialne želje in na drugi 

strani antropocentrični pogled na svet. Vpliv na okolje je tako zaradi vse večjih posegov 

vanj, vse bolj izrazit (Polajnar Horvat, 2015). 
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1.2. VPLIV ČLOVEKOVEGA DELOVANJA NA OKOLJE 

 

Danes je človek postal glavna gonilna sila v globalnih spremembah (Plut, 2004). V 

preteklosti so prav tako vplivali na svoje okolje, tako kot vplivamo mi. Le, da je bil njihov 

vpliv manjši in bolj občasnejši (Sauro, 2006). Vse to obremenjevanje in izkoriščanje okolja 

ter posledice človekovega delovanja na okolje so privedle do zmanjšanja zalog 

neobnovljivih virov, preseganje zmožnosti narave, da se obnavlja, izginjanje naravnih 

habitatov, onesnaževanje okolja, zmanjšanje biodiverzitete, večanje količine ozona, itd. 

(Polajnar Horvat, 2015). Do sprememb v izkoriščanju narave in virov, ki nam jih le ta 

ponuja, pa je prišlo ob političnih spremembah. Najbolj korenite spremembe sta prinesli 

urbanizacija in industrializacija (Sauro, 2006). Čeprav človek dejansko vpliva na okolje že 

od kar se zaveda svojega primata. Samo obremenjevanje se je tako pričelo okrog 10.000 let 

nazaj, ko je travnike ter druge naravne ekosisteme človek začel spreminjati v kmetijske 

površine (Polajnar Horvat, 2015). Mesta so se širila, travniki in gozdovi pa so pričeli 

izginjati. Industrija je sicer prinesla nova delovna mesta, a na drugi strani ogromne 

negativne vplive na okolje.  

 

V današnjem času lahko rečemo, da smo zaradi svojega nepremišljenega ravnanja, kot tudi 

ravnanja naših prednikov, v ekološki krizi. Vprašanje pa je ali se le te zavedamo. Ljudje 

smo prepričani, da se ekološke probleme lahko reši z vso tehnologijo, ki jo imamo dandanes 

na razpolago. Naše izkoriščanje virov je privedlo do tega, da so ljudje postali dominantni 

nad naravo, ki omogoča življenje (Bahor, 2009). Večinoma imamo razvito zmotno 

mišljenje, ki se nanaša na dejstvo, zakaj bi kot posameznik prispeval za okolje, če tega ne 

počno tudi ostali. Zaradi tega smo ujeti v tako imenovano zanko kolektivne okoljske apatije 

(Polič, 2002). Če želimo, da se bo odnos do narave oziroma do izkoriščanja njenih virov 

spremenil, je pomembno, da že otroci in kasneje mladostniki postanejo zgled drug drugemu 

po svojem vedenju. Tu ima velik pomen okoljska participacija. Preko aktivnosti morajo 

učenci prejeti dovolj priložnosti, da bodo znali oblikovati strategije za reševanje težav. 

Torej kot primer, da bodo razvijali načrt, kako zadovoljiti svoje potrebe in s tem zmanjšati 

porabo virov, ki nam jih narava omogoča (Chawla in Flander, 2007).  

 

Ljudje smo tako imenovani preoblikovalci okolja. Torej preoblikujemo s svojimi dejanji 

okolje, v katerem živimo. Razlog tiči v naraščanju števila prebivalstva, kar pa privede do 

večje porabe naravnih virov (Plut, 2008). Zato se nam zdi pomembno, da bomo kot celotna 

družba znali prepoznati, katere dejavnosti človeka so okolju prijazne in katere škodljive. In 

s pomočjo te sposobnosti bomo lahko živeli čim bolj trajnostno oziroma okolju prijazno. 

Okolju prijazno vedenje in ozaveščenost sta namreč temelj družbe, ki je trajnostno 

ozaveščena (Polajnar Horvat, 2015). Pri tem je pomembno zaznavanje kot tudi 

razumevanje in zavedanje problemov, ki se pojavljajo v povezavi z okoljem. Posameznik 

naj bi si čim bolj prizadeval k razreševanju le teh okoljskih problemov (Rojšek, 1987). 

Poznati moramo, kako to doseči,  osnova je že poznavanje osnovnih ciljev varstva okolja. 

Ti poudarjajo, da je potrebno preprečiti in zmanjšati obremenjevanje okolja, ohranjati in 

izboljšati kakovost, trajnostno uporabljati naravne vire, zmanjšati uporabo energije in 

povečati uporabo virov energije, ki so obnovljivi, odpravljati posledice obremenjevanja 

okolja, izboljšati porušeno naravno ravnovesje ter ponovno vzpostaviti njegove 

regeneracijske sposobnosti, povečati snovno učinkovitost proizvodnje in potrošnje, 

opuščati in nadomeščati uporabo nevarnih snovi (Zakon o varstvu okolja, 2006). 
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Ljudje imamo torej na okolje velik oziroma prevelik vpliv. Naravi ne dajemo časa, da bi si 

opomogla in se obnovila. Izkoriščanje je preveliko. To je dobro opisal Hardin v svoji tako 

imenovani tragediji skupnega pašnika. Pet kmetov si deli pašnik. Vsak izmed njih ima enak 

del in na njem 2 ovci. Vsak ustvarja dobiček in stremi k temu, da bi ga imel čim več. Zato 

se eden od njih odloči, da bo dodal eno ovco. To pomeni, da se njegov dobiček nekoliko 

poveča v primerjavi z dobičkom, ki ga ustvarjajo ostali. Vendar imajo vsi enako škodo in 

posledice. Zato se tudi ostali odločijo, da si bodo povečali dobiček in še bolj izkoristili vire, 

ki so jim na razpolago. A ker je obremenitev in izkoriščanje površine preveliko, pride do 

degradacije pašnika. Naravni vir, ki je sicer obnovljiv, so preveč izkoriščali, zato se ni 

mogel več obnavljati. (Hardin, 1968). Ta primer nam lepo ponazori, kaj se lahko zgodi z 

vsemi viri, ki jih bomo zaradi našega delovanja preveč izkoriščali. Ljudje se večinoma 

zavedamo, da imajo naša dejanja izkoriščanja virov in onesnaževanja okolja negativne 

posledice, vendar le to pripisujejo širši družbi. Torej za onesnaževanje in okoljske probleme 

ni odgovoren posameznik, temveč celotna družba (Malačič, 2007). 

 

IPAT model je primer, ki opisuje, kaj vse prinaša vpliv na okolje. Predstavlja zunanje 

dejavnike in gonilne sile, ki omogočajo trajnostno delovanje človeka v okolju (Polajner, 

Horvat 2015). Ključno je, da učenci razumejo, da vsakršno takšno vedenje dolgoročno 

prinaša pozitivne posledice. Kot kažejo raziskave se ljudje ne zavedajo ravno kaj in kakšno 

naj bo njihovo vedenje do okolja.  Pomembno je, da pride pri posamezniku do razumevanja, 

kakšen je negativen vpliv in posledica njegovih dejanj na okolje. 

 

I = P x A x T 
 

Pri čemer I pomeni celotni vpliv, P predstavlja populacijo, A predstavlja obilje. T 

predstavlja tehnologijo  (Steg in Vlek, 2009). 

 

 

1.3. EKOLOŠKI ODTIS 

 

Znanstveniki so poskušali razviti čim več strategij, s katerimi bi ljudi vzpodbudili k okolju 

prijaznemu vedenju (Polajnar Horvat, 2015). Ugotavljajo, da celoten vpliv na okolje lahko 

zmanjšamo. K temu lahko med drugim pripomoremo tudi tako, da si izračunamo svoj 

ekološki odtis in preverimo, kakšen je naš kolektivni vpliv na okolje. Kalkulator nam to 

izračuna na podlagi naših potreb, ki jih imamo. Cilj tega pa je, da bi bili bolj vzdržni pri 

porabi virov, ki so omejeni. Ekološkega odtisa ne ohranjamo v okviru mej, ki so še 

sprejemljive, zato prihaja do neravnovesja med dvema področjema: na eni strani 

povpraševanje, ki presega drugo stran, torej zmogljivost samoobnavljanja virov. 

Za Slovenijo je znan podatek, da ekološki odtis posameznika znaša 5,2 gha/osebo, kar je 

več kot je evropsko povprečje (4,7 gha/osebo). Ugotavljajo, da je povpraševanje po virih 

kar dvakrat večje, kot pa je biološka zmogljivost. Največja obremenitev za okolje je 

prevelika raba virov, ki spadajo med tako imenovane neobnovljive vire energije, torej 

fosilna goriva. Pri ekološkem odtisu gre za površino zemljišča, ki ga prebivalstvo potrebuje, 

da lahko ohranja svoj način življenja. V ekološki odtis sodijo tudi izpusti ogljikovega 

dioksida in velikost površine morja. Spremljamo lahko primerjavo med biološko  
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produktivnostjo površine v primerjavi z vsemi površinami, ki so nam na voljo, vključno z 

morjem. Odtis nam pokaže, kako hitro izkoriščamo razpoložljive vire in kakšna je količina 

odpadkov, ki pri tem nastanejo. Pri izračunu uporabimo sledeče: energetika, naselje, les in 

papir, hrana in vlakna, morska hrana. Njegova naloga je, da primerja, kako hitro lahko 

narava absorbira te odpadke in pripravi nove vire. Pri računanju upoštevamo še sledeče 

vidike: ogljični odtis, pozidana zemljišča, gozd, obdelovalna zemljišča in pašnike ter 

ribištvo (Arso, 2013). 

 

Spodnja slika prikazuje ekološki odtis v Sloveniji, nekaterih evropskih državah, ZDA in 

Združenih arabskih emiratih iz leta 2008. 

 

 
 

Slika 1: Primerjava ekološkega odtisa med državami          Vir: Arso, 2013 

 

Slovenija je po ogljikovem odtisu v primerjavi z drugimi državami v vrhu. Njen odtis znaša 

3,3 gha/osebo. V primerjavi z Združenimi arabskimi emirati je Slovenija na boljšem v 

pogledu ekološkega odtisa. To lahko pripišemo predvsem razvoju države, ki je hitrejši. 

Kljub temu ima Slovenija še vedno preveliko porabo in izrabo virov, ter prevelik vpliv na 

okolje (Arso, 2013). 
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1.4. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POSAMEZNIKOVO DOJEMANJE 

OKOLJA 

 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se pričeli znanstveniki ukvarjati z motivi, ki 

vplivajo na to, kakšno je vedenje posameznika v okolju (Hrovat Polajner, 2015). Družba 

otroke že zelo kmalu pričenja poučevati o tem, kaj je za okolje, v katerem le ta živi, dobro 

in kaj slabo. Na primer: tovarne so škodljive, saj izpuščajo škodljive pline v okolje. Smeti 

se ne razgrajujejo same, zato jih odlagamo v za to primeren koš in še bi lahko naštevali. 

Torej kot glavni dejavnik, ki vpliva na dojemanje okolju prijaznega oziroma škodljivega, 

je njegovo okolje oziroma starši in družba, iz katere le-ta izhaja (Pitman in Daniels, 2016). 

Na tem mestu se nam poraja vprašanje. Kako naj otrok razume, da je tovarna škodljiva, če 

pa na drugi strani daje službo njegovim staršem? V takšnem primeru se otrok znajde v 

dvomih. Prepoznavanje okolju prijaznih oziroma škodljivih dejavnosti je zato težje, saj 

nanj vplivajo predvsem različni dejavniki, ki prihajajo iz njega samega, kot tudi iz 

njegovega okolja (Polajner Hrovat, 2015). Dobro je, da so starši ekološko ozaveščeni. To 

v širšem pogledu pomeni, da so njihova dejanja v povezavi z okoljem premišljena, saj nanje 

vpliva človekovo zavedanje o njihovem razmerju do narave ter okolja (Kirn, 2004).  

 

Dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo dojemanje so notranji in zunanji. Pri tem so 

notranji dejavniki stališča, norme, vrednote itd. Zunanji dejavniki pa so opisani v modelu 

IPAT, katerega smo že predstavili.  

Skrb za okolje se prične pri vsakem posamezniku oziroma v njegovi zavesti. Pomembno 

je, da razvije ekološke vzorce vedenja in slednje prenese tudi na ostale družinske člane in 

ostalo potomstvo (Melačič, 2007).  

 

Ali imajo družba in vrstniki vpliv na posameznika in na njegovo dojemanje okolju 

prijaznega in škodljivega vedenja? Durkheim poudarja, da je posameznik podrejen družbi, 

torej to kar veleva družba, posameznik stori. Če družba veleva, da se bodo odpadki ločevali, 

saj je odlaganje odpadkov skupaj okolju še bolj škodljivo kot ločevanje le-teh, bo 

posameznik to moral sprejeti, ne glede na to kaj o tem meni on sam. Trdi tudi, da 

posameznikova volja ni odvisna od njega samega, temveč od družbenih dejstev, ki njegovo 

voljo določajo (Andolšek, 1995). 
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Slika predstavlja strukturo dejavnikov, ki vplivajo na posameznika in njegovo dojemanje 

okolja. Gre za preplet različnih dejavnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: Shema dejavnikov, ki imajo vpliv na posameznika Vir: Gatersleben in Vlek, 1998  
 

Okolje, iz katerega prihajamo, ima nedvomno vpliv na naše dojemanje. Če nam tovarna, ki 

ima močan negativen vpliv na okolje, daje službo in omogoča preživetje naše družine, 

bomo nanjo gledali drugače. Posameznik, ki je visoko izobražen in zaposlen na primer na 

nekem naravovarstvenem inštitutu, pa bo v podjetju videl negativen vpliv na okolje, ki bi 

ga morali  odstraniti. Družbeni status oziroma okolje je zato eden izmed dejavnikov, ki 

pogojujejo naše dojemanje človekovih dejavnosti v okolju (Pitman in Daniels, 2016). 

Raziskave kažejo, da izobraženi hitreje zaznajo vpliv negativnih dejavnosti na okolje 

oziroma okoljske probleme (Davis, 1955). 

 

Odnos med posameznikom in okoljem, torej dejavniki, ki vplivajo na to, kako dojemamo 

okolje, v svojih teorijah poudarjajo še drugi avtorji. Teorija načrtovanega vedenja je 

nadaljevanje oziroma dopolnitev teorije razumne akcije. Le-ta predstavlja temeljne 

komponente, ki naj bi vplivale na odločitve posameznika in te vodijo v določeno vedenje. 

Vedenjska prepričanja pomenijo neko pričakovanje, da bo posameznikovo vedenje na  
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koncu pripeljalo do določenega izida. Pri tem gre predvsem za subjektivno oceno. Stališča 

do vedenja, ki jih ima bodisi posameznik bodisi družba, določajo stopnjo pozitivnosti 

oziroma negativnosti nekega določenega ravnanja. Ko govorimo o normativnih 

prepričanjih, govorimo o normah, ki se jim želi posameznik prilagoditi, celo podrediti. Te 

norme običajno določa njemu ljuba oseba. Subjektivna norma je tista, ki si jo postavi 

posameznik, na podlagi pričakovanj drugih ljudi. Kontrolna prepričanja v modelu 

predpostavljajo, kakšna so posameznikova mnenja o prisotnosti dejavnikov, ki ali 

omogočajo ali pa celo prepovedujejo, da do določenega vedenja pride. Zaznana vedenjska 

kontrola kot ena izmed komponent vključuje, kakšno je mnenje posameznika glede njegove 

kompetentnosti, da bo neko določeno vedenje izvedel. Dejanska vedenjska kontrola 

vključuje tako spretnosti, kot tudi vire in druge pogoje, ki omogočajo, da se posameznikovo 

vedenje izvrši. Pri vedenjski nameri pa govorimo o tem, kakšna je stopnja motiviranosti za 

neko dejanje oziroma vedenje. Vedenje se sproži le v primeru, ko sta tako namen kot tudi 

zaznana vedenjska kontrola, močno izraženi (Ajzen, 1991). 

 

 

1.5. ZNANJE IN STALIŠČA 

 

Stališče posameznika naj bi bilo po mnenju strokovnjakov pred dispozicija za 

posameznikov odziv. Kakšen je tako imenovani odziv je med drugim posledica samega 

oblikovanja stališč. Na oblikovanje med drugim vpliva celoten proces pomnjenja 

naravoslovnih vsebin. Potrebno je upoštevati vse tri komponente, ki stališča sestavljajo. 

Neposredna izkušnja z organizmi, predmeti, ljudmi itd. ima pomembno vlogo pri tem, da 

se izoblikujejo v pozitivno smer. Za otroke je pomembno, da imajo možnost neposrednega 

stika z živimi organizmi, ki jih obdajajo (Tomažič, 2009). Saj se med drugim pri 

neposrednem stiku izoblikuje tudi prva komponenta-spoznavna ali kognitivna. Le ob 

neposrednem, direktnem stiku lahko posameznik pridobi vsa znanja o nekem objektu. 

Glede na ta znanja se nato izoblikujejo stališča (Shet, Mittal, Newman, 2000). Njihova 

sklepanja tako temeljijo na podlagi zaznav pridobljenih ob neposrednem dogodku 

(Shepardson, 2002). Ko se posameznik odloča ali je neko dejanje za okolje dobro ali slabo, 

pravzaprav govorimo o drugi komponenti stališč. Govorimo o čustvenem odnosu, ki ga ima 

posameznik do objekta. Zato je druga komponenta, ki sestavlja stališča čustvena ali z drugo 

besedo emocionalna komponenta (Mummel, 1999).  

 

Neposredna izkušnja je torej potrebna tako za oblikovanje stališč kot tudi za osvojitev 

znanja. Če želimo, da bo pridobljeno znanje učencev čim bolj kakovostno in trajnejše, je 

pomembno, da se učenci učijo z izkustvenim učenjem z živimi bitji (Tomažič, 2009). Torej 

učenci morajo videti preko izkustvenega učenja, kakšen vpliv imajo negativna dejanja 

človeka na okolje, da jih bodo razumeli. Izkustveno učenje je pomembno tudi pri tretji 

komponenti stališč, ki poudarja pomen aktivnosti oziroma aktivnega odnosa. Torej, da 

posameznik v odnosu do nekega objekta tudi nekaj naredi (Damnjan, 1999). Če želimo, da   

bodo njihova stališča okolju prijazna in bodo razumeli okolju škodljiva vedenja, se moramo 

zavedati tudi vpliva drugih dejavnikov. Omenjeni dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo 

oblikovanje stališč so oblika izkušnje, znanje, ki ga ima posameznik, njegova osebnost, 

odnos, ki ga ima do samega sebe ter tudi pripadnost skupinam (Rimahazi, 2014). 
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Model iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja opisuje povezavo med znanjem, stališči in 

okolju prijaznim vedenjem (Kollmuss in Agyeman, 2002). Znanje o okolju in o 

problematiki v povezavi z njim je predpogoj, ki omogoča razvoj stališč, ki so primerna do 

okolja in do vsega kar je z njim povezano. V posameznikovo okolju prijazno vedenje vodijo 

tako znanje, kot tudi stališča (Brugges, Harrison, Filius, 1998). V preteklosti so dosegli, da 

so z seznanjanjem javnosti o okoljski problematiki povečali zaskrbljenost družbe za okolje. 

Ob tem so ljudje tudi pričeli razmišljati o sanacijah degradiranega in uničenega okolja 

(Polajnar Horvat, 2015). Vendar so z raziskavami v kasnejšem času ugotavljali, da ti modeli 

ne držijo v celoti oziroma za vsakogar. Pravilna oziroma pozitivna stališča do okolja, ne 

vodijo vedno do okolju prijaznega vedenja (Geller, 1981). 

 

 

1.6. OKOLJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

Kako naj bi potekalo poučevanje o okolju je za marsikoga uganka. Strokovnjaki menijo, da 

je poučevanje o okolju nekaj celovitega. Ko se ga lotimo je glavna ovira tradicionalni šolski 

sistem. Le-tega namreč odlikujeta tako imenovana disciplinarna specializiranost ter 

analitično-eksperimentalna metodologija. Obe omenjeni metodologiji se kažeta skozi 

disciplinarno razdrobljen šolski predmetnik in kvantitativen način tako poučevanja kot tudi 

preverjanja znanja. Kot glavno težavo izpostavljajo odsotnost povezovanja med predmeti 

ter premajhen poudarek na sami kvaliteti razumevanja. Torej ali učenec pridobljeno znanje 

razume in če pri njem le-to spodbudi neko samostojno razmišljanje o okoljskem problemu 

(Bahor, 2009). Ko govorimo o okoljskem izobraževanju je predvsem pomembno, da je 

poudarek na doživljanju, na izmenjavi, uživanju, kreativnosti kot tudi občutljivosti 

(Wagner idr., 2011).  

 

Zavedati se moramo, da je ključ do uspeha ustvariti družbo, ki bo čim bolj trajnostno 

usmerjena. Vendar doseganje trajnosti ni končni cilj, temveč gre za dolgotrajen proces, kjer 

poskušamo doseči ravnovesje med sledečimi področji: materialno blagostanje, zdravo 

okolje ter socialna varnost (Špes, 2008). Okoljsko izobraževanje ima tudi pomanjkljivosti. 

Težava se kaže predvsem v preveliki razdrobljenosti in specializiranosti. V prihodnje bi 

bilo dobro uvesti bolj celosten pristop za boljše rezultate pri okoljskem izobraževanju 

(Polajner Horvat, 2015).  

 
Če se mladim znanje podaja le disciplinarno, potem se jih ne izobražuje v smeri, da bodo 

odrasli v odgovorne in ekološko pismene državljane, ki si bodo prizadevali za trajnostno 

življenje. Smernice vzgoje in izobraževanja poudarjajo, da mora celotno izobraževanje biti 

usmerjeno v to, da se učence ozavešča o njihovi odgovornosti do rodov (Bahor, 2009). 

Velik problem je predvsem, da se naučimo vrednot do okolja. Glavna vrednota naj bi bila 

razumevanje narave in uživanje v njej. Vendar se tu pojavi konflikt, saj je človekova 

vrednota tudi to, da teži k povečevanju svojega bogastva (Callenbach, 2005). To pa ima 

negativne posledice za naravo oziroma okolje. Razvoj okoljske participacije je zato 

ključnega pomena pri odnosu do okolja in pri oblikovanju človekovih vrednot. To pomeni, 

da bo posameznik razvil strategije za spodbujanje, kot tudi dvig kompetenc, da bo začel 

sprejemati okoljsko pomembne odločitve (Monroe, 2000). Doseči želimo, da bo 

posameznik znal ustrezno presoditi ali je njegovo ravnanje ustrezno, hkrati pa da bo to 

presojo znal širiti tudi v njegovem odnosu do ekosistemov, do živali in rastlin, narave v  
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splošnem pomenu (Kirn, 2004). Pri učencih je pomembno, da začutijo, da so pomembni za 

okolje in da se okoljska vprašanja tičejo tudi njih. To pomeni, da imajo do njih določene 

pravice, kot tudi dolžnosti (Chawla & Flanders, 2007).  

 

Za izobraževanje, ki bo spodbujalo razvoj okoljske participacije, je pomembna okoljska 

vzgoja. Sama potreba po okoljski vzgoji se je pojavila na konferenci organizacije 

UNESCO, leta 1977 v Tibilisiju. Predstavlja temelj raziskovanja ter spoznavanja 

raznovrstnih vidikov med povezanostjo človeka in okolja (Golob, 2009). Pri okoljski vzgoji 

se obravnava odnose, ki so kompleksni. Odnose med okoljem, gospodarstvom in družbo. 

Naloga tovrstnega izobraževanja je predvsem povezovanje med naravoslovnimi, 

tehničnimi in družboslovnimi vidiki. Nanaša se med drugim tudi na razumevanje in 

razreševanje okoljskih problemov (Polajnar Horvat, 2015).  

 

Cilji okoljske vzgoje in omenjenega izobraževanja so preplet čustvenih, spoznavnih, 

dejavnih vidikov, znanja, vrednosti kot tudi stališč (Marentič Požarnik, 1996). Če učenci 

pridobijo znanje, a to ni osmišljeno z vrednotami in čustvi, potem ne bomo dosegli, da bo 

njihov odnos do okolja prijazen in da bi prišlo pri njih do ustreznega ukrepanja, ko se bodo 

soočili z okoljskimi težavami (Polajner Horvat, 2015). Ključno je, da dosežemo, da učenci 

preidejo iz zavedanja do dejanskega okoljskega vedenja. Vendar je to osmišljanje, če ga 

lahko tako imenujemo, dolgotrajno (Geller, 2002). Torej od besed k dejanem. 

 

 

1.7. TRAJNOSTNI RAZVOJ IN EKOLOŠKA PISMENOST 

 

Ko govorimo o trajnosti, o trajnostnem razvoju družbe in hkrati tudi o trajnostnem 

izkoriščanju virov, ki jih imamo, je pomembno, da razumemo omenjene pojme. Kajti 

razumevanje teh pojmov je del ekološke pismenosti posameznika (Bahor, 2009) V 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila zamisel o trajnostnem razvoju (Plut, 

2010). Gre za poudarek na varovanju okolja, doseganju enakosti družbe, povezanosti in 

trajno blaginjo v gospodarstvu (Kos, 2004). 

 

 

1.7.1. Trajnostni razvoj 

 

S samim izrazom trajnostni razvoj se prvič srečamo v Strategiji ohranitve sveta iz leta 1980 

(Kopač, 2014). Ljudje izkoriščamo naravne vire, ki so nam na razpolago. To je načeloma 

pravilno in razumljivo, a je pri tem ključnega pomena, da upoštevamo nosilnost našega 

planeta (Kopač, 2014). Cilj trajnostnega razvoja je vzgoja za trajnostni razvoj, katere 

namen je, da gledamo na jutri, kot na dan, ki pripada vsem, ali pa nikomur (Ministrstvo za 

šolstvo in šport, 2007). Pomembna je etika v odnosu do naše narave in okolja (Dervarič, 

2014).  

 

Definicija trajnostnega razvoja, ki jo priznava Slovenija poudarja, da gre za razvoj, ki 

temelji na zadovoljevanju potreb do te mere, da se ne ogrozi prihodnjih generacij pri 

zadovoljevanju njihovih potreb (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007). Tako sam razvoj 

kot tudi njegova praksa temeljita na vzpostavitvi ravnotežja med posameznikom in 

njegovim okoljem (Dervarič, 2004). Trajnostni razvoj se usmerja na različna področja: mir,  
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etiko, človekove pravice, upravljanje naravnih virov, varstvo okolja, razvoj mest in 

podeželja itd. (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007). Pomemben poudarek je predvsem na 

dejstvu, da se ohranja tako biološka raznovrstnost, kot tudi naravna (Dervarič, 2004).  

 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj poudarja različne cilje. To je pedagoški proces, 

kjer se izpostavlja odnos med človekom in naravo ter se rešuje tako aktualna kot tudi 

bodoča okoljska vprašanja (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007). 

 

 

1.7.2.  Kako učence vzpodbuditi k trajnostnemu vedenju 

 

Lahko je govoriti o teoriji, o vzgoji za trajnostni razvoj. O tem, kaj in kako moramo ravnati. 

Vprašanje pa je ali to v praksi resnično deluje. Ali učenci zahvaljujoč tovrstnemu 

izobraževanju živijo bolj trajnostno in v smeri večje ohranitve virov za prihodnje rodove?  

Vsekakor je potrebna sprememba celotnega mišljenja. Od vzpostavitve načel, do 

spremembe stališč vsakega posameznika (Palmer in Neal, 1994). Učence bomo najbolj 

spodbudili k trajnostnemu vedenju z aktivnim učenjem. Pri tem gre za dejansko 

spremembo, ki se zgodi v učencu samemu (Grace in Grawestock, 2008). Gardner (2007) 

poudarja, da je naloga učiteljev, da pri učencih poskrbijo za razvoj različnih umov: 

spoštljivi, etični, disciplinarni, kreativni in sintezni. Učence bomo k aktivnemu 

trajnostnemu vedenju spodbudili z njihovim samostojnim delom. V to smer so 

izobraževalne ustanove napredovale. Če primerjamo tradicionalen način dela v 

izobraževalnih ustanovah z aktivnim delom je opazen velik napredek. Med drugim gre pri 

aktivnem delu za naslednje: učenec je aktiven, naloga učitelja je zgolj usmerjanje procesa. 

Zato jih bomo najbolj spodbudili tako, da bodo prepuščeni sami sebi in bodo morali aktivno 

reševati okoljske probleme. Le tako bo njihovo vedenje bolj trajnostno. Za trajnostno 

vedenje je pomembno tudi razumevanje varstva narave. Torej, da je pomembno 

preventivno ukrepanje, ki omogoča ohranjanje narave kakršna je (Lah, 2002).  

 

 

1.7.3. Ekološka pismenost 

 

Če želimo, da bo naša družba živela v sožitju z naravo in bo njeno ravnanje trajnostno, je 

pomembno, da postanemo ekološko pismeni. To pomeni, da razumemo naravne sisteme 

(Bahor, 2009). Pri tem želimo razumeti, kako in na kakšen način so organizirani ekosistemi 

in kako potencialno uporabljati njihove vire ter hkrati oblikovati trajnostno družbo (Bahor, 

2009). Namen te družbe ne bo uničevanje okolja, v katerem živi (Orr, 1992). Gre za 

izobraževalno paradigmo, katere namen je združevanje sistemskega mišljenja, holizma, 

kompleksnosti in trajnosti. Vse to naj bi pripeljalo do bolj sistematičnega reševanja 

okoljskih težav. Njen namen je bolj globoka transformacija snovi ter procesov, namenjena 

je izobraževanju na vseh ravneh. Ekološko pismen posameznik ima na eni strani 

prizadevanje in na drugi znanje. Razume medsebojno povezanost, hkrati je sposoben iskati 

rešitve za okoljske probleme (Bahor, 2009). Pomembno je razumevanje narave v povezavi 

z družbo in tudi družbe v povezavi z naravo (Kirn, 2004). 
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Za osvojitev trajnega znanja je pri učencih pomembno, da spoznavajo rastline in živali v 

njihovem naravnem prostoru. Torej, da imajo pogost in pristen stik z naravo. To je osnova 

oziroma pred pogoj za razvoj pozitivnega odnosa do narave (Bajd, 2007). 

 

 

1.8. PREGLED TEME V UČNEM NAČRTU DEVETOŠOLCEV IN 

ŠESTOŠOLCEV 

 

Za raziskavo smo izbrali šeste in devete razrede osnovnih šol, ker se tako v šestem, kot tudi 

v devetem učenci srečajo z okoljskimi temami. V šestem razredu spoznajo tematiko: Vplivi 

človeka na okolje, v devetem pa: Vpliv človeka na naravo in okolje. Tako lahko 

primerjamo, kako se razumevanje okoljskih tem razlikuje med šestimi razredi, ki pridobijo 

v okviru naravoslovja neko določeno znanje (operativni učni cilji), ter nato še kakšno je 

njihovo razumevanje okolja v devetem razredu, ko je njihovo znanje še boljše in razširjeno. 

Tabela  prikazuje, kaj naj bi učenci na obeh stopnjah osvojili in to nam je v pomoč pri 

razlagi njihovega razumevanja problematike.  

 

Preglednica 1: Primerjava učnega načrta 6 in 9. r. 

 

ŠESTI RAZRED DEVETI RAZRED 

V šestem razredu se učenci z naravo srečajo pri 

predmetu naravoslovje. S temo okolje se 

srečajo v vsebinskem sklopu: VPLIVI 

ČLOVEKA NA OKOLJE. 

Operativni učni cilji narekujejo, kaj naj bi 

učenci o samem vplivu človeka na okolje 

izvedeli v šestem razredu: 

 

V devetem razredu pa se učenci z 

okoljskim izobraževanjem srečajo 

tudi pri sklopu Vpliv človeka na 

naravo in okolje. 

 

1.) Pomen učinkovitega izkoriščanja 

naravnih virov surovin in energije 

Učenci: 

-spoznajo problematiko omejenosti in 

prekomernega izkoriščanja naravnih virov vode, 

surovin in goriv ter se zavedajo nujnosti 

gospodarnega ravnanja z njimi 

-razumejo pomen učinkovitega ravnanja z 

energijo, utemeljujejo potrebo po zmanjševanju 

porabe energije in ugotavljajo načine varčevanja 

z energijo 

-spoznajo, da moramo pri vrednotenju 

učinkovitosti in posledic izkoriščanja naravnih 

virov upoštevati poleg ekonomskih tudi 

okoljske kriterije (npr. onesnaževanje 

ozračja,…) 

-razumejo, da pridobivanje in predelava 

energetskih in drugih naravnih virov vplivata na 

okolje 

Operativni učni cilji:  

Učenci:  

-spoznajo razliko med ekologijo, 

varstvom narave in okolja 

-razumejo, da biotsko pestrost 

ohranjamo z neposrednim 

varovanjem vse narave in biosfere 

nasploh, s sonaravno rabo krajine in 

trajnostnim razvojem, izjemoma še 

posebej na zavarovanih območjih; 

spoznajo namen (slovenske in 

mednarodne) področne zakonodaje, 

-spoznajo nekatere redke in 

ogrožene vrste v lastnem okolju,  

-razumejo vplive človeka na biotske 

sisteme (organizmi, ekosistemi, 

biosfera) in te vplive raziščejo v 

lastnem okolju (urbanizacija, 

prekomerna raba naravnih virov, 

degradacija in drobljenje 
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-spoznajo, kako lahko sami z ustreznim 

ravnanjem prispevajo k varovanju okolja, in se 

ob tem zavedo pomembnega vpliva vsakega 

posameznika na okolje 

 

ekosistemov, onesnaževanje okolja 

idr.), 

 -spoznajo vzroke in posledice 

nastanka ozonske luknje,  

-spoznajo vzroke in posledice 

globalnega segrevanja (okrepljen 

učinek tople grede),  

-razumejo načela trajnostnega 

razvoja in s svojim ravnanjem 

prispevajo k trajnostnemu razvoju v 

lastnem okolju in se aktivno 

vključujejo v ozaveščanje o tej 

problematiki, 

-spoznajo, da pomembne osebne in 

družbene odločitve temeljijo na 

analizi koristi in tveganja 

(ekonomske in naravovarstvene) ter 

da posameznik preko koristi 

skupnosti koristi sebi (okolje kot 

vrednota),  

-spoznajo, da lahko okolje zaradi 

naravnih vzrokov in človekovih 

dejavnosti vsebuje snovi, ki so 

škodljive za človeka in druge 

organizme, 

-spoznajo, da trajnostni razvoj 

zahteva vzpostavitev standardov za 

spremljanje sprememb v tleh, vodah 

in ozračju ter ukrepov za 

preprečevanje škodljivih sprememb, 

 -spoznajo, da je tveganje, povezano 

s človekovo aktivnostjo, osebni in 

družbeni izziv, saj nepravilna 

analiza posledic določenih 

aktivnosti vodi do podcenjevanja 

tveganja in s tem do škodljivih 

posledic za človeka in naravo ali pa 

do prestrogih preventivnih ukrepov, 

ki so nepotrebno finančno breme za 

posameznika in družbo. 
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2.) Gospodarjenje z odpadki 

Učenci: 

-razlikujejo med komunalnimi in industrijskimi 

odpadki 

-spoznajo logistiko ravnanja s komunalnimi 

odpadki od zbiranja do njihovega procesiranja 

in odpadke opredelijo kot možne sekundarne 

surovine in goriva 

- spoznajo, kako ravnati z odpadki iz 

gospodinjstva, ki so okolju in zdravju škodljive 

(npr. ločenega zbiranja in procesiranja 

odpadkov) 

(vir: učni načrt naravoslovje 6 razred) 

 

 

 

 (Vir: Učni načrt za biologijo deveti razred, naravoslovje 6.r) 
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1.9. VENNOV DIAGRAM 

 

Vennov diagram je metoda, ki nam pomaga ugotoviti, kako učenci zaznavajo v kakšnem 

odnosu so posamezni koncepti (Gunstone in White, 1986). Omenjeni diagram je delo 

angleškega logika Johna Venna.  

Vennov diagram se uporablja v različnih izobraževalnih kontekstih. Med drugim kot 

ilustracija delitev varianc, ki se prekrivajo. Najdemo ga v metodologiji raziskav, kot tudi v 

vseh treh učnih slogih, ki jih poznamo. Pogosto ga učitelji uporabljajo, ko učence poučujejo 

kemijo. 

Med drugim služi kot orodje za natančnejše in boljše iskanje literature po spletnem 

medmrežju. Prav tako pa so ga uporabljali, ko so preučevali dinozavre ter na področju 

jezikoslovja (Gunstone in White, 1986). 

 

 

 

 

 Presek prve in druge množice 

1 množica 2 množica 

 

 

 
 

      Slika 3: Vennov diagram            Vir: Wikipedija 

 

Vennov diagram deluje tako, da predstavimo kakšni so odnosi med posameznimi 

množicami, lahko tudi pojmi. Med dvema skupinama objektov je možnih tudi več odnosov. 

V situaciji, ko dve skupini nimata nič skupnega, oziroma nobenega skupnega dejavnika, se 

lahko zgodi, da je presek obeh množic prazen, če gledamo iz matematičnega vidika. 

Vennov diagram torej predstavljajo posamezniki, ki pripadajo obema množicama, ter 

posamezniki, ki spadajo samo v eno izmed množic, v drugo pa je ne uvrstimo (Sekić, 2011). 
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Primer Vennovega diagrama 

V množico A spadajo živali, ki skačejo, v množico B pa spadajo živali, ki plavajo. Presek 

množic AB pa predstavljajo živali, ki hkrati skačejo in plavajo.  

Naprimer: množica A: kobilica, zajec, kenguru, itd., množica B: krokodil, riba, sipa, ligenj, 

itd., 

množica AB: žaba, itd. 

 

 

ŽIVALI, KI SKAČEJO              ŽIVALI, KI SKAČEJO        ŽIVALI, KI PLAVAJO 

                                                                 IN PLAVAJO        

 

 

 

 

    Slika 4: Primer Vennovega diagrama                            Vir: Avtorica 

 

Presek oziroma prekrivajoči se krogi v diagramu predstavljajo razlike, kot tudi podobnosti 

in povezave med posameznimi zamislimi, koncepti, skupinami in tudi med posameznimi 

kategorijami, ki jih obravnavamo (Microsoft, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kobilica 

 

Zajec 

 

kenguru 

žaba Krokodil 

 

Riba 

 

Sipa 

 

Ligenj 
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2. METODOLOGIJA 
 

 

2.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Enaindvajseto stoletje je stoletje napredkov, tehnologije in velikih uspehov na vseh 

področjih. Žal se to na drugi strani kaže kot negativna posledica v našem okolju. Živimo 

namreč v obdobju, ko nas obdajajo številni okoljski problemi. Strmčnik (1992) navaja, da 

splošen problem današnje družbe, ni v povečanem številu problemov, ki nas obdajajo, 

temveč v našem dojemanju le-teh. Primanjkuje nam znanja o tem, kako reševati predvsem 

okoljske probleme in se z njimi soočati. Znanje o reševanju le-teh je ključno pri ekološki 

pismenosti. Pri tem je pomembno, da znamo dojemati težave in jih reševati.  

 

Raziskave kažejo, da se povečuje odstotek tistih, ki zaznavajo človeške dejavnosti, ki imajo 

škodljive vplive na okolje in zato želijo izboljšati okolje, v katerem živijo. Ugotavljajo, da 

je dojemanje okoljskih problemov odvisno od posameznika in njegovega okolja (Pitman in 

Daniels, 2016). Okolje lahko vpliva na posameznika in ne le obratno, to poudarja tudi 

Ajzenova teorija načrtovanega vedenja (Ajzen, 1991). 

 

Ključna je ozaveščenost, torej zavedanje, da problemi sploh obstajajo oziroma njihovo 

zaznavanje. Zdi se, da je sicer ozaveščenost velika, vendar pa je dojemanje dogajanja okoli 

nas še vedno pomanjkljivo. Vloga šole je pri ozaveščanju zato zelo velika, saj so ravno 

učitelji tisti, ki pripomorejo k pozitivnemu odnosu in pravilnemu ravnanju do okolja (Cutter 

Mackenzie in Smith, 2010). S tem namenom želimo z našo raziskavo spodbuditi učence, 

da bodo znali bolje zaznavati okoljske probleme, jih razumeti in do njih razviti ustrezna 

stališča.  

 

Raziskave v različnih delih sveta ugotavljajo, od česa je sploh odvisna ozaveščenost glede 

okolja. Kaže se, da je okoljska ozaveščenost odvisna od starosti, od izobrazbe posameznika 

in predvsem od družbenega okolja, iz katerega posameznik izhaja, zato morajo učitelji 

upoštevati, da so predstave otrok posledice okolja, iz katerega izhajajo (Singh, 2015). 

Domače okolje, ki je posamezniku, predvsem učencu domače, bo imelo nanj največji vpliv. 

Učenec lahko zato zazna dogajanje v tovarni kot onesnaževanje okolja, medtem ko drug 

učenec v tovarni vidi delovna mesta, ki omogočajo boljše življenje njegovi družini. 

Prepoznavanje škodljivih oziroma okolju prijaznih dejavnosti, ki so posledica človekovega 

delovanja, je zato še toliko težje. 

 

 

2.2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

S pomočjo uporabe Vennovega diagrama smo pri učencih treh osnovnih šol preverili, 

katere človekove dejavnosti v okolju,  učenci pojmujejo kot pozitivne, škodljive oziroma 

oboje hkrati. Na podlagi analize diagramov in spremljanja skupinske diskusije učencev 

med izvajanjem aktivnosti z Vennovim diagramom smo ugotavljali, kako učenci pojmujejo  
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okolju prijazne in škodljive dejavnosti človeka. S primerjavo šestošolcev in devetošolcev 

smo želeli tudi ugotoviti, ali okoljsko izobraževanje vpliva na njihova stališča. 

 

Zastavili smo si naslednji raziskovalni vprašanji, na kateri smo skušali odgovoriti v 

empiričnem delu naloge: 

 

1. Kako učenci pojmujejo okolju prijazne in škodljive človeške dejavnosti s pomočjo 

fotografij? 

 

2. Kako šestošolci in devetošolci razumejo okoljsko problematiko? 

Za raziskavo smo izbrali 13 fotografij, ki naj bi v učencih spodbudile nek dvom ali 

posamezna fotografija pomeni za okolje nekaj škodljivega ali ne. Fotografije so izbrane 

natančno z vnaprej postavljenimi predvidevanji, ki ponazarjajo, da vsaka izmed njih spada 

v eno oziroma drugo množico Vennovega diagrama oziroma jo lahko posameznik vedno 

vključi v presek obeh množic Vennovega diagrama. 

 

Tudi učiteljem smo zastavili tri ključna vprašanja S tem smo želeli preveriti kakšen je 

njihov odnos do Vennovega diagrama: 

 

1.) Kakšen vtis menite, da je pustila dejavnost pri učencih? 

 

2.) Ali morda načrtujete uporabo Vennovega diagrama pri svojem delu? 

 

3). Ali predlagate kakšno izboljšavo? 

 

 

2.3. OPIS OBMOČJA 

 

Za območje raziskave smo izbrali osrednji del Slovenije. Natančneje regijo Zasavje. Razlog 

je, da tudi sama prihajam iz ene izmed zasavskih občin, zato me je zanimalo, kako 

razmišljajo učenci, ki prihajajo iz okolja, ki je znano kot bolj onesnaženo. 

 

Zasavje je geometrično središče Slovenije. Njegov obseg zajema osrednji del Posavskega 

hribovja, na obeh straneh reke Save, ki sega na eni strani med Celjsko kotlino ter na jugu 

do Dolenjskega podolja. Skozi ozko sotesko, ki jo je ustvarila reka Sava, so v 19. stoletju 

speljali železniško progo z dvema tiroma. Kasneje, v 20. stoletju, so zgradili še cesto. Leta 

1846 je bilo spodbujeno rudarjenje v osrednjem Zasavju (Rozina, 2000). Zajema tri glavne 

občine: Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.  
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Slika 5: Zemljevid območja raziskave     Vir: RCR-Zasavje  

 

 

2.4. VZOREC 

 

Raziskava je potekala na določenem priložnostnem vzorcu, ki so ga predstavljali učenci 

treh osnovnih šol iz osrednjega dela Slovenije. V raziskavi je skupaj sodelovalo 176 

učencev devetih in šestih razredov. V celotni raziskavi je bilo poskrbljeno za zaščiteno 

identiteto posameznikov, ki so bili vanjo vključeni. Pred samo raziskavo so bila pridobljena 

soglasja staršev oz. zakonitih skrbnikov, šole in tudi posameznikov. Prav tako smo 

upoštevali vsa etična načela. 

 

2.4.1. Opis posamezne šole 

 

ŠOLA 1 

 

Šola ena je osnovna šola iz Občine Zagorje ob Savi. Gre za manjšo šolo, ki vključuje vse 

razrede osnovne devetletne šole. Ima eno manjšo podružnično šolo. Število učencev je 

manjše kot v večjih mestih, zato sta v vsakem razredu po 2 oddelka: a in b. Učenci, ki šolo 

obiskujejo prihajajo iz manjšega mesta, veliko jih prihaja iz okoliških hribov.  

  



Imperl M. Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih 

in devetošolcih. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

2017 

 

20 

 

ŠOLA 2 

 

Šola 2 je osnovna šola iz druge občine v Zasavju, torej občine Trbovlje. Gre za eno izmed 

večjih šol. Tudi tu gre za manjše mesto, učenci prav tako prihajajo iz mest in okoliških 

hribov. Šola nima podružnice. 

 

ŠOLA 3 

Tretja šola je iz zadnje izmed zasavskih občin (Hrastnik). Tudi tu gre za šolo iz manjšega 

mesta, ki jo sestavljajo vsi učenci od prvega, do vključno devetega razreda. Učenci 

prihajajo iz bližnje okolice in ne iz kakšnih večjih mest.  

 

 

2.5. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

 Zbiranje podatkov je potekalo na izbranih šolah. Predhodno smo pridobili soglasje 

za izvajanje raziskave na šolah. 

 Uporabljen je bil Vennov diagram avtorja Joana Vennaa (White in Gungstone, 

1986). Učenci so dobili navodila za izvedbo dejavnosti, nato je sledila razdelitev 

učencev v skupine (učenci so vlekli listek določene barve, ista barva je pomenila 

pripadnost isti skupini). 

 Vsaka skupina je razporedila fotografije dejavnosti iz okolja v Vennov diagram, ki 

je ločeval okolju škodljive in neškodljive dejavnosti človeka. Učenci so se odločili, 

ali je neka dejavnost na fotografiji okolju škodljiva ali neškodljiva oziroma oboje 

hkrati.  

 Med skupinskim delom smo učence snemali z avdioopremo, da smo lahko nato 

analizirali njihovo medsebojno komunikacijo med delom. Pridobili smo dovoljenje 

za snemanje. 

Nato je sledila razredna diskusija, kjer je vsaka skupina predstavila svoje odločitve 

(razdelitev fotografij) in razloge za posamezno odločitev. 

 

Primer Vennovega diagrama pri učencih šestih razredov 

 

Učenci so fotografijo uvrstili glede na to ali je po njihovem mnenju za okolje škodljiva, 

okolju neškodljiva oziroma prijazna ali pa je oboje hkrati. Za vsak odgovor so morali 

postaviti tudi argument, ki utemeljuje njihovo odločitev. 
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Slika 6: Primer Vennovega diagrama, ki so ga izdelali učenci  Vir: osebni arhiv avtorice 

 

 

2.6. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

2.6.1. Uvrstitev predmetov med okolju škodljive, neškodljive in oboje hkrati 

Preglednica 2 prikazuje kako so učenci razvrstili obravnavane slike predmetov. Koliko so 

jih uvrstili med okolju škodljive, koliko med okolju neškodljive, ter koliko med oboje 

hkrati. Kot prikazuje preglednica spodaj so učenci vse fotografije, ki so jih imeli na voljo 

večkrat uvrstili med oboje hkrati. To dokazuje, da so na vsak predmet iz okolja dejansko 

gledali iz več zornih kotov, iskali tako pozitivne, kot tudi negativne plati. 
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Preglednica 2: Uvrstitev predmetov v posamezno kategorijo Vennovega diagrama 

 

Fotografija Okolju škodljivo Okolju neškodljivo Oboje hkrati 

 Število 

umestite

v  

Število 

umestite

v (%) 

Število 

umestite

v 

Število 

umestite

v (%) 

Število 

umestite

v 

Število 

umestite

v (%) 

Pomaranča 8 16,7 33 68,7 7 14,6 

Škropljenje 

dreves 

31 64,6 4 8,3 13 27,1 

Banane  5 10,4 17 35,4 26 54,2 

Pokajen 

cigaret 

31 64,6 1 2,1 16 33,3 

Invazivna 

vrsta* 

13 27,1 27 56,2 8 16,7 

Otroka s 

telefonom 

17 35,4 14 29,2 17 35,4 

Otroci na 

kolesih 

7 14,6 25 52,1 16 33,3 

Javna 

razsvetljav

a 

11 22,9 16 33,3 21 43,8 

Frizer  11 22,9 3 6,3 34 70,8 

Knjiga  8 16,7 18 37,5 22 45,8 

Jabolka  4 8,3 15 31,3 29 60,4 

Elektrarna  9 18,8 0 0 39 81,2 

Skodelica  4 8,3 24 50 20 41,7 

 

Pri fotografiji invazivne vrste (*) smo naredili manjši eksperiment. Želeli smo preveriti, 

kakšen vpliv ima lahko učiteljevo vodenje na sam potek raziskave in razmišljanje učencev. 

Nekaj skupin učencev je vedelo, da gre za invazivno rastlinsko vrsto, ostali so vedeli, le to 

kar so iz slike razbrali sami. Tisti, ki so vedeli, da gre za invazivno tujerodno rastlino so jo 

uvrstili med okolju škodljivo (27,1%). Torej prav vsi, ki so od učitelja prejeli podatek, kaj 

je na fotografiji. Ostali so jo uvrstili med okolju neškodljivo, saj gre za rastlino, ki vrši 

fotosintezo, itd.. Nekaj pa tudi med oboje hkrati. 

 

2.6.2. Kvalitativna analiza in primerjava med šestošolci in devetošolci 

 

Spodnji grafi so bili izdelani v programu Excel 2013 in prikazujejo primerjavo med učenci 

šestih in devetih razredov v njihovih uvrstitvah fotografij predmetov v Vennovem 

diagramu na okolju škodljivo (OŠ), okolju neškodljivo (ON), okolju škodljivo in 

neškodljivo hkrati (OŠ/ON). 

 

Grafični predstavitvi sledi kvalitativna analiza razgovorov učencev, v katerih so 

predstavljeni razlogi, ki so jih učenci navajali pri uvrstitvi fotografij. Dodani so tudi krajši 

izseki iz njihovih pogovorov, ki konkretizirajo uvrstitve fotografij predmetov. 
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FOTOGRAFIJA POMARANČE 

 

Na fotografiji  pomaranče nas je zanimalo, ali učenci pri pomaranči vidijo zgolj njeno 

pozitivno stran (npr. je zdrava zaradi vsebnosti vitaminov), ali pa bodo gledali tudi širše, in 

razmišljali kakšen vpliv ima celotna proizvodnja in transport sadeža, ki ga lahko pojemo. 

Iz grafa je razvidno, da se večini skupin učencev zdi pomaranča okolju neškodljiva (68, 

7%). 

 

 
 

Slika 7: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji pomaranče 

 

Pomaranča pri učencih šestih razredov ni vzbudila dvomov o tem, kam bi jo uvrstili v 

Vennovem diagramu. Vsi so se odločili, da je pomaranča okolju neškodljiva. Ob fotografiji 

so se pogovarjali oziroma razpravljali predvsem o tem, da pomaranča nima plastične 

embalaže, ki je okolju škodljiva. Ima le olupek, ki pa ga lahko odvržemo v okolje, saj je 

razgradljiv. Kot pomembno dejstvo so izpostavljali pomen pomaranč tudi za njih same. In 

so prišli do ugotovitev, da so zelo zdrave. Izpostavili so, da po njihovem mnenju niso 

škropljene. Ena izmed skupin je sicer poudarila, da jih je potrebno pripeljati v Slovenijo, 

vendar se jim zdi, da to še ne pomeni, da so za okolje škodljive, saj imajo na drugi strani 

toliko pozitivnih lastnosti.  

''Pomaranče so dobre za okolje. Ko jih pojemo je ta njihov olupek takšen, da ga lahko 

vržemo v naravo. In pa tudi zelo zdrave so''.   

 

''Okolju so prijazne. So bio in zdrave. Ne vemo pa natančno če so ''špricane'', ker jih 

pripeljejo iz drugih držav. Samo verjetno, da niso ker to potem ne bi bilo dobro za nas. 

Ampak tudi če so pa vseeno niso toliko škodljive te snovi za okolje kot kakšne druge 

umetne snovi.'' 
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Pri učencih devetih razredov so bile odločitve nekoliko drugačne. Nekaj jih je bilo mnenja, 

da so pomaranče okolju škodljive, saj jih je potrebno pripeljati iz oddaljenih držav, kar 

pomeni dodatne stroške. Ugotavljali so še, da so pomaranče, po vsej verjetnosti škropljene, 

da so kakršne so. Sporno se jim zdi, da jih pobirajo nezrele in dozorijo pri nas.  

''Po mojem mnenju so za okolje bolj škodljive kot pa neškodljive. Itak jih je potrebno 

pripeljati iz teh drugih držav, kjer rastejo. Kar pomeni, da je potem veliko izpušnih 

plinov.''  

''Sigurno so škropljene, saj drugače ne bi mogle biti takšne, kakršne so. Zato tudi olupkov 

naj ne bi pojedli''.  

 

Tudi devetošolci so izpostavljali, da so pomaranče zdrave za nas, poleg tega pa so 

razgradljive in nimajo nekega plastičnega odpada.  

''Če pogledamo iz vidika za okolje, bi rekel, da so dobre za okolje, saj nimajo embalaže. Ja, 

in poleg tega jih tudi v trgovini ne rabimo dati ravno v vrečko. Lahko jih damo v neko 

košarico, ki jo prinesemo s seboj.''  

 

Nekaj skupin, je bilo mnenja, da so okolju škodljive in neškodljive hkrati. Saj so po eni 

strani zelo zdrave, poleg tega je njihov olupek razgradljiv. Po drugi strani je za okolje 

škodljivo to, da ne rastejo pri nas in je potreben dolg prevoz. To prinaša dodatne stroške in 

izpušne pline prevoznih sredstev. Težavo vidijo v tem, da večina ljudi pomaranče 

''zapakira'' v trgovini v plastične vrečke. 

''Lahko rečemo, da so pomaranče zdrave, zato so po eni strani okej za okolje. Samo poglejte 

pa iz druge strani; pripeljati jih morajo najprej z ladjami, potem dajo to še na tovornjake in 

šele nato pridejo k nam v trgovine. In pa lahko bi jih res dali v kakšno košaro, samo ljudje 

pač imamo na voljo te plastične vrečke in jih uporabimo, ob tem ne razmišljamo ravno, da 

to pa ni dobro za okolje.'' 
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FOTOGRAFIJA ŠKROPLJENJA DREVES 

 

Fotografijo škropljenje dreves smo izbrali zato, ker prikazuje kako škropijo drevesa z 

snovjo, ki vsekakor ni voda, glede na to, da ima oseba na sliki skafander. Zanimalo nas je 

ali bodo učenci to opazili. Kot kaže graf so se v večini skupin učencev opredelili, da je 

okolju škropljenje škodljivo (64,6%). 

 

 
 

Slika 8: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji škropljenja dreves 

 

Razlike med odgovori skupin šestih in skupin sedmih razredov so zanemarljive. Njihovi 

razlogi za razporeditev fotografij so bili med skupinama podobni. Navajamo primere 

pogovorov učencev v 6. in 9. razredu. 

 

6. razred: ''Te snovi s katerimi na sliki škropijo so strupene. Škropijo samo zato, da bi imeli 

več pridelka in bi zaslužili več denarja. Ne vedo pa, da je potem to sadje slabše, kot pa če 

ne bi bilo škropljeno. Pa še v zemljo gredo te snovi. In so potem škodljive za kakšne živali, 

ki se nahajajo v zemlji.'' 

''Ni škodljivo za okolje, ampak je dobro. Zato ker te snovi pomagajo rastlinam, da bolj 

rastejo. In to pomeni, da je več kisika, pa še več pridelka. In ta pridelek prinese več denarja 

kmetom, ki se s tem preživljajo. Tudi če pridejo te snovi v podtalnico, gre potem voda še 

čez naprave, ki jo očistijo. Če bi bilo za okolje škodljivo, potem teh snovi ne bi uporabljali.'' 

''Je za okolje dobro, ampak je pa tudi slabo. Npr. dobro je zato, ker bomo imeli več pridelka, 

ker bodo rastline bolj odporne. Ampak je pa tudi slaba stran pri teh snoveh. Ker so lahko 

škodljive za živali, ki hodijo na rastlino jo opraševat.'' 

 

9. razred: ''To je za okolje škodljivo. So umetne snovi. In potem, ko pade dež, gredo te 

umetne snovi nekam pod zemljo. Verjetno potem tudi v podtalnico. To pa potem ni dobro,  
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ker mi pijemo to vodo. In to je škodljivo tudi za okolje. Ker če se šprica s temi snovmi, se 

potem to z vetrom in dežjem prenaša naokrog.'' 

''Ni škodljivo za okolje, ampak dobro, zato ker te snovi pomagajo k boljši rasti rastlin. To 

pomeni več kisika in več pridelka. In ta pridelek prinese več denarja kmetom, ki se s tem 

preživljajo. Če bi bilo za okolje škodljivo, potem teh snovi ne bi uporabljali.'' 

 

 

 

FOTOGRAFIJA BANANE 

 

Fotografija banane je bila izbrana z enakim namenim kot pomaranča. Kot kaže graf so se 

največkrat opredelili, da je okolju škodljiva in neškodljiva hkrati (54,2%). 

 

 
 

Slika 9 : Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji banan 

 

Razlike med odgovori skupin šestih in skupin sedmih razredov so zanemarljive. Njihovi 

razlogi za razporeditev fotografij so bili med skupinama podobni. Navajamo primere 

pogovorov učencev v 6. in 9. razredu. 

 

6. razred: ''So za okolje dobro in slabo. Zato, ker so dobre za zdravje, imajo vitamine. Pa 

še rastejo na drevesih, ki so rastline. Pač te rastline so pa potem dobre za fotosintezo. 

Ampak so pa tudi slabe banane za okolje, ker jih moramo uvažati v Slovenijo in za to gre 

veliko denarja. Olupek lahko vržemo v naravo. Škodljivo je pa tudi to, da jih poberejo še 

zelene in potem gredo ven neke snovi, ki so za okolje škodljive.'' 
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''Banane so po našem mnenju za okolje neškodljive. Zato, ker so sadež in so zdrave, pa še 

v trgovini so brez vrečke. Verjetno niso škropljene, pa tudi ta olupek, ki ga ne pojemo lahko 

damo na kompost in bo tam zgnil.'' 

''Banane smo uvrstili pod okolju škodljive. Damo jih v plastično embalažo. Poleg tega  jih 

morajo z ladjami pripeljati ali z tovornjaki v naše trgovine. In tovornjaki so za okolje 

škodljivi. Sploh ker jih je veliko, ker banane ne morejo rasti tukaj pri nas.'' 

 

9. razred: ''Banane so za okolje škodljive, samo imajo pa tudi pozitivne stvari za nas ljudi. 

So zdrave in z njimi dobimo veliko vitaminov. Ampak, ker ne rastejo pri nas so za okolje 

škodljive. Ker jih nezrele pripeljejo v trgovino, da jih lahko kupimo. So pa brez plastične 

embalaže.'' 

''Hm.. Banane so zelo dobre za okolje. Ker kot vidimo na fotografiji niso zapakirane v 

kakršnokoli embalažo. Pa tudi v trgovini jih ne rabimo dati v plastično vrečko. Lahko jih 

vzamemo čisto brez embalaže. '' 

''Ker ne rastejo pri nas, jih pobirajo nezrele. Nato jih dajo v tovornjake in  na ladje. Potem  

pri nas dajo to v hladilnike. Ves ta prevoz je zelo dolg. Kar pomeni veliko izpušnih plinov. 

Pa še problem je to, da potem umetno dozorijo tukaj pri nas.'' 

 

 

FOTOGRAFIJA POKAJENE CIGARETE 

 

Na četrti fotografiji je bil cigaretni ogorek. Predstavlja človekovemu zdravju ter okolju 

škodljivo razvado. Zanimalo nas je ali bodo v tej fotografiji videli kakšno korist za družbo. 

Kot kaže graf učenci menijo, da je to okolju škodljiva razvada (64,6%). 

 

 
 

Slika 10: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji pokajenega cigareta 
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Šesti razredi pri fotografiji pokajene cigarete oziroma cigaretnega ogorka niso imeli 

posebnih dvomov o tem ali je to za okolje dobro ali slabo. Izpostavili so negativne vplive 

na okolje. Kot glavni razlog za njihovo odločitev je bil vpliv na zdravje človeka, ki je 

negativen, saj povzroča bolezni in celo smrt. Njihova razgradnja je zelo počasna, dim je 

škodljiv za rastline in živali, težavo vidijo tudi v porabi denarja.  

''Ta fotografija predstavlja cigaretni ogorek, ki ostane, ko nekdo pokadi cigaret. Je škodljiv 

in ne prinaša nič dobrega ne za okolje, pa tudi ne za tistega, ki kadi. Za okolje je slabo, ker 

se zelo počasi razgradi, ker ima toliko umetnih in strupenih snovi. Iz njega gre dim, ki je 

nevaren za rastline in tudi za živali, če so kje v bližini.'' 

 

Majhen delež skupin šestih razredov, je v fotografiji našlo nekaj pozitivnega. Zaslužek 

posameznika na račun cigaret. Izpostavili so tudi negativen vpliv na okolje, torej, da so 

cigarete škodljive zaradi dima, da so nevarne za okolje in posameznika.  

''Je dobro in slabo za okolje. Dobro je to, da nekateri zaslužijo. Tisti, ki prodajajo cigarete 

in imajo potem službe. Samo je pa tudi slabo, ker lahko zbolimo. In še te škatlice so 

neprijazne za okolje.'' 

 

Skupine devetih razredov so se v večjem delu odločile, da so cigarete za okolje škodljive 

in neškodljive hkrati. Škodljive so zaradi vpliva na zdravje, po drugi strani dajejo nekaterim 

zaslužek in možnost preživetja. Poleg tega so bili mnenja, da za tistega, ki kadi ne 

predstavljajo nič škodljivega. 

''Cigarete so lahko dobre po eni strani. Zato, ker tisti, ki jih izdeluje in prodaja, potem od 

tega živi. Se pravi, da zanj so nekaj pozitivnega. Ampak za druge pa so slabo. Zato ker 

lahko hudo zboliš in ti pljuča odpovejo.'' 

 

Nekaj manj učencev devetih razredov je razpravljalo in se potem odločilo, da so cigarete 

za okolje izključno škodljive. V njih niso videli ničesar pozitivnega. Kot razloge za okolje 

slabo, pa so izpostavili tako kot druge skupine, škodljivost cigaret za ljudi, živali in rastline. 

Težavo  vidijo ne le v dimu, ampak tudi v embalaži in  v tem, da se cigaretni ogorek dolgo 

razgrajuje. 

''Cigareti so nevarni. Dim, ki ga sprošča nekdo, ki kadi vpliva negativno na njega in na vse, 

ki so okrog. Pa še na rastline in pa na živali. Zapakirani so v embalaži, ki ni razgradljiva.'' 

 

Najbolj preseneča tisti majhen izstopajoči odstotek, ki ga vsekakor ne smemo zanemariti. 

Bili so mnenja, da cigarete niso škodljivi za okolje. Pravijo, da če kadimo je to za nas nekaj 

koristnega, saj se ob njih sprostimo, prinašajo tudi zaslužek, cigareti nimajo vpliva niti na 

živali niti na rastline. 

''No ja, lahko rečemo da so okej. Saj, če kadiš ne boš rekel, da so nekaj slabega. Se mi zdi, 

da si potem bolj sproščen. In še stresa se rešiš. Itak pa če en kadi to nima vpliva na kakšne 

živali ali pa na kakšne rastline. To itak nima nobene veze sploh z njimi.'' 
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FOTOGRAFIJA INVAZIVNE VRSTE 

 

Peta fotografija je predstavljala invazivno vrsto. Izbrali smo jo, ker nas je zanimalo ali bodo 

učenci ugotovili, da ne gre zgolj za koristno rastlino, ki okolju prinaša le dobro, ampak ima 

zanj tudi negativne posledice. Večina je bila mnenja, da je za okolje neškodljiva (56,2%). 

 

 
 

Slika 11: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji invazivne vrste 

 

Učenci skupin šestih razredov so fotografijo uvrstili med okolje neškodljive. Rastline so 

pozitivne za okolje zaradi fotosinteze in proizvodnje kisika.  

''Je za okolje neškodljiva. Ker je na fotografiji rastlina. Rastline so dobre za naše okolje. V 

njih poteka fotosinteza. So hrana za živali.'' 

 

Nekaterim skupinam učencev sem povedala, da gre za invazivno vrsto rastline. Učenci 

šestih razredov niso vedeli, kaj točno to pomeni, zato sem jim razložila. Rezultat je bil 

zanimiv. Eni so jo takoj uvrstili pod škodljivo za okolje. Medtem ko jo je približno enak 

delež razvrstil med okolju prijazno in škodljivo hkrati. Za okolju škodljivo so bili razlogi, 

da je slaba za druge rastline in živali. Medtem ko so kot pozitivne vplive navedli, da je 

kljub temu to še vedno rastlina, ki proizvaja kisik in nam omogoča življenje. 

''Je za okolje škodljiva. Ker je takšna vrsta, ki potem drugim rastlinam odvzame hrano.'' 

Je za okolje dobra in slaba. Dobra je zato, ker v njej poteka fotosinteza in se proizvaja kisik, 

ki ga mi potem porabimo. Slabo je pa zato, ker je to tista rastlina, ki se lahko zelo razširi in 

potem škoduje drugim rastlinam in tudi nekaterim živalim.'' 
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Učenci devetih razredov so takoj vedeli, da gre brez dvoma za neko rastlino, ki okolju ni 

najbolj koristna. Niso se izrazili, da je invazivna, temveč, da je to rastlina, ki prihaja od 

drugje. Največji delež jih je bil zato mnenja, da je za okolje škodljiva. Bili so mnenja, da 

verjetno izpodriva naše rastline in jim jemlje hrano. 

''Ta rastlina pride iz drugod. To je sigurno ta. Ker po mojem mnenju, nam ne bi dali kakršne 

koli rastline. In sigurno ni dobra. Če gledamo tko verjetno odvzame hrano tem našem 

rastlinam, da potem ne morejo rasti.'' 

 

Nekoliko manjši delež učencev je bil mnenja, da je to za okolje neškodljiva rastlina. Daje 

nam kisik in živalim hrano.  

''Na fotografiji je rastlina, ki je za okolje neškodljiva. Da nam kisik, pa še živalim daje 

hrano.  

 

Najmanjši delež učencev devetih razredov se je odločil, da je rastlina oboje hkrati. Torej 

tako dobra kot tudi slaba za okolje. Kot pozitivni vidik so navedli, da v njej poteka 

fotosinteza in brez tega okolje ne more delovati. Slabo se jim zdi, ker ta rastlina škoduje 

drugim in se preveč razširi. Ugotavljali so, da je verjetno vetrocvetka, zato se semena 

raznašajo z vetrom in tako hitro širi naprej. 

''Je za okolje dobra in slaba. Dobra je zato, ker v njej poteka fotosinteza in se proizvaja 

kisik, ki ga mi potem porabimo. Slabo je pa zato, ker je to tista rastlina, ki se lahko razširi 

in potem škoduje drugim rastlinam. In tudi nekaterim živalim.'' 
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FOTOGRAFIJA OTROK S TELEFONOM 

 

Šesta fotografija je predstavljala uporabo mobilnih telefonov. Uporabljena je bila, ker smo 

želeli izvedeti ali se zavedajo negativnih vplivov na okolje. Kot kažejo rezultati kar nekaj 

skupin učencev meni, da mobilni telefoni niso škodljivi za okolje (29,2%), 

 

 
 

Slika 12: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji otrok s telefonom 

 

Največji delež skupin učencev šestih razredov je bil mnenja, da je uporaba telefona 

škodljiva. Problem predstavlja proizvodni material, plastika, ki se ne razgradi v okolju. 

Težavo vidijo  v velikem številu telefonov, zasvojenosti ter oddajajočem sevanju.  

''Uporaba telefonov ni dobra za okolje. Zato, ker so vsi zasvojeni s temi telefoni in potem 

so ves čas na njih. Preveč igrajo kakšne igrice in potem, ko telefon ne dela več kar kupijo 

novega. In ker je telefonov potem preveč, ne vedo kam bi jih dali in pristanejo na smetišču. 

Tam pa so potem ves čas, ker se ne razgradijo. Oddajajo tudi razna sevanja.'' 

 

Nekaj skupin učencev je v fotografiji poleg za okolje negativnih posledic, videlo tudi 

marsikatero pozitivno lastnost. Fotografijo so v Vennovem diagramu uvrstili na sredino. 

Pozitivno se jim zdi, da lahko, ko smo v težavah ali pa če pride do naravnih katastrof, 

nesreč, pokličemo pomoč. S telefoni se po njihovem mnenju lahko tudi marsikaj naučimo. 

Kot negativno posledico so največkrat izpostavili sevanje in zasvojenost, ki ju prinaša 

množična uporaba pametnih telefonov. 

''Telefoni so za okolje škodljivi in neškodljivi. So dobri zato, ker lahko pokličemo gasilce 

če je v naravi npr. kakšen požar, da ne zgori vse. Samo po drugi strani so pa tudi slabi, zato 

ker je veliko sevanja, ki ga oddajajo, ko so prižgani.'' 
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Majhen delež skupin učencev šestih razredov je fotografijo uvrstilo med okolju 

neškodljivo. Na tem mestu je skupina izpostavila, predvsem prednosti same uporabe 

telefona. 

 ''Telefoni so dobri. Zato ker nam omogočajo, da lahko kadarkoli potrebujemo pokličemo 

tistega, ki ga rabimo.'' 

 

Pri skupinah iz devetih razredov se je največji delež odločil, da je telefon okolju neškodljiv. 

Na tem mestu vidimo razliko med šestimi razredi, saj ima večina devetih razredov svoje 

pametne telefone. Zato so tudi njihovi razlogi bili, da je uporaba telefona neizogibna, saj 

brez njih vsakdanje življenje ne teče tako kot bi moralo. 

''Itak mamo vsi telefone. Že zato, da lahko pokličemo domov, pa kakšne prijatelje. Ne 

moremo biti brez telefonov, tako kot včasih. Zato ne gledamo na to, kot na nekaj kar bi 

lahko bilo negativno za okolje.'' 

 

Veliko manjši delež je bil mnenja, da so oboje hkrati. Torej, da so telefoni oziroma njihova 

uporaba za okolje nekaj pozitivnega, kot tudi nekaj slabega. Dobro je, ker nam omogočajo 

komunikacijo. Slabo je to, da povzročajo veliko sevanja in pa po končani uporabi 

predstavljajo plastičen odpad. 

''Telefoni so lahko dobri. Itak brez njih v današnjem času ne moremo. Tako lahko 

pokličemo drug drugega. Mogoče je slabo edino to sevanje, ki ga pa oddajajo tako ali tako 

vse elektronske naprave. Pa verjetno se problem kaže tudi v plastiki, ker pač vsi telefoni so 

itak plastični in jih potem lahko kdo kar vrže v naravo. In ja to se potem itak ne razgradi.'' 

 

Najmanjši delež skupin učencev je v Vennovem diagramu fotografijo uvrstilo med okolju 

škodljive. Kot glaven razlog so tudi tu navajali material, iz katerega je telefon.  

''Za okolje je škodljiva ta plastika iz katere je telefon izdelan. Zato, ker se ne more razgraditi 

v naravi.'' 
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FOTOGRAFIJA OTROK NA KOLESU 

 

Sedma fotografija je predstavljala kolo. Izbrana je bila z namenom usmerjanja učencev v 

razmišljanje o uporabi različnih prevoznih sredstev in njihovem vplivu na okolje. Za kolo 

so učenci v večini skupin menili, da je okolju neškodljiv (52,1%). 

 

 
 

Slika 13: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji otrok na kolesih 

 

Učenci skupin šestih razredov v fotografiji niso videli ničesar spornega za okolje. Zato so 

se, kot prikazuje graf, v večjem delu odločili, da so kolesa za okolje neškodljiva. Po 

njihovem mnenju je kolesarjenje nekaj zdravega. Poleg tega namesto drugih prevoznih 

sredstev uporabljamo tista, ki so za okolje manj škodljiva.  

''Kolesa so za okolje neškodljiva. So zelo dobra, zato ker če kolesarimo smo potem bolj 

zdravi. Pa še če gremo s kolesom ne gremo z avtom ali z avtobusom in je potem boljše za 

okolje, ker avtomobili in avtobusi porabljajo gorivo in izpuščajo strupene snovi v ozračje, 

in te snovi so potem škodljive za rastline in živali.'' 

 

Manjši delež skupin je bil mnenja, da je za okolje škodljivo in neškodljivo hkrati. 

Diskutirali so predvsem o tem, da je dobro, ker je zdravo za nas, pozitivno za okolje, ker ni 

izpuhov. Slabo je, da so kolesa iz materiala, ki se v naravi ne more razgraditi.  

''Kolesa so dobra za okolje. Zato ker privarčujemo nekaj denarja, ker ne gremo npr. z avtom 

in še izpušnih plinov ni. Am.., slabo je pa to, da so kolesa iz železa. In to je neki kar v 

naravi ne razpade. In potem vpliva na živali, rastline, ki so tam kjer se odvrže neko staro 

kolo.'' 
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Najmanjši delež učencev v šestih razredih v kolesih vidi nekaj, kar je za okolje škodljivo. 

Glavni problem vidijo v odpadu koles.  

''Otroci na kolesih so za okolje škodljivi. Zato, ker potem ko kolesa ne uporabljajo več ga 

odvržejo v okolje. In včasih kar nekam v naravo. In potem ''zarusta'' in se te snovi potem 

spirajo v zemljo.'' 

Skupine devetih razredov so se v večjem deležu odločile, da so kolesa za okolje škodljiva 

in neškodljiva hkrati. Navajali so podobne razloge, kot učenci v šestih razredih. Torej, da 

je največja negativna težava v odpadnih kolesih, ki jih ljudje brezbrižno odvržejo nekam v 

okolico, v naravo. Medtem ko so po drugi strani kolesa zelo pozitivna, saj pomenijo nekaj 

zdravega za posameznika, kot tudi nekaj pozitivnega za okolje, ker na račun kolesa ne 

uporabljamo avtomobilov.  

''Ja, kolesa so drugače nekaj res dobrega. Predvsem zato, ker imaš kondicijo, si zdrav, pa 

še kolesarjenje je zabavno. V večjih mestih pa s kolesom prideš hitreje v službo ali pa v 

šolo. Pa še za okolje je boljše iti s kolesom, kot pa z avtom.'' 

 

Tisti, ki so bili mnenja, da so škodljiva, so kot argumente za svojo odločitev navajali: 

odpad, ki ostane od kolesa in  strošek, ki nastane za izdelavo enega kolesa. Medtem ko so 

tisti, ki so bili mnenja, da so kolesa izključno nekaj dobrega za okolje navajali, da smo bolj 

zdravi zaradi njih, okolje pa je manj onesnaženo. 

''Če kolesarimo je to dobro za okolje. Zato, ker potem se ne vozimo z avtom. Pa še manj 

denarja porabimo. In bolj zdravi smo.'' 

''Kolesa so škodljiva za okolje zaradi vseh teh umetnih snovi, ki jih uporabljajo. Ker so to 

snovi, ki se ne razgradijo. In potem lahko samo ugibamo kaj se zgodi s kolesom, ki pristane 

na divjem odlagališču..'' 
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FOTOGRAFIJA JAVNE RAZSVETLJAVE 

 

Osma fotografija je predstavljala uporabo javne razsvetljave in vseh umetnih svetil. 

Zanimalo nas je kaj o vplivu na okolje in organizme menijo šestošolci in devetošolci. 

Največji delež je bil mnenja, da je okolju neškodljivo in oboje hkrati (43,8%). 

 

 
 

Slika 14: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji javne razsvetljave 

 

Skupine šestih razredov so fotografijo javne razsvetljave uvrstili med okolju škodljivo in 

neškodljivo hkrati. Dobro je, ker nam razsvetljava omogoča, da lahko ponoči vidimo. Slabo 

je  predvsem to, da se porabi veliko elektrike zato, da luči ves čas svetijo. Predstavljajo 

težavo tudi za živali. 

''Je dobro, ker ne vem kako bi drugače ljudje ponoči videli. Dobro mogoče je malo preveč 

lučk decembra, samo ta glavna razsvetljava pa dejansko mora biti. Slabo je pa to, da se 

porabi res zelo veliko električne energije, kar pa prinaša strošek. Mogoče je problem tudi 

za živali, ki ponoči ne spijo in jih to zelo moti.'' 

 

Manjši del skupin je bil mnenja, da je za okolje izključno škodljivo. Predlagajo, da bi bile 

luči prižgane samo tam, kjer bi bilo to res nujno. Moteče je za živali in porabi se veliko 

električne energije.  

''To ni ravno dobro. Živali so lahko zelo zmedene, ker niso navajene svetlobe-tiste, ki so 

nočne živali.'' 

 

Najmanjši delež skupin učencev se je odločil, da v javni razsvetljavi ne vidi ničesar 

spornega za okolje. Torej, da je razsvetljava pač nujna, saj brez nje ljudje  ne bi nič videli.  

''Če ne bi bilo luči potem ne vem kako bi ljudje videli, ko je temno. Zato je to čisto 

pozitivna stvar.'' 
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Pri devetih razredih je bil rezultat precej drugačen kot pri šestih razredih. To je nekoliko 

presenetljivo. Deveti razredi so bili mnenja, da javna razsvetljava za okolje ne predstavlja 

nič  negativnega. Brez javne razsvetljave pač ljudje ne moremo živeti. Omogoča nam, da 

lahko tudi ponoči hodimo naokrog. Če bi bilo res zelo škodljivo, bi verjetno poiskali kakšno 

drugo rešitev. Živali so se že navadile na to. 

''Ne predstavljam si, da ne bi imeli luči. Ne vem kako so živeli včasih, ko so imeli samo 

sveče, zunaj pa ni bilo luči. Ne jaz mislim, da to ni nič sporno za okolje.'' 

 

Nekoliko manjši delež skupin učencev je odločil, da je javna razsvetljava oboje hkrati. 

Torej lahko je tako dobra, kot slaba za okolje. Dobro je, kot so že drugi omenili tudi to, da 

lahko vidimo. December pa tudi polepšajo praznične luči. Kot slabega vidijo samo strošek, 

plačilo za porabljeno električno energijo.  

''Javna razsvetljava je nujno potrebna, da vidimo. Problem pa je, da prinaša to kar velik 

strošek. To, da so luči tako dolgo prižgane pomeni, da se porabi veliko elektrike in ogromno 

denarja.'' 

 

Najmanjši delež skupin učencev je v javni razsvetljavi videl za okolje škodljiv dejavnik. 

Škodljivo je še posebej za nočne živali, ki jih  svetloba moti. 

''Ponoči je težava v tem, da nočne živali svetloba zmoti. Zmoti njihov ritem, saj potem ne 

vedo, da je noč.'' 
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FOTOGRAFIJA FRIZERJA 

 

Deveta fotografija je predstavljala uporabo laka za lase pri frizerju. Zbrali smo fotografijo, 

ki nam predstavlja nekaj, brez česar nihče ne more, po drugi strani ima ogromno negativnih 

vplivov na okolje. Tako so tudi učenci v večjem delu bili mnenja, da je oboje hkrati 

(70,8%). 

 

 
 

Slika 15: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji frizerja 

 

Razlike med odgovori skupin šestih in skupin sedmih razredov so zanemarljive. Njihovi 

razlogi za razporeditev fotografij so bili med skupinama podobni. Navajamo primere 

pogovorov učencev v 6. in 9. razredu. 

 

6. razred: ''Lak za lase je dober. Zato, ker smo potem lepi, ko si uredimo frizuro. Samo po 

drugi strani je pa tudi slab. Zato, ker ta embalaža se ne bo razgradila in potem ostane v 

naravi, če jo kar tam nekam vržemo.'' 

''Tale ''sprej'', ki ga ima frizerka je škodljiv, zato ker so to same umetne snovi. Nas dražijo, 

lahko te pečejo oči in ti jih celo poškoduje. Pa tudi ni ravno dobro za živali in rastline.'' 

''Ni škodljivo za okolje. Saj ga uporabljamo v majhnih količinah. Itak pa ne vem če res vsak 

uporablja tak lak za lase, pa še to ga ne vsak dan.'' 

 

9.Razred: ''Te embalaže so problem, ker vsebujejo potisne pline. In pa problem je zaradi 

embalaže, ker je za okolje neprijazna. Po drugi strani pa je fajn, ker si lahko uredimo 

frizuro.'' 

''Je za okolje škodljivo. Ker se če bi to vrgli v okolje, ne bi razgradilo. In potem ko npr. 

pada dež se lahko spirajo strupene snovi v zemljo.'' 
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''Sprej je čisto vredu. Ker itak moramo hoditi h frizerju in mora nam frizuro urediti z 

njim. Pa tudi doma ga itak vsi uporabljajo, pa ne razmišljajo kako škodljiv je.'' 

 

 

FOTOGRAFIJA KNJIGE 

 

Deseta fotografija je predstavljala knjigo. Izbrali smo jo zato, ker je za ljudi že od nekdaj 

zelo pomembna, saj se iz njih veliko naučimo. Zanimalo nas je, kakšen vpliv ima knjiga 

na okolje. Največji delež je bil mnenja, da je oboje hkrati (45,8%). 

 

 
 

Slika 16 : Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji knjige 

 

Pri fotografiji knjige so bili rezultati nekoliko presenetljivi. Skupine šestih razredov so v 

največjem deležu odgovorile, da so knjige za okolje neškodljive. Narejene so iz papirja in 

ne iz plastične embalaže. Koristne so, saj se iz njih lahko marsikaj naučimo. 

''Knjige so za okolje neškodljive. So zelo koristne, saj se iz knjig lahko zelo veliko naučimo. 

Preberemo lahko marsikaj zanimivega.'' 

 

Majhen delež skupin je bil mnenja, da je knjiga za okolje škodljiva. Zaradi sekanja dreves. 

''Zato, da lahko izdelajo knjige posekajo zelo veliko dreves. In ker se zmanjšuje število 

dreves je potem manj kisika. To je škodljivo za nas in za živali.'' 

 

Precej velik delež skupin učencev šestih razredov je bil mnenja, da je knjiga dobra in slaba 

za okolje. Razmišljali so v smeri, da je dobra za znanje, ki ga pridobimo, po drugi strani pa 

je za okolje slaba, zaradi lesa, ki ga porabijo. 

''Slabo je to, da posekajo drevesa, da pridobijo les iz katerega dobijo papir. Po drugi strani 

pa se učimo iz knjig, zato so zelo koristne. In pa izdelava le teh, daje službe.'' 
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Skupine devetih razredov so za razliko od skupin šestih razredov v največjem deležu 

odločile, da je knjiga za okolje škodljiva in neškodljiva hkrati. Škodljiva je po njihovem 

mnenju zaradi sekanja dreves, torej zaradi izdelave samih knjig. Po drugi strani pa je dobra. 

Iz knjig se veliko naučimo. 

''Zaradi knjig posekajo drevesa, kar je slabo. Po drugi strani pa je dobro to da se iz knjig 

učimo, pa še ne dolgočasimo se. In potem je dobro ker nismo toliko na računalniku.'' 

 

Približno enak delež skupin učencev devetih razredov se je odločil, da fotografijo uvrsti 

med za okolje izključno škodljivo in na drugi strani izključno dobro za okolje. Tisti, ki so 

se odločili, da je za okolje slabo, so kot glavni razlog navedli poseganje v naravo, zaradi 

sekanja dreves. Tisti, ki so se opredelili, da je za okolje neškodljivo, so izpostavili 

koristnost knjig za posameznika. 

''Za okolje je škodljivo. Ker rabijo posekati drevesa, da izdelajo liste in tudi platnice. Ker 

je knjig veliko, rabijo veliko dreves. Boljše so zato tiste knjige, ki jih imajo v elektronski 

obliki.'' 

''Knjige niso preveč škodljive za okolje. So zelo pomembne za naše življenje. Iz njih se 

marsikaj naučimo.'' 

 

FOTOGRAFIJA ELEKTRARNE 

 

Enajsta fotografija je bila tovarna. Učenci so določili, da je elektrarna, ker imajo najbrž to 

v svojem domačem okolju. Izbrali smo jo z namenom, da bi učence usmerili v širše 

razmišljanje, ki v posamezniku spodbudi dvome o tem, da je lahko v tistem kar je škodljivo 

tudi nekaj dobrega. Učenci so večinoma mnenja, da je tovarna oboje hkrati (81,2%). 

 

 
 

Slika 17: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji tovarne( elektrarne) 
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Razlike med odgovori skupin šestih in skupin sedmih razredov so zanemarljive. Njihovi 

razlogi za razporeditev fotografij so bili med skupinama podobni. Navajamo primere 

pogovorov učencev v 6. in 9. razredu. 

 

6.razred:''Elektrarna je dobra in slaba za okolje. Slaba je zaradi vseh teh plinov, ki jih spušča 

v ozračje in ti potem onesnažujejo zrak. To pa potem vpliva na živali, rastline in ljudi, ker 

se lahko zastrupijo. Ampak dobro je pa to, da lahko ljudje delajo v tovarnah in dobijo plačo, 

za preživetje.'' 

''Tovarne so nekaj slabega. Zato, ker onesnažujejo zrak. V bližnje reke odlagajo strupene 

snovi.'' 

''Tovarna je lahko dobra in slaba. Če gledamo iz ene strani je dobra, ker prinaša denar in 

lahko dobro zaslužimo. Po drugi strani pa je slabo to, da onesnažuje.'' 

 

9. razred: ''Tovarne so okolju škodljive, zato ker onesnažujejo okolje z vsem tem dimom, 

ki ga izpuščajo iz svojih dimnikov. Pa ne bi bilo to tako slabo, če ne bi bilo teh tovarn tako 

zelo veliko.'' 

 

 

FOTOGRAFIJA JABOLK 

 

Dvanajsta fotografija je predstavljala bio jabolka, ki so bila zapakirana v plastično 

embalažo. Izbrali smo jih z namenom, da bi učenci razumeli, da bio še ne pomeni, da je 

dobro za okolje. Učenci so v največjem deležu bili mnenja, da so jabolka na fotografiji 

oboje hkrati (60, 4%). 

 

 
 

Slika 18 : Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji jabolka 
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Razlike med odgovori skupin šestih in skupin sedmih razredov so zanemarljive. Njihovi 

razlogi za razporeditev fotografij so bili med skupinama podobni. Navajamo primere 

pogovorov učencev v 6. in 9. razredu. 

 

6. razred: ''Jabolka so zelo dobra. Tako za nas, kot tudi za okolje. So zdrava, imajo veliko 

vitaminov in tudi kakšne živali, jih rade uživajo. Ta na fotografiji so bio, kar pomeni, da 

jih niso uvozili iz kje drugod. So tudi neškropljena. Je pa zelo slabo to, da so shranjena v 

plastični embalaži.'' 

''Jabolka so za okolje dobra in tudi za človeka, za živali, za rastline. Jabolka imajo zelo 

veliko vitaminov, so zdrava in rastejo pri nas. Ker so bio so popolnoma neškodljiva.'' 

''Jabolka sicer za okolje niso škodljiva. Ampak tale so, ker so zapakirana v plastično 

embalažo in ker se plastika ne razgrajuje, gre torej za okolju neprijazen dejavnik.'' 

 

9. razred: ''Jabolka so načeloma zdrava za tistega, ki jih uživa. Torej so potem dobra tudi 

za naravo. Ampak tale na sliki so tudi slaba. Zato, ker na njih piše, da so bio. In potem so 

jih zapakirali v plastično embalažo, kar je čisto nelogično in skregano z vsem.'' 

''Jabolka so zdrava. So dobra in imajo vitamine. Poleg tega pa rastejo pri nas doma, zato jih 

ni treba uvažati iz drugih držav.'' 

''Ta jabolka so za okolje škodljiva. So zapakirana v plastični embalaži.'' 
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FOTOGRAFIJA SKODELICE 

 

Trinajsta fotografija  je predstavljala keramično skodelico. Izbrana je bila z namenom 

nečesa za okolje bolj pozitivnega v primerjavi s plastičnimi skodelicami. Torej nekaj, v 

čemer naj bi učenci prepoznali predvsem pozitiven vpliv, na kar kažejo tudi rezultati(50 

%). 

 

 
 

Slika 19: Primerjava med šestošolci in devetošolci pri fotografiji skodelice 

 

Keramična skodelica je za šeste razrede v večini predstavljala za okolje neškodljiv 

dejavnik. Izpostavili so njeno prednost v primerjavi z plastično embalažo.  

''Skodelica je za okolje neškodljiva. Je koristna, ker jo lahko večkrat uporabimo in ni 

nevarna za okolje, tako kot npr. plastična.'' 

 

Drug del učencev v 6. r. je bil mnenja, da je za okolje tako dobra kot tudi slaba. Dobra je 

zaradi večkratne uporabe. Slaba pa zato, ker je iz okolju neprijaznega materiala, ki se ne 

razgradi, če jo odvržemo. 

''Je za okolje dobro in slabo. Dobro je zato, ker jo lahko velikokrat uporabimo. Samo je pa 

vseeno iz ''keramike'', ki je v okolju nerazgradljiva, torej jo ne moremo, kar vreči nekam.'' 
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Deveti razredi, pa so se v največjem deležu odločili, da je skodelica za okolje škodljiva in 

neškodljiva hkrati. Škodljivo je to, iz česar je izdelana. Neškodljiva pa je njena koristna 

uporaba. 

''Skodelica je oboje hrkati. Po eni strani je za okolje škodljiva, samo po drugi strani pa je 

neškodljiva. Zato, ker jo lahko večkrat uporabimo je neškodljiva. Samo, ker je iz okolju 

nerazgradljivega materiala, pa je tudi škodljiva.'' 

 

Nekaj manj skupin devetih razredov je uvrstilo skodelico pod okolju neškodljivo. 

Izpostavili so njeno koristnost. 

''Skodelic je super. Zato, ker je iz takšnega materiala (gline), da je okolju bolj prijazna, kot 

kakšne, ki so iz plastike. Lahko jo tudi več let uporabljamo.'' 

 

Deveti razredi, so se za razliko od šestih, da spada skodelica tudi med okolju izključno 

škodljivo. Zato, ker je iz materiala, ki se v okolju ne razgrajuje. 

''Keramična skodelica je sigurno boljša, kot pa tista, ki je iz plastike. Samo tudi ta ni ravno 

koristna in okolju prijazna. Zato, ker jo potem, ko se nam razbije ali pa jo ne želimo več 

uporabljati, vedno damo v smeti, kjer se pa ne b razgradila. Ker gre za umetno snov'' 

 

 

2.6.3. Primerjava med šolami 

 

Spodnja preglednica prikazuje razlike med  tremi sodelujočimi osnovnimi šolami, ki so bile 

vključene v našo raziskavo. Posebej so označeni primeri, kjer so se pojavile opaznejše 

razlike v odgovorih med šolo 1, šolo 2 ter šolo 3. 

 

Izpostavimo primer 9. razredov in fotografije, na kateri je bilo prikazano škropljenje 

dreves. Lahko opazimo, da je šola 1 fotografijo razdelila med vse tri kategorije v Vennovem 

diagramu enakomerno. Šola 2 je bila izključno mnenja, da je prikazana dejavnost okolju 

škodljiva. Na šoli 3 je nihče ni uvrstil med okolju neškodljivo.  

Možna razlaga za zaznane razlike med šolami bi lahko bila onesnaženost okoliša šole. Šola 

2 je iz okolja, z največ tovarnami in največjo stopnjo okoljske degradacije. Morda so zato 

ti učenci bolj izrazito zaznavali negativen vpliv na okolje. Razlike so lahko tudi posledica 

razlik v poučevanju. 

 

Pri drugem primeru (fotografija banane) lahko izpostavimo devetošolce iz šole 2. Edini v 

bananah niso videli ničesar, kar bi bilo okolju škodljivo, 3 skupine sicer izpostavijo, da so 

lahko OŠ/ON, vendar niso pa izključno OŠ. V tem primeru je s svojim odgovorom izstopala 

zopet šola 2. Zanimivo, da v tem primeru učenci, ki so v prvem bili bolj dovzetni za 

negativne posledice na okolje, tega v drugem primeru niso pokazali. Morda se tu kaže vpliv 

današnje družbe in zdravega načina življenja. Gledali so bolj s tega vidika, zato so v 

bananah videli dobre strani in ničesar izključno okolju škodljivega.  

 

Tretji izstopajoči primer pri devetih razredih je bila fotografija otrok na kolesu. Tu je s 

svojimi odgovori najbolj izstopala šola 3. Nihče ni uvrstil fotografije med OŠ ali ON, so jo 

pa vsi uvrstili med oboje hkrati. Torej so gledali zgolj tako pozitivno, kot negativno stran. 

Ta šola je iz manjšega mesta in je zanimivo, da so učenci našli tako pozitivne kot negativne 

posledice. 
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Nato lahko izpostavimo fotografijo frizerja. Tu je šola 1 nekoliko izstopajoča, ker je to 

fotografijo uvrstila zgolj med oboje hkrati. Za razliko od ostalih dveh, kjer so bili odgovori 

razporejeni v vse tri kategorije. Odgovor je v tem primeru mogoče posledica vpliva 

razmišljanja učitelja, ali pa je razlog kje drugje. 

 

Izstopajoči rezultati so se pojavili tudi pri fotografiji tovarne (učenci poimenovali 

elektrarna-verjetno, ker je v Trbovljah). Šola 1 je uvrstila rezultat samo pod oboje hkrati. 

Torej, da je dejavnost zgolj okolju škodljiva in neškodljiva hkrati. Ne more biti pa samo 

eno. Šola 2 in šola 3 pa sta fotografiji uvrstili le med OŠ ali oboje hkrati. Niso je uvrstili 

med izključno samo okolju neškodljivo. Rezultat je v tem primeru lahko posledica 

industrializacije. 

 

Pri šestih razredih so se izstopajoči rezultati pokazali pri fotografiji pokajene cigarete. Šola 

1 je uvrstila rezultat med OŠ, ena skupina pa celo med OŠ in ON hkrati. Ostali dve šoli sta 

odgovorili enako, in vse uvrstili med OŠ. Tu je en rezultat izstopal pri šoli 1 zaradi skupine, 

ki je navajala svoj odgovor brez posebnega tehtnega razloga. Zato ta rezultat niti ni 

relevanten. 

 

Invazivna vrsta kaže razlike samo pri šoli 1, kjer so učenci dobili podatek, katera rastlina 

je na fotografiji. In so zato edini uvrstili med izključno OŠ. 

 

Razlika se pojavi še pri fotografiji elektrarne, kjer so samo pri šoli 1 uvrstili med okolju 

škodljivo. Nobena skupina ni uvrstila med okolju neškodljivo. Ostali dve šoli sta uvrstili 

izključno med oboje hkrati, torej niso izpostavili samo negativnih ali samo pozitivnih 

strani, temveč tako ene in druge hkrati. 

 

V splošnem so se sicer pokazale razlike med šolami. Razlogi so lahko povsem različni. 

Učenci prihajajo iz podobnih okolij, zato le to nima vpliva. Šola 2 je na najbolj 

onesnaženem območju. Lahko so njihovi odgovori posledica industrializacije, ali pa razlog 

tiči v vplivu učitelja in njegovih pogledov, ki jih tekom pouka prenaša na učence. To smo 

dobro prikazali pri primeru invazivne vrste. Pokazalo se je, kako lahko samo en podatek 

učitelja, spremeni končni rezultat. 
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Preglednica 3: Primerjava med šolami 

 

RAZRED FOTOGRAFIJA SPREMENLJIVKA ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 SKU
PAJ 

9. Pomaranča OŠ 3 3 2 8 

ON 3 2 4 9 

OŠ/ON 2 3 2 7 

Škropljenje 
dreves 

OŠ 3 8 5 16 

ON 3 0 0 3 

OŠ/ON 2 0 3 5 

Banane OŠ 2 0 2 4 

ON 3 5 2 10 

OŠ/ON 3 3 4 11 

Pokajena 
cigareta 

OŠ 1 3 4 8 

ON 1 0 0 1 

OŠ/ON 6 5 4 15 

Invazivna vrsta OŠ 5 4 2 11 

ON 2 2 3 7 

OŠ/ON 1 2 3 6 

Otroka s 
telefonom 

OŠ 2 2 1 5 

ON 3 3 7 13 

OŠ/ON 3 3 0 6 

Otroci na 
kolesih 

OŠ 3 2 0 5 

ON 3 3 0 6 

OŠ/ON 2 3 8 13 

Mesto-javna 
razsvetljava 

OŠ 0 0 3 3 

ON 6 3 4 13 

OŠ/ON 2 5 1 8 

Frizer ON 0 2 2 4 

OŠ 0 1 1 2 

OŠ/ON 8 5 5 18 

Knjiga OŠ 2 3 1 6 

ON 2 2 2 6 

OŠ/ON 4 3 5 12 

Jabolka OŠ 0 0 1 1 

ON 3 3 1 7 

OŠ/ON 5 5 6 16 

Elektrarna OŠ 0 4 3 7 

ON 0 0 0 0 

OŠ/ON 8 4 5 17 

Skodelica 
 
 
 

OŠ 2 0 2 4 

ON 2 5 2 9 

OŠ/ON 4 3 4 11 
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6.  Pomaranče OŠ 0 0 0 0 

ON 8 8 8 24 

OŠ/ON 0 0 0 0 

Škropljenje 
dreves 

OŠ 4 5 6 15 

ON 1 0 0 1 

OŠ/ON 3 3 2 8 

Banane OŠ 1 0 0 1 

ON 1 2 4 7 

OŠ/ON 6 6 4 16 

Pokajena 
cigareta 

OŠ 7 8 8 23 

ON 0 0 0 0 

OŠ/ON 1 0 0 1 

Invazivna vrsta OŠ 2 0 0 2 

ON 4 8 8 20 

OŠ/ON 2 0 0 2 

Otroka s 
telefonom 

OŠ 4 3 5 12 

ON 1 0 0 1 

OŠ/ON 3 5 3 11 

Otroci na 
kolesih 

OŠ 1 1 0 2 

ON 7 4 8 19 

OŠ/ON 0 3 0 3 

Mesto-javna 
razsvetljava 

OŠ 2 3 3 8 

ON 1 1 1 3 

OŠ/ON 5 4 4 13 

Frizer OŠ 3 3 1 5 

ON 1 0 0 1 

OŠ/ON 4 5 7 16 

Knjiga OŠ 1 1 0 2 

ON 3 5 4 12 

OŠ/ON 4 2 4 10 

Jabolka OŠ 1 1 1 3 

ON 3 2 3 8 

OŠ/ON 4 5 4 13 

Elektrarna OŠ 2 0 0 2 

ON 0 0 0 0 

OŠ/ON 6 8 8 22 

Skodelica OŠ 0 0 0 0 

ON 5 7 3 15 

OŠ/ON 3 1 5 9 
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3. RAZPRAVA IN SKLEPI 
 

 

3.1. RAZPRAVA 

 

Za lažjo organiziranost pouka je dobro, če učitelj ve, koliko znanja so učenci že osvojili, 

kakšna so njihova stališča in predsodki o okoljskih problemih in drugih okoljskih 

tematikah. Tovrstne informacije lahko pridobi z različnimi metodami preverjanja. Ena 

izmed njih je tudi Vennov diagram. Gre za metodo, ki učitelju pomaga pri ugotavljanju, 

kakšno je pri učencih zaznavanje odnosov med koncepti (Gunstone in White, 1986). V 

raziskavi smo uporabili Vennov diagram. Vsi učenci so znali uporabljati Vennov diagram, 

potem, ko smo jim pokazali primer uporabe.  

Na treh izbranih osnovnih šolah iz Zasavja smo s pomočjo Vennovega diagrama pri učencih 

šestih ter devetih razredov preverili njihove zaznave človekovih dejavnosti oziroma 

predmetov z vidika varstva okolja. Pripravili smo trinajst fotografij, ki so jih umestili v 

Vennov diagram. Izbrane fotografije naj bi v njih vzpodbudile dvom in širše razmišljanje 

o dani situaciji. Fotografije so učenci razvrščali kot okolju neškodljive, škodljive ter kot 

okolju škodljive in neškodljive hkrati. Sledila je analiza nastalih diagramov ter skupinske 

diskusije. 

S primerjavo med šestošolci in devetošolci smo preverjali vpliv izobraževanja na njihova 

stališča. Glede na to, da naj bi deveti razredi imeli več usvojenega znanja, kot šesti razredi 

(operativni učni cilji, UN za biologijo), smo pričakovali, da bodo njihovi odgovori lahko 

drugačni.  

Odgovori devetih razredov so na posameznih primerih potrdili, da ima biološko in okoljsko 

izobraževanje vpliv na stališča posameznika. Tako so učenci, ki imajo več znanja iz tega 

področja lažje razumeli okoljski problem. To je v njih vzpodbudilo razmišljanje in 

razumevanje (Bahor, 2009).  

Pojavile pa se niso le razlike med posameznimi razredi, temveč tudi med šolami. Kažejo 

se razlike v dojemanju okoljske problematike in o vplivu dejavnosti človeka na okolje. To 

lahko pripišemo načinu dela učiteljev. Učitelj mora upoštevati cilje okoljske vzgoje, ki 

poudarjajo preplet čustvenih, spoznavnih ter dejavnih vidikov znanja, vrednosti kot tudi 

stališč (Marentič Požarnik, 1996). Vendar je tu potrebno poudariti, da ni dovolj, da učenci 

le pridobijo določeno znanje o okoljskih tematikah, temveč je pomembno, da učitelj gradi 

v smeri da bo pri njih prišlo do osmišljanja tako z vrednotami, kot tudi s čustvi (Polajner 

Horvat, 2015).  

 

Tekom raziskave smo opazili, da šesti razredi pri določenih temah razmišljajo zelo široko 

in s presenetljivo širokim spektrom znanja. Tako je npr. pri škropljenju dreves pri enem 

izmed razredov prišlo do zelo poglobljene diskusije, ki je bila dodobra podkrepljena s 

primeri. Zanimalo nas je, kako to, da ti učenci tako natančno vedo kakšen vpliv ima 

škropljenje dreves na okolje. Izvedeli smo, da so nedavno obravnavali tematiko pri kateri 

so se pogovarjali ravno o tem okoljskem problemu. Tako smo potrdili, da učenci lažje 

razumejo situacijo s katero so že bili v neposrednem stiku, saj se pri tem izoblikuje 

spoznavna komponenta stališč. Torej ob stiku pridobimo znanja in na podlagi le teh nato 

izoblikujemo svoja stališča (Shet, Mittal, Newman, 2000). Sklepanja učencev potemtakem 

temeljijo na podlagi zaznav, ki so jih pridobili ob neposrednem dogodku (Shepardson,  
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2002). V našem primeru ob pridobivanju učne snovi pri pouku. Ob odločanju učencev ali 

je za njih nekaj dobro oziroma slabo za okolje, gre za drugo tako imenovano komponento 

stališč-čustveni odnos do predmeta razprave (Mummel, 1999). 

Razlika pa se je pojavila tudi med posameznimi šolami. Te razlike so se pojavile le pri 

posameznih primerih, katere smo izpostavili pri primerjavi med šolami. Na dojemanje 

posameznika vplivajo tako zunanji, kot tudi notranji dejavniki  (Melačič, 2007). Družba 

oziroma okolje vpliva na posameznikovo dojemanje okoljskih problemov. Družbena 

dejstva so tista, ki vplivajo na voljo odločanja posameznika (Andolšek, 1995). Tako lahko 

vplivajo na odločitev učencev tudi domače okolje, njegovi starši, vrstniki in pa tudi učitelj 

z svojimi lastnimi pogledi na dano situacijo oziroma v našem primeru na vpliv človeka na 

okolje. Pomembno je tudi družbeno okolje (Pitman in Daniels, 2016). Torej učenci, ki so 

iz bolj onesnaženega okolja (šola 2) so razmišljali in dojemali okoljsko problematiko 

nekoliko drugače, kot tisti iz kraja, kjer ni tovarn (šola 1 in šola 3). Vsekakor pa je družbeni 

status pomemben, ko gledamo na okoljsko problematiko iz širšega zornega kota. Učenci, 

katerih starši so zaposleni v tovarnah, so omenjali, da so zanje le te koristne, saj njihovim 

družinam omogočajo življenje. Torej dejavnik, ki vpliva na dojemanje okolju prijaznega 

oziroma škodljivega je njegovo vsakdanje okolje oziroma starši in družba iz katere le ta 

izhaja (Pitman in Daniels, 2016). 

Vprašanje pa je, ali se učitelji poslužujejo omenjene učne metode. Kot kažejo rezultati 

kratkega intervjuja z učitelji z Vennovim diagramom redko delajo, tudi pri drugih 

predmetih.  Učitelji se te metode ne poslužujejo, saj imajo že izoblikovan način dela. 

Izboljšav za Vennov diagram nimajo, posredovali pa so mi kar nekaj dobrih nasvetov za 

delo z otroki. Prilagam primer odgovorov dveh učiteljic:  

 

 ''Učenci so bili zadovoljni z delom, ki si ga izvedla za magistrsko nalogo. 

Zanimivo jim je bilo, ker je bilo drugačno delo. - 

 

 Uporabo Vennovega diagrama pri svojem delu ne načrtujeva, vsaj zaenkrat še 

ne. - 

 

 Izboljšav nimava. Zdi se mi, da si delo dobro opravila. Mogoče samo nasvet v 

prihodnje, da jim daš najprej navodila in potem razdeliš stvari in da uporabi 

učence. Učencem rečeš, da pride po en iz skupine k tebi in dobi gradivo. Predno 

se nadaljuje naj zopet en od učencev pospravi oz. prinese k tvoji mizi. Samo dober 

nasvet iz prakse.'' 

 

V raziskavi smo si zastavili dve temeljni raziskovalni vprašanji, na kateri smo želeli 

odgovoriti. 

 

 Kako učenci pojmujejo okolju prijazne in škodljive človeške dejavnosti s pomočjo 

fotografij? 

 

 Kako šestošolci in devetošolci razumejo okoljsko problematiko? 
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Učenci so dejavnosti pojmovali kot okolju škodljive, okolju neškodljive in nekatere kot 

oboje hkrati. Pri posameznih fotografijah med šestimi in devetimi razredi ni bilo opaznih 

razlik. Do odstopanj glede mnenja kam spadajo dejavnosti pa je prišlo pri sledečih 

dejavnostih. Če izpostavimo fotografijo, na kateri je bila pomaranča, so jo učenci videli 

kot okolju neškodljivo, pozitivno. Vendar  se pri devetih razredih pojavljajo odstopanja. 

Nekaj jih je menilo, da je okolju škodljiva, saj je potreben uvoz iz oddaljenih držav, kar 

prinaša dodatne stroške. Izpostavljali so še škropljenje z umetnimi, škodljivimi snovmi. 

Uvrstili so jo tudi med oboje hkrati. Kot kažejo rezultati so v tem primeru šesti razredi 

gledali samo iz vidika posameznika in njegovih koristi. Ker je pomaranča sadež neke 

rastline, v tem ne vidijo ničesar spornega, saj je rastlina tako rekoč del okolja. Pri učencih 

šestih razredov torej ni bil osvojen operativni cilj iz učnega načrta, ki se nanaša na to, da 

morajo učenci spoznati in upoštevati posledice koriščenja naravnih virov (UN za 

naravoslovje). V omenjenem primeru bi torej učenci potrebovali več spodbude, da bi 

razmišljali tudi o tem, kakšne so posledice na okolje, če nam pripeljejo pomaranče. Ključno 

je, da se tudi učenci, ki bodo nekoč potrošniki, zavedajo vpliva kupovanja hrane iz 

domačega okolja. Živila - ne samo pomaranče - namreč pripotujejo iz oddaljenih držav z 

ladjami, letali, vlaki in tovornjaki. Dolge transportne poti okolje obremenjujejo z emisijami 

ogljikovega dioksida. Živila, ki so uvožena, morajo biti zaradi transporta in podaljšanja 

samega roka uporabe tako primerno pakirana kot tudi obdelana s kemikalijami, kar pomeni 

posledično, več embalaže, ki je težje razgradljiva,  posledično ostane v našem okolju in ga 

obremenjuje (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017). 

Na četrti fotografiji, ki so jo učenci prejeli je bil cigaretni ogorek - pokajena cigareta, kot 

so fotografijo poimenovali učenci. Največ je bilo odgovorov, da je okolju izključno 

škodljivo. Gre za dejavnik, ki povzroča bolezen pri človeku in se v okolju ne razgradi. Ena 

skupina je bila mnenja, da je okolju neškodljivo (razlog naj bi bil korist za tistega, ki kadi). 

Nekaj skupin učencev je cigarete uvrstilo v kategorijo oboje hkrati. Izpostavili so finančno 

korist, za tistega ki s tem služi. Učenci so torej nazorno vsako odločitev natančno opredelili. 

Vendar bi vsekakor bilo dobro delati v smeri, da bi pri vseh (tudi tistih, ki so izstopali) 

razčistili ali so res koristni za okolje. Že dejstvo, da cigarete povzročajo za človeka vse kaj 

drugega, kot nekaj pozitivnega, je pomemben. Povzročajo nastanek srčnih bolezni, 

kardiovaskularne bolezni, kronične pljučne bolezni kot tudi pljučnega raka (Wikipedija, 

2012). Zato lahko že iz tega sklepamo, da nimajo nikakršnih pozitivnih učinkov ne na 

okolje, kot tudi ne na žive organizme. 

Peta fotografija je predstavljala invazivno rastlinsko vrsto. Učenci, ki niso dobili podatka 

za katero rastlinsko vrsto pravzaprav gre, so bili mnenja, da je okolju neškodljiva. To je 

bila večina. Tisti, ki pa so podatek imeli, so uvrstili med oboje hkrati in pod samo škodljivo 

okolju. Saj se jim je zdelo, da potemtakem takšna rastlina škoduje drugim rastlinam okoli 

sebe. Torej na takšnem primeru lahko vidimo, kakšen vpliv ima učitelj na potek 

razmišljanja pri učencih. 

Torej stališča, ki jih ima učitelj o nekem problemu, bodo vplivala na posameznikovo 

stopnjo pozitivnosti oziroma negativnosti (Ajzen, 1991). V takšnem primeru lahko 

govorimo o tem, da če bi učitelj rekel, da je na fotografiji zdravilna rastlina, nihče od 

učencev ne bi niti pomislil na negativne vplive na okolje.  

Šesta fotografija je ponazarjala uporabo moderne tehnologije-natančneje pametnih 

telefonov. Gre za fotografijo otrok s telefonom. V tem primeru je bila večina za to, da je 

na eni strani izključno škodljivo za okolje, približno enako število učencev pa je bilo 

mnenja, da je oboje hkrati. Torej za okolje škodljivo in neškodljivo. Škodljivost predstavlja  
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material, ki je plastika, nerazgradljiv v okolju. Ter sevanje telefonov. Ima pa prednost, da 

nas lahko reši, ko smo v težavah in rabimo koga poklicati. Učenci so torej navajali zelo 

tehtne razloge. Morda bi tudi na tem mestu lahko omenili uvoz telefonov iz drugih držav 

in že predhodno omenjene vplive na okolje. Vsekakor pa je dobro, da so omenili sevanje, 

ki je ob vsej tej tehnologiji velik problem 

Sevanje pametnih telefonov je neionizirano in visokofrekvenčno. Vseeno pa je tako močno, 

da lahko naše telesno tkivo segreje tako zelo, kot mikrovalovna pečica segreje hrano 

(Radiestezija, 2014). Sedma fotografija je fotografija otrok na kolesih. Večina učencev je 

bila mnenja, da je ta dejavnost za okolje neškodljiva. Kolesarjenje predstavlja šport in 

aktivnost, ki je zdrava za človeka. Gre pa tudi za prevozno sredstvo, ki je najmanj škodljivo 

za okolje. Nekaj učencev je vseeno uvrstilo med oboje hkrati, saj so videli tudi nekaj 

negativnih posledic. Med drugim so navajali, da problem predstavlja material, iz katerega 

izdelujejo kolesa, saj je le ta umeten in v naravi nerazgradljiv. Najmanjši delež učencev pa 

je uvrstilo fotografijo pod okolju škodljivo. Tudi tu je glavni razlog odpadek, ki ga sama 

kolesa povzročajo. Učenci so razmišljali v pravilni smeri. Lahko pa bi tudi razmišljali o 

sami izdelavi koles. Torej poraba energije v tovarnah, izpušni plini, ki ob tem nastajajo. Po 

drugi strani pa je res, da pa končni izdelek prinaša za okolje ogromno koristi v primerjavi 

z vlaki, avtobusi, letali, ladjami, ki imajo vsi izpuhe strupenih plinov v okolje. Če 

pogledamo raziskavo, ki so jo opravili leta 2010 v Sloveniji, so ugotovili, da se največ 

energije porabi v prometu (37%). Gre za fosilna goriva, posledica je naraščanje izpustov 

toplogrednih plinov (TGP). Največ izpustov povzroča cestni promet (99% vseh izpustov 

TGP iz prometa). Okrog 40% emisij ogljikovega dioksida povzroča vsakdanja raba 

avtomobilov (Tramob, 2013). Na podlagi teh rezultatov lahko vidimo, da je vseeno uporaba 

koles koristna za okolje. Osma fotografija je fotografija javne razsvetljave. Večina 

učencev je uvrstila fotografijo med oboje hkrati. Na eni strani nam omogoča, da lahko 

ponoči vidimo, po drugi strani je problem v porabi elektrike in negativen vpliv na živali. 

Nekaj pa jih je fotografijo uvrstilo samo na eno, ali samo na drugo stran Vennovega 

diagrama. Izpostavili so celo predlog, da bi bile luči prižgane samo tam, kjer bi bilo to res 

potrebno. Če pogledamo z vidika svetlobnega onesnaževanja, ki ga povzroča tudi javna 

razsvetljava, je potrebno vedeti, kje je glavna težava. Predvsem so problematične svetilke, 

ki so nezasenčene, saj oddajajo večino svetlobe v nebo. Težavo predstavlja tudi slaba 

razsvetljava, ki onesnažuje okolje, ker je posledica neznanja kot tudi primanjkovanja ljudi. 

Zavedati se moramo, da je umetna svetloba pravzaprav onesnaževalec, ki v nasprotju s 

hrupom ter emisijami, vpliva na veliko področij v okolju (Svetlobno onesnaževanje, 2016). 

Na deseti fotografiji je knjiga. Večina učencev je to fotografijo uvrstilo med oboje hkrati, 

torej med tako okolju škodljivo, kot tudi neškodljivo. Kot razloge so navajali, da je dobra 

zaradi znanja, ki ga osvojimo, vendar se po drugi strani kaže pomanjkljivost in negativizem 

do okolja zaradi izkoriščanja lesa in uničevanja gozdov za izdelavo knjige. Nekaj manj 

učencev je knjigo opredelilo kot okolju neškodljivo, najmanj pa kot okolju škodljivo. Tisti, 

ki so se odločili, da je za okolje slabo, so kot glavni razlog navedli poseganje v naravo, 

zaradi izsekavanja dreves. Tisti, ki so menili, da je za okolje neškodljivo pa so izpostavili 

koristnost knjig za posameznika. Knjiga je nekaj, kar ima velik vpliv na okolje, saj je vsem 

jasno, iz česa se pridobiva papir. Narejen je iz prepletenih vlaknin in kar 93 % teh vlaknin 

pridobivajo iz lesa (celuloza, lesovina, recikliran papir), nekaj predstavljajo vlaknine, ki jih 

pridobivajo iz enoletnih rastlin (kot so bombaž, pšenica, sladkorni, trs, konoplja) ter iz 

sintetičnih vlaken (npr. steklo) (Simonič, 1995). 

Na zadnji fotografiji je bila keramična skodelica. Večina učencev je bila mnenja, da je 

skodelica okolju neškodljiva. Saj ima toliko prednosti v primerjavi s plastično embalažo. 
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Nekaj manj jo je uvrstilo med oboje hkrati. Slabo naj bi bilo, da je iz okolju neprijaznega 

materiala (gline), ki jo po uporabi odvržemo v okolje in se v naravi  ne razgradi. 

Nekaj jih je menilo, da je samo škodljiva, spet zaradi nerazgradljivega materiala. Učenci 

so na tem mestu izpustili dejstva, da so skodelice lahko slabe z vidika, da jih je potrebno 

vsakič, ko jih uporabimo, tudi pomiti. Pri tem se porabi vodo in detergente. Na koncu ostane 

še embalaža detergenta, nastanejo stroški porabe vode in odpadek-skodelica. Vse to naj bi 

negativno vplivalo na okolje (Bortolon, indr., b.d.). Če pogledamo primerjavo med šolami, 

ni opaziti nekih izrazitih razlik, zato bi težko rekli, da so med šolami neke dejanske razlike, 

ki bi bile posledica okolja, iz katerega učenci posamezne šole izhajajo. Kljub temu da vemo, 

da so bile šole, ki so sodelovale v raziskavi, iz nekoliko različnih okolij. Ena je v bolj 

podeželskem okolju, druga v izrazito mestnem s tovarnami in industrijo ter tretja, ki je 

nekje vmes med prvima dvema. Izpostavili smo le nekaj razlik, ki so lahko tako posledica 

vpliva in načina dela učiteljev kot tudi vpliva družbenega (domačega) okolja, iz katerega 

izhajajo učenci, ki so bili v raziskavi. 

 

Zanimalo nas je še ali obstaja med rezultati kakšna povezava glede samih skupin 

predmetov, ki so jih učenci razporejali. Torej želeli smo izvedeti, ali se med posameznimi 

predmeti pojavljajo kakšni vzorci. Če pogledamo predmete, ki spadajo med hrano: 

pomaranča, banane, jabolka. Pri pomaranči so večinoma bili mnenja, da je okolju 

neškodljiva. Pri banani je bila večina učencev mnenja, da so oboje hkrati, torej okolju 

škodljive in neškodljive. Pri jabolkih je največ učencev menilo, da so tako okolju škodljiva 

kot neškodljiva hkrati. Zanimivo je, da se je pojavila razlika med bananami in pomarančo. 

Pa čeprav sta oba sadeža uvožena in škropljena ter oba damo v trgovini v plastično 

embalažo. Vendar učenci pri pomaranči niso izpostavili embalaže. Med bananami in 

jabolki je povezava zaradi plastične embalaže, v katero spravimo sadeže. Rečemo lahko, 

da nekega izrazitega vzorca med temi predmeti ni, saj bi pričakovali, da bo tudi pomaranča 

v Vennovem diagramu na sredini. Torej učenci so na eni strani gledali iz širšega zornega 

kota, tako smo pri njih dosegli tisto, kar smo želeli (da se bodo začeli spraševati ali je lahko 

oboje hkrati in iskali neka konkretna dejstva), pri pomaranči pa nas je končni rezultat 

presenetil, saj dejansko bi lahko razmišljali v podobni smeri kot pri banani. Pod drugo 

skupino lahko povežemo predmete, ki so povezani z rastlinami. To sta invazivna vrsta in 

škropljenje dreves. Škropljenje dreves je večina učencev uvrstila med izključno okolju 

škodljivo, medtem ko invazivno rastlinsko vrsto med okolju neškodljivo. Na tem mestu ni 

nikakršne povezave. Vendar je potrebno poudariti, da če bi vsi vedeli katera rastlina je na 

sliki, bi le to uvrstili pod okolju škodljivo. Pri tej torej niso gledali kakšen je vpliv na druge 

rastline. Pri škropljenju pa so gledali res negativen vpliv. Zato, lahko potrdimo, da učenci 

bolj zaznavajo okolju škodljive dejavnosti. Drugega vzorca na tem mestu nismo opazili. 

Tretja skupina sta predmeta, ki sama po sebi spadata med okolju škodljiva. To sta pokajen 

cigaret in tovarna. Prvega so večinoma uvrstili pod okolju izključno škodljivo. Med tem, 

ko so tovarno pod oboje hkrati. Kar je zelo zanimivo. Saj vemo, da tovarne onesnažujejo 

okolje, imajo izpuste, ki vplivajo na zdravje ljudi, povzročajo tanjšanje ozonske plasti v 

ozračju. Tako pa ima negativen vpliv tudi cigareta. Povzroča bolezen pri kadilcih in 

pasivnih kadilcih, se ne razgrajuje, ima zelo škodljive snovi. Zanimivo je, da so pri tovarni 

gledali tudi na korist človeka (torej služba, preživetje), pri cigareti(z izjemo nekaj skupin) 

pa večina ni videla tega, da tudi tobačna industrija daje delo in preživetje. V zadnjo skupino 

sodijo različni predmeti, ki na prvi pogled ne predstavljajo nekaj izrazito škodljivega za 

okolje. To so telefon, kolo, javna razsvetljava, frizer, knjiga in skodelica. Torej predmeti iz 

vsakdanjega življenja. Večino so mladi uvrstili med oboje hkrati. Torej v njih vidijo dobro 

in slabo za okolje. Na tem mestu se pojavi nek vzorec. Torej stvari, ki jih ljudje rabimo v 
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vsakdanjem življenju, ne moremo opredeliti kot izključno škodljive, saj vemo, da brez njih 

ne moremo delovati. Pozitivno se nam zdi, da vseeno tudi ne glede na njihovo koristnost, 

se učenci zavedajo, da imajo tudi negativne posledice na okolje.  

 

 

3.2. SKLEPI 

 

Glavne sklepne ugotovitve, ki jih prinaša raziskava so naslednje: 

 

- Vennov diagram se je izkazal kot dobra metoda za preverjanje, kako učenci 

dojemajo okolju prijazne in škodljive dejavnosti človeka.  

 

- Uporabljena metoda jih je spodbujala k razmisleku o vplivih, ki jih imajo vsakdanji 

predmeti in aktivnosti na okolje. Učenci so metodo dodobra spoznali in razumeli 

njen princip delovanja. 

 

 

- Učenci so v devetih razredih bolj senzibilni za okoljske teme kot v šestih razredih. 

Hitreje in bolj dovzetno so prišli do končnih odločitev v skupini, ki so bile 

podkrepljene z jasnejšimi dejstvi. Razliko lahko vsaj delno pripišemo večji okoljski 

pismenosti starejših učencev. 

Z raziskavo smo prišli do spoznanj, ki lahko koristijo učitelju pri poučevanju okoljskih tem. 

Ključno se nam zdi, da učitelj pozna, kakšne predstave imajo učenci, saj jim lahko 

predvsem tako pomaga graditi novo znanje. V prihodnje bi bilo zelo zanimivo izvesti 

raziskavo še v ostalih delih Slovenije. Tako bi prišli do rezultatov še v okolju, kjer okoljska 

problematika ni tako pereča kot v Zasavju. Z rezultati s širšega in bolj raznolikega območja 

bi lahko ugotovili, v kolikšni meri vpliva na naša stališča o okoljski problematiki okolje, 

kjer živimo. 
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PRILOGE 

 

 

PRILOGA 1: Fotografije predmetov iz okolja 

 

Fotografije, ki so bile uporabljene v raziskovalnem delu in so jih učenci razporedili v 

Vennov diagram. 
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PRILOGA 2: Analiza posameznih skupin 

 

9. razred ŠOLA 1 (Učenci iz podeželja) 

 (števila predstavljajo posamezno skupino; v devetem razredu je bilo na vsaki šoli v dveh 

razredih 8 skupin, v vsakem štiri). 

 

 

FOTOGRAFIJA OKOLJU 

ŠKODLJIVO 

OKOLJU 

NEŠKODLJIVO 

OKOLJU 

ŠKODLJIVO IN 

NEŠKODLJIVO 

HKRATI 

Pomaranče 1, 4, 5 2,6, 7 3,8 

Škropljenje dreves 1, 2,8 4,5, 6 3,7 

Banane 1,6 2, 3,8 4,7,5 

Pokajena cigareta 4 3 1, 2, 5, 6, 7, 8 

Invazivna vrsta 1, 2, 3 ,7, 8 5,6 4 

Otroka s telefonom 1, 2 3, 7, 6 4, 5, 8 

Otroci na kolesih 5,6,7 3,4,8 1,2 

Mesto-javna 

razsvetljava 

 1,2,3,4,5,6 7,8 

Frizer   1,2,3,4,5,6,7,8 

Knjiga 5,6 2,3 1,4,7,8 

Jabolka  5,6,8 1,2,3,4,7 

Elektrarna   1,2,3,4,5,6,7,8 

Skodelica 2,3 1,5 4,6,7,8 

 

 

9.razred ŠOLA 2 (Učenci iz kraja, ki je splošno bolj onesnažen) 

 

FOTOGRAFIJA OKOLJU 

ŠKODLJIVO 

OKOLJU 

NEŠKODLJIVO 

OKOLJU 

ŠKODLJIVO IN 

NEŠKODLJIVO 

HKRATI 

Pomaranče 1,2,3 4,7 5,6,8 

Škropljenje dreves 1,2,3,4,5,6,7,8   

Banane  1,2,5,6,7 3,4,8 

Pokajena cigareta 1,2,3  4, 5,6,7,8 

Invazivna vrsta 1,2,3,4 5,6 7,8 

Otroka s telefonom 5,7 2,6,8 1,3,4 

Otroci na kolesih 6,7 5,3,2 1,4,8 

Mesto-javna 

razsvetljava 

 1,2,3 4,5,6,7,8 

Frizer 3,5 1 2,4,6, 7, 8 

Knjiga 1,2,3 4,5 6,7,8 

Jabolka  5.6.7 1,2,3,4, 8 

Elektrarna 2,4,6,7  1,3,5,8 

Skodelica  1,2,3,4,8 5,6,7 
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9. RAZRED ŠOLA 3 (Učenci iz mesta, kjer ni toliko industrije) 

 

FOTOGRAFIJA OKOLJU 

ŠKODLJIVO 

OKOLJU 

NEŠKODLJIVO 

OKOLJU 

ŠKODLJIVO IN 

NEŠKODLJIVO 

HKRATI 

Pomaranče 2,4 1,3,6,7 5,8 

Škropljenje dreves 1,4,5,7,8  2,3,6 

Banane 4,6 1,2 3,5,7,8 

Pokajena cigareta 1,2,3,4  5,6,7,8 

Invazivna vrsta 5,8 4,6,7 1,2,3 

Otroka s telefonom 1 2,3,4,5,6,7,8  

Otroci na kolesih   1,2,3,4,5,6,7,8 

Mesto-javna 

razsvetljava 

5,6,7 1,2,3,4 8 

Frizer 5,7 1 2,3,4,6,8 

Knjiga 5 3,6 1,2,4,7,8 

Jabolka 7 8 1,2,3,4,5,6 

Elektrarna 3,5,7  1,2,4,6,8 

Skodelica 6,8 2,5 1,3,4,7 

 

 

 

 

 

6.Razred ŠOLA 1 (UČENCI IZ PODEŽELJA) 

 

FOTOGRAFIJA OKOLJU 

ŠKODLJIVO 

OKOLJU 

NEŠKODLJIVO 

OKOLJU 

ŠKODLJIVO IN 

NEŠKODLJIVO 

HKRATI 

Pomaranče  1,2, 3,4,5,6,7,8  

Škropljenje dreves 3,5,6,7 8 1, 2, 4 

Banane 8 5 1, 2,3, 4,6,7 

Pokajena cigareta 1, 2, 3, 4,5,6,7  8 

Invazivna vrsta 1, 2 4,5, 6,7 3,8 

Otroka s telefonom 1, 3,5,7 8 2,4,6 

Otroci na kolesih 8 1,2, 3,4, 5,6,7  

Mesto-javna 

razsvetljava 

6,7 8 1, 2, 3, 4, 5 

Frizer 2, 3,6 7 1, 4, 5,8 

Knjiga 8 1,6,7 2, 3, 4,5 

Jabolka 8 3,5,7 1, 2,4,6 

Elektrarna 7,8  1,2, 3, 4, 5,6 

Skodelica  1,2,5,6,7 3,4,8 
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6. Razred šola 2 (Učenci iz kraja, ki je splošno bolj onesnažen) 

FOTOGRAFIJA OKOLJU 

ŠKODLJIVO 

OKOLJU 

NEŠKODLJIVO 

OKOLJU 

ŠKODLJIVO IN 

NEŠKODLJIVO 

HKRATI 

pomaranče  1,2,3,4,5,6,7,8  

Škropljenje dreves 1,2,5,6,7  3,4,8 

Banane  1,5 2,3,4,6,7,8 

Pokajena cigareta 1,2,3,4,5,6,7,8   

Invazivna vrsta  1,2,3,4,5,6,7,8  

Otroka s telefonom 3,4,5  1,2,6,7,8 

Otroci na kolesih 5 1,2,3,4 6,7,8 

Mesto-javna 

razsvetljava 

6,7,8 5 1,2,3,4 

Frizer 3,6,7  1,2,4,5,8 

Knjiga 1 3,5,6,7,8 2,4 

Jabolka 4 1,5 2,3,6,7,8 

Elektrarna   1,2,3,4,5,6,7,8 

skodelica  1,2,3,4,6,7,8 5 

    

 

 

 

 

6. razred šola 3  (Učenci iz mesta, kjer ni toliko industrije) 

 

FOTOGRAFIJA OKOLJU 

ŠKODLJIVO 

OKOLJU 

NEŠKODLJIVO 

OKOLJU 

ŠKODLJIVO IN 

NEŠKODLJIVO 

HKRATI 

pomaranče  1,2,3,4,5,6,7,8  

Škropljenje dreves 3,4,5,6,7,8  1,2 

Banane  1,2,4,6 3,5,7,8 

Pokajena cigareta 1,2,3,4,5,6,7,8   

Invazivna vrsta  1,2,3,4,5,6,7,8  

Otroka s telefonom 2,3,5,7,8  1,4,6 

Otroci na kolesih  1,2,3,4,5,6,7,8  

Mesto-javna 

razsvetljava 

1,2,3 5 4,6,7,8 

Frizer 5  1,2,3,4,6,7,8 

Knjiga  1,2,3,4 5,6,7,8 

Jabolka 4 2,5,6 1,3,7,8 

Elektrarna   1,2,3,4,5,6,7,8 

skodelica  1,2,3 4,5,6,7,8 
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PRILOGA 3: Elektronske prosojnice za predstavitev 
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