
 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

 

 

Marko Bevk 

ODNOS UČENCEV DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

TER OKOLJA: POVEZOVALNI VIDIKI ZA 

VZDRŽNO OKOLJE 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 



 
 
 
 

  



 
 
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

 

 

Marko Bevk 

ODNOS UČENCEV DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

TER OKOLJA: POVEZOVALNI VIDIKI ZA 

VZDRŽNO OKOLJE 

Magistrsko delo 

 

Mentor: doc. dr. Stanislav Avsec 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

»Uspeh ni ključ do sreče, sreča je ključ do uspeha.  

Če imaš rad, to kar delaš, boš uspešen.«  

 

(Albert Schweitzer) 
 
 
 
 

Zahvala 
 
 

Na tem mestu, bi se rad zahvalil vsem, ki so mi v času študija stali ob strani 

in me spodbujali v trenutkih, ko niti sam nisem verjel, da mi bo uspelo. 

 

Iskrena zahvala mentorju, profesorju doc. dr. Stanislavu Avscu za vse 

nasvete, ideje in pomoč pri izdelavi magistrskega dela. 

 

Hvala vsem prijateljem, ki so me tekom študija bodrili in zaupali v moje 

sposobnosti. 

 

Hvala članom zbora MPP, ki so poskrbeli, da je bilo zadnje leto študija 

polno nepozabnih doživetij in novih življenjskih spoznanj.  

 

Največja zahvala pa gre moji družini. Hvala draga starša, da sta me vsa 

leta študija spodbujala in podpirala na moji poti k sanjskemu poklicu. 

Hvala tudi bratom in sestram, ki so mi skozi vsa leta dali mnogo izkušenj, 

ki mi bodo prišle prav v bodočem poklicu.  



 
 
 
 

  



I 
 

POVZETEK 

 

Živimo v svetu, kjer nas na vsakem koraku obkroža sodobna tehnologija, hkrati pa smo 

soočeni tudi s številnimi okoljskimi težavami, ki se vedno pogostejše in predstavljajo 

grožnjo za normalno življenjsko okolje. V teoretičnem delu magistrskega dela smo podali 

nekaj dejstev o odnosu tehnike in tehnologije, ki je bil že raziskovan v nekaterih delih. 

Predstavili smo komponente, iz katerih je omenjeni odnos sestavljen, in glavne dejavnike, 

ki na ta odnos vplivajo. Kasneje smo se posvetili tudi okoljski problematiki v šolstvu. 

Osredotočili smo se predvsem na učne načrte predmetov, ki se pojavljajo v obdobju 

devetih let, kolikor traja osnovno izobraževanje v naši državi. Na koncu smo predstavili 

tudi dobre prakse, ki so pri nas prisotne na področju varovanja okolja. 

 

Dotaknili smo se tudi odnosa do okolja in tudi tu opisali dejavnike, ki na omenjeni odnos 

vplivajo. Zatem smo se posvetili tujini in opisali, kakšen odnos do okolja imajo učenci v 

nekaterih drugih državah. 

 

Glavni del magistrskega dela smo nato posvetili merjenju odnosa do tehnike in 

tehnologije in okolja ter interpretaciji rezultatov, pridobljenih z vprašalnikom, ki smo ga 

zasnovali posebej za namen našega magistrskega dela, pri čemer smo uporabili že 

uveljavljene vprašalnike za merjenje odnosa do tehnike in tehnologije ter okolja. Glavni 

namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšen je odnos učencev do raziskovanih 

področij in ali med njima obstajajo kakšne povezave.  

  

Najprej smo iskali razlike glede na spol in starost, nato smo se posvetili korelacijam. 

Ugotovili smo, da učenci kažejo nadpovprečno pozitiven odnos do obeh področij, saj so 

v kategorijah, kjer je to pričakovati, dosegali povprečno število točk, višje od aritmetične 

sredine, ki je znašala 2,5 točke. Ugotovili smo tudi, da ima na druge kategorije tako 

odnosa do okolja kot tudi odnosa do tehnike in tehnologije največji vpliv kategorija, ki 

predstavlja zadovoljstvo učencev s poukom tehnike in tehnologije.  

 

Kljub temu, da smo ugotovili močno pozitiven odnos do tehnike in tehnologije ter okolja, 

smo predlagali nekaj vsebin, s pomočjo katerih lahko omenjena odnosa še dodatno 

izboljšamo. Kot predloge smo uporabili predvsem dobre prakse, ki jih uporabljajo v 
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tujini. Pri tem nismo spregledali dobre prakse, ki se uspešno uveljavlja tudi pri nas in s 

pomočjo katere bodo lahko v prihodnje šole nadgrajevale pozitiven odnos učencev 

predvsem do okolja. Ta dobra praksa je gozdna pedagogika, ki jo pri nas vpeljujejo 

raziskovalci Gozdarskega inštituta in jo tržijo pod imenom Gozd eksperimentov. Gozdna 

pedagogika je zaradi načina dejavnega poučevanja zagotovo področje, ki bo imelo pri 

izboljševanju odnosa do okolja v prihodnje veliko vlogo. 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, odnos učencev do tehnike in tehnologije, odnos 

učencev do okolja, povezovalni vidiki, vzdržno okolje 
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Students' attitudes toward technology and 
environment: connecting aspect for sustainable 
environment 
 
ABSTRACT 
 

We live in a world where we are constantly surrounded by modern technology. At the 

same time, we are faced with numerous environmental issues that are becoming more 

common and are threatening a normal living environment. In the theoretical part of this 

master’s thesis, we provide some facts about different attitudes towards technology that 

have already been researched in some other works. We present the components that build 

these attitudes and main factors that shape them. Afterwards, we also discuss 

environmental issues in education. We focus mostly on the syllabuses of subjects that are 

part of the curriculum of primary schools. In the end, we also present examples of good 

practice in the field of environmental protection. 

 

We then discuss attitudes towards the environment and the factors that affect these 

attitudes. Afterwards, we focus on foreign countries and describe foreign pupils’ attitudes 

towards the environment in some of these countries. 

 

The main part of the thesis is dedicated to attitudes towards technology and the 

environment as well as the interpretation of results obtained through a questionnaire, 

which was devised especially for the purpose of this master’s thesis. In addition, we used 

already existing questionnaires for measuring attitudes towards technology and the 

environment. The main purpose of the master’s thesis is to discover the attitudes of pupils 

towards the researched topics and if there are any links between them. 

 

At first, we searched for differences based on gender and age and then we looked at 

correlations. We discovered that pupils show above average attitudes towards both topics, 

since the average score for answers surpassed the arithmetic mean of 2.5 points. We also 

discovered that satisfaction with technology classes has the biggest effect on attitudes 

towards technology and the environment.  
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Even though the results showed a very positive attitude towards technology and the 

environment, we prepared some suggestions for further improving pupils’ attitudes. Our 

suggestions were based on examples of good practice from abroad. Nevertheless, we did 

not overlook the example of good practice from Slovenia, which has been successfully 

implemented into the school curriculum and which will help increase pupils’ positive 

attitudes towards the environment. This is forest pedagogics, which was introduced by 

the researchers of the Slovenian Forestry Institute and is marketed under the name of 

Forest of experiments. Because of its active manner of teaching, forest pedagogics is 

definitely a field, which will play an important role in improving pupils’ attitudes towards 

the environment. 

 

KEYWORDS: primary school, attitudes towards technology, attitudes towards the 

environment, links between attitudes, sustainable environment 
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OKRAJŠAVE 

 

TiT – tehnika in tehnologija  

TCA – želja po šolanju na področju TiT ali inženirstva, 

IT – zanimanje za TiT, 

TTT – odpor do TiT, 

TB – TiT in spol – ali je TiT bolj primerna za fante ali ne, 

CT – posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT, 

TD – težavnost TiT, 

Z – zadovoljstvo s poukom tehnike, 

IZ – izzivi na področju varovanja okolja, 

INT – zanimanje za teme, povezane z okoljem, 

IP – pomembnost dejavnikov pri izbiri poklica. 
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1 UVOD 

 

 

Onesnaževanje okolja je v sedanjem svetu aktualen problem, zato je zelo pomembno, 

kako smo ljudje ozaveščeni o varstvu in skrbi za okolje. Vsi dobro vemo, da so starejše 

generacije vzor mlajšim, zato je zelo pomembno, da že odrasli odgovorno in skrbno 

ravnamo z okoljem in da imamo do njega spoštljiv odnos. Povsem logično je, da je treba 

otroke že zgodaj navajati na varovanje okolja za njegov obstoj. Na tem področju ima velik 

vpliv tudi osnovna šola, ki v otrokovem razvoju odnosa do okolja predstavlja zelo 

pomembno vlogo. Tu mislimo predvsem na učne vsebine, ki se nanašajo na ekologijo in 

varstvo okolja, zagotovo pa sta učitelj sam in šola kot ustanova tista dejavnika, ki morata 

nenehno opozarjati, učiti in navajati otroka na skrb za čisto okolje, seveda morata biti 

najprej tudi sama dober zgled otrokom (Planinc, 2013).  

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Na odnos do okolja vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih preučujejo predvsem v tujih 

državah. Raziskave so pokazale, da ženske bolj skrbijo za okolje oziroma je njihov odnos 

do okolja bolj pozitiven kot pri moških. Nekatere študije se sklicujejo celo na povezanost 

med odnosom do okolja in veroizpovedjo, spet druge trdijo, da ima zelo velik vpliv na 

odnos do okolja poklic, ki ga bo oseba opravljala. Ne smemo pozabiti niti na medije ter 

vpliv staršev in vrstnikov. Če torej posplošimo, lahko rečemo, da ima celotno okolje, v 

katerem živimo, zelo velik vpliv na naš odnos do okolja oziroma do narave (Hebel, 2014). 

Dober primer je Hongkong, kjer se v šoli in na televiziji zvrsti veliko informacij o naravi 

oziroma okolju in posledično so raziskave pokazale, da ima večina učencev zelo pozitiven 

odnos do okolja (Chan, 1996). Odnos do okolja je močno povezan tudi z okoljskimi 

vrednotami, ki jih posameznik premore, te pa so povezane z osebnostjo posameznika. 

Wiseman in Bogner sta oblikovala teoretični model, ki je razdeljen na štiri kvadrante, ki 

predstavljajo štiri različne kategorije odnosa do okolja. V grobem je model razdeljen na 

uporabo (UT) in varstvo oziroma vzdrževanje (PRE). Ti področji sta lahko naravnani 

pozitivno ali negativno. Pri pozitivni naravnanosti oseba premore skrb za okolje, sicer je 

njen odnos apatičen. Posameznike lahko na tak način lahko v kvadrante PRE +, UT +; 

PRE +, UT –; PRE –, UT + ter PRE –, UT –. Osebe v prvem kvadrantu so zelo pozitivno 
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naravnane in stalno stremijo k izobraževanju z namenom izboljšati svojo lastno naravo. 

V kvadrante PRE +, UT – in PRE –, UT + se uvrščajo osebe, za katere je malo verjetno, 

da bodo same od sebe hotele doseči kakšno spremembo v svojem odnosu do okolja. V 

kvadrant PRE –, UT – pa se uvrstijo posamezniki, ki v večini nasprotujejo kakršnim koli 

spremembam na tem področju (Wiseman in Bogner, 2003). 

 

Samo varovanje okolja je tesno povezano tudi s sodobno tehnologijo, zato najverjetneje 

obstajajo tudi določene povezave med odnosom do okolja ter odnosom do tehnike in 

tehnologije. Tehnologija je zagotovo eden izmed zelo pomembnih dejavnikov v naših 

življenjih, saj se z njo srečujemo vsak dan. Ne samo to, tehnologija je tudi dejavnik, ki je 

iz dneva v dan pomembnejši del našega vsakdanjika. Dobro znano je, da mladi kažejo 

zanimanje za različne tehnologije, vendar pa žal njihovo mnenje o izobrazbi in karieri v 

tehnični smeri ni najbolj pozitivno. Vemo sicer, da so na tem področju precej velike 

razlike med spoloma, še vedno pa se odpira vprašanje, kaj storiti, da bi odnos do tehnike 

izboljšali. Velika težava je, ker na sam odnos vpliva veliko dejavnikov in je prav zaradi 

tega precej težko najti rešitev, ki bi upoštevala večino teh dejavnikov, saj so si med seboj 

precej raznoliki. Kot smo omenili, na odnos zagotovo vpliva spol, potem so tu še 

prisotnost tehnoloških igrač, vpliv sovrstnikov, šole, staršev, dejavnosti, v katere je 

učenec vključen, in še bi lahko naštevali. V vseh primerih pa velja eno, in sicer, da je ves 

čas treba iskati rešitve, ki bi pripomogle k izboljšanju odnosa do tehnike in tehnologije (v 

nadaljevanju TiT) (Jensterle, 2017). 

 

Dobra pot do rešitve je zagotovo dobro poznavanje omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na 

sam odnos do TiT, saj če bomo te dejavnike dobro poznali, bomo veliko lažje oblikovali 

nove učne programe, ki bodo pomagali pri izboljšanju samega odnosa do TiT. Prav na 

podlagi teh dejavnikov je tudi Ardies oblikoval vprašalnik, ki meri odnos do TiT in ki bo 

uporabljen tudi v empiričnem delu našega magistrskega dela (Ardies idr., 2015). S tem 

vprašalnikom bomo ugotovili, kakšen je odnos do TiT pri učencih, ki bodo vključeni v 

raziskavo. 

 

Tseng, Chang, Lou in Chen so predstavili rezultate raziskav v Tajvanu, ki so preverjale, 

kakšen je odnos učencev do določenih predmetov. Raziskave so pokazale, da je TiT 

priljubljen predmet, v raziskavi leta 1995 je omenjen celo kot najbolj priljubljen predmet. 

Učenci, zajeti v različne raziskave, so označili področje uporabe novih tehnologij kot zelo 
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zanimivo in uporabno, obenem pa so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi posledic, ki jih 

zaradi razvoja tehnologije doživlja okolje, kar lahko štejemo kot pozitivno (Tseng, 

Chang, Lou in Chen, 2011).  

 

Na podlagi česa pa se gradi pozitiven odnos do predmetov/področij, kot je npr. TiT? 

Raziskava, ki sta jo izvedla Metsärinne in Kallio (2015), je preverjala, kako odnos 

učencev do predmetov vpliva na učni uspeh. Prišla sta do zaključka, da pozitiven odnos 

vpliva na učni uspeh in da pozitiven odnos do predmeta ni grajen na njegovi 

priljubljenosti, temveč je bolj odvisen od tega, kako pomemben je učencem predmet za 

njihove dejavnosti, oziroma, če povemo drugače, je pozitiven odnos do predmeta odvisen 

od tega, kako uporaben se ta predmet zdi učencem. Na podlagi teh rezultatov se pokaže 

tudi priložnost za uveljavitev v učenca usmerjenega učenja, ki bi lahko vplivalo na 

izboljšanje odnosa do TiT (Metsärinne in Kallio 2015). 

 

V osnovnih šolah se problematika varovanja okolja pojavlja v učnih načrtih različnih 

predmetov, obstaja pa tudi kar nekaj dobrih praks na področju ravnanja z odpadki. Tu 

imamo v mislih predvsem različna tekmovanja, interaktivne igre, čistilne akcije, različne 

programe in še bi lahko naštevali (Bevk, 2017). Varovanju okolja se posvečajo učenci 

tudi pri predmetu Tehnika in tehnologija pri obravnavi različnih materialov, kjer je nujno, 

da se pove, kakšen vpliv imata proizvodnja in uporaba določenega materiala na okolje. 

Torej se pri tehniki na neki način razvija tudi pozitiven odnos do okolja. Še vedno pa ni 

znano, kakšen razvoj TiT omogočata trajen razvoj in vzdržno okolje.  

 

Kakšen odnos imajo učenci do TiT in ali obstajajo kakršne koli povezave med omenjenim 

odnosom in odnosom do okolja? Ali negativen odnos do okolja pomeni tudi negativen 

odnos do tehnike in tehnologije in obratno? Vse to so vprašanja, ki se nam porajajo v 

raziskovalnem delu. Ravno te povezave bodo glavni del naše raziskave, iz tega bomo nato 

lahko izhajali oziroma si z rezultati pomagali pri pripravi učnih vsebin za izboljšanje 

odnosa do okolja ter TiT. 
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1.2  Namen, cilji in raziskovalna vprašanja dela 

 

Namen naše raziskave je poiskati morebitne povezave med odnosom do TiT in okolja ter 

raziskati, ali se morda odnosa razlikujeta glede na spol in starost učencev. S svojo 

raziskavo želimo dobiti rezultate, ki bi pomagali pri izdelavi novi učnih vsebin, ki bi 

spodbujale pozitiven odnos tako do tehnike in tehnologije ter tudi do okolja. 

 

V magistrskem delu želimo doseči tudi naslednje cilje (C1–C4): 

C1: Predstaviti in opisati pojme, kot sta odnos do okolja ter odnos do tehnike in 

tehnologije. 

C2: Ugotoviti odnos učencev do tehnike in tehnologije ter okolja. 

C3: Kritično analizirati in predstaviti rezultate, pridobljene v raziskavi. 

C4: Načrtovati učne vsebine za izboljšanje odnosa do okolja ter tehnike in tehnologije. 

 

V raziskavi smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja (RV1–RV7): 

 

RV1: Kakšen je odnos učencev do tehnike in tehnologije? 

RV2: Kakšen je odnos učencev do okolja? 

RV3: Ali se odnos do tehnike in tehnologije razlikuje glede na to, kateri razred učenci 

obiskujejo, in če da, kakšne so te razlike? 

RV4: Ali se odnos do okolja razlikuje glede na to, kateri razred učenci obiskujejo, in če 

da, kakšne so te razlike? 

RV5: Ali obstajajo razlike med spoloma glede odnosa do okolja, in če da, kakšne so te 

razlike? 

RV6: Ali obstajajo razlike med spoloma glede odnosa do tehnike in tehnologije, in če da, 

kakšne so te razlike? 

RV7: Kakšna je povezanost med odnosom do tehnike in tehnologije ter odnosom do 

okolja? 
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1.3  Metode raziskovanja 

 

Pri raziskavi bomo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, prevladujoči metodi pa 

bosta: 

M1: Teoretično-kavzalna metoda – proučevanje domače in tuje literature, deskriptivna 

metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov. 

M2: Empirična metoda pedagoškega raziskovanja – metoda anketnih vprašalnikov ter 

analiza in ovrednotenje podatkov. 

 

1.4  Pregled vsebine drugih poglavij  

 

V drugem poglavju predstavimo pojem odnos do tehnike in tehnologije. Najprej 

definiramo, kaj sploh pomenita pojma tehnika in tehnologija, nato obrazložimo, kaj 

pomeni pojem odnos in ga razdelimo na tri glavne komponente. Na koncu poglavja 

opišemo še dejavnike, ki ključno vplivajo na odnos do tehnike in tehnologije. 

 

V tretjem poglavju opisujemo okoljsko problematiko v šolstvu. Najprej se dotaknemo 

varovanja okolja in konceptov ločevanja odpadkov, ki smo jih predhodno opisali tudi že 

v diplomskem delu. Opišemo količino nastalih odpadkov na prebivalca v Sloveniji ter 

dobre prakse, ki se pojavljajo v slovenskih šolah in se trudijo, da bi se ta količina 

zmanjšala. Pregledamo tudi učni načrt in poudarimo predmete, pri katerih se pojavijo 

teme, povezane z okoljem. 

 

Četrto poglavje je namenjeno spoznavanju odnosa do okolja. Na začetku poglavja 

opišemo, kaj je odnos do okolja in kako je definiran v tujini. Opišemo model ekoloških 

vrednot in ga povežemo z dimenzijami odnosa do okolja. Opišemo tudi vplive na odnos 

do okolja, ki so jih raziskovali v tujih državah, in bolj podrobno opišemo odnos do okolja, 

ki so ga pokazali učenci v raziskavah v Franciji,Hongkongu, Južni Koreji, Turčiji in na 

Malti. 

 

V petem poglavju opišemo instrumente, ki smo jih uporabili za merjenje odnosa do 

tehnike in tehnologije ter okolja. Najprej opišemo vprašalnik Tehnika in jaz, njegov izvor, 

namen in okvirno vsebino. Zatem je opisan tudi vprašalnik, ki smo ga uporabili za 
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merjenje odnosa do okolja in smo ga priredili po izvirnem vprašalniku ROSE, da smo 

dobili instrument, primeren za potrebe svoje raziskave. Na koncu poglavja je opisan 

vzorec, ki smo ga uporabili za svojo raziskavo. 

 

Šesto poglavje je namenjeno rezultatom. Naredimo njihovo analizo, pripravimo njihove 

predstavitve in jih tudi interpretiramo. Z interpretacijami rezultatov skušamo že 

odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

V sedmem poglavju smo podali predloge za izboljšanje raziskovanih odnosov. 

Posluževali smo se dobrih praks, ki so v tujini že pokazale pozitivne rezultate, pregledali 

pa smo tudi domače dobre prakse, ki imajo velik potencial na področju izboljševanja 

odnosa do okolja in ozaveščanja o njem. 

 

Osmo poglavje je namenjeno diskusiji zastavljenih ciljev v magistrskem delu. 

 

Deveto poglavje je zaključek, v katerem na kratko povzamemo pridobljene ugotovitve. 

V tem poglavju se nahajajo tudi sklepne misli in priporočila za nadaljnje raziskovanje 

obravnavane problematike. 
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2  ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

 

 

V sodobnem času je tehnologija nekaj, kar nas obdaja na vsakem koraku in brez nje si 

skoraj ne znamo več predstavljati življenja. Uporaba tehnologije je dandanes najvišja v 

vsej zgodovini človeštva, vse skupaj pa se bo v prihodnosti zagotovo le še stopnjevalo. 

Dejstvo je, da mladi kažejo vedno večje zanimanje za tehnološke proizvode, ko pa pride 

do odločitve glede izobrazbe v tehnični smeri, njihovo mnenje ni najbolj pozitivno. 

Zavedati se je treba, da imamo lahko vpliv na učenčev odnos do TiT, vendar je treba 

najprej ugotoviti, kateri so tisti ključni dejavniki, ki vplivajo nanj (Ardies idr., 2015). 

 

2.1 Tehnika in tehnologija 

 

Če hočemo govoriti o odnosu do tehnike in tehnologije, moramo najprej definirati ta dva 

pojma. Oba pojma različni avtorji različno opredeljujejo, nekateri v širšem, drugi v ožjem 

pomenu. Sploh pri širših pojmovanjih prihaja do enačenja pojmov tehnika in tehnologija, 

kar pa je težko sprejemljivo, saj je ta dva pojma bolj smiselno ločevati, kljub temu da se 

v uporabi ne moreta ločevati, ker skupaj tvorita nerazdružljivo celoto. Dandanes si pod 

pojmom tehnika predstavljamo razvoj procesa družbene proizvodnje in kazalnik stopnje 

človekovega izkoriščanja produkcijskih sil. Prevladujoča definicija tehnike je definicija, 

ki jo podaja združenje International Technology Educational Association (ITEA), ki 

določa tehniko kot »zavestno in smotrno preoblikovanje naravnega sveta v umetno 

človekovo okolje«. V ožjem smislu si lahko tehniko predstavljamo kot vse naprave, 

objekte, postopke in procese, ki služijo temu namenu. To je tudi področje človekovih 

izkušenj, spretnosti in znanja, ki se nanaša na človekovo sposobnost oblikovanja svojega 

okolja po svojih materialnih in duhovnih potrebah. Tehnologija je definirana kot uporaba 

znanja in raba sredstev/virov za zadovoljitev človeških potreb ter reševanje problemov, s 

tem pojmom označujemo znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, 

postopkov in procesov, s pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih 

spoznanj za civilizacijske in kulturne potrebe. Vsebine tehnike in tehnologije se 

združujejo v tehniškem izobraževanju, v sklopu katerega je eden od ciljev tudi pri učencih 
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graditi pozitiven odnos do tehnike, tehnologije in do okolja, saj je pozitiven odnos tudi 

eden od ključnih dejavnikov, da se učenci kasneje odločajo za izobraževanje na 

omenjenih področjih (Avsec, 2012).  

 

2.2  Odnos 

 

Lahko bi rekli, da je odnos širok pojem z različnimi interpretacijami in definicijami. V 

SSKJ najdemo naslednjo definicijo: » odnòs -ôsa m (ȍ ó)  4. v zvezi z do kar se izraža, 

kaže v ocenjevanju, presojanju česa: oblikovati učenčev odnos do kulture; spremeniti 

človekov odnos do narave, umetnosti; imeti kritičen, naklonjen, odklonilen, pozitiven 

odnos do česa ● ekspr. ima odnos do dela rad dela; do moderne glasbe nima nobenega 

odnosa ne zanima se zanjo; do očeta nima pravega odnosa ga ne ljubi, ne spoštuje«. Če 

pa se osredotočimo na svoje področje, je odnos psihološka nagnjenost osebe do tehnike, 

ki je pogojena z določeno stopnjo koristi, najsi bo to dobra ocena ali dober izdelek 

(Jensterle, 2017). 

 

Odnos do tehniškega področja oziroma interes za poklice na področju tehnike in 

tehnologije pa naj bi se po rezultatih različnih raziskav razvil do 14. leta starosti, zato je 

ključnega pomena, da poznamo dejavnike, ki vplivajo na odnos do omenjenega področja 

med 12. in 14. letom starosti, saj so to ključna leta za izoblikovanje odnosa do tehnike in 

tehnologije. 

 

2.3  Komponente odnosa 

 

Jensterle je v svojem delu predstavila tri glavne komponente odnosa. To so: 

• Afektivna komponenta – pozitiven ali negativen čustven odziv na odnos. 

Posameznikovega odnosa se ne da preprosto določiti, saj se čustva običajno 

pojavijo šele takrat, ko je oseba v spoznavnem procesu z objektom. 

• Konativna komponenta – je vedenjska težnja posameznika, ki ga sestavljajo 

ukrepi in opazovani odzivi na objekt. Gre za odziv, ki ga stori oseba v povezavi s 
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problemom in akcijo, ki mu je dana. Vsebuje niz odzivov, ki so navadno 

predvidljivi. 

• Kognitivna komponenta – nanaša se na mnenje, prepričanje, misli posameznika o 

objektu. Mnenje oseba izoblikuje v skladu s podatki, ki jih ima o objektu. To je 

komponenta, kjer posameznik organizira in skladišči pridobljene informacije 

(Jensterle, 2017). 

 

2.4  Vplivi na odnos 

 

Odnos do tehnike in tehnologije je večdimenzionalen konstrukt in De Vries (1988) je med 

raziskovanjem odnosov, ki vplivajo na odnos, definiral pet dimenzij: 

• interes za TiT, 

• prizadevanja za kariero na področju TiT, 

• zavedanje posledic TiT, 

• zaznavanje težavnosti TiT, 

• dojemanje TiT kot področje primerno tako za moške kot ženske. 

 

Kasnejše raziskave pa so pokazale, da so pomembni dejavniki odnosa do TiT tudi: 

 

• razlike med dečki in deklicami pri različnih starostih, 

• prisotnost tehnoloških igrač in konstrukcijskih zbirk, 

• vpliv staršev in 

• pomembnost konteksta (Ardies idr., 2015)  

 

2.4.1 Razlike med dečki in deklicami pri različnih starostih 

 

Različne raziskave so pokazale, da v splošnem dečke TiT bolj zanima kot deklice, saj le-

te dokazano gojijo manj pozitiven odnos do kariere v znanosti in tehnologiji. Prav tako 

menijo, da je tehnologija zahteven predmet v šoli. Da obstajajo razlike med dečki in 

deklicami, povezane s starostjo, sta pokazala že Kotte (1992) in Mawson (1995). Če 

začnemo z mlajšimi generacijami, lahko povemo, da raziskave niso zaznale razlik v 

interesih med dečki in deklicami, starimi do 10 let, po tej starosti pa se začnejo predvsem 

interesi deklic spreminjati. Med 10. in 14. letom starosti so pri dečkih ugotovili povišano 
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rast zaznave uporabnosti vsebin TiT, kar pa ne velja za rezultate o uporabnosti vsebin TiT 

pri dečkih in deklicah, ki so starejši od 14 let (Ardies idr., 2015).  

 

Keše (2016) je v svojem diplomskem delu ugotovil, da med učenci in učenkami 5. in 6. 

razreda glede na starost ni bistvenih razlik, se pa le-te pojavijo, če gledamo rezultate glede 

na spol. V tem primeru imajo dekleta slabši odnos v vseh kategorijah, največja razlika se 

pokaže pri želji po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu ter pri dojemanju primernosti 

TiT tako za moške kot tudi za ženske. Ugotovil je tudi, da je zanimanje za tehniške 

poklice pri obeh spolih nizko, vendar je bil presenečen nad rezultatom, ki je pokazal 

nadpovprečen interes učencev za področje TiT in nadpovprečno poznavanje posledic TiT, 

ne glede na to ali gledamo na starost ali na spol učencev.  

 

2.4.2 Prisotnost tehnoloških igrač in konstrukcijskih zbirk 

 

Eden od razlogov za razlike med spoloma sta lahko tudi prisotnost in količina časa, ki jo 

otroci posvetijo igri s tehniškimi/tehnološkimi igračami in konstrukcijskimi zbirkami. 

Tehniške igrače drugače imenujemo tudi konstrukcijske igrače, kot npr. LEGO ipd. 

Določeni strokovnjaki celo trdijo, da dekleta ne morejo vzpostaviti takšnega odnosa do 

tehnologije, ki bi povišal njihov interes za poklicno izobraževanje v tehnološki smeri 

ravno zaradi tega, ker imajo v večini primerov manj izkušenj s tehnološkimi igračami in 

niso tako pogosto vključene v popravilo predmetov kot fantje. Bame (1993) je ugotovil, 

da ima prisotnost tehnoloških igrač v otroštvu močno pozitivno korelacijo z vsemi 

dimenzijami odnosa, Rassinen (2009) in Salminen-Karlsson (2007) pa sta opozorila, da 

se stereotipni pogledi na TiT, kot npr., da je tehnika le za moške, razvijajo že zelo zgodaj, 

ko se otroke omejujemo z igračami, ki so »primerne« le za določen spol (Ardies idr., 

2015). 

 

2.4.3 Vpliv staršev 

 

Nekatere študije so že pokazale, da starši s svojim odnosom mnogokrat vplivajo tudi na 

otrokov odnos do TiT. V večini primerov so matere tiste, ki menijo, da znanost ni 

primerna za ženske in na tak način negativno vplivajo na odnos hčera do tehnika. George 

(2006) pa je ugotovil, da je vpliv staršev na odnos otrok do tehnike minimalen in 

statistično zanemarljiv (Ardies idr., 2015).  
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3 OKOLJSKA PROBLEMATIKA V ŠOLSTVU 

 

Lahko bi rekli, da je okolje vse, kar nas obdaja in zelo pomembno tudi za naše počutje je, 

v kakšnem okolju živimo. Zato je prav, da se zavedamo, da je treba graditi na našem 

odnosu do okolja, da bi bil ta čim bolj pozitiven, saj bomo le tako lahko dosegli okolje, 

ki bo prijetno nam in našim zanamcem. Ne smemo pa pozabiti, da s tem, ko varujemo 

okolje in imamo pozitiven odnos do njega, obenem tudi živalim ohranjamo njihova 

bivališča in jih ne stiskamo v kot s krčenjem njihovega življenjskega okolja. V tem 

poglavju bomo opisali, kaj je okolje, kaj je varovanje okolja, na kratko se bomo dotaknili 

tudi odpadkov in njihovega vpliva na okolje, za konec pa bomo tudi definirali, kako se 

določa odnos do okolja. 

 

3.1 Varovanje okolja 

 

Posledica sodobnega načina življenja je tudi povečanje količin odpadkov, emisij in drugih 

stranskih produktov, ki imajo v večini negativen vpliv na okolje. V določenih 

koncentracijah so lahko take snovi škodljive za človekovo zdravje, v skrajnih primerih pa 

vplivajo celo na gene, kar pomeni posledice tudi za naslednje generacije. Seveda nista 

edina težava človek in njegovo zdravje. Ne smemo pozabiti tudi na vodo, zrak in tla 

oziroma na celotno okolje, ki nas obdaja, saj z onesnaževanjem ogrožamo tudi rastline in 

živali ter njihov življenjski prostor. Kot smo že omenili, smo v današnjem času priča 

predvsem onesnaževanju, ki je posledica človeških dejavnosti. 

 

Eden izmed glavnih onesnaževalcev okolja je prav gotovo industrija. Veliki obrati za 

predelavo surovin, termoelektrarne in sežigalnice odpadkov lahko v ozračje, tla in vodo 

spustijo velike količine strupenih snovi in delcev ter s tem ogrozijo življenjsko okolje 

številnim živim bitjem. Zaradi teh dejavnikov morajo biti industrijski obrati opremljeni z 

ustreznimi čistilnimi napravami. Seveda niso edini krivci veliki industrijski obrati, saj do 

nevarnega onesnaževanja okolja lahko pride tudi v manjših industrijskih obratih. 

 

Na onesnaževanje okolja vplivajo tudi kmetijske dejavnosti, ki ob pridelavi žita, poljščin 

in sadja na velikih površinah z ostanki umetnih gnojil in pesticidov onesnažujejo zrak, tla 

in vodo oziroma podtalnico. Tudi intenzivna reja živali pomeni za okolje vir 



12 
 

onesnaževanja podtalnice z nitrati, bakterijami in virusi in prav zato se v EU predvsem 

na območjih s podtalno vodo, ki je pomemben vir pitne vode, spodbuja ekološko 

kmetijstvo. 

 

Še en vir onesnaževanja okolja je promet, ki zaradi povečanega obsega osebnega in 

tovornega prometa zvišuje koncentracijo ogljikovega dioksida in drugih škodljivih delcev 

v ozračju. Največji izziv na tem področju sta zmanjšanje obsega prometa in izdelovanje 

takšnih vozil, ki bi imela manjše izpuste škodljivih snovi in delcev. 

 

Navsezadnje je tudi gospodinjstvo eden izmed največjih onesnaževalcev. V to področje 

je vpet skoraj vsak posameznik, zato je zares pomembno, da se zavedamo posledic, ki jih 

prinašajo napačna dejanja pri ločevanju odpadkov. V gospodinjstvu so prisotni raznorazni 

odpadki, kot so laki, barve, zdravila, razredčila, odpadno jedilno olje, baterije, razna 

elektronika, in povsem logično je, da če te odpadke odvržemo na napačno mesto, to za 

okolje lahko pomeni hude posledice, ki jih je težko popraviti (Planinc, 2013).  

 

Vse te različne vrste odpadkov nam nemalokrat predstavljajo kar velik izziv, ko pride do 

tega, da jih moramo ločiti in pravilno odvreči. Pomagamo si lahko s piramido, ki prikazuje 

hierarhijo ravnanja z odpadki, pri čemer je v vrhu piramide možnost, ki je najbolj zaželena 

in na dnu piramide možnost, ki se ji poskušamo izogniti. Piramida je prikazana tudi na 

sliki 1.  

 

 
Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki (Steiner in Wiegel, 2008). 
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Iz modela je razvidno, da je najbolj zaželena možnost preprečevanje nastajanja odpadkov, 

ki pa je tudi eno od glavnih načel ravnanja z odpadki v Evropski uniji (v nadaljevanju 

EU). Če malo razmislimo, hitro pridemo do zaključka, da se to načelo najbolj učinkovito 

uresničuje v proizvodnih procesih, z uporabo alternativnih surovin, ki okolju ne 

povzročijo take škode kot običajne surovine, proizvodnje pa bi se morale usmeriti v 

izdelavo izdelkov, ki jih je možno ob morebitnih poškodbah tudi popraviti, pa četudi bi 

bilo to v nasprotju z ekonomskimi načeli. 

 

Takoj za preprečevanjem je zmanjševanje nastajanja odpadkov. Na tem mestu ima veliko 

vlogo tudi vsak posameznik s premišljenimi dejanji, kot so nakupovanje izdelkov z malo 

ali brez embalaže, uporaba izdelkov za večkratno uporabo … Za zmanjševanjem sledita 

ponovna uporaba in recikliranje. Vsa tri načela, torej zmanjševanje količine odpadkov, 

ponovna uporaba in recikliranje, so združena v Koncept 3R (angl. Reduce, reuse, 

recycle), prikazan tudi na sliki 2. 

 

 
Slika 2: Koncept 3R (Steiner in Wiegel, 2008). 

 

Zmanjševanje v konceptu pomeni odločitev za previdno in smotrno uporabo izdelkov, 

kar posledično privede do zmanjšanja količine nastalih odpadkov. Ponovna uporaba je 

ponavljajoča se raba še uporabnih izdelkov ali njihovih delov, medtem ko reciklaža 

pomeni predelavo odpadkov v neki nov proizvod (Bevk, 2017).  

 

Vsi trije dejavniki so pri varovanju okolja zelo pomembni in veliko pripomorejo k 

zmanjšanju celotne količine odpadkov, ki je v Sloveniji precej visoka. Zadnji podatki 

namreč kažejo, da je v letu 2016 nastalo skoraj 982.000 ton komunalnih odpadkov, kar je 
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za 6 % več kot v letu 2015. Vendar je na drugi strani spodbuden podatek, da smo v 

Sloveniji v letu 2016 ločeno zbrali kar 67 % vseh komunalnih odpadkov. Zanimiv 

podatek je tudi ta, da je bilo na odlagališča odloženih 476 kg komunalnih odpadkov na 

prebivalca, kar je skoraj 18 % vseh odpadkov, ki so bili tja odloženi. To pomeni, da je v 

letu 2016 povprečen Slovenec na dan odvrgel 1,3 kg odpadkov. Če pogledamo po regijah, 

najmanj odpadkov odvržejo v Zasavski regiji in jugovzhodni Sloveniji, največ pa v 

osrednji in zahodni Sloveniji kar je prikazano tudi na sliki 3(SURS, 2016).  

 

 

 
Slika 3: Nastali komunalni odpadki po statističnih regijah, Slovenija, 2016 (Statistični urad Republike 

Slovenije, 2016). 

 

Če na kratko povzamemo, je torej poglavitno zmanjševanje količine predvsem 

komunalnih odpadkov, takoj za tem so na vrsti ukrepi in ustrezno postopanje pred 

končnim odlaganjem. V to zajamemo ponovno uporabo, reciklažo, sežiganje s ponovnim 

pridobivanjem energije in biološko obdelavo, pod katero prištevamo kompostiranje in 

anaerobno razgradnjo (Bevk, 2017). 

 

Kaj pa mi zares storimo, da bi stanje na področju varovanja okolja izboljšali? Pametno se 

je lotiti ozaveščanja o varovanju okolja že zgodaj, najkasneje v osnovni šoli. V slovenskih 

osnovnih šolah je kar nekaj vsebin namenjenih omenjenemu področju, več o tem, katere 

so te vsebine, bo opisano v naslednjem poglavju. 
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3.2  Varovanje okolja v osnovnih šolah v Sloveniji 

 

Ključnega pomena pri varovanju okolja je, da smo o tej tematiki ljudje dobro ozaveščeni, 

saj s tem posredno pripomoremo k manj onesnaženemu okolju in posledično tudi k boljši 

kakovosti življenja. Dobro poznano je dejstvo, da so otroci zelo dovzetni za sprejemanje 

novih informacij, zato je velik korak k ohranjanju čistega okolja že samo ozaveščanje 

otrok o varovanju okolja. Učenci to znanje prenašajo na svoje družine in na tak način 

zajamemo celotno populacijo od mlajših do najstarejših generacij. V slovenskih osnovnih 

šolah se v obdobju devetih let, kolikor traja šolanje, zvrsti kar nekaj predmetov, pri katerih 

se vsaj malo omenita varovanje okolja in pomembnost ločevanja odpadkov ter vpliv le-

teh na okolje. 

 

3.2.1 Spoznavanje okolja 

 

Spoznavanje okolja je predmet, ki ga učenci obiskujejo od prvega do tretjega razreda. 

Vsako leto je za obravnavo predviden tematski sklop Okoljska vzgoja, v okviru katerega 

so zadani naslednji operativni cilji. 

V prvem razredu učenci: 

• znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo, 

• znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju okolja ter 

k urejanju okolja, v katerem živijo. 

 

V drugem razredu učenci: 

• vedo, da so spremembe v okolju včasih usodne za rastline in živali. 

 

V tretjem razredu učenci: 

• znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo, 

• vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki, 

• znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki za varovanje in vzdrževanje okolja, 

• spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje, 

• poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaževanje vode, zraka in tal. 
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Pri predmetu spoznavanje se torej kar nekaj časa nameni spoznavanju dejstev o varovanju 

okolja in učenci naj bi v treh letih dosegli naslednje standarde znanja. 

Učenec: 

• ve, da moramo grajeno okolje vzdrževati in varovati naravno okolje, 

• ve, kdo skrbi za določena zemljišča in kako lahko sam prispeva k urejenemu 

videzu okolice, 

• zna ustrezno ravnati z odpadki, 

• pozna nekatere onesnaževalce voda, zraka in tal v svoji okolici (Kolar, 2011).  

 

3.2.2 Naravoslovje in tehnika 
 

Predmet Naravoslovje in tehnika je v osnovnih šolah predviden v četrtem in petem 

razredu. V četrtem razredu je z varovanjem okolja povezan tematski sklop Spreminjanje 

lastnosti snovi, ob koncu katerega učenci znajo: 

• utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov, 

• razložiti škodljivost divjih odlagališč in vrednotiti pomen urejenih odlagališč, 

• dokazati, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, 

plastika, kovine), 

• prepoznati nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča (bakterije, 

zdravila, barvila idr.). 

 

V petem razredu je ozaveščanju o varovanju okolja pri predmetu naravoslovje in tehnika 

namenjen tematski sklop Snovi v naravi, kjer se učenci naučijo: 

• razložiti pomen podtalnice kot vira pitne vode, 

• utemeljiti pomen vode za življenje in napovedati posledice omejenosti vodnih 

zalog, 

• prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice ter pojasniti 

posledice onesnaževanja, 

• utemeljiti pomen varovanja vode (Vodopivec, Papotnik, Blagotinšek, Dimec, 

Balon, 2011). 
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3.2.3 Naravoslovje 
 

Predmetu naravoslovje prisluhnejo učenci v šestem in sedmem razredu osnovne šole. 

Problematiki onesnaževanja okolja je v šestem razredu namenjen tematski sklop 

Gospodarjenje z odpadki in ob koncu tega sklopa učenci: 

• razlikujejo med komunalnimi in industrijskimi odpadki, 

• spoznajo logistiko ravnanja s komunalnimi odpadki in zbiranja do njihovega 

procesiranja in odpadke opredelijo kot možne sekundarne surovine za gorivo, 

• spoznajo, kako ravnati z odpadki iz gospodinjstva, ki so okolju in zdravju 

škodljivi. 

 

V sedmem razredu je obravnavani tematiki namenjen sklop Človek onesnažuje zrak, vodo 

in tla. Med tem sklopom učenci: 

• spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov (npr. poplave, vulkani …) in človekovih 

dejavnosti lahko v vodi in zraku ter tleh poveča vsebnost snovi (onesnaževalcev), 

ki škodljivo vplivajo na organizme in s tem rušijo naravno ravnovesje, 

• spoznajo glavne vzroke onesnaženja, ključne onesnaževalce, posledice njihovega 

delovanja na organizme in okolje ter načine in ukrepe za zmanjševanje ter 

preprečevanje onesnaževanja, 

• spoznajo vzroke za povečanje emisij plinov in s tem povezanim prekomernim 

segrevanjem ozračja, ki se odraža na spreminjanju podnebja in na kopenskih ter 

vodnih ekosistemih (Skvarč in Glažar, 2011). 

 

3.2.4 Gospodinjstvo 
 

V petem in šestem razredu je tudi predmet gospodinjstvo. Za uresničevanje tega predmeta 

je predpisanih sedem načel, eno je celo povezano z varovanjem okolja, in sicer je to 

načelo ekološkosti. To načelo se uresničuje z razvijanjem odgovornosti za vzdrževanje in 

ohranjanje človekovega bližnjega in daljnega okolja ter z razvijanjem odgovornosti do 

osnovnih dobrin, kot so voda, zrak in zemlja. 

Osnovni cilji, ki so tesno povezani z varovanjem okolja, se pojavijo v šestem razredu, 

kjer učenci: 

• razmišljajo o pravilnem ravnanju z odpadki, 

• spoznajo pravilno ravnanje z odpadki, 
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• poznajo razloge za onesnaženost okolja, 

• poznajo ekološko čiščenje, 

• se učijo o vplivih porabe na okolje in analizirajo možnosti in načine, s katerimi bi 

lahko sami prispevali k izboljšanju okolja – razvijajo prijazen vzorec obnašanja 

do okolja. 

 

V učnem načrtu tega predmeta so predlagane tudi dejavnosti za posamezne tematske 

sklope in v sklopu Ekološka poraba je kar nekaj dejavnosti, ki se povezujejo z 

problematiko vpliva odpadkov na okolje. Učenci naj bi ločevali odpadke, zbirali 

informacije o plastiki, predlagan je tudi obisk obrata za recikliranje. Predlaga se tudi 

recikliranje papirja, izdelava igrač in drugih predmetov iz odpadkov, izdelovanje 

komposta ter obisk občinskega odpada, pri katerem naj bi bil vključen tudi pogovor z 

odgovornimi osebami (Simčič in Koch, 2011).  

 

Vpeljava teh dejavnosti v sam pouk je zagotovo zelo smiselna, saj na tak način učenci 

dejstva iz teorije prenašajo tudi v prakso, kar velikokrat prinese boljše rezultate, kot če bi 

dejstva predstavljali le v teoriji, za praktično izkušnjo pa bi učence prikrajšali (Bevk, 

2017). 

 

3.2.5 Tehnika in tehnologija 
 

Omenjeni predmet se izvaja v šestem, sedmem in osmem razredu osnovnega šolanja, v 

tem časovnem obdobju pa se učenci srečajo z različnimi materiali in njihovo vlogo v 

okolju. V šestem razredu učenci znajo utemeljiti pomen ekološko neoporečne 

proizvodnje papirja, kasneje v sedmem razredu že pojasnijo vpliv proizvodnje in uporabe 

umetnih snovi na okolje, podobno nato tudi v osmem razredu znajo pojasniti vpliv 

proizvodnje kovinskih predmetov in njihove uporabe na okolje, razložijo tudi pomen 

recikliranja (Fakin, 2011).  

 

3.2.5 Kemija 

 

Kemija je predmet, ki je predviden za obravnavo v osmem in devetem razredu osnovne 

šole. Tudi pri tem predmetu učenci usvojijo cilje, povezane z varovanjem okolja, saj naj 

bi učenci ob koncu obravnave snovi pri omenjenem predmetu poznali pomen kemije v 
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življenju, znali ravnati s snovmi, ki so okolju nevarne, se zavedali pomena razvoja 

naravoslovnih znanosti in tehnologije za življenje, družbo in okolje. Poleg tega naj bi tudi 

poznali naravne vire elementov in spojin, znali opredeliti nafto in zemeljski plin kot 

ključna vira organskih spojin in neobnovljiva vira energije. Učenci pri pouku kemije tudi 

proučujejo vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje in posledično 

tudi razumejo pomen oziroma vpliv ogljikovodikov in njihovih derivatov na življenje 

oziroma okolje in razmišljajo o preprečevanju oziroma zmanjševanju vplivov 

ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje in se zavedajo pomena recikliranja 

odpadkov. Podobne cilje naj bi dosegli tudi med obravnavo dušikovih in kisikovih spojin 

(Bačnik idr., 2011). Kot je iz napisanega razvidno, je tudi kemija predmet, ki pri učencih 

spodbuja pozitiven odnos do okolja in jih navaja na varno ravnanje z nevarnimi snovmi, 

ki lahko resno škodujejo okolju. 

 

3.2.6 Biologija 

 

Še eden od predmetov, kjer je nekaj ur namenjenih ozaveščanju o varovanju okolja, je 

biologija, ki je v osnovni šoli umeščena v osmi in deveti razred. Pri tem predmetu je 

predviden sklop Vpliv človeka na naravo in okolje, kjer 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, 
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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 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 dejavno 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 prek 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 dejavnostjo, osebni in družbeni 

izziv, saj nepravilna analiza posledic določenih dejavnosti 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 

(Vilhar idr., 2011). 

 

Vidimo lahko, da je tudi biologija predmet, ki v svojem učnem načrtu stremi k izboljšanju 

odnosa do okolja, predvsem k izboljšanju ozaveščenosti o varovanju le-tega. V osnovnih 

šolah je torej v pouk zajetih veliko vsebin, povezanih z varovanjem okolja, kar je zelo 

pohvalno. Žal veliko teh vsebin še vedno ostaja bolj na teoretični obravnavi kot na 

praktični izkušnji, toda na srečo obstaja tudi druge dobre prakse, ki jih na obravnavanem 

področju izvajajo osnovne šole v Sloveniji. 

 



21 
 

3.3 Dobre prakse v osnovnih šolah v Sloveniji 

 

Kot smo že omenili, je praktična izkušnja tista, ki učencem velikokrat pomeni več in od 

nje pridobijo več znanja kot pri čisti teoretični obravnavi. Zato so dobre prakse, ki jih 

izvajajo šole v Sloveniji, velik korak k boljšemu odnosu do okolja in večji ozaveščenosti 

o varovanju okolja, na prvem mestu učencev in posredno pa tudi njihovih staršev in starih 

staršev. 

 

Eno izmed najbolj uveljavljenih dobrih praks na tem področju tako pri nas kot tudi v tujini 

je program Ekošola, ki deluje skozi vzgojni in izobraževalni program ter z dejavnim 

udejstvovanjem v lokalni skupnosti in širše. V Sloveniji je poznano tudi društvo Ekologi 

brez meja, ne smemo pa pozabiti niti na interaktivne igre, ekskurzije in projekte, povezane 

s tematiko varovanja okolja, ki prav tako dodajo svoj delež k pozitivnemu odnosu do 

okolja. 

 

3.3.1 Program Ekošola 

 

V ta program so pri nas vključene vzgojne in izobraževalne ustanove, kot so vrtci, 

osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter dijaški domovi. Lahko 

bi rekli, da je sam program šola za življenje, saj se moramo zavedati, da bodo otroci, 

učenci in dijaki v prihodnje vplivali ter sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh 

našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje 

trajnostnega razvoja in vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo vzorce ravnanja.  

Program Ekošola deluje prek naslednjih temeljnih načel: 

• Skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter 

skrb za okolje in naravo. 

• Okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v 

izobraževalnem programu. 

• Naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti. 

• Vrednostni cilji so sestavni del življenja šole. 

• Dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov. 
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• Vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in 

odločevalci. 

• Prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta. 

 

Delovanje Ekošole ima naslednje cilje: 

• uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 

• spodbujati in povečevati ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej, 

• učinkovita raba naravnih virov, 

• povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 

• razvijati pozitivne medsebojne odnose, 

• sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 

• vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

• povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.  

 

Program Ekošola je pri nas zelo priljubljen, kar priča tudi podatek, da je po zadnjih 

podatkih v ta program vključenih nekaj več kot 700 ustanov, to pa predstavlja 35 % vseh 

šol in vrtcev v Sloveniji (Bevk, 2017).  

 

3.3.2 Ekologi brez meja 

 

Pod tem imenom deluje društvo, ki se ukvarja z odpadki in ozaveščanjem o pravilnem 

ravnanju z njimi prek različnih predavanj, delavnic, filmov … Izobraževalnim ustanovam 

ponujajo poučne filme, ki na zanimiv, slikovit in včasih tudi pretresljiv način prikažejo 

to, o čemer pogosto govorimo, a si morda ne znamo predstavljati.  

 

Izvajajo tudi raznorazne delavnice na temo varovanja in ohranjanja okolja in so primerne 

predvsem za dneve ekologije, dneve dejavnosti ter popestritev učnega programa in 

izbirnih predmetov. Temu društvu gredo tudi zasluge za eno izmed najbolj promoviranih 

in najbolje udeleženih čistilnih akcij pri nas Očistimo Slovenijo (Bevk, 2017). 
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3.3.3 Druge dobre prakse 

 

Prej omenjeno društvo Ekologi brez meja in progam Ekošola sta le dve izmed številnih 

uveljavljenih dobrih praks na področju varovanja okolja pri nas, ki šolam ponujata 

pripravljene programe, ki pomagajo ozaveščati, kako pomembno je, da ohranimo okolje 

čim bolj čisto. Šole se samostojno uporabljajo tudi raznorazne interaktivne igre, s 

pomočjo katerih dvigujejo zavest o pomembnosti varovanja okolja. Učence vozijo na 

številne raznolike ekskurzije, kjer si ogledajo čistilne naprave, predelovalnice odpadkov, 

odlagališča odpadkov …, s čimer učencem omogočijo, da se v živo srečajo z dejstvi, ki 

ji do tedaj večinoma poznajo le iz teorije. Na različnih šolah pa izvajajo tudi različni 

projekti, povezani z okoljsko problematiko in so velikokrat zasnovani na načelu 

tekmovanj, kjer šole tekmujejo med seboj na regijskih, državnih in pri nekaterih projektih 

tudi na mednarodnih ravneh (Bevk, 2017).  
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4 ODNOS DO OKOLJA 

 

 

Res, da je veliko dobrih praks na preučevanem področju, toda, ali se odnos do okolja 

sploh izboljšuje. Še primernejše vprašanje, ki si ga na tem mestu lahko postavimo, je, 

kako sploh določimo, kakšen je odnos okolja oziroma s katerimi postavkami je odnos do 

okolja definiran. 

 

4.1 Splošno o odnosu do okolja 

 

Odnos do okolja je v članku revije International Journal of Environmental & Science 

Education opisan kot nabor posameznikovih prepričanj, vplivov in dejanj, povezanih z 

okoljevarstveno problematiko in čeprav je to tradicionalni pogled na odnos do okolja, ga 

novi teoretični pristopi raje predstavljajo kot evalvacijske tendence, ki vplivajo in so 

obenem tudi posledica prepričanj, vplivov in vedenj, povezanih z okoljsko problematiko. 

Obstaja na stotine raznolikih odnosov do okolja ter z njimi povezanih idej o skrbi, 

prepričanjih, pogledih na svet, vrednotah, zaznavanju in ozaveščenosti, ki so zasnovani 

na podlagi številnih raznolikih teoretičnih in konceptualnih okvirjev. Prvi psihometrično 

in konceptualno zasnovan instrument za ocenjevanje okoljskih pogledov na svet je 

razvojna lestvica nove ekološke paradigme (NEP – New Ecological Paradigm), ki sta jo 

razvila Dunlap in Van Liere. Lestvica NEP predlaga pogled na odnos do okolja kot 

enodimenzionalni konstrukt, ki se giblje od popolne ravnodušnosti do okolja na eni strani 

vse do visoke zaskrbljenosti za okolje na drugi strani. V tem pogledu ima lahko 

posameznik prookoljski ali protiokoljski odnos, nikakor pa ne more imeti izraženih obeh 

oblik odnosa. 

 

Thompson in Baron sta leta 1994 kategorizirala odnos do okolja na podlagi dveh 

dejavnikov. Prvi je skrb za ljudi (antropocentrizem), drugi pa skrb za vsa živa bitja 

(ekocentrizem). Shultz je leta 2001 predlagal tri dejavnike, na podlagi katerih bi se nato 

definiral odnos do okolja. Ti dejavniki so egoizem (skrb za sebe), altruizem (skrb za druge 

ljudi) in skrb za biosfero. Leta 2003 sta Wiseman in Bogner opozorila na težavo, ki je 

povezana z uporabo instrumentov, ki merijo zaznavanje okolja in odnos le na podlagi 
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primarnih dejavnikov, kar ju je pripeljalo do tega, da sta razvila model ekoloških vrednot 

(MEV) z dvema pravokotnima dimenzijama, ki je prikazan na sliki 4. 

 
Slika 4: Model ekoloških vrednot (Wiseman & Bogner, 2003). 

 

Ena dimenzija je ohranjanje, druga pa izkoriščanje. Ekološke vrednosti se določijo glede 

na položaj posameznika na dveh pravokotnih dimenzijah, pri čemer prva dimenzija 

odraža ohranjanje in varovanje okolja, druga pa uporabo naravnih virov. Vsaka od teh 

dveh dimenzij je sestavljena iz več primarnih dejavnikov, na podlagi katerih se 

posameznik umesti v model ekoloških vrednot. Na tak način ima lahko posameznik 

visoko razvito željo po varovanju okolja, hkrati pa lahko tudi verjame, da je glavni namen 

okolja, da koristi ljudem. Tak način razvrstitve po prejšnjih modelih ni bil mogoč, zato je 

MEV zagotovo boljši od predhodnih modelov, še vedno pa marsikaj na tem področju ni 

jasno in zato se še vedno veliko razpravlja o različnih načinih definiranja odnosa do 

okolja, da bi le-tega lahko čim bolj natančno in čim lažje določili (Le Hebel, Montpied, 

Fontanieu, 2014). 

 

4.2 Vplivi na odnos do okolja 

 

Nekateri teoretični pristopi poskušajo najti vzroke za razlike pri odnosu do okolja tako 

pri posameznikih kot tudi širše na nacionalnih ravneh, vendar je to oteženo zaradi 

nerešenih vprašanj v okoljski sociologiji o tem, kako na skrb za okolje vpliva 

posameznikovo zadovoljstvo in to, kako bogata je država, v kateri posameznik živi. Delež 

raziskav se osredotoča na socio-demografske učinke, kot so starost in spol, nekatere 

empirične študije pa so že dokazale, da ženske kažejo večjo okoljsko skrb kot moški, ne 
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glede na njihov dohodek ali izobrazbo. Številne predhodne študije so se že ukvarjale z 

razvojem okolju prijaznega odnosa do okolja pri mladih in z učinkovitostjo različnih 

praks, medijev in programov pri razvijanju teh odnosov. Eagles in Demare sta leta 1999 

v svoji študiji, ki sta jo izvedla na učencih šestega razreda, ugotovila, da je pozitiven 

odnos do okolja odvisen od tega, koliko se o teh stvareh pogovarjajo doma, koliko filmov 

na to temo pogledajo in koliko berejo o varovanju okolja. Tikka, Kuitunen in Tynys 

ugotavljajo, da so učenci, ki so zaskrbljeni glede okoljskih vprašanj, vključeni v številne 

dejavnosti, povezane z naravo. Druge študije kažejo tudi, da so pozitivne izkušnje z 

naravo v otroštvu med najpomembnejšimi življenjskimi izkušnjami pri oblikovanju 

pozitivnega odnosa do okolja. Študije okoljskega izobraževanja poudarjajo, da 

poučevanje v naravi razvija ozaveščenost učencev in ima pozitiven vpliv na učenčev 

odnos do okolja. 

 

Najdemo lahko tudi študije, ki preučujejo vpliv vrednot in prepričanj na sam odnos do 

okolja. Izkaže se, da niti članstvo v kateri koli verski skupnosti niti intenziteta verovanja 

ne vplivata na okoljsko zaskrbljenost, med drugimi vrednotami pa je altruizem tista, ki 

kaže potencial za povezavo z okoljem. Leta 1999 sta Schultz in Zelezny v svoji študiji, 

ki sta jo izvedla na študentih v 14 različnih državah, poskušala povezati okoljske vrednote 

in prednostne naloge iz Schwartzovega modela univerzalnih človeških vrednot, 

sestavljenega iz 10 tipov človeških vrednot (samoupravljanje, hedonizem, izpolnitev, 

moč varnost, tradicija, udobje, dobrodelnost in univerzalizem), ki so razporejene vzdolž 

dveh glavnih osi. Rezultati, ki sta jih pridobila, kažejo, da so ekocentrični odnosi do 

okolja na eni strani močno pozitivno povezani z univerzalizmom, na drugi strani pa 

negativno povezani z močjo. Dokazane so bile tudi povezave med izobraževanjem in 

odnosom do okolja, npr. študentje, ki se odločajo za področje biologije, pokažejo večjo 

skrb za okolje.  

 

4.3 Odnos učencev do okolja v Franciji 

 

Raziskava, ki so jo izvedli v Franciji, je preverjala, kakšen odnos do okolja imajo 

petnajstletniki v njihovih šolah. Učenci so morali odgovarjati na 18 postavk na temo 

okoljske problematike, njihovi odgovori pa so pokazali strinjanje s posamezno trditvijo 
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(nikakor se ne strinjam, se ne strinjam, se strinjam, popolnoma se strinjam, sem 

neodločen).  

 

Na podlagi odgovorov so nato učence razdelili v štiri skupine, kjer eno skupino (6,4 % 

učencev) predstavljajo učenci, ki so pri večini odgovorov neodločeni. V prvo skupino 

(23,8 % učencev) so uvrščeni učenci, ki so pokazali pomanjkanje skrbi za okoljska 

vprašanja in so mnenja, da so težave na področju pretirane. Ti učenci so tudi mnenja, da 

ne morejo vplivati na varstvo okolja in da so za to odgovorni drugi. Drugačno mnenje 

imajo učenci, razvrščeni v drugo (39,7 % učencev) in tretjo skupino (30,1 % učencev), ki 

so na podlagi odgovorov pokazali visoko ozaveščenost o ohranjanju okolja in težnjo, da 

se vključijo v dejavnosti, ki pripomorejo k varovanja okolja, četudi to pomeni, da se 

morajo sami žrtvovati za to. Odgovori učencev iz tretje skupine so pokazali, da ti učenci 

kažejo še posebno močno zaskrbljenost glede okoljskih vprašanj in so pripravljeni tudi 

ukrepati na tem področju. Trdijo, da živali ne smemo uporabljati v medicinskih 

eksperimentih, kljub temu da bi s tem rešili človeško življenje. Okolju dajejo bistveno 

vrednost, kar je zadosten razlog za njegovo zaščito, samo naravo pa vidijo kot nekaj 

svetega, kar je treba pustiti pri miru. Na drugi strani se učenci, ki pripadajo drugi skupini, 

ne strinjajo s trditvijo, da je skoraj vsaka človekova dejavnost škodljiva za okolje in da 

imajo živali enako pravico do življenja. Narava jim ne pomeni toliko, da bi ji kljub 

pozitivnemu odnosu do okolja pripisovali neko posebno vrednost.  

 

Avtorji predlagajo, da bi lahko, glede na dobljene rezultate, posameznike razporedili v 

dvodimenzionalni model ekoloških vrednot, ki se uporablja v teoriji ekoloških odnosov. 

Povzetek vseh rezultatov skupine je pripeljal do tega, da so v njej posamezniki, ki imajo 

apatičen odnos do vprašanj ohranjanja okolja in izkoriščanja naravnih virov v korist 

človeškega razvoja, zato so jih brez težav in pomislekov na MEV razporedili v kvadrant 

PRE-UT+. Več težav je bilo z drugo in tretjo skupino, saj sta obe kazali večjo 

ozaveščenost o okoljskih vprašanjih in motiviranost, da se vključijo v same dejavnosti, ki 

pripomorejo k varovanju okolja. Razlika med njimi je le v tem, da učenci iz druge skupine 

navajajo, da je okolje treba varovati, obenem pa verjamejo, da je glavni namen narave ta, 

da ima človek od nje korist, učenci iz tretje skupine pa menijo, da ljudje niso 

najpomembnejša oblika življenja in zato nimajo pravice spreminjati okolja, kar pa 

izrečejo le najbolj zagreti okoljevarstveniki. Zaradi takih odgovorov je bila tretja skupina 

razvrščena v kvadrant PRE+UT-, druga skupina pa v kvadrant PRE+UT+. Če 
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povzamemo, ima skoraj 70 % učencev, udeleženih v raziskavi, izražen pozitiven odnos 

do okolja, kar pa je zagotovo tudi posledica šolskih in obšolskih dejavnosti, povezanih z 

okoljskimi problemi, in jih obiskujejo učenci, ki so bili vključeni v raziskavo (Le Hebel, 

Montpied, Fontanieu, 2014). 

 

4.4 Odnos učencev do okolja v Hongkongu 

 

Hongkong je prav tako kot številna druga dobro razvita mesta po svetu deležen številnih 

okoljskih težav. Tudi tam industrijske, komercialne in gospodinjske dejavnosti 

pripomorejo k proizvodnji različnih količin raznolikih odpadkov, za katere je treba 

poskrbeti. Kljub napredni tehnologiji raste zavedanje, da sama tehnologija ne bo mogla 

vsega rešiti. Velik korak v pravo smer na področju okoljskega ozaveščanja je v 

Hongkongu naredila vlada s svojim 10-letnim programom reševanja okoljskih 

problemov, ki je bil vreden kar 265 milijonov hongkonških dolarjev, torej kar dobrih 28 

milijonov evrov. Denar se je porabil za organiziranje dogodkov, ki so spodbujali javno 

zavedanje o okoljskih težavah. Omenjeno dogajanje je imelo očitno velik vpliv na 

populacijo, saj so raziskave pokazale, da je več kot 98 % prebivalcev Hongkonga 

prepričanih, da je odgovornost vsakega posameznika, da varuje okolje. Obenem so 

rezultati pokazali razhajanja med odnosi posameznikov in njihovimi dejanji in prav zato 

je eden od njihovih glavnih ciljev okoljskega izobraževanja zvišati zavedanje, da ni 

dovolj le mišljenje, da je treba nekaj ukreniti na področju okoljskih vprašanj in da so 

dejanja tista, ki nekaj štejejo, ko govorimo o varovanju okolja. Raziskava, ki so jo izvedli 

na srednjih šolah, je pokazala, da imajo dijaki močno pozitiven donos do okolja, 

predvsem do področij ohranitve divjih živali in naravnih virov. Pokazali so tudi 

pripravljenost za lasten prispevek k varovanju okolja in pripravljenost sodelovati v 

prookoljskih dejavnostih, kot so ločevanje odpadkov, recikliranje in zmanjševanje 

količine nastalih odpadkov. Pokazala se je tudi močna, pozitivna in pomembna korelacija 

med odnosom dijakov do okolja in njihovo pripravljenostjo za sodelovanje v različnih 

prookoljskih dejavnostih. Rezultati so pokazali, da obstajajo pomembne razlike v odnosu 

do okolja in pripravljenostjo za predstavljanje prookoljskih dejavnosti pri anketiranih, ki 

prihajajo iz različnih socialnih okolij. Dekleta, dijaki višjih letnikov in dijaki, ki prihajajo 

iz premožnejših družin, so pokazali bolj pozitiven odnos do okolja in večjo pripravljenost 

sodelovanja pri prookoljskih dejavnostih. Vendar se je tudi v tej raziskavi pokazalo, da 
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so pri udeležencih, ki imajo podobne življenjske pogoje in izhajajo iz primerljivih 

socialnih okolišev, dekleta tista, ki odražajo bolj pozitiven do okolja in pokažejo večjo 

pripravljenost za sodelovanje pri dejavnostih, ki pripomorejo k varovanju okolja (Tseng, 

Chang, Lou in Chen, 2011).  

 

4.5 Odnos malteških učencev do okolja 

 

V letu 2011 so bili objavljeni rezultati raziskave, ki je preverjala odnos učencev do okolja 

na Malti. V raziskavo je bilo vključenih 447 učencev, starih med 16 in 18 let. Glavna 

pojma, ki so ju učenci povezovali z besedo okolje, sta bila narava in onesnaževanje, 

zanimivo pa je tudi dejstvo, da je večina učencev trdila, da je okolje na Malti v slabem 

stanju. Izkazalo se je, da so učenci najbolje ozaveščeni o globalnih težavah, najmanj pa 

so jim poznane rešitve glede onesnaževanja na lokalnem področju. Zanimivo je to, da 

učencem niso znani alternativni viri, razlog pa je verjetno v tem, da kljub temu da bi lahko 

Malta močno izkoriščala sončno energije, še vedno ostaja odvisna od fosilnih goriv, ki 

pripomorejo k proizvodnji električne energije in proizvodnji sveže pitne vode iz morske 

vode. Kljub temu da o težavah učenci niso najbolje ozaveščeni, se je izkazalo, da imajo 

razvit pozitiven odnos do okolja, čeprav se to na njihovih dejanjih ne odraža, saj so pri 

potrjevanju izvajanja dejavnosti, ki pripomorejo k ohranjanju, kar v 14 od 15 primerov 

negativno odgovorili in še v primeru, ko je bil rezultat pozitiven, ni bil glavni razlog za 

to varovanje okolja, temveč stroški, ki nastanejo ob pretiranem izvajanju te dejavnosti. 

Učenci so od vseh dejavnosti namreč največkrat potrdili, da se tuširajo bolj pogosto kot 

kopajo, ampak le 37,2 % učencev to dela zaradi razloga, da bi zmanjšali porabo vode, vsi 

drugi pa se tega poslužujejo zaradi stroškov, ki nastanejo ob pretirani uporabi vode 

(Mifsud, 2011). Če povzamemo, lahko rečemo, da malteški učenci izražajo pozitiven 

odnos do okolja, žal pa se to ne odraža na njihovih dejanjih. 

 

4.6 Odnos učencev do okolja v Južni Koreji 

 

V letu 2013 je bila prav tako v Južni Koreji izvedena raziskava, ki je med drugim 

preverjala tudi odnos učencev do okolja. V raziskavo so bili vključeni najstniki, ki 

sodelujejo v tako imenovanem programu Green Camp, ki ga organizira južnokorejska 

korporacija, ki se ukvarja predvsem s proizvodnjo papirnatih proizvodov, ki jih 
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vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvih. Kot smo že omenili, so v program vključeni 

najstniki, tabor pa se izvaja med počitnicami v naravnem okolju in traja štiri dni. Program 

je zasnovan v smeri poučevanja učencev o pomembnosti ohranjanja okolja skozi 

alternativne metode izkustvenega poučevanja. V letu 2013 je na taboru sodelovalo 140 

učencev, vključeni pa so bili v različna predavanja, razmišljanja, igre in psihodrame. 

 

Učenci so ob koncu tabora izpolnili vprašalnike, ki so jih strokovnjaki analizirali in v 

članku predstavili pridobljene rezultate. Ugotovili so, da se učenci zavedajo pomembnosti 

zakonov, ki težijo k ohranjanju naravnega okolja in ekosistemov, izrazili pa so tudi željo 

po izobraževanju na področju okoljevarstvenih problemov (Youn & Ryu, 2016). 

 

4.7            Odnos učencev do okolja v Turčiji 

 

Raziskava, ki je v Turčiji preverjala odnos učencev do okolja, je pokazala, da se učenci 

strinjajo z dejstvi, da onesnaženje okolja ni trajen problem, da se mora družba zavzemati 

za ohranjanje okolja, da se moramo zavedati, kakšne posledice so zadane okolju zaradi 

naših dejavnosti in da je samozavedanje za ohranjanje okolja ključno pri varovanju le-

tega. Zanimiv je podatek, da so učenci iz mestnih šol pokazali večje zavedanje za okoljsko 

problematiko in so bolj optimistični glede reševanja okoljskih problemov, kot pa učenci, 

ki obiskujejo šole na podeželju. 

 

V raziskavi so iskali tudi razlike, ki se pojavljajo pri odnosu do okolja glede na spol, a 

statistično pomembnih razlik ni bilo zaznati, kljub temu da številne raziskave kažejo, da 

učenke izkazujejo večjo skrb za okolje kot učenci. Glede na rezultate raziskave so 

ugotovili tudi, da na odnos do okolja vplivajo dejavniki, kot so socialno-ekonomski 

status, kultura in življenjske izkušnje na omenjenem področju. Zavedajo se že znanega 

dejstva, ki ga je podal Campbell leta 1999, in sicer, da je odnos do okolja močno povezan 

z znanjem, ki ga ima posameznik na tem področju. Zato bodo v prihodnje v Turčiji 

stremeli k oblikovanju izobraževalnih programov, s katerimi bodo poskušali izboljšati 

odnos do okolja (Tuncer, Tekkaya, Sungur, Ertepin, 2005).  
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5 MERJENJE ODNOSA DO TiT IN OKOLJA 

 

 

Za merjenje odnosa do TiT in okolja smo pripravili vprašalnik, ki je v grobem sestavljen 

iz dveh enot. Prva enota je vprašalnik Tehnika in jaz, ki je bil pripravljen za merjenje 

odnosa do tehnike v sklopu projekta Chain reaction, v drugi enoti pa so vprašanja, povzeta 

po vprašalniku ROSE, ki je preverjal odnos tujih učencev do okolja. Z izborom za nas 

relevantnih postavk smo ustvarili instrument, s katerim preverimo tako odnos učencev do 

TiT kot tudi njihov odnos do okolja. 

 

5.1 Vprašalnik Tehnika in jaz 

 

Vprašalnik Tehnika in jaz je nestandardizirani instrument, ki je bil pripravljen za delo na 

tehniških dnevih v okviru projekta Chain reaction v šolskem letu 2013/14. Gre za 

vprašalnik, ki je prirejen in nadgrajen za slovenske potrebe po testu Pupils Attitudes 

Toward Technology iz leta 1993. Prvotni instrument je imel 100 postavk, kjer so postavke 

od 1 do 11 osredotočene na demografske podatke, postavke od 12 do 69 se nanašajo na 

čustveno komponento odnosa do tehnologije, postavke od 70 do 100 pa na kognitivno 

komponento stališč do tehnologije. Ta vprašalnik so uporabili v številnih državah po 

svetu, saj gre za potrjen instrument, ki pa ga je zaradi jezika in drugih posebnosti treba 

prilagoditi in umestiti v regionalni okvir. Tako kot pri nas so mu tudi v belgijski raziskavi 

priredili ter zmanjšali število postavk in na tak način vprašalnik spremenili v bolj jedrnato, 

a še vedno zanesljivo in veljavno različico prvotnega vprašalnika PATT za merjenje 

odnosa do tehnike in tehnologije. Pri prirejanju je treba paziti, da se pri združevanju 

ločenih konstruktov v eno postavko ne izgubi tesna povezanost. V belgijski raziskavi so 

to preverili s pilotno raziskavo, ki je vključevala 250 učencev, končni vprašalnik je zatem 

reševalo 3000 anketirancev, obsegal pa je šest področij, ki so zajemala 24 postavk odnosa 

do tehnologije. Merjenje je potekalo s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice, saj je 

test z manj postavkami bolj enostaven za uporabo (Keše, 2016).  

 

 Kot je bilo že omenjeno, je slovenska različica tega vprašalnika prilagojena in je 

sestavljena iz treh sklopov. V prvem sklopu je 12 vprašanj demografske narave, ki učenca 

sprašujejo po imenu, spolu, starosti, razredu, srednji oceni pri TiT, navadah doma in v 
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družini (področje zaposlitve staršev, uporaba tehničnih igrač, ali imajo tehnično delavnico 

doma, izobrazba sorojencev, želje glede poklica v inženirstvu). Podatke, kot so ime, 

starost, razred in srednja ocena, učenec zapiše sam. Pri spolu obkroži eno od možnosti, ki 

ima podano M ali Ž, pri rubriki področja zaposlitve staršev pa obkroži oceno od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni »nič«, 5 pomeni »zelo veliko«. Na zadnja vprašanja v tem sklopu učenec 

odgovori z »Da« ali »Ne«.  

 

Drugi sklop vprašalnika je razdeljen na šest konstruktov: 

• TCA – želja po šolanju na področju TiT ali inženirstva (4 vprašanja), 

• IT – zanimanje za TiT (6 vprašanj), 

• TTT – odpor do TiT (4 vprašanja), 

• TB – TiT in spol – ali je TiT bolj primerna za fante ali ne (3 vprašanja), 

• CT – posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT (4 vprašanja), 

• TD – težavnost TiT (4 vprašanja) (Keše, 2016).  

 

V tretjem delu učenci podajo svojo oceno glede zadovoljstva z elementi, ki tvorijo 

predmet TiT (gradiva, pouk, učitelj, pomoč učitelja, izdelki, praktično delo …). Za konec 

so postavljena še tri vprašanja odprtega tipa, kjer učenci povedo, kje pri pouku tehnike 

vidijo težave, kaj bi v pouk tehnike vključili, da bi bil le-ta bolj zanimiv in katere stvari 

bi iz pouka tehnike izključili. S tem pridobimo povratno informacijo učencev glede pouka 

TiT in ga kasneje v skladu s predlogi učencev prilagodimo z namenom pridobiti njihovo 

čim večje zanimanje za sam predmet, kar bi posledično pripeljalo do bolj pozitivnega 

odnosa do tehnike, kar so že pokazale tudi različne raziskave, ki smo jih opisali v prejšnjih 

poglavjih. 

 

5.2 Merjenje odnosa do okolja 

 

Kot je bilo že omenjeno, smo za pripravo instrumenta, ki bo meril odnos učencev do 

okolja, uporabili prvotni vprašalnik ROSE (The Relevance of Science Education), iz 

katerega smo izluščili za nas relevantne in za naš šolski okoliš smiselne postavke. Prvotni 

vprašalnik je razdeljen na 10 sklopov (A–J), ki so sestavljeni iz vprašanj zaprtega tipa. 

Učenci svoj odgovor podajo tako, da označijo enega izmed odgovorov na štiristopenjski 

Likertovi lestvici in tako podajo svoje zanimanje/nezanimanje oziroma 
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strinjanje/nestrinjanje s posamezno trditvijo. V sklopih A, C in E anketiranca sprašujemo 

po tem, kako se zanimajo za učenje o temah, ki so podane v posameznih postavkah. 

Prvotno je bilo v teh treh sklopih 408 postavk, ki pa so jih nato skrčili na 108. V teh 

trditvah so zajete teme o vesolju, geologiji, anatomiji, zoologiji, botaniki, kemikalijah, 

svetlobi in sevanju, zvoku, električni energiji in tehnologiji, skratka področja, ki so na 

kakršen koli način povezana z okoljem. V sklopu B se učenci opredelijo do tega, kako 

pomembni so jim dejavniki, podani v 26 postavkah pri izbiri službe. Na štiristopenjski 

Likertovi lestvici označijo, da se jim posamezen dejavnik pri izbiri službe nikakor ne zdi 

pomemben, se jim ne zdi pomemben, se jim zdi pomemben ali pa se jim zdi zelo 

pomemben. Med 26 trditvami se morajo učenci opredeliti, kako pomembni se jim zdijo 

samostojno delo, ustvarjalnost pri delu, udobje, skrb za okolje, moč in nadzor, 

dinamičnost dela in ročno delo. Sklop D je poimenovan Jaz in okoljski izzivi, v njem pa 

vprašani izrazijo svoje strinjanje s 14 danimi postavkami, ki preverjajo pripravljenost 

pomagati pri okoljevarstvenih akcijah, odnos do tega, kdo je odgovoren za varstvo okolja 

in ali lahko posameznik sploh kaj pripomore k ohranjanju okolja, kako pomembno se 

vprašanim zdi varstvo okolja za družbo. Naslednji je sklop F, v katerem učenci izrazijo 

strinjanje glede tega, kateri predmeti z znanstvenega področja bi bili primerni za vpeljavo 

v šolski prostor. S temi postavkami se preveri zanimanje učencev za znanstvene vsebine 

pri pouku, koliko se čutijo sposobne za opravljanje takih predmetov, kaj mislijo, da s 

takimi predmeti pridobijo in ali se jim sploh zdi smiselno, da se v šoli obravnavajo 

znanstvene vsebine. S temi postavkami so želeli pridobiti podatke, kako učenci v različnih 

državah dojemajo vsebine z znanstvenega področja in kaj se od njih naučijo. Sklop G 

pokriva področje naravoslovja in tehnike ter prek 16 postavk preverja, kako učenci 

dojemajo vlogo naravoslovja in tehnike v družbi, njihovo zanimanje za to področje … V 

sklopu H vprašani na štiristopenjski Likertovi lestvici za 61 dejavnosti, ki so podane v 

trditvah, odgovorijo, ali so se posamezne dejavnosti kdaj udeležili. Kot že omenjeno, 

izberejo odgovore na 4štiristopenjski Likertovi lestvici, od nikoli pa do pogosto, na tak 

način dobimo rezultate, ki nam povedo, kako pogosto se učenci ukvarjajo z izvenšolskimi 

dejavnostmi, ki so povezane z naravoslovjem in tehniko. V sklopu I si morajo učenci 

zamisliti, da so odrasli in opravljajo poklic znanstvenika, pri čemer pa nimajo nobenih 

omejitev in lahko raziskujejo kar koli jih zanima in se jim zdi pomembno. Ko si to 

zamislijo, morajo zapisati, kaj je tisto, kar bi oni raziskovali in zakaj. To je tudi edino 

vprašanje odprtega tipa v tem vprašalniku. Kljub temu da so vprašanja odprtega tipa zelo 

zamudna za analiziranje, so se vseeno odločili zanj, ker po njihovem mnenju na tak način 



36 
 

učenci lažje izrazijo svoje mnenje, obenem pa k drugim rezultatom ti odgovori prispevajo 

neko dodano vrednost. Prav tako kot vprašanja zaprtega tipa lahko tudi odgovore na 

vprašanja odprtega tipa analiziramo, jih primerjamo in ugotavljamo razlike, ki se 

pojavljajo pri odgovorih, ki jih podajajo fantje in dekleta, različno stari učenci, učenci iz 

različnih okolišev. Na koncu vprašalnika je še sklop J, ki vsebuje eno vprašanje, in sicer, 

koliko knjig imajo učenci pri sebi doma. Za lažjo predstavo je učencem podano dejstvo, 

da je na 1 m dolgi polici povprečno 40 knjig, učenci pa nato izberejo enega od sedmih 

podanih odgovorov (Shreiner in Sjoberg, 2004).  

 

Za potrebe svoje raziskave smo iz opisanega vprašalnika izbrali 52 postavk, ki so za naš 

namen najbolj relevantne. Vprašanja zaprtega tipa smo razdelili na tri sklope. Prvi sklop 

vsebuje 13 postavk, pri katerih morajo učenci podati svoje strinjanje s posamezno 

postavko, ki se nanaša na izzive, ki se nam kažejo na področju varovanja okolja. Iz teh 

postavk bomo predvidoma dobili rezultate, ki nam bodo povedali, ali so učenci mnenja, 

da je skrb za okolje stvar vsakega posameznika, da je skrb za okolje stvar, ki se tiče velikih 

družb in podjetij ali pa, da je skrb za okolje zadeva, ki se tiče tako vsakega posameznika 

kot tudi večjih tovarn in družb in da si je treba varovanje okolja enakovredno razdeliti.  
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V drugem sklopu je 28 postavk, kjer učenci izrazijo svoje zanimanje za določena 

področja, ki so povezana z okoljem. Anketirani tako izrazijo svoje zanimanje za:  

• kemikalije in njihov vpliv na okolje,  

• nastajanje in spreminjanje gora, rek in oceanov, 

• vreme in vplive na spreminjanje podnebij, 

• živali, rastline in druge komponente Zemlje, 

• medsebojne odnose med živalmi, ljudmi in rastlinami, 

• vpliv radioaktivnih snovi na človeško telo, 

• katastrofe, ki jih lahko povzročijo meteorji, kometi in asteroidi, 

• bolezni in epidemije, 

• delovanje atomske bombe, 

• biološka in kemijska orožja, 

• vpliv električne energije na živa bitja,  

• tornade, hurikane in ciklone, 

• potrese in vulkane, 

• kloniranje živali, 

• pridobivanje plastike in tekstila iz nafte, 

• vpliv planetov na življenje na Zemlji, 

• ozonsko plast in njen vpliv na človeka, 

• učinke tople grede, 

• vpliv človeka na učinke tople grede, 

• človekov prispevek k ohranjanju čistega zraka in pitne vode, 

• doprinos tehnologije k ločevanju odpadkov in čiščenju odpadnih voda, 

• nadziranje epidemij in bolezni, 

• varovanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, 

• organsko in ekološko kmetovanje brez uporabe pesticidov in umetnih 

gnojil, 

• alternativne vire energije, 

• vpliv električne energije na razvoj družbe,  

• sodobne načine kmetovanja, 

• sodobne izume in odkritja v znanosti in tehnologiji. 
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S temi odgovori si bomo pomagali pri pripravi novih učnih vsebin, ki bi pripomogle k 

izboljšanju morebitnega negativnega odnosa do okolja, saj bomo izvedeli, katere so teme, 

ki so povezane z okoljem in so učencem najbolj zanimive. 

 

V tretjem sklopu morajo učenci izraziti, kako pomembni so jim določeni dejavniki pri 

izbiri njihovega poklica. Pri 11 postavkah izberejo, ali se jim podani dejavnik pri odločitvi 

za poklic zdi zelo pomemben ali pa sploh ne. Dejavniki, ki smo jih podali, se nanašajo na 

delo z ljudmi, delo s tehnološkimi napravami, samostojno ali skupinsko delo, delo z 

živalmi in varovanje okolja. Predvidevamo, da se bodo mlajši učenci odločali predvsem 

glede njihovih splošnih zanimanj, medtem ko imajo starejši učenci verjetno že izbrano 

smer, v kateri se bodo nadaljnje izobraževali in bodo pomembnost določali na podlagi 

tega, kar vedo, da bo v njihovem poklicu prisotno.  

 

Poleg treh sklopov je na začetku celotnega vprašalnika postavljenih tudi pet demografskih 

vprašanj, kjer učenci povedo, ali imajo njihovi starši službo, ki je na kakršen koli način 

povezana z varovanjem okolja, ali sam oziroma bratje in sestre obiskujejo kakšno 

dejavnost ali krožek na področju varovanja okolja ter, ali doma ločujejo odpadke. Druge 

demografske podatke, kot so spol, starost in srednja ocena, pridobimo že pri vprašalniku 

Tehnika in jaz. Na koncu vprašalnika, ki bo določal odnos do okolja, sta postavljeni tudi 

dve vprašanji odprtega tipa, kjer učenci podajo svoje mnenje glede okoljskih vsebin ter 

zapišejo, kaj bi sami vključili v pouk, da bi bili bolje ozaveščeni o varovanju okolja in 

okoljskih problemih. Ta dva odgovora bosta prav tako kot zadnji sklop pripomogla k 

lažjemu oblikovanju vsebin za izboljšanje odnosa do okolja, dobili pa bomo tudi vpogled 

v to, kakšno mnenje imajo učenci o okoljskih vsebinah, ki jim prisluhnejo pri različnih 

predmetih v času svojega šolanja. 
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Celoten vprašalnik je torej sestavljen iz petih vprašanj odprtega tipa, sklopa, kjer 

pridobimo demografske podatke o učencu, in vprašanj zaprtega tipa, ki se nanašajo na 

deset različnih kategorij: 

• TCA – želja po šolanju na področju TiT ali inženirstva, 

• IT – zanimanje za TiT, 

• TTT – odpor do TiT, 

• TB – TiT in spol – ali je TiT bolj primerna za fante ali ne, 

• CT – posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT, 

• TD – težavnost TiT, 

• Z – zadovoljstvo s poukom tehnike, 

• IZ – izzivi na področju varovanja okolja, 

• INT – zanimanje za teme, povezane z okoljem, 

• IP – pomembnost dejavnikov pri izbiri poklica. 

 

5.3 Vzorec 

 

Osnovna množica so učenci in učenke, ki obiskujejo slovenske osnovne šole med šestim 

in devetim razredom, naša raziskava pa temelji na priložnostnem vzorcu učencev šestih, 

sedmih, osmih in devetih razredov iz Osnovne šole Železniki in Osnovne šole Cerkno. V 

raziskavo je bilo vključenih 331 učencev, od tega jih je bila približno tretjina iz Osnovne 

šole Cerkno, drugi vzorec pa predstavljajo učenci iz Osnovne šole Železniki. Glede na 

spol je vprašalnik izpolnjevalo 144 učenk in 187 učencev, kar pomeni, da je bilo učenk 

44 %, učencev 56 %. Če razdelimo po starosti, je vprašalnik izpolnil 101 učenec šestega 

razreda, 68 učencev sedmega razreda, 75 učencev osmega razreda in 87 učencev, ki so 

obiskovali deveti razred osnovne šole. Vzorec je precej pester, saj učenci, vključeni v 

raziskavo, prihajajo tako iz mestnega kot tudi iz izrazito vaškega okoliša, torej so v 

raziskavo zajeti učenci iz raznolikih področij, kar pomeni, da je posploševanje olajšano, 

saj ne moremo reči, da bodo rezultati veljali le za učence, ki prihajajo iz vasi ali samo za 

učence, ki prihajajo iz mesta. 

  



40 
 

  



41 
 

6  REZULTATI 

 

V tem poglavju se bomo osredotočili na interpretacijo rezultatov, ki smo jih pridobili. 

Najprej bomo podali zanesljivost vprašalnika, nato bomo podali pridobljene rezultate, 

obdelane z orodji statistike in opisali morebitne korelacije med posameznimi dejavniki 

odnosov, ki se bodo pokazale med korelacijsko analizo. 

 

6.1  Zanesljivost vprašalnika 

 

Eno izmed najpomembnejših meril je merilo zanesljivosti, ki nam pove, ali so rezultati 

prve meritve usklajeni z rezultati druge meritve. Ali je test zanesljiv, nam pove koeficient 

Cronbach α. Če je le-ta večji od 0,6, potem je test zanesljiv in primeren za porabo. 

Zanesljivost vprašalnika smo preverjali za vsako izmed kategorij posebej in dobili 

rezultate, ki so podani v tabeli 1.  

 

Tabela 1: Zanesljivost vprašalnika. 

Kategorija TCA IT TTT TB CT TD Z 

Vrednost Cronbach α 0,93 0,70 0,80 0,86 0,74 0,64 0,83 

 

Opazimo lahko, da ima kategorija, ki opisuje učenčev odnos do težavnosti tehnike, precej 

nižjo vrednost zanesljivosti kot druge, a ker je vseeno ta vrednost višja od 0,6, ustreza 

pogojem, torej je dovolj zanesljiva in primerna za uporabo.  

 

6.2  Analiza razlik v odnosu do TiT 

 

Kot smo že opisali, so številne raziskave pokazale, da se pojavljajo statistične razlike v 

odnosu do TiT, če le-tega primerjamo glede na spol, starost in podobne dejavnike. Zato 
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smo se tudi mi odločili preveriti, ali se v našem vzorcu pojavljajo statistično pomembne 

razlike v odnosu do TiT, med osebki z različnimi lastnostmi. 

 

6.2.1  Razlike v odnosu do TiT glede na spol 

 

Odločili smo se, da bomo najprej preverili, ali se pojavijo kakšne razlike pri posameznih 

kategorijah odnosa do tehnike, če le-tega primerjamo glede na spol. Glede na to, da so 

odgovore izbirali na lestvici od 1 do 5, lahko odnos, ki ga imajo dekleta oziroma fantje 

do posamezne kategorije, opredelimo s povprečno vrednostjo, ki so jo izbrali. Rezultati, 

ki smo jih pridobili, so prikazani na sliki 5.  

 

 
Slika 5: Odnos do tehnike glede na spol, kjer pomeni: TCA – želja po šolanju na področju 

TiT ali inženirstva, IT – zanimanje za TiT, TTT – odpor do TiT, TB – TiT in spol – ali je 

TiT bolj primerna za fante ali ne, CT – posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT, TD – 

težavnost TiT in Z – zadovoljstvo s poukom tehnike. 

 

Če pogledamo graf, lahko opazimo, da je povprečna vrednost, ki so jo učenci podajali 

skoraj pri vseh kategorijah, višja od aritmetične sredine, ki znaša 2,5. Iz tega lahko 

sklepamo, da je odnos do večine kategorij pozitiven, torej lahko rečemo, da je bil v 

splošnem pri učencih, ki so bili vključeni v raziskavo, zaznan pozitiven odnos do TiT. 

Najvišja povprečna vrednost se je pokazala pri kategoriji CT, saj so imeli povprečno 

vrednost 3,9, kar pomeni, da se učenci dobro zavedajo posledic tehnike in tehnologije, 

obenem pa se tudi dobro zavedajo njune pomembnosti tako za okolje kot tudi za družbo, 

na drugi strani pa je najnižja vrednost pri kategoriji TTT (2,0), in sicer kar precej pod 
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aritmetično sredino, kar pa je dobro, saj to pomeni, da učenci, ki so sodelovali v raziskavi, 

do tehnike in tehnologije ne gojijo odpora. 

 

Parna primerjava spremenljivk je pokazala, da so se v raziskavi pojavile statistično 

pomembne razlike glede na spol pri kategorijah TCA, IT, TTT, TB in Z, kar pomeni, da 

imajo do teh kategorij fantje drugačen odnos kot dekleta. Da ugotovimo, kateri od spolov 

do posamezne kategorije goji bolj pozitiven odnos, pogledamo zgornji graf in glede na 

rezultate parne primerjave in povprečne vrednosti, ki so jih podali učenci v vprašalniku, 

lahko rečemo, da učenci kažejo večjo željo po izobraževanju na področju tehnike kot 

učenke, saj je njihova povprečna vrednost, ki so jo izbirali, 1,10 točke višja kot tista, ki 

so jo izbrale učenke, kar pa je 22 % celotne vrednosti. Prav tako učenci kažejo večji 

interes za vsebine tehnike in tehnologije, saj so dosegli povprečno vrednost 3,63, kar pa 

je za 0,43 točke oziroma za 8,6 % celotne vrednosti več kot pa vrednost, ki so jo dosegle 

učenke. Pri odporu do tehnike in tehnologije so rezultati ravno obratni, in sicer so učenci 

dosegli za 0,26 točke nižjo povprečno vrednost kot učenke, kar pomeni, da učenci do 

tehnike in tehnologije gojijo manjši odpor kot učenke, vseeno pa sta obe povprečni 

vrednosti kar precej pod aritmetično sredino, torej niti učenke niti učenci do tehnike ne 

gojijo kakšnega visokega odpora, ki bi bil skrb vzbujajoč. Pri kategoriji TB so učenci 

dosegli povprečno vrednost 3,49, učenke pa 2,34, kar pomeni, da so učenci veliko bolj 

prepričani o tem, da je tehnika področje, ki je primerno bolj za fante kot za dekleta. 

Učenke so pri tej kategoriji dosegle povprečno vrednost, ki je sicer pod, a vseeno zelo 

blizu aritmetični sredini, torej bi lahko rekli, da so dekleta neodločena, se pa nagibajo k 

temu, da tehnika ni področje, ki bi bilo primerno samo za fante, ampak so tudi dekleta ta, 

ki jih omenjeno področje lahko zanima in se z njim lahko kasneje tudi poklicno ukvarjajo. 

Zadnje področje, pri katerem je analiza pokazala statistično pomembne razlike, je 

področje, pri katerem učenci pokažejo zadovoljstvo z vsebinami in poukom tehnike in 

tehnologije. Ugotovili smo, da so učenke bolj zadovoljne z omenjeno kategorijo, saj so 

dosegle za 0,15 točke višjo povprečno vrednost kot pa učenci, ki so torej s poukom 

tehnike in tehnologije zadovoljni oziroma malenkost manj zadovoljni. Vendar so tako 

učenci kot učenke dosegli povprečno vrednost, višjo od 3,5, kar je krepko nad aritmetično 

sredino in zato lahko rečemo, da so tako učenci kot tudi učenke s poukom TiT zadovoljni. 
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Za druge kategorije odnosa do TiT bi lahko rekli, da učenci in učenke do njih gojijo enak 

odnos, oziroma se pokažejo minimalne razlike, ki niso statistično pomembne.  

 

6.2.2 Razlike v odnosu do TiT glede na starost 

 

Poraja se nam tudi vprašanje, ali se odnos do tehnike z leti kaj spreminja in če se že kaj 

spremeni, ali se spremeni na boljše ali na slabše. V raziskavi je sodeloval 101 učenec 

šestega razreda, 68 učencev sedmega razreda, 74 učencev osmega razreda in 88 učencev, 

ki obiskujejo deveti razred osnovne šole. Zaradi zadostnega števila predstavnikov 

posameznega razreda smo imeli možnost primerjati odgovore, ki so jih podali učenci 

posameznih razredov, povprečne vrednosti pa smo nato podali v grafu, ki je prikazan na 

sliki 6. 

 

 
Slika 6: Odnos do tehnike glede na starost, kjer pomeni: TCA – želja po šolanju na področju 

TiT ali inženirstva, IT – zanimanje za TiT, TTT – odpor do TiT, TB – TiT in spol – ali je TiT 

bolj primerna za fante ali ne, CT – posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT, TD – težavnost 

TiT in Z – zadovoljstvo s poukom tehnike. 

 

Če si pogledamo graf, ki je prikazan na sliki 6, vidimo, da ni velikih razlik, zato smo 

naredili parno primerjavo spremenljivk, ki je pokazala, kje se pojavljajo statistično 

pomembne razlike v odnosu do tehnike glede na starost anketirancev. Ugotovili smo, da 

se statistično pomembne razlike pojavljajo pri kategorijah IT in Z. S tveganjem 1,3 % 

lahko trdimo, da se učenci šestega razreda bolj zanimajo za izobraževanje in poklice na 

področju tehnike kot učenci devetih razredov. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, pa lahko 
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trdimo, da so učenci šestih razredov bolj zadovoljni z obravnavanimi vsebinami in 

poukom tehnike kot pa učenci devetih razredov. Predvidevamo lahko, da sta obe 

ugotovitvi posledica tega, da v devetem razredu v učnem načrtu predmet TiT ni več 

predviden in posledično zanimanje za to področje upade, na drugi strani pa je za učence 

šestih razredov to nov predmet in lahko bi rekli, da je to razlog za večje zanimanje, ki ga 

kažejo učenci do področja tehnike. Drugih statistično pomembnih razlik v odnosu do 

tehnike glede na starost statistična analiza ni pokazala. Vendar je pozitivno dejstvo, da 

kljub starosti učenci ohranjajo pozitiven odnos do tehnike, kar pa je razvidno iz grafa, ki 

kaže, da so povprečne vrednosti povsod, kjer morajo biti, nad aritmetično sredino, ki pa 

znaša 2,5 točke. Zanimiv je tudi rezultat, ki nam kaže, da so z vsebinami in poukom 

tehnike najbolj zadovoljni učenci osmih razredov. Zanimivo bi bilo torej raziskati, kaj je 

tista stvar, ki jih je najbolj pritegnila. Je mogoče snov, ki se jo obravnava v osmem razredu 

učencem toliko bolj zanimiva, kot snov v nižjih razredih, so jim izdelki bolj všeč, ali pa 

preprosto leta naredijo svoje, saj, kot lahko izberemo iz grafa, se ravno učenci osmih 

razredov najbolj zavedajo pomembnosti in posledic tehnike in tehnologije.   

 

6.2.3 Kritike in predlogi učencev 
 

V delu vprašalnika, ki je preverjal odnos učencev do TiT, so bila tudi tri vprašanja 

odprtega tipa, kjer so učenci podali svoje kritike in predloge v povezavi s poukom tehnike. 

Odgovore na prvo vprašanje: » Kje vidite težave pri samem pouku tehnike?« lahko 

razdelimo v štiri kategorije, in sicer na skupino, kjer učenci odgovarjajo v smislu, tehnika 

me ne zanima, skupino, kjer odgovarjajo, pri pouku ne vidim težav, skupino z odgovorom 

premalo ur tehnike in skupino, kjer so učenci odgovorili, da je pri pouku tehnike premalo 

praktičnega dela.  

 

Odgovore na drugo vprašanje: »Kaj bi sami vključili v pouk tehnike, da bi bil ta bolj 

zanimiv?« smo kategorizirali v dve skupini. Ena skupina so učenci, ki ne bi nič 

spreminjali, druga skupina pa so učenci, ki bi v pouk vpeljali več praktičnega dela. Ti 

učenci so tudi predlagali, da bi bilo smiselno izdelovati več samostojnih izdelkov, kjer bi 
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bili učenci zadolženi za celoten postopek od ideje, načrtovanja do končne izdelave izdelka 

in njegovega vrednotenja. Nekaj učencev je predlagalo tudi pouk na prostem. 

 

Odgovore na tretje vprašanje: »Kaj bi lahko izključili iz pouka tehnika« lahko 

kategoriziramo v dve glavni skupini, in sicer na učence, ki so s poukom zadovoljni in ne 

bi nič spreminjali ter na učence, ki bi iz pouka izključili teorijo. V slednjo se uvrščajo 

učenci, ki so odgovorili v smislu, da bi izključili teste, da bi izključili teorijo in uvedli več 

praktičnega dela, da bi izključili eno izmed snovi iz učnega programa (umetne snovi, 

gonila …) ipd. Večina odgovorov je bila sicer praznih, predvidevamo, da zato, ker so 

učenci že takoj, ko so dobili vprašalnike v roke, pokazali odpor do odgovarjanja na 

vprašanja odprtega tipa, medtem ko jim je bilo obkroževanje odgovorov na vprašanja 

zaprtega tipa bolj všeč. 

 

6.3 Analiza razlik v odnosu do okolja 

 

Del vprašalnika, s katerim merimo odnos do okolja, smo zastavili malo drugače, in sicer 

smo preverili odnos anketirancev do vsake posamezne postavke in potem pogledali širše 

ter na tak način določili, kakšen je splošen odnos učencev do okolja. Preverili smo, kakšne 

so bile povprečne vrednosti, ki so jih učenci dosegali pri posameznih postavkah, zatem 

smo se osredotočili na morebitne obstoječe razlike, ki se pri odnosu do okolja kažejo 

glede na spol oziroma glede na razred. 

 

6.3.1 Izzivi, zanimanje in dejavniki pri izbiri poklica 

 

Kot smo že omenili v opisu vprašalnika, smo postavke, povezane z okoljsko tematiko, 

razdelili na tri kategorije, vsaka pa vsebuje različno število postavk. Prva kategorija so 

bili okoljski izzivi na področju varovanja okolja, s katerimi smo soočeni v sodobnem 

času. Povprečne vrednosti, ki so jih učenci dosegali pri strinjanju s posameznimi 

postavkami, so podane v tabeli 2. 
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Tabela 2: Povprečne vrednosti, ki so jih učenci dosegali na področju okoljskih izzivov. 

Postavka Povprečna vrednost Standardni odklon 

IZ1 1,74 1,27 

IZ2 2,14 1,28 

IZ3 3,65 1,19 

IZ4 3,99 1,09 

IZ5 4,53 0,90 

IZ6 3,06 1,21 

IZ7 3,41 1,17 

IZ8 2,24 1,24 

IZ9 2,97 1,27 

IZ10 4,09 1,16 

IZ11 3,15 1,25 

IZ12 3,62 1,32 

IZ13 4,35 1,03 

 

Iz tabele lahko razberemo, da so najnižjo povprečno vrednost učenci dosegli pri prvi 

postavki. S tem so pokazali nestrinjanje s trditvijo, da skrb za okolje ni njihova stvar, torej 

se učenci zavedajo, da tudi oni lahko pripomorejo k varovanju okolja, kar so dodatno 

potrdili pri postavkah 5, 7, 10 in 13. Pri omenjenih postavkah so namreč učenci izkazali 

visoko strinjanje s trditvijo, da vsak posameznik lahko vpliva na okolje, da bi se morali 

ljudje bolj posvečati skrbi za okolje, da vsak posameznik lahko veliko prispeva k 

varovanju okolja, pokazali so tudi pripravljenost za sodelovanje pri reševanju okoljskih 

problemov, pa čeprav bi to pomenilo, da se morajo odpovedati številnim dobrinam. Nizko 

povprečno vrednost so učenci dosegali tudi pri drugi postavki, kjer so po doseženi 

povprečni vrednosti sodeč izrazili nestrinjanje s trditvijo, da bi morali okoljske probleme 

prepustiti strokovnjakom. Prav tako so izrazili nestrinjanje z osmo postavko, ki trdi, da 

se preveč obremenjujemo z okoljskimi problemi, saj so pri tej trditvi povprečno dosegali 

2,34 točke, kar je manj kot znaša aritmetična sredina, ki podaja mejo strinjanja in 

nestrinjanja s posamezno postavko. Z drugimi šestimi postavkami se učenci strinjajo, saj 

so dosegali povprečno število točk, ki je višje od aritmetične sredine. Menijo, da so dobro 

ozaveščeni o varovanju okolja in da dobro poznajo vpliv človeka na okolje. Zanimivo je, 

da učenci trdijo, da znanost in tehnologija lahko rešita vse okoljske probleme in to brez 

večjih posegov v način življenja ljudi. Prav tako so mnenja, da večina človeških 

dejavnosti škodi okolju in da je odgovornost bogatih držav, da se posvetijo reševanju 
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okoljskih težav po vsem svetu in na tak način pripomorejo k varovanju okolja tudi v 

državah, ki same zaradi finančnih omejitev tega ne morejo opravljati. Druga kategorija 

vsebuje 28 postavk, ki opisujejo področja, povezana z okoljem, anketiranci pa so morali 

podati, koliko jih posamezno področje zanima. V tabeli 3 so podane povprečne vrednosti, 

ki so jih učenci dosegli pri posamezni postavki.  

 

Tabela 3: Povprečne vrednosti, ki so jih dosegali učenci glede na njihovo 

zanimanje do področij, povezanih z okoljem. 

Postavka  Povprečna vrednost Std. odklon Postavka Povprečna vrednost Std. odklon 

INT1 3,22 1,22 INT15 3,15 1,37 

INT2 3,26 1,32 INT16 3,38 1,32 

INT3 3,09 1,28 INT17 3,03 1,33 

INT4 3,64 1,25 INT18 2,86 1,32 

INT5 3,55 1,20 INT19 2,91 1,32 

INT6 3,50 1,31 INT20 3,46 1,27 

INT7 3,62 1,31 INT21 3,28 1,28 

INT8 3,15 1,35 INT22 3,27 1,33 

INT9 3,48 1,44 INT23 3,54 1,29 

INT10 3,42 1,43 INT24 3,28 1,32 

INT11 3,40 1,35 INT25 3,25 1,34 

INT12 3,41 1,37 INT26 3,24 1,26 

INT13 3,59 1,38 INT27 3,16 1,35 

INT14 3,48 1,41 INT28 3,55 1,29 

 

Kot je razvidno iz tabele, so pri čisto vseh postavkah učenci v povprečju dosegli število 

točk, ki je višje od aritmetične sredine, ki znaša 2,5. Torej bi lahko rekli, da učence vse 

teme, ki so bile podane, zanimajo, opazimo lahko tudi, da ni področja, ki bi izstopalo 

glede na zanimanje pri učencih. Najmanj zanimanja so učenci pokazali za postavke 17, 

18 in 19, iz česar sledi, da so teme, ki se dotikajo ozonskih plasti in učinkov tople grede, 

učencem najmanj zanimive. Nekoliko višje povprečno število točk so učenci dosegali pri 

postavkah 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 23 in 28. Pri omenjenih postavkah so učenci dosegli 

povprečno število točk 3,5 ali več, zato bi za ta področja lahko rekli, da so učencem bolj 

zanimiva. Ti rezultati nam povedo, da se učenci bolj zanimajo za tematike, ki so povezane 

z živalmi, rastlinami in drugimi komponentami Zemlje, njihovimi medsebojnimi odnosi, 

z vplivi radioaktivnih snovi na človeško telo, katastrofami, ki jih povzročajo meteorji, 

kometi in asteroidi ob padcu na Zemljo, delovanjem atomske bombe, s potresi in vulkani, 
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kloniranjem živali, z ohranjanjem čistega zraka in pitne vode, varovanjem ogroženih vrst 

rastlin in živali ter s sodobnimi izumi in odkritji v znanosti in tehnologiji.  

 

Pri tretji kategoriji odnosa do okolja smo učence spraševali, kako pomembni se jim zdijo 

podani dejavniki pri izbiri poklica. Povprečne vrednosti, ki so jih dosegli učenci pri osmih 

postavkah, smo zbrali v tabeli 4. 

 

Tabela 4: Povprečne vrednosti, ki so jih dosegali učenci pri podajanju pomembnosti dejavnikov za izbiro 

poklica. 

Postavka  Povprečna vrednost Std. odklon Postavka Povprečna vrednost Std. odklon 

IP1 4,04 1,16 IP7 3,82 1,25 

IP2 4,19 1,04 IP8 3,15 1,33 

IP3 3,76 1,18 IP9 3,89 1,20 

IP4 3,61 1,29 IP10 3,91 1,18 

IP5 3,92 1,18 IP11 3,57 1,33 

IP6 3,63 1,32 

 

 

Tudi pri tretji kategoriji imamo podobno situacijo, kot smo jo imeli pri prejšnji, in sicer 

pri čisto vseh dejavnikih so anketiranci dosegli povprečno število točk višje od 

aritmetične sredine. Če bi rezultate zaokroževali na cela števila, bi pri večini postavk 

dobili rezultat 4, kar pomeni, da je večina učencev na petstopenjski Likertovi lestvici 

obkrožilo število 4, iz česar pa sledi, da se jim vsi navedeni dejavniki pri izbiri poklica 

zdijo pomembni. Izjema je postavka 8, kar pomeni, da se učencem dejstvo, da bi pri 

svojem poklicu nadzirali ljudi, ne zdi tako pomembno kot drugi dejavniki, navedeni v 

vprašalniku. Prav tako kot v delu, kjer smo preverjali odnos do tehnike, smo tudi v tem 

na koncu podali dve vprašanji odprtega tipa, kjer so učenci kritično ovrednotili pouk na 

področju varovanja okolja. Veliko število učencev na vprašanja sploh ni odgovarjalo, 

vseeno pa smo pridobljene odgovore na posamezna vprašanja kategorizirali. 

 

Odgovore na prvo vprašanje smo razdelili v dve glavni kategoriji. V prvi so učenci, ki so 

odgovorili, da pri pouku na področju varovanja okolja ne vidijo težav, in v drugi učenci, 

ki so odgovorili, da je glavna težava pomanjkanje ur na tem področju. V slednjo so se 

uvrstili tudi učenci, ki so odgovorili, da učenci okoljske problematike ne jemljejo dovolj 

resno, da pouka na omenjeno temo sploh ni, in učenci, ki so povedali, da je v šoli tej 
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problematiki namenjeno premalo pozornosti in da je to tudi glavni razlog, da učenci o tej 

temi niso dovolj ozaveščeni. 

 

Odgovori na drugo vprašanje so bili precej bolj raznoliki, čeprav jih spet lahko razdelimo 

v dve glavni kategoriji. V eni so učenci, ki v šole ne bi uvajali vsebin s področja varovanja 

okolja, v drugi pa so učenci, ki bi v pouk vključili predvsem praktične dejavnosti. 

Predlagali so očiščevalne akcije, pohode, delo v naravi, poskuse z odpadki, izdelovanje 

izdelkov, izdelovanje plakatov za ozaveščanje učencev v šolah, sajenje dreves … Iz 

opisanih predlogov vidimo, da učenci imajo željo po spoznavanju problematike varovanja 

okolja, saj so predlagali kar nekaj dejavnosti, ki jih je v šole zagotovo smiselno vpeljati, 

vprašanje je le na kakšen način in v sklopu katerega predmeta. 

 

6.3.2 Razlike v odnosu do okolja glede na spol 

 

Tako kot pri odnosu do TiT bi lahko tudi pri odnosu do okolja predvidevali, da se le-ta 

razlikuje glede na spol. Zato smo s pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili med raziskavo, 

izdelali graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli pri posameznih 

postavkah glede na spol. Na sliki 7 je graf, ki prikazuje razlike, ki so se pojavile pri 

ovrednotenju izzivov, ki se kažejo na področju varovanja okolja. 

 

 
Slika 7: Povprečno število točk, ki so jih učenci glede na spol dosegli pri vrednotenju okoljskih izzivov, 

kjer posamezne postavke predstavljajo naslednje izzive: IZ1 – skrb za okolje ni moja stvar, IZ2 – okoljske 

probleme bi morali prepustiti strokovnjakom, IZ3 – dobro sem ozaveščen o varovanju okolja, IZ4 – dobro 
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poznam človekov vpliv na okolje, IZ5 – tudi sam lahko vplivam na okolje, IZ6 – znanost in tehnologija 

lahko rešita vse okoljske probleme, IZ7 – pripravljen sem pomagati pri reševanju okoljskih problemov, 

kljub temu da bi se zaradi tega moral odpovedati številnim dobrinam, IZ8 – z okoljskimi problemi se preveč 

obremenjujemo, IZ9 – okoljske probleme lahko rešimo brez večjih posegov v način življenja ljudi, IZ10 – 

ljudje bi se morali bolj posvečati skrbi za okolje, IZ11 – večina človeških dejavnosti škodi okolju, IZ12 – 

odgovornost bogatih držav je, da se posvetijo reševanju okoljskih težav po vsem svetu, IZ13 – vsak 

posameznik lahko veliko prispeva k varovanju okolja. 

 

Že na prvi pogled opazimo razlike, ki niso ravno velike, zato smo z dodatno analizo želeli 

preveriti, ali se pojavljajo kakšne statistično pomembne razlike in ugotovili, da je 

koeficient α manjši od 0,05 le pri postavkah 1,2,7,8 in 13, to pa pomeni, da so učenke 

pokazale večje nestrinjanje s trditvama, da skrb za okolje ni stvar posameznika in da bi 

morali okoljske probleme prepustiti strokovnjakom. Učenci v primerjavi z učenkami 

kažejo manjšo pripravljenost za sodelovanje pri reševanju okoljskih problemov, če bi to 

pomenilo, da se morajo odpovedati številnim dobrinam, se pa bolj strinjajo s postavko, ki 

pravi, da se z okoljskimi problemi preveč obremenjujemo. Kot smo že v prejšnjem 

poglavju zapisali, so vsi učenci pokazali visoko strinjanje s trditvijo, da lahko vsak 

posameznik veliko prispeva k varovanju okolja, dodatna analiza pa je pokazala, da se 

učenke bolj strinjajo s to trditvijo in s tveganjem 0,8 % lahko trdimo, da se tudi v splošnem 

učenke v primerjavi z učenci bolj strinjajo s trditvijo, da vsak posameznik lahko prispeva 

k varovanju okolja. Druge razlike, ki jih opazimo na grafu, so minimalne in statistično 

niso pomembne, zato jim ne bomo namenjali posebne pozornosti. Pogledali smo si tudi 

razlike, ki se pojavijo med spoloma glede na pokazan interes za vsebine, povezane z 

okoljem. Rezultati so zaradi preglednosti prikazani v dveh grafih. Na sliki 8 lahko vidimo 

graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so jih glede na spol dosegli učenci pri 

postavkah od 1 do 14, na sliki 9 pa graf prikazuje povprečno število točk, ki so jih glede 

na spol učenci dosegli pri postavkah od 15 do 28. 

 



52 
 

 
Slika 8: Graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so jih glede na spol dosegli učenci pri postavkah od 
INT1 do INT14, kjer postavke predstavljajo naslednja področja: INT1 – kemikalije in njihov vpliv na 
okolje, INT2 – nastajanje in spreminjanje gora, rek in oceanov, INT3 – vreme in vplivi na spreminjanje 
podnebij, INT4 – živali, rastline in druge komponente Zemlje, INT5 – medsebojni odnosi med živalmi, 
ljudmi in rastlinami, INT6 – vpliv radioaktivnih snovi na človeško telo, INT7 – katastrofe, ki jih lahko 
povzročijo meteorji, kometi in asteroidi, INT8 – bolezni in epidemije, INT9 – delovanje atomske bombe, 
INT10 – biološka in kemijska orožja, INT11 – vpliv električne energije na živa bitja, INT12 – tornadi, 
hurikani in cikloni, INT13 – potresi in vulkani ter INT14 – kloniranje živali. 
 

 
Slika 9: Graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so jih glede na spol dosegli učenci pri postavkah od 
INT15 do INT28, kjer postavke predstavljajo naslednja področja: INT15 – pridobivanje plastike in tekstila 
iz nafte, INT16 – vpliv planetov na življenje na Zemlji, INT17 – ozonska plast in njen vpliv na človeka, 
INT18–učinki tople grede, INT19 – vpliv človeka na učinke tople grede, INT20 – človekov prispevek k 
ohranjanju čistega zraka in pitne vode, INT21 -– doprinos tehnologije k ločevanju odpadkov in čiščenju 
odpadnih voda, INT22 – nadziranje epidemij in bolezni, INT23 – varovanje ogroženih živalskih in 
rastlinskih vrst, INT24 – organsko in ekološko kmetovanje brez uporabe pesticidov in umetnih gnojil, 
INT25 – alternativni viri energije, INT26 – vpliv električne energije na razvoj družbe, INT27 – sodobni 
načini kmetovanja ter INT28 – sodobni izumi in odkritja v znanosti in tehnologiji. 
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Če pogledamo oba grafa, ponovno lahko opazimo, da pri večini postavk ni očitne razlike 

med interesi glede na spol. Bolj podrobna analiza pa je pokazala, da je koeficient α ≤ 0,05 

pri postavkah 9, 10, 11, 15, 17, 25, 26 in 28, kar pomeni, da se pri njih glede na spol 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri povprečnem številu točk, doseženih ob 

dokazovanju interesa za vsebine, povezane z okoljem in zato te rezultate posplošujemo 

na osnovno množico s tveganjem, manjšim od 5 %. Če si te postavke pogledamo bolj 

podrobno, lahko povemo, da so učenci pokazali večji interes za vsebine, povezane z 

delovanjem atomske bombe. V vzorcu so učenci v povprečju dosegli 0,77 točke več kot 

pa dekleta, s tveganjem, manjšim od 0,1 % pa lahko trdimo, da učenci v primerjavi z 

učenkami v povprečju kažejo večji interes za teme o izdelovanju bomb. S tveganjem 0,1 

% lahko trdimo, da povprečni učenec kaže večje zanimanje tudi za vsebine, povezane z 

biološkimi in kemijskimi orožji. Za vzorec lahko povemo, da so učenci dosegli povprečno 

3,66 točke, kar je za 0,55 točke več kot so dosegle učenke. Fantje so pokazali tudi večji 

interes za vsebine, ki opisujejo vpliv električne energije na živa bitja, saj so v povprečju 

dosegli 3,55 točke, učenke pa 3,20 točke. S tveganjem 2 % lahko trdimo, da bi običajno 

učenec pokazal večje zanimanje za vpliv električne energije na živa bitja, kot pa bi ga 

pokazala učenka. S tveganjem 0,2 % lahko trdimo, da učenec v povprečju pokaže večje 

zanimanje za vsebine o pridobivanju plastike in tekstila iz nafte kot pa učenka. Za svoj 

vzorec iz slike 9 razberemo, da so fantje pri postavki 15 dosegli višje povprečno število 

točk kot dekleta. Pri postavki 17 so v vzorcu učenci v povprečju dosegali 3,16 točke, 

učenke pa 2,87 točke. Razlika ni velika, vseeno pa je nadaljnja analiza pokazala, da s 

tveganjem 4,8 % lahko trdimo, da bi v osnovni množici učenec pokazal večje zanimanje 

za pridobivanje plastike in tekstila iz nafte kot pa učenka. Pri postavkah 25 in 26 lahko 

podatke posplošujemo na osnovno množico s tveganjem 0,4 %, iz grafa na sliki 9 pa 

razberemo, da so pri postavki 25 učenci dosegli višje povprečno število točk kot učenke, 

in sicer za 0,42 točke. Torej so učenci pokazali večje zanimanje za vsebine, povezane z 

alternativnimi viri energije, prav tako so učenci pokazali večje zanimanje za vsebine, ki 

opisujejo vpliv električne energije na razvoj družbe, saj so v povprečju dosegli 3,42 točke, 

učenke pa 3,02. Pri zadnji postavki v kategoriji interesov za vsebine, povezane z okoljem, 

so učenci v vzorcu dosegli 3,70 točke, medtem ko so učenke v povprečju dosegale 3,02 

točke. Iz tega sledi, da so učenci pokazali večji interes za vsebine, povezane s sodobnimi 

izumi in odkritji v znanosti in tehnologiji, s tveganjem 0,21 % pa lahko te podatke 

posplošimo tudi na osnovno množico. Pri drugih postavkah smo dobili rezultate, ki jih ne 

moremo posploševati na osnovno množico, lahko pa pogledamo, kakšne razlike so se 
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pojavile v vzorcu. Če pogledamo sliki 8 in 9, lahko opazimo, da so za večino vsebin, 

podanih v postavkah, večji interes pokazali učenci, pri postavki 2 so učenci in učenke 

dosegli enako povprečno število točk, torej bi lahko rekli, da so pokazali enak interes za 

vsebine, ki opisujejo nastanek in spreminjanje gora, rek in oceanov, pri postavkah 3, 4, 

5,20, 22 in 23 so večji interes pokazale učenke, kar pomeni, da se učenkam teme, 

povezane z vremenom in vplivi na spreminjanje podnebja, živalmi rastlinami in drugimi 

komponentami Zemlje, medsebojnimi odnosi med živalmi, ljudmi in rastlinami, dejanji, 

ki pripomorejo k ohranjanju čistega zraka in pitne vode, nadziranjem epidemij in bolezni, 

ter teme, povezane z varovanjem ogroženih živalskih in rastlinskih vrst bolj zanimive kot 

učencem. V splošnem je torej tudi pri kategoriji interesov do tem, povezanih z okoljem, 

tako pri učencih kot pri učenkah zaznati pozitiven odnos do okolja, saj jim je večina tem 

zanimivih.   

 

Poglejmo si še, ali se tudi v kategoriji pomembnosti dejavnikov pri izbiri poklica, pojavijo 

kakšne pomembne razlike. Na sliki 10 je v grafu upodobljeno povprečno število točk, ki 

so ga učenci in učenke dosegli pri ovrednotenju pomembnosti posameznih dejavnikov pri 

izbiri poklica. Že na prvi pogled lahko iz grafa razberemo, da se učencem vsi podani 

dejavniki zdijo pomembni pri izbiri poklica, saj so tako učenci kot tudi učenke pri vseh 

postavkah dosegli povprečno število točk, višje od aritmetične sredine, ki znaša 2,5 točke.  

 
Slika 10: Graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so ga glede na spol dosegli učenci pri vrednotenju 

pomembnosti dejavnikov pri izbiri poklica, kjer posamezne postavke predstavljajo naslednje dejavnike: 

IP1 – delo z ljudmi, IP2 – pomoč ljudem, IP3 – delo na področju varovanja okolja, IP4 – delo z napravami 

in orodji, IP5 – uveljavljanje lastnih idej, IP6 – biti neodvisen od drugih ljudi, IP7 – biti del skupine, IP8 – 
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nadzor drugih ljudi, IP9 – izdelovanje, oblikovanje in izumljanje novih stvari, IP10 – delo z živalmi in IP11 

– kolektiv, ki pazi na ločevanje odpadkov. 

 

Ob dodatni analizi smo ugotovili, da se statistično pomembne razlike v tej kategoriji 

pojavijo le pri postavkah 4 in 9. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdimo, da je 

učencem delo z napravami in orodji pomembnejši dejavnik pri izbiri poklica kot 

učenkam. V našem vzorcu so učenci pri tem dejavniku povprečno dosegli 3,89 točke, 

učenke pa 0,65 točke manj. Pri postavki 9 so učenke dosegle 0,36 točke manj kot učenci, 

s tveganjem 0,6 % pa lahko trdimo, da so učencem tudi na splošno izdelovanje, 

oblikovanje in izumljanje stvari pomembnejši dejavniki pri izbiri poklica kot učenkam. 

Druge razlike niso statistično pomembne. V našem vzorcu so učenke pokazale, da so jim 

pri izbiri poklica dejavniki, kot so npr. delo z ljudmi ali živalmi, varovanje okolja in 

ločevanje odpadkov, delo v kolektivu, pomembnejši od bolj praktičnih dejavnikov, kot 

so delo z napravami in orodji, uveljavljanje lastnih idej, izdelovanje, oblikovanje in 

izumljanje novih stvari, ki pa so se izkazali kot dejavniki, ki so pri izbiri poklica 

pomembnejši učencem. 

 

6.3.3 Razlike v odnosu do okolja glede na starost 

 

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da obstaja kar nekaj razlik med spoloma, kar se tiče 

odnosa do okolja. V teoretičnem delu smo že povedali, da starost prav tako vpliva na 

odnos učencev do tehnike in tehnologije kot tudi do okolja. V nadaljevanju smo preverili, 

ali ta dejstva veljajo tudi za naš vzorec in katere postavke lahko posplošimo tudi na 

osnovno množico. Na sliki 11 lahko vidimo graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki 

so ga učenci glede na starost dosegli pri vrednotenju okoljskih izzivov. 
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Slika 11: Graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so ga učenci glede na starost dosegli pri vrednotenju 

okoljskih izzivov, kjer posamezne postavke predstavljajo naslednje izzive: IZ1 – skrb za okolje ni moja 

stvar, IZ2 – okoljske probleme bi morali prepustiti strokovnjakom, IZ3 – dobro sem ozaveščen o varovanju 

okolja, IZ4 – dobro poznam človekov vpliv na okolje, IZ5 – tudi sam lahko vplivam na okolje, IZ6 – 

znanost in tehnologija lahko rešita vse okoljske probleme, IZ7 – pripravljen sem pomagati pri reševanju 

okoljskih problemov, kljub temu da bi se zaradi tega moral odpovedati številnim dobrinam, IZ8 – z 

okoljskimi problemi se preveč obremenjujemo, IZ9 – okoljske probleme lahko rešimo brez večjih posegov 

v način življenja ljudi, IZ10 – ljudje bi se morali bolj posvečati skrbi za okolje, IZ11 – večina človeških 

dejavnosti škodi okolju, IZ12 – odgovornost bogatih držav je, da se posvetijo reševanju okoljskih težav po 

vsem svetu, IZ13 – vsak posameznik lahko veliko prispeva k varovanju okolja. 

 

Iz grafa lahko glede na povprečno število doseženih točk preprosto razberemo, učenci 

katerega razreda se najbolj strinjajo s posamezno postavko in kateri učenci se s 

posamezno postavko strinjajo najmanj. Vidimo lahko tudi, ali so učenci določenega 

razreda dosegli povprečno število točk višje ali nižje od skupnega povprečja. Ali obstajajo 

razlike med posameznimi razredi, ki bi bile statistično pomembne? Parna primerjava, ki 

smo jo opravili s pomočjo programa SPSS, je pokazala, da med posameznimi razredi ni 

statistično pomembnih razlik, saj koeficient α v nobenem primeru ni bil manjši ali vsaj 

enak 0,05. Poglejmo si drugo kategorijo. Povprečno število točk, ki so ga glede na razred 

učenci dosegli pri postavkah INT1 do INT28, je prikazano v grafu na sliki 12 in 13. 
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Slika 12: Graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so ga učenci glede na starost dosegli pri postavkah 

od IN1 do INT14, kjer postavke predstavljajo naslednja področja: INT1 – kemikalije in njihov vpliv na 

okolje, INT2 – nastajanje in spreminjanje gora, rek in oceanov, INT3 – vreme in vplivi na spreminjanje 

podnebij, INT4 – živali, rastline in druge komponente Zemlje, INT5 – medsebojni odnosi med živalmi, 

ljudmi in rastlinami, INT6 – vpliv radioaktivnih snovi na človeško telo, INT7 – katastrofe, ki jih lahko 

povzročijo meteorji, kometi in asteroidi, INT8 – bolezni in epidemije, INT9 – delovanje atomske bombe, 

INT10 – biološka in kemijska orožja, INT11 – vpliv električne energije na živa bitja, INT12 – tornadi, 

hurikani in cikloni, INT13 – potresi in vulkani ter INT14 – kloniranje živali. 

 

 
Slika 13: Graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so ga učenci glede na starost dosegli pri postavkah 

od IN15 do INT28, kjer postavke predstavljajo naslednja področja: INT15 – pridobivanje plastike in tekstila 

iz nafte, INT16 – vpliv planetov na življenje na Zemlji, INT17 – ozonska plast in njen vpliv na človeka, 
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INT18 – učinki tople grede, INT19 – vpliv človeka na učinke tople grede, INT20 – človekov prispevek k 

ohranjanju čistega zraka in pitne vode, INT21 – doprinos tehnologije k ločevanju odpadkov in čiščenju 

odpadnih voda, INT22 – nadziranje epidemij in bolezni, INT23 – varovanje ogroženih živalskih in 

rastlinskih vrst, INT24 – organsko in ekološko kmetovanje brez uporabe pesticidov in umetnih gnojil, 

INT25 – alternativni viri energije, INT26 – vpliv električne energije na razvoj družbe, INT27 – sodobni 

načini kmetovanja ter INT28 – sodobni izumi in odkritja v znanosti in tehnologiji. 

 

Na grafih, ki jih prikazujeta slika 12 in 13, lahko opazimo, da imajo učenci ne glede na 

razred zelo podobno stopnjo interesa za teme, povezane z okoljsko problematiko, ki so 

bile izpostavljene v postavkah druge kategorije. Želeli smo izvedeti, ali med posameznimi 

razredi obstajajo statistično pomembne razlike glede interesa za posamezna področja, 

povezana z okoljem in okoljsko problematiko in s pomočjo programa SPSS smo 

ugotovili, da prihaja do takšnih razlik pri prvi postavki med šestim in osmim ter sedmim 

in osmim razredom, pri osmi postavki med šestim in devetim razredom ter osmim in 

devetim razredom, pri enajsti postavki med osmim in devetim razredom ter pri šestnajsti 

postavki med sedmim in osmim razredom. Če začnemo s prvo postavko, kjer so učenci 

podajali svoj interes za področje kemikalij in njihovega vpliva na okolje, lahko povemo, 

da tako učenci šestega kot tudi učenci sedmega razreda kažejo večje zanimanje za 

omenjeno področje kot učenci osmega razreda in s tveganjem 0,1 % lahko trdimo, da bi 

v osnovni množici učenci šestega razreda pokazali večje zanimanje za kemikalije in 

njihov vpliv na okolje kot učenci v osmem razredu devetletne osnovne šole. Isto lahko 

trdimo za učence sedmega razreda v primerjavi z učenci osmega razreda, le z malo večjim 

tveganjem, ki je v tem primeru 0,3 %. Pri osmi postavki so učenci podajali svoje 

zanimanje za bolezni in epidemije. V tem primeru so večje zanimanje za omenjeno 

področje pokazali učenci devetega razreda, v primerjavi s šestim in osmim razredom je 

ta razlika celo statistično pomembna. S tveganjem 0,3 % lahko trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učenci devetih razredov pokazali večje zanimanje za epidemije in 

bolezni kot učenci šestih razredov. Podobno lahko s tveganjem 2 % trdimo za primerjavo 

med osmimi in devetimi razredi, kjer bi ponovno večje zanimanje pokazali slednji. 

Enajsta postavka podaja temo vpliva električne energije na živa bitja. Že iz grafa na sliki 

12 je razvidno, da so učenci osmega razreda pokazali manjše zanimanje za to področje v 

primerjavi z drugim razredi, s tveganjem 3,7 % pa lahko trdimo, da bi v osnovni množici 

učenci devetih razredov pokazali večje zanimanje za področje vpliva električne energije 

na živa bitja v primerjavi z učenci osmih razredov. Zadnje pomembne razlike se pojavijo 

pri šestnajsti postavki, ki sprašuje po zanimanju za področje vpliva planetov na življenje 
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na Zemlji. V grafu na sliki 13 tokrat izstopajo učenci sedmih razredov, ki so pokazali 

največje zanimanje za omenjeno področje, s tveganjem 4,3 % pa lahko trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici učenci sedmih razredov v primerjavi z učenci osmih razredov pokazali 

večje zanimanje za vplive planetov na življenje na Zemlji. 

 

V nadaljevanju si poglejmo še razlike, ki so se glede na starost pojavile pri vrednotenju 

pomembnosti dejavnikov pri izbiri poklica. Graf na sliki 14 prikazuje povprečno število 

točk, ki so jih glede na razred dosegli učenci v prej omenjeni kategoriji.  

 
Slika 14: Graf, ki prikazuje povprečno število točk, ki so ga glede na starost dosegli učenci pri vrednotenju 

pomembnosti dejavnikov pri izbiri poklica, kjer posamezne postavke predstavljajo naslednje dejavnike: 

IP1 – delo z ljudmi, IP2 – pomoč ljudem, IP3 – delo na področju varovanja okolja, IP4 – delo z napravami 

in orodji, IP5 – uveljavljanje lastnih idej, IP6 – biti neodvisen od drugih ljudi, IP7 – biti del skupine, IP8 – 

nadzor drugih ljudi, IP9 – izdelovanje, oblikovanje in izumljanje novih stvari, IP10 – delo z živalmi in IP11 

– kolektiv, ki pazi na ločevanje odpadkov. 

 

V tej kategoriji je statistična analiza pokazala pomembne razlike le pri postavkah 1 in 4. 

Delo z ljudmi je dejavnik, ki se pri izbiri poklica zdi najpomembnejši učencem devetega 

razreda in s tveganjem 3,5 % lahko trdimo, da bi bil omenjeni dejavnik najpomembnejši 

tudi učencem devetega razreda v osnovni množici. Pri četrti postavki je podan dejavnik 

delo z napravami in orodji. Le-ta se zdi najpomembnejši učencem sedmega razreda in s 

tveganjem 4,5 % lahko trdimo, da bi enako veljalo tudi v osnovni množici. Pri drugih 

postavkah razlike, ki so se pojavile v vzorcu, niso statistično pomembne. 
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6.4  Korelacija med odnosom do TiT in odnosom do okolja 

 

V prejšnjih poglavjih smo si pogledali rezultate, ki smo jih pridobili v raziskavi in 

ugotovili, da učenci, ki so sodelovali v raziskavi, gojijo pozitiven odnos tako do TiT kot 

tudi do okolja. Poraja pa se vprašanje, ali se pojavljajo kakšne povezave med odnosoma 

oziroma med kategorijami, ki določajo oba odnosa. To smo opisali v poglavju, ki sledi. 

 

6.4.1 Korelacija odnosa do izzivov na področju okolja s kategorijami odnosa do 

TiT 
 

Za iskanje povezav smo uporabili korelacijsko analizo in iskali statistično pomembne 

povezave ob upoštevanju, da za to moramo imeti koeficient α ≤ 0,05. S pomočjo 

programa SPSS smo ugotovili, da se statistično pomembne razlike pojavljajo med 

kategorijo TCA ter postavkami IZ1, IZ2 in IZ8. Iz tega sledi, da se učenci, ki gojijo 

pozitiven odnos do kategorije TCA oziroma izražajo željo po šolanju in poklicni karieri 

na področju TiT in inženirstva, obenem tudi strinjajo s trditvami, da skrb za okolje ni 

njihova stvar, da bi morali okoljske probleme prepustiti strokovnjakom in da se z 

okoljskimi problemi preveč obremenjujemo. Vse tri povezave lahko posplošimo na 

osnovno množico s tveganjem, manjšim od 0,1 %.   

 

Naslednje pomembne povezave smo našli med kategorijo TTT ter postavkami IZ1, IZ6, 

IZ8, IZ11 in IZ12. Torej so učenci, ki so pokazali odpor do tehnike in tehnologije, obenem 

pokazali tudi strinjanje s trditvami, da skrb za okolje ni njihova stvar, da znanost in 

tehnologija lahko rešita vse okoljske probleme, da se z okoljskimi problemi preveč 

obremenjujemo, da večina človeških dejavnosti škodi okolju in da je odgovornost bogatih 

držav, da se posvetijo reševanju okoljskih težav po vsem svetu.  

 

Sledijo povezave med kategorijo TB ter postavkami IZ5, IZ8 in IZ12. Ti rezultati nam 

povedo, da se učenci, ki močno verjamejo, da je področje TiT primerno le za fante, hkrati 

tudi strinjajo, da sami lahko vplivamo na okolje, da se z okoljskimi problemi preveč 

obremenjujemo in da je odgovornost bogatih držav, da se posvetijo reševanju okoljskih 

problemov po vsem svetu. Najmočnejša povezava je bila tu zaznana med kategorijo TB 
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in postavko IZ8 (α = 0,004), najšibkejša še statistično pomembna povezava pa med 

kategorijo TB in postavko IZ12(α = 0,049).  

 

Naslednja kategorija, pri kateri smo iskali korelacije, je CT, torej zavedanje posledic in 

pomembnosti TiT. Korelacijska analiza je pokazala statistično pomembne povezave med 

omenjeno kategorijo in postavkami IZ1 (α = 0,011), IZ2 (α = 0,008), IZ4 (α = 0,00), IZ5 

(α = 0,004), IZ8 (α = 0,005), IZ10(α = 0,000), IZ12 (α = 0,041) in Z13 (α = 0,000). Iz 

tega sledi, da učenci, ki se zavedajo posledic in pomembnosti TiT, menijo, da bi morali 

okoljske probleme prepustiti strokovnjakom, da skrb za okolje ni njihova stvar, da dobro 

poznajo človekov vpliv na okolje, da se preveč obremenjujemo z okoljskimi problemi, 

hkrati pa bi se morali bolj posvečati skrbi za okolje. Menijo tudi, da je odgovornost 

bogatih držav, da se posvetijo reševanju okoljskih težav po vsem svetu, hkrati pa lahko 

vsak posameznik veliko prispeva k varovanju okolja.  

 

Statistično pomembne povezave se pojavijo tudi med kategorijo TD in postavkami IZ1, 

IZ2, IZ4, IZ6, IZ8, IZ10, IZ11 in IZ13. Kot pri prejšnjih smo tudi tu upoštevali, da lahko 

podatke posplošimo na osnovno množico le v primeru, ko je α ≤ 0,05. Najmočnejša 

povezava s kategorijo TD se pojavi pri postavki IZ8 (α = 0,000), torej učenci, ki menijo 

da je področje TiT zahtevno, obenem menijo, da je odgovornost bogatih držav, da se 

posvetijo reševanju okoljskih težav po vsem svetu. Močne povezave so tudi med 

kategorijo TD in postavkami IZ2 (α = 0,004), IZ4(α = 0,003) in IZ11 (α = 0,009). Vse te 

povezave lahko s tveganjem, manjšim od 1 %, posplošimo na osnovno množico, kar 

pomeni, da bi se tudi v osnovni množici učenci, ki se jim zdi področje TiT zahtevno, 

strinjali s trditvami, da bi morali okoljske probleme prepustiti strokovnjakom, da dobro 

poznajo človekov vpliv na okolje in da večina človeških dejavnosti škoduje okolju.  

 

Zanimiv je tudi rezultat, ki nam prikazuje, da zadovoljstvo učencev s poukom tehnike 

vpliva na strinjanje s skoraj vsemi trditvami, ki navajajo okoljske izzive. Izjema so 

postavke IZ8, IZ9, IZ11 in IZ12. Pri teh postavkah nam namreč korelacijska analiza ni 

pokazala statistično pomembnih povezav s kategorijo Z. 

 

Na strinjanje z določenimi postavkami vpliva tudi zanimanje za vsebine TiT, saj smo 

našli statistično pomembne povezave med kategorijo IT in postavkami IZ6 (α = 0,009), 

IZ9 (α = 0,031) in IZ11 (α = 0,042). Torej se učenci, ki pokažejo zanimanje za vsebine 
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TiT, strinjajo tudi s tem, da znanost in tehnologija lahko rešita vse okoljske probleme, da 

omenjene probleme lahko rešimo brez večjih posegov v način življenja ljudi in da večina 

človeških dejavnosti škoduje okolju. 

 

Če povzamemo te rezultate, bi lahko rekli, da učenci, ki kažejo zanimanje za 

izobraževanje na področju TiT, ne kažejo pozitivnega odnosa do okolja, saj so rezultati 

pokazali, da ti učenci okoljske izzive raje preložijo na druge. Zanimivo je, da podobno 

ugotovimo pri učencih, ki gojijo odpor do TiT, učencih, ki menijo, da je tehnika bolj 

primerno področje za fante in učencih, ki se jim zdi TiT zahtevno področje. Pomembna 

je tudi ugotovitev, da se učenci, ki kažejo zanimanje za vsebine TiT, zavedajo tudi 

posledic tehnike, saj se strinjajo s trditvijo, da večina človeških dejavnosti škodi okolju, 

obenem se tudi zavedajo pomembnosti tehnike, saj so mnenja, da znanost in tehnologija 

lahko rešita vse okoljske probleme, pri tem pa ni potrebnih večjih posegov v način 

življenja ljudi. 

 

6.4.2 Korelacija zanimanja za okoljske teme s kategorijami odnosa do TiT 

 

V prejšnjem poglavju smo že ugotovili, da obstajajo povezave med kategorijami odnosa 

do tehnike in mnenjem do izzivov, ki se nam kažejo na področju varovanja okolja. V tem 

poglavju smo podali rezultate, ki smo jih dobili, ko smo s pomočjo korelacijske analize 

preverjali morebitne povezave med kategorijami odnosa do TiT in zanimanjem za 

določene okoljske teme, ki so bile podane v postavkah od INT1 do INT28. 

 

Najprej smo preverili, kako želja po izobraževanju in poklicni karieri na področju TiT 

vpliva na zanimanje za okoljske tematike. Ugotovili smo, da je kategorija TCA statistično 

pomembno povezana s postavkami INT1 (α = 0,033), INT10 (α = 0,045), INT15 (α = 

0,040), INT17 (α = 0,007), INT18 (α = 0,017), INT19 (α = 0,003), INT22 (α = 0,025), 

INT24 (α = 0,046), INT25 (α = 0,022), INT26 (α = 0,021) in INT27 (α = 0,001). Torej se 

učenci, ki pokažejo željo po izobraževanju na področju TiT, zanimajo tudi za kemikalije 

in njihov vpliv na okolje, biološka in kemijska orožja, pridobivanje plastike in tekstila iz 

nafte, ozonsko plast in vpliv človeka nanjo, učinke tople grede in vpliv človeka nanje, 

nadziranje epidemij in bolezni, organsko in ekološko kmetovanje brez uporabe pesticidov 
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in umetnih gnojil, alternativne vire energije, vplive električne energije na razvoj družbe 

in za sodobne načine kmetovanja.  

 

Kategorija TTT ima manjši vpliv na zanimanje za okoljske teme, saj je korelacijska 

analiza pokazala statistično pomembne povezave le med omenjeno kategorijo in postavko 

INT4 ter INT9, pa še ti dve povezavi sta šibki, saj bi ju lahko na osnovno množico 

posploševali s kar precejšnjim tveganjem, v primeru INT4 s tveganjem 4,5 %, pri INT9 

pa s tveganjem 5 %, kar je ravno še na meji posploševanja. Lahko pa rečemo, da so v 

vzorcu učenci z izkazanim odporom do TiT pokazali zanimanje za živali, rastline in druge 

komponente Zemlje ter za delovanje atomske bombe. 

 

Najdene so bile tudi povezave med kategorijo TB ter postavkama IN14 (α = 0,032) in 

INT22 (α = 0,035). Za vzorec bi lahko rekli, da so učenci, ki menijo, da je tehnika bolj za 

fante, pokazali zanimanje za kloniranje živali in nadziranje epidemij in bolezni. Povezavi 

lahko s skoraj enakim tveganjem posplošimo na osnovno množico. Na zanimanje za 

druge podane okoljske tematike kategorija TB nima dokazanega vpliva. 

 

V nadaljevanju analize smo ugotovili, da tudi kategorija CT na zanimanje nima 

posebnega vpliva, saj so se statistično pomembne povezave pokazale med kategorijo CT 

ter postavkami INT2 (α = 0,013) INT7 (α = 0,018) in INT8 (α = 0,043). Učenci, ki so se 

zavedali posledic in pomembnosti TiT, so torej izkazali tudi zanimanje za nastajanje in 

spreminjanje gora, rek in oceanov, katastrofe, ki jih povzročijo meteorji, kometi in 

asteroidi ob padcu na Zemljo ter za bolezni in epidemije. 

 

Kaj pa učenci, ki se jim področje TiT zdi zahtevno? Statistična analiza je pokazala, da 

obstajajo povezave med kategorijo TD ter postavkami INT17 (α = 0,030), INT18(α = 

0,051) in INT19(α = 0,002). Torej so učenci, ki se jim zdi tehnika zahtevna, izrazili 

zanimanje za ozonsko plast in človekov vpliv nanjo, učinke tople grede in vpliv človeka 

na omenjene učinke.  

 

Presenetljivo se je zadovoljstvo pri pouku TiT pokazalo kot kategorija, ki močno vpliva 

na zanimanje učencev. Statistična analiza je namreč pokazala, da učenci, ki so zadovoljni 
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s poukom TiT, pokažejo zanimanje za skoraj vsa podana področja. Izjema so le bolezni 

in epidemije, delovanje atomske bombe, biološka in kemijska orožja ter alternativni viri.  

 

V nadaljevanju si poglejmo še, kako interes za vsebine s področja TiT vpliva na 

zanimanje za okoljske tematike. Ugotovili smo, da so učenci z izkazanim zanimanjem za 

kategorijo IT pokazali zanimanje tudi za učinke tople grede, doprinos tehnologije pri 

ločevanju odpadkov in čiščenju odpadnih voda, nadzor epidemij in bolezni ter za 

alternativne vire energije. Torej jih zanimajo okoljske teme, ki so močno povezane tudi s 

tehnologijo. Če povzamemo, bi lahko rekli, da so kategorije, ki tvorijo odnos do tehnike, 

z zanimanjem učencev manj povezane kot z odnosom do izzivov, ki se nam kažejo na 

področju varovanja okolja.  

 

6.5  Korelacija pomembnosti dejavnikov pri izbiri poklica s kategorijami 

odnosa do tehnike in tehnologije 

 

Nazadnje si bomo ogledali še korelacije med kategorijami, ki tvorijo odnos do tehnike in 

tem, kako pomembni se zdijo učencem določeni dejavniki pri izbiri poklica. Če gremo po 

vrsti, smo s korelacijsko analizo najprej zasledili povezave med kategorijo TCA ter 

postavkami IP4 (α = 0,000), IP6 (α = 0,032) in IP10 (α = 0,037). Torej lahko rečemo, da 

se učencem, ki izrazijo željo po izobraževanju na področju TiT, pri izbiri poklica zdijo 

pomembni dejavniki delo z napravami in orodji, neodvisnost od drugih ljudi ter delo z 

živalmi, kar je kar malo presenetljiv rezultat. 

 

Našli smo tudi povezavo med kategorijo TTT ter postavkama IP8 (α = 0,030) in IP9 (α = 

0,021), zatorej lahko trdimo, da učenci z odporom do TiT pokažejo, da se jim pri izbiri 

poklica zdijo pomembni dejavniki nadzor nad ljudmi ter izdelovanje, oblikovanje in 

izumljanje novih stvari, kar je ponovno presenetljiv podatek, saj bi lahko mislili, da ima 

učenec z odporom do TiT tudi odpor do izdelovanja, oblikovanja in izumljanja novih 

stvari. 

 

Statistično pomembnih povezav med kategorijo TB in pomembnostjo dejavnikov pri 

izbiri poklica nam korelacijska analiza ni pokazala, smo pa našli povezave med kategorijo 

CT ter postavkami IP1 (α = 0,000), IP2 (α = 0,001), IP3 (α = 0,006), IP5 (α = 0,000), IP6 
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(α = 0,001) in IP7 (α = 0,010). Torej se učencem, ki se zavedajo posledic in pomembnosti 

TiT, pri izbiri poklica zdijo pomembni dejavniki delo z ljudmi, pomoč ljudem, delo na 

področju varovanja okolja, uveljavljanje lastnih idej, neodvisnost od drugih ljudi in biti 

del skupine.  

 

Ugotovili smo tudi, da obstajajo povezave med kategorijo TD ter postavkami IP4 (α = 

0,016), IP8 (α = 0,032) in IP10 (α = 0,033). Iz tega lahko razberemo, da učenci, ki se jim 

zdi tehnika zahtevna, trdijo, da so jim delo z napravami in orodji, nadzor drugih ljudi in 

delo z živalmi tisti pomembni dejavniki, ki bi pripomogli pri izbiri njihovega poklica.  

Tudi v tem poglavju smo ugotovili, da zadovoljstvo učencev s poukom tehnike lahko 

povežemo z največ postavkami. V tem primeru smo za kategorijo Z dobili povezave s 

postavkami IP1 (α = 0,034), IP2 (α = 0,000), IP3 (α = 0,000), IP4 (α = 0,040), IP9 (α = 

0,012), IP10 (α = 0,002) in IP11 (α = 0,000). Iz teh rezultatov sledi, da so učencem, ki 

pokažejo zadovoljstvo s poukom TiT, pri izbiri poklica pomembni dejavniki delo z 

ljudmi, pomoč ljudem, delo na področju varovanja okolja, delo z napravami in orodji, 

izdelovanje, oblikovanje in izumljanje novih stvari, delo z živalmi in kolektiv, ki pazi na 

ločevanje odpadkov. 

 

Koliko pa je povezav med zanimanjem učencev za vsebine tehnike in tehnologije ter 

pomembnostjo dejavnikov pri izbiri poklica? Iz našega vzorca smo dobili le dve 

statistično pomembni povezavi, in sicer s postavkama IP4 (α = 0,043) in IP10(α = 0,008). 

Torej lahko rečemo, da sta delo z napravami in orodji ter delo z živalmi pomembna 

dejavnika pri izbiri poklica tistim učencem, ki pokažejo tudi zanimanje za vsebine TiT. 
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7 VSEBINE ZA IZBOLJŠANJE ODNOSA 

 

Čeprav smo v raziskavi ugotovili, da učenci kažejo pozitiven odnos tako do okolja kot 

tudi do tehnike in tehnologije, je smiselno razmišljati v smeri oblikovanja izobraževalnih 

programov in dejavnosti, ki bi odnos do omenjenih področij še izboljšali. Že v prejšnjih 

poglavjih smo opisali, kako se tuje države trudijo na tem področju, zato se bomo v tem 

poglavju dotaknili že preizkušenih dejavnosti, nekaj pa jih bomo predlagali tudi sami. 

 

V prejšnjem poglavju smo že omenili, da je zadovoljstvo pri pouku tehnike in tehnologije 

eden izmed glavnih dejavnikov, ki vpliva na pozitiven odnos do tega področja. Zato je 

smiselno učitelje TiT spodbujati, naj poskusijo učencem predmet čim bolj približati. 

Izhajamo lahko iz podatka, da je večina učencev v vprašalniku kot predlog za izboljšanje 

predmeta podala, da bi si želeli izdelovati več izdelkov. Vredno bi bilo razmisliti tudi o 

dopolnitvi učnega načrt z izdelki, s katerimi bi učenci spoznavali lastnosti gradiv. Z več 

praktičnega dela bi predvidoma naraslo zanimanje za TiT in posledično bi se izboljšal 

tudi odnos. Največja težava bi bilo najverjetneje število ur pouka tega predmeta, saj bi z 

več praktičnega dela potrebovali tudi več časa za predmet tehnika in tehnologija. 

Najverjetneje bi bilo dovolj, da se razveljavi občutno zmanjšano število ur TiT, ki se je 

zgodilo v letu 1995 in 2011 z reformami na področju tehniškega izobraževanja v 

osnovnem šolstvu. 

 

Kar pa se tiče odnosa do okolja, smo prav tako že v prejšnjih poglavjih ugotovili, da je v 

slovenskem šolstvu uveljavljenih že precej dobrih praks, ki skrbijo, da so učenci dobro 

ozaveščeni o okoljski problematiki. Rezultati naše raziskave so dodatno pokazali, da je 

odnos do okolja morda povezan z zadovoljstvom pri pouku TiT, zato bi bilo treba tudi na 

tem mestu učitelje seznaniti s tem dejstvom in jih spodbujati k temu, naj skušajo učencem 

pouk tehnike in tehnologije čim bolj približati, hkrati pa morajo stalno stremeti tudi k 

temu, da ne pozabljajo na ozaveščanje učencev o vplivu tehnike in tehnologije na okolje. 

Zagotovo je treba vse dobre prakse, kot so očiščevalne akcije, program Ekošola, zbiranje 

odpadnega papirja …, ohranjati in s tem vzdrževati pozitiven odnos do okolja, ne škodi 
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pa, če uporabljamo tudi dobre prakse iz tujine, ki bi še dodatno pripomogle k izboljšanju 

odnosa do okolja. 

 

Ena izmed dobrih praks se izvaja v Južni Koreji, kjer izvajajo štiridnevni tabor 

ozaveščanja otrok o varovanju okolja prek izobraževanj, iger in podobnih dejavnosti. Več 

o tej dejavnosti smo napisali že v poglavju 4.6. 

 

Dober zgled lahko dobimo tudi v Turčiji, kjer se učenci vključujejo v projekte, povezane 

z varovanjem okolja. Eden od takih projektov traja sedem dni in je običajno omejen na 

30 učencev. Le-ti se med projektom seznanijo s svetov žuželk in insektov, različnimi 

ekosistemi, pomenom gozda za naša življenja, fotosintezo in pomembnostjo 

okoljevarstva. Glavni namen vseh teh dejavnosti je pri učencih vzpostaviti pozitiven 

odnos in dojemanje narave, gozdov ter okolja. Pomembno je to, da se vse dejavnosti 

izvajajo v naravi in da so vanje vključeni vsi učenci (Korkmaz, Fakir, Alkan, 2017).  

 

Ena izmed zanimivih dejavnosti prihaja tudi iz Španije, kjer učence odpeljejo na šesturni 

izlet v naravo. Ko prispejo v določen ekosistem, so učenci razdeljeni v manjše skupine in 

vsaka od skupin dobi svoja navodila, ki jim morajo slediti. Kot primer je podan izlet v 

vodni ekosistem, kjer so učenci locirali svojo lokacijo na zemljevid, izdelovali grafe, ki 

prikazujejo pritok in iztok vode iz lagune, prepoznavali rastline s pomočjo določevalnih 

ključev, prepoznavali vodne ptice, opazovali različne živali, merili temperaturo vode na 

različnih mestih in jemali vzorce vode na različnih lokacijah lagune. Na tak način učenci 

celostno spoznajo ekosistem, v katerega so postavljeni in na tak način gradijo pozitiven 

donos do okolja (Manzanal, Barreiro, Jimenez, 1999). 

 

Tu smo opisali le nekaj primerov, obstaja jih še kar nekaj, skupno pa jim je to, da se 

izvajajo v naravi in temeljijo na izkustvenem učenju. Ne smemo pozabiti tudi na področje, 

ki kaže velik potencial za spodbujanje pozitivnega odnosa do okolja. To so tako 

imenovane gozdne učilnice, ki temeljijo na gozdni pedagogiki. Pri nas je najbolj poznan 

Gozd eksperimentov, ki deluje pod okriljem Gozdarskega inštituta. 

 

Pod imenom Gozd eksperimentov se predstavlja skupina raziskovalcev, ki delujejo na 

področju okoljske vzgoje, prenosa znanj in promocije znanosti. Njihovo delo temelji na 

načelih in metodah gozdne pedagogike, ki je eden izmed pristopov okoljske vzgoje, ki je 
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povezan z gozdom in našim odnosom z njim. Gozdna pedagogika ceni, spodbuja in 

promovira gozd kot zdravo in inovativno učno okolje za učenje na prostem ter uporablja 

dejavne izobraževalne metode, ki krepijo medsebojno sodelovanje in spodbujajo 

trajnostni razvoj. Gozd naj bi bil odličen prostor za doživljajsko pedagogiko in okoljsko 

vzgojo zato Gozd eksperimentov pedagoškim delavcem ponuja različna izobraževanja, 

kjer si lahko učitelji naberejo nove izkušnje, širijo svoja zanimanja in razvijajo pozitiven 

odnos do narave. Na drugi strani so ponujene tudi različne dejavnosti za otroke in 

mladino, prek katerih otroke popeljejo v svet znanosti o gozdu. Vsebine so prilagojene 

učnim načrtom vrtcev in šol, v sodelovanju z drugimi zavodi pa pripravljajo celo 

delavnice za otroke s posebnimi potrebami. Na njihovi spletni strani je dostopen 

priročnik, v katerem so bolj podrobno opisane dejavnosti za otroke (Gozd 

eksperimentov). 

 

Zgoraj omenjene dejavnosti so bile zasnovane pod okriljem Gozdarskega inštituta ter so 

namenjene šolam in vrtcem po vsej Sloveniji. Iz tega se je razvila tudi mreža gozdnih 

vrtcev in šol Slovenije, kamor se vključujejo šole, ki se v svoj delovni načrt vključujejo 

tudi gozdno pedagogiko. Povezovanje šol v take skupnosti je smiselno, saj si tako lahko 

med seboj izmenjujejo ideje in na tak način rastejo na svojem področju. Prenos pouka v 

naravo je smiseln, saj učenci snov bolj doživijo in jo vidijo v drugačni luči kot nekaj 

uporabnega. S pomočjo dejavnosti v naravi učenci gradijo tudi pozitiven odnos do okolja 

in spet smo korak bližje k večjemu zavedanju, da je okolje treba varovati in ohranjati, da 

bodo v njem lahko uživali tudi naši zanamci. 
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8 DISKUSIJA 

 

 

V nadaljevanju podajamo kritično evalvacijo raziskovalnih vprašanj (RV1-RV7) in 

objektnih ciljev (C1-C4), ki smo si jih zastavili v uvodnem poglavju tega dela. 

 

RV1: Kakšen je odnos učencev do tehnike in tehnologije? 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da je pri učencih, ki so bili vključeni v raziskavo, mogoče 

zaznati nadpovprečno pozitiven odnos do tehnike in tehnologije, kar smo povzeli iz 

odnosa do posameznih kategorij, ki opredeljujejo odnos do TiT, saj so učenci v večini 

primerov tudi do njih pokazali nadpovprečen odnos, povprečje je bilo namreč v večini 

primerov nad 2,5 dosežene točke. Učenci so pokazali, da se dobro zavedajo posledic 

tehnike in tehnologije, saj so pri tej kategoriji dosegli povprečno vrednost 3,9, kar je tudi 

razvidno v šestem poglavju, bolj natančno v podpoglavju 5.6.1, kjer smo obravnavali tudi 

razlike glede na spol. Prav tako se učenci zavedajo tudi pomembnosti le-te za razvoj 

družbe in ohranjanje okolja, kar prikazujejo rezultati, podani v grafu na slikah 5 in 6 v 

poglavju 5.6.1. Pokazali so tudi zanimanje za vsebine TiT, ni pa bilo mogoče zaznati 

odpora do omenjenega področja. 

 

RV2: Kakšen je odnos učencev do okolja? 

 

Učenci so v povprečju pokazali odnos do okolja, saj so mnenja, da bi se morali bolj 

posvečati okoljski problematiki in da ni prav, da bi morali okoljske probleme prepustiti 

strokovnjakom, saj vsak posameznik lahko veliko prispeva k ohranjanju okolja. Zavedajo 

se dejstva, da večina človeških dejavnosti škodi okolju, obenem pa so pokazali zanimanje 

za večino tematik, povezanih z okoljem, ki so bile podane v vprašalniku, iz česar lahko 

predpostavimo, da učenci do okolja gojijo pozitiven odnos, saj v nasprotnem primeru za 

omenjene tematike ne bi pokazali tako velikega zanimanja, ki se je izrazil z visokim 

povprečnim številom doseženih točk, in sicer pri postavkah, kjer je to pričakovano v 

primeru, da se izraža pozitiven odnos. Kot že omenjeno, je pozitiven odnos okolja izražen 
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s povprečnim številom točk, ki so jih učenci dosegli pri posameznih postavkah, so pa ti 

rezultati prikazani v tabeli 2, ki je na začetku poglavja 5.7.1. 

 

RV3: Ali se odnos do tehnike in tehnologije razlikuje glede na to, kateri razred učenci 

obiskujejo, in če da, kakšne so te razlike? 

 

V šestem poglavju smo bolj podrobno analizirali razlike, ki se pojavijo v odnosu do 

tehnike in tehnologije glede na starost in ugotovili, da se razlike pojavijo le pri dveh 

kategorijah odnosa, in sicer pri kategoriji, ki opisuje zanimanje za vsebine tehnike in 

tehnologije ter zadovoljstvo s poukom omenjenega predmeta. Na celotno populacijo 

lahko posplošimo dokazano dejstvo, da učenci šestih razredov kažejo očitno večje 

zanimanje za vsebine TiT kot učenci devetih razredov, saj so v povprečju dosegli skoraj 

0,5 točke več kot učenci devetih razredov, kar je prikazano tudi na sliki 6 v poglavju 5.6.1. 

Razlog vidimo v tem, da v devetem razredu ni več predvidenih vsebin TiT, zato učenci 

za omenjeno področje izgubijo zanimanje, čeprav bi bilo ključno za prihodnost, da je 

zanimanje za področje TiT največje ravno v devetem razredu, ko se učenci odločajo o 

nadaljnjem izobraževanju, saj se bo le na tak način zagotovilo dovolj kadra za zapolnitev 

delovnih mest na področju tehnike in tehnologije, bodisi na inženirskem ali na 

izobraževalnem področju, kjer se že kažejo prvi znaki pomanjkanja pedagoškega kadra 

za poučevanje omenjenega področja. Zanimivo je, da so s poukom TiT najbolj zadovoljni 

učenci osmih razredov, nekako logično pa je dejstvo da zadovoljstvo upade v devetem 

razredu, saj vsebine, kot smo že omenili, za ta razred niso predvidene. Pozitivno je 

dejstvo, da ne glede na starost učenci ohranjajo pozitiven odnos do tehnike, kar je 

razvidno iz povprečnega števila točk, ki je v vseh primerih višji od aritmetične sredine 

2,5 točke, čeprav ta zaradi obravnavanih vsebin predvidoma malenkostno niha. 

 

RV4: Ali se odnos do okolja razlikuje glede na to, kateri razred učenci obiskujejo, in če 

da, kakšne so te razlike? 

 

Učenci so v sklopu odnosa do okolja morali podati svoje mnenje v treh kategorijah. Pri 

opredelitvi odnosa do okoljskih izzivov nismo našli pomembnih razlik, glede na starost 

učencev pa so se le-te pojavile pri zanimanju za vsebine, ki so na kakršen koli način 

povezane z okoljem in okoljsko problematiko. Kje točno so se pojavile statistično 

pomembne razlike, je opisano v šestem poglavju, lahko pa rečemo, da teh razlik ni toliko, 
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kot bi mogoče pričakovali. Tudi pri dejavnikih, ki se zdijo učencem pomembni pri izbiri 

poklica, ni bilo opaznih velikih razlik glede na starost. 

 

Predvidevamo lahko, da se odnos do okolja glede na starost ne spreminja veliko, ker v 

učnem načrtu devetletne osnovne šole pri nas ni posebnega predmeta, ki bi bil namenjen 

le okoljski problematiki, se pa verjetno pozitiven odnos do okolja ohranja, ker se skozi 

celotno osnovnošolsko poglavje pojavljajo predmeti, ki imajo v svojem učnem načrtu 

vključene vsebine, povezane z varovanjem in ohranjanjem okolja, kateri predmeti so to, 

smo opisali že v poglavju 3.2. 

 

RV5: Ali obstajajo razlike med spoloma glede odnosa do okolja, in če da, kakšne so te 

razlike? 

 

Če glede na starost nismo našli pomembnih razlik v odnosu do okolja, pa se te vsekakor 

pojavijo, ko jih primerjamo glede na spol. Ugotovili smo, da učenci v primerjavi z 

učenkami kažejo manjše zanimanje za sodelovanje pri reševanju okoljskih problemov, 

saj so dosegli nižje povprečno število točk, kar smo prikazali v poglavju 5.7.2. Učenke so 

bolj prepričane o dejstvu, da se problematiki okolja ne posvečamo dovolj in da vsak 

posameznik lahko veliko pripomore k varovanju okolja in da je to tudi stvar vsakega 

posameznika in ne le tema, ki bi se ji morali posvečati le strokovnjaki. Glede zanimanja 

smo spoznali, da se učenci zanimajo bolj za praktične stvari, kot so izdelava atomske 

bombe, električna energija in njeni vplivi na družbo, izumljanje novih stvari … Učenke 

kažejo večje zanimanje za vsebine, ki so bolj neposredno povezane z okoljem, in sicer so 

to vreme in njegovi vplivi, živali in rastline, ohranjanje pitne vode in čistega zraka. 

Omenjena razlika se kaže tudi v opredelitvi pomembnosti dejavnikov pri izbiri poklica. 

Učencem je namreč bolj pomembno, da je delo povezano z napravami in orodji, medtem 

ko učenke dajejo prednost dejavnikom, kot so delo z ljudmi in živalmi, varovanje okolja 

in ločevanje odpadkov. 

 

RV6: Ali obstajajo razlike med spoloma glede odnosa do tehnike in tehnologije, in če da, 

kakšne so te razlike? 

 

Ugotovili smo, da se glede na spol pojavijo razlike v odnosu do tehnike in tehnologije kar 

pri petih od sedmih kategorij, kar je prikazano tudi v grafu na sliki 5, ki je v poglavju 
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5.6.1. Učenci kažejo večjo željo po izobraževanju na področju tehnike in tehnologije, 

večje zanimanje za vsebine tehnike in tehnologije, do TiT imajo manjši odpor. Fantje so 

še vedno bolj prepričani o tem, da je tehnika področje, ki ni primerno za dekleta. Povemo 

lahko še, da dekleta kažejo večje zadovoljstvo s poukom tehnike, kar pa je tudi edina 

kategorija, ki je učenkam v korist. Pri drugih kategorijah pomembnih razlik nismo našli. 

 

RV7: Kakšna je povezanost med odnosom do tehnike in tehnologije ter odnosom do 

okolja? 

 

Lahko bi rekli, da je povezanost med obema odnosoma kar močna, saj smo med 

kategorijami odnosa do TiT in postavkami, s katerimi smo definirali odnos do okolja, 

našli veliko pomembnih povezav, ki smo jih tudi že opisali v poglavju 6.4. Odkrili smo 

močne povezave med kategorijami odnosa do tehnike in tehnologije in mnenjem, ki ga 

imajo učenci o izzivih, ki se nam kažejo na področju okoljske problematike. Prav tako 

smo našli povezave med kategorijami odnosa do TiT in zanimanjem za določena 

področja, povezana z okoljem. Ugotovili smo celo, da je zadovoljstvo s poukom TiT 

kategorija, ki ključno vpliva na večino postavk, s katerimi smo definirali odnos do okolja, 

kar je dobra novica, saj so učitelji TiT lahko glavni dejavnik, ki bi lahko prispeval k 

izboljšanju raziskovanih odnosov. Če učitelj namreč zagotovi, da bo učenec zadovoljen s 

poukom TiT, obenem tudi prispeva k temu, da se izboljša odnos učencev do okolja. 

 
C1: Predstaviti in opisati pojme, kot sta odnos do okolja ter odnos do tehnike in 
tehnologije. 
 
V drugem poglavju smo predstavili pojem odnos do tehnike in tehnologije. Predstavljena 

sta pojma tehnika in tehnologija, določene so tudi komponente odnosa ter opisani glavni 

vplivi na spreminjanje odnosa do tehnike in tehnologije. V četrtem poglavju so 

predstavljeni odnos do okolja, njegove komponente, vplivi nanj ter modeli, po katerih 

odnos do okolja določamo. Predstavljeni so tudi rezultati, ki prikazujejo odnos učencev 

do okolja v različnih državah. V tretjem poglavju so predstavljeni okoljska problematika 

v našem šolstvu in primeri dobrih praks na področju varovanja okolja, ki se uveljavljajo 

v slovenskih osnovnih šolah. 

 

C2: Ugotoviti odnos učencev do tehnike in tehnologije ter okolja. 

 



75 
 

S pomočjo raziskave smo pridobili rezultate in jih analizirali ter s tem ugotovili, kakšen 

odnos imajo učenci do okolja ter tehnike in tehnologije. V petem poglavju so ti rezultati 

tudi predstavljeni. V podpoglavjih smo ugotovili, da učenci do obeh področij gojijo 

nadpovprečen odnos. 

 
C3: Kritično analizirati in predstaviti rezultate, pridobljene v raziskavi. 
 
V petem poglavju so kritično analizirani in predstavljeni rezultati, pridobljeni v raziskavi. 

V podpoglavjih omenjenega poglavja smo predstavili povprečne dosežke učencev, ki so 

jih dosegli pri posameznih kategorijah odnosov. S pomočjo programa SPSS, ki nam je 

omogočil statistično obdelavo rezultatov, smo predstavili razlike, ki so se pri posameznih 

kategorijah odnosov pokazale glede na spol in starost. Predstavljene so tudi povezave 

med kategorijami obeh odnosov, saj smo na ta način želeli predstaviti, da sta odnosa do 

tehnike in tehnologije ter okolja med seboj povezana.  

 

C4: Načrtovanje učnih vsebin za izboljšanje odnosa do okolja ter tehnike in tehnologije. 

 

V šestem poglavju smo predstavili dobre prakse, ki se že pojavljajo z namenom 

ohranjanja pozitivnega odnosa do obeh področij. Ugotovili smo, da bi za izboljšanje 

odnosa do TiT morali v učni načrt spet vpeljati več ur, ki bi bile namenjene obravnavi 

tega predmeta, saj bi tako lahko več ur namenili celostnemu načrtovanju in izdelavi 

izdelkov, med katerimi bi tudi bolj poglobili znanje ob samih materialih, s praktičnim 

delom pa bi tudi izboljševali odnos do TiT, saj smo že pri rezultatih podali, da si učenci 

pri pouku želijo le več praktičnega pouka. Tudi na področju izboljševanja odnosa do 

okolja smo navedli nekaj dobrih praks, ki se pojavljajo tako pri nas kot tudi v tujini, na 

koncu pa smo ugotovili, da je za izboljšanje odnosa do okolja pouk najbolje prenesti v 

naravo, kjer ima velik potencial gozdna pedagogika, ki je v slovenskih šolah tudi vedno 

bolj prisotna. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

 

V magistrskem delu smo obravnavali odnos učencev do okolja ter tehnike in tehnologije. 

Glavni namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšen odnos do okolja in TiT 

izkazujejo učenci ter, ali med omenjenima odnosoma obstajajo kakršne koli povezave. Z 

raziskavo smo želeli ugotoviti, katera so področja, na katerih bi lahko načrtovali nove 

vsebine, s katerimi bi izboljšali odnos do okolja ter tehnike in tehnologije. 

 

Preverili smo, kakšen odnos do okolja kažejo učenci v tujih državah in ugotovili, da se 

učenci v večini primerov dobro zavedajo okoljske problematike, žal pa se to ne kaže v 

njihovih dejanjih, zato bo na tem področju treba še marsikaj postoriti, kljub temu da se 

na tem področju že uveljavljajo številne dobre prakse, nekaj pa je tudi takih, ki se še niso 

uveljavile, vendar že zdaj kažejo velik potencial, da bi lahko učinkovito izboljševale 

odnos populacije do okolja. 

 

Za merjenje odnosov je bilo treba pripraviti vprašalnik, ki bi čim bolj učinkovito preveril 

raziskovano področje. Uporabili smo že uveljavljen vprašalnik Tehnika in jaz, ki preverja 

odnos do TiT in mu dodali vprašanja, s katerimi smo preverili še odnos, ki ga učenci 

gojijo do okolja. Vprašalnik je izpolnjevalo zadostno število otrok, tako da lahko 

sklenemo, da smo pridobili rezultate, ki kažejo realno stanje odnosa učencev do TiT in 

okolja pri nas. 

 

Po zaključni analizi rezultatov, ki smo jih pridobili, menimo, da učenci v slovenskih 

osnovnih šolah kažejo nadpovprečno pozitiven odnos do TiT in okolja, kar nas je 

pozitivno presenetilo. Rezultati nam dajo vedeti, da slovensko šolstvo deluje v pravi 

smeri, kar se tiče odnosa do TiT in do okolja, seveda pa se lahko tudi to še izboljša z 

vnosom novih dobrih praks, ki bi se lahko uveljavile v slovenskem šolskem prostoru. 

Zanimiv je tudi rezultat, ki prikazuje, da ima tako na kategorije znotraj odnosa do TiT kot 

tudi na kategorije, ki sestavljajo odnos do okolja, največji vpliv kategorija, ki predstavlja 

zadovoljstvo učencev s poukom TiT in učiteljem TiT. Iz tega lahko razberemo, da že sam 

način poučevanja lahko veliko pripomore k izboljšanju odnosa do raziskovanih področij. 

Zato je treba učitelje spodbujati, da stremijo k temu, da učencem čim bolj približajo 
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vsebine, ki so povezane s TiT in varovanjem okolja, saj bomo tako pri njih izboljšali 

odnos. Seveda lahko hitro nastane težava, saj vemo, da so si učenci med seboj zelo 

različni in je zelo težko pripraviti razlago snovi na način, ki bi ustrezal vsem. 

 

Ugotovili smo, da bi bilo treba za izboljšanje odnosa do TiT v učni načrt vrniti ure, ki so 

bile pred leti odvzete. Na tak način bi pridobili več časa za celostno obravnavo izdelave 

izdelka, med katero bi se lahko še bolj podrobno seznanili z materiali in njihovim vplivom 

na okolje ter možnimi alternativami, ki so okolju bolj prijazne. Kar pa se tiče izboljšanja 

odnosa do okolja, se v slovenskem okolju že pojavljajo številne dobre prakse, kot so 

Ekošola, očiščevalne akcije, zbiranje papirja …, ki zagotovo pripomorejo, da so rezultati 

taki, kot smo jih pridobili v svoji raziskavi. Malo manj poznana je gozdna pedagogika, ki 

pa počasi vstopa tudi v naš prostor in ima zagotovo velik potencial, da še dodatno 

pripomore k izboljšanju odnosa do okolja. Pouk, prenesen v naravo, ima namreč 

dokazano na učence pozitiven vpliv in učenci sočasno z obravnavo tekoče snovi gradijo 

tudi pozitiven odnos do narave. Težava je verjetno v mestnih šolah, kjer v bližini ni gozda 

ali narave, primerne za izpeljavo pouka, je pa dobra alternativa Gozd eksperimentov, ki 

nudi številne delavnice za učence in izobraževanja za učitelje ter deluje pod okriljem 

Gozdarskega inštituta Slovenije. 

 

S svojim magistrskim delom smo pripomogli k ozaveščanju javnosti o realnem stanju, ki 

se kaže v slovenskih šolah na področju odnosa učencev do TiT in okolja. Ker sta to dve 

področji, ki se močno povezujeta, smo raziskali tudi morebitne povezave in dokazali, da 

se odnosa do njiju med seboj povezujeta. Tako lahko učitelje ozavestimo, da delajo v 

pravi smeri, saj učenci kažejo nadpovprečno pozitiven odnos do obeh področij, je pa to 

obenem tudi dobra spodbuda za še boljše delo učiteljev v prihodnje. Z magistrskim delom 

smo podali tudi predloge, ki jih učitelji lahko uporabijo, da pouk naredijo bolj zanimiv, 

obenem pa tudi gradijo na izboljšanju odnosa učencev do TiT in okolja. 

 

Za nadaljnje delo predlagamo raziskavo, ki bi preverjala, kako se odnos pri istih učencih 

spreminja med zadnjimi štirimi leti osnovnega šolanja. S tem bi lahko preverili, v katerih 

letih se odnos najbolj spremeni na boljše ali na slabše in bi še bolj učinkovito lahko 

načrtovali vsebine, saj bi vedeli, na katere razrede se moramo osredotočati. Smiselno bi 

bilo narediti tudi primerjavo, kako se v odnosu razlikujejo učenci iz izrazito mestnega 

okoliša in učenci, ki obiskujejo šole na podeželju. Pridobiti bi bilo treba učitelje, ki bi 
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pokazali zanimanje za izvedbo podobne raziskave in bi vestno zbirali podatke istih 

učencev med vsemi štirimi leti. V raziskavo bi bilo smiselno vključiti čim več šol in jih, 

kot smo že prej omenili, razdeliti na izrazito urbane in izrazito ruralne šole. Na tak način 

bi pridobili veliko večji vzorec, na podlagi katerega, bi lažje odkrili, kateri so tisti glavni 

dejavniki, ki izboljšajo/poslabšajo odnos učencev do TiT in okolja, posledično bi tudi 

lažje ukrepali in bolj učinkovito pripravili vsebine, ki bi zanesljiveje izboljšale odnos do 

področij, ki smo jih raziskovali v magistrskem delu. 
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11 PRILOGE 
 

 

11.1 Vprašalnik 
 

 

Zanima nas, kakšno je tvoje mnenje o tehniki, okolju in okoljskih težavah. To ni test. Ni 

pravilnih ali napačnih odgovorov. Ne boš ocenjen/a na osnovi odgovorov.  Za celoten vprašalnik 

potrebuješ  prib. 30 minut.  

1. sklop: Vprašanja o tebi, da bi te lahko bolje spoznali. 

Spol:      M       Ž                 Starost:    Razred: Srednja ocena: 

 

Oceni od 1 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

V1 Ali ima tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način 

povezana s tehniko? 

1 2 3 4 5 

V2 Ali ima tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način 

povezana s tehniko? 

1 2 3 4 5 

 
V3 Ali imate doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, 

zbirke elektronike/robotike? 

Da          Ne 

V4 Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna 

tehniška dela in popravila? 

   Da          Ne 

V5 Ali doma uporabljaš računalnik tudi za tehnično risanje, 3D 

modeliranje ali/in programiranje? 

   Da          Ne 

V6 Ali razmišljaš, da bi se odločil/a  za poklic na področju tehnike in 

inženirstva? 

   Da          Ne 

V7 Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične poklice oz. ali se 

izobražujejo na tem področju? 

   Da          Ne 

V8 Ali obiskuješ oz. si obiskoval  kakšno izven šolsko tehniško 

dejavnost ali krožek? 

   Da          Ne 

U1 Ali ima tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način 

povezana z varovanjem okolja? 

   Da          Ne 

U2 Ali ima tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način 

povezana z varovanjem okolja? 

   Da          Ne 

U3 Ali imaš brate ali sestre, ki imajo poklice oziroma se izobražujejo na 

področju varovanja okolja? 

   Da          Ne 

U4 Ali obiskuješ oziroma si obiskoval kakršnokoli dejavnost ali krožek 

na področju varovanja okolja? 

   Da          Ne 

U5 Ali doma ločujete odpadke?    Da          Ne 
  
2. sklop: Obstaja več trditev. Ne porabi preveč časa za posamezno vprašanje. Oceni, kako 

se strinjaš s trditvijo. 

                                                                                                           Izberi od 1 (Ne strinjam 

se) do 5 (Strinjam se) 

P1 Verjetno bom izbral/a  službo na tehniškem/inženirskem področju  1 2 3 4 5 
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3. sklop: Se nanaša na to, kako ste zadovoljni s poukom tehnike in kaj bi pri 

pouku spremenili.  
Od 1 do 5 ocenite kako ste pri pouku tehnike in tehnologije zadovoljni z/s: 

R1 Temami, ki jih obravnavate. 1 2 3 4 5 
R2 Številom ur, namenjenim vsebinam tehnike. 1 2 3 4 5 
R3 Zanimivostjo pouka pri tehniki in tehnologiji. 1 2 3 4 5 
R4 Uporabnostjo pridobljenega znanja. 1 2 3 4 5 
R5 Kvaliteto učbenikov in delovnih zvezkov. 1 2 3 4 5 
R6 Učnim okoljem/učilnico: opremo, učili, pripomočki v razredu 1 2 3 4 5 

P2 V službi  na tehniškem/ inženirskem  področju bi verjetno zelo užival 1 2 3 4 5 
P3 Rad/a bi imel/a kariero nekoč tudi na tehniškem/ inženirskem 

področju  

1 2 3 4 5 

P4 Delo na tehničnem/ inženirskem  področju  bi bilo zanimivo 1 2 3 4 5 

P5 Tehniška in tehnološka znanja so zelo pomembna 1 2 3 4 5 
P6 Raje ne bi imel/a  pouka tehnike in tehnologije v šoli 1 2 3 4 5 
P7 Če bi na šoli obstajal kakšen tehniški krožek, bi se mu zagotovo 

pridružil/a 

1 2 3 4 5 

P8 Tehnika in tehnologija me ne zanimata 1 2 3 4 5 
P9 Moralo bi biti več pouka vsebin tehnike in tehnologije 1 2 3 4 5 
P10 Uživam v popravljanju raznih stvari doma 1 2 3 4 5 

P11 Ne razumem tistih, ki si želijo službo na tehniškem/ inženirskem 

področju 

1 2 3 4 5 

P12 Večino delovnih mest na področju tehnike/ inženiringa  je 

dolgočasnih 

1 2 3 4 5 

P13 Menim, da so stroji, naprave in razna mehanizacija dolgočasni 1 2 3 4 5 
P14 Hobiji tehnike so dolgočasni 1 2 3 4 5 

P15 Fantje so bolj sposobni pri praktičnih delih kot dekleta  1 2 3 4 5 
P16 Fantje vedo  o tehniki in tehnologiji več kot dekleta 1 2 3 4 5 
P17 Fantje so bolj sposobni  opravljati tehniške/ inženirske poklice kot 

pa dekleta 

1 2 3 4 5 

P18 Tehnika in tehnologija omogočata, da vse kar imamo deluje 

bolje 

1 2 3 4 5 

P19 Tehnika in tehnologija sta zelo pomembni v življenju 1 2 3 4 5 
P20 Pouk vsebin tehnike in tehnologije je pomemben in koristen 1 2 3 4 5 
P21 Vsakdo potrebuje znanja o tehniki in tehnologiji 1 2 3 4 5 

P22 Za študij tehnike in inženirstva  moraš biti pametnejši kot sicer 1 2 3 4 5 
P23 Tehnika in tehnologija je samo za pametne ljudi 1 2 3 4 5 
P24 Za študij tehnike in inženirstva moraš biti talentiran 1 2 3 4 5 
P25 Dober inženir in tehnik je dober tudi pri matematiki in naravoslovju 
(fizika, biologija...) 

1 2 3 4 5 
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za izvedbo pouka. 

 

Izberi od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se) 
R7 Učitelj nam pri pouku tehnike in tehnologije pomaga pri reševanju 

nalog in nas usmerja. 

1 2 3 4 5 

R8 Učitelj nam pokaže veliko zanimivih izdelkov in idej. 1 2 3 4 5 
R9 Pri pouku tehnike rad/-a sodelujem. 1 2 3 4 5 
R10 Pri pouku tehnike naredimo veliko izdelkov. 1 2 3 4 5 
R11 Vsi naredimo enake izdelke. 1 2 3 4 5 
R12 Pri pouku tehnike pridobimo veliko novega znanja. 1 2 3 4 5 
R13 Med poukom pogosto sodelujem s sošolcem. 1 2 3 4 5 
R14 Med poukom je pogosto prisotno skupinsko delo. 1 2 3 4 5 

Sedaj pa še odgovorite na nekaj spodnjih 

vprašanj. 

Kje vidite težave pri samem pouku tehnike? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 
Kaj bi sami vključili v pouk tehnike, da bi bil ta bolj zanimiv? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 
Kaj bi lahko izključili iz pouka tehnike 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________ 
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4. sklop. Se nanaša na to, kakšno je tvoje mnenje glede izzivov, ki se nam 

kažejo na področju varovanja okolja. 

 

Izberi od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se ) 

K1 Skrb za okolje ni moja stvar. 1 2 3 4 5 

K2 Okoljske probleme bi morali prepustiti 

strokovnjakom. 

1 2 3 4 5 

K3 Dobro sem ozaveščen o varovanju okolja 1 2 3 4 5 

K4 Dobro poznam človekov vpliv na okolje  1 2 3 4 5 

 
K5 Tudi sam lahko vplivam na okolje. 1 2 3 4 5 

K6 Znanost in tehnologija lahko rešita vse 

okoljske probleme. 

1 2 3 4 5 

K7 Pripravljen sem pomagati pri reševanju 

okoljskih problemov, kljub temu, da bi se zaradi 

tega moral odpovedati mnogim dobrinam. 

1 2 3 4 5 

 K8 Z okoljskimi problemi se preveč 

obremenjujemo. 

1 2 3 4 5 

K9 Okoljske probleme lahko rešimo brez večjih 

posegov v način življenja ljudi. 

1 2 3 4 5 

K10 Ljudje bi se morali bolj posvečati skrbi za 

okolje. 

1 2 3 4 5 

K11 Večina človeških aktivnosti škodi okolju. 1 2 3 4 5 

K12 Odgovornost bogatih držav je, da se posvetijo 

reševanju okoljskih težav po celem svetu. 

1 2 3 4 5 

K13 Vsak posameznik lahko veliko prispeva k 

varovanju okolja 

1 2 3 4 5 

  
5 sklop. Se nanaša na kako zanimiva so ti določena področja. 

                                                                                                           Izberi 

od 1 (Me sploh ne zanima) do 5 (Zelo me zanima) 

L1 Kemikalije in njihov vpliv na okolje 1 2 3 4 5 
L2 Kako nastajajo in se spreminjajo gore, reke in oceani 1 2 3 4 5 
L3 Vreme in vplivi na spreminjanje podnebij 1 2 3 4 5 
L4 Živali, rastline in ostale komponente Zemlje 1 2 3 4 5 

L5 Medsebojni odnosi med živalmi, ljudmi in rastlinami. 1 2 3 4 5 
L6 Vpliv radioaktivnih snovi na človeško telo 1 2 3 4 5 
L7 Katastrofe, ki jih lahko povzročijo meteorji, kometi 

in asteroidi ob padcu na Zemljo 

1 2 3 4 5 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. sklop. Se nanaša na to, kako pomembni se ti zdijo določeni dejavniki pri izbiri poklica.  

Izberi od 1 (Ne zdi se mi pomembno) do 5 (Zdi se mi zelo pomembno) 
M1 Delo z ljudmi 1 2 3 4 5 
M2 Pomoč ljudem 1 2 3 4 5 
M3 Delo na področju varovanja okolja 1 2 3 4 5 
M4 Delo z napravami in orodji 1 2 3 4 5 
M5 Uveljavljanje lastnih idej 1 2 3 4 5 
M6 Biti neodvisen od drugih ljudi 1 2 3 4 5 
M7 Biti del skupine 1 2 3 4 5 
M8 Nadzor drugih ljudi 1 2 3 4 5 
M9 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje novih 

stvari 

1 2 3 4 5 

L8 Bolezni in epidemije 1 2 3 4 5 
L9 Delovanje atomske bombe 1 2 3 4 5 
L10 Biološka in kemijska orožja 1 2 3 4 5 

L11 Vpliv električne energije na živa bitja 1 2 3 4 5 
L12 Tornadi, hurikani in cikloni 1 2 3 4 5 
L13 Potresi in vulkani 1 2 3 4 5 
L14 Kloniranje živali 1 2 3 4 5 

L15 Kako iz nafte pridemo do plastike in tekstila  1 2 3 4 5 
L16 Vpliv planetov na življenje na Zemlji 1 2 3 4 5 
L17 Ozonska plast in vpliv človeka nanjo 1 2 3 4 5 

L18 Učinki tople grede  1 2 3 4 5 
L19 Vpliv človeka na učinke tople grede 1 2 3 4 5 
L20 Kaj lahko storimo, da ohranimo čist zrak in pitno 

vodo 

1 2 3 4 5 

L21 Kako lahko tehnologija pomaga pri ločevanju 

odpadkov in čiščenju odpadnih voda 

1 2 3 4 5 

L22 Kako nadzirati epidemije in bolezni 1 2 3 4 5 
L23 Kako obvarovati ogrožene vrste živali in rastlin 1 2 3 4 5 
L24 Organsko in ekološko kmetovanje brez uporabe 

pesticidov in umetnih gnojil 

1 2 3 4 5 

L25 Alternativni viri energije(veter, voda, morje,..) 1 2 3 4 5 
L26 Vpliv električne energije na razvoj družbe 1 2 3 4 5 
L27 Prednosti in možna tveganja modernih načinov 
kmetovanja 

1 2 3 4 5 

L28 Sodobni izumi in odkritja v znanosti in  
Tehnologiji 

1 2 3 4 5 
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M10 Delo z živalmi 1 2 3 4 5 
M11 Kolektiv, ki pazi na ločevanje odpadkov 1 2 3 4 5 

 

Sedaj pa  odgovorite še na spodnji vprašanji. 

Kje vidite težave pri samem pouku na področju varovanja okolja? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 
Kaj bi sami vključili v pouk, da bi bili bolje ozaveščeni o varovanju okolja in okoljskih problemih?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 
 


