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POVZETEK 
 

V magistrskem delu nas je zanimal odnos učencev do okolja in njihova samoučinkovitost 

ter povezava med njima. V teoretičnem delu smo pregledali učne načrte predmetov v 

devetletni osnovni šoli, ki vključujejo učne cilje v povezavi z okoljem. Na ta način smo 

izvedeli, kaj v povezavi z okoljem se naučijo učenci v določenem razredu osnovne šole. 

Posameznik, ki verjame v svoje lastne sposobnosti in zmožnosti napredka, ima visoko 

stopnjo samoučinkovitosti. Takšen posameznik z lahkoto reši zadane naloge in si hitreje 

opomore ob neuspehih. Na drugi strani je odnos do okolja izoblikovan s prepričanji, 

vplivi in vedenjskimi namerami, ki jih posameznik pridobi z dejavnostmi in vprašanji, 

povezanimi z okoljem. 

V raziskavi je sodelovalo 190 učenk in učencev  od 4. do 9. razreda osnovne šole na 

gorenjskem. 

Za raziskavo smo uporabili vprašalnik, ki je sestavljen iz treh delov: v prvem delu so 

učenci odgovarjali na vprašanja, povezana s samoučinkovitostjo. V drugem delu so 

odgovarjali na vprašanja, kako se vidijo v odnosu do okolja in v kolikšni meri se čutijo 

odgovorne za okolje, v tretjem delu so se vprašanja nanašala na zanimanje učencev za 

dodatne informacije v povezavi z ozonsko luknjo, učinkom tople grede, varčevanjem z 

energijo in drugimi temami, povezanimi z okoljem. 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo za pregled obstoječih raziskav in 

objav. S pomočjo kavzalno neeksperimentalne metode smo ugotavljali, kakšen je odnos 

učencev do okolja in v kolikšni meri so samoučinkoviti, da lahko tudi sami dajo prispevek 

k vzdržnemu okolju. 

Učenci od 4. do 9. razreda imajo v povprečju dober odnos do okolja (x̅ = 3,29 na 

petstopenjski Likertovi lestvici). Najnižje so ocenili svoj odnos do okolja osmošolci s 

povprečno oceno  x̅ = 3,08, v povprečju so najvišje ocenili svoj odnos do okolja petošolci 

(x̅ = 3,51). Najmanj zanimanja za okoljske teme je v povprečju pri učencih 7. (x̅ = 3,38) 

in 8. razreda (x̅ = 3,45), največ pa v povprečju pri učencih 4. (x̅ = 4,12) in 5. razreda (x̅ = 

4,02). 

Povprečna ocena samoučinkovitosti od 4. (x̅ = 4,35) do 9. razreda (x̅ = 3,85) pada. Učenke 

so pri vseh postavkah o samoučinkovitosti v povprečju podale višjo oceno kot učenci, kar 

pomeni, da učenke bolj zaupajo v svoje sposobnosti, hkrati pa verjamejo, da lahko svoje 

sposobnosti izboljšajo. Izkazalo se je, da samoučinkovitost vpliva na odnos do okolja. 

Višja kot bo ocena samoučinkovitosti posameznika, boljši odnos do okolja bo lahko imel. 
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Raziskava, predstavljena v magistrskem delu je namenjena učiteljem tehnike in 

tehnologije ter drugim učiteljem, saj razumejo, kakšne so povezave med 

samoučinkovitostjo in odnosom do okolja. Z dejavnostmi, ki spodbujajo rast 

samoučinkovitosti pri učencih lahko učitelji dosežejo višjo raven samoučinkovitosti in na 

ta način vplivajo na motivacijo in zaupanje na lastne sposobnosti učencev. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

 

Osnovna šola, okoljsko izobraževanje, odnos učencev do okolja, samoučinkovitost, 

okoljsko tehnična pripravljenost. 
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Environmental and Technical Awareness of Pupils 

from 4th to 9th Grade of Elementary School 
 

ABSTRACT  
 

This master's thesis studies the students’ attitude towards the environment, the students’ 

self-efficiency, and the correlation between the two. In the theoretical part, we studied the 

lesson plans of subjects in a nine-year primary school programme, which include study 

goals related to the environment. By doing so, we discovered what pupils learn about the 

environment and in which grade. 

Individuals who trust in their own capabilities and abilities have a high level of self-

efficiency. Such individuals are able to complete tasks with ease and find it easier to 

recover from failures. Additionally, the attitude towards the environment is shaped by 

convictions, influences, and behavioural intents that individuals acquire through activities 

and questions concerning the environment. 

Our research included 190 pupils from grades 4–9 of a primary school in the Gorenjska 

region. For this research, we prepared a questionnaire, which was divided into three parts: 

in the first part, the pupils answered questions about self-efficiency. In the second part, 

they answered questions about their views on their attitude towards the environment. The 

third part focused on the interest of pupils for additional questions regarding the ozone 

hole, the greenhouse effect, energy-saving techniques, and other environmental topics. 

In this master’s thesis, we used the descriptive method to study the existing research 

papers and publications. With the help of a causal non-experimental method, we were 

investigating the attitude of pupils towards the environment and to what extent they are 

self-efficient enough to contribute to a sustainable environment. 

On average, pupils from grades 4–9 have a good attitude towards the environment (x̅ = 

3.29 on a five-level Likert scale). Pupils from the 8th grade evaluated their attitude with 

the lowest score (x̅ = 3.08) and pupils from the 5th grade with the highest score (x̅ = 3.51). 

The pupils of the 7th (x̅ = 3.38) and the 8th (x̅ = 3.45) grade are the least interested in 

environmental topics, whereas pupils from the 4th (x̅ = 4.12) and the 5th (x̅ = 4.02) grade 

showed the most interest. 

The average self-efficiency score is dropping from the 4th (x̅ = 4.35) to the 9th grade (x̅ 

= 3.85). Female pupils gave themselves higher scores on average than their male 

counterparts, which means that they are more certain of their abilities and at the same 
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time they believe that their capabilities can be improved. The results showed that self-

efficiency has an effect on one’s attitude towards the environment; the higher the self-

efficiency score, the better their attitude towards the environment will be. 

 

The research presented in this master's thesis is intended for teachers of technical class 

and other teachers who understand the correlation between self-efficiency and attitude 

towards the environment. With certain activities that encourage self-efficiency in pupils, 

teachers can achieve a higher level of self-efficiency and thus affect the motivation and 

self-confidence of their pupils. 

 

KEYWORDS:  

Primary school, environmental education, attitude of pupils towards the environment, 

self-efficiency, environmental and technical awareness. 
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1 UVOD 

Skrb za okolje, ločeno zbiranje odpadkov, ozaveščenost potrošnikov o recikliranju in 

zmanjševanju odpadkov je v zadnjih letih v porastu. Leta 2010 smo v slovenskem 

prostoru prvič izvedli projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu, leta 2012 se je ta projekt 

v malo večjem obsegu ponovil. Glede na to, da je to spodbudilo ljudi, da vsako leto čistijo 

Slovenijo v manjšem obsegu in da je ozaveščenost visoka, bi se morali problemov lotiti 

tam, kjer nastajajo – v miselnosti in učinkovitosti vsakega posameznika. 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

Pri ravnanju z odpadki moramo zaradi slabega vpliva na okolje in zdravje upoštevati štiri 

osnovna načela, da se vplivi zmanjšajo. Potrebno je upoštevati ustrezno higieno, odpadke 

ločeno zbirati, jih ponovno uporabiti in  okoljsko sprejemljivo odstranjevati. 

Odstranjevanje odpadkov povzroča ekološko obremenitev za okolje, saj se pri razgradnji  

tvorita deponijski plin in izcedna voda (Steiner in ostali, 2008). 

 

Skozi pregled učnih načrtov predmetov, ki predvidevajo izobraževanje o okolju, 

okoljskih problemih, recikliranju in ravnanju posameznika v povezavi s tem, na drugi 

strani pa vedno novi projekti, ki spodbujajo čiščenje okolja in prijavo divjih odlagališč, 

kažejo na to, da ljudje ne znamo ali ne zmoremo narediti tistega, kar je dobro za okolje. 

Pri tem delu lahko igra odločilno vlogo tudi samoučinkovitost. 

 

Samoučinkovitost se nanaša na zmožnost upravljanja okolja in vsebuje spretnosti, ki jih 

posameznik potrebuje za uspešno vedenje in prepričanje v lastno učinkovitost (Batistič 

Zorec, 2000). Samoučinkovitost posameznik gradi z novimi izkušnjami, ki jih pridobi v 

interakciji z okoljem. Te izkušnje kognitivno predela in kot take uporabi za izgradnjo 

osebnih kriterijev, s katerimi ocenjuje učinke svojih dejavnosti in samega sebe (Bandura, 

1997). 

 

Ljudje z visoko stopnjo samoučinkovitosti z lahkoto rešijo naloge, ki se jih lotijo, hkrati 

pa si hitreje opomorejo, če so pri nalogah, ki si jih zadajo, neuspešni. Ravno obratno je 

pri ljudeh, ki imajo nizko samoučinkovitost – izogibajo se nalogam, ki so težje, zdi se 
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jim, da niso sposobni rešiti problemov, hitro izgubijo motivacijo za delo (Panc in ostali, 

2011). 

 

Z vprašalnikom o samoučinkovitosti (Gaumer Erickson, 2016) in vprašalnikom o odnosu 

do okolja ter zanimanju za izobraževanje (Le Hebel, Montpied in Fontanieu, 2014), ki 

smo jih razdelili učencem od 4. do 9. razreda, bomo poskušali ugotoviti, v kolikšni meri 

se učenci počutijo samoučinkovite, kakšen je njihov odnos do okolja in ali želijo o 

določenih temah izvedeti še kaj več. Na ta način bomo lahko primerjali rezultate nižjih in 

višjih razredov. S pomočjo izpolnjenih vprašalnikov in učnih ciljev pri predmetih bomo 

lahko videli, ali se odnos do okolja od 4. do 9. razreda spreminja. Osredotočili se bomo 

na smernice in cilje, ki bi jih bilo potrebno obravnavati v okviru tehnike in tehnologije ali 

pri drugih predmetih v osnovni šoli. 

1.2 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali se že tekom osnovnošolskega izobraževanja 

pojavljajo razlike med učenci v dojemanju okolja, skrbi za okolje, samoučinkovitost 

posameznika. V primeru, da se odnos do okolja skozi izobraževanje spreminja ali celo 

slabša, je namen magistrskega dela zapisati smernice za učitelje TiT, ki bi ravno v pravem 

trenutku izobraževanja otrok preoblikovale učenčevo mišljenje v smeri pozitivnega 

odnosa do okolja. 

 

Operativni cilji, ki jih želimo doseči (C1-C4): 

C1: Opisati pojme kot so odnos do okolja, samoučinkovitost, kaj vpliva na 

samoučinkovitost, 

C2: Razdelitev vprašalnikov o odnosu do okolja, samoučinkovitosti in temah, ki bi jih 

želeli obravnavati učenci od 4. do 9. razreda, 

C3: Ugotoviti odnos učencev do okolja, 

C4: Ugotoviti, ali obstajajo povezave med samoučinkovitostjo in odnosom do okolja. 

 

Raziskovalna vprašanja,  ki smo si jih zastavili (RV 1-6): 

 

RV1: Kakšen je odnos učencev do okolja, gledano za vzorec od 4. do 9. razreda? 

RV2: Kakšno je zanimanje učencev od 4. do 9. razreda za okoljske teme? 
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RV3: Ali se pojavljajo razlike med učenci 4. in 9. razreda glede samoučinkovitosti; če 

se, kakšne so? 

RV4: Ali se pojavljajo razlike med učenkami in učenci glede samoučinkovitosti; če se, 

kakšne so? 

RV5: Kako je samoučinkovitost učencev povezana z njihovim odnosom do okolja?  

RV6: Kako je samoučinkovitost učencev povezana z zanimanjem učencev za okoljske 

teme? 

1.3  METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

Raziskovalni pristop uporabljen v magistrskem delu je bil kvantitativen. Uporabili smo 

tudi deskriptivno metodo za pregled obstoječih raziskav in objav v zvezi z okoljsko 

tehnično pripravljenostjo učencev v osnovni šoli. S pomočjo kavzalno neeksperimentalne 

metode smo ugotovili, kakšen je odnos učencev do okolja in v kolikšni meri so 

samoučinkoviti. Pri tej empirični raziskavi smo uporabil metodo vprašalnikov. 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

V drugem poglavju povzamemo učne cilje, ki naj bi jih učenci usvojili pri posameznem 

predmetu tekom osnovnošolskega izobraževanja. Posebej je obravnavan predmet tehnika 

in tehnologija, ker je to pomembno področje, ki zajema okolje in vplive nanj. 

 

Tretje poglavje obravnava temeljne koncepte in pojme, ki so pomembni za razumevanje 

obravnavane tematike. V drugem delu tretjega poglavja pa je podan pregled nedavnih 

raziskav okoljskih problemov in samoučinkovitosti. 

 

V magistrskem delu obravnavamo odnos učencev do okolja in njihovo pripravljenost na 

spreminjanje, ohranjane okolja, zato je pomembno, da razumemo, da se odnosa do okolja 

ne učijo samo skozi cilje UN, ampak tudi skozi šolske projekte, miselnost in zgled 

odraslih. V četrtem poglavju so zato na kratko opisani bistvo Zakona o varstvu okolja, 

smernice okoljske politike Evropske unije ter projekti in možnosti izobraževanja na temo 

okolja. 
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Osrednji del magistrskega dela predstavlja peto poglavje – empirični del, v katerem 

opišemo in analiziramo izvedeno raziskavo. Na začetku opišemo izdelavo, izvedbo in 

rezultate vprašalnika. Rezultate tudi interpretiramo in komentiramo. Odgovoriti 

poskušamo na raziskovalna vprašanja RV1 – RV6. 

 

V diskusiji, ki predstavlja šesto poglavje pojasnjujemo, v kolikšni meri smo dosegli 

zastavljena raziskovalna vprašanja (RV1 – RV6). 

 

Sedmo, zadnje poglavje je zaključek magistrskega dela, v katerem zapišemo vprašanja, 

ki so ostala odprta tekom raziskave in bi jih lahko v prihodnje še raziskali. 
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2 OKOLJSKA PROBLEMATIKA V UČNEM 

NAČRTU OSNOVNE ŠOLE 

Za boljšo predstavo o tem, kaj vse o okolju spoznajo učenci v okviru osnovnošolskega 

izobraževanja, bomo v tem poglavju predstavili učne cilje, ki obravnavajo okolje. Učni 

cilji so zbrani za vse razrede osnovne šole. 

2.1 PRVO TRILETJE 

V prvih treh razredih učenci obravnavajo teme, ki so povezane z okoljem pri predmetih: 

spoznavanje okolja in športna vzgoja. 

 

Pri spoznavanju okolja že v prvem razredu učenci pri tematskem sklopu snovi vedo, da 

obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi (nevarne snovi: strupene, vnetljive, eksplozivne, 

jedke, okolju nevarne). Skozi celotno prvo triletje osvajajo, kako sami dejavno prispevajo 

k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo. V 2. 

in 3. razredu spoznajo, da so lahko nekatere spremembe v okolju škodljive za rastline in 

živali. V 3. razredu znajo opisati, kako pravilno ločujemo odpadke za varovanje in 

vzdrževanje okolja (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011). 

 

Prva tri leta izobraževanja učenci pri športni vzgoji oblikujejo pozitivne vedenjske 

vzorce, med drugim tudi pozitiven odnos do narave in okolja (Kovač idr., 2011). 

Splošni cilj pri glasbeni vzgoji je med drugim tudi ohranjanje zdravega zvočnega okolja 

ter preprečevanje zvočne onesnaženosti (Holcar idr., 2011). 

2.2 DRUGO TRILETJE 

V tem obdobju (4., 5. in 6. razred OŠ) se razširi nabor šolskih predmetov in s tem tudi 

obravnava okoljske problematike. Predmeti, pri katerih se pojavljajo teme v povezavi z 

okoljem so: družba, naravoslovje, naravoslovje in tehnika, športna vzgoja in TiT. Zaradi 

boljšega razumevanja spreminjanja odnosa učencev do okolja skozi izobraževanje bomo 

v tem delu zapisali obravnavano snov za vsak razred posebej. Učne cilje, ki obravnavajo 

okolje pri predmetu TiT bomo obravnavali posebej. 
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Obravnava teoretičnih vsebin pohodništva pri športni vzgoji: varovanje okolja – skrb za 

čistočo okolja, ravnanje v naravi je previdena za vse tri razrede (Kovač idr., 2011). 

2.2.1 Četrti razred 

Pri predmetu družba vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika varovanja okolja, 

presojajo o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega okolja (Bundar, 

Kerin, Umek, Raztresen in Mirt, 2011). 

 

Pri naravoslovju in tehniki spoznajo simbole, po katerih prepoznajo, da je neka snov 

nevarna za okolje (Vodopivec idr., 2011). 

2.2.2 Peti razred 

Pri družbi ni predvidenih operativnih ciljev, ki bi neposredno obravnavale teme s 

področja okolja (Bundar idr., 2011). 

 

Učenci pri NiT vrednotijo ravnanje oziroma odnos ljudi do onesnaževanja zraka in ob 

tem razložijo, kaj pomeni odgovoren odnos do okolja. Pogovarjajo se o človekovem 

nenehnem poseganju v okolje in o posledicah le-tega. Prepoznati in opisati poskušajo 

onesnaževalce površinskih voda, podtalnice, zraka, prsti, pojasniti posledice, utemeljiti 

pomen varovanja voda, zraka, prsti. Spoznajo tudi ukrepe za čistejšo vodo in zrak 

(Vodopivec idr., 2011). 

 

Pri gospodinjstvu učenci spoznajo okolju prijazna pralna sredstva (Simčič idr., 2011). 

2.2.3 Šesti razred 

Naravoslovje celoten sklop namenja obravnavi vpliva človeka na okolje. V okviru tega 

učenci spoznajo problematiko omejenosti in prekomernega izkoriščanja naravnih virov 

vode in surovin ter se zavedajo gospodarnega ravnanja z njimi. Utemeljijo potrebo po 

zmanjševanju energije in ugotavljajo načine varčevanja z energijo. Učenci spoznajo 

potrebo po upoštevanju okoljskih kriterijev (npr. onesnaževanje ozračja, toplotno 

onesnaževanje voda zaradi posledic jedrskih elektrarn, posledice zajezitve)  kot posledic 

izkoriščanja virov. Učenci razumejo, da izkoriščanje kamnolomov in rudnikov vpliva na 

okolje. Učenci spoznajo, da lahko s svojim ravnanjem kot posamezniki pomembno 

prispevajo k varovanju okolja. V okviru gospodarjenja z odpadki spoznajo razliko med 
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komunalnimi in industrijskimi odpadki, spoznajo logistiko ravnanja s komunalnimi 

odpadki od zbiranja do morebitne predelave ali uporabe za goriva. V tem sklopu spoznajo 

tudi, kako ravnati z odpadki iz gospodinjstva, ki so okolju in zdravju škodljivi (Skvarč 

idr., 2011). 

 

Modul bivanje in okolje pri gospodinjstvu obravnava vsebine, ki se jih zaveda ekološko 

osveščen potrošnik: pravilno ravnanje z odpadki, razlogi za onesnaženost, ekološko 

čiščenje. Učenci 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 ter razvijajo kritičen in odgovoren odnos do okolja (Simčič idr., 

2011). 

2.3 TRETJE TRILETJE 

Učni predmeti, ki v zadnjih treh letih osnovnošolskega izobraževanja obravnavajo 

okoljske teme so biologija, fizika, geografija, kemija, naravoslovje, zgodovina, TiT in 

športna vzgoja. 

 

Za celotno obdobje je pri športni vzgoji zopet v okviru pohodništva predvidena teoretična 

vsebina: varovanje okolja, skrb za ohranitev naravne in kulturne dediščine (Kovač idr., 

2011). 

 

V UN za kemijo ni točno določeno, katere teme so predvidene za 8. oziroma 9. razred. 

Teme, ki se navezujejo na okolje, so: vplivi produktov gorenja na okolje, vpliv sinteznih 

polimerov ogljikovodikov na okolje; možnosti preprečevanja oziroma zmanjšanja 

uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov, pomen recikliranja odpadkov, vpliv 

organskih kisikovih in dušikovih spojin na okolje (Bačnik idr., 2011). 

 

2.3.1 Sedmi razred 

Naravoslovje obravnava problematiko onesnaževanja s hrupom – učenci spoznajo načine 

varovanja okolja pred hrupom (npr. z zvočno izolacijo) ter razmišljajo, kako lahko sami 

zmanjšajo hrup v neposredni okolici. V sklopu vpliva človeka na okolje spoznajo vplive 

in posledice gnojenja ter uporabe pesticidov v kmetijstvu (npr. insekticidi, herbicidi) na 
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onesnaževanje podtalnice. Učenci spoznajo glavne vzroke onesnaževanja (površinskih 

voda, podtalnice, zraka, prsti), ključne onesnaževalce, posledice njihovega delovanja na 

organizme in okolje ter načine in ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje 

onesnaževanja. Spoznajo tudi vplive različnih vrst prometa in komunikacij na okolje 

(onesnaževanje zraka, vode, prsti) in organizme (hrup). Prav tako se seznanijo z vzroki 

za povečanje emisij plinov (ogljikov dioksid, metan, dušikovi oksidi) in posledično za 

segrevanje ozračja (povečan učinek tople grede) (Skvarč idr., 2011). 

 

Pri geografiji v okviru obravnave sredogorij s kotlinami v Evropi učenci spoznajo pomen 

načel trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja z okoljem (Kolnik, Otič, Cunder, 

Oršič in Lilek, 2011). 

 

Zgodovina obravnava, kako so spremembe v okolju vplivale na razvoj človeka (Kunaver 

idr., 2011). 

2.3.2 Osmi razred 

V osmem razredu je obravnava okoljskih tematik precej okrnjena. V kolikor učitelj 

izbirno temo predvidi za 8. razred, se ta obravnava v okviru fizike. Pri kemiji pa pogosto 

okoljske teme v povezavi z ogljikovodiki ter kisikovimi in dušikovimi spojinami pridejo 

na vrsto v 9. razredu. Ob takšni razporeditvi tem je kanček okoljskih tem le pri TiT. 

2.3.3 Deveti razred 

Izbirni operativni cilji pri fiziki, ki se jih učenci naučijo, če se učitelj odloči za to so: 

načini varčne rabe energije, vpliv pridobivanja energije na okolje (pogosto povezan s 

sežiganjem) in onesnaževanje (Verovnik idr., 2011). 

Pri zgodovini učenec opiše primer prekomernega izkoriščanja naravnih bogastev in 

pojasni posledice (Kunaver idr., 2011). 

 

Pri biologiji je celotno poglavje namenjeno obravnavi okolja. Cilji, ki jih učenci dosežejo 

pri tem predmetu so: spoznajo razliko med ekologijo, varstvom narave in okolja; 

razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in 

biosfere nasploh; 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 
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in posledice globalnega segrevanja (okrepljen učinek tople grede) in nastanka ozonske 

luknje; 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 (Vilhar idr., 2011). 

 

Učenec pri geografiji v poglavju Obpanonske pokrajine opiše težave kmetijstva, 

odseljevanja in onesnaževanja podtalnice in navede rešitve nastalih težav. V poglavju 

Predalpske pokrajine opiše prizadevanja in ukrepe za ohranjanje naravne dediščine. Na 

zgledu Postojnske jame učenec predstavi pomen ohranjanja naravne dediščine, na 

primeru koprskega pristanišča izpostavi ekološka vprašanja. Učenec razloži pomen 

industrije za človeka in vplive na okolje, opiše vrste prometa, njihove prednosti in 

pomanjkljivosti glede na zmogljivost in onesnaževanje okolja (Kolnik idr., 2011). 

2.4 OKOLJSKA PROBLEMATIKA PRI PREDMETU 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

Operativni cilji, ki se pojavijo v 6. razredu: učenci utemeljijo pomen zbiranja odpadnega 

papirja. Med standardi znanja se pojavi še: učenec utemelji pomen ekološko neoporečne 

proizvodnje papirja, embalažo za shranjevanje in transport ovrednoti z ekološkega vidika. 

 

V 7. razredu pri obravnavi umetnih snovi učenci predstavijo vpliv povečane rabe na 

okolje ter ocenijo svojo vlogo in vlogo drugih pri varovanju okolja. Prikažejo pomen 

električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje na obremenitev 

okolja. 

 

V 8. razredu pri temi kovine učenci obravnavajo in utemeljijo namen zbiranja in 

predelave dotrajanih predmetov. Med standardi znanja je zapisano, da učenec pozna vpliv 

proizvodnje kovinskih predmetov in njihove uporabe na okolje, razloži pomen 

recikliranja, opiše vpliv množične uporabe motornih prevoznih sredstev na spremembe v 

okolju. 
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2.5 OKOLJSKA PROBLEMATIKA PRI IZBIRNIH 

PREDMETIH 

V okviru izbirnih predmetov, ki se izvajajo, če so razpisani in je zanje prijavljenih dovolj 

učencev se pojavljajo teme, ki se navezujejo na okolje. Ti predmeti so: poskusi v kemiji, 

kemija v okolju, okoljska vzgoja, raziskovanje domače okolice. 

 

Pri predmetu poskusi v kemiji učenci proučujejo škodljive učinke kemikalij na ljudi in 

okolje. Spoznavajo načine in pomen ustreznega zbiranja in odstranjevanja (odpadnih) 

kemikalij (varnostni in okoljski vidik), presojajo in odločajo o primernem načinu 

zbiranja, recikliranja ali odstranjevanja (odpadnih) kemikalij (Bačnik idr., 2005). 

 

Kemija v okolju je predmet, ki pravzaprav v celoti zaobjame temelje izobraževanja v 

povezavi z okoljem. Pri tem predmetu so obravnavani trije moduli: atmosferski procesi 

in kakovost zraka, kakovost celinskih in morskih voda ter kakovost tal in podtalnice. V 

modulu atmosferski procesi in kakovost zraka se pojavljajo operativni cilji: Učenci 

spoznajo oz. ponovijo splošne kazalnike onesnaženosti zraka, zberejo najpomembnejše 

podatke o stanju (kakovosti) zraka, v lastnem okolju in jih primerjajo s stanjem 

onesnaženosti zraka v Sloveniji; Spoznajo načine izražanja prisotnosti onesnaževal v 

okolju; Spoznajo, da je onesnaženo okolje dejavnik, ki pomembno vpliva na številne 

bolezni in bolezenska stanja. Na primeru objavljenih študij o dihalnih težavah otrok v 

Sloveniji sklepajo o povezanosti onesnaževal v zraku z bolezenskim simptomi; Sklepajo, 

kateri so viri onesnaževalcev zraka v domačem kraju; Načrtujejo eksperimentalno delo 

za dokaz kislega dežja; Učijo se pravilno ravnati z odpadnimi kemikalijami; Vrednotijo 

kakovost zraka v domačem okolju in spremljajo ukrepe za izboljšanje stanja; Oblikujejo 

predloge za trajno spremljanje onesnaževalcev zraka v okolici šole (Keuc idr., 2005). Pri 

modulih kakovost celinskih in morskih voda ter kakovost tal in podtalnice se pojavljajo 

podobni cilji, vendar preoblikovani glede na določen modul. 

 

Okoljska vzgoja se pojavlja kot medpredmetno področje. To pomeni, da učitelji na 

razredni in predmetni stopnji teme vključijo v poučevanje posameznih predmetov, v 

obšolske dejavnosti  in dneve dejavnosti. V tretjem obdobju pa se lahko izvaja tudi kot 

izbirni predmet. Večina operativnih ciljev se nanaša neposredno na okolje, zato na tem 
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mestu ne bomo naštevali posameznih ciljev, ampak bomo zgolj našteli vsebinske sklope, 

ki se pojavljajo: voda, zrak, energija, okolje kot povezan sistem, okolje včeraj, danes, jutri 

ter okolje in način življenja. Medpredmetne povezave s tehniko in tehnologijo se 

pojavljajo samo pri sklopu energija (Marentič Požarnik idr., 2004). 

 

Na geografskem področju je za 9. razred predviden izbirni predmet raziskovanje 

domačega kraja in varstvo njegovega okolja. Pri tem predmetu učenci proučujejo tekoče 

in stoječe vode domačega okolja, njihovo varovanje, odtekanje odpadne vode, 

spremembe pokrajine zaradi delovanja človeka v preteklosti in zaradi novejšega 

delovanja. Ugotavljajo stopnjo in vrste ogroženosti narave ter ukrepe za varovanje 

naravnega okolja, proučujejo odlagališča odpadkov (Kunaver idr., 2004). 
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3 ODNOS UČENCEV DO OKOLJA IN NJIHOVA 

SAMOUČINKOVITOST 

V tem poglavju bodo razjasnili osnovne pojme, ki so pomembni za pravilno razumevanje 

raziskave. Opisali bomo, kaj je samoučinkovitost, kateri dejavniki vplivajo na 

samoučinkovitost, v kakšnem kontekstu obravnavamo okolje in kako je odnos učencev 

do okolja strukturiran. V drugem delu bomo pregledali nedavne raziskave, ki se nanašajo 

na odnos do okolja in samoučinkovitost. 

3.1 TEMELJNI KONCEPTI IN POJMI 

Za razumevanje povezanosti odnosa do okolja in samoučinkovitosti moramo poznati 

osnovne pojme, ki se nanašajo na okolje in samoučinkovitost. Zapisali bomo, kaj vpliva 

na zmanjšano oziroma povečano samoučinkovitost posameznika.  

3.1.1 Okolje 

Okolje je v Leksikonu okolja in človeka definirano kot »zunanje in notranje, navadno pa 

celovita prostorska stvarnost v splošnem in na določenem območju: tisti del narave, 

kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.« (Lah, A., 1995). 

 

Vendar se moramo zavedati, da v današnjem času človek zelo posega v naravo in je zato 

vpliv njegovega delovanja zelo obsežen. Zelo podobno je opredeljeno okolje tudi v 

Zakonu o varstvu okolja. Vendar nas bolj zanima 2. člen tega zakona, ki opredeljuje 

namen in cilje zakona: namen varstva okolja je namreč »spodbujanje in usmerjanje 

takšnega družbenega okolja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, 

počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.« (Zakon o 

varstvu okolja, 2004). Cilji varstva okolja so predvsem spodbujanje in uporaba tehnologij 

in potrošnje, ki zmanjšujejo, preprečujejo ali odpravljajo obremenjevanje okolja, k čemur 

lahko in moramo prispevati vsi državljani. (Zakon o varstvu okolja, 2004). 

3.1.2 Ekologija 

Termin ekologija je prvi uporabil nemški biolog E. Haeckel leta 1869. Ekologija je 

področje biologije, ki raziskuje povezave in odvisnosti med posameznimi organizmi ali 
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kompleksi organizmov ter med organizmi in njihovim življenjskim okoljem. Ekologija 

raziskuje tudi vplive ekoloških dejavnikov (svetloba, zrak, tla, voda, mineralne snovi, 

toplota, organizmi z medsebojnimi odvisnostmi ter človekova dejavnost, ki vpliva na 

spremembe v okolju). (Hłuszyk in Strankiewicz, 1998). 

3.1.3 Odpadki 

Za boljše razumevanje varovanja in onesnaževanja okolja moramo razjasniti pojem 

odpadki. To so »snovi ali predmeti v tekočem, plinastem ali trdnem stanju, ki so izločeni 

ali zavrženi kot neuporabni ali nepotrebni in jih imetnik ne namerava ohraniti.« (Lah, 

1995). Ločimo več vrst odpadkov: nevarni odpadki (lahko ogrožajo okolje in ljudi: 

kemikalije, umetne, vnetljive, eksplozivne, lahko gorljive snovi, …), radioaktivni 

(nevarni zaradi sevanja in možnih posledic), komunalni (gospodinjski, pepel), posebni 

(niso komunalni in niso nevarni: poživila, vse vrste maščob, živinorejski in klavniški 

odpadki, lesni, papirni, rudnine, gradbeni material, tekstilni in drugi). Ravnanje z odpadki 

je strokovno zahtevno, saj odstranjevanje, transport in končno ravnanje z njimi ne sme 

biti škodljivo ljudem in okolju (Lah, 1995). 

3.1.4 Onesnaževanje okolja 

Lah v leksikonu Okolje in človek navaja, da je onesnaževanje »obremenilno vnašanje 

snovi, organizmov ali pojavov, ki škodljivo učinkujejo na naravo in zdravje ljudi, s čimer 

se poslabšujejo ali izničujejo naravne značilnosti in vrednote oziroma zmanjšuje 

nevtralizacijska in regeneracijska sposobnost narave, povzroča materialna škoda, otežuje 

izkoriščanje naravnih dobrin in bivanje ali delo.« (Lah, 1995). 

3.1.5 Odnos do okolja 

Odnos do okolja je definiran kot »Skupek prepričanj, vplivov in vedenjskih namer, ki jih 

ima oseba v zvezi z dejavnostmi ali vprašanji, povezanimi z okoljem« (Schultz,  Shriver, 

Tabanico in Khazian, 2004). 

 

Nova ekološka paradigma predvideva odnos do okolja kot večdimenzionalni konstrukt, 

od ravnodušnosti za okolje do visoke zaskrbljenosti na drugi strani. V tem pogledu lahko 

posameznik zavzame prookoljsko ali protiokoljsko stališče, nikoli pa ne obeh. Thompson 

in Barton (1994) opredeljujeta odnos posameznika do okolja kot bodisi skrb za ljudi - 

antropocentrizem ali skrb za živa bitja – ekocentrizem. Wiseman in Bogner sta leta 2003 
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opozorila na to, da odnosa posameznika do okolja ne moremo meriti samo na podlagi 

primarnih dejavnikov in predlagala model merjenja odnosa do okolja z dvema 

pravokotnima dimenzijama. Ena izmed njiju je ohranjanje in varovanje okolja, druga pa 

uporaba (naravnih virov). Vsaka izmed teh dimenzij je sestavljena iz več primarnih 

dejavnikov. Na ta način je lahko posameznik zavzet za ohranjanje okolja, hkrati pa 

verjame, da je glavni namen okolja, da ga ljudje izkoristimo, uporabimo (Le Hebel idr., 

2014). 

3.1.6 Vpliv na odnos do okolja 

Pri iskanju vzrokov, ki vplivajo na odnos do okolja, se je izkazalo, da ni čisto jasno, na 

kakšen način blaginja države in posameznika vpliva na odnos človeka do okolja. Vendar 

so nekatere raziskave pokazale, da imajo ženske v povprečju boljši odnos do okolja kot 

moški, ne glede na finančni položaj in izobrazbo. Odnos do okolja naj bi se po nekaterih 

študijah razvil v mladosti na podlagi različnih izkušenj, vpliva medijev in programov, ki 

spodbujajo pozitiven odnos do okolja. V raziskavi leta 2000 so ugotovili, da posamezniki, 

ki bolj skrbijo za varovanje okolja, sodelujejo v številnih dejavnostih, povezanih z naravo. 

Pozitivne izkušnje z okoljem v posameznikovem otroštvu so zelo pomembne za 

izoblikovanje dobrega odnosa do okolja. Prav tako poučevanje učencev v naravi razvija 

okoljsko ozaveščenost in ima pozitiven vpliv na otrokov odnos do okolja (Le Hebel idr., 

2014). 

 

Študije, ki proučujejo odnos vrednot in prepričanj na odnos do okolja kažejo, da vera ne 

vpliva na odnos do okolja. Med vrednotami je altruizem tisti, ki bi lahko vplival na dober 

odnos do okolja. Dokazane pa so tudi povezave med izobrazbo in odnosom do okolja: 

posameznik, ki se odloči za študij biologije, pokaže večjo skrb za okolje (Le Hebel idr., 

2014). 

3.1.7 Samoučinkovitost 

Albert Bandura zelo poglobljeno proučuje prepričanja v lastno učinkovitost (ang. self - 

efficacy beliefs) v socialno kognitivni teoriji. Bandura (po Mayers, 1993: 104) navaja, da 

so se ljudje, ki so zaznali svojo samoučinkovitost, drugače odzvali na stresne situacije in 

prizadevanje za dosego ciljev. 
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»Samoučinkovitost je sposobnost, v kateri so kognitivne, socialne, emocionalne in 

vedenjske sposobnosti organizirane tako, da lahko služijo vrsti namenov.« (Čot, 2004). 

Pri tem je pomembno, kaj posameznik meni, da lahko naredi s temi sposobnostmi v 

različnih situacijah – sposobnosti same niso tako pomembne. (Bandura, 1997). 

 

Bandura (1997) meni, da se uspehi v posameznikovem življenju ne zgodijo samoumevno, 

temveč so rezultat človekove aktivnosti. Tako tisti, ki dvomijo v svoje sposobnosti, bežijo 

pred izzivi in se ukvarjajo s svojo lastno neučinkovitostjo. Tisti, ki zaupajo v svoje 

sposobnosti, rešujejo naloge s pomočjo svojih prepričanj in so hkrati bolj uspešni. 

Posameznikovo prepričanje v lastno učinkovitost je odvisno od treh dimenzij: raven 

težavnosti, splošnosti in moči. Sodba o lastni učinkovitosti bo uspešna, če posameznik 

ve, kaj naloga od njega zahteva. Če tega ne bo natančno vedel, bo napačno ocenil lastno 

učinkovitost in zato naloge ne bo uspešno opravil (ker ne bo imel dovolj sposobnosti za 

nalogo), ali pa bo zahtevnost naloge precenil in zato menil, da naloge ni sposoben opraviti 

(Bandura, 1997). 

3.1.8 Viri samoučinkovitosti 

Prepričanja ljudi v lastno učinkovitost so odvisna od štirih virov informacij: spretnosti 

obvladovanja oz. uspešnosti, nadomestnih izkušenj, verbalnega prepričevanja in stopnje 

emocionalne vzburjenosti. Uspeh posameznika poveča pričakovanja glede lastne 

sposobnosti, na drugi strani pa neuspeh pogosto zmanjšuje pričakovanja. Obvladovanje 

ovir in uspeh posamezniku nudita informacijo o učinkovitosti, zato prispevata h krepitvi 

zaupanja v samoučinkovitost. Vložen napor lahko različno vpliva na posameznika: pri 

otrocih navadno pomeni pridobitev nekih sposobnosti, pri odraslih lahko ravno nasprotno 

– odsotnost sposobnosti in potrebo po vložitvi večjega napora za dosego cilja. 

 

Pri posameznikovi oceni lastne učinkovitosti so pomembne tudi nadomestne izkušnje – 

opazovanje drugih pri opravljanju nalog (Bandura, 1997). Uspešnost učenja od drugih je 

odvisna od pozornosti, zapomnitve, sposobnosti za reprodukcijo nekega vedenja in 

motivacije (Thomas, 1996; Batistič-Zorec, 2000). Verbalno prepričanje ni tako 

učinkovito kot lastne izkušnje, vendar lahko konstruktivna kritika krepi oceno v lastno 

prepričanje, medtem ko ostra kritika zmanjša zaznavanje lastne učinkovitosti. 

Posameznik se v določenem čustvenem stanju (slaba volja, depresija) prej spomni 

neuspeha, zato je lahko ocena lastne učinkovitosti napačna. Po drugi strani lahko nekdo 
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glede na fiziološke izkušnje (npr. poškodba noge) prilagodi svoji zaznani sposobnosti 

poškodovanega uda (Bandura, 1997). 

3.1.9 Vpliv procesov posredovanja na zaznano učinkovitost 

S pomočjo kognitivnih, motivacijskih, čustvenih in selektivnih procesov prepričanja v 

lastno učinkovitost regulirajo posameznikovo delovanje. 

 

Prepričanja v lastno učinkovitost lahko v veliki meri vplivajo na posameznikove miselne 

vzorce, ki imajo lahko spodbujajočo ali zavirajočo funkcijo. Posamezniki, ki vidijo svoje 

sposobnosti kot nekaj, kar lahko nadgradijo, izpopolnijo, bodo učno usmerjeni. Naloge 

bodo videli kot neke izzive, ki jih lahko rešijo s pomočjo učenja. Po drugi strani pa 

posamezniki, ki bodo svoje sposobnosti videli kot prirojene značilnosti, ne bodo uspeli 

napredovati, izbrali si bodo lažje naloge, saj bi težje le potrdile njihove omejene 

sposobnosti (Čot, 2004). 

 

Prepričanja v lastno učinkovitost regulirajo posameznikovi motivacijski procesi, ki jih 

delimo na vzročna pripisovanja, pričakovane rezultate in cilje. Teorija pripisovanja trdi, 

da bodo tisti, ki uspehe pripisujejo sposobnostim, neuspehe pa okoliščinam ali situaciji, 

vložili več truda v neke cilje kot tisti, ki neuspehe pripisujejo sebi, uspehe pa okoliščinam. 

Vendar vzročna pripisovanja delujejo kot motivator le kratek čas, če jih ne potrdijo še 

uspehi. Teorija pričakovane vrednosti opisuje drugi motivator, ki predvideva, da višja ko 

so predvidevanja, da bo neko vedenje prineslo določene rezultate, večja je verjetnost, da 

bo posameznik motiviran, da opravi določeno nalogo. Raziskave in teorija ciljev kažejo, 

da jasni cilji, ki pomenijo izziv, povečajo motivacijo za delo (Bandura, 1997). 

 

Prepričanja v lastno učinkovitost lahko vplivajo na naravo in moč čustvenih izkušenj na 

tri načine: s pomočjo osebne kontrole nad mišljenjem, aktivnostjo in čustvi. V situaciji, 

ko ima nekdo kontrolo nad čustvenimi stanji, prepričanja v lastno učinkovitost regulirajo 

stres in živčnost skozi njihov vpliv na vedenje posameznika. S pomočjo aktivnosti, 

preusmeritve misli, ustavljanje misli in drugih tehnik lahko posameznik doseže, da 

kontrolira potencialne nevarnosti (Bandura, 1997). 

 

Teorija o samoučinkovitosti meni, da posamezniki lahko vplivajo na svoje okolje z izbiro 

oziroma oblikovanjem okolja. Ocena lastne učinkovitosti vpliva na to, kakšno okolje si 
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bodo posamezniki izbrali. Navadno se izognemo izzivom oz. situacijam, za katere 

menimo, da presegajo naše sposobnosti, hkrati pa se radi vključujemo v aktivnosti, za 

katere menimo, da smo jih sposobni uspešno izvesti (Bandura, 1989). 

3.2 PREGLED NEDAVNIH RAZISKAV 

Raziskava o samoučinkovitosti je bila zasnovana za ocenjevanje desetih funkcionalnih 

področij življenja: intelektualno, družinsko, izobraževalno, poklicno, socialno, versko, 

erotično, moralno, področje življenjskega standarda in področje zdravja. Visoka ocena 

lastne učinkovitosti na izobraževalnem področju pomeni, da je oseba zadovoljna z 

izobrazbo, ki jo je dosegla. Visoka ocena lastne učinkovitosti intelektualnega področja 

pove, da je oseba zadovoljna s svojo intelektualno zmogljivostjo in težavnostno stopnjo 

nalog, s katerimi se spopada. Visoka ocena lastne učinkovitosti na družinskem področju 

pomeni, da oseba verjame, da ji družinski člani zaupajo in nudijo socialno in čustveno 

oporo, ko jo potrebuje. Oseba, ki ima visoko oceno lastne učinkovitosti na poklicnem 

področju, je zadovoljna s svojim delovnim mestom, njegove poklicne sposobnosti pa so 

priznane s strani sodelavcev. Visoka ocena lastne učinkovitosti socialnega področja 

pomeni, da je oseba zadovoljna s socialnim statusom in družbenim priznanjem. Visoka 

ocena lastne učinkovitosti na erotičnem področju pomeni, da je oseba zadovoljna z 

intimnim življenjem in odnosi. Visoka ocena lastne učinkovitosti na verskem področju 

pomeni, da oseba čuti mir v zvezi s svojo vero. Oseba, ki čuti  mir v povezavi z 

odločitvami, kaj je dobro in kaj slabo, ima visoko oceno lastne učinkovitosti na moralnem 

področju. Oseba z visoko oceno lastne učinkovitosti življenjskega standarda pomeni 

zadovoljstvo glede osebnega dobrega počutja. In nazadnje še visoka ocena lastne 

učinkovitosti na področju zdravja pomeni, da se oseba počuti dobro tako fizično kot 

čustveno ter meni, da v danem trenutku ne potrebuje nikakršnega zdravljenja. Nasprotje 

na katerem koli področju pomeni nizko oceno lastne učinkovitosti (Panc, T., Mihalcea, 

in Panc, I., 2012). V raziskavi je po vzorčenju sodelovalo 180 udeležencev iz Romunije, 

povprečne starosti 26 let, študentov prava, ekonomije, psihologije in tehniških fakultet. 

V raziskavi se pokaže, da je visoka ocena lastne učinkovitosti na intelektualnem področju 

povezana s prevlado, z zaupanjem v uspeh in izbiro težjih nalog, neodvisnostjo, 

odločnostjo, s kompetencami, z inteligenco. Področje poklicne samoučinkovitosti je 

povezano z neustrašnostjo, željo po težjih nalogah, s samokontrolo, z vestnostjo, s 

kompetencami, z ranljivostjo. Področje izobraževanja je povezano s tekmovalnostjo, z 
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vestnostjo, kar kaže na to, da je oseba usmerjena v tekmovanje in se primerja z drugimi, 

ima samodisciplino in moralne občutke. Socialna samoučinkovitost je pozitivno 

povezana z neustrašnostjo, ter negativno povezana z nemirnostjo in s tesnobo. Družinska 

samoučinkovitost je pozitivno povezana z zaupanjem v uspeh in vestnostjo, medtem ko 

je visoka samoučinkovitost na področju zdravja pozitivno povezana s samodisciplino, 

negativno pa s tesnobo in z depresijo. Moralna samoučinkovitost je negativno povezana 

z depresijo, nemirnostjo in s samozavedanjem. Verska samoučinkovitost je povezana z 

zanimanjem za socialno pomoč, erotična samoučinkovitost pa negativno vpliva na 

ranljivost. Visoka samoučinkovitost na področju življenjskega standarda je povezana z 

zaupanjem v uspeh ter zaupanje v lastno moč in optimizem (Panc idr., 2012). 

 

Namen raziskave opravljene v Franciji je bilo raziskati odnos do okolja, učencev starih 

15 let in prepoznati različne dejavnike, ki vplivajo na otrokov odnos do okolja. V Franciji 

je izobraževanje o okolju umeščeno v učni načrt od osnovne do srednje šole in je 

interdisciplinarno. Raziskave kažejo, da ženske izražajo večjo skrb za okolje kot moški. 

Raziskave kažejo tudi, da je pozitiven odnos do okolja povezan s pogovorom o okolju v 

družini, gledanje filmov o naravi in branje o okolju. Študije o okoljskem izobraževanju 

poudarjajo, da poučevanje na prostem krepi okoljsko ozaveščenost učencev in pozitivno 

vpliva na njihov odnos do okolja. (Le Hebel idr., 2014). 

 

Povezava med naravoslovjem in skrbjo za okolje se je pojavila že v prejšnjih raziskavah 

(npr. Tikka et al., 2000; Karpiack & Baril, 2008), saj so tisti učenci, ki so izbrali študij 

biologije, pokazali večjo skrb za okolje. 

 

Iz raziskave, ki so jo opravili med 15-letniki v Franciji, lahko ugotovimo, da se učenci 

strinjajo, da so odgovorni za okolje, čeprav po drugi strani menijo, da okoljski problemi 

niso tako veliki. Menijo, da lahko osebno vplivajo na to, kar se dogaja z okoljem, in da 

bi se morale zgoditi velike spremembe v načinu življenja za rešitev okoljskih problemov. 

Strinjajo se, da bi morali ljudje bolj poskrbeti za varovanje okolja. Učenci so optimistični 

glede prihodnosti, menijo pa, da je narava sveta in bi jo morali pustiti pri miru. Teme v 

povezavi z okoljem, o katerih bi učenci želeli izvedeti več, so: kako zaščititi ogrožene 

vrste živali, kako lahko varčujemo z energijo ali jo porabimo na bolj učinkovit način ter 

možne nevarnosti sevanja mobilnih telefonov in računalnikov (Le Hebel idr., 2014). 
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4 ODGOVORNO OKOLJSKO DELOVANJE 

Kljub temu, da nas v magistrskem delu zanima predvsem odnos učencev do okolja, pa 

bomo pregledali bistvene informacije v zvezi z okoljem, ki so temeljna podlaga za 

varovanje in ohranjanje okolja. Na državni ravni to ureja Zakon o varstvu okolja, na 

evropski pa direktive, ki urejajo okolje v okviru Evropske unije. Na ta način bomo lažje 

razumeli, kako se znanje o okolju in skrb zanj ne širi le iz šolskih klopi, ampak se ureja 

tudi na državni ravni, prenaša na odrasle posameznike in tako tudi na učence. V drugem 

delu tega poglavja si bomo na kratko ogledali primere dobrih praks, ki se odvijajo na 

šolah v obliki projektov. 

4.1 ZAKONODAJA IN DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE 

Zakon o varstvu okolja »ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj 

za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva 

okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 

instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja 

povezana vprašanja.« (Zakon o varstvu okolja, 2004). V zakonu o varstvu okolja so 

opisani temelji pojmi, ki smo jih v magistrskem delu že obravnavali za razjasnitev 

terminov, povezanih z okoljem, hkrati pa poziva k zmanjševanju odpadkov, pravilnemu 

ločevanju, postopkom pri neupoštevanju odlaganja odpadkov… (Zakon o varstvu okolja, 

2004). 

 

Okoljska politika Evropske unije ima zapisana splošna načela in osnovni okvir, ki 

»temelji na previdnostnem načelu in na načelih, da je treba delovati preventivno in 

okoljsko škodo odpravljati pri viru ter da mora za nastalo škodo plačati povzročitelj. 

Okvir za prihodnje ukrepe na področju okoljske politike postavljajo večletni okoljski 

akcijski programi. Ti so vpeti v horizontalne strategije in se upoštevajo v mednarodnih 

pogajanjih o okoljskih zadevah, bistvenega pomena pa je njihovo izvajanje.« (Ohliger, 

2018). Okoljska politika posebej obravnava podnebne spremembe in okolje, biotsko 

raznovrstnost, rabo zemljišč in gozdarstvo, varstvo voda in gospodarjenje z njimi, 

onesnaževanje zraka in obremenjenost s hrupom, učinkovito rabo virov in krožno 

gospodarstvo, trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter kemikalije in pesticide (Ohliger, 

2018). 
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4.2 ZAKLJUČENI IN AKTUALNI PROJEKTI TER 

IZOBRAŽEVANJE 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju 

med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi 

aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Pokriva deset različnih področij, na 

katerih morajo šole aktivno delovati, da se lahko vključijo v program. Trenutno je v 

projekt vključenih 717 ustanov, ki imajo naziv Ekošola. (Ekošola, b.d.). 

 

Slovenija je vključena v evropski program LIFE. Program LIFE je finančni inštrument, 

ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni 

mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave 

ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam za obdobje 2014 – 2020 (LIFE 

Slovenija, b.d.). 

 

Že od leta 2016 potekajo ozaveščanja javnosti in težnje k zmanjševanju porabe plastičnih 

vrečk. Od 1.1. 2019 pa velja prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk za 

distributerje končnemu potrošniku. 

 

Poleg drugih projektov, ki se odvijajo že več let (na primer Očistimo Slovenijo), in 

mednarodnih dni: Dan Zemlje, Dan brez avtomobila, … je veliko možnosti ozaveščanja 

posameznikov in pridobitve znanj za varovanje okolja. Poleg projektov se lahko po 

končani osnovni šoli učenec vpiše na srednjo šolo in pridobi formalno izobrazbo ter naziv 

okoljevarstveni tehnik ali naravovarstveni tehnik. Študij biotehnologije pa obravnava kar 

nekaj predmetov v povezavi z varovanjem okolja. 

 

EcoLex Life je projekt je namenjen vzpostavitvi portala okoljevarstvene zakonodaje s 

komentarji ključnih predpisov, opolnomočenju in učinkovitejšemu izvajanju 

okoljevarstvene zakonodaje v delu, ki se nanaša na odgovornost za povzročitev okoljske 

škode, vse v skladu z implementacijo evropske direktive o okoljski odgovornosti (ELD). 

Projekt je namenjen izobraževanju podjetij, za katere se je z raziskavo ugotovilo, da 

https://lifeslovenija.si/life-besednjak/ek/
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podjetja ne izvajajo preventivnih ukrepov za odpravo tveganj za nastanek okoljske škode, 

hkrati pa ne poznajo zakonodaje o odgovornosti za okoljsko škodo (EcoLex Life, 2019). 

 

Podjetje Snaga je v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 pripravila program ozaveščanja 

za vrtce, osnovne šole in srednje šole. Z ozaveščanjem mladih, delavnicami in natečaji so 

želeli doseči, da mladi razumejo načela trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja z 

okoljem, razumejo potrebo po spremembi načina življenja v smeri trajnostnega razvoja, 

spoznajo, da lahko življenjske navade vplivajo na okolje, se zavedajo, da vsak 

posameznik za seboj pušča sledi in kako pomembno je, da so te zgledne, prepoznajo, da 

vsako dejanje posameznika, usmerjeno k trajnostnemu razvoju, šteje in pomembno vpliva 

na okolje. Tudi v šolskem letu 2018/2019 so pripravili natečaj za vrtce, vodene oglede za 

osnovne in srednje šole, razna predavanja in delavnice na temo okolja (Snaga, 2019). 

 

Kampanja Pozor(!) ni za okolje je potekala v šolskih letih 2010/2011 do 2016/2017. 

Glavni pobudnik kampanje je bil Goodyear Dunlop Sava Tires, pri tem pa je sodelovalo 

kar nekaj srednjih šol in partnerskih organizacij. Vsako leto so se osredotočili na določeno 

temo s področja okolja (na primer: zmanjševanje ogljičnega odtisa, zmanjševanje porabe 

naravnih virov, ločevanje odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba odpadkov…). 

Vsako leto so na izbrano temo organizirali tudi tekmovanja za dijake (Pozor(!) ni za 

okolje, 2019). 
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5 ODNOS DO OKOLJA IN SAMOUČINKOVITOST 

PRI UČENCIH 

V empiričnem delu magistrskega dela bomo analizirali podatke, ki smo jih pridobili z 

združitvijo dveh vprašalnikov (priloga 10.1) - vprašalnika o samoučinkovitosti (Gaumer 

Erickson, 2016) in vprašalnika o odnosu do okolja ter zanimanju za izobraževanje (Le 

Hebel idr., 2014). Vprašalnik o samoučinkovitosti preverja, v kolikšni meri učenke in 

učenci menijo, da lahko izboljšajo svoje sposobnosti, da z več vloženega truda lahko 

dosežejo višje oziroma težje dosegljive cilje. Drugi del vprašalnika je razdeljen na dva 

dela: prvi del preverja, kakšno mnenje imajo učenci in učenke o tem, kdo je odgovoren 

za okolje in v kolikšni meri lahko sami na različne načine pripomorejo k ohranjanju 

okolja. V zadnjem delu so navedene teme, povezane z okoljem. Učenci in učenke so 

odgovarjali, v kolikšni meri bi želeli o določeni okoljski temi (ozonski plašč, učinek tople 

grede, ogrožene živalske vrste, nevarnosti sevanja mobilnih telefonov in računalnikov, 

…) izvedeti več. Raziskavo smo izvedli maja 2018. Vprašalnike smo razdelili učencem 

od 4. do 9. razreda. Analizirali bomo, v kolikšni meri se učenci počutijo samoučinkovite, 

kakšen je njihov odnos do okolja in ali želijo o določenih temah izvedeti še kaj več. Na 

ta način bomo lahko primerjali rezultate nižjih in višjih razredov. 

5.1 VZOREC 

Vzorec v raziskavi je bil namenski. V raziskavi je sodelovalo 190 učencev od 4. do 9. 

razreda osnovne šole. Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so stari od 9 do 16 let, med 

njimi je bilo 109 (kar predstavlja 57%) deklic in 81 (kar predstavlja 43%) dečkov. 

Povprečna starost učencev je 12 let. Preglednica 5.1 prikazuje razporeditev sodelujočih 

glede na spol in razred. 
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Preglednica 5.1: Pregled števila sodelujočih učencev in učenk po razredih. 

razred učenke učenci skupaj 

4. 21 12 33 

5. 18 15 33 

6. 17 14 31 

7. 19 10 29 

8. 18 18 36 

9.  16 12 28 

skupaj 109 81 190 

5.2 REZULTATI 

V tem poglavju bomo poročali o rezultatih, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnika. 

Preverili bomo zanesljivost vprašalnika, ki smo jo preverjali s koeficientom Cronbach α. 

Sledijo rezultati glede samoučinkovitosti učencev glede na razred in spol, odnos do okolja 

glede na starost in spol ter povezanost samoučinkovitosti in odnosa do okolja glede na 

razred in spol. 

5.2.1 Opis instrumentov 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo za pregled obstoječih raziskav in 

objav. S pomočjo kavzalno neeksperimentalne metode smo poskusili ugotoviti, kakšen je 

odnos učencev do okolja in v kolikšni meri so samoučinkoviti, da lahko tudi sami dajo 

prispevek k vzdržnemu okolju. Raziskovalni pristop je kvantitativen, saj smo učencem 

razdelili vprašalnike, ki smo jih statistično obdelali in interpretirali. Vprašalnik (Priloga 

10.1), ki smo ga uporabili v raziskavi ima 42 postavk, od tega 13 postavk meri stopnjo 

samoučinkovitosti pri učencih, 18 jih preverja mnenje učencev in učenk glede odnosa do 

okolja, zadnjih 11 postavk pa preverja, o katerih temah bi učenci želeli izvedeti več. Za 

vsako postavko so učenci in učenke na petstopenjski Likertovi lestvici obkrožili število 

med 1 (sploh se ne strinjam) in 5 (popolnoma se strinjam), odvisno od tega, v kolikšni 

meri so se strinjali z zapisano trditvijo. 

 

Za umerjanje testa smo določili nekaj kriterijev in jih preverili. Metoda merjenja je dobra, 

kadar ima dobre merske lastnosti. Med njimi so najpomembnejše objektivnost, 

občutljivost, zanesljivost in veljavnost. 
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Zanesljivost 

V kolikor pri merjenju iste lastnosti dobimo pri zaporednih meritvah podobne rezultate, 

pomeni, da je metoda zanesljiva. Pri tem moramo seveda predpostaviti, da se dana 

lastnost časovno ne spreminja. Na ta način metoda zagotovo meri preučevano lastnost. 

Zanesljivost metode je povezana z objektivnostjo in občutljivostjo – samo objektivna 

metoda lahko da dovolj zanesljive rezultate. Rezultati neobčutljive metode so lahko le 

navidezno zanesljivi. Popolnoma neobčutljiva metoda bo dala vedno enak rezultat, zato 

lahko zmotno sklepamo, da je metoda visoko zanesljiva (Podlesek in Brenk, 2004). 

 

Zanesljivost smo ocenjevali s Cronbachovim koeficientom alfa, ki pomeni posplošitev 

analize notranje konsistentnosti tudi na teste in druge instrumente, pri katerih  ima 

točkovanje odgovorov večji razpon, vendar zajema tudi dihotomično možnost. 

 

Posebej smo preverjali notranjo zanesljivost za prvi del vprašalnika o samoučinkovitosti 

in drugi del vprašalnika o okolju. 

 

Test, ki meri stopnjo samoučinkovitosti pri učencih in ima 13 postavk, je dobro notranje 

zanesljiv (Priloga 10.2), saj je Cronbach α = 0,841 > 0,8. 

 

Test, ki meri odnos učencev do okolja z 18 postavkami (α = 0,652 > 0,6) je sprejemljivo 

zanesljiv. Zadnji del testa, ki meri zanimanje učencev za okoljske teme in ima 11 postavk, 

je dobro notranje zanesljiv (Priloga 10.2), saj je Cronbach α = 0,842 > 0,8. 

 

Veljavnost 

Metoda je za merjenje nekega pojava veljavna, če pojav z metodo dejansko merimo. V 

grobem ločimo naslednje vidike veljavnosti: 

- Razvidna veljavnost opredeljuje, v kolikšni meri lahko ocenjevalec in udeleženec 

prepoznata namen metode. Razvidna veljavnost je značilna npr. za teste znanja. 

- Vsebinska veljavnost je ustrezna, kadar pokriva vse vsebine, bistvene za 

raziskovalni problem, hkrati pa dobro operacionalizira merjeni konstrukt. 

-  Napovedno veljavnost ima metoda takrat, ko lahko na podlagi dobljenega 

rezultata učinkovito napovedujemo uspešnost osebe v neki drugi (kriterijski) 

aktivnosti. 
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- Konstruktna veljavnost je visoka, kadar nam omogoča ustrezno merjenje 

konstrukta in zaključevanje o njem. To je takrat, ko so rezultati podobni kot bi jih 

dobili iz pridobljene teorije (Podlesek idr., 2004). 

 

Za našo raziskavo sta pomembni predvsem vsebinska in konstruktna veljavnost. 

Vsebinska veljavnost vprašalnika o samoučinkovitosti je bila zagotovljena z uporabo 

standardiziranega testa (Gaumer Erickson, 2016), podobno je vsebinska veljavnost 

vprašalnika o okoljskih temah in zanimanju za okoljske teme zagotovljena s 

standardiziranim vprašalnikom (Le Hebel idr., 2014). 

 

S pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega (KMO) testa smo merili ustreznost vzorčenja in 

skupaj z Barlettovim testom lahko ocenimo moč povezanosti faktoriziranih spremenljivk. 

KMO test je mera skupne variance spremenljivk. Vrednosti KMO testa za 

samoučinkovitost so pohvalne (0,80 < 0,825 > 0,89), vrednosti KMO testa za odnos do 

okolja so zmerno uspešne (0,7 < 0,78 < 0,79), vrednosti KMO testa za zanimanje učencev 

za okoljske teme pa so zopet pohvalne (0,80 < 0,842 > 0,89) (Beavers in drugi 2013). 

Bartlettov test sferičnosti je bil statistično pomemben za vse tri sklope vprašanj (α = 0,000 

< 0,05). 

 

S pregledom komunalitet (h2) posameznih postavk vprašalnika lahko razberemo, da so 

nekatere vrednosti manjše od mejne 0,4. 

 

V vprašalniku je sedem postavk takšnih (Preglednica 5.2), pri katerih so vrednosti 

komunalitet malo pod mejno vrednostjo, ki še zagotavlja konstruktno veljavnost. 

Sklepamo lahko, da je do takšnih meritev prišlo zaradi mlajših učencev (4. in 5. razred), 

ki določenih izrazov v vprašalniku niso pravilno razumeli. Takšne trditve so na primer: 

Verjamem, da se možgani lahko razvijajo kot se mišice; Zaradi okoljskih problemov nas 

čaka temna prihodnost; Zanimanje za: Organsko in ekološko kmetijstvo brez uporabe 

pesticidov in umetnih gnojil. 
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Preglednica 5.2: Pregled komunalitet posameznih postavk vprašalnika. 

  Postavka v vprašalniku Komunaliteta (h2) 

Samoučinkovitost (Zaupanje 

v lastno samoučinkovitost) 

1. 0,58 

2. 0,62 

3. 0,45 

4. 0,52 

5. 0,42 

6. 0,44 

7. 0,75 

8. 0,69 

Samoučinkovitost 

(Sposobnosti se lahko 

povečajo) 

9. 0,59 

10. 0,57 

11. 0,4 

12. 0,63 

13. 0,57 

Odnos do okolja 

14. 0,53 

15. 0,4 

16. 0,52 

17. 0,48 

18. 0,46 

19. 0,68 

20. 0,37 

21. 0,48 

22. 0,35 

23. 0,7 

24. 0,52 

25. 0,65 

26. 0,55 

27. 0,62 

28. 0,44 

29. 0,5 

30. 0,52 

31. 0,43 

Zanimanje za okoljske teme 

32. 0,52 

33. 0,53 

34. 0,54 

35. 0,53 

36. 0,46 

37. 0,34 

38. 0,51 

39. 0,4 

40. 0,56 

41. 0,58 

42. 0,4 
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Objektivnost 

Neka metoda je objektivna, če je rezultat odvisen le od reakcij udeleženca, ne pa od 

interpretacij raziskovalca ali drugih spremenljivk v postopku merjenja. Metoda je 

objektivna, če različni raziskovalci pridejo pri istih ljudeh do enakih rezultatov. Na 

objektivnost vplivajo struktura in zahteve dražljajske situacije, navodilo, ki mora biti 

izčrpno in natančno ter izkušenost eksperimentatorja (Podlesek idr., 2004). 

Občutljivost 

Metoda je občutljiva, če lahko z njo dobro razlikujemo posameznike po razvitosti ali 

izrazitosti lastnosti, ki jo proučujemo. Drugi vidik pravi, da je metoda občutljiva, kadar 

lahko dobro razlikujemo sistematične spremembe v preučevani lastnosti, do katerih 

prihaja pri neki osebi. Občutljivost je odvisna tudi od dolžine postopka merjenja, izbora 

nalog, razčlenjenosti merske lestvice in objektivnosti (Podlesek idr., 2004). 

 

V magistrskem delu smo uporabili standardizirane vprašalnike, pri katerih sta bili 

objektivnost in občutljivost že preverjeni. Zato tega ne bomo preverjali ponovno. 

 

5.2.2 Samoučinkovitost 

V tem delu bomo analizirali odgovore učencev o samoučinkovitosti. Preverili bomo, če 

se pojavljajo razlike v odgovorih glede na razred in spol. 

 

Samoučinkovitost učencev po razredih 

 

Ob upoštevanju predpostavke, da variance niso homogene v vseh skupinah učencev (F = 

2,34; g1 = 5; g2 = 184; α = 0,043;), je Brown-Forsythe preizkus pokazal statistično 

pomembne razlike v samoučinkovitosti med razredi (F = 3,809; g1 = 5; g2 = 157,411; α = 

0,003). 

Games-Howell Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 4. in 

9. razreda (α = 0,018). Med ostalimi pari razredov ni statistično pomembnih razlik (α > 

0,05) v samoučinkovitosti. 
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Preglednica 5.3: Povprečne vrednosti stopnje samoučinkovitosti po razredih, pri čemer je �̅� aritmetična 

sredina in sx standardni odklon. 

Razred �̅� sx 

4. 4,35 0,43 

5. 4,3 0,49 

6. 4,23 0,5 

7. 4,06 0,48 

8. 3,97 0,75 

9. 3,85 0,66 

 

Učenci so v povprečju po razredih dali visoke ocene za postavke, ki se nanašajo na 

samoučikovitost. Najnižja povprečna ocena lastne samoučikovitosti je x̅ = 3,85 pri 

devetošolcih, najvišja je x̅ = 4,35 pri četrtošolcih. Povprečna ocena lastne učinkovitosti 

od 4. do 9. razreda pada. Med učenci 4. in 9. razreda se pojavljajo razlike v 

samoučinkovitosti.  V preglednici 5.2 vidimo, da so se učenci 4. razreda v povprečju (x̅ = 

4,35) ocenili kot bolj samoučinkoviti kot pa učenci 9. razreda (x̅ = 3,85). 

 

Glede na posamezne postavke v vprašalniku (Priloga 10.1) lahko opazimo, da se 

pojavljajo statistično pomembne razlike med razredi pri naslednjih postavkah: 

1) Lahko pridem zadevi do konca, le če se dobro potrudim. Games-Howell Post-Hoc 

test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 5. in 8. razreda (α = 

0,021) ter med učenci 5. in 9. razreda (α = 0,029). Učenci 5. razreda (x̅ = 4,73)  so 

to postavko v povprečju ocenili nekoliko višje kot učenci 8. (x̅ = 3,92) in 9. razreda 

(x̅ = 3,96). 

2) Če vadim vsak dan, se lahko navadim vsake veščine ali spretnosti. Lahko pridem 

zadevi do konca, le če se dobro potrudim. Games-Howell Post-Hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci 4. in 7. razreda (α = 0,014) ter med 

učenci 5. in 7. razreda (α = 0,006). Učenci 4. in 5. razreda (x̅ = 4,61) so to postavko 

v povprečju ocenili nekoliko višje kot učenci 7. razreda (x̅ = 3,97). 

3) Ko se odločim za nekaj, kar mi je pomembno, vedno poskušam to doseči tudi, če 

je težje kot sem mislil. Games-Howell Post-Hoc test je pokazal statistično 

pomembne razlike med učenci 4. in 9. razreda (α = 0,037). Učenci 4. razreda (x̅ = 

4,64) so to postavko v povprečju ocenili nekoliko višje kot učenci 9. (x̅ = 3,89). 

4) Kadar se trudim doseči nekaj težkega, raje sproti spremljam svoj napredek, kot 

pa da bi obupal pri delu. Games-Howell Post-Hoc test je pokazal statistično 

pomembne razlike med učenci 5. in 8. razreda (α = 0,004), 5. in 9. razreda (α = 
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0,003), 6. in 8. razreda (α = 0,011), 6. in 9. razreda (α = 0,007) ter med učenci 7. 

in 9. razreda (α = 0,027). Učenci 5. (x̅ = 4,58), 6. (x̅ = 4,48) in 7. razreda (x̅ = 4,41) 

so to postavko v povprečju ocenili nekoliko višje kot učenci 8. (x̅ = 3,78) in 9. 

razreda (x̅ = 3,54). 

5) Verjamem, da se trdo delo izplača. Games-Howell Post-Hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci 4. in 8. razreda (α = 0,049) ter med 

učenci 4. in 9. razreda (α = 0,001). Učenci 4. razreda (x̅ = 4,82) so to postavko v 

povprečju ocenili nekoliko višje kot učenci 8. (x̅ = 4,22) in 9. (x̅ = 3,96). 

 

Samoučinkovitost učencev po spolu 

 

Levenov test homogenosti varianc nam pokaže, da variance niso enake preko skupin 

učencev glede na spol (F = 4,900; α = 0,028). Aproksimativni t-test za neodvisne vzorce 

je pokazal, da se med učenkami in učenci pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečni oceni lastne samoučinkovitosti (t = - 4,076; g = 143, 470; α = 0,000). Učenci 

so v povprečju (x̅ = 3,93) dali nižjo oceno kot učenke (x̅ = 4,28). 

 

Glede na postavke, ki so zajete v vprašalniku (Priloga 10.1), vidimo, da se razlike med 

učenci in učenkami pojavljajo pri naslednjih postavkah: 

1) Lahko se naučim vse, kar smo imeli pri pouku to leto (t = - 2,845; g = 188; α = 

0,005). To pomeni, da se med učenci in učenkami pojavljajo razlike v samooceni 

snovi, ki se jo lahko učenci in učenke naučijo med letom. Učenke so v povprečju 

(x̅ = 4,09) ocenile, da se lahko v večji meri naučijo obravnavano snov skozi leto. 

Samoocena pri učencih je v povprečju nižja (x̅ = 3,67). 

2) Lahko pridem zadevi do konca, le če se dobro potrudim (t = - 3,043; g = 188; α = 

0,003). Učenke so dale v povprečju (x̅ = 4,51) večji pomen trudu, ki ga morajo 

vložiti za dosežen cilj kot učenci (x̅ = 4,10). 

3) Ko se odločim za nekaj, kar mi je pomembno, vedno poskušam to doseči tudi, če 

je težje kot sem mislil (t = - 2,487; g = 143, 637; α = 0,014). Učenke v povprečju 

menijo, da so bolj vztrajne pri doseganju zahtevnejših ciljev (x̅ = 4,43) kot učenci 

(x̅ = 4,07). 
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4) Prepričan sem, da bom dosegel cilje, ki sem si jih zastavil (t = - 2,047; g = 149, 

771; α = 0,042). Učenci so v povprečju (x̅ = 4,00) manj prepričani v dosego ciljev, 

ki so si jih zastavili kot učenke (x̅ = 4,29). 

5) Kadar se trudim doseči nekaj težkega, raje sproti spremljam svoj napredek, kot 

pa da bi obupal pri delu (t = - 3,439; g = 151, 919;  α = 0,001). Učenke v povprečju 

(x̅ = 4,39) bolj spremljajo sprotni napredek pri težje dosegljivih ciljih kot učenci 

(x̅ = 3,89). 

6) Verjamem, da se trdo delo izplača (t = - 4,988; g = 188;  α = 0,000). Učenci v 

povprečju (x̅ = 4,09) v manjši meri verjamejo, da se trdo delo izplača v primerjavi 

z učenkami (x̅ = 4,71). 

7) Moje sposobnosti rastejo z vloženim naporom (t = - 3,198; g = 159, 838; α = 

0,002). Na petstopenjski lestvici učenci v povprečju (x̅ = 3,95) menijo, da njihove 

lastne sposobnosti ne rastejo z vloženim trudom v tolikšni meri kot to v povprečju 

menijo učenke (x̅ = 4,39). 

8) Verjamem, da se možgani lahko razvijajo kot se mišice (t = - 2,069; g = 158, 768; 

α = 0,040). Učenci (x̅ = 3,89) v primerjavi z učenkami (x̅ = 4,24) v povprečju manj 

verjamejo, da se lahko možgani razvijajo kot mišice. 

9) Verjamem, da ne glede na to kdo smo, lahko izboljšamo svoj talent (t = - 3,564; g 

= 188;  α = 0,000). Podobno kot pri ostalih postavkah, so tudi pri tej učenke (x̅ = 

4,57) dale v povprečju višjo oceno kot učenci (x̅ = 4,1). 
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Slika 5.1: Prikaz povprečnih vrednosti postavk za učence in učenke, pri katerih se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede samoučinkovitosti in so navedene zgoraj. 

 

Iz grafa na sliki 5.1 lahko razberemo, da so pri vseh postavkah, kjer se pojavljajo 

statistično pomembne razlike med učenci in učenkami, učenke v povprečju podale višjo 

oceno lastne samoučinkovitosti v primerjavi z učenci. 

 

5.2.3 Odnos učencev do okolja in zanimanje učencev za okoljske teme 

Odnos učencev do okolja in zanimanje učencev za okoljske teme po razredih 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc tako za odnos učencev do okolja 

glede na razred (F = 2,117; g1 = 5; g2 = 184; α = 0,065 > 0,05) kot tudi zanimanje učencev 

za okoljske teme (F = 1,185; g1 = 5; g2 = 184; α = 0,318 > 0,05) je MANOVA preizkus 

pokazal statistično pomembne razlike v odnosu učencev do okolja glede na razred (F = 

5,418; g1 = 5; α = 0,00) in razlike v zanimanju učencev za okoljske teme (F = 7,386; g1 = 

5; α = 0,00). 

 

Scheffe Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 4. in 8. razreda 

(α = 0,029) ter med učenci 5. in 8. razreda (α = 0,008) glede na odnos do okolja. Med 

ostalimi pari razredov ni statistično pomembnih razlik glede na odnos učencev do okolja. 
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Scheffe Post-Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v zanimanju za okoljske 

teme med učenci 4. in 7. razreda (α = 0,002), med učenci 4. in 8. razreda (α = 0,005), med 

učenci 5. in 7. razreda (0,016) ter med učenci 5. in 8. razreda (α = 0,031). Med ostalimi 

pari razredov Scheffe Post-Hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik (α > 0,05). 

 

Preglednica 5.4: Povprečna ocena učencev (�̅�) in standardni odklon (sx) glede odnosa do okolja in 

zanimanja za okoljske teme po razredih. 

 Odnos do okolja Zanimanje za okoljske teme 

Razred �̅� sx �̅� sx 

4. 3,46 0,58 4,12 0,64 

5. 3,51 0,45 4,02 0,54 

6. 3,36 0,38 3,94 0,62 

7. 3,14 0,35 3,38 0,69 

8. 3,08 0,45 3,45 0,78 

9. 3,17 0,37 3,57 0,69 

 

Med učenci 4., 5., 6., 7., 8., in 9. razreda se pojavljajo razlike v odnosu do okolja. Iz 

preglednice 5.3 lahko razberemo, da so učenci 4. (x̅ = 3,46) in 5. razreda (x̅ = 3,51) ocenili, 

da imajo v povprečju boljši odnos do okolja v primerjavi z učenci 8. razreda (x̅ = 3,08). 

 

Med učenci 4., 5., 6., 7., 8., in 9. razreda se pojavljajo razlike v zanimanju za okoljske 

teme. Učenci 4. (x̅ = 4,12) in 5. razreda (x̅ = 4,02) so v povprečju pokazali večje zanimanje 

za okoljske teme kot učenci 7. (x̅ = 3,38) in 8. razreda (x̅ = 3,45), kar lahko razberemo iz 

preglednice 5.3. 

 

Odnos učencev do okolja in zanimanje učencev za okoljske teme po spolu 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc tako za odnos učencev do okolja 

glede na spol (F = 3,361; g1 = 1; g2 = 188; α = 0,068 > 0,05) kot tudi zanimanje učencev 

za okoljske teme (F = 0,515; g1 = 1; g2 = 188; α = 0,474 > 0,05) je MANOVA preizkus 

pokazal, da ni statistično pomembnih razlik v odnosu učencev do okolja glede na spol (F 

= 0,205; g1 = 1; α = 0,651). Prav tako MANOVA preizkus ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v zanimanju učencev za okoljske teme glede na spol (F = 1,923; g1 = 

1; α = 0,053). 



36 

 

Učenci so dali v povprečju (x̅ = 3,31) rahlo višjo oceno v odnosu do okolja kot učenke (x̅ 

= 3,28). Učence so v povprečju (x̅ = 3,64) okoljske teme malo manj zanimale kot učenke 

(x̅ = 3,84). 

 

Gledano na postavke, ki so zajete v vprašalniku (Priloga 10.1) in se nanašajo na odnos do 

okolja, vidimo, da se razlike med učenci in učenkami pojavljajo pri naslednjih postavkah: 

1) Kar se dogaja z okoljem ni moja skrb (t = 3,726; g = 188;  α = 0,000). Učenke so 

v povprečju (x̅ = 1,74) ocenile, da se v manjši meri strinjajo s trditvijo kot učenci 

(x̅ = 2,48). 

2) Okoljski problemi niso tako veliki (t = 3,605; g = 188; α = 0,000). Učenke se v 

povprečju (x̅ = 2,05) manj strinjajo z navedeno trditvijo kot učenci (x̅ = 2,69). 

3) Znanost in tehnologija lahko rešita vse okoljske probleme (t = 2,698; g = 157, 

959; α = 0,008). Učenke se v povprečju (x̅ = 2,64) manj strinjajo z navedeno 

trditvijo kot učenci (x̅ = 3,19). 

4) Pripravljen/a sem se odreči dobrinam za rešitev okoljskih problemov (t = - 2,574; 

g = 188;  α = 0,011). Učenke so se v povprečju (x̅ = 3,51) v večji meri pripravljene 

odreči dobrinam za rešitev okoljskih problemov kot učenci (x̅ = 3,04). 

5) Osebno lahko vplivam na to, kaj se dogaja z okoljem (t = - 3,343; g = 188; α = 

0,001). Učenke v povprečju (x̅ = 3,91) v večji meri menijo, da lahko vplivajo na 

dogajanje v okolju kot učenci (x̅ = 3,35). 

6) Okoljski problemi se lahko rešijo brez večjih sprememb v našem življenju (t = 

2,170; g = 171, 839; α = 0,031). Učenke v povprečju (x̅ = 2,70) menijo, da so 

potrebne večje spremembe v življenju za reševanje okoljskih problemov v 

primerjavi z učenci (x̅ = 3,11). 

7) Ljudje bi morali bolj skrbeti za varovanje okolja (t = - 4,414; g = 188; α = 0,000). 

Učenke se v povprečju (x̅ = 4,72) v večji meri strinjajo s trditvijo v primerjavi z 

učenci (x̅ = 4,15). 

8) Mislim, da lahko vsak od nas bistveno prispeva k varstvu okolja (t = - 3,629; g = 

188; α = 0,000). Učenke v povprečju (x̅ = 4,45) v primerjavi z učenci (x̅ = 3,88) v 

večji meri menijo, da lahko vsak izmed nas bistveno prispeva k varstvu okolja. 

9) Okoljske probleme je treba prepustiti strokovnjakom (t = 3,096; g = 188; α = 

0,002). Učenke se v povprečju (x̅ = 2,22) manj strinjajo s trditvijo, da je potrebno 

okoljske probleme prepustiti strokovnjakom kot učenci (x̅ = 2,79). 
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10) Živali morajo imeti enako pravico do življenja kot ljudje (t = - 3,751; g = 188; α 

= 0,000). Učenke v povprečju (x̅ = 4,61) v večji meri kot učenci (x̅ = 3,99) menijo, 

da morajo imeti živali enako pravico do življenja kot ljudje. 

11) Prav je, da se živali uporabijo v medicinskih poskusih, če to lahko reši človeška 

življenja (t = 3,909; g = 154, 843; α = 0,000). Učenke se v povprečju (x̅ = 2,00) v 

manjši meri strinjajo s poskusi na živalih za rešitev človeških življenj v primerjavi 

z učenci (x̅ = 2,77). 

12) Narava je sveta in jo je treba pustiti pri miru (t = - 3,099; g = 188; α = 0,002). 

Učenke v povprečju (x̅ = 4,25) v večji meri menijo, da je narava sveta in jo je 

treba pustiti pri miru v primerjavi z učenci (x̅ = 3,74). 

 

 

Slika 5.2: Prikaz povprečnih vrednosti postavk za učence in učenke, pri katerih se pojavljajo statistično 

pomembne razlike in se nanašajo na odnos do okolja ter so navedene zgoraj. 

 

Če pogledamo posamezne postavke, ki so zajete v vprašalniku (Priloga 10.1) in se 

nanašajo na zanimanje za okoljske teme, vidimo, da se razlike med učenci in učenkami 

pojavljajo pri naslednjih postavkah: 

1) Kaj je mogoče storiti za čist zrak in ohranitev pitne vode (t = - 2,313; g = 188; α 

= 0,022). Učenke bi v povprečju (x̅ = 4,20) raje izvedele več o ohranitvi pitne 

vode in čistega zraka kot učenci (x̅ = 3,83). 

2) Kako zaščititi ogrožene vrste živali (t = - 3,053; g = 147, 316; α = 0,003). Učenke 

v povprečju (x̅ = 4,49) bolj zanima tema o zaščiti ogroženih vrst živali kot učence 
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(x̅ = 4,01). 

3) Kako so ljudje, živali in rastline odvisni drug od drugega (t = - 2,498; g = 188; α 

= 0,013). Učenke v povprečju (x̅ = 4,19) v večji meri zanima soodvisnost ljudi, 

rastlin in živali kot učence (x̅ = 3,78). 

4) Možne nevarnosti sevanja mobilnih telefonov in računalnikov (t = - 2,386; g = 

164, 146;  α = 0,018). Učenke v povprečju (x̅ = 3,96) v večji meri zanimajo možne 

nevarnosti sevanja mobilnih telefonov in računalnikov kot učence (x̅ = 3,52). 

 

 

Slika 5.3: Prikaz povprečnih vrednosti postavk za učence in učenke, pri katerih se pojavljajo statistično 

pomembne razlike in se nanašajo na odnos do okolja ter so navedene zgoraj. 

 

5.2.4 Vpliv samoučinkovitosti na odnos učencev do okolja in zanimanja za 

okoljske teme 

V vprašalniku je samoučinkovitost razdeljena na dva faktorja: Prvi faktor je Zaupanje v 

svoje lastne sposobnosti in zajema prvih osem postavk vprašalnika. Drugi faktor govori 

o tem, da se Sposobnosti posameznika lahko povečajo  in zajema 9. – 13. postavko v 

vprašalniku (Gaumer Erickson, 2018). 

 

Za preverjanje vpliva samoučinkovitosti na odnos do učencev in zanimanja za okoljske 

teme smo izpeljali linearno regresijo z dvema faktorjema. 
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Vpliv faktorja Zaupanje v lastne sposobnosti  na odnos učencev do okolja in 

zanimanje za okoljske teme 

 

Z linearno regresijo smo ugotovili, da je zaupanje v lastne sposobnosti močno povezano 

z odnosom do okolja (β = 0,33 > 0,23, t= 3,863, α = 0,000). 

 

Parcialni koeficient za vpliv spremenljivke (Lahko pridem zadevi do konca, le če se dobro 

potrudim.) na odvisno spremenljivko (Odnos učencev do okolja) je statistično značilno 

različen od 0 (β = + 0,26, t = 2,89, α = 0,004 < 0,05). To pomeni, da postavka lahko 

pridem zadevi do konca, le če se dovolj potrudim, vpliva na odnos do okolja. 

 

Z linearno regresijo smo ugotovili, da je zaupanje v lastne sposobnosti močno povezano 

z zanimanjem za okoljske teme (β = 0,353 > 0,23, t = 4,415, α = 0,000). 

 

Parcialni koeficient za vpliv spremenljivke (Če vadim vsak dan, se lahko navadim vsake 

veščine ali spretnosti.) na odvisno spremenljivko (Zanimanje učencev za okoljske teme) 

je statistično značilno različen od 0 (β = + 0,16, t = 2,075, α = 0,039 < 0,05). To pomeni, 

da postavka če vadim vsak dan, se lahko navadim vsake veščine ali spretnosti, vpliva na 

zanimanje za okoljske teme. 

 

Parcialni koeficient za vpliv spremenljivke (Uspešen bom v katerikoli šoli, za katero se 

bom odločil.) na odvisno spremenljivko (Zanimanje učencev za okoljske teme) je 

statistično značilno različen od 0 (β = + 0,20, t = 2,491, α = 0,014 < 0,05). To pomeni, da 

postavka uspešen bom v katerikoli šoli, za katero se bom odločil, vpliva na zanimanje za 

okoljske teme. 

 

Vpliv faktorja Sposobnosti se lahko povečajo na odnos učencev do okolja in 

zanimanje za okoljske teme 

 

Z linearno regresijo smo ugotovili, da zaupanje v zvišanje sposobnosti ne vpliva na odnos 

do okolja (β = 0,051 < 0,23, t = 0,602, α = 0,548). 

 

Parcialni koeficient za vpliv spremenljivke (Osnovno raven sposobnosti lahko bistveno 

spremenim.) na odvisno spremenljivko (Odnos učencev do okolja) je statistično značilno 

različen od 0 (β = + 0,15, t = 1,910, α = 0,058 > 0,05). To pomeni, da s tveganjem, 
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manjšim od 6 % trdimo, da postavka lahko pridem zadevi do konca, le če se dovolj 

potrudim, vpliva na odnos do okolja. 

 

Z linearno regresijo smo ugotovili, da zaupanje v zvišanje sposobnosti ne vpliva na 

zanimanje za okoljske teme (β = 0,183 < 0,23, t = 2,282, α = 0,024). 

 

Parcialni koeficient za vpliv spremenljivke (Moje sposobnosti rastejo z vloženim 

naporom.) na odvisno spremenljivko (Zanimanje učencev za okoljske teme) je statistično 

značilno različen od 0 (β = + 0,187, t = 2,200, α = 0,029 < 0,05). To pomeni, da postavka 

moje sposobnosti rastejo z vloženim naporom, vpliva na zanimanje za okoljske teme. 
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6 DISKUSIJA 

V diskusijskem delu je predstavljeno, v kolikšni meri smo odgovorili na raziskovalna 

vprašanja, ki smo si jih zastavili pred samo raziskavo. V drugem delu pa bomo preverili, 

ali smo z magistrskim delom izpolnili vse operativne cilje, ki smo jih želeli doseči. 

 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili: 

 

RV1: Kakšen je odnos učencev do okolja, gledano za vzorec od 4. do 9. razreda? 

Učenci od 4. do 9. razreda imajo v povprečju dober odnos do okolja (x̅ = 3,29). Najnižje 

so ocenili svoj odnos do okolja osmošolci s povprečno oceno x̅ = 3,08, v povprečju so 

najvišje ocenili svoj odnos do okolja petošolci (x̅ = 3,51). Ostale povprečne ocene po 

razredih so prikazane v Preglednici 5.4. Med učenci 4. in 8. razreda ter med učenci 5. in 

8. razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike  v odnosu učencev do okolja. Med 

ostalimi pari razredov ni statistično pomembnih razlik. Gledano na spol, so učenci v 

povprečju dali (x̅ = 3,31) rahlo višjo oceno v odnosu do okolja kot učenke (x̅ = 3,28). 

Učenci so v povprečju (x̅ > 3,50) dali visoke ocene naslednjim postavkam: Zaradi 

okoljskih problemov nas čaka temna prihodnost; Osebno lahko vplivam na to, kaj se 

dogaja z okoljem; Še vedno lahko najdemo rešitve za okoljske probleme; Ljudje bi morali 

bolj skrbeti za varovanje okolja; Mislim, da lahko vsak od nas bistveno prispeva za 

varstvo okolja; Živali morajo imeti enako pravico do življenja kot ljudje; Narava je sveta 

in jo je treba pustiti pri miru; Kar nekaj navedenih postavk se nanaša predvsem na to, da 

smo ljudje sami odgovorni za to, kar se dogaja z okoljem in da smo mi tisti, ki lahko zanj 

poskrbimo. 

V magistrskem delu (Bevk, 2018) je avtor raziskoval odnos učencev do okolja ter tehnike 

in tehnologije ter dobil zelo podobne rezultate, kot smo jih navedli zgoraj. V raziskavi so 

sicer sodelovali učenci od 6. do 8. razreda. Če pogledamo, kakšne so razlike v odnosu do 

okolja glede na spol, opazimo, da so učenke dale v povprečju višje ocene v skrbi za okolje, 

oziroma so v odnosu do okolja bolj skrbne, podobno kot v naši raziskavi. 

 

RV2: Kakšno je zanimanje učencev od 4. do 9. razreda za okoljske teme? 

V povprečju učence zanimajo teme, ki so povezane z okoljem, saj so v povprečju na 

petstopenjski Likertovi lestvici ocenili z x̅ = 3,75. Najmanj zanimanja za okoljske teme 

je v povprečju pri učencih 7. (x̅ = 3,38) in 8. razreda (x̅ = 3,45), največ pa v povprečju pri 
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učencih 4. (x̅ = 4,12) in 5. razreda (x̅ = 4,02). Dobljeni rezultati so najverjetneje povezani 

tudi z obravnavanimi temami v posameznih razredih. Učenci 4. in 5. razreda v okviru 

učnega načrta še ne obravnavajo toliko tem o okolju kot potem kasneje do 7. oziroma 8. 

razreda. Učence so v povprečju (x̅ = 3,64) okoljske teme malo manj zanimale kot učenke 

(x̅ = 3,84). Učence od 4. do 9. razreda je v povprečju (x̅ > 4,00) najbolj zanimalo kaj je 

mogoče storiti za čist zrak in ohranitev pitne vode, kako zaščititi ogrožene vrste živali in 

kako so ljudje, živali in rastline odvisni drug od drugega. 

 

RV3: Ali se pojavljajo razlike med učenci 4. in 9. razreda glede samoučinkovitosti; 

če se, kakšne so? 

Postavke z vprašalnika o samoučinkovitosti smo razdelili na dva faktorja: Zaupanje v 

lastne sposobnosti in Samoučinkovitost se lahko poveča. Učenci in učenke so v povprečju 

ocenili svojo samoučinkovitost precej visoko (x̅ = 4,13), kar pomeni, da učenci na splošno 

menijo, da je njihova lastna učinkovitost visoka. Povprečna ocena samoučinkovitosti od 

4. (x̅ = 4,35) do 9. razreda (x̅ = 3,85) pada. Povprečne ocene ostalih razredov so prikazane 

v Preglednici 5.3. Med učenci 4. in 9. razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike 

v samoučinkovitosti (α = 0,018). Med ostalimi pari razredov ni statistično pomembnih 

razlik. Konkretno se razlike med 4. in 9. razredom pojavljajo pri postavkah: Ko se odločim 

za nekaj, kar mi je pomembno, vedno poskušam to doseči tudi, če je težje kot sem mislil; 

Verjamem, da se trdo delo izplača. Učenci 4. razreda so v povprečju dajali postavkam 

višje ocene kot učenci 9. razreda, kar pomeni, da se mlajši učenci čutijo bolj 

samoučinkoviti kot starejši. 

 

RV4: Ali se pojavljajo razlike med učenkami in učenci glede samoučinkovitosti; če 

se, kakšne so? 

Aproksimativni t-test za neodvisne vzorce je pokazal, da se med učenkami in učenci 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečni oceni lastne samoučinkovitosti. 

Učenci so v povprečju (x̅ = 3,93) dali nižjo oceno o lastni samoučinkovitosti kot učenke 

(x̅ = 4,28). Med učenci in učenkami pojavljajo razlike v samooceni snovi, ki se jo lahko 

učenci in učenke naučijo med letom. Učenke so v povprečju (x̅ = 4,09) ocenile, da se 

lahko v večji meri naučijo obravnavano snov skozi leto. Samoocena pri učencih je v 

povprečju nižja (x̅ = 3,67). Učenke so pri vseh postavkah o samoučinkovitosti v povprečju 

podale višjo oceno kot učenci, kar pomeni, da učenke bolj zaupajo v svoje sposobnosti, 
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hkrati pa verjamejo, da lahko svoje sposobnosti izboljšajo. Pri večini postavk (devetih od 

trinajstih) se pojavljajo statistično pomembne razlike v dojemanju lastne učinkovitosti 

med učenkami in učenci. Postavke so natančneje opisane v magistrskem delu. 

 

RV5: Kako je samoučinkovitost učencev povezana z njihovim odnosom do okolja? 

Z linearno regresijo smo ugotovili, da je zaupanje v lastne sposobnosti močno povezano 

z odnosom do okolja (β = 0,33 > 0,23, t= 3,863, α = 0,000). Natančneje, postavka lahko 

pridem zadevi do konca, le če se dovolj potrudim, vpliva na odnos do okolja. Z linearno 

regresijo pa smo prav tako ugotovili, da zaupanje v zvišanje sposobnosti ne vpliva na 

odnos do okolja (β = 0,051 < 0,23, t = 0,602, α = 0,548). S tveganjem, manjšim od 6 % 

trdimo, da postavka lahko pridem zadevi do konca, le če se dovolj potrudim, vpliva na 

odnos do okolja. 

 

RV6: Kako je samoučinkovitost učencev povezana z zanimanjem učencev za 

okoljske teme? 

Z linerano regresijo smo ugotovili, da je zaupanje v lastne sposobnosti močno povezano 

z zanimanjem za okoljske teme (β = 0,353 > 0,23, t = 4,415, α = 0,000). Natančneje, 

postavka če vadim vsak dan, se lahko navadim vsake veščine ali spretnosti, vpliva na 

zanimanje za okoljske teme. Prav tako postavka uspešen bom v katerikoli šoli, za katero 

se bom odločil, vpliva na zanimanje za okoljske teme. Z linerano regresijo smo ugotovili, 

da zaupanje v zvišanje sposobnosti ne vpliva na zanimanje za okoljske teme (β = 0,183 < 

0,23, t = 2,282, α = 0,024). Postavka moje sposobnosti rastejo z vloženim naporom, vpliva 

na zanimanje za okoljske teme. 

 

Operativni cilji, ki smo si jih zastavili: 

 

C1: Opisati pojme kot so odnos do okolja, samoučinkovitost, kaj vpliva na 

samoučinkovitost. 

V tretjem poglavju so opisani osnovni pojmi, ki nam pomagajo razumeti celoten koncept 

magistrskega dela. Razloženi so pojmi okolje, ekologija, odpadki, onesnaževanje okolja 

in odnos do okolja. V drugem delu istega poglavja pa je razložen pojem 

samoučinkovitost, viri samoučinkovitosti in vpliv procesov posredovanja na zaznano 

učinkovitost. 

 



44 

 

C2: Razdelitev vprašalnikov o odnosu do okolja, samoučinkovitosti in tem, ki bi jih 

želeli obravnavati učenci od 4. do 9. razreda. 

Maja 2018 smo vprašalnike, ki zajemajo vprašanja o samoučinkovitosti, odnosu do okolja 

in zanimanju za okoljske teme, razdelili 190 učencem od 4. do 9. razreda. 

 

C3: Ugotoviti odnos učencev do okolja. 

S pomočjo vprašalnikov, ki smo jih razdelili v osnovni šoli, smo pridobili podatke in jih 

analizirali s pomočjo računalniškega programa SPSS v.22. V podpoglavju 5.2, kjer so 

predstavljeni rezultati raziskave, smo analizirali odnos učencev do okolja. Primerjali smo, 

kakšne so razlike v odnosu do okolja med učenci in učenkami, ter med mlajšimi in 

starejšimi učenci. Rezultati so v strnjeni obliki zapisani tudi v odgovorih na raziskovalna 

vprašanja v tem poglavju. 

 

C4: Ugotoviti, ali obstajajo povezave med samoučinkovitostjo in odnosom do okolja. 

V podpoglavju 5.2 smo iskali povezave med samoučinkovitostjo in odnosom do okolja. 

Postavke v vprašalniku (Priloga 10.1) o samoučinkovitosti smo razdelili na dva faktorja: 

prvi faktor zajema postavke, ki merijo zaupanje v lastne sposobnosti, drugi faktor pa 

zajema postavke, ki trdijo, da se lahko sposobnosti posameznika povečajo. Drug del 

vprašalnika je prav tako razdeljen na dva dela: odnos učencev do okolja in zanimanje za 

okoljske teme. V magistrskem delu smo preverili, če in na kakšen način posamezen faktor 

samoučinkovitosti vpliva na odnos učencev do okolja in zanimanje za okoljske teme. 

Ugotovitve so predstavljene med rezultati. 
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7 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo obravnavali odnos učencev do okolja in njihovo 

samoučinkovitost. Želeli smo izvedeti, ali se pojavljajo razlike v samoučinkovitosti in 

odnosu do okolja med 4. in 9. razredom osnovne šole. Iskali smo vpliv samoučinkovitosti 

na odnos učencev do okolja. 

 

Izvedba raziskave, v katero je bilo vključenih 190 učencev in učenk od 4. do 9. razreda 

je pokazala, da imajo učenci nadpovprečno dober odnos do okolja, tudi lastna 

učinkovitost posameznikov se je izkazala za visoko. V povprečju so najbolje ocenili 

odnos do okolja petošolci, najslabše pa osmošolci. Zanimivo bi bilo raziskati, kaj vpliva 

na te spremembe: obravnavana snov, način podajanja snovi, posameznikov razvoj ali kaj 

tretjega. Podobno kot odnos do okolja se spreminja tudi zanimanje za okoljske teme – v 

4. in 5. razredu je zanimanje za okoljske teme najvišje, najnižje pa v 7. in 8. razredu. To 

lahko povežemo samoučinkovitostjo, ki od 4. do 9. razreda prav tako pada. Opazimo tudi 

razliko med spoloma. Učenke so namreč pri vseh postavkah o samoučinkovitosti v 

povprečju podale višjo oceno v primerjavi z učenci. 

 

V kolikor bi raziskavo ponovili, bi bilo dobrodošlo, da bi vključili, še kakšno odprto 

vprašanje v povezavi, s projekti, povezanimi z okoljem. Učence bi lahko vprašali, katere 

projekte in aktivnosti, povezane z okoljem poznajo in v katere so vključeni ali bi se želeli 

vključiti. Prav tako pa bi učenci lahko predlagali svoje lastne zamisli aktivnosti, povezane 

z okoljem. Na ta način bi lahko izvedeli, kaj učence zanima in jih motivira. 

 

Raziskavo, ki smo jo izvedli v okviru magistrskega dela, bi lahko nadgradili z raziskavo, 

v kateri bi preverjali, na kakšen način samoučinkovitost vpliva na druge aktualne teme, 

ki se posameznemu učitelju zdijo pomembne. Po drugi strani pa bi lahko pripravili 

aktivnosti, ki spodbujajo rast samoučinkovitosti pri učencih, saj bi na ta način izboljšali 

motivacijo učencev in njihovo pripravljenost za nove izzive, hkrati pa bi se izboljšal tudi 

odnos do okolja, v kolikor bi pripravili aktivnosti na to temo. 
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10 PRILOGE 

10.1 Anketni vprašalnik 

Okolje in jaz 

Pozdravljen/a. Pred tabo je vprašalnik, katerega rezultati bodo uporabljeni v namen 

raziskave v magistrskem delu. Obkroži, kar najbolj velja zate, kjer je 1 – sploh se ne 

strinjam do 5 – popolnoma se strinjam. Podatki so anonimni in zaupni. Tukaj ni 

napačnih ali pravilnih odgovorov! Hvala za sodelovanje. 

Veronika Mihelak_________________________________________________ 

 

Spol: M  Ž       Starost: ___________       razred: 4.    5.    6.    7.    8.    9.  
 

 

           1– sploh se ne strinjam         do      5 – popolnoma se strinjam 
 

1. Lahko se naučim vse, kar smo imeli pri pouku to leto. 1 2 3 4 5 

2. Lahko pridem zadevi do konca, le če se dobro potrudim. 1 2 3 4 5 

3. Če vadim vsak dan, se lahko navadim vsake veščine ali spretnosti. 1 2 3 4 5 

4. 

Ko se odločim za nekaj, kar mi je pomembno, vedno poskušam to 

doseči tudi, če je težje kot sem mislil. 
1 2 3 4 5 

5. Prepričan sem, da bom dosegel cilje, ki sem si jih zastavil. 1 2 3 4 5 

6. 

Kadar se trudim doseči nekaj težkega, raje sproti spremljam svoj 

napredek, kot pa da bi obupal pri delu. 
1 2 3 4 5 

7. Uspešen bom v kateremkoli poklicu, ki si ga bom izbral. 1 2 3 4 5 

8. Uspešen bom v katerikoli šoli, za katero se bom odločil. 1 2 3 4 5 

9. Verjamem, da se trdo delo izplača. 1 2 3 4 5 

10. Moje sposobnosti rastejo z vloženim naporom. 1 2 3 4 5 

11. Verjamem, da se možgani lahko razvijajo kot se mišice. 1 2 3 4 5 

12. Verjamem, da ne glede na to kdo smo, lahko izboljšamo svoj talent. 1 2 3 4 5 

13. Osnovno raven sposobnosti lahko bistveno spremenim. 1 2 3 4 5 

14. Kar se dogaja z okoljem ni moja skrb.  1 2 3 4 5 

15. Zaradi okoljskih problemov nas čaka temna prihodnost. 1 2 3 4 5 

16. Okoljski problemi niso tako veliki. 1 2 3 4 5 

17. Znanost in tehnologija lahko rešita vse okoljske probleme. 1 2 3 4 5 

18. Pripravljen/a sem se odreči dobrinam za rešitev okoljskih problemov. 1 2 3 4 5 

19. Osebno lahko vplivam na to, kaj se dogaja z okoljem. 1 2 3 4 5 

20. Še vedno lahko najdemo rešitve za okoljske probleme. 1 2 3 4 5 

21. Ljudje so preveč zaskrbljeni glede okoljskih problemov. 1 2 3 4 5 

22. 

Okoljski problemi se lahko rešijo brez večjih sprememb v našem 

življenju. 
1 2 3 4 5 

23. Ljudje bi morali bolj skrbeti za varovanje okolja. 1 2 3 4 5 

 



II 

 

1– sploh se ne strinjam         do      5 – popolnoma se strinjam 

 

24. Bogate države so odgovorne za rešitev okoljskih problemov na svetu. 1 2 3 4 5 

25. Mislim, da lahko vsak od nas bistveno prispeva k varstvu okolja. 1 2 3 4 5 

26. Okoljske probleme je treba prepustiti strokovnjakom. 1 2 3 4 5 

27. Optimističen sem glede prihodnosti.  1 2 3 4 5 

28. Živali morajo imeti enako pravico do življenja kot ljudje. 1 2 3 4 5 

29. 

Prav je, da se živali uporabijo v medicinskih poskusih, če to lahko reši 

človeška življenja. 
1 2 3 4 5 

30. Skoraj vsa človekova dejavnost škoduje okolju 1 2 3 4 5 

31. Narava je sveta in jo je treba pustiti pri miru. 1 2 3 4 5 

 

V spodnji tabeli so navedene teme v povezavi z okoljem. Za vsako temo na lestvici 

od 1(sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) obkroži, če bi želel o njej 

izvedeti kaj več. 

            1– sploh se ne strinjam         do      5 – popolnoma se strinjam 
 

32. Ozonski plašč in kako lahko ljudje vplivamo nanj.  1 2 3 4 5 

33. Učinek tople grede in kako se lahko spremeni zaradi ljudi. 1 2 3 4 5 

34. Kaj je mogoče storiti za čist zrak in ohranitev pitne vode. 1 2 3 4 5 

35. 

Kako nam tehnologija pomaga pri ravnanju z odpadki, smetmi in 

kanalizacijo. 
1 2 3 4 5 

36. Kako zaščititi ogrožene vrste živali. 1 2 3 4 5 

37. 

Organsko in ekološko kmetijstvo brez uporabe pesticidov in umetnih 

gnojil. 
1 2 3 4 5 

38. Kako lahko varčujemo z energijo ali jo uporabimo učinkoviteje. 1 2 3 4 5 

39. Novi viri energije iz sonca, vetra, plimovanja, valov itd. 1 2 3 4 5 

40. Prednosti in morebitne nevarnosti modernih metod kmetovanja. 1 2 3 4 5 

41. Kako so ljudje, živali in rastline odvisni drug od drugega. 1 2 3 4 5 

42. Možne nevarnosti sevanja mobilnih telefonov in računalnikov. 1 2 3 4 5 

10.2  Tabela vrednosti Cronbach α koeficienta 

 
 

(Statistics How To, 2019). 


