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Kaj gradi?  
(ang. What's He Building?) 

Tom Waits (1999) 

 

Kaj gradi? 

Kaj za vraga gradi? 

Ima naročnine na tiste revije 

Nikoli ne maha, ko gre mimo 

Nekaj nam skriva  

Sam zase je; Mislim, da vem zakaj ... 

Snel je gugalnico iz pnevmatik s poprovca 

Veste, nima svojih otrok 

Nima psa in 

Nima prijateljev in njegova trata umira 

Kaj pa vsi tisti paketi, ki jih pošilja? 

Kaj gradi? 

S tisto lučjo, obešeno na stopnicah 

Kaj gradi tam? 

Povem vam: ne gradi otroške hišice 

Kaj gradi? 

 

Kaj je tisti zvok izpod vrat? 

Zariva nohte v lesena tla  

In prisegam pri bogu, da sem slišal, kako nekdo nizko stoka 

In še vedno vidim modro luč s TV-ja 

Ima usmerjevalnik in namizno žago 

In ne boste verjeli, kaj je videl gospod Sticha! 

Seveda je strup pod umivalnikom, seveda 

Je pa tudi dovolj formaldehida, da zaduši konja 

Kaj gradi? 

Kaj za vraga gradi? 

Slišal sem, da ima bivšo ženo 

Na nekem mestu, imenovanem Županski prihodki v Tennesseeju 

V Indoneziji je imel svetovalno podjetje 

Toda kaj gradi? 

 

Nima prijateljev, dobi pa veliko pošte 

Stavim, da je preživel nekaj časa v zaporu  

Slišal sem, da je bil sinoči na strehi in signaliziral s svetilko 

In kaj je ta napev, ki ga vedno žvižga? 

Kaj gradi? 

Kaj gradi? 

Imamo pravico vedeti! 
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POVZETEK 
 

Okoljsko ozaveščanje je pomembna komponenta vzgojno-izobraževalnega dela v 

celotni vertikali izobraževanja. Pri tem imajo na stopnji osnovnega izobraževanja 

pomembno vlogo učitelji z didaktičnimi pristopi poučevanja, s katerimi lahko pri 

učencih1 razvijamo in spodbujamo okoljsko ozaveščenost. Pristopi poučevanja pogosto 

ne temeljijo na medpredmetnem povezovanju ali pa je medpredmetno povezovanje 

redko. Vanj bi morala biti vključena tudi likovna vzgoja, ki spodbuja kreativno okoljsko 

razmišljanje in kritičen pogled na svet. Spoznanja, da tradicionalno učenje in poučevanje 

premalo podpirata znanstven način razmišljanja, so privedla do inovativnih pristopov pri 

delu v šoli. To se odraža predvsem pri naravoslovnih vsebinah in tako tudi pri okoljski 

vzgoji.  

Raziskovalen pristop s poudarkom na eksperimentalnem delu spodbuja učence k 

naravoslovnemu izobraževanju, kar izhaja tudi iz rezultatov raziskave TIMSS 2011. Pri 

uvajanju novih pristopov je ključno, da so primerni kognitivni stopnji učencev. Že učenci 

nižjih razredov osnovne šole so sposobni aktivno sodelovati v razpravah in prisluhniti 

drug drugemu. Okoljska vzgoja in z njo povezano okoljsko ozaveščanje nista povezana 

le z naravoslovnimi vsebinami, ampak se navezujeta na vrsto drugih področij, med 

katerimi je tudi likovna vzgoja. Likovna vzgoja prispeva k dinamiki okoljskega 

izobraževanja s čustveno komponento pri učenju, kar privede do ustrezne obravnave in 

spreminjanja odnosa do okoljskih vsebin ter vedenja do okolja.  

Namen raziskave je bil analizirati odnos učencev četrtega razreda osnovne šole do 

okolja in umetnosti ter sposobnosti interakcije učencev med okoljem in umetnostjo. Pri 

tem smo skušali ugotoviti sposobnost učencev za prepoznavanje okoljskih vsebin v 

likovnih delih umetnikov in v lastnih. Na osnovi ugotovljenih stališč učencev do 

zastavljenih problemov je bil razvit inovativni didaktični pristop poučevanja okoljskih 

vsebin z likovno umetnostjo (OVLU2), ki je zasnovan na medpredmetnem povezovanju. 

Pristop poučevanja OVLU je bil izveden v šoli pri učencih eksperimentalne skupine, 

rezultati so bili analizirani in ovrednoteni.  

Z okoljsko umetnostjo lahko učenci v lastnih likovnih delih reflektirajo socialna in 

okoljska vprašanja, ki zadevajo celotno skupnost. Nekateri raziskovalci menijo, da 

umetnost kot dejavnost lahko predstavlja most med nami samimi in naravo, za kar ima 

pomembno vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu tudi okoljska umetnost, saj lahko 

z likovnim udejstvovanjem učenci razvijajo kritično mišljenje do okolja, posegov 

                                                           
1 V disertaciji se moška samostalniška oblika uporablja kot nevtralna in se nanaša na oba spola. 
2 OVLU je poimenovanje inovativnega didaktičnega pristopa poučevanja naravoslovja z likovno umetnostjo 

in se v nadaljevanju disertacije uporablja kot pristop poučevanja OVLU. 
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človeka v okolje in postajajo bolj odgovorni prebivalci sveta. Umetnostna vzgoja skupaj 

z likovno in okoljsko vzgojo spodbuja razmišljanje o načinu življenja v sodobnem svetu 

in posledicah tega načina življenja na okolje, v katerem živimo. Povezovanju okoljskih 

vsebin s kreativnimi likovnimi vsebinami je potrebno nameniti večji pomen in pozornost, 

saj ima vrsto pozitivnih socialnih vidikov.  

Rezultati raziskave s 154 učenci četrtega razreda v dveh skupinah (eksperimentalna 

in kontrolna) kažejo, da ima način poučevanja pomemben vpliv pri spodbujanju okoljske 

ozaveščenosti in pri povečanju stopnje pozitivnega odnosa in vedênja do okolja ter tudi 

na večje znanje okoljskih in likovnih vsebin učencev.  

Učenci eksperimentalne skupine, ki so izbrane okoljske in likovne vsebine usvajali z 

za raziskavo razvitim pristopom poučevanja OVLU, so dosegli statistično značilne 

razlike v okoljskem in likovnem znanju, pri ozaveščenosti, odnosu in vedênju do okolja, 

kar pa se odraža tudi pri povprečno višjih ocenah likovnih del. Iz likovnih del učencev 

eksperimentalne skupine je razvidno, da so dosegli višjo stopnjo občutljivosti do okolja 

in v svojih delih uspeli na primeren način prikazati tudi okoljski motiv. Preko likovnega 

ustvarjanja so učenci obeh skupin spoznavali tudi mehanske in druge lastnosti odpadnih 

snovi ter piktograme za recikliranje. Učenci eksperimentalne skupine so bili statistično 

uspešnejši tudi pri prepoznavanju okoljske umetnosti v likovnih delih umetnikov. 

 

 

Ključne besede: okoljska ozaveščenost, odnos in vedênje do okolja, likovna 

umetnost, okoljska umetnost, kolaž, medpredmetno povezovanje, didaktični pristop 

poučevanja  
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SUMMARY 
 

Environmental awareness is an important component of education in the entire 

educational vertical. At the level of primary education, teachers play an important role 

in didactic approaches of teaching, with which we can develop and promote 

environmental awareness in pupils. Teaching approaches are often not based on cross-

curricular integration, or cross-curricular integration is rare, but should include art 

education that encourages creative environmental thinking and a critical view on the 

world. The realization that traditional learning and teaching /do not support/give too little 

support to the scientific way of thinking has led to innovative approaches in school work. 

This is reflected primarily in science content and thus also in environmental education. 

The research approach with an emphasis on experimental work encourages pupils for 

science education, which also follows from the results of the TIMSS 2011 survey. When 

introducing new approaches, it is crucial that they are appropriate to pupils’ cognitive 

levels. Already lower primary school pupils are able to actively participate in discussions 

and listen to each other. Environmental education and related environmental awareness 

are not only related to science content but relate to a number of other areas, including art 

education. Art education contributes to the dynamics of environmental education with 

an emotional component in learning, which contributes to the appropriate treatment and 

change of attitudes towards environmental content and behavior towards the 

environment. 

The purpose of the research was to analyze the attitude of fourth-grade primary school 

pupils towards the environment and art and the ability of pupils to interact between the 

environment and art. We tried to determine the ability of pupils to recognize 

environmental content in the works of art of artists and in their own work. Based on the 

pupils' attitudes towards the set problems, an innovative didactic approach of teaching 

environmental contents through fine arts (ECTA) was developed, which is based on 

interdisciplinary connections. ECTA approach was carried outin school with pupils of 

the experimental group, the results were analyzed and evaluated. 

Through environmental art, pupils can reflect on social and environmental issues 

affecting the entire community in their own artwork. Some researchers believe that art 

as an activity can be a bridge between ourselves and nature, for which environmental art 

also plays an important role in the educational process, as through art activity pupils can 

develop critical thinking about the environment, human interventions in the environment 

and become more responsible inhabitants of the world. Art education, together with art 

and environmental education, encourages thinking about the way of life in the modern 

world and the consequences of this way of life on the environment in which we live. 
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Linking environmental content with creative art content /requires/must be given more 

importance and attention, as it has a number of positive social aspects. 

The results of a survey in two primary schools with 154 fourth-graders in two groups 

(experimental and control) show that teaching with the ECTA approach has a positive 

impact on promoting environmental awareness and increasing the level of positive 

attitudes and behavior towards the environment as well as a greater knowledge of 

environmental and art content seen in the pupils of the experimental group. 

The pupils of the experimental group achieved statistically significant differences in 

environmental and artistic knowledge, and in awareness of the attitude and behavior 

towards the environment, which is also reflected in the generally higher grades for their 

works of art. It is evident from the artworks of the pupils of the experimental group that 

they achieved a higher level of sensitivity to the environment and managed to show the 

environmental motif in an appropriate way in their works. Through artistic creation, the 

pupils of both groups also learned about the mechanical and other properties of waste 

materials and pictograms for recycling. The pupils of the experimental group were also 

statistically more successful in recognizing environmental art in artists' works of art. 

 

 

Key words: environmental awareness, attitude and behavior towards the 

environment, works of fine art, environmental art, collage, cross-curricular integration, 

didactic approach to teaching   
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Naravni sistemi v bodoče ne bodo sposobni zadovoljiti človeških potreb (WHESA, 

2016), kažejo pa se tudi konflikti zaradi grozečega pomanjkanja zemljišč in energetskih 

virov (Meyfroidt, Lambin, Erb in Hertel, 2013). Potrebna je temeljita opredelitev 

modelov socialno-ekonomskega razvoja in zahtev za preživetje populacije (Sachs, 

1999). Velik je pomen izobraževanja za spodbujanje znanja, odnosov in vedênja, da bi 

omogočili enake možnosti razvoja in dostopa do naravnih virov znotraj še sprejemljivih 

omejitev za okolje. Za dosego tega cilja je treba spremeniti epistemološke in 

metodološke pogoje, ki usmerjajo znanstvena spoznanja za namene razvoja in hkratnega 

zmanjšanja človekovega vpliva na okolje in naravo. Pedagogi, psihologi, sociologi, 

antropologi in drugi opozarjajo na šibke točke tradicionalnega poučevanja naravoslovja, 

ki se osredotoča predvsem na disciplinaren pristop pri poučevanju, ki usmerja učence k 

faktografskemu znanju (Colucci-Gray, Perazzone, Dodman in Camino, 2012; Pedretti, 

2014).  

 

V naravoslovnem izobraževanju je potrebno izhajati iz povezav v naravi, ki se 

prepletajo in dopolnjujejo ter poučevati naravoslovje z interdisciplinarnimi pristopi in z 

medpredmetnim povezovanjem. Tak pristop poučevanja pomeni za učitelje več priprav 

na učne ure. Osnovnošolski učitelji lahko z interdisciplinarnim pristopom poučevanja 

učencem pokažejo povezave med različnimi disciplinami ter hkrati razlike med njimi. 

Koncept interdisciplinarnega poučevanja naravoslovja se je iz Združenih držav Amerike 

širil po svetu vse od začetkov 1942, ko je bila izdana knjiga o osemletni študiji 

poučevanja, v katero je bilo vključenih trideset srednjih šol (Akins in Akerson, 2002). 

Ena prvih raziskav, ki je potekala osem let, je bila izvedena s strani Education Assotiation 

v ZDA in je pokazala, da so učenci, ki so vključeni v interdisciplinarne programe 

poučevanja, uspešnejši v standardiziranih preizkusih znanja kot njihovi vrstniki v 

tradicionalnem programu (Aiken, 1942), podobno je pokazala tudi raziskava Urbančiča 

(2012). Raziskave in priporočila, dani s strani National Council of Mathematics (NCTM, 

1994), so pokazali, da kurikul, organiziran okoli tem in problemov, prispeva k 

prikazovanju in razumevanju procesov v realnem življenju. Raziskave so tudi pokazale, 

da je interdisciplinarni pristop, ne glede na osnovni predmet poučevanja, koristen tako 

za učence z bralnimi težavami (Gaskins in Guthrie, 1994) kot tudi za nadarjene učence 

(Vars in Rakow, 1992) in povprečne učence. Nikitina (2006) pri interdisciplinarnem 

izobraževanju raziskuje tri pristope, in sicer na osnovi konteksta, koncepta in reševanja 

zastavljenih problemov. Kontekstualizacijo razlaga kot vključevanje znanj zgodovine, 

kulture, filozofskih vprašanj in osebnih izkušenj. Konceptualizacija je povezovalna 

strategija med matematičnim in znanstvenim razmišljanjem preko podatkov in teorij. S 

povezovanjem vseh treh pristopov so učenci primorani uporabiti in povezati znanja pri 

reševanju nalog in problemov ter jih povezati z realnim življenjem. 
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Učitelji v poučevanje premalo vključujejo okoljske vsebine. Raziskovalci Univerze 

Maryland (UMSRC, 2000) so ugotovili, da je glavni vzrok predvsem v neustreznosti 

kurikula. Učni načrt in obseg vsebine sta učiteljem glavni oviri, da okolje dojemajo 

predvsem kot prostor za izvajanje aktivnosti, ne pa kot povezovalni element (Lane in 

Wilke, 1994). Simmons (1989) pojasnjuje, da učitelji okolje dojemajo kot primeren 

prostor predvsem za poučevanje naravoslovnih predmetov in rekreacijo. To kaže na 

pomanjkanje ozaveščenosti o potencialu uporabe lokalnega okolja za pridobivanje 

vsakodnevnih življenjskih izkušenj. Zaradi pomanjkanja interdisciplinarnih učbenikov 

učitelji pogosto vlagajo veliko časa in truda v priprave za izvajanje aktivnejših oblik dela, 

v zbiranje gradiva in načrtovanje učnih vsebin za okoljsko ozaveščanje (Wade, 1996). 

Kljub omenjenim oviram nekateri učitelji kot osnovo za poučevanje naravoslovja 

uporabljajo okoljske vsebine. Za namene naravoslovnega izobraževanja namenjajo 

naravoslovne dneve, projektne tedne in šole v naravi. Ravno šole v naravi so pogost 

primer dobre prakse interdisciplinarnega poučevanja naravoslovja. 

 

Likovno ustvarjanje ima, kot ena najstarejših človekovih dejavnosti, veliko 

komunikacijsko moč, saj s pomočjo umetnosti lahko vplivamo na ljudi, jih izobražujemo 

in izzivamo. Že iz časov jamskega človeka je vidno, kako pomembno vlogo je imelo 

okolje za človeka, saj so že takrat po stenah risali svoj življenjski prostor, predvsem živali 

in lov nanje. Okolje je od nekdaj predmet človekovega občudovanja in zato tudi tema 

številnih slik, fotografij in filmov. Zgodovinsko gledano je imela slika vedno večji vpliv 

kot beseda, saj vsaj do renesanse večina prebivalstva ni bila bralno pismena. Cerkveni in 

posvetni vladarji so, za lepšanje stanovanj in za pripovedovanje biblijskih besed, 

uporabili moč slik (freske), ki so pogostokrat prikazovale tudi krajine, torej okolje, v 

katerem so ljudje bivali. ''Umetnost, kot pomemben del kulture sicer tudi temelji na 

ohranjanju dobrih izkušenj, predvsem pa odkriva in predlaga nove, alternativne poglede 

na svet in življenje. Likovno izobraževanje omogoča mladim eksperimentiranje s 

prostorom in si prizadeva pretvarjati védenje v vedênje. Ta mala razlika v naglasu je 

tista, ki je aktualna tudi v razpravah o trajnostnem razvoju: ko je vedenje o naših vplivih 

na okolje že precejšnje, a še ni prave volje (filozofije, zgledov) za temu ustrezno 

vedenje.'' (Frelih, 2011, str. 43).  

 

Likovna dejavnost je v vrtcu in osnovni šoli priprava na človekovo delovanje v 

prostoru, z njo si učenci gradijo paralelni svet, v katerem je vse mogoče in v katerem 

lahko preizkušamo svoje zamisli. Ravno ta paralelni svet, domišljija, nam da nastavke 

konceptnega razmišljanja, predvidevanja, predstavljanja in načrtovanja dejanj v 

realnosti. Likovna vzgoja otrokom omogoča, da si v domišljiji, nato pa na papirju, z glino 

in drugimi materiali, sadijo svoj ekološki vrt. Gre za metaforo, ki pa se kmalu pokaže za 
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realno, še posebno, če otroke na njihovo ustvarjanje pripravimo s pogovorom, ogledom 

risanega filma, branjem prispevkov o odpadnih snoveh, o pomenu ekološkega 

sonaravnega delovanja človeka. Kasneje pri likovnem pouku lahko otroci iz zbranih 

odpadnih snovi izdelajo svoje domišljijske živali, rastline in igrače. V tem pogledu gre 

torej za okoljsko-umetniško delovanje, za eko-umetnost ali likovno reciklažo, ki 

združuje likovno dejavnost z okoljskim izobraževanjem v smislu ekološkega 

ozaveščanja, ohranjanja narave in trajnostnega, sonaravnega delovanja človeka. Likovna 

vzgoja ponuja dinamičen način povečanja pomena okoljskih vsebin (Inwood, 2007). 

Učenci ob likovnem ustvarjanju na okoljsko tematiko podoživijo pozitivno dojemanje 

okolja. Iz raziskave Zhang in ostali (2013)3 lahko sklepamo, da umetniško ustvarjanje 

vpliva pozitivno na okoljsko ozaveščenost in hkrati prispeva k manjšim obremenitvam 

okolja.  

 

Razvijanje kritičnega mišljenja prispeva k spremembi odnosa učencev, kar omogoča 

razvoj različnih stališč do okoljske problematike (Chung, 2007). Uničevanje habitatov, 

zmanjševanje biotske pestrosti, onesnaževanje zraka, vode in tal so le najbolj 

izpostavljeni okoljski problemi, ki se najpogosteje obravnavajo pri izobraževanju o 

okolju in pri okoljskem ozaveščanju (Desai in Chambers, 2007). Na področju okoljskega 

ozaveščanja imajo umetniki veliko možnosti, da ustvarjajo inštalacije in likovna dela, s 

katerimi poskušajo opozarjati na možnosti, da se posameznik aktivneje vključuje v 

reševanje okoljskih problemov (Inwood, 2010). Vizualni umetniki, kot so Joseph Beuys, 

Mierle Laderman-Ukeles, Mel Chin, Vik Muniz, Matej A. Vogrinčič in mnogi drugi, s 

svojimi deli opozarjajo na prekomerno onesnaževanje s strani potrošniške družbe, pa naj 

bo to z oblačenjem hiše v stara odvržena oblačila ali likovna dela iz odpadkov.  

 

''Pri širjenju prostora ozaveščenosti o vprašanjih trajnostnega razvoja vidim velik 

pomen tako filozofije kot tudi umetnostne vzgoje. Prva v izobraževalnem procesu 

mladega človeka izziva k poglobljenemu razmisleku o najrazličnejših vidikih življenja 

in doživljanja v spremenjenih ekološko-socialnih okoliščinah, druga pa ga usmerja k 

empatiji, čustvenemu doživljanju resničnosti in izražanju človeškega bitja, sposobnosti 

in pripravljenosti na realnost pogledati z zornega kota drugih. Na ta način lahko 

postanejo etične premise trajnostnega razvoja vrednota za celo življenje.'' (Kavčič, 2011, 

str. 10). Izobraževanje v konceptu trajnostnega razvoja z interdisciplinarnim pristopom 

poučevanja lahko povezuje več ravni, katerih glavni nosilci so pedagogi, ki lahko tudi s 

                                                           
3 V članku avtorji predstavljajo znanstvene raziskave na področju koristi narave (objektivna in subjektivna 

lepota, psihološki efekt lepote in individualne razlike v dojemanju naravne lepote. V prispevku predstavljajo 

štiri raziskave. 
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svojim zgledom vplivajo na okoljsko ozaveščenost učencev. Umetnostna vzgoja ima 

velik motivacijski pomen za radovednost, raziskovanje sveta in življenja, za življenje v 

skladu s smernicami trajnostnega, sonaravnega in vzdržnostnega življenja.  

 

Filmi, kot je Waste Land (Walker in Jardim, 2010), prikazujejo stanje potrošništva, ki z 

odpadki 300 000 prebivalcev dnevno polni največje brazilsko odlagališče Jardim 

Garmacho pri Sao Paulu, ki je hkrati tudi največje odlagališče na svetu. Istočasno film 

prikazuje brazilskega umetnika Vika Muniza, ki na odlagališču, skupaj z delavci 

smetišča, ustvarja likovna dela iz odpadkov. Vik Muniz kot predstavnik ''Trash Art'' 

umetnikov z razstavljanjem svojih del deluje tudi kot pedagog, saj obiskovalcem razstav 

ponuja nov pogled na odpadke kot materiale za likovno ustvarjanje. Iz likovnih del 

''Trash Arta'' izhaja sekundarna uporaba odvrženih stvari, ki so svojemu prvotnemu 

namenu odslužile. Novejših predstavnikov ''eko'' smeri v umetnosti je vedno več, med 

vidnejšimi, ki v galerijo dobesedno preneseta kup smeti, a ga subtilno dodelata tako, da 

ima senca na steni želeno formo, sta Tim Nobel in Sue Webster. S svojimi inštalacijami 

in slikami svet opozarjata na probleme onesnaževanja. 

 

Lepota narave v širšem pomenu vključuje znanstveno zanimive podatke, podobno kot 

lepota umetniških del, ki jih ohranjamo v galerijah kot del nacionalne in globalne 

kulturne vrednosti. Lepota narave se nanaša na čustvene dražljaje posameznika, ki je bolj 

ali manj okoljsko naravnan in hkrati vezan na izkušnje v naravi. Iz izkušenj, ki jih ima 

posameznik v naravi, izhaja tudi likovno teoretska zmožnost opisovanja estetike narave. 

''Ustvarjanje'' lepote narave je odvisno od fizičnega obstoja posameznih elementov 

narave (drevje, gore, jezera in reke …). Ljudje imamo prirojeno afiniteto do narave, kar 

je povezano s prijaznostjo in sočutjem do drugih (Zhang, Piff, Iyerb, Koleva in Keltner, 

2013; Kellert, 2010; Rolston, 2002). Pozitivno dojemanje narave, okolja, se nemalokrat 

uporablja ali celo zlorablja za oglaševanje številnih izdelkov. Ti izdelki bodisi nosijo 

atribute ali podobe narave in nas na nezavedni in osebni ravni spomnijo, da je sprehod 

po gozdu, pohodništvo, uživanje ob morju in podobno nekaj lepega (Hartmann in 

Apaolaza, 2013). Človeku lasten je tudi pozitiven odnos do likovnega ustvarjanja 

(risanje, slikanje, kiparjenje idr.) (Luehrman, 2002). 

 

Naravovarstvo in okoljevarstvo sta povezana, a nista sopomenki. ''Naravovarstvo 

gledamo predvsem kot prizadevanje za človekov spoštljivi in odgovorni odnos do 

narave.'' (Anko, 2011, str. 6). Definicija okoljevarstva je v SSKJ zapisana z naslednjim 

geslom: ''okoljevarstvo -a s (ȃ); prizadevanje, da se ohrani naravno okolje: področje 

okoljevarstva; spodbujati ozaveščanje ljudi o okoljevarstvu; okoljevarstvo in ekologija''; 

naravovarstva pa z geslom: ''naravovarstvo -a s (ȃ); dejavnost, prizadevanje za varstvo 

narave: ukvarjati se z naravovarstvom; naloge naravovarstva; predstavniki društva za 

naravovarstvo.'' (SAZU, 2018).  
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Naravovarstvo in okoljevarstvo imata skupno izhodišče v zmanjševanju človekovega 

vpliva na okolje in naravo, saj si slednjo od industrijske revolucije na prelomu 19. stoletja 

vedno bolj lastimo. Okoljevarstvo je pojem, v katerega je vključeno tudi varovanje 

družbenega okolja in ima zaradi antropocentričnostih manjšo širino kot naravovarstvo. 

Pri slednjem gre predvsem za dolgoročno ohranjanje naravnih vrst in njihovih bivališč 

ter tudi procesov v ekosistemih. Vsekakor ta dva pojma, s katerima opisujemo varovanje 

narave in okolja, lahko delujeta kontradiktorno, primer so recimo poplavna območja. 

Kontradikcija se kaže v tem, da je z regulacijo vodotoka in ureditvijo struge zavoljo 

varovanja okolja (v tem primeru človekovega okolja, življenjskega prostora) poseženo v 

naravno delovanje ekosistema, saj s posegom uničimo habitate rastlin in živali, ki živijo 

in preživijo le na poplavnih območjih.  

 

Narava je, kot je zapisano v Zakonu o varstvu okolja (ZVO), ''celota materialnega 

sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih ter soodvisnih delov in procesov. 

Človek je sestavni del narave.'' (ZVO-1-UPB1, 2006) Okolje pa je ''tisti del narave, 

kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. Naravno okolje je sestav 

prvobitne in po človeku preoblikovane narave. Življenjsko okolje je del okolja, kjer je 

vpliv na človeka neposreden. Grajeno in drugo tehnično okolje je po tem zakonu del 

okolja le kot dejavnik sprememb okolja.'' (ZVO-1-UPB1, 2006). Z vidika varstva okolja 

je merilo vseh ravnanj in norm, zapisanih v zakonu, najprej človek. Varstvo okolja je 

izrazito antropocentrično usmerjena dejavnost.  

  

Novo stoletje je prineslo pomembne spremembe tudi na področju učnih metod. 

Pedagogika dvajsetega stoletja se razlikuje od pedagogike enaindvajsetega stoletja. V 

slednjem je prišlo do številnih sprememb v razvoju šolstva, v katerem je opazen pojav 

''internetizacije'' družbe in prodor digitalnih tehnologij tudi v poučevanje in učenje. 

Sodobna generacija šolarjev je znana pod imenom digitalna, socialno digitalna in 

generacija Z. V spominu, pozornosti in razmišljanju digitalne Z generacije se dogajajo 

spremembe, saj dostopnost informacij že od zgodnjega otroštva spreminja strukturo 

mnemotehničnih procesov. Povprečno trajanje pozornosti današnjih učencev v 

primerjavi z učenci izpred 10-15 let se je desetkrat zmanjšalo. Nov pojav je razmišljanje 

o posnetkih, in temelji na obdelavi fragmentov vizualnih slik, ne pa na povezavah logike 

in besedila (Landøy, Popa in Repanovici, 2019; Mynbayeva, Sadvakassova in 

Akshalova, 2018; Candrasekaran, 2014). Za spremembo učnih metod je značilen prehod 

od pridobivanja znanja z branja in učiteljevega verbalnega predstavljanja k vizualnemu 

in digitalnemu. Digitalne tehnologije spreminjajo naš način življenja, načine 

komunikacije in razmišljanja, pa tudi naše občutke, socialne veščine in vedenje. 

Visokotehnološko okolje z računalniki in pametnimi telefoni preoblikujejo človeške 
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možgane. Poleg digitalizacije so se zgodile tudi teoretične spremembe v didaktiki in 

pedagogiki, ki se je iz "znanosti o vzgoji, poučevanju in učenju" preoblikovala v "znanost 

o vzgoji in izobraževanju", pri čemer vzgoja v širšem pedagoškem smislu zajema vpliv 

družbe na pripravo mlajše generacije za življenje. Pedagogika enaindvajsetega stoletja 

je obseg izobraževanja  razširila, uvedeni so bili kompetenčni in osebnostno naravnani 

pristopi (Mynbayeva, Sadvakassova in Akshalova, 2018; Juuti, Lavonen, Uitto in 

Meisalo, 2010). 

 

''Ob uporabi različnih učnih metod se odraža temeljna dinamika pouka in značilnosti 

pouka v veliki meri določa učitelj prav z izbiro učnih metod.'' (Valenčič Zuljan in Kalin, 

2020, str. 7) Učne metode ne določajo le dinamike med učiteljem in učenci, temveč tudi 

dinamiko in odnos med učenci ter dinamiko vseh udeleženih v učnem procesu do učnega 

procesa in obravnavane snovi. Pri izbiri primerne metode poučevanja in/ali kombinaciji 

različnih metod je potrebno biti pozoren na značilnosti učencev, njihovih sposobnosti, 

predznanj, izkušenj in interesov (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020). 

 

Na podlagi preučenih različnih pristopov poučevanja ki so v uporabi po svetu in doma 

ter vsebinske analize učnih načrtov (UN) naravoslovja in tehnike in likovne umetnosti je 

nastal inovativni didaktični pristop poučevanja okoljskih vsebin z likovno umetnostjo 

(OVLU). Za pristop je značilna kombinacija več metod poučevanja, in sicer: problemsko 

in projektno zasnovan pouk z verbalnimi učnimi metodami in z raziskovalnim ter 

hevrističnim pristopom, ki sodita med operacijsko-praktične učne metode (učna metoda 

raziskovanja in učna metoda praktičnih del). Medpredmetna povezava naravoslovja in 

tehnike z likovno umetnostjo je osnova okoljskega ozaveščanja izvedenega pristopa 

poučevanja OVLU.  
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Aristotel (Prev. 2010) je v VIII. knjigi Politika4 pisal o pomembnosti splošne 

izobrazbe in predmetov, ki naj bi jih vsebovala. Šolsko izobrazbo sta že v njegovem času 

sestavljali dve stopnji, in sicer nižja in višja. Med splošne predmete je uvrstil branje in 

pisanje, gimnastične vaje, glasbo5 in risanje, slednja na nižji stopnji izobrazbe. Na višji 

stopnji so imeli posebno vlogo predmeti retorika matematika, astronomija in 

naravoslovje. Kombinacija umetniških in intelektualnih predmetov je torej že v času 

antične Grčije nujna za razvoj posameznika, imenovanega izobražen ''svobodni Grk''. V 

osnovnem izobraževanju se je vse do današnjih dni obdržalo kar nekaj predmetov, ki so 

del splošne izobrazbe (VIII.1., 1337 a). 

 

Na rimski izobraževalni sistem so močno vplivali Grki, zlasti po različnih vojaških 

osvajanjih na grškem vzhodu. Rimski učenci so se učili podobne vsebine kot grški, 

pogosto so jih izobraževali grški sužnji. Rimski sistem je bil v glavnem osredotočen na 

učenje govora (retoriko), prava, dostojanstva in resnosti (gr. Gravitas). Za nadaljnje 

izobraževanje pa so morali rimski učenci v Grčijo študirat filozofijo. Rimska vzgoja in 

izobraževanje sta imela največji vpliv na razvoj izobraževalnih sistemov v celotni 

zahodni civilizaciji.  

 

Srednjeveško izobraževanje (4. do 13. stoletje) je bilo redko namenjeno nižjim slojem, 

ti so se učili predvsem spretnosti, potrebnih za obvladovanje obrti. Otroci plemičev in 

tisti v oskrbi samostanov pa so bili deležni institucionalnega izobraževanja v 

samostanskih šolah (lat. Scholae monasticae), ki je temeljilo na branju in pisanju 

latinščine, retoriki, matematiki in naravoslovju ter likovni umetnosti.  

 

V času med 14. in 17. stoletjem so v mestih nastajale šole, katerih temelji so segali v 

staro Grčijo in Rim. Učenci so usvajali predvsem znanja s področja glasbene umetnosti, 

družabništva v smislu spremstva dam, raznih družabnih iger in predvsem klasičnih 

jezikov (grščine in latinščine). Med predmeti je mogoče zaslediti tudi filologijo, 

filozofijo, zgodovino, geografijo in naravoslovje.  

Italijan Guarino Veronese (1374-1460) je bil prvi, ki je v 15. stoletju izobraževanje 

razdelil v tri sklope, in sicer osnovnošolsko (1. sklop), v katerem so se učili branja in 

nastopanja, gimnazijsko (2, sklop) in višješolsko (3. sklop), v katerem je prevladovalo 

                                                           
4 Aristotel (Prev. 2010) v Politiki tudi zapiše, da mora biti izobraževanje javno, javno dostopno in enako za 

vse. Aristotel je poleg Politike napisal razpravo o izobraževanju (Nikomahova etika), v kateri je širše zajel 

telovadbo, risanje, glasbo in literaturo.  
5 V Politiki se najbolj resno ukvarja z umetnostjo, predvsem z glasbo, ki naj bi bila omejena le na tri leta na 

nižji stopnji izobraževanja. Zapiše tudi več nivojev uporabe glasbe za različne namene, in sicer za vojaške 

namene in zabavo. (Aristotel, Prev. 2010) 
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učenje retorike in klasičnih jezikov. Ob koncu 17. stoletja so učenci v osnovnem sklopu 

usvajali znanja, kot jih je postavil Comenius, in sicer religijo, branje in pisanje, osnovno 

matematiko, zgodovino, geografijo, naravoslovje, glasbo in umetnost (umetnostno obrt).  

 

V 18. stoletju so učenci usvajali znanja iz različnih predmetov, ki so temeljili na 

antičnih grških in rimskih ter večine v renesansi razvitih predmetov. Osnovnošolsko 

izobraževanje se je iz šestih razširilo na osem do devet let (Ipfling in Thomas, 2018; 

Gvelesiani, 2013; Too, 2001). Predmeti, ki so se poučevali v 18. stoletju, so se prenesli 

tudi v 19. in 20. stoletje, a se je dotedanje znanstvene dosežke in odkritja postopoma 

dodajalo. Vse bolj pomembno je postajalo tehniško izobraževanje, ki je služilo namenu 

industrializacije, razvoju novih tehnologij in materialov (Ipfling in Thomas, 2018). 

 

V 21. stoletju so spoznanja, da tradicionalno učenje in poučevanje premalo podpirata 

znanstveni način razmišljanja, privedla do inovativnih pristopov pri delu v šoli (Kozina, 

Svetlik in Japelj Pavešić, 2012). To se odraža predvsem pri naravoslovnih vsebinah in 

tudi pri okoljski vzgoji (Llewellyn, 2004). Raziskovalni pristop s poudarkom na 

eksperimentalnem delu je bistven pri naravoslovnem izobraževanju (Kozina, Svetlik in 

Japelj Pavešić, 2012). Pri uvajanju novih pristopov je ključno, da so primerni kognitivni 

stopnji učencev. Učenci nižjih razredov osnovne šole so sposobni aktivno sodelovati v 

razpravah in prisluhniti drug drugemu, učenci višjih razredov pa so že sposobni reševanja 

kompleksnejših nalog in problemov (Danish in Enyedy, 2006). Vsebine naravoslovnih 

predmetov se na različnih stopnjah šolanja širijo in dodajajo se jim izbirne vsebine iz 

okoljske vzgoje. Umetnost, tako glasbena kot likovna, ostaja del splošno izobraževalnih 

predmetov. 

 

Okoljska vzgoja in z njo povezano okoljsko ozaveščanje se navezujeta na 

naravoslovne vsebine in na vrsto drugih področij, med katerimi je tudi likovna umetnost 

(Akins in Akerson, 2002). Okoljska vzgoja in okoljsko ozaveščanje razvijata sposobnost 

razumevanja in razmišljanja o vprašanjih, s katerimi se srečujemo v sodobnem svetu. 

Ključno zanju je prepoznavanje in razumevanje okoljskih problemov ter sposobnost 

oblikovanja alternativnih rešitev. Pri iskanju rešitev izhajamo iz konkretnih življenjskih 

okoliščin, kar spodbuja učence, da iščejo lastne odgovore. Pogled na naravo kot del 

našega dojemanja okolja opredeljuje odnos do narave, prostora in okolja. Ta odnos 

vpliva na razvoj posameznikove okoljske etike. Pri obravnavi okoljskih vsebin je treba 

izhajati iz otrokovih izkušenj, vrednot in odnosa do okolja. Okoljske vrednote so odvisne 

predvsem od izkušenj v zvezi z naravo v ranem otroštvu, okoljskih vrednot družine, 

vzornikov, prijateljev in učiteljev ter od izobraževanja. Odnos do okolja lahko 

opredelimo kot dolgoročno pozitivno ali negativno čustvo do posamezne zadeve, objekta 
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ali okolja kot celote. Odnos do okolja oblikujejo znanje, vrednote in čustvena vpletenost, 

kar vodi v okoljsko ozaveščenost (Kollmuss in Agyeman, 2002). V Beli knjigi o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek & Metljak, 2011) je poudarjen pomen 

uvajanja spoznanj trajnostnega razvoja ter strategij in pristopov, ki omogočajo trajnostni 

in hkrati vzdržni odnos do naravnih dobrin ter do uvajanja novih, čistejših in okolju 

prijaznejših tehnologij, ki prispevajo k manjši ogroženosti narave (ekosistemov) in 

vodijo do izboljšanja stanja družbe in posledično tudi narave. 

 

Likovna umetnost k dinamiki okoljskega izobraževanja prispeva s svojo čustveno 

komponento. To se kaže v obravnavi in spreminjanju odnosa do okoljskih vsebin ter 

ravnanja z okoljem (Orr, 1992). Povezava okoljskih vsebin z likovno vzgojo se odraža 

tudi v uporabi odpadnih materialov za snovanje likovnih del, kar je Frelih (2011) 

definiral kot likovno recikliranje. Za učence je umetnost pomembna predvsem pri 

spoznavanju različnih kultur in okolij (Gablik, 1991; Holmes, 2006; Spaid, 2002; 

Weintrsub, 1996). Z likovno reciklažo in umetniškim udejstvovanjem lahko učenci bolj 

poglobljeno razmišljajo o socialnih in okoljskih vprašanjih, ki nujno zadevajo celotno 

skupnost (Graham, 2007). Pionir okoljskega ozaveščanja John Dewey (1938) trdi, da 

umetnost kot dejavnost lahko predstavlja most med človekom in naravo. Nazoren primer 

okoljskega ozaveščanja so umetniki, ki skušajo s svojimi likovnimi deli opozarjati na 

aktivnejše vključevanje posameznikov in skupin v reševanje okoljskih problemov ter 

tako pokazati možnosti sonaravnega in trajnostnega načina življenja (Inwood, 2010). Z 

umetniškimi deli opozarjajo na prekomerno onesnaževanje kot posledico življenjskih 

navad sodobne potrošniške družbe.  

 

V 60. letih prejšnjega stoletja je vrsta umetnikov povezovala svoja dela s krajino z 

namenom večjega ozaveščanja o procesih v naravi (Boetzkes, 2015; Neperud, 1997; 

Matilsky, 1992). Istočasno so se začela umetniška gibanja, znana pod nazivi Land Art, 

Landscape Art, Earth Works in Environmental Art (okoljska umetnost). Slednja v osnovi 

vsebuje do sedaj znane oblike ustvarjanja v naravi ter tudi umetniška dela, ki jasno kažejo 

na okolje, okoljske in klimatske spremembe (Enríquez-de-Salamanca, Díaz-Sierra, 

Martín-Aranda in Santos, 2017; Thornes, 2008). 

 

Z likovno in okoljsko vzgojo motiviramo ljudi, da začnejo razmišljati o načinu 

življenja in njegovih posledicah za okolje (Kavčič, 2011). Povezovanju okoljskih vsebin 

s kreativnimi likovnimi vsebinami je treba nameniti večji pomen in pozornost. Ta preplet 

ima vrsto pozitivnih socialnih vidikov in lahko odigra pomembno vlogo v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Učenci lahko z likovnim udejstvovanjem razvijajo kritično 

mišljenje do okolja in postajajo odgovornejši (Song, 2012; Dankert, 2010). Likovno 
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ustvarjanje je ključno za razvoj kritičnega mišljenja do okolja in za povezovanje znanj, 

ki jih učenci potrebujejo za razumevanje naravnih, kakor tudi kulturnih in antropoloških 

pojavov. Učenci lahko z umetniškim ustvarjanjem istočasno raziskujejo sonaravnost 

(ang. sustainibility) ter medkulturne povezave. Pomembna vprašanja današnjega časa 

lahko spoznavajo in povezujejo z naravo, prostorom in kulturo ter jih upodabljajo v 

likovnem udejstvovanju (Burke G. , 2016). 
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1.1 OKOLJSKA OZAVEŠČENOST, ZNANJE, ODNOS IN VEDÊNJE 

DO OKOLJA IN OKOLJSKA OBČUTLJIVOST 
 

Po mnenju Severnoameriške zveze okoljskih pedagogov (ang. North American 

Association of Environmental Educators (NAAEE)) je višja stopnja okoljske 

ozaveščenosti eden od pomembnih ciljev v okoljskem izobraževanju (ang. 

Environmental Education (EE)). Stopnjevanje okoljskega znanja je pomemben cilj od 

tretjega do devetega razreda osnovne šole, raven odnosa do okolja pa je pomembna v 

celotnem izobraževanju (Ballard in Pandya, 1990). Za višjo okoljsko ozaveščenost niso 

pomembni le znanje, vedênje in odnos, ampak povezovanje med njimi. Predvsem znanje 

o okolju, ki ga učenci pridobivajo v šolskih klopeh, prispeva k večjemu poznavanju 

okoljskih problemov in posledično k višji stopnji okoljske ozaveščenosti (Varoglu, 

Yilmaz in Temel, 2018; Madsen, 1996). 

 

Naravoslovno pismenost (ang. Ecological Literacy (EL)) je potrebno razumeti kot 

poznavanje dejstev in pojmov, potrebnih za razumevanje medsebojne povezanosti 

znanja, odnosa do okolja, vedenja v okolju in praktičnih kompetenc, ki se kažejo v 

razumevanju in reševanju okoljskih problemov. ''Na področju poučevanja naravoslovja 

je pomembna kompetenca razvijanje naravoslovne pismenosti, ki je pomembna za 

uspešno reševanje problemov v življenju in poklicu. To kompetenco dosežemo na osnovi 

prepoznavanja naravoslovnih vsebin, sposobnosti njihove znanstvene razlage ter 

uporabe znanstvenih dokazov pri oblikovanju zaključkov in s tem k razvijanju odnosa 

do naravoslovja.'' (Glažar S. A., 2014, str. 15) Naravoslovno izobraževanje je pomembno 

za razumevanje sprememb v družbi in prispeva k razvoju pozitivnega odnosa do okolja 

ter vključuje znanja za trajnostni razvoj. Pozitiven odnos do naravoslovja podpira 

razumevanje naravoslovnih pojmov učencev ter soodvisnost med naravoslovjem in 

družbo (Glažar in Devetak, 2013). Shen (1975) v (Glažar in Devetak, 2013, str. 54) 

''razlikuje tri kategorije naravoslovne pismenosti: praktično, družbeno in kulturno. 

Praktična naravoslovna pismenost pokriva sposobnost uporabe naravoslovnega znanja 

pri reševanju praktičnih problemov; družbena zajema odločanje in reševanje splošnih 

družbenih problemov, povezanih z energijo, uporabo naravnih virov, zdravjem, zdravo 

prehrano, varovanjem okolja in drugimi osnovnimi življenjskimi problemi; kulturna pa 

izraža motiviranost posameznika za poznavanje naravoslovja in povezovanje med 

naravoslovjem in družboslovjem.'' 

Naravoslovno pismenost pogosto povezujejo z ozaveščenostjo, vendar je za okoljsko 

ozaveščenost potrebno odnos do okolja, vedênje v okolju in znanje o okolju nadgraditi s 

čustveno vpletenostjo. Pogosto prihaja do napačnih interpretacij odnosa kot vedênja in 

ozaveščenosti kot skrbi za okolje. Zmeda pri uporabi terminov se kaže v semantiki zaradi 
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neupoštevanja Tbilisijske deklaracije (UNESCO, 1978, str. 26-27), v kateri so 

opredeljene kategorije okoljskega izobraževanja, in sicer: 

 

- ozaveščenost: pomagati socialnim skupinam in posameznikom, da pridobijo 

zavest in občutljivost na celotno okolje in njegovo problematiko; 

- znanje: pomagati socialnim skupinam in posameznikom, da pridobijo različne 

izkušnje in osnovno razumevanje okolja in njegove problematike; 

- odnos: pomagati socialnim skupinam in posameznikom, da pridobijo vrsto 

vrednot in občutek za skrb za okolje ter motivacijo za aktivno sodelovanje pri 

izboljšanju stanja v okolju in pri njegovem varstvu; 

- spretnosti: pomagati socialnim skupinam in posameznikom, da pridobijo veščine 

za prepoznavanje in reševanje okoljskih problemov; 

- sodelovanje: zagotoviti socialnim skupinam in posameznikom možnost, da 

aktivno sodelujejo na vseh ravneh pri prizadevanjih za reševanje okoljskih 

problemov. 

 

Poleg opredelitve kategorij okoljskega izobraževanja so na medvladni konferenci ZN 

v Tbilisiju (1977) opredelili tudi cilje okoljskega izobraževanja, in sicer: (1) da bi 

spodbudili zavedanje o skrb zbujajoči gospodarski, socialni, politični in ekološki 

soodvisnosti na urbanih in podeželskih območjih; (2) da bi vsem ljudem zagotovili 

priložnost za pridobitev znanja, vrednot, stališč, zavezanosti in spretnosti, potrebnih za 

zaščito in izboljšanje okolja; (3) ustvariti nove vzorce vedenja posameznikov, skupin in 

družbe kot celote do okolja (UNESCO, 1978). Na letni ravni so potekale mednarodne 

konference na temo desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj ''Decade of Education 

for Sustainable Development'' (DESD). Postavili so tudi akcijski načrt, v katerem so 

poudarili podporo ugodnemu okolju in krepitvi zmogljivosti držav članic in 

zainteresiranih deležnikov z namenom vključiti vrednote in prakse trajnostnega razvoja 

v vse izobraževalne stopnje. Povzeto po UNESCO (2007, str. 3) so predlagali devet 

tematskih programov: 

 

- mednarodno vodenje izobraževanja za trajnostni razvoj 

- vključevanje izobraževanja za trajnostni razvoj v osnovno šolstvo 

- razvijati splošno srednješolsko izobraževanje kot izobraževanje za trajnostni razvoj 

- vključevanje izobraževanja za trajnostni razvoj za tehnično in poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 

- vključevanje okoljskega izobraževanja v visokošolsko izobraževanje 

- izobraževanje učiteljev za izobraževanje za trajnostni razvoj 

- vključevanje kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga v izobraževanje za 

trajnostni razvoj 

- izobraževanje za trajnostno gospodarjenje z vodami 

- izobraževanje za trajnostne ekosisteme in preživetje 
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2.1.1 Okoljska ozaveščenost 
 

Ozaveščenost/ozaveščanje pomeni zavedanje o okoljskih problemih in s tem 

seznanitev z dejstvi o stanju okolja. Prvi korak k reševanju okoljskega problema je 

vključitev osebne zavezanost (čustev) k njegovemu reševanju. Madsen (1996, str. 72) 

kategorizira tri stopnje ozaveščenosti, in sicer: (1) poznavanje okoljskih problemov, (2) 

poznavanje dejstev in znanstvenih spoznanj ter (3) zavezo k reševanju okoljskih 

problemov. Znanje in odnos podpirata vedênje, vendar ni direktne vzročno-posledične 

povezave od znanja k odnosu in k vedênju (Slika 1). Okoljska ozaveščenost je skupek 

znanja, odnosa in vedênja, ki jih podpira čustvena vpletenost posameznika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Povezanost znanja, odnosa, vedênja 

in ozaveščenosti 

 

Medtem ko znanje vpliva na odnos in na vedênje, obratnega (vsaj močnega) vpliva 

ni. Odnos do okolja in vedênje do in v okolju sta privzgojena. Vedênje so posameznikova 

dejanja, ki bodisi so bodisi niso okoljsko primerna in niso nujno v direktni povezavi z 

znanjem. Okoljska ozaveščenost je skupek znanj o okolju, vedênj do okolja in v okolju 

ter odnosa do okolja in je tisti element, ki je, poleg spremembe odnosa do okolja, 

potreben za ohranitev ali potencialno izboljšanje stanja v okolju.  

 

Razumevanje okoljskih problemov in razvoj kritičnega mišljenja sta bistvenega 

pomena pri razvoju okoljske ozaveščenosti. Na ozaveščenost je možno vplivati 

predvsem preko pouka z eksperimenti, v katerih učenci sodelujejo. V raziskavi o 

povezanosti med ozaveščenostjo, znanjem in odnosom do okoljske problematike v 

izobraževanju raziskovalci ugotavljajo, da imajo učenci z visoko stopnjo ozaveščenosti 

boljši odnos do okolja, hkrati pa raziskave kažejo, da znanje ni odvisno od ozaveščenosti 

(Aminard, Sayes Zakariya, Samad Hadi in Sakari, 2013). Pri razvijanju okoljske 
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ozaveščenosti je pomembno znanje, pa tudi poučevanje v naravi, gledanje naravoslovnih 

programov in filmov (Yumusak, Sargin, Baltaci in Kelani, 2016; McGuire, 2015; Le 

Habel, Montpied in Fontanieu, 2014; Hadzigeorgiou in Skoumios, 2013). 

 

Povezanost vedênja, odnosa, znanja in okoljske ozaveščenosti se lahko predstavi kot 

lijak (Slika 2). Učenci odnos in vêdenje pridobijo v domačem okolju, znanje in 

ozaveščenost pa posledično v procesu izobraževanja. Na ozaveščenost najbolj vplivajo 

formalno in neformalno pridobljeno znanje ter odnos in vedênje. Lomljena puščica v 

diagramu ponazarja čustva, ki povezujejo vedênje, odnos in znanje z ozaveščenostjo. 

Samo s čustveno vpletenostjo lahko človek (p)ostane ozaveščen in občutljiv na okoljsko 

problematiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Lijak ozaveščenosti; povezanost med vedênjem, odnosom, znanjem in ozaveščenostjo 

 

 

2.1.2 Znanje o okolju 
 

Aristotel je v delu Nikomahova etika6 pisal o tradicionalnem znanju, ki zajema 

praktično in teoretično znanje. Slednje je praktičnemu znanju nadrejeno in tudi 

pomembnejše (Aristotel, prev. 2016). Učenci morajo pridobiti ustrezen obseg znanja, 

razumevanja in pojmov o okolju, da lahko dosežejo mejo za kritično presojo stanja v 

okolju in razvijejo ustrezen odnos do okolja ter primerno stopnjo okoljske ozaveščenosti. 

Omenjene tri komponente, znanje, odnos in ozaveščenost, igrajo pomembno vlogo v 

                                                           
6 Aristotel (prev. 2016) v Nikomahovi etiki znanost deli na: teoretično (»theoria«; izključno delovanje uma), v 

katero sodijo matematika, naravoslovje in metafizika; praktično (»praxis«; spretnosti, ki združujejo um in 

delovanje), vanjo sodi etika; politika; tehnično – proizvodno (»poesis«; danes to pojmujemo kot »prakso«).  
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življenju učencev (Palmer, 1998). Znanja o tem, kaj nekaj je, in zakaj je to, kar je, 

dosežemo, kadar uspemo dokazati vzročno zvezo, to pa pomeni, logično izpeljati neki 

zaključek iz resničnih premis. Znanje je več kot zaznava, je več kot predstava in pojem, 

je tudi več kot primerjava med čutnimi vtisi in asociacija podobnosti (Ule, 1996). Znanje 

se gradi na poznavanju dejstev in na razumevanju (postopkov, vplivov, dejanj itd.), tudi 

na poznavanju vrednot, ki so pomembne v vsakdanjem odnosu do okolja (Kovać Šebart, 

Krek in Vogrinc, 2006). Znanje lahko opredelimo kot sposobnost opravljanja neke 

dejavnosti ali pa kot znanje, reducirano na zbirko podatkov in dokončnih resnic (Štefanc, 

2011). 

 

Znanje o okolju je le ena od komponent, ki jo je potrebno upoštevati pri spodbujanju 

ozaveščanja oziroma pri razvijanju ozaveščenosti, saj je znanje osnova za razumsko 

delovanje v okolju. Izobraževanje o okolju, naravi, ima pozitivne učinke na nivo znanja, 

nima pa neposrednega vpliva na odnos do okolja. Okoljsko izobraževanje skuša vplivati 

na posameznikovo predstavo in razumevanje sveta in ga motivirati k primernim odzivom 

v okolju, k primernemu vedênju (Geiger, Otto in Diaz Marin, 2014). 

Okoljska ozaveščenost (ang. Environmental awareness), kot sta po Maloneyu, Wardu 

in Brauchtu (1975) povzela Haan in Kuckratz (1996), je sestavljena iz treh delov: znanje 

o okolju (ang. Environmental knowledge), odnos do okolja (ang. Environmental attitude) 

in ravnanje v njem (ang. environmental behavior).  

 

- Znanje o okolju je stopnja informiranosti in razumevanja narave, poznavanje 

pomembnih vprašanj o naravi. 

- Odnos do okolja vključuje strahove, ogorčenost, jezo, normativne usmeritve in 

pripravljenost posameznika za ukrepanje. 

- Vedênje v okolju kaže, kakšno je dejansko vsakodnevno obnašanje (vedênje) 

posameznika v okolju. 

 

Znanje o okolju prispeva k pozitivnemu odnosu do okolja ter vpliva na ravnanje, 

obnašanje v okolju (de Haan in Kuckartz, 1996). Korelacija znanja in odnosa je 

pozitivna, a zmerna, kar kaže na močan vpliv čustev posameznika do okolja. Moč 

povezave raste s pridobljenim znanjem (Slika 3) (Nunez in Clores, 2017; Sontay, 

Gökdere in Usta, 2015). 
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Slika 3: Povezava med znanjem, odnosom in vedênjem do okolja, povzeto po Haan in Kuckartz (1996) 

 

Pri znanju o okolju se lahko govori tudi o tako imenovanem tradicionalnem znanju o 

okolju (TZO)7, ki ga se ga lahko opiše kot lokalno in holistično znanje, ki se razvija s 

časom in poudarja praktično uporabo spretnosti in znanj. TZO je skupek pozornih 

opazovanj in odzivov na vedno spreminjajoče se okoljske in socio-ekonomske dejavnike. 

To je tisto znanje, ki se prenaša iz roda v rod in je vezano predvsem na naravne pojave; 

iz tega znanja so v Sloveniji nastali pregovori in reki o vremenu in letini, primer: ''Če se 

avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči.'' TZO je kumulativno in dinamično 

in je vezano na pretekle izkušnje ljudi. Prilagaja se socialnim, ekonomskim, duhovnim, 

političnim in okoljskim spremembam. Kakovost in količina tradicionalnega okoljskega 

znanja se kažeta v različni ravni tudi glede na spol, starost, poklic in intelektualne 

sposobnosti posameznika.  

 

 

2.1.3 Odnos in vedênje do okolja 
 

Odnos do okolja in obnašanje v njem sta po Heberleinu (2012) sestavljena iz dveh 

glavnih komponent, čustvene razsežnosti in kognitivnega vidika, ki slonita na 

nepristranskih dejstvih in prepričanjih. Odnos do nečesa ima v sebi tudi evalvacijsko 

komponento, saj vsebuje čustva, kar se kaže v izjavah kot ''rad imam drevesa'' ali ''ne 

maram vetra''. Odnos lahko na neki način enačimo z vrednotami, vrednostnim sistemom 

posameznika, ki vsebuje tako kognitivne kot tudi čustvene elemente. Iz odnosa je torej 

možno razbrati čustva posameznika glede določene vsebine, zadeve ali predmeta, tudi 

narave in okolja. Vrednota je trdno in trajno prepričanje, da je določen način ravnanja 

osebno ali družbeno ustrezen. 

 

                                                           
7 Tradicionalno znanje o okolju (TZO) je pomembno predvsem  zaradi vpogleda v potencialno ''predznanje'' 

otrok in učencev v vrtcu in v prvem obdobju OŠ. Preko TZO se neredko podaja nove okoljske vsebine v OŠ, 

saj jih učenci lažje in hitreje usvajajo. 
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Odnos do okolja (ang. Environmental attitude) je v zbirki esejev opisal Aldo Leopold 

(1949). Opisuje sajenje bora (lat. Pinus sp.) ter vrsto drevesa primerja z drugimi, ki bi 

jih sadil v okolici svoje kmetije, če bi bila lokacija bolj severno. V eseju prikaže svoja 

čustva skozi opis dreves ter skozi primerjavo bora z brezo, ki je listopadna in ne daje 

tolikšnega zavetja kot bor. Leopold v eseju jasno prikaže osnovna prepričanja, ki 

podpirajo njegove vrednote in odnos do okolja.  

 

Razvijanje pozitivnega odnosa posameznika vključuje čustva, ki jih lahko pridobi z 

različnimi dejavnostmi v okolju pa tudi z izobraževanjem. Medsebojno se povezujejo in 

prepletajo znanje o okolju, okoljska ozaveščenost, odnos do okolja in vedênje do okolja. 

Samo znanje ni dovolj za spodbujanje okolju prijaznega obnašanja oziroma vedênja 

(Carmi, Arnon in Orion, 2015) . 

 

Ključnega pomena za uveljavljanje vrednot in odnosov do okolja je predvsem 

okoljsko zavestno vedênje in ne toliko znanje o okolju. Kljub temu da je okoljsko znanje 

nujna osnova za ukrepe, pa samo znanje ni dovolj za dvig stopnje vedênja do okolja 

(Iozzi, 1989). Predvsem neformalno in neprisiljeno izobraževanje in udejstvovanje, tako 

aktivno kot pasivno (sprehodi in igra v naravi, taborjenja, TV oddaje in branje) lahko 

prispeva k večji čustveni povezanosti in posledično tudi navezanosti na naravno okolje 

in z njim povezano okoljsko tematiko in problematiko (Slika 4) (Carmi, Arnon in Orion, 

2015). 

 

Čustva posameznika do okolja so poleg kognitivne komponente bistvenega pomena 

pri odnosu do okolja (Ajzen, 2001). Čustva, ki jih sproži posamezna izkušnja, posledično 

vplivajo na posameznikove odločitve in tudi na odnos, vedênje do okolja in v njem. 

Posameznik z vključevanjem znanja o naravi, lastnih neposrednih izkušenj iz narave in 

posrednih izkušenj (gledanje televizijskih izobraževalnih programov, branje dnevnega 

časopisja in knjig z okoljsko tematiko) vpliva na lastno okoljsko ozaveščenost. S tem 

vplivajo na védenje in vedênje do okolja. Štefanc (2011) nakaže povezavo čustev in 

znanja, kjer ravno čustva, ki jih učenci preko izkustva vpletejo v pridobivanje znanja, 

vplivajo na pozornost in pričakovanja učencev skozi učni proces. 
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Slika 4: Prikaz vpliva znanja in čustev na vedênje do okolja (Carmi, Arnon in Orion, 2015) 

 

 

2.1.4 Okoljska občutljivost 
 

Okoljska občutljivost je opredeljena kot sposobnost registriranja in obdelave zunanjih 

dražljajev in je ena izmed najbolj osnovnih individualnih značilnosti. Brez te sposobnosti 

ni mogoče zaznati, ovrednotiti in se odzvati na različne okoljske razmere, bodisi da so 

fizične ali psihosocialne narave ter ali so negativne ali pozitivne, ali ogrožajo ali 

spodbujajo razvoj in preživetje organizma. Čeprav je prilagoditev pomembna za vse, 

empirične študije kažejo, da se bistveno razlikujejo po stopnji okoljske občutljivosti. Vse 

več empiričnih študij dokazuje, da temperament posameznika vpliva na njegovo 

okoljsko občutljivost. Raziskave navajajo, da se otroci razlikujejo po stopnji, ki jo 

oblikujejo v razvojnem kontekstu, nekateri so bolj občutljivi na vplive okolja kot drugi. 

Več teorij kaže, da je okoljska občutljivost značilnost, ki napoveduje odziv na negativne 

in pozitivne izpostavljenosti. Večina raziskav se je doslej opirala na bolj ali manj 

proksimalne označevalce okoljske občutljivosti (Pluess, Lionetti in Assary, 2017; Pluess, 

2015). 

  

O okoljski občutljivosti lahko govorimo na kateri koli razvojni stopnji, saj je 

posameznik lahko občutljiv ali celo hipersenzibilen do posameznih okoljskih problemov. 

Občutljivost ima v tem primeru pozitivno konotacijo, ker ima posameznik močno 

empatijo do narave in ima zato tudi pozitiven odnos do okolja. Učenci s pozitivnim 

odnosom do okolja imajo tudi višjo stopnjo okoljske občutljivosti in so motivirani za 

pristope, ki so do okolja prijazni (Nunez in Clores, 2017; Sivek in Hungerford, 1990). 
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1.2 NARAVOSLOVJE IN IZOBRAŽEVANJE O OKOLJU 
 

Osnovno znanje o naravnih procesih je pripeljalo do človeškega napredka (Alberts, 

2008). Tradicionalni pristopi učenja in poučevanja naravoslovja prispevajo k utrjevanju 

pozitivistične ideje o naravoslovju, ki je organizirano po posameznih področjih. Večina 

učencev nima integriranega širšega občutka za povezanost med predmeti, saj je 

kurikulum organiziran parcialno in ne omogoča celostnega povezovanja znanj, ki bi 

sledila kompleksnosti v naravi povezanih procesov. Učencem tak način poučevanja daje 

malo možnosti, da bi razumeli celovito naravo živih sistemov in njihovo sposobnost za 

preseganje človekovega poseganja vanje (Colucci-Gray, Perazzone, Dodman in Camino, 

2012). 

 

Nova odkritja v znanosti vplivajo na izobraževanje, pri tem je potrebno upoštevati 

tudi vplive človekove dejavnosti na planet (Colucci-Gray, Perazzone, Dodman in 

Camino, 2012). Posledice razvoja, rast števila prebivalstva, industrializacija tretjega 

sveta, povečana uporaba kemikalij, svetlobno onesnaževanje, onesnaževanja zraka, vode 

in zemlje in s tem povezano človekovo nezavedno uničevanje okolja zahteva v 

svetovnem merilu uvajanje okoljskega izobraževanja v šole (Özyürek in Aydin, 2015).  

Naravoslovno izobraževanje je pomembno, saj lahko vpliva na izobraževanje o okolju 

in posledično na zmanjšanje negativnega vpliva človeka na okolje. Naravoslovno 

izobraževanje in ozaveščanje o trajnostnem razvoju sta povezana s skoraj vsemi področji 

v Agendi 21 Združenih narodov (1992).  

 

Naravoslovno izobraževanje v OŠ je najprej usmerjeno k proceduralnemu znanju 

procesov v naravi, kateremu se doda vpliv človeka na okolje, potem pa lahko začnejo 

učenci usvajati na čustva vezano ozaveščenost, ki vodi k okoljsko naravnani in 

sprejemljivi dejavnosti. Izobraževanje o okolju se največkrat prične v neposrednem 

okolju šole, kjer lahko učitelj prikaže vpliv človeka na okolje. Okolje šole največkrat 

nudi neposredno interakcijo učencev z naravo in predvsem željo po njenem raziskovanju 

(Kopar, 2013). Domače okolje pogosto daje premajhno širino, potreben je vpogled v 

naravo, kjer potekajo procesi, in najširše v ekosistem, o katerem se učijo učenci pri pouku 

(Cutter-Mackenzie-Knowles, 2014). V zadnjih nekaj desetletjih so raziskave pokazale 

na zapletenost naravnih sistemov in procesov ter tudi na nepopolnost znanja o tako 

imenovani trajnosti (ang. sustainability). Učenci pri pouku spoznavajo posamezne dele 

okolja, v katerem živijo in katerega del so, in jih povezujejo z lastnimi izkušnjami iz 

okolja in narave. Zgolj teoretično usvajanje znanj, ki so potrebna za proaktivno okoljsko 

obnašanje, niso dovolj, zato so potrebni tudi inovativni pristopi poučevanja, 

medpredmetno povezovanje, izkustveno učenje in tudi sodelovanje učiteljev z učenci in 

https://www.google.com/search?q=sustainability&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjL4ee0_IHqAhVHl4sKHeAcC5wQkeECKAB6BAgTECk
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starši. V raziskave o okoljski problematiki so največkrat vključeni dijaki, študentje ter 

učitelji in profesorji. Raziskave s področja okoljskega ozaveščanja in znanj o okolju na 

primarni ravni izobraževanja in predšolskih otrok so redke (Harlen in Qualter, 2018; 

Birinci Konur in Akyol, 2017). Šolajoča mladina, od predšolske dobe do vstopa v srednjo 

šolo, je tista, ki v naravoslovnem izobraževanju spozna vrsto okoljskih vsebin (Cutter-

Mackenzie-Knowles, 2014). 

 

Skrb glede okolja narašča, narašča tudi število medijskih objav o naravnih nesrečah 

in katastrofah, vendar se vedno znova pojavljajo kot antropocentrični prispevki, v katerih 

je v ospredje postavljen človek, finančne posledice, politične in socialne posledice. 

Globalno segrevanje, klimatske spremembe, ozonska luknja in razne bolezni so vedno 

predstavljene skozi vpliv na gospodarstvo, na izgubo delovnih mest in podobno. Vedno 

pogostejše je v medijih zaslediti, da je človek odgovoren za onesnaževanje, krčenje 

biotske pestrosti in izumiranje vrst.  

 

Okoljska vzgoja, pojmovana kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, dobiva 

v mednarodnem merilu vse pomembnejše mesto v kurikulu na vseh stopnjah šolanja. 

UNECE (Ekonomsko socialni svet Združenih narodov) je razglasil obdobje 2005-2014 

za ''desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj''. Eden od vzrokov za to je, da 

so spremembe v okolju dosegle kritično raven. Izobraževanje naj bi bistveno pripomoglo 

k uresničevanju vizije prihodnosti, ki jo med drugim označujejo okoljevarstvo, 

sonaravno in trajnostno gospodarjenje z viri. Spodbujalo naj bi spremembe v mišljenju 

in ravnanju, ki bi pripomogle k večji varnosti, zdravju in blaginji ljudi, in tako k 

izboljšanju kakovosti življenja, ki ne bi temeljilo na brezobzirnem izkoriščanju virov. 

Okoljsko izobraževanje mora promovirati sonaravni in trajnostni razvoj in obravnavati 

odnose med naravo in družbo, v katerih mora imeti prednost narava. Povezovanje 

naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih vidikov vključuje razumevanje ter reševanje 

problemov in konfliktov, kar vpliva na spremenjen življenjski slog, družbeno ekonomski 

in tehnološki razvoj pa mora biti njen sestavni del (Zupan, Marentič Požarnik, Vovk 

Korže in Orel, 2008). 

  

Pri spoznavanju okoljskih problemov so možni različni pristopi (Eames, Barker in 

Scarff, 2018). Moralistični oziroma behavioristični pristop razvija kritično in celostno 

mišljenje učencev na osnovi širše razprave in s prikazom različnih možnosti vplivanja 

posameznika na okolje (Almers, 2013). Ta pristop pri učencih vzpodbuja inventivnost in 

samorefleksijo namesto klasičnega iskanja vrzeli v okoljskem znanju posameznika. 

Vseživljenjsko izobraževanje, ki ga poudarja ta pristop, razvija predvsem zeleno 

razmišljanje in odnos do okolja. 
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Pristop na osnovi izkušenj posameznika so v ZDA razvili ekološki aktivisti v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pristop so za potrebe izobraževanja avtorji 

prilagodili in ob tem ugotovili, da z naraščanjem življenjskih izkušenj v okolju/naravi 

narašča tudi okoljska ozaveščenost, pri čemer ima izobraževanje manjšo vlogo (Chawla, 

1999). Pri tem pristopu je pomembno vprašanje, ali so posameznikove/učenčeve 

življenjske izkušnje in neformalno izobraževanje kakor koli vplivale na razmišljanje, 

občutke in odnos do narave?  

 

Transformacijsko učenje8, ki izhaja iz kognitivne in konstruktivistične teorije, ustreza 

tretjemu tisočletju. ''Transformacijsko znanje je dinamično in trajno, a hkrati hitro 

zastara, zato je potrebno njegovo nenehno nadgrajevanje.'' (Pucelj, 2012, str. 4) Pri 

učencih skuša transformacijsko učenje vzpodbuditi in zvišati raven okoljske 

ozaveščenosti (Bennetts, 2010). Učenci skozi izobraževalni proces pridobijo 

razumevanje, da so spremembe možne in nujno potrebne. Pri tem pristopu je poleg 

formalnega izobraževanja potrebno aktivno sodelovanje učencev in staršev, ki doma 

nadaljujejo z ''zeleno naravnanim'' načinom življenja.  

 

Okoljska pismenost, kot osnova okoljskega ozaveščanja, se osredotoča na 

posameznikov spoštljiv odnos do okolja, ki je nadgrajen z znanjem in skrbjo do okolja 

(Orr, 1992). Pristop temelji na poznavanju dejstev o zemlji in ekosistemih. Poleg znanja 

je pri tem procesu pomembna čustvena povezanost učencev z naravo in pripravljenost 

na proaktivno ''zeleno delovanje in obnašanje''. Okoljsko usmerjene vrednote so 

naravnane predvsem na izkušnje učencev, zato je potrebno učence peljati v naravo in 

usmerjati učne situacije v njej. Primeri so šola v naravi, naravoslovni in tudi tehniški 

dnevi, s katerimi se vzpodbuja prookoljsko razmišljanje in obnašanje. Vrednote, ki jih 

učenci dobijo z izkustvenim učenjem v naravi, vplivajo na odnos do narave (Fromm, 

1976). Vrednote se navadno, preko nenehnega izvajanja, spremenijo v posameznikovo 

''zeleno identiteto'', ki se odraža na različne načine v odnosu do narave (Blatt, 2014). 

Okoljsko opismenjevanje v predšolski dobi in ozaveščanje prookoljskega odnosa do 

narave z učnimi urami v OŠ o onesnaževanju, onesnaževalcih, industriji in razvoju novih 

tehnologij, ki vodijo do čistejših in okolju prijaznejših izdelkov, lahko pomagajo razvijati 

okoljsko občutljive državljane sveta. V izobraževalnem procesu se učenci najpogosteje 

srečujejo le s posameznimi vrstami onesnaževanja, kot so na primer onesnaževanje voda, 

zemlje in zraka ter z odpadki in njihovim ločevanjem. V izobraževanju je predstavljenih 

                                                           
8 Transformacijski proces nastane znotraj referenčnih okvirjev, ki so struktura predpostavk in pričakovanj 

posameznika. Transformacija vodi do funkcionalno bolj celovitega  referenčnega okvirja in je bolj (a) 

vključujoča, (b) razlikovalna, (c) prepustna, (d) kritično odsevna in (e) integrativna izkušnja (Mezirow, 1991). 
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premalo vsebin, ki se navezujejo na svetlobno onesnaževanje in onesnaževanje s hrupom 

(Birinci Konur in Akyol, 2017).  
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1.3 LIKOVNA UMETNOST IN IZOBRAŽEVANJE O OKOLJU 
 

Umetnost9, umetniško ustvarjanje, je temeljnega pomena za izobraževanje in lahko 

poveča okoljsko ozaveščenost v povezavi z naravoslovjem. Umetnost ima moč vpliva na 

človeka in ustvarja dvome glede pogleda na okolje, v katerem človek živi in ustvarja. 

Umetnost igra pomembno vlogo v povezavi z drugimi predmeti pri podajanju in 

usvajanju znanj o okolju, saj v pouk vnaša neposredno izkušnjo, spontanost in 

ustvarjalnost (Tereso, 2012). Povezave med umetnostjo in okoljem so tradicionalne, 

okolje je vedno igralo posebno vlogo v slikarstvu, predvsem kot kulisa ali pa kot osrednja 

tema slikarskega dela. Hkrati za umetnost velja, da je le orodje za ilustriranje okoljskih 

problemov in prenos sporočil o stanju okolja. Šele s pojavom večjih okoljskih 

problemov, na primer vplivov razvoja industrije na okolje, so začela nastajati gibanja, 

kot so Land Art, Arte povera in okoljska umetnost, katerih ustvarjalci so s svojimi deli 

začeli neposredno opozarjati na okoljske probleme.  

 

Povezave med umetnostjo in ekologijo so redke. Kljub sicer redkim povezavam se 

avtorji strinjajo, da je ravno ekološka umetnost10 povezava, preko katere se učenci lahko 

učijo in spoznavajo okolje in skupnost, v kateri živijo (Holmes, NeMe, 2004-2018; Song, 

2009; Neperud, 1997; Gablik, 1991). Okoljska umetnost je navadno odgovor na 

degradacijo okolja in daje učencem priložnost za izražanje lastnih misli. Tovrstna 

umetnost je priložnost, da učenci razmislijo o dejanjih drugih in lastnih dejanjih v okolju 

ter preko lastne ustvarjalnosti obveščajo in ozaveščajo sebe, vrstnike in drugo javnost. 

Interakcija učne snovi z umetniškim ustvarjanjem je močna komponenta učenčevih 

izkušenj, saj učno snov učenci doživljajo od znotraj navzven, jo ponotranjijo, namesto 

da bi bili le opazovalci. Kreativnost, likovno ustvarjanje, je med drugim ključ, ki odpre 

vrata k spremembi na boljše, saj učenci ob ustvarjanju razvijajo tudi kritično mišljenje 

in bolj poglobljeno razumevanje obravnavanih problemov (Dewey, 1938).  

 

Likovna umetnost izhaja iz narave oziroma iz človekovega okolja, iz katerega tudi 

črpa navdih, tematiko in barve, ki podpirajo likovno izrazni vidik. Izrazila, torej barve, 

izhajajo iz naravnih danosti, ki jih ponujajo naravni viri, iz katerih so pridobljene in 

predelane (Summers, 2003; Hauser, 1961).  

 

                                                           
9 V nadaljevanju besedila je pojem umetnost uporabljen kot ekvivalent umetniškemu ustvarjanju. 
10 Ekološka umetnost (ang. Ecological art) se v literaturi uporablja predvsem zaradi povezave s sodobnim 

pojmovanjem ekologije (onesnaževanje okolja) in bo v nadaljevanju besedila uporabljen primernejši termin 

okoljska umetnost (ang. Environmental Art), ki je razložena v poglavju 1.4. 
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S preučevanjem umetnostne zgodovine lahko določamo uporabo materialnih in 

likovno izraznih vidikov posameznega obdobja, hkrati pa lahko v delih iščemo 

motivacijo za izraznost, ki že v paleolitiku izhaja iz okolja takratnega človeka in je 

ekocentrično naravnana. Družbene spremembe je moč razbrati iz stenskih poslikav, kjer 

so pomembni medosebni odnosi in so zato glavni motivi vezani na antropocentrično in 

hierarhično delitev znotraj človekovega okolja, predvsem bivališč (Summers, 2003). S 

preučevanjem razvoja človeka preko razvoja slikarij in risb pridemo do okoljske 

umetnosti 20. in 21. stoletja, ko začne umetnik uporabljati različne strategije in snovi, ki 

se navezujejo na okoljsko ozaveščanje. Na Sliki 5 so prikazani posamezni elementi, ki 

vplivajo na nastanek likovnega dela, in sicer materialno-tehnični in motivni vidik, 

likovno izrazni vidik in umetnostno zgodovinski vidik.  

 

Materialni vidik likovnega dela (pigmenti) je do razvoja kemije, predvsem v 20. in 

21. stoletju, ki je vplivala na nastanek novih materialov, vedno izhajal iz naravnih danosti 

(pigmentov). Povezava je posredna, preko likovnih izrazil (točka, linija, barva, svetlo-

temno), ki pa so vedno vezana na okolje, v katerem človek živi. Tihožitje, portret ali 

krajina umetniku vedno predstavljajo izziv iz okolja. Neposredno pa lahko materialni 

vidik vpliva na izbor slikarskih materialov in tehnik, ne glede na izbrani motiv, čeprav 

se likovnim izrazilom nikakor ni moč izogniti, saj so oblikotvorna. Vse tri komponente 

posredno ali neposredno vplivajo na okoljsko umetnost, katere del je tudi likovna tehnika 

kolaž. 
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Slika 5: Shema odnosov v likovni umetnosti in vpliv na okoljsko umetnost 

 

 

2.1.5 Materialno-tehnični vidik 
 

Materialni vidik v likovni umetnosti črpa iz narave, in sicer materiale za 

ustvarjanje in motive. Materiali so različni pigmenti in v paleolitskem ter 

neolitskem obdobju tudi podlaga, na katero so slikali, stene jam. Drugi vidik pa 

so motivi, ki so jih in jih še vedno slikajo umetniki, pa tudi učenci v šoli pri likovni 

umetnosti. Materiali, ki jih danes uporabljajo, so največkrat že sintetizirani in na 

njihov izvor kaže le še ime barve oziroma odtenka; primer je okra (oker).  

 

Likovna dejavnost je ena od osnovnih dejavnosti, s katerimi se človek ukvarja od 

samega začetka. Potreba po prikazovanju narave, predvsem živali, izhaja iz fascinacije 

in nepoznavanja, včasih celo strahov pred neznanim. Slikovno izražanje torej izhaja iz 

človeka in iz njegovega okolja oziroma obratno. Fascinacija je posledica človekovih 

čutov (vid, voh, tip, sluh in okus) in sprejemanja dražljajev iz okolja. Slikanje in risanje 

na jamske stene in kasneje na stene templjev in profanih prostorov kaže na 
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posnemanje, mimikrijo narave, pri čemer gre za primarno potrebo po socializaciji. 

Socializacija v najširšem pomenu besede kaže na upodabljanje ''grajenega'' 

prostora skupnosti in naravnega okolja ter živali, kasneje pa tudi in predvsem ljudi 

v njem. Materializacija se ne kaže samo v barvah,  motivih in materialih, ki so bili 

uporabljeni, temveč predvsem v roki oziroma dlani. Determinantnost dlani in roke 

je prvi pokazatelj antropocentričnosti, saj je človek poslikal le dele bivališč, ki so 

bili na njenem dosegu (Summers, 2003). Stenske slikarije danes lahko obravnavamo 

kot slikovni ali celo piktogramski dnevnik pračloveka (Hauser, 1961).  

 

Preko uporabe naravnih snovi, ki so služile za črtanje linij in barvanje ploskev, 

pridemo do povezave okolja in likovnega ustvarjanja ter materialnega vidika omenjene 

povezave (Summers, 2003). Naravni pigmenti, ki v osnovi izvirajo iz predhistoričnega 

časa, se uporabljajo še danes. Oglje, skupaj z ostanki živalskih maščob, s katerim so risali 

naši predniki, se uporablja tudi danes. Različne barve zemljin, predvsem okre in 

nekaterih kamnin, še danes dajejo risbam in slikam značilne barve. Barvna paleta je bila 

omejena predvsem na rumeno in rdečo okro, ki izhaja iz železovega oksida monohidrata. 

Zelenih in modrih barv na stenskih slikarijah ni, ker se prve niso obdržale, modrih 

odtenkov pa še niso znali izdelati (Barnett, Miller in Pearce, 2006). V starem Egiptu, 

približno 4000 let pr. n. št., so začeli s proizvodnjo barv, med katerimi je bila okoli leta 

3000 pr. n. št. tudi modra (egipčansko modra), kalcijev bakrov silikat, ki so ga dobili z 

mešanjem kalcijevih soli (karbonata, sulfata ali hidroksida), bakrovih spojin (oksid ali 

malahit) in kremenovega peska. Egipčani so tudi prvi izdelali zeleno barvo, in sicer iz 

malahita in azurita. Kitajci so k barvam prispevali rdeče odtenke iz živosrebrovega 

sulfida, Grki so dodali svinčevo belo in svinčevo rdečo, slednja je svinčev oksid. Obe sta 

bili v uporabi vse do devetdesetih prejšnjega stoletja, ko so ju zaradi toksičnosti 

prepovedali. Rimljani so v zbirko barv, okoli leta 1600 pr. n. št., dodali škrlatno, ki so jo 

pridobivali iz morskih polžev, bodičastega voleka (lat. Murex trunculus) in rdečeustega 

skalnega polža (lat. Purpurea haemastoma) (Slika 6). Vse od prazgodovine do današnje 

industrijske proizvodnje barv se še vedno uporablja naravne pigmente (Barnett, Miller 

in Pearce, 2006). 
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Slika 6: Odtenki škrlatne 

barve, ki se pridobivajo iz 

treh morskih polžev 

(Hexaplex trunculus, Bolinus 

brandaris in Stramonita 

haemostoma) 

(Veropoulidou, 2012, str. 

102) 

 

Poleg materialov, ki so jih ustvarjalci jemali iz okolja, so iz njega jemali tudi tehnična 

sredstva, s katerimi so zarisovali pike, črte in barvali ploskve. V času paleolitika in 

neolitika so to verjetno bile odlomljene veje in paličice, kasneje tudi z zdrobljenimi 

konci, katerih vlakna so bila podobna čopiču. V kasnejših obdobjih so uporabljali tudi 

kovinske paličice za vrisovanje in vtiskovanje v glino. V zgodnjem srednjem veku pa se 

je že razvila manufaktura ščetkarstva in s tem tudi izdelava čopičev (Banning, 1998). Ne 

glede na obdobje, v katerem se človek nahaja oziroma ustvarja, vedno prilagaja okolje 

sebi. Za prilagajanje okolja pa človek potrebuje orodja, ki jih je s časom razvijal in razvil 

predvsem glede na funkcijo, kateri so namenjena.  

 

 

2.1.6 Motivni vidik 
 

Narava ni bila le izvor človekovega strahu (nerazložljivi naravni pojavi, kot je na 

primer strela) in inspiracija, temveč poleg nabiralništva in lova tudi vir za pridobivanje 

materialov, tako fizičnih kot tudi miselnih, za ustvarjanja likovnih del (Siddall, 2018; 

Sukna, Laoakka in Kraira, 2009; Edholm in Wilder, 1998). Butina (1997, str. 15) med 

drugim zapiše ''likovna umetnost izhaja iz interakcije individua z naravo, kakršna je sama 

na sebi, in z naravo, ki jo je človek že oblikoval, ter z družbo, v kateri likovnik živi.'' 

Narava in okolje sta umetnikov življenjski prostor, zato nanj vplivata in ju umetnik 

upodablja, slika. Umetnik upodablja svoje doživljanje narave oziroma okolja, njegovo 

upodabljanje pa je le odziv oziroma interakcija z naravo/okoljem. Končni produkt 

umetnikovega doživljanja okolja je specifično in subjektivno preoblikovanje stvarnosti. 

Človek ima potrebo po ''počlovečenju'' prostora, v katerem biva, kar se nedvomno kaže 

tudi v kulturni krajini, v vaseh in mestih, ki so največja prilagoditev in podreditev narave 

sebi (Slika 7). 
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Slika 7: Most v svojem ''naravnem'' okolju in interpretacija mostu van Gogha; Most v Arlesu (Vincent van 

Gogh; 1853-1890); (The van Gogh gallery, 2013) 

 

Vrednost likovnega dela je za umetnika določena z razmerjem v razreševanju 

prostorskih problemov med njim, naravo in družbo (Butina, 1997). Človek (umetnik) že 

v svojem bistvu loči sebe od narave in/ali okolja, kar vsekakor ni prav, saj je sam 

(človek/umetnik) del narave. Zaradi ločevanja in celo povzdigovanja sebe, človeka, nad 

naravo (egocentričnost), povzroča okoljske katastrofe. Človek misli, da je ''ustvarjen'', 

da spreminja svet okoli sebe v smeri lastnega lažjega bivanja in počlovečenja okolja. Po 

Butini (1997) je ena od nalog umetnosti iskati tiste možnosti v oblikovanju okolja, ki 

posameznika konstantno opominjajo na realnost, da je tudi sam del narave in bi moral 

sebe ''slikati'' kot del celote, ekocentrično.  

 

Primeri historičnih vrtov, predvsem kitajske in japonske umetnosti, kažejo fascinacijo 

nad naravo in sposobnost človeka, da del narave poustvari v svojem vrtu. Skalam in 

drevnini (grmovnice in drevesa) daje poseben pomen in jih gleda kot slapove, žerjave, 

želve, morje in nebo (Slika 8). Otipljiv zunanji svet pretvori v sebi bolj razumljive forme 

in kot zapiše Butina (1997, str. 49) ''zunanji svet vsebuje nešteto snovnih predmetov, 

ki so rahlo ali tesno povezani s fizikalno-kemičnimi in biološko-psihičnimi pojavi 

vseh vrst. Notranji svet pa pozna predstave, misli, nagone, želje, domišljijske 

slike, čustva, strahove in druga psihična dogajanja, ki vplivajo druga na drugo in 

so pomembna za delovanje telesa, s katerim posegajo v dogajanja v zunanjem 

svetu in tako posredno vplivajo tudi na notranji svet drugih ljudi.''  
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Slika 8: Vrt Daizenin, 

Kyoto (Pokončne 

skale v ozadju 

predstavljajo gore; 

vmes preko slapov 

teče reka, ki se pod 

mostom mimo otoka 

žerjava, zliva v veliko 

morje ničnosti). 

(Hayano, 2014; 

Ogrin, 1993) 

 

Umetnik glede na svoj notranji svet slika zunanji svet, kot ga občuti in kot ga 

razume, saj umetnikov svet sestoji iz zunanjega sveta in predvsem iz njegovega 

notranjega sveta.  

Primer vrtne umetnosti, kjer umetnik preko svojega notranjega sveta oblikuje 

zunanjo podobo, je še bolj viden v islamski vrtni umetnosti. Predstava o paradižu, 

kot ga prikazujejo sveti spisi, tudi Biblija, je tu postavljen v realno okolje (Slika 

9). ''Ne samo štiridelna zasnova, temveč tudi pojem vrta kot idealizirane 

prostorske zgradbe izhaja iz Korana. Kot krščanstvo tudi islam pozna raj v smislu 

posmrtnega plačila za vernost. […], zato je tako rekoč neizogibno, da prvine oaze, 

voda, rodovitna tla in rastline postanejo simbolične sestavine vrta, preobražene, 

idealizirane 

puščavske 

oaze.'' (Ogrin, 

1993, str. 239)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Pogled na 

dvorišče oranževcev v 

Sevilli; idealizirana 

podoba raja (Gleeson, 

2013) 
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Povezanost in prepletenost narave in umetnosti je dejstvo. V času močnih 

podnebnih sprememb umetniki, inženirji, biologi, gozdarji in krajinski arhitekti 

gradijo nova mesta, mesta, v katerih narava spet dobiva svoje mesto. Še več, 

narava postaja del mesta in del stavb. Primer povezave narave in umetnosti je 

Bosco Verticale v MiOVLU, par stolpnic, katerih fasada je zelena, zasajena z 

drevnino (Slika 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Slika 10: Vertikalni 

gozd (Bosco 

Verticale), par 

stolpnic z zeleno 

fasado (Gatti, 2014) 

 

 

2.1.7 Likovno izrazni vidik 
 

Likovno izrazni vidik je sestavljen, kot je moč razbrati iz generativne sheme  

(Slika 11), iz svetlobe, ki jo zaznavamo kot svetlo-temno, barve, točke, linije, ploskve in 

prostora.  

 

''Umetniška ustvarjalnost je že po definiciji nekaj tako enkratnega, neponovljivega in 

originalnega, da bi bilo posploševanje in ekstrapoliranje z njo povezanih pojavov in 

metod enako smešno kot zajemanje vode s sitom, predvsem pa k epigonstvu 

nagovarjajoče dejanje.'' (Muhovič, 1994, str. 7) Umetniško ustvarjanje izhaja iz narave, 

človeka in družbe ter iz čustev, ki so pomembna vsebina umetniški del in ustvarjanja na 

sploh. Čustva so vsekakor racionalna in s strani psihologov razložljiva, med psihofiziki 

veljajo za spoznanja. Pri likovnem ustvarjanju imajo čustva osrednjo vlogo, poleg njih 

pa soodločajo razumske vsebine. ''Na primer: neki odnos barve in oblike je v likovni 

umetnosti mogoče tako po čutni kakor po razumski plati zelo natančno urediti in določiti, 

vendar je poleg tega, kar je v njunem odnosu dostopno razumu, še mnogo doživljajskih 

sestavin, ki delujejo iz področij zunaj zavesti – iz spomina, značaja, temperamenta in 

usedlin vzgoje. To daje tistemu, kar čutno zaznamo in razumsko dojamemo, še posebno 
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čustveno noto, ki je v samih barvah in oblikah ni, niti v njihovem medsebojnem odnosu, 

ki smo ga uredili z vso likovno racionalnostjo.'' (Muhovič, 1994, str. 8). 

Temelj likovnega ustvarjanja je preoblikovanje narave in okolja v neko novo okolje, 

ki posameznika s čustvi, ujetimi v barvnih ploskvah in telesih, popelje v osmišljanje 

lastne biti. Posamezniki torej preko zaznave čutil (vid, voh, tip in včasih tudi okus), v 

sebi ustvarjajo bolj ali manj realne/imaginarne podobe sveta okoli sebe. Oko je 

najpomembnejše čutilo za zaznavo likovnih prvin barve, svetlo-temnega, linije in točke, 

s katerimi je možno orisati sekundarne prvine, ki izhajajo iz njih, in sicer ploskev in 

prostor.  

Večino koristnih informacij o prostoru prinašajo tako imenovani likovni čuti11, ki se 

med seboj podpirajo in sodelujejo. Z likovnimi čuti dobimo največ informacij o prostoru 

okoli sebe, o gibanju, vzorcih, oblikah in celotah (objektih) (Butina, 2000; 1997; 1994). 

Vid kot čut daje človeku največ informacij o okolju, ki ga obkroža, hkrati pa prenaša 

informacije, ki jih posameznik nato z razumom in vsem do tedaj usvojenim znanjem v 

sebi ureja in na podlagi tega tudi razvršča v prostoru. Čutne danosti prostora tako stopijo 

v ospredje likovnega ustvarjanja in postanejo izrazna sredstva, s katerimi 

ustvarjalec/umetnik kreira nove prostore in vsebine in jih izraža z likovnimi prvinami.  

 

Vsem likovnim čutom je skupno to, da se ukvarjajo z večdimenzionalnim prostorom 

in artikulacijo ter organiziranjem prostorskih odnosov. ''Kakor je po mnenju 

Stravinskega glavna naloga glasbe v tem, da uredi odnose med človekom in časom, tako 

je glavna naloga likovnega oblikovanja urejanje in strukturiranje odnosov med človekom 

in prostorom.'' (Butina, 1994, str. 19) Zaznavanje posameznih elementov ali celote je 

stvar očesa. ''Sprememba v slikanju nastopi šele ob prehodu stare kamene dobe v novo. 

Šele takrat se naturalistični, doživetjem in izkušnjam odprti odnos umakne geometrični 

stilizaciji in umetnostnemu hotenju, ki se zapira pred izkustveno resničnostjo.'' (Hauser, 

1961, str. 13-14) Od precej naturalističnih slikarij, ki so bile plod orientiranosti na lov in 

nabiralništvo, se začnejo kazati abstraktni piktogrami, iz katerih je razvidna orientiranost 

na družbo. Delitev dela in delitev spolov znotraj družbene organiziranosti je vodila tudi 

do umetne obrti, v katere delih so vidne likovne prvine oziroma elementi, in sicer točka, 

linija, oblika, ploskev in prostor. V neolitiku se impresionistično-realistične podobe 

plena spremenijo v točke, linije in ploskve, s katerimi tedanji umetniki rišejo in orisujejo 

dogajanje v družbi (Hauser, 1961). Največkrat so s točkami in linijami okrasili lončevino 

in vanjo zarisali obraze in obrazne poteze, oblačila in druge zanje pomembne elemente 

(Banning, 1998).  

                                                           
11 Likovne čute različni avtorji, povzeto po Butini (1994), različno navajajo oziroma jih dajejo v različne 

hierarhične lestvice, vendar se vsi strinjajo, da so glavni; tip, okus, vonj, sluh in vid. Čuti se med seboj podpirajo 

in sodelujejo. 
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Iz paleolitske in neolitske umetnosti, v kateri so intuitivno uporabljali določene 

elemente za krasitev posodja in kipcev, pridemo do sodobne likovne konceptualizacije 

in generativne sheme temeljnih likovnih prvin, kot so: ''oblika, točka, linija, svetlo-temno 

in barva. Obliko kot nosilko likovnih pomenov orisujejo ostale štiri prvine, zato jih 

imenujemo orisne prvine, medtem ko je oblika orisana prvina.'' (Butina, 2000, str. 21) 

''Fizikalni temelj likovnega jezika je svetloba, ki pokaže oblike in prostor, zato 

sekundarno jezikovno ravnino lahko imenujemo ''fotološko'' (iz grške besede fós,  

fotós = luč, svetloba; po že uveljavljenem lingvističnem izrazu ''fonologija''=glasoslovje 

v govornem jeziku.).'' (Butina, 2000, str. 22) 

Likovni elementi so soodvisni in hierarhično vezani od primarnih do sekundarnih in 

od enostavnih h kompleksnejšim. V shemi (Slika 11) so predstavljeni posamezni 

elementi in ob njih likovni primeri, ki opisujejo/orisujejo posamezni element, ki brez 

svetlobe ne obstaja vizualno (Butina, 1994). 

 

''S svetlostnimi in barvnimi razlikami lahko orišemo vse orisane likovne prvine. 

Vendar lahko orišemo tudi nekatere lastnosti likovnih elementov. Več točk deluje 

temneje, manj točk svetleje, če jih uporabimo na svetlem ozadju. […] tudi z linijami 

lahko orišemo svetlostne razlike – to nam pove vsako modeliranje z gostenjem linij. 

Križanja dveh ali več linij orišejo točke. Sklenjena linija okoli nekega 

dvodimenzionalnega področja oriše ploskev in s tem obliko. Perspektivično usmerjene 

linije orišejo prostor. […] Vse smeri v tej shemi vodijo k tridimenzionalnemu prostoru.'' 

(Butina, 1994, str. 34) Vse smeri v shemi na Sliki 11 vodijo k orisovanju 

tridimenzionalnega prostora, ki ga lahko dosežemo s svetlobnimi razlikami, gostenjem 

pik in linij, z uporabo barve, katero svetlimo ali temnimo, in z uporabo barvnih 

kontrastov. Z orisnimi in orisanimi likovnimi prvinami lahko tvorimo like, formo, 

tridimenzionalno obliko pa dosežemo z urejanjem intervalov med osnovnimi likovnimi 

elementi.  
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Slika 11: Generativna shema temeljnih likovnih prvin (Butina, 2000, str. 23) 
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Likovni element barva 

 

Teoretično lahko razlikujemo tri ozadja pomenov, povezanih z barvo, in sicer: 

prirojeno, osebno in kulturno ozadje. Prvo izhaja iz antropoloških in vedenjskih raziskav, 

saj so številne barve pomembne za preživetje in prilagajanje. Človeški barvni prostor 

(notranja kategorizacija barv) je glede na raziskave zadnjih nekaj desetletij pokazal na 

univerzalnost pomena posameznih barv. Informacije iz subkortikalnih12 struktur sprožijo 

povezave med barvami in razpoloženjem kot sled človekovega vzburjenja, ko vidimo 

določene barve. Drugo ozadje prihaja iz osebnih izkušenj. Tretje ozadje pa vključuje 

kulturo. Skozi odraščanje se naučimo pomenov barv, kar je pomembno tudi pri 

socializaciji. Kodirani pomen barv je skupna konotacija občutkov, misli in razpoloženj, 

čeprav se ravno zaradi kulturnih razlik pomeni barv razlikujejo, hkrati pa se je spreminjal 

njihov pomen tudi skozi zgodovino. Velika večina ljudi se ne zaveda učinkov, ki jih 

imajo barve nanje, niti kako se simbolika barv uporablja v vsakdanjem življenju in 

komunikaciji (Zammitto, 2005). Ljudje zaznavamo barve kot spontane lastnosti stvari 

(so predmetne barve), ki pa niso samo to; barve so izrazno sredstvo, ki omogoča 

ustvarjanje ''nove realnosti'' (Selan, 2010). 

 

Barva in svetloba sta temeljna za našo izkušnjo zunanje realnosti, prostora, okolja in 

narave. Barva in svetloba sta to, kar vidimo; videti barvo in svetlobo, ki je logično 

porazdeljena v prostoru, pomeni videti. Človek je živo bitje, ki se giblje v prostoru in v 

nenehno spreminjajočem se svetu. Njegovi zaznavni sistemi in kognitivne sposobnosti 

dobijo svoje posebnosti zaradi človeške izkušnje zaznavanja svetlobe, ki je nujno 

potrebna, da lahko zaznavamo barve in vzorce. Vzorce lahko zaradi lastnosti, ki jih je 

mogoče zaznati in razumeti kot prostorske (dajejo prostoru optično dimenzijo, torej neke 

opisne in oprijemljive značilnosti opazovanega prostora in/ali predmeta), povezujemo in 

razlagamo v mislih in jih ubesedimo. Vsi čuti prispevajo k izkušnji sveta, ki nas obkroža, 

vendar vizija (dojemanje) zavzema ločeno mesto v percepciji. Vizija zagotavlja 

prostorsko notranjo podobo okolja, v katerem se nahajamo (Arnkil, Frdell Anter in 

Klaren, 2012). Trstenjak (1996) zapiše, da je s fizikalnega vidika barva lastnost snovi, 

da vpija ali odbija različne dolžine barvne svetlobe. V vidnem svetu svetloba, ki se odbije 

od predmeta v oko, ustvari občutek določene barve, ki je subjektivne narave. Ljudje 

različno zaznavamo svetlobne dražljaje, tudi barve. Nosilec barve je svetloba, torej 

elektromagnetno valovanje, ki ga je mogoče razstaviti na spektralne barve. Kadar belo 

svetlobo spustimo skozi prizmo, se svetloba razcepi v posamezne barve.  

 

                                                           
12 Beseda označuje predel možganov pod možgansko skorjo. 
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Barvna svetloba je lahko svetlejša ali temnejša, poleg tega pa ima še posebno lastnost, 

imenovano kromatičnost. Bela svetloba je sestavljena iz spektra barv, in sicer: rdeče, 

oranžne, rumene, zelene, modre, indigo in vijolične. Z mešanjem barvnih svetlob dobimo 

nove barvne odtenke, ki so lahko svetlejši in temnejši. Barve imajo posebne lastnosti, ki 

zbujajo občutke toplote in hladnosti. Tople barve vsebujejo rumeno ali rdečo, hladne pa 

modro barvo. Pri opisovanju barv lahko posameznim barvam določimo tudi ''svetlost in 

težo'', tople delujejo lahko in svetlo, hladne pa temno in težko, kar najbolje ponazorimo 

v barvnem krogu (Slika 12). Psihološko zato objekte v svetlih in toplih barvah 

doživljamo kot velike in se nam na videz približujejo, nasprotno pa delujejo hladno in 

temno obarvani objekti težki in dajejo občutek odmikanja od nas, pri čemer gre za 

primarno oziroma absolutno razlikovanje, saj se v vsakem barvnem sestavu vzpostavlja 

novo toplo-hladno barvno razlikovanje. Izpostaviti je potrebno tudi relativni vidik barv; 

v sestavu rdeče, modre in vijolične je najtoplejša rdeča barva, v sestavu modre, 

zelenomodre in vijolične pa slednja (Butina, 1995). Ne glede na relativnost dojemanja 

barv lahko vidimo v hladnem spektru tudi tople odtenke in v toplem spektru hladne 

odtenke (Slika13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Dvanajstdelni barvni krog, v 

katerem črta deli barve na tople in 

hladne (Možina, 2017)  

 

tople barve 

hladne barve 
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Slika 13: Hladna barvna 

paleta, ki vsebuje tudi 

tople barve (levo), in 

topla barvna paleta, ki 

vsebuje tudi hladne 

barve (desno). 

 

Ko vidimo barve, naš vid ne prepozna absolutne intenzivnosti ali absolutne spektralne 

porazdelitve sevanja, ki doseže očesno mrežnico. Namesto tega človek registrira le 

razlike in odnose med barvami. Naš vizualni sistem je razvit za neprekinjen spekter 

svetlobe in postopne spremembe med različnimi osvetlitvami, v teh okoliščinah barve 

dojemamo kot bolj ali manj konstantne. Naš vizualni občutek se prilagaja trenutnim 

svetlobnim pogojem. Največkrat določeno osvetljenost dojemamo kot ''sidro'', navadno 

je to bela ''barva''. Toda tudi če doživljamo predmet v isti svetlobi s skoraj enako barvo, 

lahko hkrati zaznavamo tonske različice. Pri nominalno akromatskih površinah je ta 

učinek bolj očiten kot pri nominalno kromatskih. Na doživljanje barv vpliva svetloba, ki 

prihaja neposredno iz svetlobnega vira, hkrati pa tudi svetloba, ki se odbija od površin v 

okolici. Svetloba torej definira barve, oba elementa pa definirata prostor. Človeška 

izkušnja barve in svetlobe v prostoru je tako zaznavna kot spoznavna. Kar imenujemo 

prilagajanje, ni omejeno le na osnovne fiziološke reakcije, temveč na interakcijo med 

posameznikom in svetom na več ravneh, ki temeljijo na neposrednih okoljskih izkušnjah. 

Barve kot take nimajo formalne strukture, razen barvnih lastnosti, povezanih z drugimi 

barvnimi lastnostmi (kontrasti v svetlosti, belini, črnosti, odtenku ali barvitosti). Če se 

barva odvzame od svojih naravnih vezi do svetlobe in prostorskega reda, postanejo 

vzročne povezave z njimi nepredstavljive in mistificirane. Mističnost, kot jo navajajo, je 

jasno prepoznavna v delih impresionistov, ki so z barvami in njihovim prekrivanjem 

ustvarjali impresije, vtise, ki so jih doživljali ob nastajanju posameznih del (Arnkil, 

Frdell Anter in Klaren, 2012). Podobno kot impresionisti so odlično uporabljali barve 

pointilisti. Oboji so uspešno uporabljali barve za prikaz nekega naravnega pojava v 

prostoru in tudi prostor sam, čeprav so nemalokrat za objekt vzeli osebo/e. Barvni prikaz 

prostorskosti ali z drugimi besedami barvna perspektiva je tisto, česar so mojstri 
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impresionisti izredno vešči. Prikazovanje meglic ali sončnega zahoda jasno kaže na 

globino prostora (Slika 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Prikaz prostora v 

impresionizmu (Študija sonca, 

Rihard Jakopič, 1905 (Hribar, 

2013)) levo in pointilizmu (La 

parade de cirque, detajl, Georges 

Serat, 1889 (Principle gallery, 

2013)) desno. 

 

 

Kontrast 

 

Ko govorimo o kontrastu, govorimo o očitnih razlikah med dvema opazovanima 

pojavoma. Kontrast vidimo, na primer, v različnih velikostih, temperaturah in tudi v 

barvah. Opazovana razlika postane pomembna le v trenutku, ko primerjamo dva ali več 

objektov. Zaznavanje barv in njihov medsebojni kontrast je do neke mere subjektivna 

zadeva, ki jo je zelo težko kvantificirati ali natančno opisati. Številni avtorji so preučevali 

vprašanja o barvi vse od začetka 19. stoletja. Itten je leta 1961 uvedel večjo objektivnost 

v opredelitev barvnih zakonov in načel njihovega dojemanja, ki so še vedno uporabna. 

Najbolj uporaben vidik Ittenove teorije o barvah je, da barva deluje sama in znotraj 

konteksta drugih barv v bližnji prostorski bližini (tiste barve, ki so sosednje) ali v širšem 

vizualnem okviru (obstoječe na istem mestu), ali kot del oblikovanja večjega, 

kompleksnega dela. V takem skupnem kontekstu barve tvorijo medsebojne kontraste in 

tako skupaj razširjajo prostor barvne harmonije oziroma nasprotij, kontrastov. Itten 

zagotavlja pregledne in eksplicitne definicije in opise za sedem osnovnih tipov 

kontrastov, ki jih lahko opazimo pri zaznavanju barv (Bláha in Sterba, 2014), in sicer: 

 

- kontrast barve v odnosu do barve (oz. kontrast barvnega kroga), 

- svetlo-temni barvni kontrast, 

- toplo-hladni kontrast (uporabljen pri likovni nalogi OVLU),  

- komplementarni kontrast, 
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- simultani (in sukcesivni) kontrast, 

- kontrast barvne kvalitete, 

- kontrast barvne kvantitete. 

 

Kontrast oziroma nasprotje je stalnica v življenju, saj se s kontrasti srečujemo 

vsakodnevno. Kontrast pomeni predvsem drugačnost od primerjanega in se kaže v 

izraziti razliki. Osnovna barvna kontrasta, s katerima se srečujemo od malega, sta toplo-

hladni in svetlo-temni. V času odraščanja posameznik spozna še druge kontraste, kot so 

recimo primarni okusi: sladko-slano, kislo-grenko. Kasneje se skozi šolanje pričnemo 

srečevati s kontrasti tudi na drugih nivojih. Pri naravoslovju predvsem s čistočo okolja 

(čisto-umazano/onesnaženo), pri likovni umetnosti pa tudi s kontrasti barv. Barvni 

kontrast pomeni, da ''se osnovne barve razlikujejo med seboj po svoji barvnosti, tvorijo 

medsebojna nasprotja – barvne kontraste.'' (Butina, 2000, str. 36). Koncept toplih in 

hladnih barv je prisoten že več stoletij. Večina teorij se začne s klasičnim barvnim 

kolesom s šestimi barvami (tri osnovne barve in tri sekundarne barve). Ločevalna črta 

razdeli kolo na toplo in hladno (Slika 12). Ne glede na to, je splošna ideja, da so tople 

barve rdeča, oranžna in rumena, hladne pa zelena, modra in magenta (škrlatna). Ob 

primerjavi rumene in modre zlahka opazimo rumeno kot toplo in modro kot hladno 

barvo. Primerjava rdeče z magento je lahko manj očitna, ker sta druga poleg druge in sta 

si sorodni. Modrikasto rdeča magenta (škrlatna) je hladnejša od rumenkasto rdeče. 

Opisovanje nagiba barve proti drugi primarni ali sekundarni barvi imenujemo tudi 

pristranskost. Vsaka barva ima lahko pristranskost, rdeča recimo ima rumeno ali modro 

pristranskost. Dojemanje barv je zelo osebna izkušnja, še posebno ob upoštevanju ljudi 

z okvarami vida, kot je barvna slepota. Tudi barvni kontrast je subjektiven. Nekateri 

ljudje ločijo veliko barv, njihove nianse in tudi temperaturo (toplo ali hladno orientacijo 

posamezne barve) ter so posledično bolj občutljivi tudi za kontraste med barvami in 

znotraj barve (Bláha in Sterba, 2014).  

 

 

Toplo-hladni barvni kontrast 

 

Pojasnjevanje toplo-hladnega kontrasta je v raziskavi vezano na likovno nalogo 

učencev, ki je bila izvedena v raziskavi. Omenjeni kontrast je učencem najlažje razložiti 

in prikazati s ponazoritvijo in s primeri iz vsakdanjega življenja, tako ga tudi najlažje 

dojamejo in razumejo. 

 

Toplo-hladni kontrast temelji na dveh zakonitostih, in sicer na prostorskem 

učinkovanju toplih in hladnih barv, pri čemer se tople barve zdijo bližje kot hladne, in 

na subjektivnem doživljanju toplih in hladnih barv, ki različno vplivajo na človeka  
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(Slika 15). Toplo-hladni kontrast je najlepše viden, kadar med barvami ni velikih tonskih 

razlik. V nasprotnem primeru prevlada kontrast svetlo-temno. Toplo-hladni kontrast je 

relativen, kot je relativno tudi dojemanje oziroma doživljanje barv, saj je lahko ista barva 

v nekem kontekstu topla, v drugem pa hladna. Polarno vrednost toplo-hladno doseže 

glede na odnos med modro-zeleno in oranžno-rdečo barvno kombinacijo (Gage, 2006; 

Arnheim, 2004). Toplo-hladni kontrast najlažje ponazorimo z vročimi in mrzlimi 

predmeti. Uporaba kontrastnih barv je pogosta v prikazovanju spolov (modra za dečke 

in rdeča za deklice), pogosto se uporablja tudi za prikazovanje temperatur v kartografiji 

in pri napovedovanju vremena. V zgodovini se je uporabljal toplo hladni-kontrast v 

kartografiji, za prikazovanje naših, srčnih, vojskujočih sil in njihovih hladnih in 

nasprotnih vojska.  

 

Če potegnemo paralelo na področje vrtne umetnosti, je večina trajnic, ki jih sadimo 

na sončne lege, rumene, oranžne in rdeče barve, nasprotno pa je večina trajnic, ki so 

primerne za senčne, torej hladnejše in temnejše dele vrta, bele, modre in vijolične barve. 

''Toplo-hladni kontrast tvorijo nasprotja med toplimi (rumenimi, oranžnimi, rdečimi) in 

hladnimi (modrimi, zelenimi, vijoličnimi) barvami.'' (Butina, 2000, str. 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Slika 15: Primer toplo-hladnega kontrasta; slika v likovni 

tehniki kolaž (Gregory, 2012) 

 

Barvni kontrast se ne pojavlja zgolj med nasprotnimi barvami, lahko se pojavlja tudi 

znotraj posamezne barve (v monokromatskem spektru), kjer so nekatere barve bolj tople, 

druge, nasprotne, pa bolj hladne. Toplo-hladni kontrast lahko vidimo tako v zelenem 

sestavu poletnega rastja, kjer prevladuje zelena, a so odtenki listov obarvani od 
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modrozelene do rumenozelene (Slika 16, levo). Podobno je zaznati tudi na sosednji sliki, 

kjer prevladuje rdeča s toplejšimi in hladnejšimi odtenki (Slika 16, desno). Poleg 

odtenkov na slikah je potrebno upoštevati še prostorski vidik barv, ki jih dodatno 

determinirajo sence, ki jih na spodnje liste mečejo višje raščeni listi. Prostorskost barv je 

dobro vidna v impresionističnem slikarstvu (Slika 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Toplo-hladni 

kontrast v monokromatskem 

sestavu zelenega grmičevja in 

podrasti (levo) ter rdeče pri 

jesenski obarvanosti divje trte 

(lat. Parthenocissus 

quinquefolia) (desno) v naravi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Slika 17: Toplo hladni 

kontrast in barvna 

perspektiva Matije Jame 

(1909), Breze v Lakesnburgu 

(Hribar, 2013) 
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2.1.8 Umetnostno zgodovinski vidik 
 

Materiali in motivi pogosto izhajajo iz neposredne narave in neposrednega 

človekovega okolja. Še najbolj se ta preplet vidi v paleolitski in neolitski umetnosti, 

čeprav ni izključen tudi v kasnejših umetnostnih obdobjih. Pregled umetnostno 

zgodovinskih obdobij in posameznih del je za raziskavo pomemben predvsem z vidika 

okoljske motivike.  

 

V prazgodovino sodijo stenske poslikave prizorov lova na živali in živali samih. 

Primer stenskih slikarij iz jam Altamira in Lascaux (Slika 18 levo) kaže na še vedno 

ekocentrični odnos do narave, katere del je bil človek. Poleg stenskih slikarij je človek z 

amuleti in obeski z živalskimi podobami krasil tudi svoje telo (Slika 18 desno). Po prvih 

odkritjih se je pojavilo veliko interpretacij paleolitske umetnosti. Pogosto se je 

ugotavljalo, kakšno funkcijo so imele stenske poslikave in ali so imele enake podobe tudi 

enak pomen v različnih kulturah. Uveljavljena je teza, da je paleolitski človek risal živali, 

jamstvo magije, da bo naslikane živali tudi ujel in ubil. Po navedbi Clottsa in Lewisa 

(2003) so slikarije dodatno krepili z dodajanjem znakov v obliki puščic ali ran na 

nekaterih živalih. V zadnjih desetletjih so v Nigeriji odkrili vrsto petroglifov, v kamen 

vrezanih podob živali (Slika 19). Tematika poslikav in rezbarij je vsakdanjik tedanjega 

človeka, živali in narava, ki so ga obdajali. 

 

 

 Slika 18: Paleolitska stenska poslikava v jami Lascaux, Francija (Les Eyzies de Tayac, 2015) levo in 

neolitski obeski z živalskimi motivi, Naqada, Egipt desno (Brown university, 2018) desno. 
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Slika 19: Petroglif žirafe v Nigeriji (Bradshaw foundation, 2011) 

 

Stenske poslikave so odraz lova in izhajajo iz miselnosti, da če deluješ na podobo, 

deluješ tudi na upodobljeno žival. Slikovne upodobitve so bile del magičnega postopka, 

bile so ''past'', v katero so živali morale zaiti oziroma past z ujeto živaljo (Slika 20). 

Istočasno je šlo za željo in njeno izpolnitev. Paleolitski lovec/slikar, je očitno mislil, da 

je naslikana žival s tem, ko jo je naslikal, že njegova, da je z njeno upodobitvijo dobil 

nad njo oblast. Menil je, da si je s poslikavami v naprej zagotovil plen. Resnični dogodek 

je moral le še slediti magičnemu postopku, saj sta ju ločila samo prostor in čas, ki sta bila 

po njegovem mnenju nepomembna posrednika. Pri stenskih slikarijah nikakor ni šlo za 

simbolično nadomeščanje, temveč za pravo smotrno dejavnost, za resnično povzročitev 

dogodka v prihodnosti, ki je bilo resnično dejanje (Hauser, 1961). 

 

Človeštvo je prešlo tri velike družbeno ekološke preobrazbe: (1) paleolitsko, v kateri 

je žival center življenja, ker predstavlja možnost preživetja in jo človek zato tudi slika 

na stene; (2) neolitsko, v kateri človek ni več odvisen od darov narave, kar se pozna tudi 

na slikarijah, v ospredje stopi človek oziroma njegovo početje (paša živine, poljedelstvo 

ipd.) in (3) industrijsko. V četrtem, postindustrijskem razmerju opisuje ekološko 

tranzicijo, ekološko modernizacijo, trajnostni razvoj. Prvo, paleolitsko obdobje, je bilo 

obdobje človekove prvobitne istovetnosti z naravo, v neolitiku je šlo za stanje dualizma, 

torej sta si bila človek in narava enakovredna in sta jemala drug od drugega (Gray, 2010; 

Hauser, 1961). 
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Slika 20: Neolitska 

stenska umetnost v 

narodnem parku 

Tassili n'Ajjer, Sahara, 

Alžirija (Gruban, 

2017) 

 

V obdobju starega Egipta je v ospredju, enako kot v neolitski umetnosti, še vedno 

družbena ureditev, delo, gradbeništvo, lov, kmetovanje in ostale aktivnosti, pomembne 

za tisti čas. V samem začetku ni šlo za likovno mišljenje temveč bolj za intuitivnost 

prenašanja izkušenj iz okolice na stene jam, predvsem plena, kasneje družbene ureditve, 

kar se je preneslo vse do kasnejših slikarij starega Egipta, v času katerega se zavestno in 

zavedno lotevajo slikanja človeka v okolju (naravi) kakor tudi narave (Slika 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Stenska 

poslikava v grobnici 

Mannene prikazuje 

lov družine v 

močvirju; cca. 1400–

1352 pr. n. št. (The 

Metropolitan museum 

of art, 2000-2018)  

 

Antropocentrična umetnost, v kateri je v ospredju človek s svojimi vojaškimi in 

vojnimi ter športnimi dosežki, se nadaljuje v obdobje Grčije in Rima. Predvsem umetnost 

slednjega se še dodatno razvije v slikanje uživaštva skupin ljudi, ki vodijo državo, regije 

in mesta. V zgodnjem srednjem veku, okoli 7. stoletja, se razvije v metafizično-

religiozno slikanje podobe sveta, ki ga je ustvaril Bog (Sliki 22 in 23), pri čemer je narava 

bolj stilizirana od človeške podobe Boga. Človek je v srednjem veku podrejen hierarhiji  
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klera in obljubam posmrtnega življenja, narava pa največkrat služi za dodatno 

ustrahovanje prebivalstva. V naravi in njenih pojavih se skriva zlo. Kljub zanimanju za 

naravo, predvsem zdravilne lastnosti rastlin, ki so jih v tistem času uporabljali za 

zdravljenje, je bilo v tem obdobju vse, kar ni povezano z religijo, prepovedano. 

Znanstvena odkritja in dosežki antike so bili zanemarjeni, odvrženi in nemalokrat 

prepovedani (Hauser, 1961).  

 

Uničevanje in degradacija okolja sta se nezavedno začeli že 8000 let pr. n. št., na 

primer izsuševanje in menjava vegetacije na območju današnje Sahare. Delno gre 

degradacijo pripisati naravnim vplivom, delno pa tudi takratnemu človeku, ki je, s 

spremembo načina življenja iz lovca in nabiralca, prešel v pastirja, gojitelja živali in 

kmetovalca ter vplival na krajino v takšni meri, da si rastlinstvo ni več opomoglo 

(Wright, 2017). 

Zavestna degradacija se je začela z razvojem industrijske revolucije na prelomu 19. 

stoletja in je v prejšnjem stoletju dosegla vrh, katerega posledice so težko popravljive. 

Pogosto ni več možen povratek v prejšnje stanje. V vseh teh letih, desetletjih in stoletjih 

se človek očitno ni naučil, da je potrebno naravo in okolje spoštovati in varovati (Ahuti, 

2015; Deepika in Rakesh Kumar, 2015). 

Slika 23: Bog, stvarnik sveta iz Holkhamske 

Biblije slikanice (1327-1335) (British library, 

1999) 

 

 

Slika 22: Bog kot arhitekt/gradbenik/geometer,  

naslovnica Moralizirane Biblije (okoli l. 1250) 

(Jean and Alexander Heard library, Vanderbilt 

university, 2007) 
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Vse do 20. stoletja je težko govoriti o okoljski zavesti v likovni umetnosti, še posebno, 

če poskušamo avtorje in njihova dela postaviti ob bok pomenu pojma okoljsko 

ozaveščanje. Lahko pa govorimo o odnosu do narave v likovnih delih, saj avtorji verno 

slikajo okoljske prizore. Po njihovih delih je imenovana smer krajinarstvo, v kateri je v 

prvem pOVLU vedno narava, najpogosteje omenjamo gorske, gozdne ali morske 

pejsaže. Veduta in panorama (mest, trgov in ulic) pa se pojavljata kot nasprotje naravnim 

krajinam; gre za urbane krajine. 

 

''Človek v naravi ne vidi več samo koristi v smislu primernosti za njegove telesne 

potrebe, ampak vidi v njej več, vidi skrite zakonitosti, njeno notranjo zgradbo, ki je skrita 

za zunanjim videzom njenih form. S pomočjo svojega duhovnega očesa ne vidi v 

naravnih stvareh samo hrane in oblačila, ampak vidi v naravi tudi lepoto njenih form 

samih po sebi.'' (Butina, 1997, str. 265) ''Očitno se je likovna umetnost začela z 

upodobitvami živali. Vse od prazgodovinskih do najnovejših upodobitev podobe živali 

vedno pripovedujejo tudi o človeku, o njegovem odnosu do narave, načinu življenja in 

pogledih na svet. Brez dvoma je prazgodovinski lovec povsem drugače gledal in 

upodabljal živali kot npr. srednjeveški slikar ali sodobni likovni ustvarjalec.'' (Flajšman, 

2008, str. 64). Likovna umetnost paleolitika in neolitika se je nadaljevala z upodobitvami 

človeka v prvem pOVLU, pa naj bodo upodobitve staroegipčanske, grške, rimske ali 

srednjeveške. Primer je mističnost zodiakalnih znamenj, ki združujejo živalske in 

človeške podobe ali egipčanskih podob bogov, ki imajo živalske glave. Podobno je tudi 

krščanstvo v srednjem veku Kristusa najprej prikazovalo z zoomorfnimi simboli (jagnje 

in riba) in s trto, svetega duha z zoomorfnimi simboli prikazujejo kot jelena, pava in 

goloba (bele barve) (Badurina in drugi, 1979). Izjema tistega časa sta bila flamska 

umetnika brata Limbourg, ki sta v gotskem slogu ustvarila iluminacije (koledar) v 

Sijajnem horariju vojvode Berryskega (1412-1416). V iluminacijah prikazujeta tudi vrt 

in okolico mecenovega gradu (Slika 24). Ep o Gilgamešu v vrtu bogov orisuje bogastvo 

rastlinja, vitic in sadežev, ki visijo z njih. V Genezi je Bog ustvaril polje, polno flore in 

favne in v njem popoln vrt, Rajski vrt. To sta le dve podobi, ustvarjeni v verske namene, 

v katerih ima vrt predvsem vlogo metafore.  
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Slika 24: Iluminacija 

(majski in novembrski 

koledar) iz Sijajnega 

horarija vojvode 

Berryskega 

(Encyclopædia 

Britannica, Inc., 2018) 

 

Srednji vek prenaša metafore s fresk in iluminacij v realnost s samostanskimi vrtovi 

(lat. Hortus conculsus), ki so namenjeni preučevanju in izobraževanju o zdravilnih 

lastnosti posameznih rastlin (Mancoff, 2011). Najstarejši še delujoči botanični vrt pod 

okriljem ene najstarejših univerz je v Padovi v Italiji (it. Orto Botanico) z zeliščnim 

delom, namenjenim za raziskave zdravilnih in strupenih učinkovin v rastlinah (it. Horto 

Medicinale), ki datira v leto 1545.  

 

Vse do renesanse in Leonarda da Vincija so prevladovali predvsem simbolni pomeni 

živali in rastlin. V renesansi se je nadaljevala antična tradicija slikanja človeških podob 

(Luca Signorelli, Lorenzo Lotto, Bartolomeo Montagna in drugi), ki je to tradicijo 

ponesla v baročne stropne poslikave. Michelangelo Buonarotti je slikal predvsem 

človeka, njegovo usodo in občutke, narava pa je postala okvir dogajanja. Človek in živali 

so bili v ospredju slikarskih tem vse do romantike in realizma, v impresionizmu pa so 

umetniki v ospredje začeli postavljati človekovo okolje in naravo. Evropski slikarji, z 

izjemo krajinarjev, naravo uporabljajo bolj kot kuliso, v prvem planu pa sta človek in 

žival. Krajinarji, pejsažisti pa človeka in žival v krajini uporabijo le za prikaz velikosti 

in mogočnosti narave. Pernhart (1852) v vsej mogočnosti prikazuje Klanško jezero v 

nevihti (Slika 25 desno), podobno, a v impresionističnem slogu Jakopič (1903) 

ekocentrično prikazuje breze v barvah, nabitih s sončno svetlobo v okolici Škofje Loke 

(Slika 25 levo).  
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Slika 25: Breze, Rihard Jakopič (1903), levo; Klanško jezero v nevihti, Marko Pernhart (1852), desno 

 

Ob govoru o krajini nikakor ne smemo prezreti vloge krajinske arhitekture, saj je vrt 

kot najzgodnejša oblika človekovega prostora, predhoden gradnji kolibe in začetkom 

stavbarstva. V vrtni umetnosti ne gre zgolj za gojenje uporabnih rastlin, temveč je 

človekov odnos do narave, ki se v vzhodnjaških vrtovih Kitajske in Japonske kaže v 

iskanju varnosti s spoštovanjem skritih duhovnih sil. Osrednji motiv kitajske vrtne 

umetnosti ponazarja zgradbo sveta, skale pa so njegova poglavitna sestavina (Slika 26). 

Vloga krajinske arhitekture pri oblikovanju prostora, torej okolja, je vidna predvsem od 

renesanse dalje, ko so se pojavili večji vrtovi in parkovne ureditve ob dvorcih v Italiji in 

kasneje povsod po svetu. Vsako obdobje je prineslo nekaj svojstvenega v krajinsko 

oblikovanje in vsaka kultura posebej je posamezno značilnost le še posebej poudarila. 

Vsaka kultura je poskušala v svoje okolje postaviti prikaz raja na zemlji. Še najbolj se je 

paradižu približala islamska vrtna umetnost, ki po prostorski zgradbi izhaja iz Korana. 

Vrtovi štirih rek, kot jih radi imenujemo, niso zgrajeni le po navodilih iz Korana, temveč 

so nekakšna kopija oaz, kjer je za življenje potrebna voda. Voda, rodovitna tla in rastline 

tako postanejo simbolične sestavine vrta. Še posebno v islamskem svetu je vrt poln 

simbolov večnosti, smrti, rojstva, plodnosti in rodovitnosti (Ogrin, 1993). 
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Slika 26: Primer kitajske vrtne umetnosti, Shi Zi Lin (狮子林, Levji gaj) (China discovery, 2000-2019) 

 

Arhitektura je v zgodovini človeštva enako pomembna kot slikarstvo. Od prvih 

bivanjskih prostorov v jamah, ki so bili še najbolj okoljsko naravnani, pa vse do 21. 

stoletja, ko se arhitekti spet trudijo s sonaravno gradnjo, je minilo kar nekaj stoletij, celo 

tisočletij. Ne samo prostor, v katerem so ljudje bivali, tudi oprema je bila nekoč bistveno 

bolj povezana z okoljem, saj so prebivalci krasili stene s poslikavami. Ko je človek začel 

z gradnjo prvih enoprostorskih bivanjskih enot, je gradbeni material jemal iz okolja. Na 

Ljubljanskem barju so že okoli leta 3100 pred našim štetjem postavljali svoje naselbine 

na kolih. Koliščarji, kot jih imenujemo danes, so za gradbeni material uporabljali les iz 

okoliških gozdov, veje za zidove in ločje za kritino.  

 

V industrijskem obdobju je začel človek sebe postavljati v ospredje in uveljavil se je 

antropocentrični red. V sedanjem, postindustrijskem času pa človek spet poskuša 

vzpostaviti novo enotnost z naravo in se na neki način zgleduje po paleolitskem odnosu 

človeka do narave (Kirn, 2004; Summers, 2003; Hauser, 1961). 

 

 

2.1.9 Okoljska umetnost  
 

V sodobnem kontekstu gibanje okoljska umetnost (angl. Environmental Art) izhaja iz 

političnih in družbenih pretresov v poznih 60. in zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja. 

Umetniki so bili navdihnjeni z novim razumevanjem okoljskih vprašanj in ekologije, pa 

tudi s potrebo po delu na prostem in ne v ateljejih. Od zgodnjih začetkov se je področje 

okoljske umetnosti povezalo v svetovno kulturno gibanje, kar je vplivalo na vlogo 

umetnikov in njihovih del v družbi.  

 

Pojavila se je vrsta gibanj, povezanih z okoljsko umetnostjo. Okoljska umetnost (ang. 

Environmental Art) (1990 - ) je krovno ime vseh gibanj, ki se že od 60. let prejšnjega 
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stoletja ukvarjajo z ustvarjanjem umetniških del, s katerimi opozarjajo na okoljsko 

problematiko (Slika 27).  

 

 

Slika 27: Časovnica nastanka in trajanja posameznih umetniških gibanj 

 

Arte Povera (1962-1972) je kot naslednik Readymade Arta Marcela Duchampa, ki je 

1917 leta razstavil svojo Fontano (pisoar), z delovanjem in ustvarjanjem še najbližje 

Trash Artu, ki se je pojavil že pred nastankom gibanja Land Art ali Earth Works. 

 

Land Art (1969 - ) se je začel v 60. letih prejšnjega stoletja in je trajal nekako do 80. 

let prejšnjega stoletja. V manjših pojavnih oblikah Land Art izvajajo še danes. 

Umetnost iz odpadkov (ang. Trash Art) (1993 - ) se je kljub nastanku v 90. letih 

prejšnjega stoletja razmahnila šele po letu 2000 z deli Vika Muniza in drugih umetnikov, 

predvsem v slikarski tehniki asemblaž.  

Ne glede na obdobje, v katerem so nastala, trajala in se zaključila posamezna gibanja, 

jih je zaradi materialov, ki jih uporabljajo, in predvsem zaradi tematike, smiselno združiti 

pod skupen naziv okoljska umetnost (ang. Environmental Art). 

Okoljska umetnost13 je krovni izraz za široko paleto likovnih del, ki skušajo vplivati 

na odnose do okolja. Mnoge umetniške prakse, kot so zemeljska umetnost (ang. Earth 

Works), eko-umetnost (ang. Ecological Art) in lendart (ang. Land Art) ter s tem povezan 

razvoj v družbeni praksi, bio-umetnost (ang. Biological Art) in druge, lahko štejemo za 

del tega krovnega izraza. V osnovi gre pri okoljski umetnosti predvsem za ustvarjanje z 

namenom okoljskega in ekološkega ozaveščanja. V ozadju je namen, kar pa predvsem 

za Land Art ne velja. Slednji v krajinski arhitekturi redko najde prostor, saj velja 

predvsem za umetniško ustvarjanje v krajini in je brez funkcionalnega ozadja. Le redko 

je forma Land Arta v podporo uporabni funkciji (Bower, 2011). 

Področje okoljske umetnosti je tako raznoliko kot okolje, v katerem nastaja. 

Ustvarjalci preko svojih del ponujajo pogled na vse vidike družbe, od urbane proizvodnje 

                                                           
13 Okoljska umetnost (angl. Environmental Art) tako kot tudi predhodna podobna gibanja, ki jih smiselno lahko 

združimo v omenjeni naziv, nima enoznačne definicije. Še največkrat se naziv uporablja za začasne inštalacije, 

katerih glavni namen je ozaveščanje o okoljskih problemih. Istočasno nekateri umetniki, ki ''sodijo'' med 

izvajalce okoljske umetnosti, ustvarjajo svoja dela v odročnih in težje dostopnih krajih. 
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hrane, podnebne politike, upravljanja vodnih površin in prometne infrastrukture do 

izobraževanja in oblikovanja.  

Drugi mejnik v umetnosti devetdesetih let je bil pojav »instalacij«. Ta izraz je lahko 

sporen, saj po mnenju nekaterih označuje umetnost, ki se upira prodajanju in kupovanju, 

saj je že po definiciji minljiva, poleg tega jo je težko ali sploh nemogoče premikati z 

enega kraja na drugega (Stallbrass, 2007). Kot pravi Julie H. Reiss, se je instalacija – ki 

se je rodila v šestdesetih letih – prebudila iz spanca v komercialno naravnanih 

osemdesetih letih. V izhodiščih (takrat je bila znana kot ''environment art'' (okoljska 

umetnost)) je bila javnosti predstavljena v novo vzpostavljenih alternativnih prostorih, s 

katerimi so pogosto upravljali sami umetniki. Nova priljubljenost instalacij se je ujemala 

z gospodarsko krizo leta 1989, vendar se je ta umetnost v svoji novo prebujeni podobi 

usidrala v samo srce umetnostnega sveta, v muzeje. Sprememba imena ''environmental 

art'' v ''installation art'' je pomenljiva, saj postavljamo (install) razstave. Instalacije se 

sedaj pogosto selijo in prodajajo ali pa jih umetniki in galeristi redno uporabljajo kot 

neprofitno propagandno blago za tržno uspešnejše artikle (Stallbrass, 2007). 

 

Environmental Art predstavljajo kot umetnost v naravi z naravnimi, razgradljivimi 

materiali in je zato to umetniška zvrst, ki je, zaradi materialov, iz katerih so posamezna 

dela izvedena, tudi časovno omejena in navadno postavljena in situ. Le redko so pri 

tovrstnih inštalacijah dovoljeni in/ali uporabljeni dodatni materiali s katerimi so 

posamezni deli vezani in/ali lepljeni v celoto in, ko že pride do tovrstnih kombinacij 

vezivnih materialov, so le-ti navadno tudi naravnega izvora. 

 

Okoljsko umetnost predstavljajo kot umetnost v naravi z naravnimi, razgradljivimi 

materiali in je zato to umetniška zvrst, ki je, zaradi materialov, iz katerih so posamezna 

dela oblikovana, tudi časovno omejena in navadno postavljena in situ. Le redko so pri 

tovrstnih inštalacijah dovoljeni in/ali uporabljeni dodatni materiali, s katerimi so 

posamezni deli vezani in/ali lepljeni v celoto, in ko že pride do tovrstnih kombinacij 

vezivnih materialov, so le-ti navadno tudi naravnega izvora. 

 

Pri okoljski umetnosti gre torej za osnovno idejo ozaveščati in opozarjati na okoljske 

probleme, kot tudi opozarjati na posamezne okoljske pozitivne a pogosto prezrte 

lastnosti. Okoljsko umetnost lahko razvrstimo na različne tipe, glede na:  

 

- čas trajanja: veliko projektov okoljske umetnosti je izdelanih z mislijo na 

postopen propad, popolno izginotje ali vsaj delno preoblikovanje. Nekateri 

projekti so zasnovani tako, da trajajo desetletja in tako zagotavljajo in izvajajo 

izobraževanje oziroma ozaveščanje.  
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- mesto postavitve: ne lokalizirana in distribuirana digitalna dela (projekti so 

izvedeni le za fotografiranje in zatem izginejo); ponovljive predloge, ki jih je 

mogoče znova ustvariti kjerkoli; namestitve na posameznih težje ali lažje 

dostopnih lokacijah. 

- metodo: posamezni projekti, ki jih umetniki izdelujejo v svojih studiih ali pa so 

širše zasnovani s sodelovanjem med umetniki in drugimi, kot so znanstveniki, 

vzgojitelji, floristi in drugi. 

 

Ena vidnejših predstavnic gibanja je brazilska umetnica Nele Azevedo, ki je na 

problem taljenja arktičnega ledu leta 2009 opozorila s postavitvijo ''Melting Memorial'' 

na stopnicah Berlinskega central Gendarmenmarkt square (Sliki 28). Ledene skulpture, 

visoke do 20 cm, so bile postavljene na stopnice pred centralno berlinsko tržnico pri 23° C, 

kjer so se stalile v pol ure in so simbolizirale globalno segrevanje. Šlo je torej za res zelo 

začasno inštalacijo, ki naj bi bila kritična do postavljanja skulptur in spomenikov v mestih. 

Dela Azevedove so naravovarstveniki ''posvojili'' in jih uporabljajo za ozaveščanje o 

okoljskih problemih.  

 

Slika 28: Melting Memorial, Berlin, Nemčija (Public instalation art, 2018)  

 

Tony Plant, drugi vidnejši predstavnik tega gibanja, za svoja ''platna'' uporablja 

peščene plaže, na katerih izrisuje večje kompleksno sestavljene vzorce. Podobno, kot 

Azevedova, se tudi on zaveda, da so njegova dela minljiva, saj jih zbriše že prvi večji val 

(Slika 29). 
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Slika 29: Sand Drawings Tonyja Planta (AMC Street art agency, 2018) 

 

 

Arte Povera 

 

Arte Povera je izhajala iz nasprotovanja abstraktnemu slikarstvu v Italiji in iz vzponov 

zanimanja za starejše avantgardne pristope k ustvarjanju umetnosti. Njen pristop je 

mogoče zaslediti pri treh umetnikih: Piero Manzoni, katerega delo je preoblikovalo 

značilnosti konceptualne umetnosti in ki se je odzvalo na abstraktno, umetniško 

slikarstvo (Slika 30); Alberto Burri, čigar slikarstvo je izdelano iz vreč iz jute, gre za 

primer uporabe cenenih, odsluženih in včasih celo zavrženih materialov (Slika 31); in 

Lucio Fontana, čigar enobarvna slika je primer moči umetnosti, ki se je zmanjšala na le 

nekaj elementov in se osredotočila na vpliv barve (Slika 32) (Christov-Bakargiev, 1999). 

 

Slika 31: Piero Manzoni (1960), Fiato d'artista 

(TATE, 2018) 

  

Slika 30: Alberto Burri (1957), Combustioni 

plastiche (Guggenheim, 2015) 
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Slika 32: Lucio Fontana (1968), Concetto Spaziale, 

Attese (ArtSpecialDay, 2018) 

 

Arte Povera "slaba umetnost" ali "osiromašena umetnost" je bilo najpomembnejše 

avantgardno gibanje, ki se je pojavilo v Evropi v 60. letih prejšnjega stoletja. V gibanju 

so se združevali italijanski umetniki, katerih najbolj prepoznavna značilnost je bila 

uporaba vsakdanjih materialov. Za svoja dela so umetniki uporabljali prst, kamne, 

oblačila, papir in vrv. Njihovo delo je zaznamovalo reakcijo proti modernističnemu 

abstraktnemu slikarstvu, ki je v 50. letih prejšnjega stoletja prevladovalo v evropski 

umetnosti. Skupina je zavrnila tudi ameriški minimalizem, zlasti tisto, kar so zaznali kot 

navdušenje za tehnologijo. V tem pogledu Arte Povera odraža postminimalistične težnje 

ameriške umetnosti 60. let prejšnjega stoletja, toda v nasprotju z modernizmom in 

tehnologijo ter njenimi preteklostmi, krajem in spominom, je gibanje izrazito italijansko 

(Baier , Goetz in Schumacher, 2012). 

Poleg nasprotovanja tehnološkemu oblikovanju ameriškega minimalizma so 

umetniki, ki so bili povezani z Arte Povero, zavrnili tudi znanstveni racionalizem. Na ta 

način so italijanski umetniki izzvali nekatere učinke modernizacije. 

 

 

Land Art 

 

V zadnjih desetletjih znotraj okoljske umetnosti najdemo tudi Land Art14 (slovenjeno 

kot lendart) ali Earthworks in tudi Earth Art. Ta termin najpogosteje uporabljajo floristi. 

V osnovi to gibanje izhaja iz ZDA, kjer v 60. letih 20. stoletja različni umetniki pričnejo 

z ustvarjanjem megalomanskih konstrukcij (predvsem spiral) iz večjih kamnov, z 

namenom ozaveščati javnost o odnosu človeka do narave. Oblike Land Art so toliko 

                                                           
14 ''Enotne splošno veljavne definicije Land Arta ni, skupni imenovalec bi lahko bila samo opredelitev, da je 

drugačen od vsega drugega kiparstva; pojavlja se v različnih gradivih, v raznih legah in v izredno spremenljivih 

likovnih zasnovah.'' (Ogrin, 1993, str. 17)  
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različne, kolikor umetnikov jih izvaja. Pri Land Artu gre lahko za zaveso, ki se vije preko 

gričev ali v morje, okoli otoka položeno tkanino pa tudi za spirale in skulpture iz ledu, 

ki se ob toplejših dnevih stalijo. Vsekakor so pri tovrstnih inštalacijah izrazna sredstva 

zelo različna, a kot tudi pri okoljski umetnosti, vedno naravnega izvora. To velja tudi za 

Land Art. 

Morda je Ogrin (1998) v sinopsisu predavanj še najlepše pojasnil, za kaj gre pri Land 

Artu, ki se v primitivnih kulturah pojavlja v obliki totemov in drugih oblikah ''božanskih'' 

skulptur. Nefigurativna umetnost osvobodi skulpturo vezanosti na določen prostorski 

okvir, zaradi česar lahko izstopi iz vsakega konteksta in se pojavi v poljubnem okolju 

(Slika 33), primer je La Defence v Parizu (Ogrin, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Kača kot igralo na otroškem 

igrišču skupine Tours Aillaud v Nanterre 

La Défense, Paris, Francija (VP in 

Trillian, 2010) 

 

Predvsem območje Nanterre v poslovnem predmestju Pariza La Defence, kjer so v 

70. letih prejšnjega stoletja gradili skupino blokov nenavadnih oblik in barvnih odtenkov, 

ki spominjajo na kožo kače, je skupina dodala še igralo v obliki kače, ki se vije med bloki 

vse do otroškega igrišča (Slika 34). V tem primeru Land Art uporablja prvine skulpture 

za neko prostorsko pojavitev, ki naj bi bila zanimiva za otroke. V resnici gre za 

mimikrijo, ki pa v prostorskem kontekstu ni primerna in jo zato brez zadržkov postavimo 

med dela Land Arta (Sliki 33 in 34). Ne samo da so ljudje stisnjeni v betonske škatle, 

kar je bila sicer v Franciji tisti čas tradicija modernizma, njihovim otrokom so poleg 

betona, v katerem živijo, dali še beton za igranje. ''Abstraktni značaj skulpture je 

izhodišče za Land Art, kar pomeni odmik od tradicionalnega predstavitvenega kiparstva. 

Land Art ostaja zunaj konteksta svoje krajinske okolice, kar je neizogibnost, ker edino 

tako lahko ohrani avtonomnost kiparskega dela in osebnega umetniškega sporočila; s 

tako naravnanostjo seveda ne more reševati družbenih problemov, ki terjajo 

funkcionalne, ekološke in druge zadostitve.'' (Ogrin, 1998, str. 17) Znotraj termina Land 

Art bi lahko uvrstili tudi dela ljudstev Amerike, ki so ogromna, le z velike višine vidna 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tours_Aillaud
http://en.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense
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dela, ustvarjali so jih mnogo pred sodobnim poimenovanjem tovrstnega ustvarjanja. 

Primere megalomanskih ''risb'' (Slika 34) v puščavi najdemo med perujskimi indijanci 

Nazka (Nasca), The great Serpent Mound v Ohaiu pa vse do eskimskih ljudstev v Kanadi 

(Slika 35).  

 

 

 

Umetnost iz odpadkov (ang. Trash art) 

 

Trash art ali umetnost iz smeti je novejša smer umetniškega ustvarjanja, ki jo tudi 

lahko uvrstimo pod okrilje okoljske umetnosti, saj ima v osnovi enak namen kot Land 

Art. Umetniški izdelki iz smeti ali celo sami kupi smeti, preneseni z obale morja, so 

pogosto razstavljeni po znanih mednarodnih galerijah. Sicer pa umetniki reciklirajo in iz 

odpadkov ustvarjajo svoja dela, ki jih ob zaključku fotografirajo, velike reprodukcije pa 

razstavljajo in dražijo.  

V 20. stoletju so, kot del modernističnega upora proti uporabi tradicionalnih 

materialov v likovni umetnosti in želje, da dokažejo, da je umetnost mogoče ustvariti iz 

ničesar, umetniki ustvarjali slike, skulpture in instalacije iz vedno večjega obsega 

nenavadnih predmetov in materialov. Ime "Junk Art", ki je sopomenka ''Trash Arta'', je 

skoval britanski umetniški kritik in kustos Lawrence Alloway (1926–1990). Sopomenke, 

ki se pojavljajo v besedilih, so tudi "Found Art", "Trash Art" in ''Recycled Art'' (Snake-

Beings, 2015). 

 

Predstavnik Trash Arta Vik Muniz v filmu Waste Land (Walker in Jardim, 2010) 

prikaže in razloži ustvarjanje iz smeti, hkrati pa razgali bedo soustvarjalcev likovnih del, 

ki živijo in delajo na smetišču (Slika 36). 

Slika 34: Upodobitve Naska Indijancev (Nasca Lines)  

v Peruju (Visit Peru, 2011-2018) 

 

Slika 35: The great Serpent Monud, Ohio, ZDA 

(Encyclopædia Britannica, 2018) 
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Slika 36: Izsek iz filma Waste Land, iz katerega je vidno delo Vika Muniza (AGO: Art gallery of Ontario, 

2010) 
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1.4 KOLAŽ, MOŽNOST OKOLJSKO NARAVNANEGA 

USTVARJANJA 
 

 Začetki kolaža oziroma ''pepier collé-ja'' segajo v različna obdobja ljudske umetnosti, 

tudi v japonsko umetnost zlaganja barvnih papirjev, afriško izdelavo plemenskih 

simbolov, perzijske in turške izdelke iz izrezanega papirja v petnajstem stoletju pa vse 

do kolažev pravih prepariranih metuljev v osemnajstem stoletju. Kolaž kot umetnost se 

je na osnovi ljudske umetnosti razvil šele v začetku dvajsetega stoletja. Za začetnika 

sodobnega kolaža veljata Georges Braque, ki je v svoje delo vključil lepljenje tapete v 

vzorcu lesa (Slika 38) in Pablo Picasso s svojim delom ''Tihožitje s priklenjenim stolom'' 

(Slika 37), ki je pravzaprav asemblaž, saj poleg papirja vsebuje tudi oljno sliko in ostanek 

stola (Brommer, 1994; Waldman, 1992). Kolaž kot slikarska tehnika se je dodobra razvil 

v obdobju kubizma in se nadaljeval v čas prve svetovne vojne, ko so se znanim 

umetnikom priključili še italijanski, nemški in ruski ekspresionisti in prispevali k tehniki 

kolaža. Dadaisti, predvsem Kurt Schwitter, so imeli kolaž za odlično tehniko osebnega 

izražanja in nasprotovanja klasičnim slikarskim pristopom in tradicionalnim idejam 

umetnosti (Brommer, 1994).  

 

 

 

 

 

K razvoju kolaža sta prispevala tudi razvoj fotografije in razvoj raznih novih 

materialov, ki so jih umetniki začeli vključevati v svoja dela. Pravi razcvet pa je kolaž 

kot slikarska tehnika doživel v digitalni dobi z razvojem računalniških grafičnih 

programov, saj je sestavljanje in ''lepljenje'' postalo hitrejše in učinkovitejše.  

Slika 38: Georges Braque (1912), 

Sadje, skleda in kozarec (The 

Metropolitan museum of art, 

2000-2018) 

 

 

 

Slika 37: Pablo Picasso (1912), Tihožitje s priklenjenim 

stolom (Khan academy, 2018)  
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Tehnika kolaža omogoča abstrakcijo, podobno kot pri drugih slikarskih tehnikah; s 

prekrivanjem posameznih barvnih papirjev, rezanih ali trganih, lahko zelo lepo prikaže 

prostorsko in barvno perspektivo (Slika 39). Pri tovrstnih delih gre za prikaz posameznih 

delov narave, predvsem krajine, pri katerih umetnik lahko z najenostavnejšimi oblikami, 

ki so lahko geometrične, povzame in prikaže bistvo izseka krajine, ki jo slika. Umetniki 

želijo z abstrakcijo predvsem ujeti in prikazati vzdušje v krajini. Pri abstrakciji gre za 

poglobljen razmislek, saj mora umetnik izbrati, analizirati, prilagoditi in prikrojiti 

izbrane elemente ter jih nato na sliki prikazati z barvo, teksturo in strukturo. 

Poleg barve, teksture in strukture lahko umetnik s kolažem prikaže tudi ''stanje'' 

krajine, pri čemer mislimo predvsem na vpliv naravnih procesov na kamen, tla ipd., torej 

prikaz vodne ali vetrne erozije ter stik skal in vode (morja). Prikazati je mogoče tudi 

staranje in razpadanje skal (Brommer, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39: Toplo-hladni kontrast in 

prostorska ter barvna perspektiva 

abstraktne krajine Arthurja 

Secunde (1970 -1980) Distant 

Islands (Brommer, 1994, str. 113) 

 

''Kolaž15 je likovna tehnika, koncept in oblikovalna strategija. Vse troje je vplivalo na 

spremembo pogleda na umetnost v 20. stoletju, različno preobrazilo likovne smeri in tudi 

                                                           

 15 Kolaž se v nadaljnjem besedilu uporablja za poimenovanje likovne tehnike kot take in tudi kot njegove 3D 

izpeljanke, asemblaž. 
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druga umetnostna področja. Cilj kolaža je zlepiti kose najdenih predmetov v novo 

likovno celoto. Kolaž uporablja karton, kose papirja, plakatov, razglednic, furnirja, 

časopisnega papirja, tkanin, vrvi in drugih materialov, ki razen z obliko in barvo v likovni 

kompoziciji delujejo tudi z lastnimi konotacijami in spomini na nekdanje funkcije iz 

vsakdanjega sveta. Asemblaž uporablja najdene predmete in kolaž razširi v tretjo 

razsežnost reliefa ali že kar objekta. Oba uporabljata slikarske postopke bolj kot 

dopolnilo, kot doslikavo, poenotenje tona, risarske intervencije. […] Dekolaž raztrga in 

razkriva spodnje plasti prej zlepljenih materialov in deluje kot neke vrste novodobni 

palimpsest urbanega okolja.'' (Frelih, 2014, str. 3) Kolaž kot likovna tehnika je je v 

sodobno umetniško ustvarjanje vnesel materiale, ki so bili do tedaj ne samo prepovedani, 

nanje ni bilo mogoče niti pomisliti. Kot v tem istem članku zapiše Frelih (2014), sta kolaž 

in asemblaž raztreščila sliko in tako ustvarila gibanje na platnu. Z vizualnim gibanjem 

sta tehniki poustvarjali naravo v njenem gibanju, podobno kot so to v času impresionizma 

počeli z barvo. Teksture, barve in oblike, ki jih najdemo v naravi, je mogoče s tehniko 

kolaža poustvariti tudi na platnu in drugih podlagah ter z različnimi materiali in z njimi 

dosegati mimikrijo narave, ki je naravi na neki način še najbližje. Kolaž je tehnika, s 

katero umetniki slikajo realistične pa tudi abstraktne krajine. 

Kolaž je med drugim omogočil, pred tem nepredstavljiv, razvoj umetnosti v prostoru, 

v naravi, z naravnimi materiali. Danes to umetnost imenujemo okoljska umetnost. 

Tehnika kolaža sledi zbiranju, sestavljanju in lepljenju posameznih kosov, tako 

ploskovnih, kakršni so različni papirji in tkanine, kot tudi tridimenzionalnih predmetov 

ter njihovemu ploskovnemu in/ali prostorskemu sestavljanju, kopičenju. Ravno slednje 

pa je tisto, kar povezuje človeka z naravo in predvsem s črnimi odlagališči in odlagališči 

odpadkov na sploh. Vsakdanji predmeti, ki jih umetniki uporabljajo za kolaž, dobijo 

povsem nove in drugačne pomene, zato je njihova interpretacija spremenljiva in v celoti 

odvisna od konteksta. Kolaž postane izrazno sredstvo, s katerim in v katerem je realnost 

inkorporirana, ne da bi jo imitirala. Kolaž kot tehnika omogoča drugačno likovno 

govorico in artikulacijo likovnega prostora in v ustvarjanje vpelje in vzpostavlja tudi 

drugačna prostorska razmerja, pri čemer lepljeni materiali funkcionirajo globinsko, 

reliefno in lahko zato nadomestijo perspektivo16 (Brommer, 1994).  

Abstrakcijo, ki je večkrat poudarjena pri tehniki kolaža, so učenci v raziskavi vnašali 

v svoja dela in z izrezki iz revij skušali ustvarjati harmonično razmerje med toplimi in 

hladnimi barvnimi ploskvami, s katerimi so slikali Ljubljansko barje in njegove dele, 

predvsem značilno krajinsko sliko polj, gozdnih zaplat in omejkov ter vodnih površin.  

 

 

                                                           
16 Perspektivo se vzpostavlja s prekrivanjem lepljenih predmetov oziroma plasti in se tako ustvari iluzijo 

globine prostora. 
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1.5 LIKOVNA UMETNOST IN OKOLJSKO OZAVEŠČANJE  
 

Likovna umetnost v osnovi izhaja iz odnosa do okolja. Odnos vsebuje močno 

čustveno komponento, kar je bistvenega pomena za umetniško ustvarjanje. Čustven 

odziv človeka na vplive okolja , naj si bodo to barve in njihovi kontrasti, linije, ploskve 

in objekti v naravi/okolju, se kaže v interpretaciji s slikarsko tehniko, z besedami in 

poustvarjanjem v prostoru (gledališka scenografija, arhitektura in krajinska arhitektura ₋ 

vrtovi in parki).  

 

Za ustvarjanje in slikanje so pomembni naravni materiali. Odlomljena veja, oglje, 

pesek in zemlja (prst) različnih granulacij, barv in odtenkov so naravni elementi, s 

katerimi je človek vedno in povsod lahko ustvarjal imaginacijo prostora, rastlin in živali, 

ki so ga obkrožali. Povezanost ali bolje rečeno prepletenost narave in človeka je od 

nekdaj vodila k ustvarjanju in zarisovanju, risanju videnega oziroma opazovanega. 

Likovna umetnost oziroma likovno ustvarjanje je lahko odlična osnova izobraževanja, 

saj v svojem bistvu sintetizira vsa usvojena znanja in spretnosti, ki jih posameznik prelije 

v umetniško delo. Ne glede na obdobje v katerem je neko likovno delo nastalo, je bila in 

je narava oziroma človekovo okolje vedno inspiracija. Narava oziroma okolje umetnika 

je največkrat uporabljen motiv umetnikov, tako slikarjev kot kiparjev. Narava ima 

temeljni vpliv na njihovo ustvarjanje in jo zato poskušajo prikazati v vsej njeni veličini 

predvsem zaradi njenih navdušujočih tekstur, barv in oblik. Narava je lahko motiv kot 

celota (krajina) ali pa le njen del, izsek. Vsak umetnik vidi, čuti in lepi/slika, kar se mu 

zdi najbolj pomembno. Umetniki po navadi kombinirajo več tehnik, največkrat so to 

slikanje, risanje in lepljenje. Posamezna dela so lahko zaradi kombinacije tehnik tudi 

zelo reliefna (Brommer, 1994).  

 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so na Finskem postavili nov način okoljskega 

izobraževanja, pri katerem ima likovna umetnost ključno vlogo. Za razliko od dotedanjih 

načinov poučevanja o naravi v naravi na kraju samem (ang. place-based education) so 

Finci likovno vzgojo vzeli za osnovo poučevanja. Likovna vzgoja v finskem modelu ni 

dodana vrednost izobraževanju, temveč je razlog, zaradi katerega se učenci odpravijo v 

naravo in se z njo bolj povežejo. Umetnost omogoča človeku, da zaznava svet okoli sebe. 

Človek s čutili zaznava nove informacije, ki jih včasih lažje pretvori v likovno delo kot 

pa ubesedi (Rauhala, 2003). Likovna umetnost nudi posamezniku posebno pot k 

interpretaciji doživljanja sveta. Z likovnim ustvarjanjem človek povezuje senzorne, 

zaznavne, čustvene, kognitivne, simbolne in ustvarjalne ravni (Alerby, 2000). 

Ustvarjanje in razmišljanje o umetnosti vpliva na življenje posameznika. Istočasno 

umetniško ustvarjanje izostri in izboljša dojemanje posameznika, ki postane bolj 
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občutljiv na spremembe v okolju. V kontekstu učenja o naravi ima umetnost potencial, 

ki ga primanjkuje pri konvencionalnem izobraževanju o naravi, ki pogosto temelji na 

vzorcu predajanja znanja, ki je že vnaprej določeno (Song, 2012; Tereso, 2012; van 

Boeckel, 2009; Blandy, Cangdon in Krug, 1998).  

 

Skozi likovno ustvarjanje lahko posameznik vidi okolje in k njemu pristopi na 

drugačnem nivoju. Umetnost nas nepričakovano ujame nepripravljene ter nas izziva. Ima 

zmožnost, da posameznika odmakne v njemu lasten svet. Omogoča drugačno 

razumevanje vsakodnevnih stvari in dogodkov, ki nam sicer predstavljajo rutino. V tem 

smislu je umetniško ustvarjanje učni proces, ki je po svoji naravi izkustven in odprt. 

Učenje o okolju skozi likovno ustvarjanje pripelje do razumevanja okolja in razvijanja 

odgovornosti do njega. Z uporabo različnih likovnih tehnik postane posameznik bolj 

občutljiv in dojemljiv do okoljske tematike, tudi do težav, ki jih človek povzroča. 

Likovna umetnost je osnovno orodje izobraževanja, s katerim lahko zvišamo raven 

občutljivosti do okolja. Izkustveno učenje z umetniškim ustvarjanjem je tisto sito, preko 

katerega je človek v zgodovini prišel do pomembnih ugotovitev, ki so vodile k boljšim 

in bolj zanimivim izdelkom. Preučevanje narave in okolja je povzel Pečjak (2006, str. 

110–111), ki je zapisal ''… umetnik in znanstvenik obdelujeta enako gradivo: svet (npr. 

zvoke, barve) in življenje v njem, vendar na drugačen način. Znanstvenik zbira gradivo 

načrtno in uokvirjeno. Pomaga si z zapiski, izvlečki in s tabelami. Umetnikovo okolje pa 

je vse, kar v okolju doživlja: narava, ljudje, barve in zvoki, ki jih vidi in sliši. Umetnik 

opazuje in preučuje svet drugače kot znanstvenik in iznajditelj. Njegovo opazovanje je 

bolj subjektivno in se staplja z njegovimi čustvi, verovanji, vrednotami, stili in 

podobnimi notranjimi vsebinami. Opažanja sproti predeluje in selekcionira s svojimi 

notranjimi filtri.'' 

 

 

1.5.1 Vizualizacija v naravoslovju 
 

Vizualizacija je ena od možnosti obdelave in prikazovanja informacij v grafični 

obliki. Njena prednost je v univerzalni jasnosti ne glede na raznolikost jezikov in 

pojavov, ki jih predstavlja. Opredeli se jo lahko tudi kot bistven element pri pridobivanju 

znanja in tudi pri vseživljenjskem učenju. Pogosto je del znanstvenih področij kot so 

gradbeništvo, inženiring, arhitektura, pa tudi geografija in naravoslovje. Digitalne 

tehnologije omogočajo še lažje prikazovanje novih odkritij, znanj in načel ter pomenijo 

pozitiven premik v dojemanju določene abstraktne teorije. ''Vizualizacijski elementi 

obsegajo različne objekte, ki pomagajo učencu oblikovati ustrezne vizualne predstave o 

določenem naravoslovnem pojavu ali pojmu. Ti objekti so lahko različni modeli, 
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analogije in metafore, prikazani v 2D ali 3D stacionarnih podobah v tiskanem ali 

elektronskem mediju.'' (Devetak, 2007, str. 5) Vizualno izražanje z uporabo različnih 

diagramov in simbolov je stalni del komunikacije v številnih poklicih, zato je treba biti 

pozoren tudi na splošno raven vizualnega in estetskega vpliva frazeologije in novo 

ustvarjenih simbolov, saj ustvarjajo novo vizualno kulturo (Ferreira, Baptista in Arroio, 

2013).  

 

Uporaba vizualnih elementov je danes pogosto v rabi v različnih oblikah in v vseh 

medijih, zato je potrebno učence pripraviti tudi na te likovne elemente, ki imajo 

pojasnjevalno vlogo in so nemalokrat samostojni element v učnih gradivih. Učenci 

morajo razumeti sporočilnost posameznih vizualizacij in jih znati brati pa tudi razlagati. 

Podobno, kot o naravoslovni, lahko govorimo tudi o vizualizacijski pismenosti, saj 

morajo učenci razumeti, kaj je vizualizacija, na kakšen način nastaja in za kaj ter kdaj se 

uporablja, preden jo uporabimo pri pouku. Osnove spoznavanja vizualizacijskih 

elementov, ki se v zadnjih letih pogosto pojavljajo tudi v učbenikih in delovnih zvezkih 

osnovne šole, lahko učenci spoznajo pri naravoslovju (Alper, Riche, Chevalier, Boy in 

Sezgin, 2017). 

Vizualno-informacijska pismenost ali krajše vizualizacijska pismenost dobiva vse 

večjo pozornost v različnih raziskavah (Alper, Riche, Chevalier, Boy in Sezgin, 2017; 

Borkin in drugi, 2016; Boy, Rensink, Bertini in Fekete, 2014; Jones in Taylor, 2011; 

Abilock, 2008; Dimopoulos, Koulaidi in Sklaveniti, 2003). Izvedene raziskave kažejo na 

slabo poznavanje vizualizacij in z njimi povezanih vsebinskih razlag, ki se skrivajo v 

posameznih vizualizacijskih elementih. Vizualizacijska pismenost se prekriva z 

različnimi raziskovalnimi področji, najpogosteje pa s kognitivno psihologijo. Pogosto se 

pri vizualizacijah osredotoča na uporabo reprezentativnih modelov za poučevanje 

konceptov, kot so količine ali velikost, ne pa na njihovo branje, kaj šele na ustvarjanje 

osnovnošolski populaciji prilagojene vizualizacije (Jones in Taylor, 2011). Zadnje 

raziskave s področja uporabe vizualizacij se osredotočajo predvsem na pripovedovanje 

zgodb z različnimi mediji (film, animiran film, fotografija in tudi reklama), vezanih na 

obravnavano snov pri pouku. S tem učenci pridobijo orodja za branje in sestavljanje 

različnih vrst vizualnih besedil, kar poveča njihovo vizualno pismenost (Williams, 

2019). Velik poudarek pri vzpostavljanju vizualne pismenosti je namenjen razumevanju 

naravoslovnih pojmov, ki so prikazani z različnimi znaki in piktogrami. Učencem je 

potrebno najprej razložiti posamezen znak ali piktogram in njegov pomen, da zmorejo 

brati nove vsebine (Coleman in Donovan, 2018). 

 

Vizualno gradivo prvih dveh triad OŠ predstavlja velik del učnih gradiv, in sicer 

vizualizacije s slikovnimi elementi oziroma fotografije, piktogrami kot samostojni 
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element (vsebujejo enostavne informacije) (Slika 40), strukturirani piktogrami 

(vsebujejo več informacij) in ikone, tabele, grafikoni ter številske vrstice. V učnih 

gradivih, predvsem učbenikih in delovnih zvezkih, se v zadnjem triletju osnovne šole 

pojavljajo tudi diagrami, histogrami, tortni in drugi grafi (Alper, Riche, Chevalier, Boy 

in Sezgin, 2017). Kot navajajo Alper, Richie, Chevalier, Boy in Sezgin (2017) v svoji 

raziskavi, imajo ravno v četrtem razredu osnovne šole vizualni elementi pomembno 

vlogo, saj se v učbenikih pojavljajo kar v 25 % vseh učnih gradiv. Vizualizacije po 

mnenju avtorjev omogočajo razumevanje abstraktnih pojmov in krepijo učenje z 

razumevanjem ter usvajanje naravoslovnih vsebin. Vizualizacije olajšajo učenje novih 

konceptov in so še posebno primerne za učence z učnimi težavami. Ravno za učence z 

učnimi težavami je pomembno, da imajo na voljo čim več vizualnih elementov, ki nudijo 

dodatno podporo različnim učnim slogom.  

 

Slika 40: Piktogrami kot samostojni vizualni element (Freepik company S.L., 2013-2019) 

 

Raziskave, ki se ukvarjajo z vizualizacijo, reprezentacijo in predstavitvenimi modeli, 

jih ločijo, glede na različne definicije, upoštevajoč kognitivne in možganske aktivnosti. 

Tufte (2001) vizualizacijo obravnava kot predstavitev s sistematičnim prikazom 

informacij skozi slike, diagrame in tabele. Vizualizacijo najpogosteje opredeljujejo kot 

upodabljanje abstraktnih konceptov (Ziatdinov, 2019; Rau, 2017; Rapp in Kurby, 2008; 

Uttal in O’Doherty, 2008). Vizualizacija navadno vključuje fotografije, grafe, diagrame, 

grafikone in dvo- ali tridimenzionalne modele. Naravoslovno izobraževanje pogosto 

razvija modele za reprezentacijo in poenostavitev, ki se uporabljata pri razlagi pojavov 

(Gilbert , Boulter in Elmer, 2000). V tem smislu je model mogoče razumeti kot idejo, na 

primer znanstveni model pojava globalnega segrevanja. Podobno kot pri vizualizaciji in 

reprezentaciji je tudi model raziskovanega predmeta lahko različnih velikosti, bodisi 
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manjši od resničnega predmeta, ki ga predstavlja (npr. vlaka), ali enake velikosti, kot je 

resnični predmet (npr. človeško telo), ali večji od resničnega predmeta (npr. virusa) 

(Ferreira, Baptista in Arroio, 2013). 

Ena glavnih težav vizualizacij je ta, da vsaka vizualizacija predstavlja meta znanje 

oziroma meta podatke, ki si jih vsaka disciplina lahko razlaga po svoje, pri čemer 

uporablja enega od petih glavnih načinov reprezentacije (Gilbert, 2007): 

 

- tridimenzionalni prikaz, izdelan iz odpornih materialov, na primer ionske rešetke, 

mavčna predstavitev izseka skozi geološke sloje. 

- verbalni način, ki je sestavljen iz opisa entitet in odnosov med njimi, na primer 

kroglice in vezi pri razlagi zgradbe snovi na katerih temelji model. 

- simbolni način je sestavljen iz kemijskih simbolov in formul, kemijskih enačb, 

matematičnih izrazov in enačb. 

- v vizualnem načinu so uporabljeni grafi, diagrami in animacije, na primer 

dvodimenzionalni prikaz kemijskih struktur ali tridimenzionalne reprezentacije, 

ki jih generirajo računalniki, imenovani tudi virtualni modeli. 

 

Raziskave (Slapničar, Tompa, Glažar in Devetak, 2018; Kelly in Jones, 2015; 

Talanquer, 2011; Falvo, Urban in Suits, 2011; Gregorius, Santos , Dano in Gutierrez, 

2010; Stains in Talanquer, 2008; Papageorgiou in Johnson, 2005; Solsona, Izquierdo in 

de Jong, 2003; Treagust in Chittleborough, 2001; Williamson in Abraham, 1995) kažejo, 

da so za učence lahko prehodi med različnimi vizualizacijami zahtevni, kljub temu da so 

vizualizacije enostavne in primerne za hitro pomnjenje večje količine informacij. 

Vizualizacija velja za metakognicijo, ki jo je najlažje snovati kot skupek medsebojno 

povezanih konstrukcij, pri čemer je potrebno biti pozoren predvsem na napačna 

razumevanja naravoslovnih vsebin in pojmov (Tauber in Witherby, 2016; Hertzog, 2016; 

Campos dos Santos in Arroio, 2016; Devetak, 2012). Metakognitivni učenec je tisti, ki 

razume reprezentacije in jih vključuje v usvajanje novih znanj ter jih je sposoben razložiti 

s primernimi besedami (Gunstone in Northfield, 1994). 

 

Povezanost znanosti in umetnosti vodi do presečišča, kjer obe sobivata. Znanost 

opisuje resničnost na racionalen način, umetnost s čustvi, obe pa uporabljata skupna 

orodja. Vizualizacije v obliki skic, piktogramov, modelov in drugih vizualnih elementov 

lahko ponazarjajo posamezne naravoslovne pojave in pojme tudi s pomočjo računalniške 

vizualizacije (Slika 41).  
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Slika 41: Računalniška 

vizualizacija 

submikroskopskega statičnega 

prikaza eksperimenta difuzije in 

raztapljanja amonijaka 

(Vrtačnik in drugi, 2003, str. 85) 

 

Za spremljanje razmišljanja procesov v izobraževanju je na kognitivni, afektivni in 

psihomotorični ravni primerna Bloomova taksonomija, ki prikazuje odnose med 

znanjem in spretnostmi, ki bi jih morali učenci doseči z izobraževanjem (Bloom, 

Engelhart, Furst, Hill in Krathwohl, 1956). Konkretna znanja in ideje, ki so kompleksne 

in/ali abstraktne, se lahko z vizualizacijo izrazijo na učinkovite in konkretne načine. 

Učencem se olajša tudi kodiranje in priklic znanja, na primer mehanizmi molekularnega 

transporta skozi celično membrano, ki so prikazani z vizualizacijo namesto z verbalno 

predstavitvijo. Na ta način se lahko olajša premagovanje težav nekaterim učencev z 

bralnimi težavami (Jacobson, 1965).  

 

Za prikaz procesov in znanstvenih konceptov ima svoje prednosti vizualizacija, ki 

omogoča predstavitve s pomočjo fizičnih modelov, slikovnih, multimedijskih in 

interaktivnih animacij ter v zadnjem času tudi navidezne resničnosti. Sodobna 

vizualizacija je omogočena zaradi hitrega razvoja informacijsko tehnologije in je 

pomembno orodje pri pouku naravoslovja, s katerim se učencem prikaže zapletene in 

predvsem abstraktne naravoslovne pojave (Devetak, 2012). Ryoo in Linn (2012) sta 

ugotovila, da lahko dinamična vizualizacija v primerjavi s statičnimi ilustracijami 

izboljša razumevanje naravoslovnih pojavov osnovnošolcev. Podobne ugotovitve 

izhajajo iz učinka animacij v izobraževanju iz kemije (Jones, Jordan in Stillings, 2005; 

Williamson in Abraham, 1995). 

Pomembnost vizualizacij se kaže tudi v prenosu informacij, ki so v eni obliki in se jih 

prevaja v alternativne oblike (grafi, piktogrami idr.) ter tako osvetljujejo probleme z 

različnih vidikov. Osnova za rekodiranje oziroma prenos informacij so znaki. 

Opredeljenih je več oblikotvornih analogij vizualizacij, ki preko vizualnih elementov 

kažejo relacije med prikazanimi elementi. V naravoslovju se pogosto uporablja 

strukturne rekonstrukcije (simulacije) in prostorsko pogojene formalne modele, med 

katere spadajo modeli strukturnih kemijskih formul in različni modeli celičnih in 

molekularnih struktur. V ta segment sodijo tudi prikazi v grafih. Najpomembnejše pri 

vizualizacijah je, ''… da vizualizacija človeka nenehno dejavno vjključuje v 
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(re)konstrukcijo in sooblikovanje informacij oziroma v prevajanje informacij, ki so mu 

dane v eni obliki, v alternativne oblike. S tem širi področje človekove prožnosti v 

ravnanju z izkustvom.'' (Muhovič, 1998, str. 112) 

 

Čeprav se je vizualizacija izkazala kot učinkovito izobraževalno orodje (Nakhleh, 

2008), je treba opozoriti na omejitve uporabe vizualizacije za učitelje. Pomembna je 

izbira vizualizacije, ki se uporablja v naravoslovju za različne namene (Vavra in drugi, 

2011). Način, kako lahko shematični diagram (shema električnega tokokroga) ponazarja 

razmerja, pomaga pri izračunih ali pri opisu pojava ali procesa. Še natančnejše 

predstavitve se doseže s prikazom premikov znotraj modela (Chang Rundgren in Yao, 

2014; Jones, Jordan in Stillings, 2005; Williamson in Abraham, 1995). Učitelji se morajo 

zavedati učinkov uporabe različnih vizualizacij na učenje učencev in vedeti, kdaj ter na 

kakšen način jih uporabljati. Burke, Greenbowe in Windschitl (1998) svetujejo, naj bodo 

animacijske sekvence kratke (20 - 60 sekund), saj se tako učencem omogoči interakcijo 

z ustreznimi povratnimi informacijami. Animacije so primerna vrsta vizualizacije za 

izboljšanje razumevanja nekaterih naravnih procesov, a ne vseh (Burke, Greenbowe in 

Windschitl, 1998). Kombinacija slik, grafov, fotografij z animacijo in videom omogoča 

učencem najširši vpogled v konkretne pojave in hkrati omogoča razumevanje konceptov 

na abstraktni ravni.  

 

Vizualizacija je pomembna na različnih področjih znanosti in tudi na področju 

vizualnih umetnosti. Pri slednjih ni dvoma, saj vizualni umetniki že po svoji naravi 

razmišljajo v podobah. Slikar Paul Klee (Prev. 1992) je v svojih zapiskih opisal postopek 

ustvarjanja slik oziroma risb, iz katerega je razvidno, da si sliko predstavlja veliko prej, 

preden jo naslika. 

 

 

1.5.2 Povezovanje likovne dejavnosti in okoljskega ozaveščanja 
 

Spodbujanje okoljske ozaveščenosti in prizadevanja za varstvo okolja so večnamenski 

procesi. Medtem ko znanstveniki razvijajo nove pristope zaščite okolja, umetniki hkrati 

razvijajo nove pristope, s katerimi lahko vplivajo na zavest ljudi in povečujejo njihovo 

okoljsko ozaveščenost. Umetniki interpretirajo naravo in ustvarjajo umetniške predmete, 

ki se navezujejo na naravo in procese v njej ter s tem na okoljske probleme (Hull, 2010). 

Okoljsko umetnost opredeljujejo tudi kot gibanje, ki uporablja ustvarjanje za promocijo 

ozaveščenosti, angažiranosti in aktivizma pri okoljskih vprašanjih (Blandy, Cangdon in 

Krug, 1998). Značilnost okoljske umetnosti je njen relacijski pristop k integraciji 

umetnosti z naravo. Poleg tega okoljska umetnost ne izolira in ne razlaga vidikov narave, 
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temveč jih povezuje v odnosu posameznika do okolja. Umetniško ustvarjanje je osnovno 

orodje izobraževanja, s katerim lahko zvišamo občutljivost do okoljske tematike, še 

posebno, kadar umetnost povezujemo z naravoslovjem. Umetniško ustvarjanje ima 

posebno moč, s katero lahko prepričujemo, ustvarjamo pomisleke in dvome ter trkamo 

na vest posameznika glede okoljskih problemov. Skozi ustvarjanje (umetnost) ljudje 

gledamo na naravo na drugačen način.  

 

Z likovnim ustvarjanjem posameznik združuje vrsto usvojenih znanj in abstrahira, 

ponotranji in ozavesti ter ekspresivno izraža zaznano. Izobraževanje o okolju z likovno 

umetnostjo pomaga učencem razviti kreativnost in kritično mišljenje. Učenca postavi v 

središče ekocentričnega razmišljanja, kjer (p)ostane del okolja, v katerem živi. Mnogi 

avtorji trdijo, da se oblikovanje (ang. Design) povezuje z okoljsko problematiko (Bodin 

in Gogatz, 2007). Umetniško ustvarjanje iz odpadkov v učencih ne razvija le kreativnosti 

in kritičnega mišljenja, temveč jim omogoča spoznavanje lastnosti odpadne embalaže in 

drugih odpadkov. Ustvarjanje iz odpadkov je pomembno, saj učencem približa predmete, 

ki so zavrženi, a še vedno uporabni. Preko ustvarjanja iz odpadkov se učenci dobesedno 

spoprimejo s snovmi, iz katerih so odpadni predmeti. Realnost odpadnih snovi, v smislu 

NIMBY (not in my back yard), je v svetu prepogost pojav, zato je pomembno okoljsko 

ozaveščati tudi in predvsem preko ponovne uporabe in reciklaže.  

 

 

1.5.3 Interdisciplinarni pristopi poučevanja okoljskih vsebin z likovno 

umetnostjo 
 

Epistemološko lahko koncept interdisciplinarnosti17 štejemo kot obliko sodelovanja 

med različnimi disciplinami (vedami), kar prispeva k doseganju skupnega cilja in 

ustvarjanju novega znanja. Splošnost opredelitve interdisciplinarnosti omogoča, da vsak 

posameznik njen pomen tolmači po svoje. D'Hainaut (1986) meni, da je bil sprejet model 

glede na stopnjo integracije disciplin v poučevanje, v katerem velja, da je kakovost 

interdisciplinarnosti odvisna od stopnje vpliva, ki ga imajo posamezne discipline v 

procesu sodelovanja. Če je ena disciplina prevladujoča, je kakovost slaba, če je vpliv 

uravnotežen, je kakovost dobra. Glede na model ločimo transdiciplinarnost (nanaša se 

na teorijo, ki omogoča povezovanje skupine disciplin), meddisciplinarnost, 

pluridisciplinarnost (je primerjava disciplin, ki bi morale biti bolj ali manj povezane), 

multidisciplinarnost (je preprosta primerjava različnih disciplin brez očitne povezave 

                                                           
17 Pojem medpredmetne povezave je v svojem ožjem oziroma natančnem pomenu slovenjena različica izraza 

interdisciplinarna povezava (Rutar Ilc in Pavlič Škerjanc, 2010) 
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med njimi) in interdisciplinarnost (je oblika sodelovanja med različnimi disciplinami v 

zvezi s problemi, katerih kompleksnost je takšna, da jih lahko razumemo s konvergenco 

in skrbnim združevanjem različnih vidikov) (Drake, 1998). Integracijski kontinuum oz. 

šeststopenjski princip predmetnega povezovanja, povzet po Drake (1998), je shematsko 

prikazan na Sliki 42.   

 

 

Slika 42: Shematski prikaz šeststopenjskega principa povezovanja predmetov, povzeto po Drake (1998, str. 

20) 

 

Interdisciplinarno poučevanje se osredotoča na ocenjevanje in učenje, ki izhajata iz 

posameznih predmetov/disciplin. Omejitev je odvisna od družbenega in epistemološkega 

statusa učnega področja. V svetu, ki nas obkroža, je večina parametrov neznana, zato je 

pomemben interdisciplinarni pristop, ki v pouk vnaša razmišljanje, kar odraža realne 

situacije. Interdisciplinarno učenje je učni pristop, ki združuje kurikularne cilje in metode 

iz disciplin, osredotočenih na osrednjo temo, problem ali nalogo. Učencem posredovano 

znanje je v šolskem učnem sistemu razdeljeno po sistematičnih razdelkih, šolskih 

predmetih. Razvrščanje predmetov glede na disciplino ne odraža vedênja posameznika 

zunaj šolskih klopi, kjer je potrebno za izvedbo določene naloge povezovati usvojena 

znanja. Iz tega izhaja, da realnega življenja ne dojemamo strukturirano po kriterijih 

posameznih disciplin, temveč kot celoto.  

 

''Človeški možgani zaznave procesirajo vzporedno, ne pa sekvenčno, in informacije 

urejajo v kompleksne mreže z jasnimi hierarhijami medsebojnih odnosov.'' (Pavlič 

Škerjanc, 2010, str. 19) Ne glede na razlog povezovanja imajo predmeti lahko 

poudarjeno, nosilno ali podporno vlogo. Pri povezovanju naravoslovja (okoljskih vsebin) 

in likovne umetnosti ima slednja nosilno vlogo, naravoslovje pa podporno. ''Poudarjeno 

vlogo dobi predmet, ko je njegovo sodelovanje bistveno za uresničitev skupnega cilja, 

hkrati pa kvalitativno nadgrajuje tudi lastne predmetne cilje. Nosilno vlogo ima predmet, 

iz katerega izhajajo povezave. Učni cilji, ki jih uresničujemo, so za predmet ključni in 

najbolj kompleksni. Podporno vlogo ima predmet oz. več predmetov, ki niso nedeljivo 

vezani na uresničitev skupnega cilja, ga pa podpirajo oz. prispevajo k doseganju 

skupnega cilja.'' (Birsa, 2015, str. 65) 
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1.5.4 Medpredmetne povezave 
 

Medpredmetno poučevanje vključuje povezovanje več disciplin, potrebnih za 

razumevanje vsebine za reševanje problemov. Pri posredovanju znanj je pomembno tudi 

socialno povezovanje izkušenj učencev v skupini. Medpredmetno povezovanje bi se 

moralo izvajati kot celosten didaktični pristop, pri katerem se vsebine, znanje in učne 

spretnosti povezujejo horizontalno in vertikalno (Urbančič, 2012). Pri medpredmetnem 

povezovanju se stremi k celostnemu povezovanju znanj, vsebin in veščin, pri čemer se 

znotraj učnega načrta iščejo skupni in sorodni pojmi povezujočih se predmetov (Huzjak, 

2018). 

 

Pedagoški pristopi medpredmetnega povezovanja naravoslovja in umetnosti 

vključujejo uporabo strategij za aktiviranje kognitivnih in afektivnih odzivov pri učenju 

in pri tem učence motivirajo, da skrbijo za okolje in delujejo v skladu z njim. Znanja, 

potrebna za dvig okoljske ozaveščenosti, je najlažje doseči z ekskurzijami in dejavnostmi 

na prostem, ki vključujejo okoljske vsebine in umetniško ustvarjanje (risanje ali slikanje) 

(Davis, 2018). Največkrat se medpredmetno povezovanje naravoslovja in umetnosti 

prepleta ravno preko projektov, v katerih ima umetnost vodilno vlogo, saj povezuje 

usvojena naravoslovna znanja in vodi učence preko raziskovalnega dela do likovnih del, 

v katerih prikazujejo dele okolja, ki so ga v projektu raziskovali. V primeru iz Amerike 

(McKenzie, 2010) je opisano raziskovanje okoljske problematike skozi različne likovne 

projekte v zalivu San Francisca in okoljske umetnosti v Los Angalesu ter po stopinjah 

Ansela Adamsa. Projekti so okoljsko naravnani in namenjeni širši javnosti, poudarek pa 

je na učencih. Z likovnim ustvarjanjem iz odpadnih materialov, vej vrbe, iz gline in 

drugih naravnih materialov, ki so dostopni v naravi, se obiskovalci delavnic povezujejo 

z okoljem, v katerem živijo.  

Zaradi povezovanja predmetov na nivoju vsebine, procesov in tudi čustev, ki so 

ključnega pomena predvsem pri spoznavanju procesov v naravi, je medpredmetno 

povezovanje ključnega pomena pri spodbujanju samostojnega pridobivanja učnih 

izkušenj (Sicherl-Kafol, 2008). Navadno se za medpredmetno povezovanje odločajo pri 

različnih projektnih nalogah. Pri poučevanju s povezovanjem različnih predmetov ne bi 

smelo prihajati do jasnih ločnic med predmeti, vsebina pa mora povezovati vse vključene 

stroke in se navezovati na predhodno znanje učenca (Beane, 1995). 

 

Evalvacijska študija (Glažar in drugi, 2005) je pokazala, da naravoslovne pojme in 

pojave učitelji obravnavajo ločeno glede na naravoslovne vede in ne povezano, kot je to 

zapisano v učnih načrtih. Za dosego znanja z razumevanjem bi morali snov obravnavati 

medpredmetno, a je povezava med predmeti pri učiteljih pogosto napačno razumljena. 
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Največkrat se vsebina, ki bi morala biti obravnavana medpredmetno, povezuje 

zaporedno, najprej pri naravoslovju, nato še pri drugem predmetu, kar sicer olajša 

organizacijo in izvedbo, ne pa tudi razumevanja. Kot primer je medpredmetno 

povezovanje v učnem načrtu naravoslovja in tehnike obširneje predstavljeno na skoraj 

treh straneh, na katerih so jasno zapisani predmeti, pristopi in tehnike za izvedbo pri 

drugih predmetih, s katerimi se lahko smiselno povezuje. Že na samem začetku je 

zapisano: ''Učni načrt omogoča več možnosti medpredmetnega načrtovanja in izvajanja 

pouka. Medpredmetno povezovanje ne pomeni le vsebinskega povezovanja 

(povezovanje sorodnih pojmov pri različnih predmetih), ampak omogoča pri učencih 

razvijanje tudi spretnosti, ki so uporabne v različnih okoliščinah (npr. kritično mišljenje, 

obdelava podatkov, uporaba IKT idr.).'' (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, 

Skribe Dimec in Balon, 2011, str. 30) 

 

Podani so pojmi, primerni za povezovanje, in sicer z:  

- likovno umetnostjo: snovi (kiparstvo; glina, maketa), sile in gibanja (risanje, 

skica), človek (zunanja podoba človeka), živa bitja (uporaba različnih tehnik za 

upodobitev živih bitij); 

- okoljsko vzgojo: vrednotenje embalaže z ekološkega vidika, ločeno zbiranje 

odpadkov, nevarne snovi v vodi in zemlji, splošno onesnaževanje, sile in gibanja 

(varčevanje z vodo in elektriko, onesnaževanje okolja), človek (zdravo okolje in 

kakovostnejša hrana), živa bitja (skrb za okolico, naravne in nenaravne 

spremembe okolja in podnebne spremembe). 

 

Medpredmetne povezave so zapisane, a brez skupnih ciljev, kar je prepuščeno 

posameznim učiteljem in predvsem odnosu učitelja do narave. V prvem obdobju in v 

četrtem razredu drugega obdobja se učitelji sami odločijo, s katerimi predmeti in kdaj 

bodo povezavo uresničevali. V višjih razredih OŠ je potrebna večja prilagodljivost 

posameznih učiteljev. V UN za predmet likovna umetnost18 je zapisano: ''Medpredmetno 

povezovanje je eden od ključnih konceptov sodobnega likovnega izobraževanja. Učenci 

razvijajo kompleksno likovno mišljenje ob povezovanju vsebin vseh predmetnih 

področij, saj ob tem razvijajo ključne kompetence vseživljenjskega učenja.'' (Kocjančič 

in drugi, 2011, str. 26) Specifične povezave v UN niso zapisane.  

 

Pregled učnih načrtov OŠ je pokazal, kateri predmeti so v posamezni triadi vsaj v 

določenih sklopih okoljsko usmerjeni. V prvem obdobju najdemo spoznavanje okolja in 

v enem delu tudi likovno umetnost, v drugem obdobju družbo, naravoslovje in tehniko, 

                                                           
18 Predhodno se je predmet likovna umetnost imenoval likovna vzgoja, kar je tudi pravilno, saj se učence v 

osnovni šoli vzgaja v likovni smeri, šele na srednješolski in predvsem na univerzitetni ravni pa lahko govorimo 

o umetnosti oziroma o umetniškem ustvarjanju. 
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geografijo, naravoslovje in likovno umetnost ter v tretjem obdobju geografijo, kemijo, 

biologijo, naravoslovje in likovno umetnost. 

V učnem načrtu likovne vzgoje za četrti razred je v 5. poglavju Didaktična priporočila, 

v podpoglavju 5.1 Uresničevanje ciljev predmeta zapisano ''V programu likovne vzgoje 

učitelj namenja veliko pozornosti tudi skrbi za varstvo okolja, ekološkim vprašanjem, 

kemijski varnosti in varstvu pri delu.'' (Kocjančič in drugi, 2011, str. 21) V nadaljevanju 

dokumenta pa piše (Kocjančič in drugi, 2011, str. 23) ''Spodbuditi jih je treba k iskanju 

novih izraznih načinov. Izhodišče za to pa je razumsko doživetje ob natančnejšem 

opazovanju predmetov in pojavov v naravi in okolju.'' Učitelj naj bi likovne naloge 

zastavil v povezavi z vsebinami drugih predmetnih področij.  

 

V učnem načrtu naravoslovja in tehnike je tretjina ur namenjenih pouku tehnike, 

ostalo pa naravoslovju, pri katerem ''spoznavajo, da moramo varčevati z naravnimi viri. 

To pomeni, da je treba ohranjati različnost in pestrost v naravi, in sicer tako, da se 

ogibamo nepopravljivim procesom, ki razlike v naravi zmanjšujejo19...'' (Vodopivec, 

Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011, str. 5) V nadaljevanju 

dokumenta je zapisano, da učenci oblikujejo pozitiven odnos do narave ter kritičen odnos 

do posegov v naravo in se zavedajo pomena trajnostnega razvoja. Vsebine, ki jih v okviru 

predmeta obravnavajo, so tudi posledice neustreznega ravnanja z nevarnimi odpadki, 

onesnaževalci v zraku in njihove posledice in odgovornost človeka za trajnostni razvoj 

(Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011). 

 

V učnem načrtu je zaradi uokvirjenosti v posamezne predmete premalo izpostavljeno 

medpredmetno povezovanje, istočasno pa se v UN naravoslovja, naravoslovja in tehnike, 

biologije in kemije ne glede na obdobje OŠ, v kateri se omenjeni predmeti izvajajo, 

premalo široko posvečajo posameznim sklopom, ki so zapisani tudi v zakonu o varstvu 

okolja (naravne vrednote, biotska pestrost, naravno ravnovesje, naravne vrednote in 

naravna dediščina, naravni procesi …). V učnem načrtu naravoslovja in tehnike je 

zapisano, da učenci ''oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen odnos 

do posegov v naravo. Zavedajo se pomena trajnostnega razvoja.'' (Vodopivec, Papotnik, 

Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011, str. 6)  

 

 

 

 

 

                                                           
19 V navedku je napačno zapisana beseda ''zmanjšujejo'', pravilno je povečujejo. 
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1.6 DIDAKTIČNI PRISTOPI POUČEVANJA NARAVOSLOVJA IN 

STRATEGIJE POUČEVANJA LIKOVNE UMETNOSTI 
 

Znanje, spretnosti in veščine, ki jih učenci pridobivajo pri pouku, nedvomno vplivajo 

na kakovost njihovega življenja. Problemi, s katerimi se srečujejo tako učitelji kot tudi 

učenci, pa naj bi predstavljali motivacijo za raziskovanje in iskanje znanja. Kakovostno 

znanje danes ne predstavlja več samo kopičenja informacij, do katerih so prišli drugi, 

temveč je pomembno, da se učence usmerja k spoznavanju in usvajanju znanj preko 

lastnih izkušenj, z iskanjem in raziskovanjem, z uporabo strategij, veščin in postopkov, 

s katerimi lahko uspešno rešujejo probleme, zastavljene v šolskem okolju pa tudi v 

konkretnih življenjskih okoliščinah. Učenci skozi pouk in vanj vpete učne situacije 

spoznavajo nove vsebine, tako da utemeljujejo lastne zamisli, navajajo razloge za 

pravilnost rešitev in rešitve podkrepijo s primeri. Na tak način učenci pridobijo 

uporabnejše in predvsem trajnejše znanje (Ivanuš-Grmek, Čagran in Sadek, 2009).  

 

Tradicionalni koncept poučevanja se kaže predvsem v pasivnosti učencev, kar pa ne 

ustreza izzivom sodobnega časa, v katerem so se razvile različne strategije, za katere je 

značilno spodbujanje aktivne vloge učencev, upoštevanje njihovih interesov in 

upoštevanje individualnih razlik pri dojemanju, sodelovanju in učenju znanj in 

spretnosti. Za izvajanje posameznih strategij ima še vedno ključno vlogo učitelj, ki 

učence usmerja in vodi k spoznavanju zahtevnejših spoznavnih procesov. V sodobnem 

času mora biti učenje usmerjeno v strategije, ki učiteljem določajo stil ''kako učencem 

povedati, kaj naj iščejo, ne da bi jim povedali, kaj naj bi našli.'' (Strmčnik, 2001, str. 121) 

 

Ne glede na predmet poučevanja se učitelji odločajo za podobne pristope in strategije 

poučevanja. Pri poučevanju se, glede na učno snov, največkrat izvaja izkustveno, 

raziskovalno in projektno zasnovan pouk. V zadnjem času se uveljavljata tudi 

problemsko zasnovan in hevristično zasnovan pouk. 

 

Procesi, postopki in vsebine, ki se najpogosteje poučujejo, omogočajo spoznavanje 

sveta, v katerem živimo. Izobraževanje je vezano na združevanje različnih znanstvenih 

področij, med katerimi so biologija, kemija in fizika, tehnika, tehnologija in informatika 

ter tudi zgodovina, sociologija, geografija in likovna umetnost. Z naravoslovnimi 

predmeti je možno združevanje in smiselno povezovanje s slovenščino, matematiko, 

glasbeno in likovno umetnostjo in drugimi, pri čemer je posebej izpostavljena vloga 

učitelja. Učitelj naj bi pouk gradil na osebnem doživljanju učencev, pri čemer naj bi 

uporabljal raznolike učne oblike in metode ter usmerjal učence v raziskovanje (Ivanuš-

Grmek, Čagran in Sadek, 2009).  
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Učne oblike in učne metode poučevanja so največkrat podrejene frontalni učni obliki, 

ki je tradicionalna, se pa ravno pri poučevanju naravoslovja in likovne umetnosti 

uporabljajo individualne oblike dela, delo v dvojicah in skupinsko učno delo. ''Nekateri 

avtorji (npr. Jank in Mayer, 2006) uvrščajo k učnim oblikam še projektni pouk, učenje 

po postajah; ekskurzije, delo v skladu s tedenskim načrtom itd.'' (Ivanuš-Grmek, Čagran 

in Sadek, 2009, str. 38) V nemškem okolju pa je pogosta geštalt (nem. Gestalt) 

pedagogika , s katero se je ''… veliko ukvarjal že geštalt psiholog Max Wertheimer, ki 

še danes velja za relevantnega psihologa na tem področju. Odkril je, da gre pri tej obliki 

mišljenja za prestrukturiranje že znanih dejstev, pri čemer igra pomembno mesto 

vizualizacija ali vizualno mišljenje, ki predstavlja poseben del mišljenja.'' (Erjavec, 2011, 

str. 106) 

 

Didaktika oziroma metode in pristopi poučevanja so naravnani k sistematičnemu 

razvijanju pojmov in postopkov, ki vodijo k razumevanju vsebin in predvsem procesov 

v okolju. Pri poučevanju so največkrat uporabljene didaktične strategije: izkustveni, 

raziskovalni in projektni pouk, ki so v nadaljevanju na kratko predstavljene. Avtorji 

navajajo najpomembnejše pristope k poučevanju naravoslovja, ki so: (1) izkušenjski, (2) 

raziskovalni, (3) eksperimentalni pristop in (4) uporaba konteksta, pri katerem so 

naravoslovni pojmi povezani z življenjem in družbeno pomembnimi temami, kot so 

globalno segrevanje, ozonska luknja, trajnostni, sonaravni in vzdržni odnos (Devetak, 

2017; Parchmann, Blonder in Broman, 2017). Najnovejša razvrstitev učnih metod 

zgornje štiri pristope dodatno razvršča v (1) verbalne učne metode, znotraj katerih sta 

(1a) učna metoda razlage in (1b) učna metoda pogovora, (2) dokumentacijske učne 

metode z (2a) učno metodo dela z besedili, (3) učna metoda demonstracije,  

(4) operacijsko-praktične učne metode z (4a) učna metoda raziskovanja, (4b)učna 

metoda praktičnih del, gibalnih in drugih dejavnosti, (4c) učna metoda pisnih del, (4č) 

učna metoda risanja in (4d) učna metoda igre (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020).  

 

Ob upoštevanju novejše literature se pouk lahko izvaja kot: 

Hevristično zasnovan pouk in raziskovalni pouk. Predvsem pri slednjem je 

poudarek na raziskovalnem pristopu, ki se izvaja kot operacijsko-praktična metoda 

poučevanja, po čemer se razlikuje od problemskega pouka. Pojem ''hevristični'' zajema 

več strategij poučevanja oziroma učenja, in sicer odprto, raziskovalno in problemsko 

učenje, ''ki poteka kot neeksperimentalno raziskovanje predmetov, pojavov in procesov 

v naravnih ali simuliranih okoliščinah […] ali pa kot eksperimentalno raziskovanje, ko 

učenci samostojno ali v dvojicah izvajajo nek poskus/eksperiment.'' (Valenčič Zuljan in 

Kalin, 2020, str. 90) . Pri tem pristopu je pomembno, da učitelj predstavi nove pojme, 

njihove značilnosti in posebnosti, učenci pa jih povežejo z znanstvenimi spoznanji, pri 
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tem pa razvijajo spoznavno ustvarjalne miselne procese. Učni proces poteka v 

sproščenem vzdušju, učiteljeva vloga pa je zgolj v usmerjanju in nadziranju učencev 

(Birsa, 2015). Učne situacije, ki jih ustvarja učitelj, so precej proste, v njih so učenci 

vzpodbujani k svobodni komunikaciji in izražanju lastnih idej ter pogovoru o 

izpostavljenem problemu (Alvaro, 1973). Posebnosti takega načina poučevanja so v 

načrtovanju učne ure, ki mora upoštevati UN. Učitelj pri tem predvidi vse učne korake 

in vsebine obravnava s postavljanjem vprašanj, snov pa dodatno pojasnjuje s pomočjo 

avdiovizualnih pripomočkov (Strmčnik, 1992). Upoštevanje UN je samoumevno, manj 

samoumevno pa je povezovanje, ki lahko poteka v okviru enega likovnega področja, 

likovnih vsebin ali likovnih področij, še primerneje pa je povezovanje likovnih vsebin z 

vsebinami drugih predmetov. 

 

Izkustveni pouk, katerega idejni očetje so Dewey, Piaget, Lewin in Kolb, se po 

klasifikaciji Valenčič Zuljan in Kalin (2020, str. 86), tako kot raziskovalni pouk, lahko 

izvaja kot operacijsko-praktična učna metoda, pri katerih učenci s praktičnimi 

aktivnostmi spoznavajo učno vsebino. Poimenovanje izkustvenega učenja izhaja iz 

osrednje vloge izkustva pri učnem procesu, pri katerem učenci vključujejo osebne 

izkušnje v obravnavo učne snovi, ta pa se kaže predvsem v povezovanju teorije in prakse. 

Osrednja vloga je pri izkustvenem učenju namenjena neposredni in konkretni izkušnji, 

ki postopoma prehaja na posredno in simbolično izkušnjo posameznika. Učitelj ima pri 

podajanju snovi pomembno vlogo, saj mora dobro poznati svoje učence in jim abstraktne 

pojme približati s prepletanjem izkušenj učencev, in sicer tistih, ki so jih učenci že 

doživeli, pa tudi tistih, ki jih doživljajo neposredno med spoznavnim procesom (De 

Bono, 1992). Zanj je značilno aktivno pridobivanje lastnih izkušenj, ki so definirane kot 

zaznave in doživetja, predelane v celovitem procesu usvajanja znanja. Učenci v procesu 

izobraževanja aktivno ustvarjajo lastne izkušnje, pri čemer je pouk proces in ne rezultat. 

Učenje je celostni (holistični) proces in je hkrati tudi družbeno in kulturno pogojeno ter 

kaže medsebojni vpliv učenca in okolja. Za izkustveni pouk je pomembno, da se izvaja 

v naravnem okolju, kjer lahko učenci pridobivajo neposredne izkušnje in jih povezujejo 

z že znanimi izkušnjami, ki jih lahko povezujejo v uporabno znanje (Ivanuš-Grmek, 

Čagran in Sadek, 2009). Pri izkustvenem učenju so pogoste ekskurzije in vizualizacije, 

pa tudi igre in simulacije. Na izkustveno učenje vpliva že usvojeno znanje, pri čemer 

mora učitelj s primerno motivacijo aktivirati pretekle in nove izkušnje, ki jih učenec 

potrebuje za izvedbo naloge, pri tem pa izpostavlja zanimive in ustvarjalne rešitve 

(Tacol, 2003). 

Valenčič Zuljan in Kalin (2020) dodajata, da se znotraj operacijsko-praktične metode 

lahko prepletajo ali povezujejo učne metode praktičnih del, gibalnih in drugih dejavnosti 

z učno metodo raziskovanja, pa tudi z učno metodo risanja, ''… pri kateri učitelj in učenci 
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posamezne dele učne snovi pri različnih etapah učnega procesa (od uvajanja do 

preverjanja in ocenjevanja) izrazijo z grafičnimi dejavnostmi (simboli, risbe, ilustracije, 

diagrami in grafikoni, načrti, zemljevidi …"). (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020, str. 96) 

 

Namen pouka z raziskovanjem je učencem približati metodo znanstvenega 

raziskovanja. Učenčevo znanje se oblikuje v aktivnem procesu učenja oziroma 

raziskovanja. Tovrstni način poučevanja vodi tudi k predmetni (naravoslovni ali drugi) 

pismenosti, za katero pa morajo učenci razumeti ključne pojme, poznati dejstva ter 

zmožnosti in omejitve lastnega znanja in današnje znanosti. Raziskovalni pouk je 

naravnan k znanstvenemu raziskovanju, vrednotenju in interpretiranju ugotovljenih 

dejstev ter k spoštovanju okolja in narave (Glažar in Devetak, 2013). ''Raziskovalni pouk 

ne temelji na informiranju, temveč poudarja usposabljanje učencev za iskanje in 

odkrivanje novega. Pouk pri učencih spodbuja mišljenje, doživljanje, motiviranje in 

ustvarjalnost.'' (Ivanuš-Grmek, Čagran in Sadek, 2009, str. 57) Raziskovalni pouk je 

primerno izbrati za raziskavo natančno določenega problema, s čimer učenci 

individualno, v dvojicah ali po skupinah pridobivajo nova znanja in spoznajo, da 

usvojeni pojmi in spoznanja temeljijo na neposredni izkušnji in dejstvih. Pri 

raziskovalnem pouku se vsebine povezujejo z različnimi področji in izvaja se lahko v 

okviru rednega pouka ali v dejavnostih zunaj njega. ''Omogoča spoznavanje pojava in 

vzročno posledičnih zvez po induktivni poti ali potrditev hipotetičnih sklepov, 

pridobljenih po deduktivni poti.'' (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020, str. 91) 

 

''Projektni pouk je didaktična strategija, za katero je značilno, da presega okvirje 

klasičnega pouka, kar pomeni, da ni vsebinske, organizacijske, časovne in prostorske 

omejenosti pouka.'' (Ivanuš-Grmek, Čagran in Sadek, 2009, str. 62) Učitelj pri 

projektnem pouku ima vlogo pomočnika, pobudnika in spremljevalca, učenci pa so 

aktivni udeleženci, ki pridobivajo praktična znanja in razvijajo socialno učenje (Henry, 

1994). Učenci kot aktivni udeleženci so glavni nosilci v vseh etapah projektov, pri čemer 

mora biti zastavljen načrt projekta, ki ga sestavijo učenci skupaj z učiteljem (Novak, 

1990). 

Pri projektnem pouku se učenci srečujejo z reševanjem konkretnih problemov, ki so 

usmerjeni v življenjske situacije, pri tem si morajo učenci zastaviti skupne cilje. Učenci 

ob raziskovanju, še posebno pa pri poročanju o ugotovitvah, svobodno izražajo svoje 

poglede na problem, ki so ga obravnavali, in na zastavljene cilje ter kritično razmišljajo 

(Glasser, 1998). Projektni pouk, kot sta ga zasnovala Dewey in Kilpatrick (Poljak, 1999) 

omogoča lastno dejavnost in je stimulativen, kar sta bila tudi razloga za iskanje rešitev 

za odpravo predmetnega poučevanja oziroma za uvajanje celostnega pouka, ki omogoča 

obdelavo širše teme z enotnim ciljem, ki je navadno reševanje določenega življenjsko-
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socialnega problema. Raziskovalni pouk je zaradi načina dela z vodenjem in 

usmerjanjem učitelja in s samostojnim raziskovalnim delom tudi vodeno aktivno učenje 

(Kolbl, 2019). 

 

Problemsko zasnovan pouk po Valenčič Zuljan in Kalin (2020) vsebuje tudi 

operacijsko-praktične učne metode, natančneje učno metodo risanja, pri kateri se, 

podobno kot pri naravoslovju, uporabljajo različne strategije poučevanja, ki spodbujajo 

ustvarjalnost in motiviranost ter celosten razvoj učencev. Učna metoda je uporabna pri 

različnih predmetih in ''… prispeva k večji nazornosti sporočanja, abstrakciji vsebine 

(risanje shem), zanimivosti in k intenzivnemu emocionalnemu doživljanju pouka, 

razvijanju risarskih spretnosti, samoizražanju učencev, razvijanju spretnosti 

opazovanja''. (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020, str. 96) Učenci pri obravnavi snovi 

prihajajo do novih spoznanj preko iskanja, lastnih idej, preverjanja in apliciranja lastnih 

stališč in mnenj v lastno likovno delo. Spoznavanje pojmov in tehnik je vzpodbujeno 

tudi s prepletom teoretičnega in praktičnega dela, pri čemer se učenci razvijajo celostno 

(Tacol, 2002). 

 

''Kombiniranje učnih oblik pripomore k večji dinamičnosti in zanimivosti pouka ter k 

večjemu upoštevanju individualnih značilnosti posameznih učencev, kar posledično 

lahko prispeva k večji miselni aktivnosti učencev in s tem h kakovostnejšemu pouku in 

znanju učencev'' (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020, str. 107) Kombiniranje učnih oblik in 

učnih metod je odvisno tudi od predmetov, ki so v povezavi, učnih vsebin in ciljev, pa 

tudi od starosti učencev, njihovega predznanja in izkušenj. Vsekakor je potrebno 

upoštevati tudi razpoložljive učne pripomočke in seveda učiteljevo usposobljenost, 

strokovno področje, znanje in izkušnje.  
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1.7 PREGLED RELEVANTNIH RAZISKAV NA TEMO OKOLJSKEGA 

OZAVEŠČANJA IN POUČEVANJA Z LIKOVNO UMETNOSTJO 
 

Pedagogi, ki poučujejo naravoslovje, so že pred desetletji prepoznali pomembnost 

okoljskega, takrat še ekološkega ozaveščanja, v zadnjih letih pa so se jim pridruževali 

tudi likovni pedagogi. Povezovanje med njimi se v zadnjem desetletju kaže v 

oblikovanju skupnih kurikulov s poudarkom na okoljskem ozaveščanju, in sicer z 

likovnim ustvarjanjem, medpredmetnim povezovanjem in inovativnimi pristopi 

poučevanja. Okoljske probleme in njihov vpliv na realno življenje je mogoče obravnavati 

preko povezav med disciplinami (Inwood in Taylor, 2012).  

 

Za poučevanje likovne umetnosti se pogosto uporabljajo teme s področij ekologije in 

kulture, ob čemer se poraja vprašanje, ali lahko interdisciplinarni pristopi poučevanja 

okoljske ozaveščenosti povzročijo odpor do likovnega ustvarjanja pri učencih, ki jih 

posamezni predmeti interdisciplinarnega sklopa ne zanimajo. Mnogi pedagogi tudi 

menijo, da likovna umetnost znotraj kurikularnih modelov moti standardizirane učne 

strategije, s pomočjo katerih učitelji izobražuejejo učence za kritično vrednotenje 

vplivov človeka na okolje. 

Poučevanje z medpredmetnim povezovanjem naravoslovja in likovne umetnosti je 

lahko naslonjeno na lokalna okoljska vprašanja, pri čemer umetnost postane družbeno 

zavedna, refleksivna in transformacijska (Inwood, 2010; Inwood, 2008; Graham, 2007).  

Okoljska umetnost, ne glede na stopnjo izobraževanja, poleg okoljskega ozaveščanja 

učencev, dijakov, študentov pa tudi pedagogov, prispeva k temu, da se za ustvarjanje 

likovnih del promovira naravne in odpadne materiale. Likovno ustvarjanje v tem primeru 

ni več samo posrednik pri prenosu slik in zgodb, temveč okoljsko naravnana dejavnost 

(Inwood, 2008).  

 

Poučevanje o tradicionalni umetni obrti lahko kot del šolskega kurikuluma umetnosti 

služi za prenos tradicionalnega okoljskega znanja (Ford, 2000; Puttahariyappa, 

Padmavathy in Bc, 2016). Šole se lahko aktivno vključijo v skupnosti, ki imajo 

tradicionalno kulturno znanje in lahko oblikujejo interdisciplinarne in multidisciplinarne 

povezave šolskih predmetov. Tak primer je izdelava in krašenje košar iz obdelanih v 

naravi nabranih vej (Bequette, 2007). Podobno se za osnovnošolsko populacijo izvaja 

tudi pri nas, saj učenci hodijo na ekskurzije, na katerih spoznavajo tudi domačo in 

umetno obrt posameznih slovenskih pokrajin. Ob tem spoznavajo uporabo naravnih 

materialov, kot sta les in lan, pa tudi naravna barvila za dekoriranje izdelkov. Tako 

pridobivajo tradicionalna okoljska znanja. 
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V literaturi je mogoče zaslediti na umetnosti zasnovani (ang. Art-based) pristop, pri 

katerem ima pri okoljskem ozaveščanju nosilno vlogo umetnost (umetniško ustvarjanje). 

Pogosto se pojavlja tudi krajevno zasnovani (ang. Place-based) raziskovalni pristop 

(Pasiechnyk, 2018; Motallebzadeh in Kafi, 2015). Obema pristopoma je skupen prostor, 

likovnemu pristopu prostor predstavlja motiv, krajevnemu pristopu pa je prostor sam po 

sebi vir raziskovanj (van Boeckel, 2009; Gradle, 2007). Naravni procesi so bolj 

zapomnljivi, če jih učenci spoznavajo na kraju samem (place based). Pri poučevanju v 

naravi (ang. Nature-based) ne govorimo le o učenju, temveč o prepoznavanju procesov 

v naravi (Lipsett, 2011). 

 

Raziskav na področju povezovanja naravoslovja in umetnosti v osnovni šoli je malo 

in vključujejo izobraževanje učiteljev za potrebe okoljskega ozaveščanja in 

izobraževanja, najpogosteje na sekundarni in terciarni ravni. Zaslediti je mogoče 

kurikule z medpredmetnimi povezavami naravoslovja in likovne umetnosti, kar vodi k 

večji okoljski ozaveščenosti (Savva, Trimis in Zachariou, 2004). Pogoste so raziskave s 

področja okoljskega ozaveščanja laične javnosti, ki je vključena v umetniško ustvarjanje 

na področju okoljske umetnosti in posledično v projekte, namenjene okoljskemu 

ozaveščanju (Song, 2012; Song, 2009; Shi-zhu, 2008).  

 

Raziskave se v osnovi lahko delijo v tri skupine, in sicer: (1) okoljsko ozaveščanje se 

izvaja v okviru naravoslovnih predmetov, (2) okoljsko ozaveščanje se izvaja z likovnim 

ustvarjanjem z uporabo okoljske tematike (največkrat okoljskih motivov) v likovnih 

nalogah in (3) okoljsko ozaveščanje se izvaja v povezavi naravoslovja in likovne 

umetnosti.  

 

Kombinacija terenskega raziskovanja in likovne dejavnosti je pogosta na vseh 

stopnjah izobraževanja. Primer dobre prakse so šole v naravi, v katerih učenci poleti 

spoznavajo obmorske ekosisteme, mediteransko klimo in nanjo prilagojena živa bitja. 

Poleg spoznavanja morskega in obmorskega življenja skušajo učenci opazovano in 

videno zajeti v likovnih izdelkih (risanje, slikanje, poslikava kamnov in podobno). 

Podobno so z raziskovanjem morskih ekosistemov ob združevanju študentov različnih 

strok dosegli znatne spremembe v védenju (znanju) o podnebnih spremembah in njihovih 

vplivih tudi raziskovalci floridske univerze; prevladujejo predvsem raziskave o 

okoljskem ozaveščanju v okviru naravoslovnih dejavnosti. Okoljsko izobraževanje in 

ozaveščanje spodbujata razumevanje interakcije naravnega in grajenega okolja preko 

povezovanja naravoslovja, umetnosti in humanistike. Izobraževanje o okolju preučuje 

medsebojno odvisnost vseh živih organizmov v določenih okoljih, z interdisciplinarnimi 

pristopi z likovno umetnostjo pa je okoljsko ozaveščanje še lažje. S primerjavo 
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odgovorov pred eksperimentom in po njem, so raziskovalci dokazali, da imajo študentje 

po eksperimentu manj napačnih predstav o vremenu in podnebnih spremembah. V 

povprečju so izboljšali tudi poznavanje podnebnih sprememb (Jacobson, Seavey in 

Mueller, 2016). 

 

Likovno dejavnost v povezavi s problematiko ekološkega ozaveščanja v zadnjem 

obdobju osnovne šole obravnava raziskava, katere pozornost je bila posvečena problemu 

likovnega izražanja ekološke problematike in vplivu novosti v poučevanju likovne 

vzgoje. V raziskavi je bila ugotovljena povezava med razumevanjem vizualnih sporočil 

z ekološko sporočilnostjo in lastnim ustvarjanjem učencev na ekološko tematiko. 

Uporaba umetniških del v izobraževalne namene je del sodobne učne prakse, ki poleg 

razvoja kritičnega mišljenja in estetske percepcije ponuja številne druge možnosti. 

Učenci razvijejo svojo stohastično sposobnost z opazovanjem umetniških del, 

interpretirajo sporočila in prepoznajo odnose, hkrati pa razvijajo svoje ustvarjalno 

mišljenje z lastno domišljijo in iznajdljivostjo (Flajšman, 2008).  

 

Akcijski raziskovalni projekt glede izboljšanja okoljske ozaveščenosti (2006) je 

vključeval dva raziskovalca razvoja otrok v predšolski dobi in 28 otrok v centru za 

dnevno varstvo v Sydneyu. Cilj je bil oceniti stopnjo okoljske ozaveščenosti otrok, ki so 

sodelovali v raziskavi, z uporabo pesmi, zgodb, likovne naloge in gledališke predstave. 

Obsegala je več delavnic, med katerimi je bila tudi likovna, ki se je osredotočila na 

risanje in slikanje narave ali njenih delov (listi, gnezdo ptic, sončni žarki in podobno). 

Pri slikanju (akvarel na mokrem papirju) je bil poudarek na barvi, ki kaže lastnosti likov 

ali okolja. Raziskovalci so kasneje slikanje vključili v svoje pripovedovanje z namenom 

boljšega razumevanja zgodbe o naravi. Raziskovalci so ugotovili, da likovno ustvarjanje 

močno vpliva na ozaveščenost otrok o naravnem okolju, kar se je pokazalo preko 

uporabe določenih, na okolje vezanih besed o naravnem okolju in preko vključevanja 

konceptov o naravnem okolju v igro. Ugotovitve tudi kažejo, da je pristop akcijskega 

raziskovanja, ki je bil uporabljen v celotnem projektu, povzročil, da sta vključena 

raziskovalca razvila nove tehnike za ustvarjanje smiselnih vsebin programa. Otroci so 

pozitivno sprejeli okoljsko vsebino projekta in medije, skozi katere je bila predstavljena. 

Raziskovalci so zapisali, da so otroci pokazali boljše razumevanje za: (1) naravo 

(življenjski cikli, rast rastlin in habitati), (2) uporabo kreativnih medijev za izražanje 

elementov narave (pripovedovanje, petje, slikanje, gledališka in lutkovna igra), (3) 

izražanje novih idej o skrbi glede okoljskih problemov in (4) upravljanje družbene 

dinamike (na podlagi analogij v zgodbah) (Tarr, 2008). 
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V raziskavah pogosto sodelujejo udeleženci izobraževanja odraslih različnih smeri, ki 

pri izobraževanju o okolju nemalokrat obravnavajo likovna dela z okoljsko tematiko. 

Udeleženci izobraževanja odraslih povezujejo nova znanja, vezana na onesnaževanje 

okolja, pri tem pa ugotavljajo tudi stroške čiščenja onesnaženih področij (Fragkoulis in 

Koutsoukos, 2018). 

 

Likovni pedagogi imajo možnost izvajanja projektov, v katerih učence usmerjajo k 

okoljskim temam in predvsem k pomembnosti likovne umetnosti pri okoljskem 

ozaveščanju. Učenci se ob ustvarjanju iz naravnih materialov na okoljsko tematiko bolj 

povežejo z okoljem, v katerem živijo in z naravo. Z medpredmetnimi povezavami, še 

posebno pa s povezovanjem z lokalnimi institucijami, lahko likovni pedagogi preko 

likovnih del učencev vplivajo tudi na okoljsko ozaveščenost lokalne skupnosti. 

Ozaveščanje lokalne skupnosti je prav tako pomembno kot ozaveščanje učencev in 

medgeneracijsko sodelovanje, ki se lahko splete pri likovnem ustvarjanju iz naravnih 

in/ali odpadnih materialov (Blandy, Cangdon in Krug, 1998). 

 

Land art kot umetniško gibanje in instalacija se lahko uporablja pri poučevanju 

angleščine, kar spodbuja okoljsko ozaveščenost. V raziskavi je sodelovalo 30 študentov 

tečaja angleščine na Kostariki. Osnova je bil razvoj povezanih likovnih in jezikovnih 

dejavnosti. Likovno-jezikovna povezava je bila osnova za temeljno spremembo okoljske 

ozaveščenosti. Študenti so v raziskavi izdelali plakate in video posnetke, s katerimi so 

izrazili svoje skrbi, občutke in razmišljanja o okoljski problematiki ter jo povezali z 

besediščem tujega, angleškega, jezika (Mejías González, 2017).  

 

"Tree-Mappa" je projekt v osnovni šoli, ki je v učenje o okolju vključil lokalno 

pomembna drevesa. Učenje je potekalo s pomočjo ekskurzij, raznih dejavnosti na 

prostem in z umetniškim ustvarjanjem. V raziskavi so preverili različne umetniške 

prakse, ki se izvajajo na prostem (slikanje in risanje živali in drugih živih bitij, ki 

obkrožajo učence) ter vrednotenje strategij za sodelovanje, predanost in smiselnost 

učenja o okolju. Pedagoški pristopi so vključevali uporabo umetnostno zasnovanih 

strategij (izvajanje različnih slikarskih tehnik, tudi kolaža) kot sredstva za aktiviranje 

kognitivnih in afektivnih odzivov in učenja. Okvir za analizo je bil vpletenost in skrb 

učencev za okolje in obnašanje v okolju, za kar je potrebno znanje, pa tudi čustvena 

predanost. Po zaključku eksperimenta, v katerem so učenci z različnimi tehnikami slikali 

lokalno pomembna drevesa, so raziskovalci izvedli anketo. Odgovori na anketna 

vprašanja so opredelili različne taksonomije osebne angažiranosti za projektno delo in 

učenje o okolju preko umetniškega ustvarjanja, kar se kaže v povečani pozornosti in 
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zanimanju za okoljsko problematiko, večjem vključevanju in sodelovanju učencev v 

posameznih skupinah in večji okoljski odgovornosti (Davis, 2018). 

 

Otroci so pogosto bolj spretni pri razmišljanju v podobah in mentalnih reprezentacijah 

kot z besedami. Risbe nudijo enkraten vpogled v okoljske usmeritve otrok in 

predstavljajo dragoceno alternativo ocenam pri naravoslovju ter so učinkovito sredstvo 

za vrednotenje tako afektivnih kot kognitivnih načinov poznavanja okoljske 

problematike. Enostavne risbe in slike, ki temeljijo na okoljski tematiki, omogočajo 

učencem, da raziskujejo lastno ustvarjalnost in izražajo svoje zamisli in mnenja o okolju 

v nestresni aktivnosti. Pri likovni nalogi, zasnovani za šest do dvanajst let stare učence, 

so risali motive iz domačega okolja, so raziskovalci spremljali več dejavnikov, in sicer: 

(1) na sliki je prisoten človek, (2) na sliki so prisotni deli žive narave (živali in rastline), 

(3) na sliki so prikazani deli nežive narave (hribi, gore, sonce, reke, vreme ipd.) in (4) na 

sliki so prikazani deli grajenega okolja (hiše, bloki …). Raziskovalci so ugotovili, da je 

večina učencev slikala predvsem živo naravo (veliko dreves, trave in cvetlic) pa tudi 

grajeno okolje (hiše in druge zgradbe), ljudje pa so bili na slikah redko prisotni. 

Raziskava je pokazala, da je evalvacija likovnih del zahtevna, ker so v oceno vključene 

interpretacije ocenjevalca in ne avtorja. Ugotovitve kažejo tudi na težave pri določanju 

okoljske ozaveščenosti oziroma usmerjenosti k naravi brez kvalitativnih metod, kot so 

intervjuji, polstrukturirani intervjuji in drugo. Kljub zaznanim omejitvam pa avtorji 

navajajo, da so iz slik in risb učencev razbrali navezanost na lokalno okolje. Glede na 

naslikano, predvsem živo naravo in posamezne zgradbe, pa avtorji dodajajo, da umetnost 

lahko spodbuja povezave z okoljem in pomaga otrokom razumeti in izraziti soodvisnost 

in medsebojno povezanost vseh živih bitij v naravi (Flowers, Carroll, Green in Larson, 

2015). 

 

Raziskovanje okolja lahko poteka v razredu, a je veliko boljše in primernejše naravne 

pojave raziskovati tam, kjer so, kar je potrdila tudi raziskava Reboljeve (2021). Okoljska 

ozaveščenost in umetniško dojemanje okolja sta močno povezana, kar kaže na primer 

tudi projekt raziskovanja bližnje reke in njenega pomena skozi zgodovino do danes. 

Učenci, stari štirinajst let, so v štirih dneh spoznavali reko in njene bregove, pri čemer so 

si pomagali tudi s skiciranjem in slikanjem. Učne ure so vsak dan dopolnjevali 

strokovnjaki različnih področij. Prvi dan je o pomembnosti reke in njenega ekosistema 

ter njeni ekološki vrednosti govoril biolog, ki je spodbudil učence k natančnejšemu 

opazovanju in hkratni interpretaciji rečnega ekosistema. Drugi dan so učenci posvečali 

čas spoznavanju živali ob reki, hkrati pa so preučevali gravure ptic in sesalcev, ki 

navadno živijo v obrečnem prostoru. V tretji učni uri so učenci spoznavali rastline v reki 

in ob njej, s poudarkom na mogočnih drevesih, pri čemer so se pogovarjali tudi o gozdnih 
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ekosistemih in okoljskih problemih, kot so krčenje gozdov, erozija, globalno segrevanje, 

kisel dež in izguba pomembnih habitatov živali. Fotografije in slike dreves in drugih 

rastlin raznih umetnikov so bile za učence dodatna inspiracija. Zadnja učna ura se je 

osredotočila na zgodovino države in pomembnost rek v preteklosti ter vključevala tudi 

slikanje po spominu. Ob zaključku programa so se učenci s strokovnjaki pogovorjali tudi 

s pomočjo ''brainstorminga'' o idejah za okoljsko sprejemljiv odnos do rečnega 

ekosistema. Učenci so z medpredmetno povezavo naravoslovja in likovne umetnosti, z 

ustvarjanjem risb in slik spoznali, da je v naravi vse povezano. Z likovnim ustvarjanjem 

so povečali okoljsko občutljivost in spoznali, da lahko z opazovanjem likovnih del 

umetnikov spoznavajo različna zgodovinska obdobja in kraje ter s primerjanjem z 

današnjim časom skozi lastno likovno ustvarjanje dokumentirajo trenutno stanje okolja, 

v katerem živijo, kar je pomembno za zanamce in tudi za lasten razvoj kritičnega odnosa 

do onesnaževanja in spreminjanja okolja (Andreson, 2000). 

 

Umetniško ustvarjanje ni samo sredstvo za upodabljanje okolja, temveč na osnovi 

opazovanja lahko vodi do ugotavljanja podrobnosti, ki so pomembne tudi za odnos do 

okolja kot habitata živih bitij, na katere s svojim delovanjem vpliva človek. 

Fenomenološka izkušnja je bistvena podlaga za postavljanje vprašanj, vezanih na okolje, 

kar je osnova tako likovnemu ustvarjanju kot tudi naravoslovnim raziskavam. Učenci so 

z obiskom različnih območij, tudi saniranega odlagališča odpadkov Serpent Mound v 

zvezni državi Ohio v ZDA, spoznavali zgodovino države, pomembnost narave in njenih 

procesov na življenje, vpliv človeka na okolje in predvsem ustrezno ločevanje in 

odlaganje odpadkov ter potencialni negativni vpliv odlagališč na neposredno okolje in 

naravo. S skiciranjem okolja so si učenci delali zapiske, ki so jih kasneje v učilnici 

združili v plakate. Medpredmetno povezovanje je bilo ključno za spoznavanje 

človekovega vpliva na okolje, pa tudi za sintezo na novo usvojenih znanj. Učenci so v 

anketi, ki so jo raziskovalci izvedli po zaključku izobraževanja, izpostavili pomembnost 

medpredmetnih povezav, predvsem likovne umetnosti kot nosilca zapiskov, ki so s 

skicami iz okolja bolj povedni in za učence tudi bolj zapomnljivi (Neperud, 1997). 

 

Naslednji projekt so ilustracije v obliki stripa, namenjene okoljskemu ozaveščanju na 

Madagaskarju (Feldt, 2017). Strip je bil zasnovan tako, da je posredoval znanstvena 

priporočila o trajnostnem gospodarjenju z zemljišči in hkrati zagotovil prenos znanja na 

lokalno prebivalstvo. V državah, v katerih je veliko ljudi nepismenih, igra vizualna 

komunikacija, ki temelji na slikah, risbah, filmih in plakatih, pomembno vlogo. Prednost 

ozaveščanja preko vizualnih elementov je tudi enostavno reproduciranje v primerjavi z 

različnimi predavanji, seminarji ali delavnicami. Sporočila so lahko prenosljiva in jasna 

tudi v primeru prevodov. V okviru participativnega raziskovalnega projekta za podporo 
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trajnostnega upravljanja z zemljišči na planoti Mahafaly na jugozahodnem 

Madagaskarju so bile uporabljene vizualne pripovedi v obliki stripa, kar je omogočilo 

osredotočenje na okoljske probleme in uresničevanje vladnih okoljskih strategij. Da bi 

se izognili napačnemu razlaganju in zaradi boljše berljivosti, je bil slog stripov posebej 

zasnovan za tamkajšnje razmere. Umetniki so uporabili tradicionalni malgaški likovni 

slog (umetnost v obliki skulptur iz grobnic Aloalo). Ilustracije so prikazovale vpliv 

različnih praks rabe zemljišč na okolje in lokalno preživetje z uporabo dveh zgodb. 

Rdeča zgodba prikazuje najslabši scenarij nevzdržnih praks, ki jih lokalni prebivalci 

pogosto uporabljajo, Zelena zgodba pa prikazuje primer, ki temelji na alternativni 

možnosti trajnostnega upravljanja z zemljišči, ki jo priporočajo strokovnjaki. Šestletni 

(2011–2016) transdisciplinarni raziskovalni konzorcij malgaških in nemških univerz je 

bil ustanovljen v regiji Mahafaly na jugozahodnem Madagaskarju, da bi podprl 

trajnostno upravljanje z zemljišči (SuLaMa = Sustainable Land Management na 

jugozahodnem Madagaskarju). Na podlagi znanstvenih raziskav o raznolikosti in lokalni 

rabi gozdov ter na podlagi praks trajnostnega upravljanja z zemljišči, so strokovnjaki 

oblikovali ključna sporočila in priporočila, ki jih je bilo enostavno izvajati. Za ilustracije 

v stripu sta bila izbrana dva primera: prekomerno izkoriščanje naravnih virov in 

zapostavljanje izboljševanja tal. To so (1) trajnostno obiranje divjih jamov (lat. 

Dioscorea bemandry), (2) kompostiranje in uporaba komposta za izboljšanje 

rodovitnosti tal in donosa na domačih vrtovih in (3) trajnostna uporaba oužno listne 

evforbije (lat: Euphorbia stenoclada) kot krma za živino. Med začetno fazo risanja 

vizualnih elementov so v pilotni regiji preizkušali in ocenili različne sloge risanja, da bi 

zbrali informacije o lokalni percepciji vizualnih sporočil. Za pripravo stripov so bili 

pozneje uporabljeni slogi z najvišjo stopnjo sprejemljivosti, berljivosti in razumljivosti. 

Raziskovalci so v zaključku zapisali, da je bila raziskava uspešna, saj je večina 

udeležencev v raziskavi, ki je prejela strip, spremenila prakso kmetovanja, kar je vidno 

predvsem v višji okoljski zavesti, izboljšanju zdravja, počutja in preživetja 

posameznikov. Sodelujoči v raziskavi izvajajo v stripu predlagane ukrepe brez dodatne 

pomoči (Feldt, 2017). 
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1.8 SINTEZA TEORETIČNEGA DELA 
 

Okoljsko ozaveščanje z likovno umetnostjo je večplastno, saj na ozaveščanje vpliva 

več dejavnikov, in sicer: vedênje v okolju, odnos do okolja in znanje o okolju 

(naravoslovno znanje). S pregledom literature je bilo ugotovljeno, da sta obnašanje in 

odnos doma pridobljena dejavnika, ki nimata neposrednega vpliva na ozaveščenost, 

lahko pa ob podpori staršev vplivata na posameznikovo stopnjo odnosa do narave. 

Znanje, ki ga učenci pridobijo med šolanjem pa znatno prispeva k večji okoljski 

ozaveščenosti. Glavna povezava med vedênjem, odnosom, znanjem in ozaveščenostjo 

so čustva. Čustva pa so tisti element, ki se kaže predvsem pri umetniškem ustvarjanju. 

Naravoslovna radovednost in raziskovanje ter umetniško ustvarjanje so povezani s 

kreativnostjo in kreativnim usvajanjem novih znanj. Naravoslovje se osredotoča na 

realno stanje v naravi, na pojave in procese, ki v naravi potekajo, medtem ko je 

umetniško ustvarjanje pomembno pri prepričevanju in postavljanju vprašanj (slika pove 

več kot besede) ter pri sintezi usvojenih okoljskih znanj in lastnih razmišljanj v likovnem 

delu. 

 

Okoljsko naravnan likovni pouk s povezovanjem z drugimi predmeti, še posebno v 

povezavi z naravoslovjem in tehniko, lahko prispeva k raziskovanju okolja in materialov, 

ki jih učenci uporabljajo za izdelovanje likovnega izdelka. V medpredmetnem 

povezovanju likovne umetnosti z naravoslovjem in tehniko je pomembno, da učenci 

spoznavajo likovne prvine in pojme ter hkrati tudi lastnosti odpadnih snovi in različne 

tehnike dela z njimi (zvijanje, lomljenje, trganje, ipd.) ter njihov vpliv na okolje. Kontrast 

kot pojem se pojavlja tako v naravoslovju, predvsem pri okoljevarstvu, kot tudi pri 

likovnem ustvarjanju in je lahko vezni člen pri okoljskem ozaveščanju. Kontrast čiste in 

onesnažene narave, kontrast tople vode in ledu in nenazadnje barvni kontrast kažejo na 

to, da se učenci dnevno srečujejo s pojmom, ki ga poznajo kot nasprotje in ga z lahkoto 

povezujejo z različnimi šolskimi predmeti (naravoslovje in tehnika, matematika, jeziki 

in likovni ter glasbeni pouk). Likovno ustvarjanje lahko prikaže doživljanje narave, 

povezanost in hkrati ločenost z njo oziroma od nje, pa tudi vpliv človeka na okolje in na 

naravo.  

 

Za likovni pouk so zgodovinska obdobja pomembna zaradi prikaza materialov in 

pripomočkov, ki so se uporabljali pri risanju in slikanju skozi zgodovino, ker izhajajo iz 

neposredne človekove okolice. Z razvojem so nekateri materiali in sredstva ostali 

naravni, večina pa je sintetiziranih, predvsem pigmenti in čopiči. Istočasno se s 

pregledom zgodovinskih umetniških obdobij vidi motivni vidik, ki je vezan na 

neposredno človekovo okolje in tudi na naravo, spreminjali so se le slogi in uporabljene 
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tehnike. Nenazadnje pa se preko razvoja likovne umetnosti vidi tudi uporaba naravnih 

in/ali odpadnih materialov za namene okoljskega ozaveščanja, kar je vidno pri različnih 

gibanjih, združenih pod imenom okoljska umetnost (Land Art, Environmental Art, Arte 

Povera in drugi). Iz omenjenih gibanj izhaja tudi likovna tehnika kolaž, ki je že po svoji 

osnovi okoljsko naravnana. Kolaž je v raziskavi predstavljal osnovo naravoslovnega 

poučevanja z likovnim ustvarjanjem, pri katerem so učenci skozi ustvarjanje kolažev 

spoznavali odpadne snovi in tudi njihove lastnosti. Poleg okoljske teme, Ljubljansko 

barje, so učenci spoznavali vpliv človeka na okolje in uporabno vrednost odpadnih snovi 

(njihovo zmanjševanje, ločevanje, razvrščanje, reciklažo in ponovno uporabo). 

 

Učni načrti naravoslovja in tehnike, likovne umetnosti, slovenščine, matematike in 

drugih predmetov vsebujejo okoljske vsebine in medpredmetne povezave. 

Medpredmetne povezave so jasno zapisane, vendar nimajo jasno opredeljenih skupnih 

ciljev in se le redko izvajajo, čeprav se vsebina pri posameznih predmetih lahko 

povezuje, nadgrajuje ali vsaj dopolnjuje. Okoljske vsebine so v drugem obdobju 

zastopane pri predmetih družba, naravoslovje in tehnika, geografija, naravoslovje in 

likovna umetnost, pri katerih se učenci izobražujejo predvsem o varčevanju z viri (voda, 

elektrika), ločevanju in recikliranju odpadkov ter o človekovem vplivu na okolje.  

 

Didaktični pristopi poučevanja so lahko različni glede na predmet, ki se ga poučuje. 

Pristopi poučevanja v tujini so namenjeni izobraževanju za življenje in so zato naravnani 

bodisi projektno in problemsko bodisi znanstveno raziskovalno. Delitve pristopov 

poučevanja in predvsem učne metode jasneje klasificirata Valenčič Zuljan in Kalin 

(2020); štiri glavne klasifikacije delita na deset učnih metod, ki so predstavljene kot eno 

temeljnih področij didaktike. Učne metode opredeljujeta kot praktično preizkušene 

načine dela učencev in učiteljev, pri katerih se odražata dinamika pouka in odnos učitelja 

do učencev. Pri poučevanju sta medpredmetno povezovanje in interdisciplinarni pristop 

s poudarkom na stvarnih problemih v realnosti redka, inovativni pristop poučevanja 

OVLU pa ju uporablja kot kombinacijo, s katero je možno učencem dati največ učno-

raziskovalne svobode. Poučevanje se tako od usmerjenosti v učitelja premakne k 

usmerjenosti v učenca, njegovo zadovoljstvo s poukom in njegov uspeh, ki se kaže v 

izdelkih (tudi likovnih) in ocenah. 

 

Dodan je zaključek s pregledom relevantnih raziskav s področja okoljskega 

ozaveščanja. Med njimi so v večji meri zastopane raziskave okolja preko zraka, vode in 

tal. Prvim sledijo raziskave, ki za okoljsko ozaveščanje uporabljajo okoljsko tematiko in 

motiviko pri likovnih nalogah. Pogoste so tudi objave o nujni medpredmetni povezavi 

naravoslovja in likovne umetnosti. V raziskavah zadnjih let je opaziti izjemno 
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kratkotrajno pozornost današnjih učencev, dijakov in študentov zaradi hitrih posnetkov 

in nenehno svežih informacij na spletnih straneh, v filmih, igrah, glasbenih posnetkih in 

v besedilnih sporočilih, ki povzročajo, da je imaginarni virtualni svet s spleta, v 

primerjavi z realnim, zelo hiter. Ugotovljeno je tudi, da prevladujoči izobraževalni 

pristopi zaostajajo za razvojem tehnologij in so zato neprimerni za povezovanje z 

generacijo, ki je navajena na elektronsko in virtualno komunikacijo (van Boeckel, 2013).  

 

Število raziskav, ki so s prepletom poučevanja naravoslovja in likovne umetnosti 

podobne raziskavi, predstavljeni v empiričnem delu, je neznatno. 
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1.9 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Osnovni namen raziskave je preverjanje za raziskavo zasnovanega pristopa 

poučevanja OVLU pri poučevanju okoljskih vsebin z medpredmetnim povezovanjem, ki  

je uporabil aktivne oblike in metode dela (projektno in problemsko zasnovan pouk ter 

medpredmetno povezovanje). Omenjene oblike in metode dela vplivajo na razvoj 

pozitivnega odnosa do okolja in večajo interes za reševanje okoljske problematike s 

tovrstnim učenjem. Inovativni pristop poučevanja OVLU specifično obravnava odnos in 

vpliv človeka na okolje, predvsem z odpadki. Odpadki so obravnavani tudi kot material 

za likovno ustvarjanje.  Prisotp vključuje medpredmetno povezovanje in na problem 

vezano izobraževanje, ki pripomore k razvoju trajnejših okoljskih kompetenc. Izhodišče 

prvega dela raziskave v okviru doktorskega dela je vsebinska analiza didaktičnih 

pristopov in učnih metod, predstavljenih v podpoglavju 1.6 (Valenčič Zuljan in Kalin, 

2020), s poudarkom na poučevanju naravoslovja in tehnike ter likovne umetnosti in 

povezav z okoljskimi vsebinami v UN v osnovni šoli (Rivera-Rentas in drugi, 2007; Chi-

Kin Lee, Williams in Stimpson, 2013; Weiland in Morrison, 2013; Root-Bernstein, Root-

Bernstein, in Root-Bernstein, 2014; Ravensbergen, 2012; Carter in Simmons, 2010). 

Poudarek pri učnih načrtih je bil pri predmetih naravoslovje, naravoslovje in tehnika in 

likovna umetnost v četrtem razredu osnovne šole, v katerih so bile pregledane zapisane 

morebitne medsebojne medpredmetne povezave. Na osnovi pregleda omenjenih učnih 

načrtov in zapisanih medpredmetnih povezav ter teoretičnih izhodišč, je bil razvit 

inovativni didaktični pristop poučevanja okoljskih vsebin z likovno umetnostjo (OVLU) 

na vsebinskem področju o odpadkih, ki je bil preizkušen v pilotni raziskavi.  

Namen drugega dela raziskave je bil ugotavljanje vpliva dodelanega pristopa 

poučevanja OVLU na razvoj odnosa in vedênja do okolja ter okoljske ozaveščenosti 

učencev.  

Spoznanja in rezultati raziskave bodo v pomoč učiteljem razrednega in predmetnega 

pouka v osnovni šoli, nemara pa tudi  srednješolskim učiteljem, ki se pri svojem delu 

srečujejo z željo po inovativnih pristopih poučevanja a jim nemalokrat primanjkuje 

virov, znanj, idej in poguma za izvedbo tovrstnega načina poučevanja. 

Na osnovi raziskovalnega problema je mogoče postaviti naslednjih pet ciljev 

raziskave in sedem raziskovalnih vprašanj.  
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Posamezni cilji raziskave so: 

 

1 ugotoviti vpliv medpredmetnega povezovanja na znanje in razumevanje pri 

obravnavi okoljskih vsebin, s poudarkom na povezovanju naravoslovja in likovne 

umetnosti v četrtem razredu osnovne šole 

2 razviti model poučevanja okoljskih vsebin na osnovi povezovanja naravoslovja in 

likovne umetnosti, s katerim bi omogočili celovitejše in globlje razumevanje 

okoljskih problemov, ter tako vplivati na okoljsko ozaveščenost učencev 

3 ugotoviti vpliv poučevanja z razvitim pristopom poučevanja OVLU na stopnjo 

okoljske ozaveščenosti učencev 

4 ugotoviti vpliv poučevanja z razvitim pristopom poučevanja OVLU na znanje 

okoljskih vsebin učencev 

5 ugotoviti vpliv na sposobnost prepoznavanja in razumevanja okoljskih vsebin 

učencev v likovnih delih drugih in v lastnih 

 

 

Zastavljena so bila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v okoljski ozaveščenosti učencev med 

eksperimentalno skupino, v kateri so učenci spoznavali okoljske vsebine z 

razvitim pristopom poučevanja OVLU in kontrolno skupino, v kateri so učenci 

spoznavali iste vsebine po tradicionalni metodi poučevanja? 

2 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v odnosu do okolja med učenci 

eksperimentalne in učenci kontrolne skupine? 

3 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v vedênju do okolja med učenci 

eksperimentalne in učenci kontrolne skupine? 

4 Ali učenci, stari 9 let, statistično značilno prepoznavajo tematiko okoljskih vsebin 

v likovnih delih okoljske umetnosti in ali jo statistično pomembno izrazijo v svojih 

likovnih delih? 

5 Ali se v likovnih delih učencev posamezne skupine (eksperimentalna, kontrolna) 

kaže občutljivost glede okoljskih problemov? 

6 Ali se v likovnih delih učencev posamezne skupine (eksperimentalna, kontrolna) 

kaže uskladitev motiva z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in 

uporabljenim materialom? 

7 Ali je statistično pomembna korelacija med likovnimi deli učencev posamezne 

skupine (eksperimentalna, kontrolna) in njihovo okoljsko ozaveščenostjo, 

odnosom in vedênjem do okolja? 
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METODA 
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V raziskavi je vključeno kvantitativno raziskovanje, pri čemer je bila uporabljena 

kavzalno-eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja (Stuart in Rubin, 2008; 

Sagadin, 2003; 1993). Proučen je bil vpliv učinkovitosti razvitega modela inovativnega 

poučevanja okoljskih vsebin z likovno umetnostjo (OVLU) na razumevanje okoljskih 

vsebin, okoljsko ozaveščenost in okoljsko znanje učencev četrtega razreda osnovne šole. 

Za ugotavljanje razumevanja okoljskih vsebin in stopnje okoljske ozaveščenosti je bila 

uporabljena kvantitativna metoda znanstvenega raziskovanja (Mesec, 1998). 

 

 

2.2 IZBOR VZORCA IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

PILOTNE IN GLAVNE RAZISKAVE 
 

Izbor vzorca pilotne raziskave 

Prošnja za sodelovanje v pilotni raziskavi je bila poslana več šolam Osrednje 

slovenske regije, a se je za sodelovanje odločila le ena, ki pa je imela primerno število 

učencev. Ravnateljici in sodelujočim učiteljicam je bil predstavljen pristop poučevanja 

OVLU in cilji raziskave. Dosežki učencev, pridobljeni z anketo, so bili uporabljeni zgolj 

v raziskovalne namene in so ustrezno šifrirani, zaščiteni in shranjeni. Za zagotavljanje 

anonimnosti učencev in učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, poimenski seznam 

osnovnih šol ni naveden v opisu vzorca, zainteresirani posameznik ga lahko dobi v arhivu 

doktorskega dela.  
 

Postopek zbiranja podatkov pilotne raziskave 

Pred izvedbo pilotne raziskave je bila izvedena vsebinska analiza učnih načrtov, ki je 

bila potrebna za pripravo pristopa poučevanja OVLU. Znotraj učnih načrtov se je iskalo 

sklope vezane na okoljske vsebine in nanje vezane predvidene medpredmetne povezave. 

Vsebinska analiza učnih načrtov kaže, da so okoljske vsebine zastopane v prvem 

triletju osnovne šole pri predmetu spoznavanje okolja (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011), 

v drugem triletju pri predmetu naravoslovje in tehnika (4. in 5. razred) (Vodopivec, 

Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011), predmetu naravoslovje 

(6. razred) (Skvarč in drugi, 2011) in v tretjem triletju pri predmetu naravoslovje (7. 

razred) (Skvarč in drugi, 2011) ter pri posameznih naravoslovnih predmetih (8. in 9. 

razred). Po vertikali osnovne šole se delež okoljskih vsebin, vključenih v naravoslovne 

predmete, krči. V zadnjem triletju lahko učenci izberejo predmet okoljska vzgoja. Te 

vsebine so vključene tudi v dneve dejavnosti in druge obšolske dejavnosti (Marentič 

Požarnik in drugi, 2004). Pri predmetu likovna umetnost (Kocjančič in drugi, 2011) so 

okoljske vsebine omenjene le v prvem triletju, in sicer kot možnost uporabe recikliranih 

materialov za kiparsko izražanje (Herzog, Batič in Duh, 2009). V učnih načrtih so 
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medpredmetne povezave zapisane, a se v šoli redko izvajajo, vsebine so obravnavane 

ločeno pri posameznih predmetih in ne izhajajo iz življenjskih situacij. Učitelji pri pouku 

posvečajo premalo pozornosti razvijanju razumevanja pojmov in pojavov in pri tem ne 

izhajajo iz hierarhične razvrstitve pojmov, ki jih obravnavajo (Birsa, 2015).  

 

Okoljske vsebine se v četrtem razredu po učnem načrtu pri predmetu naravoslovje in 

tehnika (NIT) obravnavajo v sklopu treh področij: snovi (Preglednica 1), sile in gibanja 

(Preglednica 2) in živa bitja (Preglednica 3), povzeto po Vodopivec, Papotnik, Gostinčar 

Blagotinšek, Skribe Dimec, in Balon (2011). Pod preglednicami so za vsak sklop podane 

še medpredmetne povezave in možnosti medpredmetnega načrtovanja in izvajanja 

pouka. Pri medpredmetnem povezovanju učenci povezujejo sorodne pojme pri različnih 

predmetih in hkrati razvijajo kritično mišljenje, se naučijo obdelovati podatke in 

uporabljati IKT idr. 

 

Preglednica 1: Področje obravnave: Snovi 

 

1 pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in ustrezno ravnanje z njimi 

2 ravnanje z nevarnimi snovmi 

3 ločeno zbiranje odpadkov in pomen ločevanja 

4 škodljivost divjih odlagališč in pomen urejenih odlagališč 

5 odpadki kot surovine (organski odpadki, papir, plastika, kovine, embalaža idr.) 

6 nevarni odpadki, ki spadajo na posebna odlagališča (baterije, zdravila, barvila idr.) 

7 onesnaževanje zraka (trdni delci) 

8 posledice onesnaženosti zraka na zdravje 

9 odnos ljudi do onesnaževanja vode, prsti in zraka 

 

Medpredmetne povezave za omenjeno področje so:  

- likovna umetnost (LUM): kiparstvo  

- gospodinjstvo (GOS): onesnaževanje  

- vzgoja za zdravje: strupene snovi, kemijska varnost; simboli za nevarne odpadke 

na embalaži 

- okoljska vzgoja, pri kateri se obravnava vrednotenje embalaže z ekološkega 

vidika, pomen ločenega zbiranja odpadkov, posledice širjenja človeških bivališč 

in krčenje živalskih, v vodi topne naravne snovi ter vzroki in posledice 

onesnaževanja vode, tal, zraka (gnojila, škropiva) 

- vzgoja potrošnika: uporaba različnih vrst embalaž 

 

Preglednica 2: Področje obravnave: Sile in gibanja 

 

1 podnebje in relief 

2 površinske vode in podtalnica 

3 poraba vode 
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Medpredmetne povezave za omenjeno področje so:  

- družba (DRU): podnebje in njegovo spreminjanje, površinske vode in podtalnica 

ter poraba vode 

- matematika (MAT): poraba vode, merjenje in zapis meritev 

- okoljska vzgoja: varčevanje z vodo, onesnaževanje okolja, varčevanje z elektriko, 

nastanek strupenih plinov pri gorenju 

 

Preglednica 3: Področje obravnave: Živa bitja 

 

1 odgovornost človeka za trajnostni razvoj 

2 ekologija 

 

Medpredmetna povezava za omenjeno področje je:  

- okoljska vzgoja: skrb za okolico, naravne in nenaravne spremembe okolja, 

podnebne spremembe 

 

Na podlagi zbranih podatkov vsebinske analize učnih načrtov in pregleda učnih metod 

je bil sestavljen pristop poučevanja OVLU, ki je bil izveden in preverjen v prilotni 

raziskavi. Učenci so pred uvedbo pristopa poučevanja OVLU in po njem odgovarjali na 

anketni vprašalnik (Priloga A).  

 

Izbor vzorca glavne raziskave 

Prošnja za sodelovanje v pilotni raziskavi je bila enako, kot pri pilotni raziskavi, 

poslana več šolam Osrednje slovenske regije, za sodelovanje sta se odločili dve osnovni 

šoli s skupnim primernim številom učencev. Ravnateljema in sodelujočim učiteljicam je 

bil predstavljen pristop poučevanja OVLU in cilji raziskave. Dosežki učencev, 

pridobljeni z anketo, so bili uporabljeni zgolj v raziskovalne namene in so ustrezno 

šifrirani, zaščiteni in shranjeni. Za zagotavljanje anonimnosti učencev in učiteljev, ki so 

sodelovali v raziskavi, poimenski seznam osnovnih šol ni naveden v opisu vzorca, 

zainteresirani posameznik ga lahko dobi v arhivu doktorskega dela.  
 

V glavni raziskavi so vsi učenci sodelujočih šol odgovarjali na vprašanja dveh 

preizkusov znanja. Prvi preizkus znanja je bil iz okoljskih vsebin (PZOKOL), drugi pa 

iz okoljske umetnosti (PZLIK). Na podlagi rezultatov statistične obdelave rezultatov 

obeh preizkusov so bili učenci razdeljeni v eksperimentalno in kontrolno skupino. Po 

delitvi so učenci obeh skupin odgovarjali na vprašanja spletne ankete in izvedli likovno 

nalogo.  

Po zaključku poučevanja so učenci obeh skupin (eksperimentalna in kontrolna) 

ponovno izvedli preizkusa znanj, anketo in likovno delo.  
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2.3 VZOREC 
 

V pilotni raziskavi, ki je bila izvedena v šolskem letu 2014/2015 je sodelovalo skupno 

145 učencev, kar predstavlja 0,82 % celotne populacije učencev četrtega in petega 

razreda (SURS, 2018). Numerus sodelujočih učencev je bil sestavljen iz petih oddelkov, 

treh četrtega in dveh petega razreda ene osnovne šole. Skupno je v raziskavi sodelovalo 

73 (50,34 %) učenk in 72 (49,66 %) učencev, od tega je bilo 86 učencev četrtega razreda, 

44 (51,16 %) učenk in 42 (48,84 %) učencev, in 59 učencev petega razreda, 30  

(50,84 %) učenk in 29 (49,15 %) učencev. Povprečna starost učencev četrtega razreda je 

bila devet let, petega razreda pa deset let.  

  

V glavnem delu raziskave, ki je potekala v šolskem letu 2016/2017, je sodelovalo 

skupno 154 učencev četrtega razreda osnovne šole, kar predstavlja 0,85 % celotne 

populacije učencev četrtega razreda (SURS, 2018). V raziskavi je sodelovalo 71 (46 %) 

učencev in 82 (54 %) učenk. Povprečna starost učencev je bila devet let.  

 

Po preizkusu znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) in preizkusu znanja iz okoljske 

umetnosti (PZLIK) so bili učenci, na podlagi uspeha pri reševanju, razdeljeni v 

eksperimentalno in kontrolno skupino. V uspehu reševanja obeh preizkusov med 

skupinama ni statistično pomembne razlike (p = 0,167). Od učencev, vključenih v 

raziskavo, je v eksperimentalni skupini sodelovalo 37 (24,03 %) učencev in 39  

(25,32 %) učenk, v kontrolni skupini 35 (22,73 %) učencev in 43 (27,92 %) učenk 

(Preglednica 4). Povprečna starost učencev je bila devet let. Za zagotavljanje 

anonimnosti je bil sestavljen šifrant učencev. Šifre so bile sestavljene iz kratic šole in 

številke. Za zagotavljanje anonimnosti raziskovalec ni dobil osnovnih seznamov 

učencev in ključa povezovanja šifer z učenci. Vsi podatki, pridobljeni v raziskavi, so bili 

uporabljeni zgolj v raziskovalne namene in so ustrezno varnostno zaščiteni in hranjeni.  

 

Osnovni šoli, ki sta sodelovali, sta primerljivi po lokaciji in sta približno 10 km 

oddaljeni od Ljubljane. Prva z oznako PR je na robu Polhograjskih dolomitov na 

Gorenjskem, druga z oznako ŠK pa je na robu Krajinskega parka Ljubljansko barje v 

smeri Dolenjske (preglednica 4). Mimo obeh šol teče potok, v bližini je tudi gozd. Po 

velikosti in številu učencev sta šoli različni. Osnovna šola PR ima skupaj s 

podružničnima šolama skupaj 482 učencev, od tega sta na matični šoli dva oddelka 

četrtega razreda. Osnovna šola ŠK ima skupaj s podružničnima šolama 1064, od tega na 

matični šoli štiri oddelke četrtega razreda. Pogoji dela so na obeh šolah primerljivi. 

V raziskavi sta na osnovni šoli PR sodelovali dve učiteljici, na osnovni šoli ŠK pa štiri 

učiteljice (Preglednica 5). povprečna starost učiteljic kontrolne skupine je 34 let in imajo 
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v povprečju 9 let delovne dobe, učiteljic eksperimentalne skupine pa 55 let s povprečno 

33 leti delovne dobe. 

 

Preglednica 4: Število učencev glede na skupino (eksperimentalna, kontrolna) in šifro šole 

 

Skupina 

Kontrolna Eksperimentalna 

Šifra šole 

Učenci 

(N) 

Učenci 

(%) Šifra šole 

Učenci 

(N) 

Učenci 

(%) 

PR 21 27 PR 28 37 

ŠK 29 37 ŠK 29 38 

ŠK 28 36 ŠK 19 25 

skupaj 78 100 skupaj 76 100 

    
 
Preglednica 5:Starost in delovna doba učiteljic glede na skupino (eksperimentalna, kontrolna) in šifro šole 

 

Skupina 

Kontrolna Eksperimentalna 

Šifra 

šole 

Učitelj 

(N) Starost 

Delovna 

doba 

Šifra 

šole 

Učitelj 

(N) Starost 

Delovna 

doba 

PR 1 37 12 PR 1 59 39 

ŠK 
1 33 10 

ŠK 
1 57 35 

1 33 6 1 50 26 

skupaj 3     skupaj 3   

     

* Pred pričetkom eksperimenta je bil opravljen informativni razgovor z vsemi udeleženimi učiteljicami in 

predstavljen pristop poučevanja OVLU. Učiteljice so se lahko same odločile, v kateri skupini (eksperimentalna 

ali kontrolna) bodo z učenci sodelovale. Starejše in izkušenejše učiteljice so se odločile za sodelovanje v 

eksperimentalni skupini, mlajše z manj izkušnjami pa v kontrolni skupini. Slednje niso želele spreminjati 

poteka pouka z novim pristopom, saj jim je bolj ustrezalo ustaljeno delo s pomočjo učbenikov in delovnih 

zvezkov, ki sledijo učnim načrtom. Delovna doba in izkušnje nimajo pomembne raziskovalne vloge, saj je 

pouk z novim pristopom poučevanja OVLU na obeh šolah in v vseh eksperimentalnih razredih izvedel 

doktorand.  
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2.4 MERSKI INŠTRUMENTI IN UGOTOVITVE PILOTNE 

RAZISKAVE  
 

Pri zbiranju kvantitativnih podatkov pilotne raziskave je bila uporabljena anketa 

(priloga A), sestavljena iz dveh sklopov vprašanj. Prvi sklop vprašanj je namenjen 

zbiranju demografskih podatkov, podatkov o udeleževanju v javnih in šolskih čistilnih 

akcijah, pri ločevanju odpadkov in podobnem. Ta del vsebuje 10 vprašanj zaprtega tipa. 

Drug sklop vprašanj pa je sestavljen iz 12 vprašanj, od katerih so štiri namenjena 

okoljskim vsebinam, šest okoljski umetnosti (ang. Environmental art) in dve 

prepoznavanju piktogramov z embalaže. 

 

Prvi sklop ankete se po izvedenem pristopu poučevanja ni ponovno izvajal, drugi sklop 

pa je bil po izvedenem pristopu poučevanja ponovljen. 

 

 

2.4.1 Ugotovitve pilotne raziskave 
 

V pilotni raziskavi je bil pripravljen in preizkušen model poučevanja z OVLU 

pristopom in njegov vpliv na okoljsko ozaveščenost učencev ter njihovo razumevanje 

okoljskih problemov. Razlike med stopnjo okoljske ozaveščenosti pred poučevanjem z 

razvitim pristopom in po njem se kažejo v večji ozaveščenosti in razumevanju 

obravnavanih okoljskih pojmov po izvedenem pristopu poučevanja.  

χ2 preizkus posameznih odgovorov na vprašanja ankete je pokazal močno statistično 

korelacijo odgovorov pred uvedbo pristopa poučevanja in po njem, soodvisnost med 

spoloma in načinom bivanja pa je zelo šibka, kar pomeni, da ne spol ne način bivanja 

učenev nimata pomembnega vpliva na stopnjo okoljske ozaveščenosti.  

S parnim t-preizkusom je bilo ugotovljeno, da so vsi učenci pilotne raziskave po izvedbi 

pristopa poučevanja statistično značilno zvišali stopnjo okoljske ozaveščenosti  

(p ≤ 0,001).  

 

 

2.4.1.1 Okoljska ozaveščenost učencev v pilotni raziskavi 
 

V pilotni raziskavi je bila izvedena anketa, sestavljena iz dveh delov.  

Prvi del ankete, ki se po izvedenem poučevanju po pristopu OVLU ni ponovno izvajal, 

vsebuje deset vprašanj, in sicer o načinu bivanja, ločevanju odpadkov, sodelovanju v 

čistilnih in zbiralnih akcijah, obisku zbirnega centra in recikliranju odpadkov.  

Drugi del ankete vsebuje štiri vprašanja o okoljski problematiki, šest vprašanj, vezanih 

na okoljsko umetnost (ang. Environmental art) in dve vprašanji, vezani na piktograme. 
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Drugi del ankete je bil izveden dvakrat, in sicer pred izvedenim pristopom OVLU in po 

njem. 

 

Rezultati prvega dela ankete kažejo, da večina, 119 (82 %) učencev živi v 

enostanovanjski hiši, v 76 (52 %) družinah imajo doma koš za ločeno zbiranje odpadkov. 

Pri 51 (35 %) družinah kljub temu, da nimajo koša za ločevanje odpadkov, le-te ločujejo. 

Večini učencev, 144 (99 %) se zdi ločevanje odpadkov pomembno. Večina učencev, 132 

(91 %), jih doma ločuje vse, 8 (6 %) samo papir in 6 (4 %) samo nevarne odpadke, glede 

bioloških odpadkov in plastike se učenci niso opredelili. Prav tako večina, 122 (84 %), 

jih redno sodeluje v različnih, širših javnih ekoloških akcijah in pri šolski akcij zbiranja 

starega papirja 138 (95 %) učencev.  

 

 

Rezultati drugega dela ankete, ki je bil izpeljan pred poučevanjem s pristopom 

OVLU in po njem. Predstavljeni so rezultati odgovorov učencev, na osnovi katerih je 

možno sklepati na vpliv izvedenega pristopa poučevanja na njihovo okoljsko 

ozaveščenost. 

Za anketni vprašalnik je bil izračunan indeks zanesljivosti, Cronbach-α koeficient20, 

ki je nizek (α = 0,482), kar gre pripisati majhnemu številu vprašanj. 

Učencem so bili ob vprašanjih ponujeni odgovori, med katerimi so izbirali zase 

najprimernejšega. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati odgovorov učencev glede na 

merjenje. Učenci so se lahko odločali med ponujenimi odgovori na posamezno 

vprašanje. 

 

V Preglecnici 6 so prikazani ponujeni odgovori v anketi in razporeditev izbranih 

odgovorov učencev glede na merjenje. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Indeks zanesljivosti Cronbach-α je najpogosteje uporabljen koeficient za ocenjevanje zanesljivosti 

vprašalnika ali preizkusa znanja in meri notranjo konsistentnost inštrumenta (Sočan, 2011). Vrednosti 

Cronbach-α se gibljejo na intervalu od 0 do 1. Višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta.  

Vrednosti koeficienta Cronbach-α nad 0,7 so sprejemljive, nad 0,8 pa so opredeljene kot zanesljive. Vrednosti 

koeficienta Cronbach-α pod 0,7 in nad 0,9 so lahko problematične, saj je koeficient Cronbach-α odvisen od 

širine in števila nalog. Predvsem krajši preizkusi znanj lahko kažejo nižje vrednosti koeficienta (Pallant, 2016; 

Field, 2013). 
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Preglednica 6: Kaj je ekologija? 

 

 Pred poučevanjem  Po poučevanju 

Ponujeni odgovori f % f % 

Veda, ki se ukvarja s pravilnim izgovarjanjem besed 32 22 0 0 

Veda, ki se ukvarja z umetnostjo 9 6 0 0 

Veda, ki se ukvarja z odnosom živih bitij do okolja 42 29 6 4 

Veda, ki se ukvarja z matematičnimi ugankami 4 3 1 1 

Veda o okolju in vseh živih bitjih v njem ter odnosi 

med živimi bitji in okoljem 
58 40 138 95 

Skupaj 145 100 145 100 

 

Da ekologija kot veda preučuje okolje in vsa živa bitja v njem ter odnose med živimi 

bitji in okoljem, je pred uvedbo pristopa vedelo 58 (40 %) učencev, po izvedenem 

pristopu pa 138 (95 %) učencev, kar je statistično značilno (2p = 0,044).  

 

Primerjava odgovorov na vprašanje Kaj pomeni, če rečemo, da odpadke recikliramo?, 

je pokazala, da se je število pravilnih odgovorov zvišalo za 63 % (Preglednica 7). 

 

Preglednica 7: Kaj pomeni, če rečemo, da odpadke recikliramo? 

 

 

Pred 

poučevanjem  

Po 

poučevanju  

Ponujeni odgovori f % f % 

Odpadke, ki jih porabimo in odvržemo, 

predelajo in jih ponovno uporabijo za 

podobne izdelke 

71 49 111 77 

Odpadke sežigajo 74 51 34 23 

 Skupaj 145 100 145 100 

 

Pred poučevanjem je pravilno odgovorilo 71 (49 %) učencev, po poučevanju pa 111 

(77 %) učencev, kar je statistično značilno (2p = 0,01) 
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Primerjava odgovorov na vprašanje, Ali so lahko ekološki tudi filmi, risani filmi, 

risanke in lutkovne predstave?, ki je iskalo razumevanje, da so lahko vsebine filmov 

ekološke in tudi, da je uporaba odpadkov za izdelavo scenografije, kostumov in lutk v 

lutkovnih predstavah lahko ekološko dejanje (Preglednica 8). 

 

Preglednica 8: Ekološki so lahko tudi filmi, risani filmi, risanke in lutkovne predstave 

 

 

Pred 

poučevanjem  

Po 

poučevanju  

Ponujeni odgovori f % f % 

Da 112 77 145 100 

Ne 12 8 0 0 

Mogoče 21 15 0 0 

 Skupaj 145 100 145 100 

 

Porazdelitev kaže, da se je število pravilnih odgovorov po poučevanju zvišalo za  

23 %. Pred poučevanjem je pravilno odgovorilo 112 (77 %) učencev, po poučevanju pa 

je pravilno odgovorilo vseh 145 (100 %) učencev, kar je tudi statistično značilno  

(2p = 0,04).  

Odgovori na vprašanje ali sta lahko slikanje in kiparstvo ekološki dejavnosti so 

prikazani v Preglednici 9. 

 

Preglednica 9: Slikanje in kiparstvo sta lahko ekološki dejavnosti 

 

 Pred 

poučevanjem  

Po 

poučevanju  

Ponujeni odgovori f % f % 

Da 41 28 145 100 

Ne 36 25 0 0 

Mogoče 68 47 0 0 

 Skupaj 145 100 145 100 

 

Za odgovor, da sta lahko obe kološka dejavnost se je po poučevanju odločilo vseh 145 

(100 %) učencev, kar je statistično značilno (2p = 0,03) 
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V naslednjih vprašanjih (10 do 15) so bile učencem predstavljene fotografije okoljske 

umetnosti (ang. Environmental art) smeri Trash Art (PRILOGA A), pri katerih so lahko 

izbirali med odgovori (a) umetnost21, (b) ekologija22, (c) oboje23 in (č) samo smeti. Po 

poučevanju z OVLU pristopom so učenci pri vseh fotografijah odgovarjali pravilneje, in 

sicer, da je na fotografijah oboje (umetnost in ekologija). Kot pravilni so bili upoštevani 

tudi odgovori, da je na fotografijah umetnost. Statistično značilne spremembe so pri pri 

štirih (10 – 13) od šestih prikazanih fotografijah, in sicer med 2p = 0,02 in 2p = 0,05. Pri 

ostalih vprašanjih (14 – 15) pa odgovori niso statistično značilni. 

 

V vprašanjih 16 in 17 (PRILOGA A) so bili učenci povprašani o poznavanju dveh 

piktogramov, ki sta pogosta na embalaži: piktogram recikliranega izdelka in piktogram 

povratne embalaže. Učencem so bili ponujeni odgovori : (a) vrtenje24, (b) ekologija25, (c) 

recikliran izdelek in (č) povratna embalaža (Preglednici 19 in 20). Po poučevanju z 

OVLU pristopom je večina učencev odgovorila pravilno in statistično značilno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Termin umetnost se v anketi uporablja kot umetniško delo (ang. Artwork), pri čemer termin nakazuje na to, 

da je na fotografiji nekaj, kar je ustvaril umetnik. 
22 Termin ekologija se uporablja v smislu vzbujanja okoljske zavesti in ne kot naravoslovni pojem oziroma 

znanstvena veda, ki se ukvarja s preučevanjem živih bitij,  interakcije med njimi in med neživim okoljem. 
23 Termin oboje se uporablja za kombinacijo odgovorov umetnost in ekologija. 
24 Termin vrtenje se uporablja v smislu piktogramske upodobitve kroženja. 
25 Termin ekologija se uporablja v smislu razumevanja piktograma kot prikaza kroženja snovi za izdelavo 

podobnih ali enakih izdelkov in ne kot naravoslovni pojem oziroma znanstvena veda, ki se ukvarja s 

preučevanjem živih bitij, interakcije med njimi in med neživim okoljem. 
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Izveden je bil χ2 preizkus odgovorov učencev na vprašanja ankete pred poučevanjem 

in po njem (preglednica 10).  

 

Preglednica 10: χ2 preizkus odgovorov učencev na anketna vprašanja po poučevanju  

 

  χ2 preizkus 

 Vprašanje χ2 SD 2p 

11 Kaj je ekologija? 4,42 4 0,04 

12 
Kaj pomeni, če rečemo, da 

recikliramo? 
6,55 1 0,01 

13 

Ali so lahko ekološki tudi filmi, 

risani filmi, risanke in lutkovne 

predstave? 

4,03 4 0,04 

14 
Ali sta lahko slikanje in kiparstvo 

ekološki dejavnosti? 
2,51 2 0,03 

15 Kaj je na fotografiji? (Tim in Sue) 3,19 1 0,05 

16 Kaj je na fotografiji? (Vik Muniz) 2,83 2 0,02 

17 Kaj je na fotografiji? (Kitty) 1,17 3 0,04 

18 Kaj je na fotografiji? (roboti) 1,18 2 0,04 

19 Kaj je na fotografiji? (v gozdu) 0,37 2 0,83 

20 Kaj je na fotografiji? (pločevinke) 0,10 1 0,76 

21 
Kaj pomeni znak? (recikliran 

izdelek) 
4,03 2 0,02 

22 
Kaj pomeni znak? (Povratna 

embalaža) 
4,42 3 0,47 

 

Razlike med odgovori pred poučevanjem in po njem so statistično značilne pri devetih 

od dvanajstih vprašanjih. Spremembe pri izbiri odgovorov niso statistično značilne le pri 

prepoznavi okoljske umetnosti (ang. Environmental art) v devetnajstem in dvajsetem 

vprašanju, pri umetnosti iz odpadkov (ang. Trash art) in pri prepoznavanju piktograma 

za povratno embalažo v dvaindvajsetem vprašanju.  

 

S χ
2 preizkusom je bila merjena povezanost med odgovori ankete in spolom 

(Preglednica 11).  

 

Preglednica 11: Povezanost odgovorov anketnih vprašanj s spolom učencev 

 

 

 χ2 preizkus 

Spol χ2 SD 2p 

Ženski 13,02 12 0,37 

Moški 11,17 12 0,51 

Skupaj 16,13 12 0,18 

 

Med odgovori ankete in spolom je srednje močna povezanost. 
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Način bivanja nima močnega vpliva na okoljsko ozaveščenost (Preglednica 12).  

 

Preglednica 12: Povezanost odgovorov na anketna vprašanja z bivanjem učencev 

 

 χ2 preizkus 

Ponujeni odgovori χ2 SD 2p 

Enostanovanjska hiša 17,07 12 0,15 

Večdružinska hiša 15,92 12 0,20 

Blok 9,53 9 0,40 

Skupaj 16,31 12 0,18 

 

Najmočnejša povezanost z okoljsko ozaveščenostjo je pri učencih, ki živijo v 

večdružinskih hišah. Tudi pri ostalih učencih je povezanost med načinom bivanja in 

okoljsko ozaveščenostjo zelo šibka. 

 

S χ2 preizkusom je bila narejena tudi primerjava odgovorov učencev pred 

poučevanjem s pristopom OVLU in po njem (Preglednica 13). 

 

Preglednica 13: χ2 preizkus ankete glede na merjenje 

 

 χ2 SD 2p 

Po poučevanju  21,36 8 0,006 

Pred poučevanjem  16,50 12 0,17 

 

Pred uvedbo pristopa poučevanja okoljska ozaveščenost učencev ni statistično 

značilna (2p = 0,17), po uvedbi pristopa poučevanja pa so učenci, glede na vstopno stanje 

statistično značilno zvišali okoljsko ozaveščenost (2p = 0,01). 

 

Izveden je bil parni t-preizkus za naloge s piktogrami za recikliranje in fotografije 

pred poučevanjem in po njem (Preglednica 14).  

 

Preglednica 14: Parni t-preizkus primerjalno pred poučevanjem in po njem 

 

Ponujeni 

odgovori 
M SD t df 2p 

Piktogram -1,23 1,61 -9,41 152 ≤ 0,001 

Foto -1,72 3,09 -6,87 152 ≤ 0,001 

Skupno -2,97 4,02 -9,10 152 ≤ 0,001 

 

Vsi učenci so, glede na vstopno poznavanje okoljske umetnosti (ang. Environmental 

art) in piktogramov na embalaži, oboje statistično značilno zvišali (2p ≤ 0,001). Tudi 
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skupna okoljska ozaveščenost se je po poučevanju, glede na začetno stanje statistično 

značilno zvišala (2p ≤ 0,001).  

 

 

2.4.1.2 Priporočila za glavno raziskavo po izvedeni pilotni raziskavi 
 

Vsebina ankete pilotne raziskave je obravnavala le področje okoljske ozaveščenosti 

učencev, ne pa tudi njihovega odnosa in vedênja do okolja, hkrati pa so bila vprašanja v 

anketi postavljena tako, da se je izvedla skromna statistična obdelava podatkov s χ2 

preizkusom.  

 

Za glavno raziskavo je zato potrebno razviti dodatne inštrumente za ugotavljanje 

znanja o okolju v povezavi z okoljsko umetnostjo (preizkus znanja okoljskih vsebin in 

preizkus znanja o okoljski umetnosti) in dodelati obstoječ inštrument.  

 

Usmeritve poteka glavne raziskave na osnovi ugotovitev pilotne raziskave:  

 

1 Vzorec učencev 

- V raziskavo se vključi samo učence 4. razreda OŠ, ker je izvedba eksperimenta 

lažja zaradi usklajevanj z drugimi učitelji. Četrti razred je zadnji z razrednim 

načinom poučevanja, kjer se z drugim učiteljem izvaja le tuji jezik.  

- Učence se deli v eksperimentalno in kontrolno skupino (na osnovi izvedenih 

preizkusov znanj). 

- Učenci eksperimentalne skupine usvajajo znanja z razvitim inovativnim 

didaktičnim pristopom poučevanja naravoslovja z likovno umetnostjo (OVLU). 

Učenci kontrolne skupine pa usvajajo znanja na tradicionalni način. 

 

2 Dodatni inštrumenti 

- Preizkus znanja o okoljskih vsebinah,  

- Preizkus znanja iz okoljskih vsebin v povezavi z okoljsko umetnostjo. 

 

3 Dopolnitev in posodobitev že uporabljenih inštrumentov 

- Vsebina ankete pilotne raziskave je obravnavala le področje okoljske 

ozaveščenosti učencev, ne pa tudi njihovega odnosa in vedênja do okolja. Anketa 

se dodela in razširi ter izvede v spletni obliki.  

- Likovna naloga se spremeni, izvede se kolaž v barvnem kontrastu na okoljsko 

tematiko. 

- Učne ure se razširi z dodanimi multimedijskimi vsebinami (filmi, animirani 

filmi in podobnim).  
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2.5 MERSKI INŠTRUMENTI GLAVNE RAZISKAVE IN NJIHOVE 

KARAKTERISTIKE  
 

Pri zbiranju kvantitativnih podatkov glavne raziskave so bili uporabljeni sledeči 

inštrumenti: 

 

- preizkus znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) 

- preizkus znanja iz okoljske umetnosti (PZLIK) 

- anketa 

- likovna naloga 

 

 

2.5.1 Preizkusa znanja glavne raziskave 
 

Znanje učencev je bilo preverjano z dvema različnima preizkusoma, ki sta bila 

izvedena pred poučevanjem s pristopom in po njem. Preizkusa znanja sta bila 

uporabljena dvakrat, kot preizkusa pred pričetkom poučevanja in po končanem 

poučevanju izbranih vsebin. 

  

Naloge prvega preizkusa znanja (priloga B) preverjajo znanje okoljskih vsebin 

(PZOKOL), ki jih učenci spoznavajo v četrtem razredu osnovne šole po učnem načrtu 

naravoslovje in tehnika, in sicer: ločeno zbiranje odpadkov in pomen ločevanja, odpadki 

se lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, plastika, kovine, embalaža 

idr.), odnos ljudi do onesnaževanja vode, prsti in zraka, poraba vode in odgovornost 

človeka za trajnostni razvoj.  

 

Preizkus znanja (PZOKOL) je bil sestavljen na višjem zahtevnostnem nivoju, ki naj 

bi ga učenci dosegli po poučevanju s pristopom. Preizkus znanja je vseboval pet nalog s 

podnalogami, od tega eno nalogo izbirnega tipa, dve nalogi povezovanja in dve nalogi 

odprtega tipa. 

Prva naloga je izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori in obravnava poznavanje 

pojma kompost. 

Pri drugi nalogi učenci razvrščajo odpadke v skupine. Naloga ima dve podnalogi, v 

prvi poimenujejo odpadek, v drugi pa odpadek razvrstijo v ustrezno skupino odpadkov. 

Tretja naloga je naloga povezovanja med različnimi slikami/fotografijami 

(kompostnik, piktogram za recikliranje, zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov) in 

njihovim pomenom. 
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Četrta naloga je naloga prostih odgovorov z dvema podnalogama. Podane so različne 

dejavnosti v štiričlanski družini. Primerjati jih je potrebno glede na porabo vode. V prvi 

podnalogi je na podlagi izračuna potrebno ugotoviti, pri katerih izmed naštetih dejavnosti 

je poraba vode največja, v drugi podnalogi pa podati predlog za zmanjšanje njene porabe. 

Peta naloga je naloga prostih odgovorov, v kateri je potrebno pojasniti razumevanje 

izraza divje odlagališče.  

Pri preizkusu je bilo najvišje možno število doseženih točk 21. 

 

 

Izračunani so bili Kolmogorov – Smirnov preizkus (K-S), koeficient asimitrije (kA) 26 

in koeficient sploščenosti (kS)27 (Preglednica 15) in (Slika 43). 

 

Preglednica 15: Normalnost porazdelitve PZOKOL glede na skupino 

 

Skupina K-S kA kS 

Eksperimentalna  0,16* -0,74 -0,12 

Kontrolna  0,18* -0,96 0,45 
* p ≤ 0,001    

 

Izračuni kažejo, da ne gre za normalno porazdelitev, saj je statistična značilnost 

vrednosti Kolmogorov – Smirnovega preizkusa pri obeh skupinah (ekrperimentalna in 

kontrolna) pod predvideno mejo p ˂ 0,05 (p ≤ 0,001).  

 

 

 

Slika 43: Pričakovana normalna porazdelitev rezultatov preizkusa znanja iz okoljskih vsebin (PZLIK), glede 

na skupino 

                                                           
26 kA koeficien asimetrije (ang. skewness) 
27 kS koeficient sploščenosti (ang. kurtosis) 
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Za preizkus znanja (PZOKOL) so izračunani indeksi težavnosti (It), razločljivosti 

oziroma diskriminativnosti (Id) (Preglednica 16) in zanesljivosti (Koeficient Cronbach-

α) preizkusa znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) je 0,71, kar kaže na sprejemljivo 

zanesljivost preizkusa. V prepričanju, da bodo učenci na preizkusu znanja iz okoljskih 

vsebin (PZOKOL) po izvedenem pristopu pokazali višjo stopnjo usvojenega znanja, je 

bil izveden isti preizkus znanja kot pred uvedbo pristopa.  

 

Preglednica 16: Vsebinski okvir nalog preizkusa znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) in pripadajoča 

indeksa težavnosti (It) in razločljivosti (Id) glede na skupino 

  

  Skupina 

  
Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

Vprašanja v preizkusu znanja It Id It Id 

1   Kaj je kompost? 0,57 0,48 0,52 0,68 

2   Poimenuj odpadke in jih ustrezno razvrsti, 0,88 0,42 0,92 0,43 

3   S črtami smiselno poveži opise v prvem stolpcu z  

     ustreznimi oznakami v drugem stolpcu, 
0,73 0,41 0,72 0,56 

4   Količina porabljene vode štiričlanske družine v  

     enem dnevu:  

4a Za katero dejavnost porabimo največ vode? 

0,24 0,85 0,16 0,57 

4b Količina porabljene vode štiričlanske družine v  

     enem dnevu: Kako lahko sam prispevaš k manjši  

     porabi vode? 

0,24 0,58 0,16 0,58 

5   Pojasni, kaj je divje odlagališče?  0,79 0,56 0,73 0,41 

 Skupno 0,58 0,55 0,54 0,54 

 

Vse naloge so glede težavnosti znotraj priporočenega območja, priporočena mejna 

vrednost indeksa težavnosti je med 0,10 in 0,90 (Pallant, 2016). Težavnost preizkusa 

znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) je sprejemljiva, saj je indeks težavnosti celotnega 

preizkusa pri eksperimentalni skupini (It = 0,58) in pri kontrolni skupini (It = 0,54).  

Indeks razločljivosti (Id) ločuje uspešnost reševanja zahtevnejših nalog od manj 

zahtevnih glede na uspešnost pri celotnem preizkusu. Naloge z višjo vrednostjo indeksa 

težavnosti bolje razločujejo med slabšimi in boljšimi učenci. Sprejemljive so naloge z 

indeksom, ki je večji od 0,2 razločljivostne točke (Pallant, 2016). Večina nalog je bila 

pri obeh skupinah zelo dobro razločljivih (Id > 0,4). 

 

V ponovljenem preizkusu po poučevanju je bila za učence obeh skupin pričakovano 

najlažja druga naloga, v kateri so učenci poimenovali in razvrščali odpadke. Najtežja pa 

je bila učencem obeh skupin četrta naloga, v kateri so računali porabo vode na 

družinskega člana in celotno družino ter podajali odprte odgovore, za katero od 

navedenih dejavnosti družina v enem dnevu porabi največ vode. 
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Vsebinska veljavnost preizkusa znanja je bila preverjena s strani dveh strokovnjakov 

s področja poučevanja naravoslovja in dveh učiteljic s 26 in 35 leti delovnih izkušenj 

poučevanja v tretjem in četrtem razredu OŠ. Njihove pripombe so bile upoštevane pri 

končnem oblikovanju preizkusa.  

 

Objektivnost preizkusa znanja je bila zagotovljena z ustreznimi prostorskimi pogoji, 

natančnimi navodili za reševanje in objektivnim vrednotenjem rešitev. Za odgovore na 

odprta vprašanja je bil izdelan ustrezen kodirnik, ki je poenotil opredelitev pravilnega 

odgovora. Objektivnost je bila zagotovljena pri reševanju preizkusa pred in po izvedbi 

pristopa z enako časovno omejitvijo ene šolske ure ter pri enoznačnem vrednotenju 

rezultatov. 

 

 

Drugi preizkus znanja (priloga C) je bil iz okoljske umetnosti (PZLIK) in je 

preverjal poznavanje najpogostejših piktogramov, ki so na različnih embalažah (pomen 

piktogramov za označevanje snovi in ustrezno ravnanje z njimi) in so navedeni v učnem 

načrtu naravoslovja in tehnike. V tem preizkusu so učenci prepoznavali tudi okoljsko 

umetnost (ang. Environmental art), ki je vezana na razvit pristop. Vseboval je dva sklopa 

nalog: (1) prepoznavanje piktogramov na različnih embalažah (štirje piktogrami) in (2) 

prepoznavanje likovnih del okoljske umetnosti (ang. Environmental art) (devet 

fotografij, od tega sedem fotografij likovnih del ter po ena fotografija odpadkov in 

narave) in so bile skupaj ovrednotene z največ 13 točkami. 

V prvem sklopu so morali učenci prepoznati piktograme za recikliranje snovi, iz 

katerih je embalaža, in sicer: znak za recikliranje stekla, znak za reciklirano plastiko, 

znak za recikliran aluminij, zelena pika, možen je bil tudi odgovor ne vem. 

V drugem sklopu pa so učenci prepoznavali okoljsko umetnost (ang. Environmental 

art); razlikovali med umetnostjo, odpadki in naravo. Vsaki od fotografij so učenci lahko 

pripisali enega od ponujenih odgovorov: smeti, umetnost, narava ali ne vem.  

 

Izračunani so bili Kolmogorov – Smirnov preizkus (K-S), koeficient asimitrije (kA) in 

koeficient sploščenosti (kS) (Preglednica 17) in (Slika 44). 

 

Preglednica 17: Normalnost porazdelitve PZLIK glede na skupino 

 

Skupina K-S kA kS 

Eksperimentalna  0,47* -0,53 -0,61 

Kontrolna  0,14* -0,96 0,45 
* p ≤ 0,001    
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Izračuni kažejo, da ne gre za normalno porazdelitev, saj je statistična značilnost 

vrednosti Kolmogorov – Smirnovega preizkusa pri obeh skupinah (ekrperimentalna in 

kontrolna) pod predvideno mejo p ˂ 0,05 (p ≤ 0,001).  

Slika 44: Pričakovana normalna porazdelitev rezultatov preizkusa znanja iz okoljskih vsebin (PZLIK), glede 

na skupino 
 

Za preizkus znanja iz okoljskih vsebin v povezavi z likovno umetnostjo (PZLIK) so 

izračunani indeksi težavnosti (It), diskriminativnosti (Id) (Preglednica 18) in zanesljivosti 

(koeficient Cronbach α) preizkusa iz okoljskih vsebin v povezavi z okoljsko umetnostjo 

(PZLIK), ki je visoka (α  = 0,84, p ≤ 0,001), kar potrjuje zanesljivost inštrumenta.  

 

Preglednica 18: Vsebinski okvir nalog preizkusa znanja iz okoljskih vsebin v povezavi z likovno umetnostjo 

(PZLIK) in pripadajoča indeksa težavnosti (It) in razločljivosti (Id) glede na skupino 

  

  Skupina 

  
Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

Fotografija/piktogram v 

preizkusu znanja 
It Id It Id 

1 Tim&Sue 0,94 0,29 0,14 0,68 

2 Kitty  0,98 0,25 0,85 0,27 

3 Monet 0,99 0,15 0,85 0,27 

4 V gozdu 0,99 0,15 0,24 0,57 

5 Roboti 0,99 0,12 0,65 0,48 

6 Smeti  0,99 0,14 0,97 0,19 

7 Vik Muniz 0,99 0,16 0,58 0,53 

8 Pločevinke 0,94 0,25 0,32 0,43 

9 Narava 0,99 0,14 0,97 0,18 

10 Zelena pika 0,96 0,27 0,82 0,21 

11 Znak za recikliranje stekla 0,97 0,26 0,78 0,25 

12 Znak za recikliran aluminij 0,99 0,09 0,95 0,12 

13 Znak za reciklirano plastiko 0,99 0,12 0,50 0,43 

     Skupno 0,98 0,18 0,66 0,35 
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Preizkus znanja, vezan na okoljsko umetnost (PZLIK) je glede na preizkus znanja iz 

okoljskih vsebin (PZOKOL) za učence lažji, kar se kaže tudi v indeksu težavnosti (It) in 

indeksu razločljivosti (Id).  

Vse naloge so znotraj priporočenega območja vrednosti indeksa težavnosti (It) med 

0,10 in 0,90 (Pallant, 2016). V celoti je težavnost preizkusa znanja PZLIK v obeh 

skupinah (eksperimentalna in kontrolna) sprejemljiva, saj ne vključuje nalog z 

neprimerno težavnostjo. Indeks težavnosti celotnega preizkusa je pri eksperimentalni 

skupini 0,98, pri kontrolni skupini pa 0,66. 

 

Indeks razločljivosti (Id) kaže na uspešnost reševanja nalog oziroma uspešnosti 

reševanja celotnega preizkusa. V eksperimentalni skupini skupno velja slaba 

razločljivost (Id < 0,2), v kontrolni skupini pa so skupno srednje razločljive  

(0,3 < Id < 0,4).  

 

Tudi za ta preizkus znanja je bila preverjena vsebinska veljavnost s strani dveh 

strokovnjakov s področja poučevanja likovne umetnosti in dveh učiteljic z 39 in 10 leti 

delovnih izkušenj s poučevanjem v tretjem in četrtem razredu OŠ ter s strani 

strokovnjaka za likovno pedagogiko. Njihove pripombe so bile upoštevane pri 

oblikovanju preizkusa.  

 

Objektivnost preizkusov pred izvedbo pristopa in po njem je bila zagotovljena z 

ustreznimi prostorskimi pogoji, natančnimi navodili za reševanje in objektivnim 

vrednotenjem rešitev. Reševanje preizkusa je potekalo z enako časovno omejitvijo ene 

šolske ure.  

 

 

2.5.2 Anketa 
 

Anketa (priloga Č) je bila izvajana pred poučevanjem izbranih okoljskih vsebin s 

pristopom OVLU in po njem. Učenci so odgovarjali v računalniški učilnici, vsak na 

svojem računalniku. Anketa je obsegala štiri sklope.  

 

Prvi sklop je imel osem vprašanj o priljubljenosti šolskih predmetov, načinu bivanja 

in prihoda v šolo. Sledijo vprašanja o udeležbi v čistilnih akcijah, načinu zbiranja 

odpadkov doma in poznavanju nevarnih odpadkov. Ta sklop ni bil ponovljen po 

izvedenem pristopu. 
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Drugi sklop je obravnaval okoljsko ozaveščenost. Učenci so se z razvrščanjem 

opredelili do 28 stališč, iz katerih so bile pridobljene informacije o njihovi okoljski 

ozaveščenosti. Odgôvorni format je bil 5-stopenjska Likertova lestvica (1 – se 

popolnoma strinja, 2 – se strinjam, 3 – sem neodločen, 4 – se ne strinjam in 5 – se sploh 

ne strinjam).  

 

Tretji sklop, pri katerem so učenci pri enajstih trditvah označevali stopnjo 

zaskrbljenosti glede onesnaževanja in izkoriščanja okolja, je preverjal odnos do okolja. 

Odgôvorni format je bil 5-stopenjska Likertova lestvica (1 – zelo saksrbljen/a, 2 – 

zaskrbljen/a, 3 – sem neodločen/a, 4 – malo zaskrbljen/a in 5 – nisem zaskrbljen/a).  

 

Četrti sklop je s štirinajstimi trditvami, kjer so učenci s 5-stopenjsko Likertovo 

lestvico (1 – vedno, 2 – pogosto, 3 – včasih, 4 – redko in 5 – nikoli) razvrščali pogostost 

izvajanja dejavnosti, ki so okolju škodljive, preverjal vedênje do okolja. 

 

Za ugotavljanje konstruktne veljavnosti ankete je uporabljena faktorska analiza, in 

sicer odstotek pojasnjene variance s prvim skupnim faktorjem. Odstotek pojasnjene 

variance s prvim faktorjem spremenljivk okoljska ozaveščenost je 86,86%, odnos do 

okolja je 66,91% in vedênje do okolja je 68,50%. Odstotek pojasnjene variance s prvim 

faktorjem celotne ankete je 77,69%, kar pomeni, da gre za ustrezno veljavne lestvice 

merjenja. 

 

Izračunani so bili Kolmogorov – Smirnov preizkus (K-S), koeficient asimitrije (kA) in 

koeficient sploščenosti (kS) (Preglednica 19). 

 

Preglednica 19: Normalnost porazdelitve za posamezen sklop ankete glede na skupino 

 

 
Sklop ankete Skupina K-S kA kS 

Odnos 
Eksperimentalna  0,19* -1,35 3,52 

Kontrolna  0,12** -1,39 2,68 

Vedênje 
Eksperimentalna  0,11* 1,02 0,77 

Kontrolna  0,03** 2,01 6,80 

Ozaveščenost 
Eksperimentalna  0,27** 0,23 0,03 

Kontrolna  0,01** -0,68 0,94 

Skupen odnos 
Eksperimentalna  0,60* 0,11 -0,08 

Kontrolna  0,84** -0,48 2,04 
   * p ≤ 0,05    
 ** p ≥ 0,05    
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Izračuni kažejo, da pri eksperimentalni skupini ne gre za nenormalno porazdelitev, saj 

je statistična značilnost vrednosti Kolmogorov – Smirnovega preizkusa za odnos in  

vedênje do okolja pod predvideno mejo p ˂  0,05 (p ≤ 0,001), enako velja tudi za okoljsko 

ozaveščenost (p = 0,04) in skupno spremenljivko skupen odnos do okolja (p ≤ 0,001).  

Pri kontrolni skupini pa gre za normalno porazdelitev, saj je statistična značilnost 

vrednosti Kolmogorov – Smirnovega preizkusa nad predvideno mejo p ≥ 0,05, za odnos 

do okolja (p = 0,05), za vedênje do okolja (p = 0,07), za okoljsko ozaveščenost (p = 0,08) 

in za skupno spremenljivko skupen odnos do okolja (p = 0,20).   

 

Za anketo so izračunani indeksi težavnosti (It), diskriminativnosti (Id) (Preglednica 

20) in zanesljivosti (koeficient Cronbach α) ankete, ki je zadovoljivo visoka  

(α = 0,783, p ≤ 0,001), kar potrjuje sprejemljivo zanesljivost inštrumenta.  

 

Preglednica 20: Indeksa težavnosti (It) in razločljivosti (Id) ankete glede na skupino 

  

  Skupina 

  
Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 
 It Id It Id 

 Anketa 0,62 0,59 0,56 0,54 

 

Anketa je primerno zahtevna, kar kaže vrednosti indeksa težavnosti (It), ki je znotraj 

priporočenega območja med 0,10 in 0,90 (Pallant, 2016). V celoti je težavnost ankete v 

obeh skupinah (eksperimentalna in kontrolna) sprejemljiva, saj ne vključuje vprašanj z 

neprimerno težavnostjo. Indeks težavnosti celotnega preizkusa je pri eksperimentalni 

skupini 0,62, pri kontrolni skupini pa 0,56. 

 

Indeks razločljivosti (Id) kaže na uspešnost reševanja ankete in je v eksperimentalni 

skupini slaba (Id < 0,2), v kontrolni skupini pa srednje razločljiva (0,3 < Id < 0,4).  

 

 

2.5.3 Likovna naloga  
 

Likovna naloga (priloga E) je bila zasnovana na okoljsko temo Krajinskega parka 

Ljubljansko barje. Učenci so oblikovali plakat v toplo/hladnem barvnem nasprotju v 

tehniki kolaž iz izrezkov odpadnega papirja revij, časopisov in reklamnih letakov. V 

pripravi na likovno ustvarjanje so učenci opredelili tople in hladne barve na primerih iz 

narave. Pri izdelavi likovne naloge so učenci razvijali občutek za odnose med barvami, 

kontrast in neenakomerno in enakomerno razporejanje oblik. Razvijali so tudi ročne 

spretnosti in občutek za likovno izražanje.  
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Likovna dela učencev je ovrednotila komisija treh neodvisnih ocenjevalcev z 

likovnega področja: univerzitetni profesor likovne teorije, likovni pedagog z večletnimi 

izkušnjami in krajinski arhitekt s pedagoškimi izkušnjami. 

 

Za vrednotenje likovnih del je bilo izdelanih šest kriterijev:  

 

1 likovna naloga je uspešno, pravilno izvedena z zanimivo barvno kompozicijo. 

Možne so pretežno hladne kompozicije z dodatki toplih barv/ali obratno, lahko pa 

imajo vsakega malo ali pol/pol 

2 likovna tehnika je dosledno izvedena (kvaliteta lepljenja) 

3 v likovnem delu je jasno vidna ideja 

4 likovno delo je razgibano 

5 likovno delo je originalno: kaže na občutljivost učenca glede okoljskih problemov. 

Je domišljijsko bogato 

6 v likovni nalogi je učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim 

pojmom in uporabo materiala 

 

Potek ocenjevanja likovnih del  

Ocenjevalcem so bile dodeljene osebne šifre JS, SM in RF, pod katerimi so se vodile 

njihove ocene likovnih del učencev. Vsak od treh ocenjevalcev je preko elektronske 

pošte dobil tudi fotografije likovnih del vseh učencev, razdeljenih po razredih in 

skupinah (eksperimentalna in kontrolna). Fotografije parov likovnih del (pred izvedbo 

pristopa OVLU in po njem) so bile označene s pripadajočimi šiframi. Poleg likovnih del 

so ocenjevalci dobili še zgornje kriterije in navodila za ocenjevanje. Ocenjevali so z 

osnovnošolskimi ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Ocene od 1 do 5 sovpadajo 

tudi s petstopenjsko Likertovo lestvico, ki je bila uporabljena za statistično analizo. 

 

Za strinjanje med ocenjevalci likovnih del učencev je bil uporabljen Fleissov 

koeficient kapa (κ), ki določa strinjanje med ocenjevalci za kvalitativne elemente. Meri 

strinjanje med dvema ali več ocenjevalci. Če se ocenjevalci popolnoma strinjajo, potem 

velja κ = 1. Če med ocenjevalci ni drugega strinjanja kot naključno, velja κ ≤ 0 (Kuntarič, 

Krek in Robnik Šikonja, 2017). Za likovno nalogo je bila izračunana stopnja strinjanja 

med ocenjevalci Fleissova kapa (ang. Fleiss' kappa (κ)28) za vsak kriterij posebej 

(preglednica 21). 

 

 

 

                                                           
28 Stopnje strinjanja Fleissova kapa (κ) so: neznatno strinjanje ≤ 0,20, manjše strinjanje med 0,20 in 0,40, 

zmerno strinjanje med 0,41 in 0,60, močno strinjanje med 0,61 in 0,80 in zelo močno strinjanje med 0,81 in 

1,00 (Lund Research Ltd, 2018; Simon, 2010). 
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Preglednica 21: Stopnja strinjanja ocenjevalcev Fleissova kapa (κ) po kriterijih 

 

 κ p 

kriterij 1 0,85 ≤ 0,001 

kriterij 2 0,80 0,02 

kriterij 3 0,91 ≤ 0,001 

kriterij 4 0,92 ≤ 0,001 

kriterij 5 0,97 ≤ 0,001 

kriterij 6 0,95 ≤ 0,001 

Skupno 0,97 ≤ 0,001 

 

Vsi trije ocenjevalci likovnih del učencev se pri vseh kriterijih strinjajo zelo močno 

(κ ≥ 0,81, p ≤ 0,001), razen pri drugem kriteriju, kjer je Fleissova kapa (κ) med 0,60 in 

0,80 in je strinjanje močno (κ = 0,795, p = 0,02). Za raziskavo sta najbolj pomembna 

kriterija 5 in 6, ker je z njima v nadaljevanju izvedena stopnja korelacije z okoljsko 

ozaveščenostjo v anketi. Pri teh dveh kriterijih pa je koeficient interklasne korelacije 

skoraj popoln. Cronbachov koeficient alfa (α) kaže na zelo visoko zanesljivost 

inštrumenta oziroma ocenjevalcev (α = 0,97, p ≤ 0,001).  
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2.6 POTEK PILOTNE IN GLAVNE RAZISKAVE 
 

Raziskava je potekala v dveh šolskih letih. Pilotna raziskava (Slika 45) je potekala v 

šolskem letu 2014/2015, glavna raziskava (Slika 46) pa v šolskem letu 2016/2017.  

 

Potek pilotne raziskave je prikazan v shemi (Slika 45).  

 

 
 

Slika 45: Potek pilotne raziskave 

 

S pilotno raziskavo je bil preizkušen pristop poučevanja OVLU, ki je temeljil na 

izkustvenem poučevanju z medpredmetnim povezovanjem naravoslovja in tehnike z 

likovno umetnostjo. Za pristop je značilno aktivno pridobivanje izkušenj in znanj.  

 

Pri medpredmetnem povezovanju so učenci obravnavali problem onesnaževanja 

glede na UN naravoslovja in tehnike četrtega razreda OŠ. Medpredmetna povezava 

naravoslovja in tehnike z likovno umetnostjo po principu izkustvenega učenja je bila 

izvedena s spoznavanjem bližnje okolice šole s sprehodom na Ljubljansko barje. Učenci 

so opazovali okolico in si opaženo beležili in skicirali. Učenci so v naravi zaznali črna 

odlagališča odpadkov in v preglednici razvrščali opažene odpadke v skupine glede na 

možnost njihove predelave. Učenci so povezovali ugotovitve z izkušnjami iz 

vsakdanjega življenja, ki vključujejo vpliv človeka na okolje. 
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V nadaljevanju so učenci v učilnici spoznavali različno odpadno embalažo in snovi, 

iz katerih so narejene ter lastnosti teh snovi. Po analizi odpadne embalaže so učenci 

izdelali lutke in za dan Zemlje (22. 4.) za učence razredne stopnje sodelujoče OŠ izvedli 

lutkovno predstavo Smetiščno gledališče Vinka Möderndoferja.  

Za pilotno raziskavo je bil razvit anketni vprašalnik z 22 vprašanji (Priloga A), s 

katerim je bila preverjena okoljska ozaveščenost učencev četrtega in petega razreda OŠ. 

Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa s ponujenimi odgovori da, ne in 

ne vem oziroma drugimi odgovori. Anketa je bila izvedena pred poučevanjem in po 

njem. Na podlagi odgovorov je bila izvedena statistična analiza s χ2 preizkusom.  

 

Potek glavne raziskave je predstavljen shematsko. Bistvena razlika med raziskavama 

je izveden pristop poučevanja OVLU v glavni raziskavi (Slika 46). 
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Slika 46: Potek glavne raziskave 
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2.6.1 Inovativni didaktični pristop poučevanja okoljskih vsebin z likovno 

umetnostjo (OVLU) in potek učnega procesa v posameznih 

skupinah 
 

Razvit inovativni pristop poučevanja OVLU je zasnovan kot projektni pouk s 

problemsko naravnanostjo na okoljske vsebine v kombinaciji z raziskovalnim in 

hevrističnim pristopom pri likovni umetnosti, ki predstavlja celostno izražanje sebe, 

lastnih idej in občutij skozi risanje in oblikovanje. Pristop spodbuja samostojno delo 

učencev z vodenjem in usmerjanjem učitelja, kar prispeva k celostnemu in aktivnejšemu 

spoznavanju problematike odpadnih snovi in njihove ponovne uporabe kot materialov 

pri izdelavi likovne naloge (Burton, Horowitz in Hal, 2000; Drake & Burns, 2004; 

Behren, 1998). V razvitem pristopu je poudarek na organizaciji učnega procesa, ki 

omogoča usvajanje trajnejšega znanja, uporabnega tudi v vsakdanjih situacijah (Krek in 

Metljak, 2011).  

 

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine so, iz sklopov Snovi, Sile in gibanja, 

Živa bitja in Nasprotje, po učnih načrtih naravoslovja in tehnike in likovne umetnosti v 

četrtem razredu osnovne šole, obravnavali enake vsebine in dosegali enake cilje 

(Preglednica 16). Med skupinama je bistvena razlika v načinu posredovanja vsebin. 

Eksperimentalna skupina je vsebine usvajala s pristopom poučevanja OVLU (učna 

priprava je v prilogi D), kontrolna skupina pa na tradicionalen29 način, s frontalnim 

poukom.  

 

Za pristop poučevanja OVLU je značilno: 

 

1 Ustvarjanje prijetne emocionalne in socialne klime s povezovanjem učitelja, ki 

spodbuja ustvarjalno klimo pri učencih ter se po potrebi dodatno posveča učencem 

s posebnimi potrebami. 

2 Celostno, samostojno raziskovalno delo učencev in delo v dvojicah po principu 

geštalt izobraževanja in učenja, pri katerem učenci ugotavljajo vrste odpadkov in 

snovi ter njihove lastnosti, pa tudi možnosti njihove nadaljnje uporabe pri izdelavi 

likovnih del. Spoznavajo pomen piktogramov na embalažah. 

3 Učitelji spremljajo nastajanje likovnih del. Učenci spoznajo kriterije za 

ocenjevanje likovnih del in dela skupaj z učiteljem ovrednotijo.   

 

                                                           
29 Tradicionalni pouk je osredotočen na učitelja, ki je protagonist in tudi narekuje hitrost in način poučevanja. 

Zaradi načina izvajanja pouka je dvosmerna komunikacija med učiteljem in učenci pomanjkljiva, učenci imajo 

omejene možnosti izražanja in so največkrat le poslušalci. Tradicionalni pouk daje poudarek pomnjenju in 

reprodukciji dejstev (Jereb, 1998). 

 



 

Finale, Rock. Spodbujanje okoljske ozaveščenosti z likovno umetnostjo 

                 Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2021 

 

121 

 

Razviti inovativni didaktični pristop OVLU je razdeljen na devet učnih enot. Za 

posamezno učno enoto so podani vsebina, medpredmetna povezava, število šolskih ur in 

opombe (Preglednica 22).   
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Preglednica 22: Učne enote pristopa poučevanja OVLU 
 

UČNA ENOTA SNOV 
MEDPREDMETNA 

POVEZAVA 

ŠTEVILO 

ŠOLSKIH 

UR 

OPOMBA 
 

1 
ekolucija30 

človeka 

bivanje, potovanje, 

trgovina  

naravoslovje in tehnika, 

družba 
3   

2 

odpadki in 

odlagališča 

odpadkov 

nastanek, zbiranje in 

reciklaža odpadkov, 

odlagališča odpadkov, 

piktogrami za 

recikliranje, razgradnja 

različnih odpadkov v 

morju 

naravoslovje in tehnika, 

likovna umetnost 
6 

ogled oddaj Eko 

utrinki, plakat, 

učna ura o 

odlagališčih  

3 
okoljske vsebine v 

animiranih filmih 

vpliv človeka na okolje, 

onesnaževanje, vpliv na 

živali, krčenje 

življenjskega prostora 

naravoslovje in tehnika, 

likovna umetnost 
5 

 ogled animiranih 

filmov na 

okoljsko 

tematiko 

4 okoljska umetnost  

količine odpadkov, 

likovna dela iz 

odpadkov  

naravoslovje in tehnika, 

likovna umetnost, 

matematika 

4 

ogled 

predstavitve, 

računske naloge 

in ogled likovnih 

del nekaterih 

avtorjev smeri 

Trash Art 

5 
film Življenje na 

smetišču 

spoznavanje Brazilije in 

največjega odlagališča 

na svetu, Trash Art 

likovna umetnost, 

naravoslovje in tehnika, 

geografija, angleški 

jezik, matematika 

4 
ogled filma in 

pogovor 

6 narava lahko riše 

risanje drevesa v vetru, 

jesensko barvanje 

gozda, spomladansko 

cvetenje 

likovna umetnost 3 

opazovanje 

gibanja vej 

drevesa v vetru 

in risanje drevesa 

na platno 

7 Ljubljansko barje 

opazovanje Barja, 

dokumentiranje črnih 

odlagališč 

naravoslovje in tehnika 3 sprehod po Barju 

8 likovna naloga toplo hladni kontrast likovna umetnost 8 

izvedba likovne 

naloge, 

evalvacija, 

postavitev 

razstave 

9 domače branje 

spoznavanje literarnih 

del na temo 

onesnaževanja okolja 

slovenski jezik, likovna 

umetnost, naravoslovje 

in tehnika 

4 

branje beril, 

predstavitve in 

pogovor 

    skupaj: 40 ur  

 

 

 

                                                           
30 Termin “ekolucija” je bil izmišljen in uporabljen za naslov prve učne enote. 
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Opis učnih enot  

 

Učne enote so bile izvajane v devetih sklopih, ki so trajali od dve do osem šolskih ur. 

Prve tri učne enote (12 šolskih ur) so namenjene spoznavanju vpliva razvoja civilizacije 

na okolje. Pri tem je težišče na problematiki komunalnih odpadkov. Naslednjih šest učnih 

enot (28 šolskih ur) pa je namenjenih povezovanju obravnavanih okoljskih vsebin z 

likovno umetnostjo.  

 

Učna enota 1 

V prvi učni enoti “Ekolucija človeka” (tri šolske ure) so učenci spoznali, kako so 

razvoj človekovih bivališč, trgovanje in transport vplivali in kako še vedno vplivajo na 

okolje. Izhodišče učne enote je bivanje pračloveka v jamah, kjer je ustvarjal jamske 

poslikave. V nadaljevanju učenci spoznajo razvoj materialov, iz katerih je človek gradil 

svoja bivališča, ter kako je les kot gradbeni material začel nadomeščati z vedno novimi 

materiali. Učenci spoznajo, kako so nastala naselja in mesta ter značilnosti sodobne 

ekološko zasnovane gradnje (Slika 47). Učenci povežejo človekovo bivalno okolje z 

razvojem transporta in transportnih sredstev ter njihovega vpliva na okolje. Posebna 

pozornost je namenjena razvoju trgovanja od antične Grčije, ko so na trgih prodajali 

viške predelane hrane, vse do srednjega veka z razvojem cehovske manufakture 

(Braudel, 1982). Učenci spoznajo, da se je v 18. stol. pojavila nova oblika trgovine s 

prodajo potrošniškega blaga (Davies in Ward, 2002). S tem se je začel razvijati marketing 

in različni načini embalaže izdelkov. Zaradi vse daljših transportnih poti je potrebno 

posamezni izdelek zaščititi s primarno embalažo, več izdelkov skupaj pa s sekundarno 

embalažo. Terciarna embalaža ali transportna embalaža pa vsebuje več izdelkov v 

sekundarni embalaži (Radonjić, 2008). Učenci na primerih ugotovijo obremenitve 

okolja, ki jo povzročajo različne vrste odpadne embalaže (Slika 48). 

 

Slika 47: Del učne enote ''Ekolucija človeka''; bivanje človeka (Finale, 2015) 
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Slika 48: Del učne enote ''Ekolucija človeka''; embaliranje (Finale, 2015) 

 

Učna enota 2 

V drugi učni enoti (šest učnih ur) so si učenci ogledali devet kratkih oddaj z naslovom 

''Eko utrinki'' (Zrimšek in Krljić Vreg, 2011-2014) z naslednjimi vsebinami: ločevanje 

odpadkov, odpadna embalaža, reciklaža oblačil in tekstila, odpadna električna oprema, 

odpadna zdravila, biološki odpadki, zeleno potrošništvo, ogljični odtis in biodiverziteta. 

Ob tem so učenci spoznavali vrste in lastnosti odpadkov, možnosti njihovega ločevanja 

in procesiranja. Poudarek je na komunalnih odpadkih in odlagališčih komunalnih 

odpadkov ter njihovi zgradbi. V učni enoti so si učenci ogledali tudi plakat z različnimi 

odpadki in njihovo razpolovno dobo (Slika 49) ter se pogovorili o tem, kako odpadki 

končajo v rekah, jezerih in morjih.  
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Slika 49: Kako hitro se 

razgradi odpadek? (Lüde, 

2012) 

 

Učna enota 3 

V tretji učni enoti (pet učnih ur) so si učenci ogledali tri animirane filme. Ogledu 

filmov je sledil razgovor z učenci o vsebini, ki jo filmi obravnavajo. V animiranih filmih 

so učenci spoznavali negativne vplive človeka, ki jih s svojimi dejavnostmi povzroča 

okolju. V prvem filmu Wall-E (Stanton, 2008) so učenci spoznali ločevanje odpadkov z 

uporabo robotov, v drugem filmu Za živo mejo (ang. Over the Hedge) (Kirkpatrick in 

Johnson, 2006) so spoznali vplive človeka na okolico bivališč ter na širše življenjsko 

okolje, upoštevano je tudi življenje živali v tem okolju. V tretjem filmu Nogice (ang. 

Happy Feet) (Miller, 2006) so učenci spoznali nekatere vplive izpustov toplogrednih 

plinov na taljenje ledu in s tem na življenjski prostor pingvinov. 

 

Učna enota 4 

V učni enoti okoljska umetnost (štiri šolske ure) so se učenci srečali s primeri okoljske 

umetnosti. Spoznali so likovna dela, izdelana iz odpadkov, kot so: PVC lončki, PVC 

vrečke, odsluženi mobilni telefoni in podobno. V učni uri so poglobljeno spoznavali 

različne smeri in predstavnike okoljske umetnosti (Slika 50). Učenci so spoznali likovna 

dela, tehnike in materiale, iz katerih so izdelana, ter se tako pripravili na naslednjo učno 

enoto, ogled filma Življenje na smetišču (ang. Waste Land). Znotraj učne enote so učenci 

povezovali okoljsko umetnost z matematičnimi nalogami, v katerih so računali količino 

posameznih odpadkov na učenca osnovne šole.  
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Slika 50: Trash Art avtorjev Tim Nobel in Sue 

Webster (ArtSpecialDay, 2018) 

 

Učna enota 5 

Peta učna enota (štiri šolske ure) je združila naravoslovje in tehniko, likovno 

umetnost, družbo, angleški jezik in matematiko. Učenci so med ogledom filma, Življenje 

na smetišču (ang. Waste Land) (Walker in Jardim, 2010), o umetniku Viku Munizu, 

spoznali največje brazilsko odlagališče Jardim Gramacho in nastajanje slike iz 

odpadkov. Učenci so spoznali Brazilijo, njeno kulturo in jezik. Po ogledu filma je sledila 

diskusija, v kateri so učenci primerjali posamezne države tako, da so izračunali razlike v 

površini in številu prebivalcev ter v povprečni količini odpadkov na prebivalca. Učenci 

četrtega razreda imajo v predmetniku tudi angleški jezik. Pri ogledu filma so spoznavali 

nove angleške besede, vezane na prikazano vsebino, na primer: umetnost (ang. Art), 

smeti (ang. Trash), umetnost iz odpadkov (ang. Trash art), odlagališče odpadkov (ang. 

Waste land) in podobno. 

 

Učna enota 6 

V šesti učni enoti (tri šolske ure) so učenci spoznali, da narava lahko riše. 

Najpogosteje učenci risanje in slikanje narave povezujejo z jesenskim barvanjem listov 

dreves, a v tej učni enoti so po vzoru Tima Knowlesa (Slika 51) na veje vrbe žalujke 

privezali pisala, s katerimi je vrba v vetru ''risala'' po kartonu. 
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Slika 51: Risba drevesa: krožna 

vrba žalujka (Knowles, 2005) 

 

 

Učna enota 7 

V sedmi učni enoti (tri šolske ure) so učenci obiskali Ljubljansko barje in se po njem 

sprehodili. Na določenih mestih so se ustavili, zapisovali in skicirali, kar so opazili. 

Spoznali so krajinske vzorce Barja, na katere ima največji vpliv kmetijska dejavnost. 

Videli so tudi črna odlagališča, katerih lokacije so vnesli v spletno aplikacijo. 

 

Učna enota 8 

V osmi učni enoti (osem šolskih ur) so učenci ustvarjali likovna dela na temo 

Ljubljanskega barja v slikarski tehniki kolaž. Pred izvedbo likovne naloge so spoznali 

pojem nasprotje oziroma kontrast, ki jim je bil predstavljen skozi igro, v kateri so na 

tablo zapisovali asociacije na različne predmete in hrano (sladoled, vroča juha in 

podobno) in z njimi povezane občutke in barve. Po razvrstitvi na toplo oziroma hladno 

so učenci sami opredelili pomen nasprotja, ga preverili v spletnem slovarju in mu dodali 

sopomenko kontrast. Temu je sledila likovna naloga, v katero so učenci vnašali na terenu 

videne krajinske vzorce v toplo hladnem kontrastu.  

 

Učna enota 9 

V deveti učni enoti (štiri šolske ure) so učenci prebirali knjige s seznama EKO bralne 

značke. Z branjem so širili besedišče in povezovali prozo, poezijo, naravoslovje in 

tehniko ter likovno umetnost. Dela, ki so bila na voljo, so:  

 

 

1 Möderndofer, V., Smetiščno gledališče 

2 Grafenauer, N., Lokomotiva, kadar glava nad oblaki plava  

3 Kovič, K., Maček Muri 

4 Collodi, C., Ostržek 
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5 Novak, B., Zvesti prijatelji 

6 Suhodolčan, P., Živalske novice  

7 Nostlinger, C., Požvižgamo se na kumaričnega kralja  

8 Pregl, S., Priročnik za klatenje  

9 Knister,Mala čarovnica Lili 

10 Fucho, T., Julija grozna  

11 Dahl, R., Čarovnice  

12 Dietlof , R., Dogodivščine hrčka Frančka  

 

V debatnem krožku so se učenci pogovorili o vsebinah posameznih del ter razmišljali 

o prispodobah, ki so jih avtorji uporabili za prikaz okoljske problematike in vpliva 

človeka na okolje. 
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2.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

V empiričnem delu disertacije so bili podatki analizirani s pomočjo statističnih metod 

skladno s cilji in raziskovalnimi vprašanji. Utemeljitve posameznih odprtih odgovorov 

pri preizkusih znanja so bile ustrezno kodirane z določeno številčno kategorijo, ki je bila 

pripisana posameznim odgovorom. Ti podatki so bili uporabljeni za izračun osnovne 

statistike kategorij in za podrobno analizo prostih odgovorov in tolmačenje rezultatov. 

Vsak preizkus znanja je bil analiziran ločeno, med preizkusi pa so bili narejeni izračuni 

soodnosnosti različnih podatkov in podana njihova statistična značilnost. 

 

Kvantitativni podatki preizkusov znanja, ankete in evalvacij likovnih del so bili 

obdelani s pomočjo ustreznih statističnih metod, skladno raziskovalnimi vprašanji, s 

programom SPSS, s katerim je bila izvedena statistična obdelava.  

Obdelava podatkov je bila izvedena na ravni deskriptivne in inferenčne statistike. Na 

ravni deskriptivne statistike se je uporabilo naslednje postopke: frekvenčna distribucija, 

mere srednjih vrednosti, tnormalnosti porazdelitve ter Chronbachov koeficient 

zanesljivosti alfa (α). Raven inferenčne statistike zajema naslednje statistične metode: 

Pearsonov korelacijski koeficient (r), stopnja strinjanja ocenjevalcev likovnih del 

učencev Fleissova kapa (κ), t-preizkus enakosti povprečij ocen med skupinama 

(eksperimentalna in kontrolna) med merjenjema (pred poučevanjem in po njem), parni 

t-preizkus za primerjavo ocen med merjenji (pred poučevanjem in po njem), enosmerna 

analiza variance in enosmerna analiza variance za ponovljene meritve.  

V Preglednici 23 je za vsako od uporabljenih statističnih metod zapisano, v kakšne 

namene se jo je uporabilo. Normalno porazdelitev rezultatov se je prikazalo s Q-Q izrisi 

in izračuni koeficientov asimetrije ter sploščenosti. Podatki, ki so porazdeljeni normalno, 

morajo vsi ležati znotraj meja normalne porazdelitve, na intervalu od –1 do +1 (Pallant, 

2016). 
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Preglednica 23: Uporabljene statistične metode in namen njihove uporabe 

 

Statistična metoda Namen 

Osnovna opisna statistika  

Opis rezultatov preizkusa znanja (PZOKOL in PZLIK), opis 

rezultatov ankete (odnos in vedênje do okolja ter okoljska 

ozaveščenost) in opis razlik likovne naloge med skupinama 

(eksperimentalna in kontrolna). 

Razločljivost (Id) 
Določitev indeksa razločljivosti oziroma diskriminativnosti 

(Id) preizkusov znanj (PZOKOL in PZLIK). 

Težavnost (It) 
Določitev indeksa težavnosti (It) preizkusov znanj (PZOKOL 

in PZLIK). 

Cronbachov alfa (α)  
Določitev indeksa zanesljivosti (α) preizkusov znanj 

(PZOKOL in PZLIK). 

Faktorska analiza  Določitev veljavnost ankete. 

Fleissova kapa (κ) 
Določitev stopnje strinjanja (κ) ocenjevalcev likovnih del 

učencev.  

Pearsonov koeficient 

korelacije (r) 

Določitev korelacije kriterijev evalvacije likovnih del 

učencev z odnosom do okolja, vedênjem do okolja in okoljsko 

ozaveščenostjo. 

Kolmogorov-Smirnov 

preizkus (K-S) 

Določitev normalnosti porazdelitve rezultatov ankete. 

Koeficienta asimetrije in 

sploščenosti (kA - kS) 

Stopnja asimetrije in sploščenosti pri normalnosti 

porazdelitve 

χ2 preizkus 

Ocena razlik preizkusov znanj (PZOKOL in PZLIK) znotraj 

skupine (eksperimentalna in kontrolna) pred izvedbo pristopa 

poučevanja OVLU in po njem. 

T-preizkus enakosti 

povprečij 

Določitev razlike med učenci glede na skupino 

(eksperimentalna in kontrolna) v spremembi odnosa in 

vedênja do okolja ter okoljski ozaveščenosti. 

Parni t-preizkus  

Ocena razlik učencev glede na skupino (eksperimentalna in 

kontrolna) v odnosu in vedênju do okolja ter v okoljski 

ozaveščenosti, merjeni pred začetkom in ob koncu izvedbe 

OVLU učnega pristopa, ter ocena njihove statistične 

pomembnosti. 

Ocena razlik rezultatov preizkusov znanj (PZOKOL in 

PZLIK) znotraj skupine (eksperimentalna in kontrolna) pred 

izvedbo pristopa poučevanja OVLU in po njem; ocena razlik 

evalvacije likovnih del med skupinama (eksperimentalna in 

kontrolna) pred izvedbo pristopa poučevanja OVLU in po 

njem. 

Mera velikosti učinka η2 
Velikost vpliva spremembe pri statistično značilnih 

rezultatih.  

Diskriminantna analiza 
Za določitev največje razlike pri posameznih trditvah ankete  

med učenci glede na skupino (eksperimentalna in kontrolna). 

 

   

 

 

 

 

 



 

Finale, Rock. Spodbujanje okoljske ozaveščenosti z likovno umetnostjo 

                 Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2021 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

REZULTATI  



 

Finale, Rock. Spodbujanje okoljske ozaveščenosti z likovno umetnostjo 

                 Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2021 

 

 

132 

 

                 D
o

k
to

rsk
a d

isertacija. L
ju

b
ljan

a, U
n

iv
erza

 v
 L

ju
b
ljan

i, P
ed

ag
o

šk
a fak

u
lteta, 2

0
2

1
 

  

3.1 UGOTOVITVE GLAVNE RAZISKAVE 
 

V glavni raziskavi so učenci eksperimentalne skupine izbrane okoljske in likovne 

vsebine usvajali 40 ur z razvitim pristopom poučevanja OVLU, učenci kontrolne skupine 

pa so iste vsebine usvajali enako število ur na tradicionalen način. Za ugotavljanje vpliva 

pristopa poučevanja na razumevanje izbranih vsebin so bili v eksperimentalni in 

kontrolni skupini uporabljeni naslednji instrumenti: preizkus znanja iz okoljskih vsebin 

(PZOKOL), preizkus znanja iz okoljske umetnosti (PZLIK), anketa ter evalvacija 

likovnih del, ki so bili izvedeni pred poučevanjem in po njem.  

 

S parnim t-preizkusom so bili primerjani odgovori preizkusa znanja iz okoljskih 

vsebin (PZOKOL) in preizkusa znanja iz okoljske umetnosti (PZLIK) pred poučevanjem 

in po njem, iz katerih je razvidno, da je stopnja znanja učencev eksperimentalne skupine 

po izvedenem pristopu poučevanja višja in statistično značilna za PZOKOL (p ≤ 0,001) 

in PZLIK (p ≤ 0,001). Stopnja znanja učencev kontrolne skupine pa ni statistično 

značilna za PZOKOL (p = 0,07) in PZLIK (p = 0,09). 

Pri učencih kontrolne skupine pri nobeni od spremenljivk ni statistično značilne 

spremembe.  

Parni t-preizkus analize likovnih del učencev eksperimentalne skupine pred 

poučevanjem in po njem je pokazal na statistično značilno spremembo pri vseh šestih 

kriterijih ocenjevanja. Za likovna dela učencev kontrolne skupine niso bile ugotovljene 

statistično značilne spremembe pred poučevanjem in po njem pri nobenem kriteriju. 

 

Diskriminantna analiza, ki je bila izvedena po poučevanju, je pokazala največje 

razlike med skupinama pri trditvah okoljske ozaveščenosti. Pri ostalih dveh sklopih 

trditev, odnos in vedênje do okolja, pa so razlike multivariatne analize premajhne, zato 

diskrimnantna analiza ni pokazala statistično značilnih razlik med eksperimentalno in 

kontrolno skupino. 

 

 

3.1.1 Razlike med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine v 

preizkusu znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) in preizkusu 

znanja iz okoljske umetnosti (PZLIK)  
 

V glavni raziskavi sta bila izvedena dva preizkusa znanja, in sicer preizkus znanja iz 

okoljskih vsebin (PZOKOL) in preizkus znanja iz okoljske umetnosti (PZLIK). Oba 

preizkusa sta bila izvedena pred uvedbo pristopa poučevanja OVLU in po njem. Pred 
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izvedbo pristopa poučevanja sta preizkusa služila za preverjanje vstopnega znanja, hkrati 

pa tudi za delitev učencev v eksperimentalno oziroma kontrolno skupino.  

 

S t-preizkusom enakosti povprečij ocen preizkusa znanja iz okoljskih vsebin 

(PZOKOL) in preizkusa znanja iz okoljske umetnosti (PZLIK) pred poučevanjem je bilo 

ugotovljeno, da med predvidenima skupinama (eksperimentalna in kontrolna) ni 

statistično pomembne razlike za PZOKOL (t(151) = -1,39, p = 0,17) in PZLIK  

(t(151) = 1,03, p = 0,82) (Preglednica 24).  

 

Preglednica 24: T-preizkus enakosti povprečij ocen PZOKOL in PZLIK vseh učencev (N = 154) pred 

poučevanjem.  

 

  

 

Levenov 

preizkus 

enakosti varianc 

t-preizkus enakosti 

povprečij 

Preizkus skupina M SD F P t df 2p 

PZOKOL 
Eksperimentalna 1,2 0,46 

0,48 0,49 -1,39 151 0,17 
kontrolna 1,1 0,44 

PZLIK 
Eksperimentalna 1,2 0,4 

0,06 0,06 1,03 151 0,82 
kontrolna 1,2 0,41 

  

 

Primerjava srednjih vrednosti v dosežkih v preizkusu znanja PZOKOL in standardnih 

odklonov, pred poučevanjem, med skupinama (eksperimentalna in kontrolna) ni 

pokazala bistvenih razlik, razlike so tudi statistično neznačilne. Skladno z rezultati so 

bili učenci deljeni v eksperimentalno (N = 75) in kontrolno (N = 78) skupino. Glede na 

rezultate preizkusov znanja so bili oblikovani razredi, ki so kot celota predstavljali 

eksperimentalno oziroma kontrolno skupino. 

 

Izveden je bil parni t-preizkus ocen preizkusa znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) 

in preizkusa znanja likovnih vsebin (PZLIK) pred poučevanjem s pristopom OVLU in 

po njem v eksperimentalni skupini (Preglednica 25).  

 

Preglednica 25: Parni t-preizkus preizkusov znanj PZOKOL in PZLIK znotraj eksperimentalne skupine 

 
    Parni t-preizkus  

   M SD t df 2p η2 

PZOKOL 

Pred 

poučevanjem 
0,42 1,22 

-3,49 74 ≤ 0,001 0,49 
Po 

poučevanju 
0,58 1,53 

PZLIK  

Pred 

poučevanjem 
1,98 1,09 

-19,13 74 ≤ 0,001 3,09 
Po 

poučevanju 
2,57 1,16 
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Parni t-preizkus je pokazal, da se je nivo znanja o okolju (PZOKOL) v skupini 

statistično značilno izboljšalo in ima srednje veliko mero velikosti učinka31 (t(74) = 3,49, 

2p ≤ 0,001, η2 = 0,49), prav tako se je izboljšalo poznavanje piktogramov za reciklažo in 

poznavanje okoljske umetnosti preizkusa znanja likovnih vsebin (PZLIK) (t(74) = 19,13, 

2p ≤ 0,001, η2 = 3,09).  

 

Parni t-preizkus preizkusa znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) pred in po 

poučevanju je bil izveden tudi v kontrolni skupini (Preglednica 26).  

 

Preglednica 26: Parni t-preizkus preizkusov znanj PZOKOL in PZLIK znotraj kontrolne skupine 

 

    Parni t-preizkus  

   M SD t df 2p η2 

PZOKOL 

Pred 

poučevanjem 
0,34 1,62 

-1,86 77 0,07 -- 
Po 

poučevanju 
0,35 1,64 

PZLIK  

Pred 

poučevanjem 
0,33 1,66 

-1,73 77 0,09 -- 
Po 

poučevanju 
0,33 1,70 

 

Preizkus je pokazal, da se nivo znanja v skupini ni statistično značilno izboljšalo  

(t(77) = -1,86, 2p = 0,07), kljub temu, da se je znotraj skupine nivo znanja izboljšalo za 

2,5 % in v preizkusu učenci niso imeli negativne ocene. Podobno se, tudi pri preverjanju 

poznavanja piktogramov za reciklažo in okoljski umetnosti (PZLIK), stopnja znanja ni 

statistično značilno izboljšala (t(77)= -1,73, 2p = 0,09).  

 

 

 

 

 

                                                           
31 Za natančnejši izračun velikosti statističnih razlik med skupinami je bila uporabljena tudi mera velikosti 

učinka (η2), ki nudi iz istih podatkov dodatno informacijo, ki pomaga pri interpretaciji podatkov. ''Vrednosti 

okoli 0,2 naj bi predstavljale majhen učinek, srednje velik učinek z vrednostjo 0,5 in velik učinek z vrednostmi 

okoli 0,8. Te vrednosti lahko interpretiramo na dva načina in sicer, pri prvem načinu interpretiramo na katerem 

percentilu kontrolne skupine se nahaja aritmetična sredina eksperimentalne skupine. Pri vrednosti 0,2 je to na 

58., pri vrednosti 0,5 na 69., pri vrednosti 0,8 pa na 79. percentilu. Percentil nam pove, koliko odstotkov 

posameznikov kontrolne skupine se nahaja pod aritmetično sredino eksperimentalne skupine. Pri drugem 

načinu interpretacije pojasnimo, kolikšen del porazdelitve eksperimentalne skupine se prekriva s porazdelitvijo 

rezultatov kontrolne skupine. Pri vrednosti 0,2 v eksperimentalni skupini 92,3% enakih rezultatov kot v 

kontrolni skupini, pri vrednosti 0,5 67% rezultatov in pri vrednosti 0,8 52,6% rezultatov.'' (Cankar in Bajec, 

2003, str. 104) 
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Iz odstotkov preizkusa znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL) (Preglednica 27) je 

razvidno, da so učenci obeh skupin podobno odgovarjali pred poučevanjem.  

 

Preglednica 27: Razvrstitev odgovorov učencev pri PZOKOL glede na skupino pred poučevanjem in po njem 

 
 Skupina 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 
 Pred poučevanjem Po poučevanju Pred poučevanjem Po poučevanju 

  pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno 

 Vprašanje v preizkusu znanja % % % % % % % % 

     1 Kaj je kompost? 89 11 96 4 86 14 87 13 

     2 Poimenuj odpadke in jih ustrezno     

        razvrsti. 
49 51 52 48 42 58 44 56 

     3 S črtami smiselno poveži opise v prvem   

        stolpcu z ustreznimi oznakami v   

        drugem stolpcu. 

71 39 83 17 72 28 69 31 

     4 Količina porabljene vode štiričlanske  

        družine v enem dnevu: 
      

4a   Za katero dejavnost porabimo  

       največ vode? 
50 50 87 13 49 51 53 47 

        4b   Kako lahko sam prispevaš k  

               manjši porabi vode? 
47 53 84 16 55 45 52 48 

     5 Pojasni, kaj je divje odlagališče?  44 56 87 13 56 44 58 42 

Skupno 58 42 82 18 60 40 61 40 

 

Pred izvedbo pristopa poučevanja OVLU ni bistvenih razlik v odstotku pravilno 

izbranih odgovorov na preizkusu znanja PZOKOL, medtem, ko je po izvedbi pristopa 

poučevanja odstotek pravilnih odgovorov večji pri eksperimentalni skupini. 

Pri prvem in drugem vprašanju v nobeni od obeh skupin (eksperimentalna in 

kontrolna) ni bistvene razlike med obema preizkusoma, medtem, ko se kaže razlika med 

preizkusoma pri ostalih vprašanjih in v skupni spremembi znanja pri eksperimentalni 

skupini.  

Učenci kontrolne skupine pa razen pri tretjem vprašanju, pri katerem je opaziti razliko 

med preizkusoma znanja v prid ponovljenemu preizkusu znanja. Pri ostalih vprašanji 

znotraj eksperimentalne skupine pa ni bistvene razlike v odgovorih med obema 

merjenjema. Tudi skupno znanje se glede na prvi preizkus znanja, v ponovljenem 

preizkusu znanja, ni bistveno spremenilo. 

 

S χ2 preizkusom so bile preverjene spremembe v znanju iz okoljskih vsebin 

(PZOKOL) pred poučevanjem in po njem, učencev eksperimentalne (N = 75) in 

kontrolne skupine (N = 78).  

 

Iz Preglednice 28 je razvidno, da se je znanje učencev eksperimentalne skupine o 

okolju po poučevanju statistično značilno izboljšalo (p = 0,02).  
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Preglednica 28: χ2 preizkus spremembe v znanju pri PZOKOL pred poučevanjem in po njem glede na 

skupino. 

 Skupina 

 
Eksperimentalna 

skupina 

η2 

Kontrolna skupina 

η2 Vprašanje v preizkusu znanja χ2 df p χ2 df p 

1 Kaj je kompost? 0,02 4 0,99 -- 0,12 3 0,09 -- 

2 Poimenuj odpadke in jih ustrezno  

                razvrsti, 
1,12 2 0,44 -- 1,15 2 0,75 -- 

3 S črtami smiselno poveži opise v prvem 
stolpcu z ustreznimi oznakami v drugem 
stolpcu, 

8,52 4 0,05 0,69 8,56 4 0,05 0,51 

4 Količina porabljene vode štiričlanske družine 

v enem dnevu:  

   4a    Za katero dejavnost porabimo največ vode? 

4,90 3 0,04 0,47 4,95 2 0,58 -- 

           4b     Kako lahko sam prispevaš k manjši porabi  

                   vode? 
3,56 1 0,05 0,41 2,76 1 0,65 -- 

5 Pojasni, kaj je divje odlagališče?  0,68 4 0,05 ≤ 0,01 3,68 4 0,95 -- 

        Skupno 0,65 4 0,02 0,09 2,65 3 0,52 -- 

 

 

Učenci eksperimentalne skupine so na posamezna vprašanja preizkusa znanja po 

izvedenem pristopu poučevanja OVLU dogovarjali: 

 

1 Kaj je kompost? 

Na vprašanje je pravilno odgovorilo 72 (96 %) učencev, vendar se odgovori niso 

statistično značilno izboljšali glede na preverjanje znanja pred uvedbo pristopa 

poučevanja (χ2(4, N = 75) = 0,02, p = 0,99).  

 

2 Poimenuj odpadke in jih pravilno razvrsti. 

Nalogo je pravilno rešilo 39 (52 %) učencev, vendar se odgovori niso statistično 

značilno izboljšali glede na preverjanje znanja pred uvedbo pristopa poučevanja  

(χ2(2, N = 75) = 1,12, p = 0,44). 

 

3 S črtami smiselno poveži opise v prvem stolpcu z ustreznimi oznakami v  

drugem stolpcu.  

62 (83 %) učencev je pravilno povezalo opise prvega stolpca z oznakami drugega 

stolpca in so statistično značilno izboljšali rezultat glede na preverjanje znanja pred 

uvedbo pristopa poučevanja (χ2(4, N = 75) = 8,52, p = 0,05, η2 = 0,69). Rezultati 

mere velikosti učinka pri tej nalogi kažejo, da je razlika med preizkusom znanja 

pred izvedbo s pristopom poučevanja OVLU in po njem srednje velika.  

 

4 Količina porabljene vode štiričlanske družine v enem dnevu.  

4a Za katero dejavnost porabimo največ vode?  

65 (87 %) učencev je ustrezno izračunalo porabo vode štiričlanske družine v enem 

dnevu in napisalo, za katero dejavnost se porabi največ vode. Razlika v številu 
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pravilnih odovorov pred poučevanjem in po njem je statistično značilna  

(χ2 (3, N = 75) = 4,90, p = 0,04, η2 = 0,47). Rezultati mere velikosti učinka pri tej 

nalogi kažejo, da je razlika med preizkusom znanja pred izvedbo s pristopom 

poučevanja OVLU in po njem srednje velika. 

 

4b Kako lahko sam prispevaš k manjši porabi vode?  

63 (84 %) učencev je podalo primeren način lastnega prispevka k zmanjšanju 

porabe vode. Razlika v številu pravilnih odgovorov pred poučevanjem in po njem 

je statistično značilna (χ2(1, N = 75) = 3,56, p = 0,05, η2 = 0,41). Rezultati mere 

velikosti učinka pri tej nalogi kažejo, da je razlika med preizkusom znanja pred 

izvedbo s pristopom poučevanja OVLU in po njem srednje velika. 

 

5 Pojasni, kaj je divje odlagališče?  

65 (87 %) učencevje pravilno pojasnilo, kaj je divje odlagališče, rezultat je glede 

na preizkus znanja pred poučevanjem statistično značilen (χ2(4, N = 75) = 0,68,  
p = 0,05, η2 ≤ 0,01). Rezultati mere velikosti učinka pri tej nalogi kažejo, da je 

razlika med preizkusom znanja pred izvedbo s pristopom poučevanja OVLU in po 

njem neznatna. 

 

V eksperimentalni skupini je statistično značilna sprememba v znanju, glede na 

začetno stanje, pri tretji, četrti in peti nalogi (χ2(4, N = 75) = 0,65, p ≤ 0,05) . Prav tako 

je statistično značilna sprememba v celotnem preizkusu znanja.  

V kontrolni skupini je 54 (69 %) učencev po poučevanju pravilno rešilo 3. nalogo, kar 

je glede na predhodno stanje statistično značilno (χ2(4, N = 78) = 8,56, p ≤ 0,05,  

η2 = 0,51). Rezultati mere velikosti učinka pri tej nalogi kažejo, da je razlika med 

preizkusom znanja pred izvedbo s pristopom poučevanja OVLU in po njem srednje 

velika. Učenci kontrolne skupine po poučevanju ostalih nalog niso statistično značilno 

bolje reševali (p ≤ 0,09).  

Iz rezultatov preizkusa znanja iz okoljske umetnosti (PZLIK) (Preglednica 29) je 

razvidno, da so učenci obeh skupin podobno odgovarjali pred poučevanjem.  
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Preglednica 29: Razporeditev odgovorov pri posamezni fotografiji PZLIK glede na skupino pred 

poučevanjem in po njem 

  
Pred poučevanjem Po poučevanju 

Fotografija 
Ponujeni 

odgovori 

Eksperimentalna Kontrolna Eksperimentalna Kontrolna 

f % f % f % f % 

 1 (Tim in Sue) 

Smeti 67 90 63 82 12 16 67 86 

Umetnost32 7 10 14 18 56 75 11 14 

Narava 0 0 0 0 7 9 0 0 

 2 (Kitty) 

Smeti 10 14 3 4 0 0 12 15 

Umetnost  61 85 68 96 75 100 66 85 

Narava 1 1 0 0 0 0 0 0 

 3 (Monet) 

Smeti 24 34 10 16 11 15 21 27 

Umetnost  37 53 43 68 49 65 48 61 

Narava 9 13 10 16 15 20 9 12 

 4 (V gozdu) 

Smeti 16 23 9 13 0 0 25 32 

Umetnost  14 20 18 25 75 100 19 24 

Narava 39 57 45 63 0 0 34 44 

 5 (Roboti) 

Smeti 24 32 20 26 0 0 27 35 

Umetnost 50 67 56 74 74 99 51 65 

Narava 0 0 0 0 1 1 0 0 

 6 (smeti) 

Smeti 73 99 78 100 74 99 76 97 

Umetnost 1 1 0 0 1 1 1 1 

Narava 0 0 0 0 0 0 1 1 

 7 (Vik Muniz) 

Smeti 26 37 14 22 1 1 33 42 

Umetnost  45 63 51 79 74 99 45 58 

Narava 0 0 0 0 0 0 0 0 

 8 (Pločevinke) 

Smeti 51 69 42 58 5 6 53 68 

Umetnost  23 31 31 43 70 94 25 32 

Narava 0 0 0 0 0 0 0 0 

 9 (Narava) 

Smeti 1 1 0 0 0 0 0 0 

Umetnost 1 1 1 1 1 1 2 3 

Narava 73 97 77 99 74 99 76 97 

 

Učenci eksperimentalne skupine so na preizkusu po poučevanju pokazali boljše 

poznavanje okoljske umetnosti. 

Pri prvi nalogi je predstavljeno likovno delo, označeno kot Tim in Sue, v katerem je 

v ospredju kup odpadkov v galeriji, ki pa zaradi osvetlitve na steno mečejo senco para, 

ki pije in kadi. 12 (16 %) učencev eksperimentalne skupine je po poučevanju izbralo 

pravilni odgovor, enako tudi 11 (14 %) učencev kontrolne skupine.  

                                                           
32 Termin umetnost se v anketi uporablja kot umetniško delo (ang. Artwork), pri čemer termin nakazuje na to, 

da je na fotografiji nekaj, kar je ustvaril umetnik. 
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V drugi nalogi je bilo predstavljeno likovno delo, označeno kot Kitty, ki predstavlja 

junakinjo risanega filma. Vseh 75 (100 %) učencev eksperimentalne skupine je po 

poučevanju izbralo ustrezen odgovor, v kontrolni skupini pa 66 (85 %) učencev. 

V tretji nalogi je bilo predstavljeno likovno delo, ki spominja na znano sliko Japonski 

most Claudea Moneta, izdelano iz odpadkov. 49 (65 %) učencev eksperimentalne 

skupine je po izobraževanju izbralo pravilni odgovor, v kontrolni skupini pa 48 (61 %) 

učencev. 

Četrta fotografija prikazuje kupe odpadkov v gozdu, ki so v resnici ostanki zrušenih 

stolpnic dvojčkov New Yorka (V gozdu). Vseh 75 (100 %) učencev eksperimentalne 

skupine in 19 (24 %) učencev kontrolne skupine je po poučevanju ustrezno odgovorilo. 

Peta fotografija (Roboti) prikazuje kiparsko delo umetnice Ha Schult. Po poučevanju 

je pravilno odgovorilo 74 (99 %) učencev eksperimentalne skupine in 51( 65 %) učencev 

kontrolne skupine. 

Šesta fotografija (Smeti) prikazuje kup odpadkov v galeriji, kar je po poučevanju 

pravilno prepoznalo 74 (99 %) učencev eksperimentalne skupine in 76 (97 %) učencev 

kontrolne skupine. 

Sedma fotografija prikazuje umetniško delo Vika Muniza, izdelano na odlagališču 

odpadkov v Braziliji. Po poučevanju je ustrezni odgovor izbralo 74 (99 %) učencev 

eksperimentalne skupine in 45 (58 %) kontrolne skupine. 

Osma fotografija v ospredju prikazuje na mizo odložene odrabljene pločevinke, ki 

zaradi osvetlitve na steno mečejo senco mesta. Po poučevanju je delo kot umetniško 

prepoznalo 70 (94 %) učencev eksperimentalne skupine in 25 (32 %) učencev kontrolne 

skupine. 

Deveta fotografija prikazuje čisto in neokrnjeno naravo, kar je po poučevanju pravilno 

izbralo 77 (99 %) učencev eksperimentalne skupine in 76 (97 %) učencev kontrolne 

skupine. 
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S χ2 preizkusom so bile preverjene povezave v odgovorih med obema preizkusoma, 

pred poučevanjem in po njem znotraj posamezne skupine (Eksperimentalna in kontrolna) 

(Preglednica 30).  

 

Preglednica 30: χ2 preizkus za likovna dela okoljske umetnosti pred poučevanjem in po njem glede na 

skupino 
  

 Skupina 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

 χ2 

η2 

χ2 

η2 Okoljska umetnost χ2 df 2p χ2 df 2p 

1 Tim in Sue 0,56 1 0,45 -- 1,24 2 0,54 -- 

2 Kitty  0,72 2 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0,51 2 0,77 -- 

3 Monet 4,65 4 0,35 -- 1,97 6 0,92 -- 

4 V gozdu 0,73 2 ≤ 0,001 ≤ 0,001 7,86 6 0,25 -- 

        5      Roboti 5,33 2 0,05 0,53 0,49 1 0,49 -- 

6 Smeti  6,34 1 0,01 -- 0,01 1 0,91 -- 

7 Vik Muniz 38,49 2 ≤ 0,001 2,03 2,99 2 0,22 -- 

8 Pločevinke 0,72 2 ≤ 0,001 ≤ 0,001 4,04 2 0,13 -- 

9 Narava 0,59 2 0,44 -- 0,03 2 0,99 -- 

 

Učenci eksperimentalne skupine so statistično značilno izboljšali poznavanje okoljske 

umetnosti v preverjanju znanja likovnih vsebin (PZLIK) po poučevanju pri drugi 

fotografiji (Kitty) (χ2(1, N = 75) = 0,72, 2p ≤ 0,001, η2 ≤ 0,01), pri četrti fotografiji (V 

gozdu) (χ2(2, N = 75) = 0,73, 2p ≤ 0,001, η2 ≤ 0,01), pri peti fotografiji (Roboti)  

(χ2(2, N = 75) = 5,33, 2p = 0,05, η2 = 0,53), pri sedmi fotografiji (Vik Muniz)  

(χ2(2, N = 75) = 38,49, 2p ≤ 0,001, η2 = 0,83) in pri osmi fotografiji (Pločevinke)  

(χ2(2, N = 75) = 0,72, 2p ≤ 0,001, η2 ≤ 0,01).  

Učenci kontrolne skupine po poučevanju niso statistično značilno izboljšali 

poznavanja okoljske umetnosti. 
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V Preglednici 31 so ob piktogramih zapisani ponujeni odgovori, med katerimi so 

učenci lahko izbirali in njihovi odgovori. Pravilen odgovor je na sivi podlagi. 

Preglednica 31: Razporeditev odgovorov učencev pri posameznem piktogramu PZLIK glede na skupino pred 

poučevanjem in po njem 

 

 

Pred poučevanjem Po poučevanju 

Eksperimentalna Kontrolna Eksperimentalna Kontrolna 

Piktogram 
Ponujeni 

odgovori 
f % % f f % f % 

 
1 

Znak za 

recikliranje 

stekla 

13 25 11 24 1 1 6 8 

Znak za 

reciklirano 

plastiko 

28 54 26 58 1 1 3 4 

Znak za 

recikliran 

aluminij 

3 6 2 4 1 1 5 6 

Zelena pika 8 15 6 13 71 97 64 82 

 
2 

Znak za 

recikliranje 

stekla 

54 82 58 89 67 89 59 78 

Znak za 

reciklirano 

plastiko 

11 17 5 8 4 5 6 8 

Znak za 

recikliran 

aluminij 

1 2 2 3 4 5 4 5 

Zelena pika 0 0 0 0 0 0 7 9 

 
3 

Znak za 

recikliranje 

stekla 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Znak za 

reciklirano 

plastiko 

2 3 2 4 1 1 3 4 

Znak za 

recikliran 

aluminij 

57 97 52 95 74 99 73 95 

Zelena pika 0 0 1 2 0 0 0 0 

 
4 

Znak za 

recikliranje 

stekla 

5 9 8 22 0 0 15 19 

Znak za 

reciklirano 

plastiko 

30 57 21 57 75 100 39 50 

Znak za 

recikliran 

aluminij 

8 15 1 3 0 0 13 17 

Zelena pika 10 19 7 19 0 0 11 14 

 

Učenci eksperimentalne skupine so v preverjanju poznavanja piktogramov po 

poučevanju pravilneje odgovarjali, čeprav so tudi učenci kontrolne skupine po 

poučevanju dvignili nivo poznavanja piktogramov. 

 

 



 

Finale, Rock. Spodbujanje okoljske ozaveščenosti z likovno umetnostjo 

                 Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2021 

 

 

142 

 

                 D
o

k
to

rsk
a d

isertacija. L
ju

b
ljan

a, U
n

iv
erza

 v
 L

ju
b
ljan

i, P
ed

ag
o

šk
a fak

u
lteta, 2

0
2

1
 

  

Izveden je bil χ2 preizkus odgovorov učencev pred poučevanjem in po njem 

(Preglednica 32).  

 

Preglednica 32: χ2 preizkus za odgovore učencev glede piktogramov pred poučevanjem in po njem glede na 

skupino 
  Skupina 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

 χ2 

η2 

χ2 

η2 Piktogram χ2 df 2p χ2 df 2p 

1 Zelena pika 8,34 6 0,01 0,69 7,39 12 0,83 -- 

2 Znak za 

recikliranje stekla  
0,46 2 0,80 -- 1,30 8 1,00 -- 

3 Znak za recikliran 
aluminij 

13,49 2 ≤ 0,001 0,92 0,14 4 1,00 -- 

4 Znak za reciklirano 

plastiko 
1,59 6 0,04 0,23 6,31 12 1,00 -- 

 

Odgovori učencev eksperimentalne skupine so statistično značilni pri treh od štirih 

piktogramov, odgovori učencev kontrolne skupine pa niso statistično značilni za noben 

piktogram.  

Statistična analiza odgovorov obeh preizkusov znanj (PZOKOL in PZLIK) je 

pokazala, da so učenci eksperimentalne skupine po poučevanju pokazali znanje, ki je 

statistično značilno za naslednje piktograme: (1) zelena pika (χ2(6, N = 75) = 8,34,  

2p = 0,01, η2 = 0,69), (2) znak za recikliran aluminij (χ2(2, N= 75) = 13,49, 2p ≤ 0,001, 

η2 = 0,92) in (4) znak za reciklirano plastiko (χ2(6, N = 75) = 1,59, 2p = 0,04, η2 = 0,33).  

Učenci kontrolne skupine pa po poučevanju niso statistično značilno dvignili stopnje 

znanja. 

 

Pristop poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na usvojeno znanje. 
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3.1.2 Razlike med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine v odnosu 

in vedênju do okolja in v okoljski ozaveščenosti  
 

Z učenci eksperimentalne in kontrolne skupine je bila izvedena anketa, sestavljena iz 

dveh delov. Vsebovala je 8 vprašanj in 52 trditev. V prvem delu ankete so bili učenci 

vprašani po najbolj priljubljenem predmetu, načinu bivanja in prihoda v šolo, po čistilnih 

akcijah, ki so se jih udeleževali, o ločevanju odpadkov doma in kateri odpadki sodijo 

med nevarne. Ta del ankete se po izvedenm pristopu OVLU poučevanja ni ponovil.  

 

Prvo vprašanje prvega dela ankete je imelo namen ugotoviti priljubljenost posameznih 

predmetov pri učencih (Preglednica 33).  

 

Preglednica 33: Razvrstitev predmetov po priljubljenosti (N = 154). 

 

Predmet f % 

Razvrstitev 

priljubljenosti 

posameznega 

predmeta 

Športna 

vzgoja 
65 42 1 

Likovna 

umetnost 
30 20 2 

Matematika 24 16 3 

Slovenski 

jezik 
11 7 4 

Angleški 

jezik 
10 7 5 

Naravoslovje 

in tehnika 
6 4 6 

Glasbena 

umetnost 
5 3 7 

Družba 3 1 8 

Skupaj 154 100  

 

Predmetom so pripisali ocene od 1 (najbolj všeč) do 8 (najmanj všeč). Med 

ponujenimi šolskimi predmeti: slovenski jezik, angleški jezik, matematika, družba, 

naravoslovje in tehnika, likovna umetnost, glasbena umetnost in športna vzgoja, je 

najbolj priljubljena športna vzgoja, saj jo je na prvo mesto postavilo 65 (42%) učencev, 

najmanj pa družba, ki sta jo na prvo mesto postavila le dva učenca (1 %). Med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine ni bistvenih razlik. V Preglednici 30 so prikazani 

rezultati za vse učence (N = 154). 
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Pri drugem vprašanju so učenci odgovarjali o svojem bivanju in prihodu v šolo 

(Preglednica 34).  

 

Preglednica 34: Bivanje in prihod učencev v šolo (N = 154). 

 

Vprašanje 

Ponujeni 

odgovori 

Skupina 

Eksperimentalna Kontrolna 

f % f % 

Kje živiš? V enodružinski hiši 54 72 58 75 

V večdružinski hiši 15 20 12 15 

V bloku 6 8 8 10 

 Skupaj 75 100 78 100 

      

Kako 

največkrat 

prideš v šolo? 

Peš 11 15 10 13 

S kolesom 0 0 0 0 

S šolskim avtobusom 28 37 31 40 

Starši me pripeljejo 36 48 37 47 

 Skupaj 75 100 78 100 

 

Večina učencev živi v enodružinski hiši (72,0 % eksperimentalna, 74,4 % kontrolna 

skupina) in jih v šolo najpogosteje pripeljejo starši (48,0 % eksperimentalna, 47,4 % 

kontrolna skupina). 

 

V tretjem vprašanju so učenci odgovarjali glede udeležbe v čistilnih in/ali zbiralnih 

akcijah, v katerih so sodelovali v zadnjem letu (Preglednica 35).  

 

Preglednica 35: Udeležba na čistilnih in zbiralnih akcijah (N = 154). 

 
 Skupina 

 Eksperimentalna Kontrolna 

 Ponujeni odgovori f % f % 

Lokalna akcija čiščenja 

okolja 
12 16 13 17 

Očistimo Slovenijo v 

enem dnevu 
2 3 4 5 

Zbiranje starega papirja v 

šoli 
43 57 68 87 

Akcij se ne udeležujem 24 32 8 10 

 

Nobene čistilne akcije se ni udeležilo 24 % učencev eksperimentalne in 8 % učencev 

kontrolne skupine.   
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V četrtem vprašanju so bili učenci povprašani, ali imajo doma koše za ločeno zbiranje 

odpadkov in ali odpadke ločujejo (Preglednica 36).  

 

Preglednica 36: Posedovanje košev za ločeno zbiranje odpadkov in ločevanje odpadkov (N = 154). 

 

Vprašanje 

 Skupina 

 Eksperimentalna Kontrolna 

Ponujeni 

odgovori f % f % 

Ali imate 

doma koše 

za ločeno 

zbiranje 

odpadkov? 

Da 67 89 70 90 

Ne 5 7 4 5 

Manjkajoči 3 4 4 5 

Skupaj 75 100 78 100 

      

Ali doma 

ločeno 

zbirate 

odpadke? 

Da 67 89 74 95 

Ne 0 0 0 0 

Manjkajoči 8 11 4 5 

Skupaj 75 100 78 100 

 

Pri učencih, ki doma ločeno zbirajo odpadke (89 % eksperimentalna in 90 % kontrolna 

skupina), imajo doma koše za ločeno zbiranje odpadkov. 

 

V petem vprašanju so bili učenci vprašani, katere od navedenih odpadkov zbirajo 

ločeno (Preglednica 37). Učenci so lahko izbrali enega ali vse ponujene odgovore. 

 

Preglednica 37: Ločeno zbiranje odpadkov (N = 154). 

 

 Skupina 

 Eksperimentalna Kontrolna 

Ponujeni odgovori f % f % 

Papir. 53 76 54 75 

Embalažo. 61 87 66 92 

Nevarne odpadke. 17 24 18 25 

Organske odpadke. 41 59 41 57 

 

 

Med vsemi odpadki ločeno zberejo največ papirja (76 % v eksperimentalni skupini in 

75 % v kontrolni skupini), embalaže (87 % v eksperimentalni skupini in 92 % v kontrolni 

skupini), organskih in nevarnih odpadkov (baterije, masti, čistila in zdravila) pa najmanj 

(24% v eksperimentalni skupini in 25% v kontrolni skupini). Učenci eskperimentalne 

skupine, ki so izbrali ponujeni odgovor papir, so v 85 % izbrali tudi odgovor embalažo. 

V kontrolni skupini pa je to kombinacijo izbralo 87 % učencev. Organski odpadki so v 
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kombinaciji ponujenih odgovorov redkeje izbrani. V eksperimentalni skupini je samo 29 

% učencev poleg papirja in embalaže izbralo tudi organske odpadke, v kontrolni skupini 

je bilo takih učencev 32 %. 

 

V šestem vprašanju so učenci ugotavljali, kateri med naštetimi odpadki sodijo med 

nevarne (Preglednica 38). Učenci so lahko izbrali le enega ali pa vse ponujene odgovore. 

 

Preglednica 38: Kateri odpadki, izmed ponujenih, sodijo med nevarne? (N = 154). 

 

 Skupina 

 
Eksperimentalna Kontrolna 

Ponujeni odgovori f % f % 

Papir. 3 4 1 1 

Plastika. 2 3 9 12 

Zdravila in 

kemikalije. 
61 81 68 87 

Organski odpadki. 12 16 19 24 

Olja in masti. 37 49 49 63 

 

 

Najpogosteje so učenci eksperimentalne skupine izbrali kombinacijo zdravila in 

kemikalije ter olja in masti, takih je bilo 78 %, v kontrolni skupini pa 74 %. V 

kombinacijo odgovorov je bil v eksperimentalni skupini v 3 % in v kontrolni skupini  

2 % dodan tudi papir.  

 

Za posamezen sklop ankete in skupen odnos je bil izveden t-preizkus enakosti 

povprečij (Preglednica 39).  
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Preglednica 39: T-preizkus enakosti povprečij za skupne spremenljivke pred poučevanjem in po njem med eksperimentalno in kontrolno skupino. 

 

 

     Pred poučevanjem Po poučevanju 

 

 

Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 
 

Levenov  

preizkus  

enakosti varianc 

T-preizkus enakosti 

povprečij 

η2 

Levenov 

preizkus  

enakosti 

varianc 

T-preizkus enakosti 

povprečij 

η2 Sklop M SD M SD  F p t SD p F p t SD p 

Odnos 

Pred 

poučevanjem 
1,27 0,84 1,27 0,84  

7,23 0,01 -0,34 75 0,49 -- 1,14 0,29 6,65 75 ≤ 0,001 0,98 
Po 

poučevanju 
1,74 0,97 1,74 0,97  

Vedênje 

Pred 

poučevanjem 
2,38 1,13 2,46 1,17  

1,88 0,17 -1,24 75 1,47 -- 8,55 ≤ 0,05 9,5 75 ≤ 0,001 0,49 
Po 

poučevanju 
2,81 0,97 2,51 1,09  

Ozaveščenost 

Pred 

poučevanjem 
3,8 3,32 1,2 0,15  

1,93 0,17 -1,56 75 0,65 -- 20,18 
≤ 

0,001 
3,44 75 ≤ 0,001 1,47 

Po 

poučevanju 
3,9 3,43 1,2 0,15  

Skupen 

odnos 

Pred 

poučevanjem 
2,48 1,76 1,64 0,72  

7,23 0,01 -0,34 75 0,73 -- 12,86 
≤ 

0,001 
4,39 75 ≤ 0,001 0,65 

Po 

poučevanju 
2,82 1,79 1,82 0,74  

 

* Pogoj (p ≥ 0,05), za izračun t-preizkusa pri statistično značilnih odgovorih ni bil izpolnjen, zato je v teh primerih upoštevana aproksimacija.  

 

Pred poučevanjem s pristopom OVLU t-preizkus enakosti povprečij pri odnosu in vedênju do okolja ter okoljski ozaveščenosti ni 

pokazal statistično značilnih razlik med skupinama. Po poučevanju pa so pri vseh sklopih statistično značilne spremembe v prid 

eksperimentalne skupine (p ≤ 0,001, 0,49 ≥ η2 ≤ 1,47).  
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3.1.2.1 Odnos do okolja 
 

V prvem sklopu drugega dela ankete so učenci podali svoj odnos do okolja. 

Opredeljevali so se do zaskrbljenosti glede onesnaževanja zraka in voda, onesnaževanja 

zaradi avtomobilskih izpustov in tovarn, globalnega segrevanja, ekstremnih vremenskih 

pojavov, nevarnih odpadkov in črnih odlagališč. 

 

Med skupinama pred izvedbo poučevanja ni pomembne razlike, v merjenju po 

poučevanju pa se pojavljajo manjša razhajanja pri posameznih trditvah. Srednje 

vrednosti eksperimentalne skupine so po poučevanju višje kot pri kontrolni skupini. Za 

trditve v anketi vezane na odnos do okolja je bil med skupinama (eksperimentalna in 

kontrolna) izveden t-preizkus enakosti povprečij trditev (Preglednica 40). 
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Preglednica 40: T-preizkus enakosti povprečij za trditve o odnosu do okolja med skupinama pred poučevanjem in po njem. 

 

 
 

ekspreimentalna 

skupina 

kontrolna 

skupina 

  Pred poučevanjem Po poučevanju 

 

   

Levenov 

preizkus 

enakosti 

varianc 

T-preizkus enakosti 

povprečij 

η2 

Levenov 

preizkus 

enakosti 

varianc 

T-preizkus enakosti 

povprečij 

η2 Trditev v anketi   M SD M SD   F p t df p F p t df p 

1 Onesnaževanje zraka. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,5 1,2 0,38 

  0,01 0,93 0,23 151 0,82 -- 1,93 0,17 0,65 151 0,51 -- 

Po poučevanju 1,6 0,82 1,5 0,86   

2 Odpadke ločujem. 

pred 

poučevanjem 
0,49 1,2 0,36 1,4 

  7,25 0,01 -1,68 151 0,1 -- 1,95 1,7 0,66 151 0,51 -- 

Po poučevanju 1,4 0,59 1,5 0,91   

3 Avtomobilski izpusti. 

Pred 

poučevanjem 
1,4 0,93 1,3 0,5 

  2,46 0,12 1,14 151 0,26 -- 17,48 ≤ 0,001 2,45 151 0,02 0,33 

Po poučevanju 1,8 1,05 1,6 0,94   

4 Onesnaževanje 

tovarn. 

Pred 

poučevanjem 
1,3 0,66 1,2 0,44 

  
2,43 0,12 1,32 151 0,19 -- 14,79 ≤ 0,001 2,02 151 0,04 0,33 

Po poučevanju 1,6 1,1 1,3 0,89 
  

5 Nevarni odpadki. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 1,05 1,1 0,32 

  7,42 0,01 1,9 151 0,06 -- 42 ≤ 0,001 3,66 151 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 1,6 1,11 1,3 0,63   

6 Globalno segrevanje. 

Pred 

poučevanjem 
1,7 0,88 1,3 0,47 

  10,69 ≤ 0,001 3,64 151 ≤ 0,001 0,49 54 ≤ 0,001 3,41 151 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 2,2 1,14 1,7 0,77   

7 Uničevanje gozda. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,57 1,2 0,38 

  0,33 0,57 0,31 151 0,76 -- 4,29 0,04 0,95 151 0,34 -- 

Po poučevanju 1,4 0,81 1,3 0,79   

8 Poplave, neurja, toča. 

Pred 

poučevanjem 
1,3 0,86 1,3 0,45 

  2,81 0,1 1,34 151 0,18 -- 19,31 ≤ 0,001 2,16 151 0,03 0,33 

Po poučevanju 1,7 1,03 1,5 0,88   

9 Suša. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 0,73 1,3 0,44 

  0,01 0,91 0,23 151 0,82 -- 10,38 0,002 1,34 151 0,18 -- 

Po poučevanju 1,6 0,88 1,5 0,95   
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Nadaljevanje Preglednice 40 

10 Črna odlagališča. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 0,72 1,2 0,39 

  0,09 0,76 0,13 151 0,89 -- 30 ≤ 0,001 2,66 151 ≤ 0,001 0,33 

Po poučevanju 1,6 0,85 1,5 0,81   

11 Aditivi za živila. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,86 1,2 0,43 

  5,43 0,02 2,01 151 0,05 -- 62 ≤ 0,001 3,61 151 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 1,7 0,99 1,5 0,76   

 
* Pogoj (p ≥ 0,05), za izračun t-preizkusa pri statistično značilnih odgovorih ni bil izpolnjen, zato je v teh primerih upoštevana aproksimacija.  
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Višje srednje vrednosti eksperimentalne skupine izstopajo predvsem pri trditvah (3) 

avtomobilski izpusti, (4) onesnaževanje tovarn, (6) globalno segrevanje, (8) poplave, 

neurja, toča in (11) aditivi za živila, kar se kaže tudi v nadaljevanju statistične obdelave 

podatkov in gre pripisati izvedenemu pristopu poučevanja. 

 

T-preizkus enakosti povprečij o odnosu do okolja med eksperimentalno in kontrolno 

skupino pred poučevanjem je pokazal statistično značilno spremembo v zaskrbljenosti 

učencev le pri trditvi (6) globalno segrevanje (t(151) ≤ 0,001, p ≤ 0,001) v prid 

eksperimentalne skupine, medtem ko je po poučevanju viden vpliv izvedenega pristopa 

in statistično značilno spremembo, v prid eksperimentalne skupine, pri trditvah (3) 

avtomobilski izpusti (t(151) = 0,02, p = 0,02), (4) onesnaževanje tovarn  

(t(151) = 0,04, p ≤ 0,001), (5) nevarni odpadki (t(151) ≤ 0,001, p ≤ 0,001), (6) globalno 

segrevanje (t(151) ≤ 0,001, p ≤ 0,001), (8) poplave, neurja, toča  

(t(151) = 0,03, p = 0,03), (11) črna odlagališča (t(151) ≤ 0,001, p ≤ 0,001) in (12) aditivi 

za živila (t(151) = 0,03, p ≤ 0,001).  

 

 

Za trditve v anketi, vezane na odnos učencev do okolja, je bil po zaključenem 

poučevanju izveden parni t-preizkus znotraj skupine (eksperimentalna in kontrolna), 

katerega pari so bili rezultati odgovorov učencev na anketna vprašanja pred poučevanjem 

in odgovorov po poučevanju (Preglednica 41). 
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Preglednica 41: Parni t-preizkus za pare odgovorov učencev na trditve o odnosu do okolja pred izvedbo pristopa in po njem znotraj skupine.  
 

  Ekspreimentalna skupina   Kontrolna skupina 

    Parni t-preizkus     Parni t-preizkus  

Trditev v anketi   M SD t df 2p η2   M SD t df 2p η2 

1 Onesnaževanje zraka. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,5 

2,86 74 ≤ 0,001 0,33 
  1,2 0,38 

1,97 77 0,05 0,33 

Po poučevanju 1,6 0,82   1,5 0,86 

2 Odpadke ločujem. 

Pred 

poučevanjem 
0,49 1,2 

1,24 74 0,22 -- 
  0,36 1,4 

2,36 77 0,02 0,32 

Po poučevanju 1,4 0,59   1,5 0,91 

3 Avtomobilski izpusti. 

Pred 

poučevanjem 
1,4 0,93 

3,51 74 ≤ 0,001 0,49 
  1,3 0,5 

0,08 77 0,94 -- 

Po poučevanju 1,8 1,05   1,6 0,94 

4 Onesnaževanje tovarn. 

Pred 

poučevanjem 
1,3 0,66 

2,88 74 ≤ 0,001 0,33 
  1,2 0,44 

0,01 77 1 -- 

Po poučevanju 1,6 1,1   1,3 0,89 

5 Nevarni odpadki. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 1,05 

4,03 74 ≤ 0,001 0,65 
  1,1 0,32 

-1,52 77 0,13 -- 

Po poučevanju 1,6 1,11   1,3 0,63 

6 Globalno segrevanje. 

Pred 

poučevanjem 
1,7 0,88 

6,26 74 ≤ 0,001 0,98 
  1,3 0,47 

-0,11 77 0,92 -- 

Po poučevanju 2,2 1,14   1,7 0,77 

7 Uničevanje gozda. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,57 

1,94 74 0,06 -- 
  1,2 0,38 

0,87 77 0,39 -- 

Po poučevanju 1,4 0,81   1,3 0,79 

8 Poplave, neurja, toča. 

Pred 

poučevanjem 
1,3 0,86 

3,31 74 ≤ 0,001 0,49 
  1,3 0,45 

-0,09 77 0,93 -- 

Po poučevanju 1,7 1,03   1,5 0,88 

9 Suša. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 0,73 

2,79 74 0,01 0,33 
  1,3 0,44 

0,94 77 0,35 -- 

Po poučevanju 1,6 0,88   1,5 0,95 
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10 Črna odlagališča. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 0,72 

2,63 74 0,01 0,33 
  1,2 0,39 

0,3 77 0,77 -- 

Po poučevanju 1,6 0,85   1,5 0,81 

11 Aditivi za živila. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,86 

4,42 74 ≤ 0,001 0,65 
  1,2 0,43 

-0,94 77 0,35 -- 

Po poučevanju 1,7 0,99   1,5 0,76 
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Učenci eksperimentalne skupine so statistično značilno spremenili odnos do okolja 

pri devetih od enajstih trditev. Sprememba v odnosu do okolja ni statistično značilna le 

pri zaskrbljenosti glede (2) ločevanja odpadkov (2p = 0,22) in (7) uničevanja gozda  

(2p = 0,06), pri ostalih devetih trditvah pa je sprememba statistično značilna.  

Učenci kontrolne skupine pa so statistično značilno spremenili odnos do okolja samo 

pri zaskrbljenosti glede (1) onesnaževanja zraka (2p = 0,05) in (2) ločevanju odpadkov 

(2p = 0,02). 

 

Za spremenljivko skupen odnos do okolja je bil prav tako izveden parni t-preizkus, ki 

je primerjal rezultate odgovorov učencev, glede na skupino, pred poučevanjem s 

pristopom in po njem. Vidna je statistično značilna sprememba v odnosu do okolja 

učencev eksperimentalne skupine (2p ≤ 0,001), medtem ko učenci kontrolne skupine 

odnosa do okolja niso spremenili statistično značilno (2p = 0,06). 

 

 

3.1.2.2 Vedênje do okolja  
 

V drugem sklopu drugega dela ankete so se učenci opredelili do trditev, ki odražajo 

njihovo vedênje do okolja. Ugotovitve se navezujejo na pobiranje smeti, ločevanje 

odpadkov, uporabo embalaže, uporabo prevoznih sredstev, udeležbo v čistilnih akcijah, 

pogovore o okoljski problematiki, potrošništvu in varčevanju z elektriko in vodo.  

Srednje vrednosti odgovorov eksperimentalne in kontrolne skupine so po poučevanju 

višje glede na vrednosti pred poučevanjem (Preglednica 42).  
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Preglednica 42: T-preizkus enakosti povprečij za trditve o vedênju do okolja med skupinama pred poučevanjem in po njem. 

 

  

Ekspreimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

  Pred poučevanjem Po poučevanju 

  

  

Levenov 

preizkus 

enakosti 

varianc  

T-preizkus 

enakosti 

povprečij 

η2 

Levenov 

preizkus 

enakosti 

varianc  

T-preizkus enakosti 

povprečij 

η2 Trditev v anketi   M SD M SD   F P t df p F P t df p 

1Poberem smeti, ki ležijo na 

tleh. 

Pred 

poučevanjem 
2,4 1,07 2,3 1,07 

  0,03 0,85 -1,71 151 0,09 -- 2,19 0,14 -2,14 151 0,03 0,33 

Po poučevanju 2,8 0,91 2,5 1,07   

2 Odpadke ločujem. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 0,74 1,3 0,64 

  0,04 0,85 -0,15 151 0,88 -- 2,72 0,1 -0,71 151 0,05 ≤ 0,001 

Po poučevanju 1,5 0,53 1,3 1,18   

3 Starši uporabljajo plastične 

vrečke namesto papirnatih. 

Pred 

poučevanjem 
2,8 1,3 2,6 1,2 

  0,59 0,44 -0,94 151 0,35 -- 1,26 0,26 2,09 151 0,04 0,33 

Po poučevanju 3,2 1,18 2,8 1,18   

4 Hodim. se vozim s kolesom 

ali uporabljam javni prevoz, 

namesto da me vozijo starši. 

Pred 

poučevanjem 
2,3 1,18 2,7 1,22 

  
0,53 0,47 -0,47 151 0,64 -- 9,94 0,002 -1,37 151 0,17 -- 

Po poučevanju 2,7 1,44 2,7 1,13 
  

5 Udeležujem se javnih čistilnih 

akcij. 

Pred 

poučevanjem 
2,8 1,34 3 1,36 

  1,15 0,28 0,57 151 0,57 -- 21,21 ≤ 0,001 -1,14 151 0,26 -- 

Po poučevanju 3 1 2,9 1,19   

6 S sošolci se pogovarjam o 

okoljskih problemih in smeteh. 

Pred 

poučevanjem 
2,9 1,28 3,1 1,15 

  0,5 0,48 -0,86 151 0,39 -- 1,68 0,2 -2,2 151 0,03 0,33 

Po poučevanju 3,4 1,12 3,3 1,2   

7 Starši mi vedno kupijo nove 

obleke, rabljenih ne nosim. 

Pred 

poučevanjem 
3,5 1,21 3,1 1,31 

  7,23 0,01 -0,34 151 0,73 -- 1,5 0,22 0,67 151 0,51 -- 

Po poučevanju 3,6 1,07 3,5 0,96   

8 V gozdu in gorah dam 

odpadke v nahrbtnik. 

Pred 

poučevanjem 
1,5 0,68 1,4 1,03 

  1,88 0,17 -1,24 151 0,22 -- 3,76 0,05 0,88 151 0,38 -- 

Po poučevanju 1,7 0,57 1,6 1,1   

9 Gledam TV oddaje, ki se 

ukvarjajo z okoljskimi problemi. 

Pred 

poučevanjem 
2,8 1,22 2,8 1,24 

  1,93 0,17 -1,56 151 0,12 -- 2,14 0,15 -1,2 151 0,23 
-- 

Po poučevanju 3,2 1,13 2,9 1,15   
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Nadaljevanje Preglednice 42 

10 Ugašam luči in elektronske 

naprave, ki niso v uporabi. 

Pred 

poučevanjem 
1,7 0,94 2 1,11 

  0,03 0,87 1,14 151 0,26 -- 5,39 0,02 0,18 151 0,86 -- 

Po poučevanju 1,9 0,69 1,8 0,95   

11 Trudim se varčevati z vodo. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,95 1,6 0,98 

  0,79 0,38 -0,39 151 0,7 -- 4,16 0,04 -0,61 151 0,54 -- 

Po poučevanju 1,7 0,68 1,6 0,77   

12 Če lahko izbiram med 

tuširanjem in kopanjem, raje 

izberem tuširanje. 

Pred 

poučevanjem 
3,3 1,43 3,4 1,33 

  
3,7 0,06 0,52 151 0,61 -- 30,33 ≤ 0,001 -3 151 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 3,9 0,89 3,3 1,16 
  

13 Najprej se odločim. kaj bom 

vzel/a iz hladilnika, šele nato ga 

odprem. 

Pred 

poučevanjem 
2,1 1,14 2,3 1,29 

  
1,14 0,29 0,51 151 0,61 -- 0,2 0,66 -5,2 151 ≤ 0,001 0,81 

Po poučevanju 3,1 1,22 2,2 1,19 
  

14 Pretehtam negativni vpliv 

izdelka na okolje, preden ga 

kupim. 

Pred 

poučevanjem 
2,9 1,38 2,9 1,43 

  
7,47 0,01 0,94 151 0,35 -- 1,68 0,2 -3,86 151 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 3,7 1,13 2,8 1,06 
  

 

* Pogoj (p ≥ 0,05), za izračun t-preizkusa pri statistično značilnih odgovorih ni bil izpolnjen, zato je v teh primerih upoštevana aproksimacija.  
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Srednje vrednosti eksperimentalne skupine so pri merjenju po poučevanju višje kot 

pri kontrolni skupini, kar kaže na boljše vedênje do okolja.  

S t-preizkusom enakosti povprečij za vedênje do okolja je bila preverjena statistična 

značilnost v vedênju do okolja med eksperimentalno in kontrolno skupino pred 

poučevanjem in po njem. Statistično značilna razlika med skupinama je nastala pri 

vprašanjih (1) (t(151) = -2,14, p = 0,03, η2 = 0,33), ki ima srednje velik učinek, (2) (t(151) 

= -0,71, p = 0,05, η2 ≤ 0,001) z neznatno velikostjo učinka, (3) (t(151) = 2,09,  

p = 0,04, η2 = 0,33) s srednje velikim učinkom, (6) (t(151) = -2,2, p = 0,03, η2 = 0,33) s 

srednje velikim učinkom, (12) (t(151) = -3,0, p ≤ 0,001, η2 = 0,49) s srednje velikim 

učinkom, (13) (t(151) = -5,2, p ≤ 0,001, η2 = 0,81) z močnim učinkom,  

(14) (t(151) = -3,86, p ≤ 0,001, η2 = 0,49) s srednje velikim učinkom in pri skupni 

spremenljivki skupno vedenje (t(151) = -3,02, p ≤ 0,001, η2 = 0,49) prav tako s srednje 

velikim učinkom.  
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Parni t-preizkus odgovorov za trditve v anketi o vedênju do okolja znotraj posamezne skupine (eksperimentalna in kontrolna) je 

primerjal odgovore učencev na ista vprašanja pred poučevanjem in po njem (Preglednica 43). 

 

Preglednica 43: Parni t-preizkus za pare odgovorov učencev na trditve o vedênju do okolja pred izvedbo pristopa in po njem znotraj skupine.  

 

  Ekspreimentalna skupina   Kontrolna skupina 

    Parni t-preizkus     Parni t-preizkus  

Trditev v anketi   M SD t df 2p η2   M SD t df 2p η2 

1Poberem smeti, ki ležijo na tleh. 

Pred 

poučevanjem 
2,4 1,07 

-3,4 74 ≤ 0,001 0,49 
  2,3 1,07 

152 77 0,13 -- 

Po poučevanju 2,8 0,91   2,5 1,07 

2 Odpadke ločujem. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 0,74 

-2,35 74 0,02 0,33 
  1,3 0,64 

0,07 77 0,95 -- 

Po poučevanju 1,5 0,53   1,3 1,18 

3 Starši uporabljajo plastične vrečke 

namesto papirnatih. 

Pred 

poučevanjem 
2,8 1,3 

-0,06 74 0,05 ≤ 0,001 
  2,6 1,2 

2,01 77 0,15 -- 

Po poučevanju 3,2 1,18   2,8 1,18 

4 Hodim. se vozim s kolesom ali 

uporabljam javni prevoz, namesto da 

me vozijo starši. 

Pred 

poučevanjem 
2,3 1,18 

0,82 74 0,42 -- 
  2,7 1,22 

1,22 77 0,23 -- 

Po poučevanju 2,7 1,44   2,7 1,13 

5 Udeležujem se javnih čistilnih 

akcij. 

Pred 

poučevanjem 
2,8 1,34 

-1,21 74 0,23 -- 
  3 1,36 

1,96 77 0,06 -- 

Po poučevanju 3 1   2,9 1,19 

6 S sošolci se pogovarjam o 

okoljskih problemih in smeteh. 

Pred 

poučevanjem 
2,9 1,28 

-1,15 74 0,05 0,16 
  3,1 1,15 

-0,08 77 0,94 -- 

Po poučevanju 3,4 1,12   3,3 1,2 

7 Starši mi vedno kupijo nove 

obleke, rabljenih ne nosim. 

Pred 

poučevanjem 
3,5 1,21 

1,52 74 0,13 -- 
  3,1 1,31 

2,5 77 0,02 0,33 

Po poučevanju 3,6 1,07   3,5 0,96 

8 V gozdu in gorah dam odpadke v 

nahrbtnik. 

Pred 

poučevanjem 
1,5 0,68 

-0,91 74 0,36 -- 
  1,4 1,03 

1,85 77 0,07 -- 

Po poučevanju 1,7 0,57   1,6 1,1 
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Nadaljevanje Preglednice 43 

9 Gledam TV oddaje, ki se ukvarjajo 

z okoljskimi problemi. 

Pred 

poučevanjem 
2,8 1,22 

2,24 74 0,03 0,33 
  2,8 1,24 

1,16 77 0,25 -- 

Po poučevanju 3,2 1,13   2,9 1,15 

10 Ugašam luči in elektronske 

naprave, ki niso v uporabi. 

Pred 

poučevanjem 
1,7 0,94 

-0,62 74 0,54 -- 
  2 1,11 

0,72 77 0,47 -- 

Po poučevanju 1,9 0,69   1,8 0,95 

11 Trudim se varčevati z vodo. Pred 

poučevanjem 
1,2 0,95 

-2,43 74 0,02 0,33 
  1,6 0,98 

-0,29 77 0,78 -- 

Po poučevanju 1,7 0,68   1,6 0,77 

12 Če lahko izbiram med tuširanjem 

in kopanjem. raje izberem tuširanje. 

Pred 

poučevanjem 
3,3 1,43 

-3,98 74 ≤ 0,001 0,49 
  3,4 1,33 

0,35 77 0,72 -- 

Po poučevanju 3,9 0,89   3,3 1,16 

13 Najprej se odločim. kaj bom 

vzel/a iz hladilnika, šele nato ga 

odprem. 

Pred 

poučevanjem 
2,1 1,14 

-3,48 74 ≤ 0,001 0,49 
  2,3 1,29 

-0,68 77 0,5 -- 

Po poučevanju 3,1 1,22   2,2 1,19 

14 Pretehtam negativni vpliv izdelka 

na okolje, preden ga kupim. 

Pred 

poučevanjem 
2,9 1,38 

-2,63 74 0,01 0,33 
  2,9 1,43 

-0,98 77 0,33 -- 

Po poučevanju 3,7 1,13   2,8 1,06 
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Pred poučevanjem za nobeno trditev ne velja statistična značilnost, po poučevanju pa 

je bila ugotovljena statistično značilna sprememba v vedênju do okolja med 

eksperimentalno in kontrolno skupino pri šestih od štirinajstih trditev, in sicer: (1) 

poberem smeti, ki ležijo na tleh (2p = 0,03), (2) odpadke ločujem (2p = 0,05), (3) starši 

uporabljajo plastične vrečke namesto papirnatih (2p = 0,04), (6) s sošolci se pogovarjam 

o okoljskih problemih in smeteh (2p = 0,03), (12) če lahko izbiram med tuširanjem in 

kopanjem, raje izberem tuširanje (2p ≤ 0,001), (13) najprej se odločim , kaj bom vzel/a 

iz hladilnika, šele nato ga odprem (2p ≤ 0,001) in (14) pretehtam negativni vpliv izdelka 

na okolje, preden ga kupim (2p ≤ 0,001). Sprememba v vedênju gre v prid 

eksperimentalne skupine, kar je potrdil tudi parni t-preizkus. 

 

V eksperimentalni skupini je pri devetih od štirinajstih trditvah statistično značilna 

sprememba, medtem ko je pri kontrolni skupini ob enakem tveganju sprememba le pri 

eni trditvi. Pri petih trditvah od skupno štirinajstih, eksperimentalne skupine, ni 

statistično značilne spremembe v vedênju, in sicer pri (4) udeležujem se čistilnih akcij 

(2p = 0,42), (5) s sošolci se pogovarjam o okoljskih problemih in smeteh (2p = 0,23), 

(7) v gozdu in gorah dam odpadke v nahrbtnik (2p = 0,13) in (8) gledam TV oddaje, ki 

se ukvarjajo z okoljskimi problemi (2p = 0,36) in (10) Ugašam luči in elektronske 

naprave, ki niso v uporabi (2p = 0,54).  

V kontrolni skupini se je statistično značilno spremenilo vedênje do okolja le pri 

trditvah (7) v gozdu in gorah dam odpadke v nahrbtnik (2p = 0,02). 

Za celoten sklop trditev o vedênju do okolja je bila ustvarjena skupna spremenljivka 

vedênje. Parni t-preizkus rezultatov skupne spremenljivke, pridobljenih pred 

poučevanjem in po njem, še dodatno potrjuje statistično značilno izboljšanje vedênja do 

okolja učencev eksperimentalne skupine v prid merjenja po izvedbi pristopa  

(2p ≤ 0,001). Učenci kontrolne skupine vedênja do okolja po poučevanju niso spremenili 

statistično značilno (2p = 0,06). 

 

Za večino trditev o vedênju do okolja na splošno velja, da so zelo vsesplošne in da so 

odgovori učencev všečni, vendar se dejansko tako ne obnašajo (Polajnar Horvat, 2014). 

Parni t-preizkus skupne spremenljivke vedênja do okolja po poučevanju kaže na 

dejansko izboljšanje vedênja do okolja učencev eksperimentalne skupine (2p ≤ 0,001) in 

vpliv pristopa poučevanja OVLU. 
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3.1.2.3 Okoljska ozaveščenost 
 

V tretjem sklopu drugega dela ankete so se učenci opredelili do trditev, ki so odražale 

okoljsko ozaveščenost.  

 

Razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino pred poučevanjem s pristopom 

OVLU in po njem so bile preverjene v treh korakih.  

Preverjene so bile razlike v enakosti povprečij (Preglednica 44), ki so pokazale 

statistično značilno razliko med skupinama po poučevanju s pristopom OVLU, in 

izveden parni t-preizkus (Preglednica 45), ki je pokazal razlike znotraj skupine pred 

poučevanjem in po njem.  
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Preglednica 44: T-preizkus enakosti povprečij za posamezne trditve o okolsjki ozaveščenosti med skupinama pred poučevanjem in po njem. 

 

  

Ekspreimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

  Pred poučevanjem Po poučevanju 

  

  

Levenov 

preizkus 

enakosti 

varianc 

T-preizkus enakosti 

povprečij 

η2 

Levenov 

preizkus 

enakosti varianc 
T-preizkus enakosti 

povprečij 

η2 Trditev v anketi   M SD M SD   F p t df p F p t df p 

1 Ločeno zbiranje odpadkov 

je koristno. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,46 1,2 0,41 

  1,43 0,23 0,44 151 0,66 -- 0,19 0,67 0,11 151 0,01 -- 

Po poučevanju 1,3 0,57 1,2 0,4   

2 Z recikliranjem ohranjamo 

okolje. 

Pred 

poučevanjem 
1,4 0,68 1,2 0,39 

  2,45 0,12 -0,38 151 0,41 -- 1,88 0,17 0,57 151 0,57 -- 

Po poučevanju 1,5 0,79 1,2 0,38   

3 Ločevanje papirja od 

drugih odpadkov je koristno. 

Pred 

poučevanjem 
1,6 0,9 1,2 0,37 

  0,01 0,97 -1,51 151 0,13 -- 7,14 0,01 0,99 151 0,33 -- 

Po poučevanju 1,7 1,01 1,2 0,36   

4 Preden nekaj odvržem. 

pomislim, ali bi lahko to 

ponovno uporabil. 

Pred 

poučevanjem 
1,8 1,12 1,2 0,35 

  0,01 0,95 3,65 151 0,33 -- 3,85 0,05 -0,07 151 0,95 -- 

Po poučevanju 1,9 1,23 1,2 0,34   

5 Zanimam se za okoljske 

probleme in njihovo 

reševanje. 

Pred 

poučevanjem 
2 1,34 1,2 0,33 

  2,02 0,16 -0,99 151 33 -- 10,02 0,01 7,12 151 ≤ 0,001 1,14 

Po poučevanju 2,1 1,45 1,2 0,32   

6 Tudi sam lahko prispevam 

k čistejšemu okolju. 

Pred 

poučevanjem 
2,2 1,56 1,2 0,31 

  0,01 0,96 -0,23 151 0,82 -- 1,66 0,12 0,46 151 0,64 -- 

Po poučevanju 2,3 1,67 1,2 0,3   

7 Mislim. da se v šoli dovolj 

pogovarjamo o 

onesnaževanju okolja. 

Pred 

poučevanjem 
2,4 1,78 1,2 0,29 

  
3,73 0,06 2,08 151 0,95 -- 4,31 0,04 2,08 151 0,04 0,33 

Po poučevanju 2,5 1,89 1,2 0,28 
  

8 Doma se pogovarjamo o 

čistem okolju in ločevanju 

odpadkov. 

Pred 

poučevanjem 
2,6 2 1,2 0,27 

  2,25 0,14 -0,35 151 0,73 -- 0,41 0,52 -3,41 151 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 2,7 2,11 1,2 0,26   

9 Vseeno mi je, kaj se zgodi 

z odpadki, samo da se jih 

znebim! 

Pred 

poučevanjem 
2,8 2,22 1,2 0,25 

  2,19 0,14 1,14 151 0,26 -- 7,56 0,01 1,38 151 0,04 0,16 

Po poučevanju 2,9 2,33 1,2 0,24   
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10 S svojim vedenjem NE 

prispevam veliko k 

čistejšemu okolju. 

Pred 

poučevanjem 
3 2,44 1,2 0,23 

  
0,04 0,84 -3,31 151 0,27 -- 20,97 ≤ 0,001 5,77 151 ≤ 0,001 0,81 

Po poučevanju 3,1 2,55 1,2 0,22 
  

11 Starši v trgovini vedno 

vzamejo plastično vrečko. 

Pred 

poučevanjem 
3,2 2,66 1,2 0,21 

  0,02 0,88 -3,11 151 0,76 -- 1,11 0,29 0,58 151 0,57 -- 

Po poučevanju 3,3 2,77 1,2 0,2   

12 Odlagališča-smetišča niso 

problem v Sloveniji. 

Pred 

poučevanjem 
3,4 2,88 1,2 0,19 

  3,9 0,05 -0,1 151 0,92 -- 13,8 ≤ 0,001 4,03 151 ≤ 0,001 0,65 

Po poučevanju 3,5 2,99 1,2 0,18   

13 Umetniško ustvarjanje 

lahko prispeva k čistejšemu 

okolju. 

Pred 

poučevanjem 
3,6 3,1 1,2 0,17 

  2,17 0,14 0,45 151 0,66 -- 18,25 ≤ 0,001 6,49 151 ≤ 0,001 0,98 

Po poučevanju 3,7 3,21 1,2 0,16   

14 Filmi, risanke in lutkovne 

predstave lahko prispevajo k 

čistejšemu okolju. 

Pred 

poučevanjem 
3,8 3,32 1,2 0,15 

  
0,01 0,91 -0,64 151 0,52 -- 31,05 ≤ 0,001 8,97 151 ≤ 0,001 1,3 

Po poučevanju 3,9 3,43 1,2 0,14 
  

15 Smetišča so najboljša 

rešitev za odlaganje 

odpadkov. 

Pred 

poučevanjem 
4 3,54 1,2 0,13 

  0,02 0,88 1,35 151 0,18 -- 24,58 ≤ 0,001 -6,72 151 ≤ 0,001 0,98 

Po poučevanju 4,1 3,65 1,2 0,12   

16 Odpadki so lahko 

koristni, če so pravilno 

zbrani (ločeni). 

Pred 

poučevanjem 
4,2 3,76 1,2 0,11 

  0,28 0,6 -0,71 151 0,48 -- 8 0,01 0,95 151 0,35 -- 

Po poučevanju 4,3 3,87 1,2 0,1   

17 Čisto okolje mi veliko 

pomeni. 

Pred 

poučevanjem 
4,4 3,98 1,2 0,09 

  10,16 0,01 -1,56 143,3 0,12 -- 1,1 0,3 -0,73 151 0,47 -- 

Po poučevanju 4,5 4,09 1,2 0,08   

18 Črna odlagališča v 

Sloveniji niso problem. 

Pred 

poučevanjem 
4,6 4,2 1,2 0,07 

  0,03 0,86 2,79 151 ≤ 0,001 0,33 15,45 ≤ 0,001 2,79 151 0,05 0,33 

Po poučevanju 4,7 4,31 1,2 0,06   

19 Čistilna sredstva ne 

onesnažujejo vode. 

Pred 

poučevanjem 
4,8 4,42 1,2 0,05 

  2,27 0,13 1,49 151 0,14 -- 74,76 ≤ 0,001 6,02 151 ≤ 0,001 0,98 

Po poučevanju 4,9 4,53 1,2 0,04   

20 Večja poseljenost je 

vzrok večji onesnaženosti 

okolja. 

Pred 

poučevanjem 
5 4,64 1,2 0,03 

  0,13 0,72 1,61 151 0,11 -- 26,25 ≤ 0,001 4,15 151 ≤ 0,001 0,65 

Po poučevanju 5,1 4,75 1,2 0,02   
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21 Odpadke je najbolje 

zažgati na domačem vrtu. 

Pred 

poučevanjem 
5,2 4,86 1,2 0,01 

  6 0,02 -1,58 151 0,12 -- 11,89 ≤ 0,001 2,09 151 0,04 0,33 

Po poučevanju 5,3 4,97 1,2 0,15   

22 Ljudje bi morali 

odgovarjati za vso škodo, ki 

jo povzročijo okolju. 

Pred 

poučevanjem 
5,4 5,08 1,2 -0,01 

  1,22 0,27 -0,02 151 0,98 -- 2,18 0,14 0,66 151 0,51 -- 

Po poučevanju 5,5 5,19 1,2 -0,02   

23 Tovarne 

pogosto škodujejo okolju. 

Pred 

poučevanjem 
5,6 5,3 1,2 -0,03 

  9,22 0,01 -1,73 151 0,09 -- 1,49 0,22 0,19 151 0,45 -- 

Po poučevanju 5,7 5,41 1,2 -0,04   

24 Narava je lahko sama kos 

vplivom človeka 

(onesnaževanju). 

Pred 

poučevanjem 
5,8 5,52 1,2 -0,05 

  2,94 0,09 -1,4 151 0,17 -- 17,57 ≤ 0,001 -7,2 151 ≤ 0,001 1,14 

Po poučevanju 5,9 5,63 1,2 -0,06   

25 Ločevanje odpadkov ni 

vredno truda. 

Pred 

poučevanjem 
6 5,74 1,2 -0,07 

  2,14 0,15 0,02 151 0,99 -- 20,33 ≤ 0,001 2,61 151 0,01 0,33 

Po poučevanju 6,1 5,85 1,2 -0,08   

26 Odpadke je najlažje 

razvrščati, ko so vsi na enem 

kupu. 

Pred 

poučevanjem 
6,2 5,96 1,2 -0,09 

  1,14 0,29 1,06 151 0,29 -- 72,75 ≤ 0,001 6,11 151 ≤ 0,001 0,98 

Po poučevanju 6,3 6,07 1,2 -0,1   

27 Črna odlagališča NE 

ogrožajo pitne vode. 

Pred 

poučevanjem 
6,4 6,18 1,2 -0,11 

  0,23 0,64 0,34 151 0,73 -- 67,13 ≤ 0,001 3,93 151 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 6,5 6,29 1,2 -0,12   

28 Narava lahko riše. 

Pred 

poučevanjem 
6,6 6,4 1,2 -0,13 

  0,18 0,67 0,22 151 0,83 -- 47,64 ≤ 0,001 10,07 151 ≤ 0,001 1,63 

Po poučevanju 6,7 6,51 1,2 -0,14   

 

* Pogoj (p ≥ 0,05), za izračun t-preizkusa pri statistično značilnih odgovorih ni bil izpolnjen, zato je v teh primerih upoštevana aproksimacija.  
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Iz Preglednice 44 je razvidna statistično značilna sprememba v prid merjenja po 

poučevanju pri 19 od 25 trditev, kar je 76 % izboljšanje glede na merjenje pred izvedbo 

pristopa v prid eksperimentalne skupine. 

Učenci eksperimentalne skupine so po poučevanju pritrdili, (1) da je ločeno zbiranje 

odpadkov koristno (p = 0,01), izkazali večje (5) zanimanje za okoljske probleme in 

njihovo reševanje, ki je tudi statistično značilno (p ≤ 0,001), prav tako mislijo, da (7) se 

v šoli dovolj pogovarjajo o onesnaževanju okolja (p = 0,04), kar je glede na pristop pri 

poučevanju tudi razumljivo. Učenci so po poučevanju statistično značilno spremenili 

odgovore o tem, da (8) se doma pogovarjajo o čistem okolju in ločevanju odpadkov (p 

= 0,001). Podobno so učenci po poučevanju statistično značilno spremenili okoljsko 

ozaveščenost pri trditvah, da (9) jim je vseeno, kaj se zgodi z odpadki, samo da jih ne 

vidijo (p = 0,04), (10) s svojim vedênjem učenci lahko prispevajo k čistejšemu okolju (p 

≤ 0,001), (12) odlagališča niso problem v Sloveniji (p ≤ 0,001), ( 15) Smetišča so 

najboljša rešitev za odlaganje odpadkov (p ≤ 0,001), (18) Črna odlagališča v Sloveniji 

niso problem (p = 0,06), (19) Čistilna sredstva ne onesnažujejo vode (p ≤ 0,001), (20) 

Večja poseljenost je vzrok večji onesnaženosti okolja (p ≤ 0,001), (21) Odpadke je 

najbolje zažgati na domačem vrtu (p = 0,04), (24) Narava je lahko sama kos vplivom 

človeka (onesnaževanju) (p ≤ 0,001), (25) Ločevanje odpadkov ni vredno truda (p ≤ 

0,001), (26) Odpadke je najlažje razvrščati, ko so vsi na enem kupu (p ≤ 0,001) in (27) 

Črna odlagališča NE ogrožajo pitne vode (p ≤ 0,001).  

 

Pomemben del inovativnega pristopa poučevanja pri razvijanju pozitivnega odnosa 

učencev do okolja ima okoljska umetnost (ang. Environmental art). To se odraža tudi v 

odgovorih učencev eksperimentalne in kontrolne skupine (13) o vplivu umetniškega 

ustvarjanja na skrb za čistejše okolje v prid eksperimentalne skupine (p ≤ 0,001),  

(14) vsebine filmov, risank in lutkovnih predstav prispevajo k pozitivnem razmišljanju 

o okolju (p ≤ 0,001) in (28) narava lahko riše (p ≤ 0,001). 

 

 



 

 

F
in

ale, R
o

ck
. S

p
o

d
b
u

jan
je o

k
o

ljsk
e o

zav
eščen

o
sti z lik

o
v
n

o
 u

m
etn

o
stjo

 

                 D
o

k
to

rsk
a d

isertacija. L
ju

b
ljan

a, U
n

iv
erza

 v
 L

ju
b
ljan

i, P
ed

ag
o

šk
a fak

u
lteta

, 2
0
2

1
 

  

   

1
6

6
 Parni t-preizkus odgovorov na trditve v anketi pred poučevanjem in po njem znotraj eksperimentalne oziroma kontrolne skupine 

kaže na spremembe v prid eksperimentalne skupine (Preglednica 45).  

 

Preglednica 45: Parni t-preizkus za pare odgovorov učencev na trditve o okoljski ozaveščenosti pred izvedbo pristopa in po njem znotraj skupine.  

 

 

  Ekspreimentalna skupina   Kontrolna skupina 

    Parni t-preizkus      Parni t-preizkus  

Trditev v anketi   M SD t df 2p η2   M SD t df 2p η2 

1 Ločeno zbiranje 

odpadkov je koristno. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,46 

0,65 74 0,52 -- 
  1,2 0,41 

1 77 ≤ 0,001 -- 

Po poučevanju 1,3 0,57   1,2 0,4 

2 Z recikliranjem 

ohranjamo okolje. 

Pred 

poučevanjem 
1,3 0,63 

0,83 74 0,41 -- 
  1,4 0,85 

1,4 77 0,16 -- 

Po poučevanju 1,3 0,66   1,2 0,43 

3 Ločevanje papirja od 

drugih odpadkov je 

koristno. 

Pred 

poučevanjem 
1,4 0,81 

2,14 74 0,04 0,33 
  1,8 0,9 

3 77 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 1,8 0,68   2,3 0,46 

4 Preden nekaj odvržem. 

pomislim, ali bi lahko to 

ponovno uporabil. 

Pred 

poučevanjem 
1,7 0,84 

4,5 74 ≤ 0,001 0,65 
  1,8 0,89 

0,57 77 0,57 -- 

Po poučevanju 2,3 1,03   1 0,78 

5 Zanimam se za 

okoljske probleme in 

njihovo reševanje. 

Pred 

poučevanjem 
1,9 0,97 

1,34 74 0,18 -- 
  2 0,85 

-3,82 77 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 2 0,97   2,7 0,71 

6 Tudi sam lahko 

prispevam k čistejšemu 

okolju. 

Pred 

poučevanjem 
1,2 0,53 

-0,34 74 ≤ 0,001 ≤ 0,001 
  1,2 0,42 

-0,62 77 0,54 -- 

Po poučevanju 1,6 0,53   1,2 0,43 

7 Mislim, da se v šoli 

dovolj pogovarjamo o 

onesnaževanju okolja. 

Pred 

poučevanjem 
2,1 1,12 

2,27 74 0,03 0,33 
  1,8 0,88 

-1,79 77 0,08 -- 

Po poučevanju 3,1 1,07   1,8 0,77 

8 Doma se pogovarjamo 

o čistem okolju in 

ločevanju odpadkov. 

Pred 

poučevanjem 
2,3 1,23 

-4,28 74 ≤ 0,001 0,65 
  2,4 1,06 

-0,22 77 0,83 -- 

Po poučevanju 3,1 1,16   2,4 1,15 
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9 Vseeno mi je, kaj se 

zgodi z odpadki, samo da 

se jih znebim! 

Pred 

poučevanjem 
4,1 0,89 

0,6 74 ≤ 0,001 ≤ 0,001 
  4,5 0,92 

0,67 77 0,51 -- 

Po poučevanju 4,6 0,86   4,4 1,18 

10 S svojim vedenjem 

NE prispevam veliko k 

čistejšemu okolju. 

Pred 

poučevanjem 
3 1,3 

-7,74 74 ≤ 0,001 1,14 
  3,7 1,28 

0,56 77 0,58 -- 

Po poučevanju 4,5 0,83   3,5 1,23 

11 Starši v trgovini 

vedno vzamejo plastično 

vrečko. 

Pred 

poučevanjem 
2,4 1,08 

-3,4 74 ≤ 0,001 0,49 
  3 1,19 

-0,75 77 0,46 -- 

Po poučevanju 3,2 1,38   3,1 1,29 

12 Odlagališča-smetišča 

niso problem v Sloveniji. 

Pred 

poučevanjem 
3,5 1,37 

-5,03 74 ≤ 0,001 0,81 
  3,5 1,14 

-1 77 0,32 -- 

Po poučevanju 4,4 0,97   3,7 1,33 

13 Umetniško ustvarjanje 

lahko prispeva k 

čistejšemu okolju. 

Pred 

poučevanjem 
2,5 1,25 

6,12 74 ≤ 0,001 0,98 
  2,4 1,06 

-0,72 77 0,47 -- 

Po poučevanju 2,9 0,77   1,5 1,23 

14 Filmi, risanke in 

lutkovne predstave lahko 

prispevajo k čistejšemu 

okolju. 

Pred 

poučevanjem 
3,1 1,34 

7,95 74 ≤ 0,001 1,14 

  3,5 1,33 

0,22 77 0,83 -- 

Po poučevanju 3,8 0,9   1,9 1,37 

15 Smetišča so najboljša 

rešitev za odlaganje 

odpadkov. 

Pred 

poučevanjem 
3,1 1,43 

-6,74 74 ≤ 0,001 0,98 
  2,8 1,14 

-1,95 77 0,06 -- 

Po poučevanju 4,5 0,95   3,2 1,47 

16 Odpadki so lahko 

koristni. če so pravilno 

zbrani (ločeni). 

Pred 

poučevanjem 
1,4 0,64 

0,14 74 0,89 -- 
  1,5 0,66 

-0,23 77 0,82 -- 

Po poučevanju 1,5 0,52   1,4 0,72 

17 Čisto okolje mi veliko 

pomeni. 

Pred 

poučevanjem 
1,1 0,29 

-3,05 74 ≤ 0,001 0,49 
  1,2 0,39 

-1,12 77 0,23 -- 

Po poučevanju 1,7 0,84   1,3 0,69 

18 Črna odlagališča v 

Sloveniji niso problem. 

Pred 

poučevanjem 
4,1 1,06 

-2,02 74 0,05 0,33 
  3,8 1,14 

-2,05 77 0,04 0,33 

Po poučevanju 3,6 0,88   4,2 1,17 

19 Čistilna sredstva ne 

onesnažujejo vode. 

Pred 

poučevanjem 
3,7 1,52 

-4,84 74 ≤ 0,001 0,65 
  3,3 1,38 

-0,56 77 0,58 -- 

Po poučevanju 4,6 0,76   3,4 1,56 



 

 

F
in

ale, R
o

ck
. S

p
o

d
b
u

jan
je o

k
o

ljsk
e o

zav
eščen

o
sti z lik

o
v
n

o
 u

m
etn

o
stjo

 

                 D
o

k
to

rsk
a d

isertacija. L
ju

b
ljan

a, U
n

iv
erza

 v
 L

ju
b
ljan

i, P
ed

ag
o

šk
a fak

u
lteta

, 2
0
2

1
 

  

   

1
6

8
 Nadaljevanje Preglednice 45 

20 Večja poseljenost je 

vzrok večji onesnaženosti 

okolja. 

Pred 

poučevanjem 
1,9 1,06 

3,12 74 ≤ 0,001 0,49 
  2,2 1,14 

1,47 77 0,15 -- 

Po poučevanju 2 0,98   1,4 0,52 

21 Odpadke je najbolje 

zažgati na domačem vrtu. 

Pred 

poučevanjem 
4,1 1,32 

-3,68 74 ≤ 0,001 0,49 
  4,4 0,94 

-0,48 77 0,63 -- 

Po poučevanju 4,8 1,09   4,7 0,77 

22 Ljudje bi morali 

odgovarjati za vso škodo, 

ki jo povzročijo okolju. 

Pred 

poučevanjem 
1,6 1,05 

1,79 74 0,08 -- 
  1,6 0,86 

1,48 77 0,14 -- 

Po poučevanju 1,4 0,81   1,3 0,67 

23 Tovarne 

pogosto škodujejo okolju. 

Pred 

poučevanjem 
1,3 0,77 

-0,81 74 0,42 -- 
  1,6 1,13 

0,89 77 0,37 -- 

Po poučevanju 1,5 1,1   1,4 0,74 

24 Narava je lahko sama 

kos vplivom človeka 

(onesnaževanju). 

Pred 

poučevanjem 
3,2 1,49 

-6,38 74 ≤ 0,001 -0,98 
  3,5 1,28 

1,18 77 0,24 -- 

Po poučevanju 4,6 1,37   4,5 0,89 

25 Ločevanje odpadkov 

ni vredno truda. 

Pred 

poučevanjem 
4,1 1,39 

-3,47 74 ≤ 0,001 -0,49 
  4,1 1,16 

-1,51 77 0,14 -- 

Po poučevanju 4,8 1,12   4,7 0,73 

26 Odpadke je najlažje 

razvrščati. ko so vsi na 

enem kupu. 

Pred 

poučevanjem 
3,9 1,34 

-5,66 74 ≤ 0,001 -0,81 
  3,7 1,16 

-1,35 77 0,18 -- 

Po poučevanju 4,9 1,27   4,8 0,44 

27 Črna odlagališča NE 

ogrožajo pitne vode. 

Pred 

poučevanjem 
4,3 1,21 

-4,28 74 ≤ 0,001 -0,65 
  4,2 1,06 

-0,91 77 0,37 -- 

Po poučevanju 4,9 1,17   4,9 0,27 

28 Narava lahko riše. 

Pred 

poučevanjem 
3,4 1,49 

11,88 74 ≤ 0,001 1,79 
  3,3 1,44 

1,27 77 0,21 -- 

Po poučevanju 3,9 1,46   1,3 0,51 
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Primerjava odgovorov učencev eksperimentalne skupine pred poučevanjem s parnim 

t-preizkusom in po njem je pokazala statistično značilne spremembe pri 22 od skupno 28 

trditev. Neznačilno so učenci odgovarjali pri trditvah (1) ločeno zbiranje odpadkov je 

koristno (2p = 0,52), (2) z recikliranjem ohranjamo okolje (2p = 0,42), (5) zanimam se 

za okoljske probleme in njihovo reševanje (2p = 0,18), (16) odpadki so lahko koristni, 

če so pravilno zbrani oz. ločeni (2p = 0,89), (22) ljudje bi morali odgovarjati za vso 

škodo, ki jo povzročijo okolju (2p = 0,08) in (23) tovarne pogosto škodujejo okolju  

(2p = 0,42).   

Učenci kontrolne skupine pa so statistično značilno spremenili okoljsko ozaveščenost 

le pri štirih trditvah, in sicer (1) ločeno zbiranje odpadkov je koristno (2p ≤ 0,001), (3) 

ločevanje papirja od drugih odpadkov je koristno (2p ≤ 0,001), (5) zanimam se za 

okoljske probleme in njihovo reševanje (2≤ 0,001) in (18) črna odlagališča v Sloveniji 

niso problem (2p = 0,04). Učenci eksperimentalne skupine so po poučevanju stopnjo 

okoljske ozaveščenosti dvignili statistično značilno (2p ≤ 0,001), kar kaže na to, da ima 

način poučevanja močan vpliv na okoljsko ozaveščenost. Vpliv na okoljsko 

ozaveščenost učencev se lahko pripiše več dejavnikom. Učenci kontrolne skupine niso 

statistično značilno dvignili okoljske ozaveščenosti (2p = 0,14). 

 

Vsi trije sklopi (odnos do okolja, vedênje do okolja in okoljska ozaveščenost) so bili 

združeni v novo spremenljivko skupen odnos, katere srednja vrednost je bila, tako kot 

pri prejšnjih sklopih, preverjena s t-preizkusom enakosti povprečij med skupinama 

(eksperimentalna in kontrolna) pred poučevanjem s pristopom OVLU in po njem 

(Preglednica 46) in s parnim t-preizkusom (Preglednica 47). Srednje vrednosti pri novi 

spremenljivki skupen odnos do okolja kažejo na izboljšanje po poučevanju s pristopom 

OVLU.  

 

Preglednica 46: T-preizkus enakosti povprečij za spremenljivko skupen odnos do okolja med skupinama pred 

poučevanjem in po njem. 

     Pred poučevanjem Po poučevanjem 

 

  

Levenov 

preizkus 

enakosti 

povprečij 

T-preizkus 

enakosti 

povprečij 

 

η2 

Levenov 

preizkus 

enakosti 

povprečij 

T-preizkus enakosti 

povprečij 

 

η2 

Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

 
M SD M SD F p t df p F p t df p 

pred 

poučevanjem 
2,25 0,33 2,2 0,25 

7,23 0,01 0,64 151 0,52 -- 12,9 ≤ 0,001 8,97 151 ≤ 0,001 1,3 

po 

poučevanju 
2,29 0,15 2,23 0,28 

* Pogoj (p ≥ 0,05), za izračun t-preizkusa pri statistično značilnih odgovorih ni bil izpolnjen, zato je v teh 

primerih upoštevana aproksimacija.  
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Kljub temu, da so učenci kontrolne skupine rahlo izboljšali skupen odnos do okolja, 

je sprememba v srednjih vrednostih, v ponovljeni anketi po izvedenm pristopu 

poučevanja OVLU, večja pri učencih eksperimentalne skupine. 

T-preizkus enakosti povprečij med skupinama (eksperimentalna in kontrolna) glede 

na merjenje kaže, da so učenci eksperimentalne skupine statistično značilno izboljšali 

skupen odnos do okolja, rezultati mere velikosti učinka pri spremembi v skupnem 

odnosu do okolja kaže, da je razlika med merjenjem pred poučevanjem s pristopom 

OVLU in po njem, velika (t(151) = 8,97, p ≤ 0,001, η2 = 1,30). 

 

Parni t-preizkus znotraj posamezne skupine (eksperimentalna in kontrolna) je 

primerjal skupen odnos med obema preizkusoma znanja (Preglednica 47). 

 

Preglednica 47: Parni t-preizkus za spremenljivko skupen odnos pred izvedbo pristopa in po njem glede na 

skupino. 

 

     Parni t-preizkus 

η2   Skupina  M SD t df 2p 

Skupen 

odnos  

Eksperimentalna 

Pred 

poučevanjem 
2,48 1,76 

-2,79 75 ≤ 0,001 0,33 
Po 

poučevanju 
2,82 1,79 

Kontrolna 

Pred 

poučevanjem 
1,64 0,72 

0,11 78 0,91 --  
Po 

poučevanju 
1,82 0,74 

 

Iz preglednice je razviden vpliv pristopa poučevanja v eksperimentalni skupini, saj so 

rezultati eksperimentalne skupine statistično značilni, rezultati mere velikosti učinka pri 

spremembi v skupnem odnosu do okolja znotraj eksperimentalne skupine kaže, da je 

razlika med merjenjem pred poučevanjem s pristopom OVLU in po njem, majhna  

(t(75) = -2,79, 2p ≤ 0,001, η2 = 0,33). Skupen odnos kontrolne skupine je statistično 

neznačilni (t(78) = 0,11, 2p = 0,91).  
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3.1.3 Diskriminantna analiza 
 

Diskriminantna analiza išče linearno kombinacijo spremenljivk, ki pokaže kar se da 

izrazito razlikovanje primerjanih skupin s hkratno čim manjšo napako pri razporejanju 

enot v skupine. Išče se dimenzijo, v kateri so skupine najbolj ločene, kar pomeni, da so 

zanimive tiste spremenljivke, ki najbolj pojasnjujejo razlike med skupinama. Metoda 

diskriminantne analize služi tako napovedovanju kot pojasnjevanju (Tomin Vučkovič, 

2003; Field, 2013), slednje je bilo uporabljeno pri narejenih analizih.  

 

Diskriminantna analiza za odgovore na vprašanja v anketi je bila izvedena po 

poučevanju v eksperimentalni in kontrolni skupini. Učenci obeh skupin so na ista 

vprašanja odgovarjali pred poučevanjem in po njem. Diskriminantna analiza je bila 

izvedena za vse sklope ankete odnos in vedênje do okolja in okoljsko ozaveščenost. 

Izvedena diskriminantna analiza torej pojasnjuje razsežnosti podatkov, pri katerih sta 

skupini (eksperimentalna in kontrolna) pri posamezni trditvi v anketi najbolj ločeni 

oziroma najbolj nasprotni. 

 

 

3.1.3.1 Diskriminantna analiza trditev odnosa do okolja 
 

Iz aritmetičnih sredin odgovorov ponovljene spletne ankete po poučevanju je razbrati 

boljši odnos do okolja učencev eksperimentalne skupine (Preglednica 48).  

 

Preglednica 48: Aritmetična sredina in standardna deviacija za trditve o odnosu do okolja glede na skupino. 

 

 Skupina 

 Eksperimentalna Kontrolna 

Trditve v anketi M SD M SD 

1 Onesnaževanje zraka. 1,6 0,82 1,5 0,86 

2 Onesnaževanje voda. 1,4 0,59 1,5 0,91 

3 Avtomobilski izpusti. 1,8 1,05 1,6 0,94 

4 Onesnaževanje tovarn. 1,6 1,1 1,3 0,89 

5 Nevarni odpadki. 1,6 1,11 1,3 0,63 

6 Globalno segrevanje. 2,2 1,14 1,7 0,77 

7 Uničevanje gozda. 1,4 0,81 1,3 0,79 

8 Poplave, neurja, toča. 1,7 1,03 1,5 0,88 

9 Suša. 1,6 0,88 1,5 0,95 

10 Črna odlagališča. 1,6 0,85 1,5 0,81 

11Aditivi za živila. 1,7 0,99 1,5 0,76 
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Pri vseh trditvah po poučevanju obstajajo med skupinama razlike med aritmetičnimi 

sredinami. Največje razlike v srednjih vrednostih so pri trditvah (4) onesnaževanje 

tovarn, (5) nevarni odpadki in (6) globalno segrevanje, in sicer v prid eksperimentalne 

skupine.  

 

V diskriminantni analizi Wilksova lambda (λ) preizkuša, kako dobro vsaka neodvisna 

spremenljivka (trditev v anketi) prispeva k modelu. Lestvica se giblje od 0 do 1, pri čemer 

0 pomeni popolno diskriminantnost in 1 popolno odsotnost diskriminantnosti. Vsako 

spremenljivko preizkusi tako, da jo v modelu upošteva in jo nato izvzame iz modela. Na 

tak način ustvari λ statistiko. Sprememba λ se meri z F-preizkusom. Če je vrednost F 

večja od kritične, se spremenljivka obdrži v modelu (Statistics how to, 2015). 

 

Wilksova lambda (λ) mora biti v modelu čim nižja in statistično značilna pri vsaj eni 

spremenljivki, sicer je potrebno analizo opustiti. Pri trditvah o odnosu do okolja lambda 

(λ) ni statistično značilna pri nobeni trditvi, kar pomeni, da se z analizo ne nadaljuje 

(Preglednica 49). 

 

Preglednica 49: Analiza variance za spremenljivke odnosa do okolja. 

 

 

Trditve v anketi λ F p 

1 Onesnaževanje zraka. 1,00 0,48 0,91 

2 Onesnaževanje voda. 1,00 0,01 0,91 

3 Avtomobilski izpusti. 1,00 0,29 0,59 

4 Onesnaževanje tovarn. 0,97 4,46 0,06 

5 Nevarni odpadki. 0,92 12,97 0,75 

6 Globalno segrevanje. 0,99 1,28 0,26 

7 Uničevanje gozda. 1,00 0,04 0,88 

8 Poplave, neurja, toča. 0,92 12,13 0,35 

9 Suša. 0,99 1,27 0,27 

10 Črna odlagališča. 0,99 0,90 0,35 

11 Aditivi za živila. 0,96 7,67 0,09 

 

Analiza je pokazala, da so razlike med aritmetičnimi sredinami statistično neznačilne 

pri vseh spremenljivkah. Glede na velikost F-preizkusa, so te razlike največje pri trditvah 

(5) nevarni odpadki in (8) poplave, neurja, suša; najmanjše razlike pa pri trditvah (2) 

onesnaževanje voda in (7) uničevanje gozda.  

Rezultat je pričakovan, saj so mediji v času izvajanja eksperimenta objavljali 

prispevke o ekstremnih vremenskih pojavih, ki so vključevali poplave in neurja. 
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Boxov M-preizkus je parametrični preizkus, ki se uporablja za primerjavo variacij v 

multivariantnih vzorcih (Preglednica 50).  

 

Preglednica 50: Boxov preizkus enakosti kovariančnih matrik. 

 

 

Boxov M F p 

110,39 2,34 ≤ 0,001 

 

Boxov M-preizkus preizkusi, ali sta dve ali več kovarijančnih matrik enaki 

(homogeni) (IBM Corporate, 2017). Kovariančne matrike niso homogene, kar je 

značilno za visoke numeruse, F-vrednost ni primerno visoka, zato se izvede interpretacija 

nadaljnjih rezultatov. 

Lastne vrednosti kažejo na razlikovalno sposobnost funkcije. Podobno so vrednosti 

kanoničnih korelacij med združevanjem odvisne spremenljivke in prediktorjev 

spremenljivk (Field, 2013; Project Guru, 2005-2020) (Preglednica 51). 

 

Preglednica 51: Lastna vrednost in kanonična korelacija diskriminantne vrednosti in pomembnost 

diskriminantne funkcije. 

 

 

Lastna vrednost Kanonična korelacija λ χ2 

0,05 0,21 0,96 9,10 

 

Kanonična korelacija funkcije (0,21) je nizka, Wilksova lambda pa zelo visoka  

(λ = 0,96, p = 0,44), kar je za diskriminantno funkcijo slabo; kaže se tudi v tem, da ni 

statistično značilna. 

 

 

Analizirani sta bili dve skupini, zato je možna le ena diskriminantna funkcija, katere 

strukturo sestavljajo njeni koeficienti. Visoka Wilksova lambda kaže na majhne razlike 

med vrednostmi aritmetičnih sredin. Pomembnost Wilksove lambde je bila preverjena s 

χ2 preizkusom, ki pa ni statistično pomemben, kar pomeni, da med skupinama po 

spremenljivkah, s katerimi sta bili skupini primerjani v odnosu do okolja, ni pomembnih 

razlik. 
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Diskriminantna funkcija ni ustrezna, zato rezultati strukturne matrike ne bodo 

pojasnjeni. Multivariatno gledano se odgovori učencev med skupinama v povprečju ne 

razlikujejo (Preglednica 52). 

 

Preglednica 52: Strukturna matrika trditev odnosa do okolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturna matrika prikazuje povprečne korelacije med vrednostjo diskriminantne 

funkcije in vrednostjo spremenljivk. Spremenljivke so navedene padajoče, skladno z 

močjo korelacijske zveze z diskriminantno funkcijo.  

 

Centroidi skupin predstavljajo povprečje diskriminantnih vrednosti v skupini (Bastič, 

2006) (Preglednica 53).  

 

Preglednica 53: Skupinski centroidi. 

 

Skupina Centroid 

Eksperimentalna 0,17 

Kontrolna -0,16 

 

Vrednosti centroidov kažeta na neustrezno diskriminantnost funkcije in neprimerno 

oddaljenost oziroma na prekrivanje primerjanih skupin. Centroida skupin se med seboj 

razlikujeta, kar kaže na dobro razlikovanje med skupinama in homogonost znotraj 

posamezne skupine.  

 

Rezultat diskriminantne funkcije kaže, da je bilo pravilno razvrščenih 59,6 % 

učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, kar ni zadovoljiv rezultat, to pa kaže tudi na 

slabo diskriminantnost funkcije. 

Trditve v anketi 

Diskriminantna 

funkcija 

1 Globalno segrevanje. 0,16 

2 Poplave, neurja, toča. -0,14 

3 Onesnaževanje voda. -0,13 

4 Avtomobilski izpusti. 0,12 

5 Onesnaževanje zraka. 0,11 

6 Uničevanje gozda. 0,10 

7 Nevarni odpadki. -0,08 

8 Suša. -0,08 

9 Onesnaževanje tovarn. 0,06 

10 Črna odlagališča. -0,05 

11 Aditivi za živila. 0,04 
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3.1.3.2 Diskriminantna analiza trditev o vedênju do okolja  
 

Iz aritmetičnih sredin odgovorov ankete po poučevanju je razbrati primernejše 

vedênje do okolja učencev eksperimentalne skupine (Preglednica 54).  

 

Preglednica 54: Aritmetična sredina in standardna deviacija za trditve o vedênju do okolja glede na skupino. 

 

 

Trditev v anketi  

Skupina 

Eksperimentalna Kontrolna 

M SD M SD 

1 Poberem smeti. ki ležijo 

na tleh. 
2,8 0,91 2,5 1,07 

2 Odpadke ločujem. 1,5 0,53 1,3 0,66 

3 Starši uporabljajo 

plastične vrečke namesto 

papirnatih. 

3,2 1,18 2,8 1,18 

4 Hodim. se vozim s 

kolesom ali uporabljam 

javni prevoz. namesto da me 

vozijo starši. 

2,7 1,44 2,7 1,13 

5 Udeležujem se javnih 

čistilnih akcij. 
3,0 1,0 2,9 1,19 

6 S sošolci se pogovarjam o 

okoljskih problemih in 

smeteh. 

3,4 1,12 3,3 1,2 

7 Starši mi vedno kupijo 

nove obleke. rabljenih ne 

nosim. 

3,6 1,07 3,5 0,96 

8 V gozdu in gorah dam 

odpadke v nahrbtnik. 
1,7 0,57 1,6 1,1 

9 Gledam TV oddaje. ki se 

ukvarjajo z okoljskimi 

problemi. 

3,2 1,13 2,9 1,15 

10 Ugašam luči in 

elektronske naprave. ki niso 

v uporabi. 

1,9 0,69 1,8 0,95 

11 Trudim se varčevati z 

vodo. 
1,7 0,68 1,6 0,77 

12 Če lahko izbiram med 

tuširanjem in kopanjem. raje 

izberem tuširanje. 

3,9 0,89 3,3 1,16 

13 Najprej se odločim. kaj 

bom vzel/a iz hladilnika. 

šele nato ga odprem. 

3,1 1,22 2,2 1,19 

14 Pretehtam negativni vpliv 

izdelka na okolje. preden ga 

kupim. 

3,7 1,13 2,8 1,06 

 

 

Pri vseh trditvah po izobraževanju obstajajo razlike med skupinama v srednjih 

vrednostih pri trditvah (3) starši uporabljajo plastične vrečke namesto papirnatih, (12) če 

lahko izbiram med tuširanjem in kopanjem, raje izberem tuširanje, (13) najprej se 
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odločim, kaj bom vzel/a iz hladilnika, šele nato ga odprem in (14) pretehtam negativni 

vpliv izdelka na okolje, preden ga kupim. Razlike so v prid eksperimentalne skupine. 

Wilksova lambda (λ) mora biti čim nižja in statistično značilna pri vsaj eni trditvi, 

sicer je potrebno analizo opustiti. Pri trditvah o vedênju do okolja ni statistično značilnih 

razlik, kar pomeni, da se z analizo ne nadaljuje (Preglednica 55). 

 

Preglednica 55: Analiza variance za numerične spremenljivke vedênja do okolja glede na skupino. 

 

 

Trditve v anketi λ F p 

1 Poberem smeti. ki ležijo na tleh. 0,99 0,89 0,35 

2 Odpadke ločujem. 0,98 3,47 0,06 

3 Starši uporabljajo plastične vrečke 

namesto papirnatih. 
1,00 0,42 0,52 

4 Hodim. se vozim s kolesom ali 

uporabljam javni prevoz. namesto da 

me vozijo starši. 

1,00 0,01 0,91 

5 Udeležujem se javnih čistilnih akcij. 0,96 5,40 0,06 

6 S sošolci se pogovarjam o okoljskih 

problemih in smeteh. 
0,99 1,25 0,27 

7 Starši mi vedno kupijo nove obleke. 

rabljenih ne nosim. 
0,97 4,46 0,04 

8 V gozdu in gorah dam odpadke v 

nahrbtnik. 
0,92 12,97 ≤ 0,001 

9 Gledam TV oddaje. ki se ukvarjajo z 

okoljskimi problemi. 
0,99 1,28 0,26 

10 Ugašam luči in elektronske naprave. 

ki niso v uporabi. 
1,00 0,02 0,88 

11 Trudim se varčevati z vodo. 0,92 13,13 0,52 

12 Če lahko izbiram med tuširanjem in 

kopanjem. raje izberem tuširanje. 
1,00 0,03 0,78 

13 Najprej se odločim. kaj bom vzel/a 

iz hladilnika. šele nato ga odprem. 
0,88 2,84 0,24 

14 Pretehtam negativni vpliv izdelka na 

okolje. preden ga kupim. 
0,99 9,77 0,53 

 

Analiza je pokazala, da so razlike med aritmetičnimi sredinami statistično neznačilne 

pri vseh spremenljivkah, razen pri trditvi (8) v gozdu in gorah dam odpadke v nahrbtnik, 

ki je statistično značilna. Glede na velikost F-preizkusa so te razlike največje pri trditvah 

(8) v gozdu in gorah dam odpadke v nahrbtnik in (11) trudim se varčevati z vodo, 

najmanjše razlike pa so pri trditvah (4) hodim, se vozim s kolesom ali uporabljam javni 

prevoz, namesto da me vozijo starši, (10) ugašam luči in elektronske naprave, ki niso v 

uporabi in (12) če lahko izbiram med tuširanjem in kopanjem, raje izberem tuširanje. 

Rezultat pri najmanjših razlikah kaže na dosledno in sistematično izvajanje 

tradicionalnega izobraževanja na področju varčevanja z energijo in vodo od predšolske 

vzgoje naprej.  
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Boxov M-preizkus kaže nehomogenost kovariančne matrike, kar je značilno za visoke 

numeruse. F-vrednost ni primerno visoka, zato se izvede interpretacija nadaljnjih 

rezultatov (Preglednica 56). 

 

Preglednica 56: Boxov M preizkus enakosti kovariančnih matrik. 

 

Boxov M F p 

110,385 2,34 ≤ 0,001 

  

Kanonična korelacija funkcije je nizka (0,16), Wilksova lambda pa zelo visoka  

(λ = 0,87, p = 0,56), kar je za diskriminantno funkcijo slabo in se kaže tudi v tem, da ni 

statistično značilna (Preglednica 57). 

 

Preglednica 57: Lastna vrednost in kanonična korelacija diskriminantne vrednosti in pomembnost 

diskriminantne funkcije. 

 

Lastna vrednost Kanonična korelacija λ χ2 

0,05 0,16 0,87 9,10 

 

Analizirani sta bili dve skupini, zato je možna le ena diskriminantna funkcija, katere 

strukturo sestavljajo njeni koeficienti. Visoka Wilksova lambda kaže na majhne razlike 

med vrednostmi aritmetičnih sredin. Pomembnost Wilksove lambde je bila preverjena s 

χ2 preizkusom, ki pa ni statistično značilen, kar pomeni, da med skupinama po 

spremenljivkah, s katerimi sta bili skupini primerjani v vedênju do okolja, ni pomembnih 

razlik. 

 

Diskriminantna funkcija ni ustrezna, zato rezultati strukturne matrike ne bodo 

pojasnjeni (Preglednica 58).  

 

Preglednica 58: Strukturna matrika trditev odnosa do okolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trditve v anketi 

Diskriminantna 

funkcija 

Globalno segrevanje 0,16 

Poplave, neurja, toča -0,14 

Onesnaževanje voda -0,13 

Avtomobilski izpusti 0,12 

Onesnaževanje zraka 0,11 

Uničevanje gozda 0,10 

Nevarni odpadki -0,08 

Suša -0,08 

Onesnaževanje tovarn 0,06 

Črna odlagališča -0,05 

Aditivi za živila 0,04 
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Multivariatno gledano se odgovori učencev med skupinama v povprečju ne 

razlikujejo. Strukturna matrika prikazuje povprečne korelacije med vrednostjo 

diskriminantne funkcije in vrednostjo spremenljivk. Spremenljivke so navedene 

padajoče, skladno z močjo korelacijske zveze z diskriminantno funkcijo.  

 

Vrednosti centroidov kažeta na neustrezno diskriminantnost funkcije in neprimerno 

oddaljenost oziroma na prekrivanje primerjanih skupin (Preglednica 59). 

 

Preglednica 59: Skupinski centroidi. 

 

Skupina Centroid 

Eksperimentalna 0,22 

Kontrolna -0,21 

 

Centroidi skupin predstavljajo povprečje diskriminantnih vrednosti v skupini (Bastič, 

2006). Centroida skupin se med seboj razlikujeta, kar kaže na dobro razlikovanje med 

skupinama in notranjo homogonost znotraj posamezne skupine.  

 

Rezultat diskriminantne funkcije kaže, da je bilo pravilno razvrščenih 69,4 % 

učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, kar je slab rezultat, to pa kaže tudi na slabo 

diskriminantnost funkcije.  
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3.1.3.3 Diskriminantna analiza trditev o okoljski ozaveščenosti  
 

Iz aritmetičnih sredin odgovorov ankete po poučevanju je razbrati višjo okoljsko 

ozaveščenost učencev eksperimentalne skupine (Preglednica 60).  

 

Preglednica 60: Aritmetična sredina in standardna deviacija za trditve o okoljski ozaveščenosti glede na 

skupino. 

 

  Skupina 

  Eksperimentalna Kontrolna 

 Trditve v anketi M SD M SD 

 

1 Ločeno zbiranje odpadkov je koristno. 1,3 0,57 1,2 0,4 

2 Z recikliranjem ohranjamo okolje. 1,3 0,66 1,2 0,43 

3 Ločevanje papirja od drugih odpadkov je koristno. 1,8 0,68 2,3 0,46 

4 Preden nekaj odvržem, pomislim, oz ali bi lahko to    

   ponovno uporabil. 
2,3 1,03 1,7 0,78 

5 Zanimam se za okoljske probleme in njihovo reševanje. 2,0 0,97 2,7 0,71 

6 Tudi sam lahko prispevam k čistejšemu okolju. 1,6 0,53 1,2 0,43 

7 Mislim, da se v šoli dovolj pogovarjamo o  

   onesnaževanju okolja. 
3,1 1,07 1,8 0,77 

8 Doma se pogovarjamo o čistem okolju in ločevanju  

   odpadkov. 
3,1 1,16 2,4 1,15 

9 Vseeno mi je, kaj se zgodi z odpadki, samo da se jih  

   znebim! 
4,6 0,86 4,4 1,18 

 

10 Starši v trgovini vedno vzamejo plastično vrečko. 4,5 0,83 3,5 1,23 

11 Odlagališča-smetišča niso problem v Sloveniji. 3,2 1,38 3,1 1,29 

12 Umetniško ustvarjanje lahko prispeva k čistejšemu  

     okolju. 
4,4 0,97 3,7 1,33 

13 Filmi, risanke in lutkovne predstave lahko prispevajo k  

     čistejšemu okolju. 
2,9 0,77 1,5 1,23 

14 Smetišča so najboljša rešitev za odlaganje odpadkov. 3,8 0,9 1,9 1,37 

15 Odpadki so lahko koristni, če so pravilno zbrani oz,  

     ločeni. 
4,5 0,95 3,2 1,47 

16 Čisto okolje mi veliko pomeni. 1,5 0,52 1,4 0,72 

17 Črna odlagališča v Sloveniji niso problem. 1,7 0,84 1,3 0,69 

18 S svojim vedenjem NE prispevam veliko k čistejšemu  

     okolju. 
3,6 0,88 4,2 1,17 

19 Čistilna sredstva ne onesnažujejo vode. 4,6 0,76 3,4 1,56 

 20 Večja poseljenost je vzrok večji onesnaženosti okolja. 2,0 0,98 1,4 0,52 

 

21 Odpadke je najbolje zažgati na domačem vrtu. 4,8 1,09 4,7 0,77 

22 Ljudje bi morali odgovarjati za vso škodo, ki jo  

     povzročijo okolju. 
1,4 0,81 1,3 0,67 

23 Tovarne pogosto škodujejo okolju. 1,5 1,1 1,4 0,74 

24 Narava je lahko sama kos vplivom človeka  

     (onesnaževanju). 
4,6 1,37 4,5 0,89 

25 Ločevanje odpadkov ni vredno truda. 4,8 1,12 4,7 0,73 

26 Odpadke je najlažje razvrščati, ko so vsi na enem  

     kupu. 
4,9 1,27 4,8 0,44 

27 Črna odlagališča NE ogrožajo pitne vode. 4,9 1,17 4,9 0,27 

28 Narava lahko riše. 3,9 1,46 1,3 0,51 
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Wilksova lambda mora biti čim nižja in statistično značilna pri vsaj eni trditvi, sicer 

je potrebno analizo opustiti (Preglednica 61).  

 

Preglednica 61: Analiza variance za spremenljivke okoljske ozaveščenosti. 

 

Trditve v anketi λ F p 

1 Ločeno zbiranje odpadkov je koristno. 1,00 0,07 0,79 

2 Z recikliranjem ohranjamo okolje. 1,00 0,12 0,74 

3 Ločevanje papirja od drugih odpadkov 

je koristno. 
1,00 0,48 0,49 

4 Preden nekaj odvržem, pomislim, ali bi 

lahko to ponovno uporabil. 
1,00 0,01 0,91 

5 Zanimam se za okoljske probleme in 

njihovo reševanje. 
0,78 42,38 ≤ 0,001 

6 Tudi sam lahko prispevam k 

čistejšemu okolju. 
1,00 0,29 0,59 

7 Mislim, da se v šoli dovolj 

pogovarjamo o onesnaževanju okolja. 
0,97 4,46 0,04 

8 Doma se pogovarjamo o Čistem okolju 

in ločevanju odpadkov. 
0,92 12,97 ≤ 0,001 

9 Vseeno mi je, kaj se zgodi z odpadki, 

samo da se jih znebim! 
0,99 1,28 0,26 

10 Starši v trgovini vedno vzamejo 

plastično vrečko. 
1,00 0,02 0,88 

11 Odlagališča-smetišča niso problem v 

Sloveniji. 
0,92 14,03 ≤ 0,001 

12 Umetniško ustvarjanje lahko prispeva 

k čistejšemu okolju. 
0,79 39,38 ≤ 0,001 

13 Filmi, risanke in lutkovne predstave 

lahko prispevajo k čistejšemu okolju. 
0,68 72,84 ≤ 0,001 

14 Smetišča so najboljša rešitev za 

odlaganje odpadkov. 
0,79 39,79 ≤ 0,001 

15 Odpadki so lahko koristni, če so 

pravilno zbrani oz. ločeni. 
0,99 1,25 0,27 

16 Čisto okolje mi veliko pomeni. 0,99 0,89 0,35 

17 Črna odlagališča v Sloveniji niso 

problem. 
0,96 7,08 ≤ 0,001 

18 S svojim vedenjem NE prispevam 

veliko k čistejšemu okolju. 
0,85 27,53 ≤ 0,001 

19 Čistilna sredstva ne onesnažujejo 

vode. 
0,82 32,73 ≤ 0,001 

20 Večja poseljenost je vzrok večji 

onesnaženosti okolja. 
0,91 15,24 ≤ 0,001 

21 Odpadke je najbolje zažgati na 

domačem vrtu. 
0,98 3,47 0,06 

22 Ljudje bi morali odgovarjati za vso 

škodo, ki jo povzročijo okolju. 
1,00 0,42 0,52 

23 Tovarne pogosto škodujejo okolju. 1,00 0,02 0,88 

24 Narava je lahko sama kos vplivom 

človeka (onesnaževanju). 
0,78 43,41 ≤ 0,001 

25 Ločevanje odpadkov ni vredno truda. 0,96 5,60 0,02 

26 Odpadke je najlažje razvrščati, ko so 

vsi na enem kupu. 
0,82 32,38 ≤ 0,001 

27 Črna odlagališča NE ogrožajo pitne 

vode. 
0,92 13,84 ≤ 0,001 

28 Narava lahko riše. 0,64 85,40 ≤ 0,001 
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Skupno je Wilksova lambda značilna pri osmih funkcijah, kar pomeni, da se z analizo 

lahko nadaljuje. 

 

Preizkus enakosti aritmetičnih sredin med skupinama je pokazal, da so razlike 

statistično značilne pri 16 trditvah od 28. Glede na vrednost F-preizkusa, so razlike 

največje in v prid eksperimentalne skupine pri naslednjih osmih trditvah: (5) zanimam 

se za okoljske probleme in njihovo reševanje, (12) umetniško ustvarjanje lahko prispeva 

k čistejšemu okolju, (13) filmi, risanke in lutkovne predstave lahko prispevajo k 

čistejšemu okolju, (14) smetišča so najboljša rešitev za odlaganje odpadkov, (19) čistilna 

sredstva ne onesnažujejo vode, (24) narava je lahko sama kos vplivom človeka 

(onesnaževanju), (26) odpadke je najlažje razvrščati, ko so vsi na enem kupu in (28) 

narava lahko riše. 

 

Boxov M-preizkus kaže, da kovariančne matrike niso homogene, kar je značilno za 

visoke numeruse (Preglednica 62).  

 

Preglednica 62: Boxov M preizkus enakosti kovariančnih matrik. 

 

 

Boxov M F p 

257,32 5,36 ≤ 0,001 

 

F-vrednost je primerno visoka, p-vrednost kaže na statistično pomembne razlike med 

skupinama. 

 

Diskriminantna funkcija kaže na pravilnost razvrstitve sodelujočih učencev 

(Preglednica 63).  

 

Preglednica 63: Lastna vrednost in kanonična korelacija diskriminantne vrednosti in pomembnost 

diskriminantne funkcije. 

 

Lastna vrednost Kanonična korelacija λ χ2 

2,09 0,82 0,32 165,14 

 

Na podlagi diskriminantne funkcije je pravilno razvrščenih vseh 154 (100 %) 

učencev, ki so bili vključeni v raziskavo. Kanonična korelacija funkcije je blizu ena 

(0,82), kar pomeni, da je funkcija zelo dobra v svoji diskriminantnosti. 

 

Analizirani sta bili dve skupini, zato je možna le ena diskriminantna funkcija, katere 

strukturo sestavljajo njeni koeficienti. Diskriminantna funkcija ima visoko lastno 

vrednost (2,09), visok pa je tudi koeficient kanonične korelacije (0,82), ki kaže na visoko 
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stopnjo diskriminantnosti. Visoka lastna vrednost vodi k nizki vrednosti Wilksove 

lambde (Field, 2013), ki je (λ = 0,32) in kaže na razlike v aritmetičnih sredinah 

diskriminantne funkcije med skupinama. 

 

Preizkus diskriminantnih funkcij je statistično značilen, zato je Wilksova lambda 

preverjena tudi s χ2-preizkusom, kar glede na rezultat (χ2 = 165,14) pomeni, da se 

eksperimentalna in kontrolna skupina v okoljski ozaveščenosti zelo razlikujeta glede na 

spremenljivke, s katerimi sta bili skupini medsebojno primerjani, in sicer v prid 

eksperimentalne skupine.  

Iz preglednice 64 je razvidno, da je okoljska ozaveščenost učencev eksperimentalne 

skupine po poučevanju bistveno večja od učencev kontrolne skupine.  

 

Preglednica 64: Strukturna matrika trditev okoljske ozaveščenosti. 

 

Trditve v anketi 

Diskriminantna 

funkcija 

28 Narava lahko riše. 0,52 

13 Filmi, risanke in lutkovne predstave 

lahko prispevajo k čistejšemu okolju. 0,48 

24 Narava je lahko sama kos vplivom 

človeka (onesnaževanju). -0,37 

5 Zanimam se za okoljske probleme in 

njihovo reševanje. 0,37 

14 Smetišča so najboljša rešitev za 

odlaganje odpadkov. -0,36 

12 Umetniško ustvarjanje lahko 

prispeva k čistejšemu okolju. 0,35 

26 Odpadke je najlažje razvrščati, ko so 

vsi na enem kupu. -0,32 

 19 Čistilna sredstva ne onesnažujejo 

vode. 
-0,26 

18 svojim vedenjem NE prispevam 

veliko k čistejšemu okolju. -0,23 

20 Večja poseljenost je vzrok večji 

onesnaženosti okolja. 0,20 

8 Doma se pogovarjamo o čistem 

okolju in ločevanju odpadkov. -0,20 

22 Ljudje bi morali odgovarjati za vso 

škodo, ki jo povzročijo okolju. 0,16 

21 Odpadke je najbolje zažgati na 

domačem vrtu. -0,13 

27 Črna odlagališča NE ogrožajo pitne 

vode. 
-0,12 

3 Ločevanje papirja od drugih 

odpadkov je koristno. 0,12 

4 Preden nekaj odvržem, pomislim, ali 

bi lahko to ponovno uporabil. 0,11 
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Strukturna matrika prikazuje povprečne korelacije med vrednostjo diskriminantne 

funkcije in vrednostjo spremenljivk. Spremenljivke so urejene glede na velikost njihove 

povezanosti z diskriminantno funkcijo, in sicer po padajoči moči korelacijske zveze. Vse 

korelacije med diskriminantno funkcijo in spremenljivkami, ki imajo vrednost 0,30 ali 

višjo, so pomembne, na zmerno pomembnost korelacije kažejo že vrednosti višje od 

0,20.  

 

Prva trditev: (28) Narava lahko riše. 

Pri prvi trditvi je razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino največja, kar je 

bilo pričakovati, saj so učenci eksperimentalne skupine izvedli delavnico po vzoru risbe 

Tima Knowlesa (2005) in spoznali, da narava lahko riše.  

 

Druga trditev: (13) Filmi, risanke in lutkovne predstave lahko prispevajo k čistejšemu 

okolju. 

Potrjena je druga trditev, da ogledi filmov, risank in lutkovnih predstav, vezanih na 

okoljsko vsebino, pozitivno vplivajo na okoljsko ozaveščenost in občutljivost učencev 

eksperimentalne skupine. Ogledali so si tri animirane filme in film o umetniku Viku 

Munizu, ki je odpadke uporabil za izdelavo svojih umetniških del.  

 

Tretja trditev: (24) Narava je lahko sama kos vplivom človeka (onesnaževanju). 

Nadaljevanje Preglednice 64 
 

7 Mislim, da se v šoli dovolj 

pogovarjamo o onesnaževanju okolja. 0,09 

9 Vseeno mi je, kaj se zgodi z odpadki, 

samo da se jih znebim! -0,08 

11 Odlagališča-smetišča niso problem 

v Sloveniji. -0,08 

15 Odpadki so lahko koristni, če so 

pravilno zbrani (ločeni). 0,05 

17 Črna odlagališča v Sloveniji niso 

problem. 
-0,04 

6 Tudi sam lahko prispevam k 

čistejšemu okolju. 0,04 

23 Tovarne pogosto škodujejo okolju. -0,03 

10 Starši v trgovini vedno vzamejo 

plastično vrečko. -0,03 

2 Z recikliranjem ohranjamo okolje. 0,02 

16 Čisto okolje mi veliko pomeni. -0,01 

26 Ločevanje odpadkov ni vredno 

truda. 
-0,01 

1 Ločeno zbiranje odpadkov je 

koristno. 
0,01 
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Pri tretji trditvi, da je ob sedanjem poseganju in vplivanju človeka v/na okolje narava 

sama kos vplivom človeka, ima diskriminantna funkcija negativno vrednost pri učencih 

eksperimentalne skupine. Rezultat kaže, da so ti učenci pozorneje prebrali trditev kot 

učenci kontrolne skupine in označili nižjo vrednost na Likertovi lestvici ankete. To kaže, 

da se s trditvijo niso strinjali.  

 

Četrta trditev: (5) Zanimam se za okoljske probleme in njihovo reševanje. 

Četrta trditev kaže na povečano zanimanje učencev eksperimentalne skupine za 

okoljske probleme in njihovo reševanje glede na učence kontrolne skupine, kar kaže na 

vpliv poučevanja z razvitim pristopom. 

 

Peta trditev: (14) Smetišča so najboljša rešitev za odlaganje odpadkov. 

Za peto trditev je, tako kot za tretjo, diskriminantna funkcija za učence 

eksperimentalne skupine, glede na učence kontrolne skupine, negativna. Učenci 

eksperimentalne skupine so pravilno ugotovili, da smetišča niso najustreznejša rešitev za 

odlaganje odpadkov. 

Šesta trditev: (12) Umetniško ustvarjanje lahko prispeva k čistejšemu okolju. 

Šesta trditev se navezuje na drugo trditev, da ogledi filmov, risank in predstav 

prispevajo k čistejšemu okolju. Poučevanje v eksperimentalni skupini z razvitim 

pristopom je vključevalo tudi učno enoto o okoljski umetnosti, kar se pozitivno odraža v 

odgovorih učencev eksperimentalne skupine. 

 

Sedma trdev: (26) Odpadke je najlažje razvrščati, ko so vsi na enem kupu. 

Za sedmo trditev ima diskriminantna funkcija negativni predznak. Učenci 

eksperimentalne skupine se v večji meri niso strinjali s trditvijo kot učenci kontrolne 

skupine.  

Upoštevane so tudi trditve, ki imajo sprejemljivo vrednost (med 0,20 in 0,30) 

korelacije med diskriminantno funkcijo in spremenljivkami.  

 

Osma trditev: (19) Čistilna sredstva ne onesnažujejo vode. 

Tudi za osmo trditev ima diskriminantna funkcija negativni predznak. Učenci 

eksperimentalne skupine se v večji meri niso strinjali s trditvijo kot učenci kontrolne 

skupine.  

 

Deveta trditev: (18) S svojim vedenjem NE prispevam veliko k čistejšemu okolju. 

Diskriminantna funkcija za deveto trditev ima negativni predznak, kar kaže na 

pozornost pri branju učencev eksperimentalne skupine, saj ima trditev poudarjeno 

besedo NE. Ti učenci so se odločali za nižje stopnje Likertove lestvice in tako, poleg 
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pozornega branja, pokazali, da vsak človek šteje, ko gre za prispevek k čistejšemu okolju 

in vplivom nanj. 

Deseta trditev: (20) Večja poseljenost je vzrok večji onesnaženosti okolja. 

Pri deseti trditvi so učenci eksperimentalne skupine v večji meri od učencev kontrolne 

skupine pravilno sklepali, da tudi gostota poselitve vpliva na okolje. 

 

Enajsta trditev: (8) Doma se pogovarjamo o čistem okolju in ločevanju odpadkov. 

Pri enajsti trditvi gre sklepati, da so učenci, glede na stanje okoljske ozaveščenosti 

pred poučevanjem, po poučevanju odgovarjali ustrezneje dejanskemu stanju. 

 

Koeficienti kanonične diskriminantne funkcije kažejo na devet trditev, ki so najbolj 

odločilne za razlike o okoljski ozaveščenosti med učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine (Preglednica 65).  

 

Preglednica 65: Koeficienti kanonične diskriminantne funkcije trditev o okoljski ozaveščenosti. 

 

Trditve v anketi 
Diskriminantna 

funkcija 

2 Z recikliranjem ohranjamo okolje. -0,42 

5 Zanimam se za okoljske probleme in 

njihovo reševanje. 0,44 

8 Doma se pogovarjamo o čistem okolju 

in ločevanju odpadkov. -0,36 

12 Umetniško ustvarjanje lahko prispeva 

k čistejšemu okolju. 0,26 

13 Filmi, risanke in lutkovne predstave 

lahko prispevajo k čistejšemu okolju. 0,34 

14 Smetišča so najboljša rešitev za 

odlaganje odpadkov. -0,23 

24 Narava je lahko sama kos vplivom 

človeka (onesnaževanju). -0,19 

26 Odpadke je najlažje razvrščati, ko so 

vsi na enem kupu. -0,31 

28 Narava lahko riše. 0,37 

(Konstanta) -0,68 

 

V trditvah zgornje preglednice so učenci eksperimentalne skupine odgovarjali najbolj 

različno od učencev kontrolne skupine. Vse trditve se nahajajo v anketi v sklopu okoljske 

ozaveščenosti, kar še dodatno potrjuje, da je stopnja okoljske ozaveščenosti učencev 

eksperimentalne skupine po izvedbi pristopa poučevanja OVLU višja kot pri sošolcih 

kontrolne skupine. 
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Vrednosti centroidov (Preglednica 66) kažeta na zelo dobro diskriminantno funkcijo 

in primerno oddaljenost primerjanih skupin.  

 

Preglednica 66: Skupinski centroidi. 

 

Skupina Centroid 

Eksperimentalna 1,46 

Kontrolna -1,41 

 

Centroida skupin se razlikujeta tudi v predznaku, centroid kontrolne skupine je 

negativen, eksperimentalne pa pozitiven, kar le še dodatno potrdi dobro razlikovanje med 

skupinama in homogenost znotraj posamezne skupine. Rezultat diskriminantne funkcije 

kaže, da je bilo pravilno razvrščenih 92,4 % učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, 

kar je dober rezultat, to pa kaže tudi na dobro diskriminantnost funkcije.  

 

 
 

Graf 1: Frekvenčni histogram rezultatov diskriminantne analize s prekrivanjem eksperimentalne skupine  

(M = 1,46, SD = 0,77, N = 75) in kontrolne skupine (M = 1,41, SD = 1,18, N = 78). 

 

Iz Grafa 1 je vidno, da so učenci kontrolne skupine v določenem obsegu odgovarjali 

pravilno, a glede na primerjavo skupin so učenci eksperimentalne skupine neprimerno 

pravilneje odgovarjali na anketo po izvedbi pristopa poučevanja OVLU. Razvidno je tudi 

minimalno prekrivanje. 
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3.1.4 Razlike med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine v 

likovni nalogi glavne raziskave 
 

Likovna naloga je bila enaka pred poučevanjem s pristopom OVLU in po njem. Obe 

skupini (kontrolna in eksperimentalna) sta imeli enako predpripravo, isto temo in enako 

likovno tehniko; v obeh skupinah je bila likovna naloga oblikovanje slikarske 

kompozicije v toplo-hladnem nasprotju oziroma kontrastu. Likovna tehnika je bila kolaž, 

likovni motiv pa oblikovanje plakata na okoljsko tematiko ''krajinski park Ljubljansko 

barje''. V obeh skupinah so učenci za izvedbo naloge uporabljali izrezke iz revij in reklam 

v primernih toplih in hladnih barvah in z lepljenjem ustvarjali Ljubljansko barje.  

 

Med skupinama pred uvedbo pristopa OVLU ni bistvenih razlik pri izdelkih, medtem 

ko so razlike v likovnih delih vidne po izvedenem pristopu. Bistvena razlika po 

poučevanju se kaže v tem, da so učenci kontrolne skupine začeli izdelovati asemblaž33 in 

so njihova likovna dela v prevladujočih hladnih tonih; le redki so upoštevali primarno 

navodilo toplo-hladnega kontrasta. To, da je asemblaž učencem bližje, glede na njihovo 

starost, je jasno tudi s področja likovnega razvoja otrok, ki kaže na spontano izražanje in 

poliperspektivo (Quaglia, Longobardi, Iotti in Prino, 2015). Kljub temu se da iz njihovih 

del izluščiti toplo-hladni kontrast znotraj uporabljenega hladnega spektra. Nagnjenost k 

monokromatičnosti v likovnih delih je odvisna od stopnje zrelosti in se navadno pojavlja 

ravno v starosti otrok, katerih dela so bila preučevana (Duh in Zupančič, 2005).  

 

Likovna dela učencev eksperimentalne skupine so po poučevanju barvno bolj 

razgibana, saj so upoštevali navodilo glede toplo-hladnega kontrasta, kar še posebej 

izstopa ob primerjavi likovnih del med skupinama po poučevanju. Likovne naloge 

učencev eksperimentalne skupine so po poučevanju tehnično bolje izvedene, jasneje je 

izražena tudi ideja in izkazana večja okoljska občutljivost kot pri sošolcih kontrolne 

skupine. V povprečju likovna dela učencev eksperimentalne skupine dosegajo višje 

ocene, dobro, prav dobro in v redkih primerih tudi odlično, saj se da iz njih razbrati 

uskladitev motiva z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in primerno uporabo 

materiala. Likovna dela učencev eksperimentalne skupine v povprečju kažejo na večjo 

okoljsko občutljivost in so domišljijsko bogatejša od del sošolcev kontrolne skupine. 

 

Evalvacijo likovnih del so izvedli univerzitetni profesor likovne teorije, profesorica 

likovne pedagogike s 26-letnimi delovnimi izkušnjami in krajinski arhitekt s 

pedagoškimi izkušnjami. Kriteriji za ocenjevanje so bili znani in učencem predstavljeni 

že pred izvedbo likovne naloge. Na likovno nalogo so bili učenci pripravljeni s posebno 

                                                           
33 Termin asemblaž je pojasnjen v podpoglavju 1.4 na strani 53. 
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učno uro, ki je temeljila na likovni temi Ljubljansko barje, likovni tehniki kolaž in 

nasprotju (kotrastu) toplih in hladnih barv.  

Učenci so na podlagi učne ure izdelali likovno nalogo v toplo-hladnem kontrastu. Med 

skupinama tudi pri tej nalogi pred poučevanjem ni bistvenih razlik, kar je razvidno iz 

srednjih vrednosti treh ocenjevalcev (Preglednica 68). Ocenjevalci so pri evalvaciji 

uporabljali petstopenjsko Likertovo lestvico.  

 

Kriteriji ocenjevanja so: 

1 Likovna naloga je uspešno, pravilno izvedena (zanimiva barvna kompozicija); 

prevladujejo pretežno hladne kompozicije z dodatki toplih barv ali obratno, lahko 

pa so hladne in tople barve uravnotežene. 

2 Likovna tehnika je dosledno izvedena (kvaliteta lepljenja). 

3 V likovnem delu je jasno vidna ideja. 

4 Likovno delo je razgibano. 

5 Likovno delo je originalno: kaže na občutljivost učenca glede okoljskih problemov, 

je domišljijsko bogato. 

6 V likovnem delu je učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim 

pojmom in uporabo materiala. 

 

V Preglednici 67 so prikazane srednje vrednosti in standardna deviacija glede na 

ocenjevalca pred izvedenim pristopom in po njem.  
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Preglednica 67: Srednje vrednosti evalvacije likovnih del treh ocenjevalcev pred poučevanjem in po njem 

glede na skupino. 

 

Kriterij Ocenjevalec 

Pred poučevanjem Po poučevanju  

Eksperimentalna Kontrolna Eksperimentalna Kontrolna 

M SD M SD M SD M SD 

1 

JS 2,8 0,91 2,7 0,9 3,3 0,85 3,2 0,87 

SM 2,8 1,26 2,4 0,03 2,9 1,1 2,4 1,19 

RF 2,8 0,78 2,9 0,81 3,4 0,87 3,3 0,84 

2 

JS 3,0 0,88 2,7 0,81 3,4 0,71 3,3 0,82 

SM 3,4 0,88 2,8 0,86 3,2 0,96 3,1 0,86 

RF 2,8 0,72 3,1 0,8 3,6 0,68 3,5 0,85 

3 

JS 2,9 0,8 2,9 0,89 3,5 0,85 3,4 0,83 

SM 2,6 1,12 2,8 1,37 2,9 1,18 2,6 1,34 

RF 3,0 0,74 2,9 0,71 3,5 0,85 3,4 0,8 

4 

JS 2,9 0,85 3,1 0,91 3,4 0,81 3,2 0,87 

SM 3,1 1,21 2,9 1,0 3,0 1,09 2,6 1,14 

RF 3,2 0,83 2,9 0,78 3,5 0,81 3,2 0,85 

5 

JS 3,0 0,9 2,8 0,8 3,4 0,85 3,3 0,84 

SM 2,8 1,12 3,0 1,41 3,0 1,22 2,7 1,33 

RF 3,0 0,78 2,9 0,7 3,4 0,85 3,3 0,8 

6 

JS 2,9 0,95 2,8 0,8 3,4 0,85 3,4 0,81 

SM 2,8 1,07 3,1 1,21 3,1 1,19 2,6 1,24 

RF 2,9 0,81 2,8 0,71 3,4 0,85 3,3 0,78 

 

Pri vseh kriterijih in ocenjevalcih so po poučevanju višje srednje vrednosti (M) pri 

eksperimentalni skupini. Rezultati kažejo na razumevanje in upoštevanje navodil. Iz 

likovnih del učencev eksperimentalne skupine je po poučevanju razbrati tudi višjo 

stopnjo okoljske ozaveščenosti. Iz srednjih vrednosti ocen ocenjevalcev je razbrati tudi, 

da so likovna dela učencev eksperimentalne skupine po poučevanju bolj originalna kot 

dela učencev kontrolne skupine, pri čemer so prvi tudi okoljsko bolj občutljivi in imajo 

likovno bogatejši izraz. Učenci eksperimentalne skupine so v svojih likovnih delih uspeli 

uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala.  

 

Povprečna ocena likovnih del učencev eksperimentalne skupine v merjenju po 

poučevanju se je dvignila za 0,5 ocene, medtem ko je pri učencih kontrolne skupine 

ostala nespremenjena (Preglednica 68). 
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Preglednica 68: Povprečna ocena likovnega dela pred uvedbo pristopa in po njem glede na skupino. 

 

Skupina 

Pred 

pristopom 

Po 

pristopu N 

Eksperimentalna 2,8 3,3 75 

Kontrolna 2,9 2,9 78 

 

Parni t-preizkus srednjih vrednosti je bil izračunan za pare kriterijev pred 

poučevanjem in po njem glede na skupino (Preglednica 69).  

 

Preglednica 69: Parni t-preizkus evalvacije likovnih del glede na kriterij pred poučevanjem in po njem 

znotraj skupine (eksperimentalna in kontrolna). 
 

Trditev 

v anketi   

Ekspreimentalna skupina   Kontrolna skupina 

  Parni t-preizkus 

η2 

   Parni t-preizkus 

η2 M SD T df 2p   M SD T df 2p 

Kriterij 1 

Pred 

poučevanjem 
2,8 0,98 

-4,01 74 ≤ 0,001 0,66 

 2,6 0,58 
0,24 76 0,91 -- 

Po poučevanju 3,3 0,94  2,9 0,96 

Kriterij 2 

Pred 

poučevanjem 
3,1 0,83 

-5,61 74 ≤ 0,001 0,82 

 2,9 0,82 
0,11 76 0,06 -- 

Po poučevanju 3,4 0,78  3,3 0,84 

Kriterij 3 

Pred 

poučevanjem 
2,8 0,89 

-3,83 74 ≤ 0,001 0,49 

 2,87 0,99 
0,11 76 0,83 -- 

Po poučevanju 3,3 0,96  3,13 0,98 

Kriterij 4 

Pred 

poučevanjem 
3,1 0,96 

-1,8 74 0,05 0,16 

 2,96 0,9 
0,15 76 0,56 -- 

Po poučevanju 3,3 0,9  3 0,95 

Kriterij 5 

Pred 

poučevanjem 
2,9 0,93 

-3,56 74 ≤ 0,001 0,49 

 3,3 0,97 
0,23 76 0,08 -- 

Po poučevanju 3,1 0,97  2,9 0,99 

Kriterij 6 

Pred 

poučevanjem 
2,9 0,94 

-3,51 74 ≤ 0,001 0,49 

 3,3 0,91 
0,1 76 0,06 -- 

Po poučevanju 3,1 0,96   2,9 0,94 

 

Pri vseh kriterijih so vrednosti parnega t-preizkusa učencev eksperimentalne skupine 

statistično značilne, vrednosti parnega t-preizkusa učencev kontrolne skupine pa niso 

statistično značilne. 

 

Prvi kriterij: Likovna naloga je uspešno, pravilno izvedena (zanimiva barvna 

kompozicija); prevladujejo pretežno hladne kompozicije z dodatki toplih barv ali 

obratno, lahko pa so hladne in tople barve uravnotežene. 

 

Učenci eksperimentalne skupine so statistično značilno izvedli likovno nalogo v 

toplo-hladnem kontrastu (t(75) = -4,01, p ≤ 0,001). 
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Drugi kriterij: Likovna tehnika je dosledno izvedena (kvaliteta lepljenja). 

Likovna tehnika učencev eksperimentalne skupine se je, glede na nalogo pred 

poučevanjem, po izvedbi pristopa statistično značilno izboljšala (t(75) = -5,61,  

p ≤ 0,001). 

 

Tretji kriterij: V likovnem delu je jasno vidna ideja. 

V likovnem delu učencev eksperimentalne skupine se je, glede na likovna dela pred 

poučevanjem, po poučevanju statistično značilno izboljšala vidnost ideje (t(75) = -3,83, 

p ≤ 0,001).  

 

Četrti kriterij: Likovno delo je razgibano.  

Razgibanost v likovnih delih učencev eksperimentalne skupine se je, glede na stanje 

pred poučevanjem, po poučevanju statistično značilno izboljšala (t(75) = -1,8, p = 0,05).  

 

Peti kriterij: Likovno delo je originalno: kaže na občutljivost učenca glede okoljskih 

problemov, je domišljijsko bogato. 

Po poučevanju je pri učencih eksperimentalne skupine vidno statistično značilno 

izboljšanje originalnosti. V likovnih delih se kaže tudi večja občutljivost na okoljske 

probleme, likovna dela so, glede na merjenje pred poučevanjem, domišljijsko bogatejša 

(t(75) = -3,56, p ≤ 0,001).  

 

Šesti kriterij: V likovnem delu je učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko 

problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala. 

Učenci eksperimentalne skupine so po poučevanju statistično značilno uskladili motiv 

z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala (t(75) = -3,51,  

p ≤ 0,001).  

 

Učenci kontrolne skupine pri nobenem od kriterijev po poučevanju niso statistično 

značilno izboljšali likovnih del.  

Parni t-preizkus je bil izveden tudi za pare med eksperimentalno in kontrolno skupino 

po izvedbi pristopa poučevanja OVLU (Preglednica 70).  
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Preglednica 70: Parni t-preizkus evalvacije likovnih del med skupinama po poučevanju glede na kriterij. 

 

  

ekspreimentalna 

skupina 

kontrolna 

skupina   

  

Parni t-preizkus 

Trditev v 

anketi   M SD M SD   T df p 
η2 

Kriterij 1 

Pred 

poučevanjem 
2,8 0,98 2,6 0,58 

  -4,01 154 ≤ 0,001 0,65 

Po poučevanju 3,3 0,94 2,9 0,96   

Kriterij 2 

Pred 

poučevanjem 
3,1 0,83 2,9 0,82 

  -5,7 154 ≤ 0,001 0,81 

Po poučevanju 3,4 0,78 3,3 0,84   

Kriterij 3 

Pred 

poučevanjem 
2,8 0,89 2,87 0,99 

  -3,83 154 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 3,3 0,96 3,13 0,98   

Kriterij 4 

Pred 

poučevanjem 
3,1 0,96 2,96 0,9 

  -1,85 154 0,05 0,16 

Po poučevanju 3,3 0,9 3 0,95   

Kriterij 5 

Pred 

poučevanjem 
2,9 0,93 3,3 0,97 

  -3,56 154 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 3,1 0,97 2,9 0,99   

Kriterij 6 

Pred 

poučevanjem 
2,9 0,94 3,3 0,91 

  -3,52 154 ≤ 0,001 0,49 

Po poučevanju 3,1 0,96 2,9 0,94   

 

Parni t-preizkus med skupinama (eksperimentalna in kontrolna) kaže na statistično 

značilne razlike v prid eksperimentalne skupine, pri čemer velikost učinka variira od 

majhnega (p = 0,05, η2 = 0,16) pri četrtem kriteriju do velikega (p ≤ 0,001, η2 = 0,81) pri 

drugem kriteriju. Pri ostalih kriterijih pa je velikost učinka srednje velika (p ≤ 0,001, -

0,49 ˂ η2 ˂ 0,65).  

 

V nadaljevanju so prikazani likovni izdelki učencev obeh skupin glede na 

najpomembnejše tri kriterije (1, 5, 6), povezane z okoljsko ozaveščenostjo.  

Posamezno likovno delo je najboljši, povprečen ali podpovprečen primer izvedbe 

glede na kriterije, kar je izraženo s povprečno oceno likovnega dela. V posameznem 

sklopu so predstavljena dela učencev obeh skupin po poučevanju. 

 

Podpovprečna likovna dela so ovrednotena z ocenami od 1 do 2,4, povprečna z 

ocenami med 2,5 do 3,9, nadpovprečna likovna dela pa z ocenami med 4 in 5 

(Preglednica 71). 

 

Preglednica 71: Delitev likovnih del glede na ovrednotenje. 

 
Podpovprečna likovna dela Povprečna likovna dela Nadpovprečna likovna dela 

Skupina Skupina Skupina 

Eksperimentalna Kontrolna Eksperimentalna Kontrolna Eksperimentalna Kontrolna 

6 (8 %) 17 (21 %) 31 (41 %) 34 (44 %) 38 (51 %) 27 (35 %) 
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Primeri podpovprečnih likovnih del glede na kriterije, ki so povezani z okoljsko 

ozaveščenostjo 

 

 Likovno delo učenca kontrolne 

skupine s šifro 03BPA je v vseh pogledih 

podpovprečno in med drugim meji na 

asemblaž, saj je učenec poleg 

pokrovčkov plastenk uporabljal lesene 

letvice, ki so postavljene pravokotno na 

likovno ploskev. Okoljska občutljivost je 

slaba in ocenjena z oceno zadostno (2). 

Povprečna ocena likovnega dela je 2,2. 

 

 

 Likovno delo učenca kontrolne 

skupine s šifro 24BŠA je brez 

prostorskega in likovnega reda in nikakor 

ne kaže odnosa do okolja. Učenec ne 

razume teme likovne naloge niti 

povezanosti teme z okoljem in okoljsko 

ozaveščenostjo, zato je tudi povprečna 

ocena dela nizka, in sicer 2,1. 

 

 

 

 Likovno delo učenca kontrolne 

skupine s šifro 06DŠA deluje zelo 

naključno. Izrezki iz revij in reklam so 

površno lepljeni, brez prostorskega in 

likovnega reda, neenakomerno široki, 

prej slučajno iztrgani oziroma narezani. 

Prostorski krajinski vzorec ni viden, prav 

tako učenec v likovnem delu ne kaže 

okoljske občutljivosti. Povprečna ocena 

likovnega dela je 2. 

 



 

Finale, Rock. Spodbujanje okoljske ozaveščenosti z likovno umetnostjo 

                 Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2021 

 

194 

 

 Likovno delo učenca 

eksperimentalne skupine s šifro 27AŠA 

ne kaže okoljske občutljivosti in je zelo 

naključno s preveč belimi površinami, ki 

jih v naravi ni. Učenec je za material 

uporabil ovojnino plastenk, pri čemer ni 

upošteval niti navodila o barvnem 

kontrastu. Krajinski vzorec Barja ni 

viden, v likovnem delu ni opaziti 

okoljske občutljivosti. Povprečna ocena likovnega dela je 1,8. 

 

 

Primeri povprečnih likovnih del glede na kriterije, ki so povezani z okoljsko 

ozaveščenostjo 

 

 Učenec eksperimentalne skupine s 

šifro 01APA je srednje uspešno uporabil 

barvna nasprotja v pretežno hladnem 

barvnem spektru ter okoljsko 

občutljivost pokazal s krajinskim 

vzorcem Ljubljanskega barja. Povprečna 

ocena likovnega dela je 3,2. Posamezne 

ocene po kriterijih so med 2 in 4. 

 

 

 Učenec eksperimentalne skupine s šifro 11APA je srednje uspešno uporabil barvni 

kontrast, prav tako je povprečna okoljska 

občutljivost, ki se kaže v nerealnem 

krajinskem vzorcu z večinoma 

poplavljenimi poljinami obdelovalnih 

površin. Povprečna ocena likovnega dela 

je 3,2. Tudi ocene posameznih kriterijev 

so 3, oceno viša le dobro izvedena 

tehnika lepljenja. 
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 Povprečno likovno delo učenca 

kontrolne skupine s šifro 05BPA kaže na 

dobro okoljsko občutljivost, po petem in 

šestem kriteriju je ocenjen prav dobro 

(4). Povprečna ocena likovnega dela je 

3,4. Delo je delno asemblaž, saj je učenec 

most preko melioracijskega jarka 

ponazoril z deščico.  

 

 

 

 Povprečno likovno delo učenca 

eksperimentalne skupine s šifro 05AŠA 

sicer kaže na prav dobro okoljsko 

ozaveščenost, je pa likovni motiv le 

dobro usklajen z okoljsko tematiko 

likovne naloge in je ocenjeno z oceno 

dobro (3). Povprečna ocena likovnega 

dela je 3,3. 

 

 

 

 

 

Primeri nadpovprečnih likovnih del glede na kriterije, ki so povezani z okoljsko 

ozaveščenostjo 

 

Učenec kontrolne skupine s šifro 

01BPA je, glede na prvi kriterij, izvedel 

likovno delo v pretežno hladnih barvah, 

pri katerih pa je moč videti toplo-hladni 

kontrast tudi v pretežno modri barvi. Kot 

močan barvni kontrast je uporabil tudi 

rumeni pas.  

Za uprizoritev poplavljenega Barja se 

je odločilo 35 (23 %) vseh učencev od 

obeh skupin, zato je likovno delo 

reprezentativno za izbrano populacijo. Povprečna ocena likovnega dela je 5 po vseh 

kriterijih. 
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 Učenec eksperimentalne skupine s 

šifro 06AŠA je podobno likovno delo 

izvedel v hladnih barvah, kjer so 

kontrasti znotraj hladnih barv še bolj 

vidni. S sloganom, ki ga je z izrezanimi 

črkami izpisal, pa dokazuje zavedanje, 

da je tudi poplavljeno Barje polno 

življenja. Upošteval je vse tri kriterije, ki 

kažejo na okoljsko občutljivost. 

Povprečna ocena likovnega dela je 4,5, 

po prvem, petem in šestem kriteriju pa 5. Okoljska občutljivost je vidna predvsem v 

upoštevanju krajinskega vzorca Barja in dejstva, da je Barje močvirje. 

 

 

 Učenec eksperimentalne skupine s 

šifro 14AŠA je dosledno upošteval 

kriterije glede barvnega kontrasta, saj so 

uporabljene nasprotne barve modra, 

rumena, zelena in oranžna. Za razliko od 

prejšnjih učencev se je odločil za 

upodobitev Barja v pogledu 

(perspektivi). Okoljska občutljivost je 

razvidna v krajinskem vzorcu in uporabi 

izrezkov z rastlinami, ki so bistveni del Barja, ter v sloganu ''Živo Barje''. Povprečna 

ocena po vseh treh kriterijih je 4,5. 

 

 Učenec kontrolne skupine s šifro 

25BŠA je zelo uspešno uporabil barvna 

nasprotja ter okoljsko občutljivost 

pokazal z upodobitvijo Barja iz ptičje 

perspektive. Krajinski vzorec 

Ljubljanskega barja je izjemen, skoraj 

fotografsko natančen. Povprečna ocena 

likovnega dela je 5, tudi ocene po 

posameznih kriterijih so odlične (5).  

 

63 (41 %) učencev se je odločilo za prikaz značilnega krajinskega vzorca Barja z 

njivami. 
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3.1.4.1 Korelacija likovnih del z odnosom in vedênjem do okolja in okoljsko 

ozaveščenostjo  
 

Korelacija likovnih del z odnosom, vedênjem in okoljsko ozaveščenostjo ter 

izvedenim pristopom poučevanja OVLU se vzajemno kaže tako v likovnih delih učencev 

kot tudi v odgovorih na anketna vprašanja in v obeh preizkusih znanja (Preglednica 72).  

 

Preglednica 72: Pearsonov koeficient korelacije med kriterijema evalvacije in okoljsko ozaveščenostjo, 

vedênjem do okolja in odnosom do okolja glede na skupino. 

 
 

  Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

  r p N r p N 

Okoljska 

ozaveščenost 

Kriterij 5 0,98 ≤ 0,001 75 0,12 0,31 78 

Kriterij 6 0,88 ≤ 0,001 75 0,08 0,50 78 

Vedênje 
Kriterij 5 0,32 0,43 75 0,04 0,74 78 

Kriterij 6 0,31 0,47 75 0,14 0,21 78 

Odnos 
Kriterij 5 0,15 0,22 75 ≤ 0,001 0,98 78 

Kriterij 6 0,20 0,09 75 0,06 0,62 78 

 

Korelacija je izvedena posebej za peti kriterij (Likovno delo je originalno: kaže na 

občutljivost učenca glede okoljskih problemov, je domišljijsko bogato.) in posebej za 

šesti kriterij (V likovnem delu je učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko problematiko, 

likovnim pojmom in uporabo materiala.) vrednotenja likovnih del z (1) odnosom do 

okolja, (2) vedênjem do okolja in (3) okoljsko ozaveščenostjo za eksperimentalno in 

kontrolno skupino po poučevanju. 

 

Originalnost likovnega dela glede na stopnjo okoljske ozaveščenosti učenca  

Pearsonov koeficient korelacije34 v eksperimentalni skupini za peti kriterij evalvacije 

likovnih del, ki vrednoti originalnost likovnega dela glede na stopnjo občutljivosti 

učenca do okoljskih problemov, je zelo močno povezan z okoljsko ozaveščenostjo in je 

tudi statistično značilen (r = 0,98, p ≤ 0,001).  

V kontrolni skupini je povezanost med petim kriterijem in okoljsko ozaveščenostjo 

neznatna (r = 0,12, p = 0,31) in statistično neznačilna. 

Uskladitev motiva likovnega dela z okoljsko ozaveščenostjo učenca  

Povezanost med šestim kriterijem, ki vrednoti, koliko je učenec uspel uskladiti motiv 

z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala ter okoljsko 

ozaveščenostjo, je močna in statistično značilna (r = 0,88, p ≤ 0,001).  

                                                           
34 Pearsonov koeficient korelacije (r) se uporablja za določanje moči povezanosti spremenljivk. Vrednost 0,00  

pomeni, da ni povezanosti, med 0,01 in 0,19 je neznatna povezanost, med 0,20 in 0,39 šibka povezanost, med 

0,40 in 0,69 zmerna povezanost, med 0,70 in 0,89 močna povezanost, med 0,90 in 0,99 zelo močna povezanost 

ter na 1,00 popolna (funkcijska) povezanost. Pearsonov koeficient korelacije kaže na povezanost dveh 

spremenljivk, ne pa tudi na medsebojni vpliv spremenljivk (Pallant, 2016). 
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V kontrolni skupini je povezanost med šestim kriterijem in okoljsko ozaveščenostjo 

neznatna (r = 0,08, p = 0,50) in statistično neznačilna.  

  

Originalnost likovnega dela glede na vedênje do okolja učenca  

Povezava med petim kriterijem, ki vrednoti originalnost likovnega dela glede na 

stopnjo občutljivosti učenca do okoljskih problemov in vedênjem do okolja, je pri 

učencih eksperimentalne skupine šibka (r = 0,33, p = 0,43) in ni statistično značilna.  

V kontrolni skupini je povezanost med petim kriterijem in vedênjem do okolja 

neznatna (r = 0,04, p = 0,74) in statistično ni značilna. 

 

Uskladitev motiva likovnega dela z vedênjem do okolja učenca 

Povezanost med šestem kriterijem, ki vrednoti, koliko je učenec uspel uskladiti motiv 

z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala in vedênjem do okolja, 

je ravno tako šibka in ni statistično značilna (r = 0,31, p = 0,47). 

V kontrolni skupini je povezanost med šestim kriterijem in vedênjem do okolja 

neznatna (r = 0,14, p = 0,21) in statistično ni značilna. 

 

Originalnost likovnega dela glede na odnos do okolja učenca  

Pri učencih eksperimentalne skupine je povezanost med petim kriterijem, ki vrednoti 

originalnost likovnega dela, glede na stopnjo občutljivosti učenca do okoljskih 

problemov in odnosom do okolja, neznatna (r =0,15, p = 0,22) in ni statistično značilna.  

Pri učencih kontrolne skupine povezanosti med petim kriterijem in odnosom do okolja 

ni (r ≤ 0,001, p = 0,98), povezava je statistično neznačilna. 

Uskladitev motiva likovnega dela z odnosom do okolja učenca 

Povezanost šestega kriterija, ki vrednoti, koliko je učenec uspel uskladiti motiv z 

okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala z odnosom do okolja, je 

šibka (r = 0,20, p = 0,09) in ni statistično značilna. 

Pri učencih kontrolne skupine povezanosti med šestim kriterijem in odnosom do 

okolja ni (r = 0,06, p = 0,62), povezava je statistično neznačilna. 

 

 

Likovna dela so bila glede povprečne ocene deljena v tri sklope (Preglednica 71). Za 

vsak sklop likovnih del je bil izveden Pearsonov koeficient korelacije, ki kaže na 

povezanost povprečne ocene likovnih del in odnosa do okolja, vedênja do okolja in 

okoljske ozaveščenosti po izvedenem poučevanju glede na skupino. 
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Podpovprečna likovna dela  

Podpovprečna dela učencev eksperimentalne in kontrolne skupine ne kažejo primerne 

okoljske občutljivosti ali pa je ta zmerna (Preglednica 73).  

 

Preglednica 73: Pearsonov koeficient korelacije med povprečno oceno podpovprečnih likovnih del in 

odnosom do okolja, vedênjem do okolja in okoljsko ozaveščenostjo . 

 

  Podpovprečna likovna dela 

  Eksperimentalna Kontrolna 

  r p N r p N 

Okoljska 

ozaveščenost 

Kriterij 5 0,39 ≤ 0,001 75 0,62 0,06 78 

Kriterij 6 0,15 0,49 75 0,24 1,00 78 

Vedênje 
Kriterij 5 0,32 0,18 75 0,03 ≤ 0,001 78 

Kriterij 6 0,43 ≤ 0,001 75 0,89 0,16 78 

Odnos 
Kriterij 5 0,12 0,35 75 0,49 0,24 78 

Kriterij 6 0,58 0,31 75 1,00 0,04 78 

 

Učenci obeh skupin niso uspešno prikazali bistvenih značilnosti Ljubljanskega barja 

in so, likovno gledano, zgrešili večino od šestih kriterijev evalvacije likovnih del; v njih 

ni zaznati ideje, ki bi nakazovala okoljsko tematiko. Iz likovnih del je razviden 

nezadosten vpliv poučevanja na osnovi OVLU pristopa pri učencih eksperimentalne 

skupine, ki se kaže v nizki okoljski ozaveščenosti, vedênju in odnosu do okolja, podobno 

tudi tradicionalni pristop poučevanja ni imel zadostnega vpliva pri učencih kontrolne 

skupine 

 

Povezanost z okoljsko ozaveščenostjo 

V eksperimentalni skupini imajo likovna dela učencev po petem kriteriju, ki vrednoti 

originalnost likovnega dela, glede na stopnjo občutljivosti učenca do okoljskih 

problemov z okoljsko ozaveščenostjo, šibko povezanost, ki je statistično značilna  

(r = 0,39, p ≤ 0,001). Povezava šestega kriterija, ki vrednoti, koliko je učenec uspel 

uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala z 

okoljsko ozaveščenostjo, pa je neznatna in hkrati ni statistično značilna  

(r = 0,15, p = 0,49).  

Pri učencih kontrolne skupine kaže peti kriterij zmerno povezanost, ki ni statistično 

značilna (r = 0,62, p = 0,06), šesti kriterij pa ne kaže niti povezanosti z okoljsko 

ozaveščenostjo niti povezava ni statistično značilna (r = 0,24, p = 1,00).  

 

Povezanost z vedênjem do okolja  

Povezava petega kriterija, ki vrednoti originalnost likovnega dela glede na stopnjo 

občutljivosti učenca do okoljskih problemov z vedênjem do okolja, je pri učencih 
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eksperimentalne skupine šibka in hkrati ni statistično značilna (r = 0,32, p = 0,18). 

Povezava šestega kriterija, ki vrednoti, koliko je učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko 

problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala z vedênjem do okolja pa je zmerna 

in hkrati statistično značilna (r = 0,43, p ≤ 0,001). 

V kontrolni skupini je povezanost med petim kriterijem in vedênjem do okolja šibka 

in statistično značilna (r = 0,03, p ≤ 0,001), hkrati pa je povezanost šestega kriterija z 

vedênjem do okolja močna in statistično neznačilna (r =0,89, p = 0,16).  

 

Povezanost z odnosom do okolja 

Povezava petega kriterija evalvacije likovnih del, ki vrednoti originalnost likovnega 

dela glede na stopnjo občutljivosti učenca do okoljskih problemov, z odnosom do okolja 

učencev eksperimentalne skupine je neznatna in ni statistično značilna  

(r = 0,12, p = 0,35), enako velja za povezavo šestega kriterija, ki vrednoti, koliko je 

učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo 

materiala z odnosom do okolja (r = 0,58, p = 0,31).  

V kontrolni skupini pa je povezanost petega kriterija z odnosom do okolja zmerna in 

ni statistično značilna (r = 0,49, p = 0,23), povezanost šestega kriterija z odnosom do 

okolja pa je popolna in statistično značilna (r = 1,00, p = 0,04) .  

 

 

Povprečna likovna dela 

V povprečnih likovnih delih so nekateri učenci eksperimentalne in kontrolne skupine 

uspešneje izrazili lastni odnos do okolja in občutljivost do okoljskih problemov, večina 

učencev pa je v likovnih delih to občutljivost izrazila na povprečen način  

(Preglednica 74).  

 

Preglednica 74: Pearsonov koeficient korelacije med povprečno oceno povprečnih likovnih del in odnosom 

do okolja, vedênjem do okolja in okoljsko ozaveščenostjo. 

 

  Povprečna likovna dela 

  Eksperimentalna Kontrolna 

  r p N r p N 

Okoljska 

ozaveščenost 

Kriterij 5 0,59 ≤ 0,001 75 0,67 0,04 78 

Kriterij 6 0,25 0,04 75 0,42 0,50 78 

Vedênje 
Kriterij 5 0,98 0,05 75 0,52 0,16 78 

Kriterij 6 0,09 0,52 75 0,27 0,43 78 

Odnos 
Kriterij 5 0,15 0,06 75 0,79 0,03 78 

Kriterij 6 0,47 0,09 75 0,02 0,84 78 
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Likovna kompozicija in uporaba barv je povprečna in ne odstopa ne v negativno ne v 

pozitivno smer. Čeprav sta si skupini po številu učencev podobni (eksperimentalna 31 

(41 %) in kontrolna 34 (44 %)), so likovna dela učencev eksperimentalne skupine bolj 

povezana z okoljsko ozaveščenostjo, vedênjem in odnosom do okolja kakor likovna dela 

učencev kontrolne skupine.  

 

Povezanost z okoljsko ozaveščenostjo 

V eksperimentalni skupini imajo likovna dela učencev po petem kriteriju evalvacije, 

ki vrednoti originalnost likovnega dela glede na stopnjo občutljivosti učenca do okoljskih 

problemov z zmerno okoljsko ozaveščenostjo, pri čemer je povezanost tudi statistično 

značilna (r = 0,59, p ≤ 0,001). Povezanost med šestim kriterijem, ki vrednoti, koliko je 

učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo 

materiala ter okoljsko ozaveščenostjo, je šibka in tudi statistično značilna  

(r = 0,25, p = 0,04).  

V kontrolni skupini je povezanost petega kriterija evalvacije likovnih del z okoljsko 

ozaveščenostjo zmerna in statistično značilna (r = 0,67, p = 0,04). Povezanost šestega 

kriterija in okoljske ozaveščenosti pa je zmerna, a ni statistično značilna  

(r = 0,42, p = 0,50).  

 

Povezanost z vedênjem do okolja  

V eksperimentalni skupini so likovna dela po petem kriteriju, ki vrednoti originalnost 

likovnega dela glede na stopnjo občutljivosti učenca do okoljskih problemov, močno 

povezana z vedênjem do okolja, istočasno je povezava statistično značilna  

(r = 0,98, p = 0,05). Povezava šestega kriterija, ki vrednoti, koliko je učenec uspel 

uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala, z 

vedênjem do okolja pa je neznatna in ni statistično značilna (r = 0,09, p = 0,52).  

V kontrolni skupini je povezanost petega kriterija z vedênjem do okolja zmerna in 

statistično neznačilna (r = 0,52, p = 0,16), povezanost šestega kriterija z vedênjem do 

okolja pa je šibka in statistično neznačilna (r = 0,27, p = 0,43).  

 

Povezanost z odnosom do okolja 

Likovna dela učencev eksperimentalne skupine kažejo po petem kriteriju, ki vrednoti 

originalnost likovnega dela glede na stopnjo občutljivosti učenca do okoljskih 

problemov, neznatno in statistično neznačilno povezavo z odnosom do okolja  

(r = 0,15, p = 0,06), po šestem kriteriju, ki vrednoti, koliko je učenec uspel uskladiti 

motiv z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala z odnosom do 

okolja pa je povezanost zmerna in statistično neznačilna (r = 0,47, p = 0,09). 
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Pri likovnih delih učencev kontrolne skupine se kaže močna in statistično značilna 

povezava petega kriterija z odnosom do okolja (r = 0,79, p = 0,03) in neznatna ter 

statistično neznačilna povezanost šestega kriterija in odnosa do okolja  

(r = 0,02, p = 0,84). 

 

 

Nadpovprečna likovna dela 

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine so z likovnimi deli pokazali močno 

okoljsko občutljivost, ki se izraža v slikanju krajinskega vzorca Ljubljanskega barja, 

poplavljenega Barja in v detajlih izrezkov s cvetjem. Znali so prikazati tudi perspektivo 

prostora. Nekateri učenci so z izrezanimi črkami izpisali slogan ali naslov, ki še dodatno 

kaže na okoljsko občutljivost in pozitiven odnos do okolja. Učenci so se izkazali tudi pri 

uporabi toplo-hladnega barvnega kontrasta (Preglednica 75). 

 

Preglednica 75: Pearsonov koeficient korelacije med povprečno oceno nadpovprečnih likovnih del in 

odnosom do okolja, vedênjem do okolja in okoljsko ozaveščenostjo. 

         

  Nadpovprečna likovna dela 

  Eksperimentalna Kontrolna 

  r p N r p N 

Okoljska 

ozaveščenost 

Kriterij 5 0,88 ≤ 0,001 75 0,32 0,07 78 

Kriterij 6 1,00 ≤ 0,001 75 0,12 0,31 78 

Vedênje 
Kriterij 5 0,75 0,03 75 0,26 0,16 78 

Kriterij 6 0,10 0,05 75 0,02 0,84 78 

Odnos 
Kriterij 5 0,68 0,05 75 0,35 0,60 78 

Kriterij 6 0,96 ≤ 0,001 75 0,89 ≤ 0,001 78 

 

Povezanost z okoljsko ozaveščenostjo 

V eksperimentalni skupini je močna povezanost petega kriterija evalvacije likovnih 

del, ki vrednoti originalnost likovnega dela glede na stopnjo občutljivosti učenca do 

okoljskih problemov z okoljsko ozaveščenostjo, povezanost je tudi statistično značilna 

(r = 0,88, p ≤ 0,001); povezanost šestega kriterija, ki vrednoti, koliko je učenec uspel 

uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala z 

okoljsko ozaveščenostjo, ki je hkrati statistično značilna, je popolna (r = 1,00, p ≤ 0,001). 

Pri učencih kontrolne skupine je peti kriterij evalvacije likovnih del šibko in 

statistično neznačilno povezan z okoljsko ozaveščenostjo (r = 0,32, p = 0,07), 

povezanost šestega kriterija z okoljsko ozaveščenostjo pa je neznatna in prav tako 

statistično neznačilna (r = 0,12, p = 0,31). 
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Povezanost z vedênjem do okolja 

Peti kriterij evalvacije likovnih del učencev eksperimentalne skupine je močno in 

statistično značilno povezan z vedênjem do okolja (r = 0,75, p = 0,03), po šestem 

kriteriju, ki vrednoti, koliko je učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko problematiko, 

likovnim pojmom in uporabo materiala, pa je povezanost z vedênjem do okolja neznatna 

in statistično značilna (r = 1,00, p = 0,05). 

Pri likovnih delih učencev kontrolne skupine je peti kriterij šibko in statistično 

neznačilno povezan z vedênjem do okolja (r = 0,26, p = 0,16), šesti kriterij pa je neznatno 

in statistično neznačilno povezan z vedênjem do okolja (r = 0,02, p = 0,84). 

 

Povezanost z odnosom do okolja 

Pri likovnih delih učencev eksperimentalne skupine je peti kriterij, ki vrednoti 

originalnost likovnega dela glede na stopnjo občutljivosti učenca do okoljskih 

problemov, zmerno in statistično značilno povezan z odnosom do okolja  

(r = 0,68, p = 0,05), šesti kriterij, ki vrednoti, koliko je učenec uspel uskladiti motiv z 

okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala, pa je zelo močno in 

statistično značilno povezan z odnosom do okolja (r = 0,96, p ≤ 0,001). 

Pri učencih kontrolne skupine je peti kriterij šibko in statistično neznačilno povezan 

z odnosom do okolja (r = 0,35, p = 0,30), šesti kriterij pa je močno in statistično značilno 

povezan z odnosom do okolja (r = 0,89, p ≤ 0,001). 
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4  
RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
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Sodobni pogled na poučevanje in znanje kaže, da se ljudje ne učimo samo, kadar nam 

nekdo nekaj govori in predstavlja (tradicionalen pouk), temveč se učimo predvsem skozi 

pogovor z drugimi in skozi raziskovanje (inovativni pristopi poučevanja) (Kolbl, 2019; 

Huzjak, 2018; Birsa, 2015; Flajšman, 2008). Poglobljeno razumevanje se oblikuje v 

pogovoru med učitelji in učenci in tudi med učenci samimi. Najbolj trdno znanje se 

pojavlja, kadar učenci izražajo izkušnje, domneve, postavljajo vprašanja in si nanja 

odgovarjajo med seboj in sami sebi (Marentič Požarnik in drugi, 2009; Vigotski, 2010). 

Učenci morajo imeti priložnost učiti se v parih in v skupini pa tudi z različnimi pristopi, 

kar še dodatno krepi razvoj strategij raziskovanja in učenja. Pogovori z vrstniki znotraj 

para in/ali skupine krepijo socialno interakcijo in spodbujajo učenje.  

Učenci se učijo na različne načine, pri čemer sta ključna prostorska inteligenca 

(likovna umetnost in vizualna percepcija) in naravoslovna inteligenca (prepoznavanje in 

kategoriziranje naravnega sveta). Stimulacija s pristno izkušnjo v naravi je nujni del tega 

procesa, saj otrokom pomaga raziskovati okolico in olajša razumevanje naravnih 

sistemov (Zoldosova in Prokop, 2006; Falk, 2001; Hungerford in Volk, 1990).  

Likovno ustvarjanje spodbuja telesno, čustveno in duhovno angažiranost učencev in 

povezuje občutke ter odnose posameznika do narave, ustvarja bolj osebne, vznemirljive 

in nepozabne izkušnje, kar se kaže tudi v tem, da sta narava in okolje že stoletja navdih 

likovnih umetnikov. Narava je navdih za ustvarjanje že od nekdaj, v zadnjih letih pa je 

navdih tudi onesnažena narava in odpadki v njej, kar sproža številne trajnostne predloge 

za reševanje nekaterih okoljskih problemov (Sams in Sams, 2017). Glede na nekatere 

avtorje (Cahnmann Taylor in Siegesmund, 2018) so prizadevanja za medpredmetno 

povezovanje različnih predmetov z likovno umetnostjo počasna, deloma tudi zaradi 

očitnega navzkrižja z znanstvenimi paradigmami in načini razmišljanja. Kljub temu pa 

vključevanje umetnosti v izobraževanje o okolju predstavlja logično strategijo za 

spodbujanje interdisciplinarnega učenja (Flowers, Carroll, Green in Larson, 2015). 

 

V doktorski disertaciji je raziskano okoljsko ozaveščanje z likovno umetnostjo, ki je 

didaktično gledano projektni pristop z naravnanostjo na problem in z medpredmetnim 

povezovanjem in katerega se mlajši in manj izkušeni učitelji izogibajo, starejšim in 

izkušenejšim učiteljem pa primanjkuje idej, virov, primerov in tudi natančnejših navodil, 

ki bi omogočala več pojmovnih povezav in, kot zapiše Strmčnik (2001), boljšo izrabo 

časa pri obravnavi posamezne vsebine. 

 

V teoretičnem delu je predstavljen razvoj okoljske ozaveščenosti in občutljivosti, ki 

je zasnovan na znanju o okolju, vedênju in odnosu do okolja. Naravoslovje in likovna 

umetnost sta postavljena v kontekst okoljskega ozaveščanja in izobraževanja o okolju. 

Zgodovina likovne umetnosti prikazuje povezavo uporabe materialov in orodij iz okolja, 
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ki so bili potrebni za ustvarjanje. Pri tem je poudarjeno, da je človekovo okolje več kot 

le njegov bivanjski prostor, pogosto je tudi likovni motiv. Okoljska umetnost (ang. 

Environmental art) izhaja iz različnih likovnih gibanj, kot so Land art, Earth art, Arte 

povera, Trash art in druga. Vse smeri uporabljajo isto temo a različne materiale, s 

katerimi opozarjajo na okoljsko problematiko in slab odnos do okolja in narave.  

Učenci so bili preko učnih ur o sobivanju in vplivanju človeka na okolje privedeni do 

likovnih del okoljske umetnosti. V raziskavi so tudi sami likovno ustvarjali. Preko 

ustvarjanja iz odpadnih snovi so prepoznali izbrane likovne pojme, s katerimi so se 

spoznavali že v predšolskem obdobju, dodana pa jim je bila sopomenkia nasprotja, ki se 

v likovnem jeziku uporablja kot kontrast.  

 

Razvit je bil inovativni didaktični pristop poučevanja okoljskih vsebin z likovno 

umetnostjo (OVLU), ki je projektno in problemsko zasnovan. Usvajanje snovi izhaja iz 

učnega načrta naravoslovja in tehnike in učnega načrta likovne umetnosti in je potekalo 

v dveh korakih.  

V prvem koraku je bila izvedena pilotna raziskava, v kateri je bil preizkušen razviti 

inovativni didaktični pristop poučevanja okoljskih vsebin z likovno umetnostjo (OVLU). 

V njej je sodelovalo 145 učencev petih oddelkov četrtega in petega razreda ene osnovne 

šole. Pilotna raziskava je prispevala k prvim ugotovitvam vpeljanega pristopa OVLU v 

pouk, za katerega so bile potrebne intenzivne priprave in veliko dodatnega dela za 

učitelje in učence, saj je izvedba pouka s pristopom poučevanja OVLU, v primerjavi s 

tradicionalnim poukom, zahtevnejša. Po izvedbi pilotne raziskave je bilo treba pristop 

dopolniti in optimizirati. Prav tako se je ustrezno dopolnilo in optimiziralo uporabljene 

inštrumente. Na vpeljani pristop poučevanja OVLU so se morale navaditi oziroma nanj 

prilagoditi tako učiteljice kot tudi sodelujoči učenci. Prilagoditev na različne načine 

izvajanja pouka je zahtevna (Šket, Ferk Savec in Devetak, 2012). Učenci potrebujejo čas, 

da se prilagodijo inovativnemu načinu dela, kar lahko pripomore k doseganju znanja z 

razumevanjem. Kolbl (2019, str. 131) dodaja, da ''učitelji namreč potrebujejo nekaj časa, 

da se prilagodijo na tak način poučevanja in razvijejo usposobljenost za razvoj 

ustvarjalnega, problemsko zasnovanega in z družbeno-naravoslovnimi situacijami 

prepredenega učnega okolja.'' 

V drugem koraku je bila izvedena glavna raziskava, v kateri je sodelovalo 6 učiteljic 

in 154 učencev dveh primestnih osnovnih šol osrednjeslovenske regije, ki so bili v času 

raziskave v povprečju stari devet let. Učence se je na podlagi rezultatov preizkusa znanja 

iz okoljskih vsebin (PZOKOL) in preizkusa znanja iz okoljske umetnosti (PZLIK) pred 

izvedbo poučevanja razdelilo v dve, po znanju enakovredni skupini, eksperimentalno in 

kontrolno. Pri poučevanju je bila med skupinama glavna razlika v načinu usvajanja 

izbranih okoljskih in umetniških vsebin.. Poučevanje učencev eksperimentalne skupine 
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je potekalo z razvitim pristopom OVLU, poučevanje učencev kontrolne skupine pa na 

tradicionalen način. Učenci obeh skupin so pred poučevanjem, poleg obeh preizkusov 

znanja, reševali anketo in izdelali likovno nalogo. Po poučevanju so učenci obeh skupin 

pisali enaka preizkusa znanja PZOKOL in PZLIK, reševali enako anketo in izdelali 

likovno nalogo na isto temo kot pred poučevanjem. Primerjava pridobljenih podatkov je 

bila osnova za ugotavljanje vpliva pristopa poučevanja na znanje, odnos in vedênje do 

okolja ter okoljsko ozaveščenost. Pridobljeni podatki vseh inštrumentov so prispevali 

tudi k ugotovitvam razlik pred poučevanjem in po njem znotraj posamezne skupine in 

med skupinama. Statistična analiza kvantitativnih podatkov je potrdila, da je razviti 

inovativni didaktični pristop poučevanja okoljskih vsebin z likovno umetnostjo (OVLU) 

bistveno pripomogel k statistično značilno boljšemu znanju, ustreznejšemu odnosu in 

vedênju do okolja in tudi k višji okoljski ozaveščenosti učencev eksperimentalne 

skupine, v primerjavi z učenci kontrolne skupine. Rezultati učencev eksperimentalne 

skupine so, po poučevanju, pri vseh izvedenih inštrumentih statistično značilno višji kot 

pred poučevanjem, pri učencih kontrolne skupine pa se rezultati, pred poučevanjem in 

po njem, statistično značilno ne razlikujejo. V eksperimentalni skupini so se po 

poučevanju, glede na vstopno stanje, statistično značilno spremenili odnos in vedênje do 

okolja, okoljska ozaveščenost in tudi znanje učencev. Učenci eksperimentalne skupine 

so po poučevanju pokazali večjo stopnjo okoljske občutljivosti pri likovni nalogi, kar je 

potrdila tudi primerjava evalvacij likovnih del med skupinama. Statistično značilne 

spremembe so po vseh šestih kriterijih evalvacije v prid eksperimentalni skupini.  

 

Rezultati raziskave bodo prispevali k pomembnim spoznanjem na področju didaktike 

okoljskih vsebin v osnovni šoli, saj bodo podali poglobljen vpogled v procese formiranja 

okoljske ozaveščenosti, ki bazira na poznavanju odpadkov in njihovih vplivov na okolje 

in človeka. Inovativni didaktični pristop poučevanja OVLU se bo lahko apliciral tudi na 

poučevanje drugih vsebin in medpredmetnih povezav v osnovni in srednji šoli. V 

aplikativnem smislu je pridobljene rezultate, z nekaterimi dopolnitvami in 

prilagoditvami, mogoče uporabiti kot zanesljive in znanstveno potrjene smernice za 

pripravo učnih načrtov, učnega materiala in univerzitetno izobraževanje učiteljev na 1. 

in 2. stopnji ter tudi njihovo stalno strokovno izobraževanje na področju okoljskih in 

drugih vsebin. Z uvajanjem povezovanj učnih vsebin med različnimi predmeti bomo 

učitelji lažje osmišljali pomen znanja pri reševanju vrste problemov, s katerimi se danes 

soočamo kot posamezniki, pa tudi kot družba v celoti. S tovrstnim načinom izobraževanj 

bi morda šola lahko postala tudi bolj zabavna in nenazadnje življenjska. 
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4.1 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v okoljski ozaveščenosti učencev med 

eksperimentalno skupino, v kateri so učenci spoznavali okoljske vsebine z razvitim 

pristopom poučevanja OVLU, in kontrolno skupino, v kateri so učenci spoznavali iste 

vsebine po tradicionalni metodi poučevanja? 

 

Stopnja okoljske ozaveščenosti je bila pred poučevanjem, pri katerem so bile okoljske 

vsebine povezane z likovno umetnostjo in po njem, merjena z 28 trditvami v anketi in s 

preizkusom znanja o okoljski umetnosti (PZLIK) s 13 vprašanji, od katerih so štiri 

preverjala poznavanje piktogramov na različnih embalažah, devet pa jih je preverjalo 

poznavanje okoljske umetnosti. 

Pred poučevanjem je bila pri vseh učencih ugotovljena zmerna okoljska ozaveščenost, 

kar se kaže v podobnih srednjih vrednostih pri trditvah v anketi in v statistično 

neznačilnih odgovorih (Preglednica 45, str. 166).  

 

T-preizkus enakosti povprečij (Preglednica 44, str. 162), ki je primerjal rezultate med 

skupinama (eksperimentalna in kontrolna), je pokazal, da je po poučevanju s pristopom 

OVLU pri okoljski ozaveščenosti, ki je v anketi preverjala ozaveščenost z 28 trditvami, 

pri 18 trditvah statistično značilna razlika v korist eksperimentalne skupine. Tudi pri 

skupni spremenljivki okoljska ozaveščenost je t-preizkus enakosti povprečij, ki je 

primerjal rezultate med skupinama (eksperimentalna in kontrolna), po poučevanju 

pokazal statistično značilno razliko v prid eksperimentalne skupine, hkrati pa je tudi 

velikost učinka zelo velika (Preglednica 39, str. 147). Enako velja tudi za skupno 

spremenljivko skupen odnos, sestavljeno iz odnosa in vedênja do okolja in okoljske 

ozaveščenosti, ki kaže v prid eksperimentalne skupine. Pri skupni spremenljivki je 

velikost učinka srednja.  

 

Parni t-preizkus, ki je preverjal spremembo v okoljski ozaveščenosti znotraj skupine 

(eksperimentalna in kontrolna), je primerjal rezultate prvega in drugega merjenja 

(Preglednica 45, str. 166) in kaže pri eksperimentalni skupini statistično značilne 

spremembe pri 22 od 28 trditev v korist merjenja po poučevanju. Pri kontrolni skupini 

so se znotraj skupine pokazale statistično značilne spremembe le pri treh od 28 trditev v 

prid merjenja po poučevanju. 

 

Razliko med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine še dodatno potrjuje 

diskriminantna analiza sklopa trditev o okoljski ozaveščenosti, ki je pokazala največje 

razlike med skupinama ravno pri tem sklopu trditev, in sicer v prid eksperimentalne 

skupine (Preglednica 65, str. 185). Pri devetih trditvah od 28 so razlike med skupinama 
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(eksperimentalna in kontrolna) največje oziroma so rezultati nasprotni. Willkisova 

lambda (λ) je statistično značilna pri osmih trditvah, zato se je diskriminantna funkcija 

lahko izpeljala do konca in pokazala devet trditev od 28, pri katerih so odgovori učencev 

obeh skupin (eksperimentalna in kontrolna) najbolj različni, in sicer v prid 

eksperimentalne skupine (Preglednica 65, str. 185). 

 

Tudi iz likovnih del učencev je po poučevanju vidna večja okoljska ozaveščenost 

učencev eksperimentalne skupine, ki prepoznajo okoljsko umetnost v likovnih delih 

drugih, kar je potrjeno z odgovori v preizkusu znanja o okoljski umetnosti (PZLIK) 

(Preglednici 30, str. 140 in 32, str. 142) in s trditvami o okoljski ozaveščenosti v anketi 

(Preglednica 44, str. 162). Poleg samega procesa likovnega ustvarjanja so učenci 

spoznavali še odpadne snovi, njihove lastnosti in možnosti njihove uporabe v likovne 

namene. Povezava naravoslovja in tehnike z likovno umetnostjo vzpodbuja globlje 

doživljanje in snovanje pri lastnem likovnem delu in ob tem razvija odnos do okoljske 

problematike in zaščite okolja in narave. Do podobne ugotovitve so prišli različni avtorji 

(Alerby, 2000; Driver, Squires, Rushworth in Wood Robinson, 1994), ki ugotavljajo, da 

učenci preko likovnega ustvarjanja lažje razumejo naravoslovne pojave. Učenci so preko 

likovnega ustvarjanja na okoljsko tematiko spoznavali okolje in spreminjali svoj odnos 

do narave ter v lastnih likovnih delih prikazali kompleksnost okoljske problematike. 

Podobno ugotavljajo različni avtorji (Flowers Stapels, Larson, Worsley, Green in 

Carroll, 2019; Marks, Chandler in Baldwin, 2017; Sams in Sams, 2017), da raba različnih 

odpadnih snovi, kot inovativnih materialov za likovna dela, neposredno vpliva na 

okoljsko pismenost in okoljsko obnašanje. 

 

 

2  Ali obstajajo statistično pomembne razlike v odnosu do okolja med učenci 

eksperimentalne in učenci kontrolne skupine? 

 

Odnos učencev obeh skupin (eksperimentalna in kontrolna) do okolja je bil preverjen 

z dvanajstimi vprašanji v anketi, pred poučevanjem in po njem. Učenci so se 

opredeljevali do zaskrbljenosti glede onesnaževanja zraka in voda, onesnaževanja z 

avtomobilskimi in drugimi izpusti, globalnega segrevanja, ekstremnih vremenskih 

pojavov, nevarnih odpadkov in črnih odlagališč (Preglednica 40, str.149).  

S t-preizkusom enakosti povprečij (Preglednica 40, str. 149) je bila preverjena razlika 

med skupinama (eksperimentalna in kontrolna) pred poučevanjem in po njem. Pred 

poučevanjem je statistično značilna razlika samo pri šesti trditvi, ki pravi: S sošolci se 

pogovarjam o okoljskih problemih in smeteh; razlika gre v prid kontrolne skupine. 
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Po poučevanju pa je t-preizkus enakosti povprečij pokazal statistično značilne 

spremembe pri petih od enajstih trditev v korist eksperimentalne skupine. 

Parni t-preizkus (Preglednica 41, str. 152) znotraj skupin (eksperimentalna in 

kontrolna), ki je primerjal rezultate odgovorov pred poučevanjem in po njem, kaže na 

statistično značilne spremembe v odnosu do okolja v prid učencev eksperimentalne 

skupine pri devetih od enajstih trditev.  

Pri kontrolni skupini ni statistično značilnega izboljšanja odnosa do okolja. 

 

Tudi pri skupni spremenljivki odnos do okolja so bili rezultati preverjeni s  

t-preizusom enakosti povprečij, ki je primerjal rezultate med skupinama 

(eksperimentalna in kontrolna). Pred poučevanjem med skupinama (eksperimentalna in 

kontrolna) ni statistično značilnih razlik, medtem ko so po poučevanju statistično 

značilne razlike v korist eksperimentalne skupine (Preglednica 39, str. 147). 

 

Diskriminantna analiza v sklopu ankete pri trditvah o odnosu do okolja sicer res ni 

potrdila statistično značilnih razlik oziroma nasprotij pri srednjih vrednostih in 

aritmetičnih sredinah v odgovorih, kar pa ne pomeni, da razlik med odgovori učencev ni 

bilo, razlike so za diskriminantno analizo premajhne (Preglednica 48, str. 171).  

Tudi Willkisova lambda (λ), ki mora biti statistično značilna pri vsaj eni spremenljivki, 

pri nobeni od trditev (spremenljivki) ni dosegla kriterija za nadaljevanje analize, čeprav 

so največje razlike pri dveh od enajst trditev, in sicer pri zaskrbljenosti o (5) nevarnih 

odpadkih, (8) poplavah, neurjih, toči, kar gre pripisati tudi medijskemu pokrivanju 

ekstremnih vremenskih pojavov (poplave in neurja) v času izvajanja eksperimenta 

(Preglednica 49, str. 172). 

 

 

3 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v vedênju do okolja med učenci 

eksperimentalne in učenci kontrolne skupine? 

 

Tako kot pri okoljski ozaveščenosti in odnosu do okolja je bilo s 14 trditvami v anketi 

preverjeno tudi vedênje učencev obeh skupin (ekspreimentalne in kontrolne), pred 

poučevanjem in po njem. Trditve se navezujejo na pobiranje smeti, ločevanje odpadkov, 

rabo različnih prevoznih sredstev, udeležbo v čistilnih akcijah, potrošništvu in 

varčevanju z elektriko in vodo.  

 

Pred poučevanjem med skupinama (eksperimentalno in kontrolno) ni bistvenih razlik 

v srednjih vrednostih, pa tudi t-preizkus enakosti povprečij pri nobeni od trditev ni 

statistično značilen (Preglednica 42, str. 155). Po poučevanju pa je t-preizkus enakosti 
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povprečij pokazal statistično značilne razlike med skupinama (eksperimentalna in 

kontrolna) v prid eksperimentalne skupine pri sedmih od 14 trditev (Preglednica 42, str. 

155). 

Tudi pri skupni spremenljivki vedênje do okolja je po poučevanju statistično značilna 

razlika v korist eksperimentalne skupine (Preglednica 39, str. 147). 

 

Parni t-preizkus, ki je preverjal spremembo v vedênju do okolja znotraj skupine 

(eksperimentalna in kontrolna), je primerjal rezultate prvega in drugega merjanja 

(Preglednica 43, str. 158) in kaže pri eksperimentalni skupini statistično značilne 

spremembe pri 9 od 14 trditev v prid merjenja po poučevanju. Pri kontrolni skupini so 

se znotraj skupine pokazale statistično značilne spremembe le pri 3 od 14 trditev v korist 

merjenja po poučevanju. 

 

Diskriminantna analiza v sklopu ankete pri trditvah o vedênju do okolja ni potrdila 

statistično značilnih razlik oziroma nasprotij pri srednjih vrednostih in aritmetičnih 

sredinah v odgovorih, kar pa ne pomeni, da razlik med odgovori učencev ni bilo, razlike 

so za diskriminantno analizo premajhne (Preglednica 54, str. 175). Tudi Willkisova 

lambda (λ), ki mora biti statistično značilna pri vsaj eni spremenljivki, pri nobeni od 

trditev (spremenljivki) ni dosegla kriterija za nadaljevanje analize, čeprav je statistično 

značilna razlika pri trditvi (8) V gozdu in gorah dam odpadke v nahrbtnik (Preglednica 

55, str. 176). 

 

 

4 Ali 9 let stari učenci statistično značilno prepoznavajo tematiko okoljskih vsebin v 

likovnih delih okoljske umetnosti in ali jo statistično pomembno izrazijo v svojih 

likovnih delih? 

 

Učenci obeh skupin pred poučevanjem niso poznali pojma okoljska umetnost in je 

posledično niso prepoznali v likovnih delih, kar je razvidno iz preizkusa znanja o okoljski 

umetnosti (PZLIK); večina učencev obeh skupin v delih vidi le odpadne snovi oziroma 

smeti (Preglednice 24, str. 133, 25, str. 133 in 26, str. 134). 

V lastnih likovnih delih učenci, brez razlage posameznih pojmov, kot so okoljska 

umetnost, kontrast in tehnika kolaža, ki je bila v raziskavi uporabljena v akcijskem delu 

raziskave, ne izražajo visoke okoljske ozaveščenosti in povezanosti z naravo, kar je 

razvidno tudi iz srednjih vrednosti evalvacije likovnih del pred poučevanjem 

(Preglednica 67, str. 189).  

Likovna dela učencev eksperimentalne skupine so po poučevanju kvalitetneje 

izvedena, poleg tega so učenci bolj upoštevali navodila in je zato v njihovih delih zaznati 
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večjo občutljivost glede okoljskih problemov (5. kriterij evalvacije likovnih del). Prav 

tako je v njihovih likovnih delih zaznati večjo stopnjo uskladitve motiva z okoljsko 

problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala (6. kriterij evalvacije likovnih 

del). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi avtorji (Flowers Stapels, Larson, 

Worsley, Green in Carroll, 2019; Davis, 2018; Marks, Chandler in Baldwin, 2017; 

Flajšman, 2008), ki zapišejo, da je za učence umetnost okvir, znotraj katerega lažje 

opazijo naravo in naravne pojave ter se tako bolj povežejo z naravo in dvigujejo okoljsko 

ozaveščenost.  

Pri učencih kontrolne skupine ni prišlo do statistično značilne spremembe v ocenah 

likovnih del, kar je pokazal parni t-preizkus ocen evalvacij pred poučevanjem in po njem 

(Preglednica 69, str. 190), hkrati je korelacija pri obeh kriterijih z odnosom do okolja, 

vedênjem do okolja in okoljsko ozaveščenostjo statistično neznačilna in neznatna 

(Preglednica 72, str. 197).  

 

 

5 Ali se v likovnih delih učencev posamezne skupine (eksperimentalna, kontrolna) 

kaže občutljivost glede okoljskih problemov? 

 

Iz primerjave srednjih vrednosti petega kriterija, ki je vrednotil originalnost likovnega 

dela na področju okoljske občutljivosti glede okoljskih problemov in domišljijske 

bogatosti, je razvidno, da so učenci obeh skupin (eksperimentalna in kontrolna) dvignili 

stopnjo občutljivosti do okoljskih problemov. 

 

T-preizkus enakosti povprečij, ki je preverjal razliko med ocenami likovnih del po 

kriterijih med skupinama po poučevanju, dodatno potrjuje statistično značilne 

spremembe, vezane na okoljsko občutljivost v korist eksperimentalne skupine, pri čemer 

je velikost učinka srednje velika (Preglednica 70, str. 192).  

 

Tudi parni t-preizkus, ki je primerjal ocene likovnih del znotraj skupine 

(eksperimentalna in kontrolna), je potrdil statistično značilne spremembe pri 

eksperimentalni skupini. Pri kontrolni skupini ni statistično značilnih sprememb 

(Preglednica 69, str. 190). 
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6 Ali se v likovnih delih učencev posamezne skupine (eksperimentalna, kontrolna) 

kaže uskladitev motiva z okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabljenim 

materialom? 

 

Iz primerjave srednjih vrednosti šestega kriterija, ki je vrednotil uskladitev motiva z 

okoljsko problematiko, likovnim pojmom in uporabo materiala, je razvidno, da so učenci 

obeh skupin (eksperimentalna in kontrolna) dvignili stopnjo občutljivosti do okoljskih 

problemov. 

 

T-preizkus enakosti povprečij, ki je preverjal razliko med ocenami likovnih del po 

kriterijih med skupinama po poučevanju, dodatno potrjuje statistično značilne 

spremembe, vezane na uskladitev motiva in uporabo materiala v prid eksperimentalne 

skupine, pri čemer je velikost učinka srednje velika (Preglednica 70, str. 192).  

 

Tudi parni t-preizkus, ki je primerjal ocene likovnih del znotraj skupine 

(eksperimentalna in kontrolna), je potrdil statistično značilne spremembe pri 

eksperimentalni skupini s srednje velikim učinkom. Pri kontrolni skupini ni statistično 

značilnih sprememb (Preglednica 69, str. 190). 

 

 

7 Ali je statistično pomembna korelacija med likovnimi deli učencev posamezne skupine 

(eksperimentalna, kontrolna) in njihovo okoljsko ozaveščenostjo, odnosom in 

vedênjem do okolja? 

 

Pri učencih eksperimentalne skupine je iz korelacije petega kriterija evalvacije 

likovnih del, ki vrednoti originalnost likovnega dela glede na stopnjo občutljivosti 

učenca do okoljskih problemov videti zelo močno povezanost s spremenljivko okoljska 

ozaveščenost. Pri šestem kriteriju, ki vrednosti uporabo materiala za prikaz okoljske 

ozaveščenosti, s spremenljivko okoljska ozaveščenost, videti močno povezanost. V 

kontrolni skupini pa je ta povezanost neznatna in hkrati statistično neznačilna 

(Preglednica 72, str. 197).  
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4.1.1 Povzetek odgovorov na raziskovalna vprašanja 
 

Učenci eksperimentalne skupine so po pristopu poučevanja OVLU postali okoljsko 

bolj ozaveščeni, spremenili so odnos in vedênje do okolja pa tudi pridobili več znanj o 

okolju v primerjavi z rezultati učencev kontrolne skupine, ki so okoljske vsebine usvajali 

na tradicionalen način.  

Tudi drugi avtorji (Huzjak, 2018; Urbančič, 2012; Sicherl-Kafol, 2008; Salomon in 

Perkins, 1989) poročajo o vplivu medpredmetnega povezovanja z vzpostavljanjem 

transferja pri učenju, pri katerem se znanje ''preliva'' z enega področja na drugo. Učenci 

med drugim zaradi medpredmetnega povezovanja tudi bolje razumejo likovne pojme in 

so uspešnejši na področju inventivnejše uporabe odpadkov kot likovnih materialov in 

eksperimentiranja z njimi (Tacol, 1999). 

 

Pred izvedbo pristopa poučevanja OVLU je bilo potrjeno, da ni statistično značilnih 

razlik med okoljskim znanjem, znanjem o okoljski umetnosti in okoljsko ozaveščenostjo 

med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine. Po poučevanju z razvitim inovativnim 

pristopom v eksperimentalni skupini in tradicionalnim pristopom v kontrolni skupini, so 

ugotovljene statistično značilne razlike v korist eksperimentalne skupine. Razlike med 

skupinama so dokazane tako s t-preizkusi enakosti povprečij posameznih sklopov, 

parnimi t-preizkusi, χ2-preizkusi, kakor tudi z diskriminantno analizo, ki je ravno pri 

sklopu trditev o okoljski ozaveščenosti pokazala največje razlike med učenci obeh 

skupin (eksperimentalno in kontrolno).  

 

Poleg statističnih analiz so bila evalvirana tudi likovna dela obeh skupin, iz katerih so 

v eksperimentalni skupini razvidni primernejši odnos in vedênje do okolja ter večja 

okoljska ozaveščenost glede na kontrolno skupino. Tudi korelacija likovnih del s 

trditvami o okoljski ozaveščenosti v anketi, je pokazala vzajemno pozitivno povezanost. 
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4.2 ZAKLJUČEK 
 

Predmet raziskave doktorske disertacije je ugotavljanje vpliva inovativnega pristopa 

poučevanja (OVLU) pri obravnavi okoljskih vsebin s poudarkom na naravoslovju in 

likovni umetnosti na okoljsko ozaveščenost učencev četrtega razreda osnovne šole. 

Pristop temelji na projektnem in na problem usmerjenim usvajanju znanj ter na 

medpredmetnem povezovanju naravoslovja in tehnike in likovne umetnosti. Učenci so 

vsebine obravnavali skozi razvoj civilizacije in negativnega vpliva človeka na okolje. 

Obravnavane vsebine so del veljavnih učnih načrtov naravoslovja in tehnike ter likovne 

umetnosti za četrti razred osnovne šole. Pregled učnih načrtov je pokazal, da se število 

okoljskih vsebin zmanjšuje po vertikali izobraževanja, do podobne ugotovitve je pričla 

tudi Rebolj (2021). Pregledani učni načrti četrtega razreda osnovne šole obravnavajo 

okoljsko problematiko, predvsem varčevanje z vodo in elektriko, razlikovanje in ločeno 

zbiranje odpadkov in njihovo ponovno uporabo.  

Za namen raziskave je bil oblikovan in v pouk apliciran inovativni didaktični pristop 

poučevanja OVLU, ki obravnava vsebinski sklop o odpadkih, s poudarkom na 

onesnaževanju okolja, ločenemu zbiranju odpadkov, njihovi reciklaži in ponovni uporabi 

v likovne namene. Inovativni didaktični pristop poučevanja OVLU je zasnovan 

problemsko in projektno ter poudarja medpredmetno povezovanje, na podlagi 

izkustvenega učenja, s tem pa razvija pozitiven odnos do okolja. 

 

V prvem delu raziskave je bila opravljena analiza učnih načrtov za predmete z 

okoljskimi vsebinami za celotno osnovno šolo, poseben poudarek pa je bil na učnih 

načrtih predmetov naravoslovje in tehnika in likovna umetnost v 4. razredu osnovne šole. 

S povezovanjem naravoslovja in tehnike ter likovne umetnosti so pri likovni nalogi s 

slikarsko tehniko kolaž na okoljsko temo Ljubljansko barje učenci spoznavali možnosti 

uporabe odpadkov za likovno izražanje. Ob tem so spoznavali pomen piktogramov za 

recikliranje na embalažah in lastnosti nekaterih uporabljenih odpadnih snovi. Pri izvedbi 

likovne naloge so učenci spoznali tehniko kolaž in likovno izrazni vidik barve oziroma 

toplo-hladni kontrast.  

 

Pred poučevanjem je bilo vstopno znanje učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine preverjeno s preizkusoma znanja okoljskih vsebin (PZLIK) in okoljske 

umetnosti (PZOKOL). T-preizkus je potrdil statistično neznačilno razliko med 

skupinama (2p = 0,17 > 0,05) za preizkus znanja iz okoljskih vsebin in  

(2p = 0,82 > 0,05) za preizkus znanja iz okoljske umetnosti (Preglednica 24, str.133). 

Primerjava rezultatov preizkusov znanja PZOKOL in PZLIK pred poučevanjem in po 

njem za eksperimentalno skupino je s parnim t-preizkusom pokazala statistično značilno 
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razliko (PZOKOL 2p ≤ 0,001 in PZLIK 2p ≤ 0,001) (Preglednica 25, str. 133). Pri 

kontrolni skupini ni prišlo do statistično značilne spremembe (PZOKOL p = 0,07 in  

PZLIK p = 0,09) (Preglednica 26, str. 134). 

 

Z anketo, ki je bila sestavljena iz demografskih vprašanj, vprašanj zaprtega tipa in 

trditev, s pomočjo katerih so učenci z izborom primerne ocene na Likertovi lestvici 

izražali svoje mnenje, strinjanje in obnašanje, so bile pridobljene informacije o okoljski 

ozaveščenosti, odnosu in vedênju do okolja. Anketa je bila za obe skupini izvedena pred 

poučevanjem in po njem. Rezultati analize odgovorov pred poučevanjem so pokazali, da 

se skupini statistično značilno ne razlikujeta, po poučevanju pa je analiza s t-preizkusi in 

diskriminantno analizo dokazala statistično značilne razlike v okoljski ozaveščenosti, 

odnosu in vedênju do okolja v prid eksperimentalni skupini.  

T-preizkus po poučevanju pri anketnih trditvah o okoljski ozaveščenosti med 

skupinama kaže statistično značilne razlike v prid eksperimentalni skupini (Preglednica 

44, str. 163). Pri preverjanju razlik med skupinama za posamezno vprašanje iz tega 

sklopa ankete je statistično značilna razlika v prid eksperimentalni skupini ugotovljena 

pri 22 od skupaj 28 vprašanj (Preglednica 45, str. 166). Glede na trditve v sklopu ankete 

o odnosu do okolja je zaznati zaskrbljenost glede posameznih okoljskih vprašanj, ki so 

učencem časovno in krajevno blizu in jih bolj ali manj prizadenejo (Preglednica 41, str. 

152). Dnevno poročanje o podnebnih spremembah in naravnih katastrofah je vplivalo na 

odgovore učencev v anketi.  

Podobno kot pri zaskrbljenosti glede okoljske problematike, se kaže tudi pri vedênju 

do okolja, kjer izstopajo odgovori, da se učenci najprej odločijo, kaj bodo vzeli iz 

hladilnika, šele nato ga odprejo; da pretehtajo negativni vpliv izdelka na okolje, preden 

ga kupijo; da se s sošolci pogovarjajo o okoljskih problemih in smeteh; in da se pri izbiri 

med tuširanjem in kopanjem raje odločajo za prvo (Preglednica 43, str. 158). Odgovori 

kažejo na deklarativno izraženo enotno in visoko podporo varovanju okolja. Različni 

avtorji (Polajnar Horvat, 2014; Malnar, 2002; Uhan, 1998) ugotavljajo pojav družbeno 

željenega odgovarjanja, kar se da sklepati tudi iz tega sklopa vprašanj ankete, vendar pa 

se zaradi navzkrižno postavljenih vprašanj to lahko zanika. Iz ankete je razvidno, da so 

se učenci eksperimentalne skupine več pogovarjali o okoljskih problemih s sošolci in 

starši. Vsi učenci se čiščenja okolja največkrat lotevajo le organizirano, ko imajo šolske 

čistilne akcije, zato lahko sklepamo, da so odgovori ankete pravilni in nevšečni. Delno 

zakonsko omejena uporaba plastičnih vrečk je vplivala na njihovo manjšo uporabo, kar 

se kaže tudi v odgovorih učencev eksperimentalne skupine. Učenci kontrolne skupine po 

poučevanju niso statistično značilno spremenili odgovorov na vprašanja, glede na 

odgovore pred poučevanjem, kar potrjujejo tudi srednje vrednosti pri odgovorih v anketi 

(Preglednica 43, str. 158). Razlike v odgovorih pred poučevanjem in po njem med učenci 
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eksperimentalne in kontrolne skupine so ravno pri tej trditvi statistično značilne  

(p = 0,05) v prid eksperimentalni skupini (Preglednica 43, str. 158). Iz odgovorov 

učencev eksperimentalne skupine sledi, da se manj strinjajo z uporabo plastičnih vrečk. 

Podobno kot pri preizkusu znanja iz okoljskih vsebin in okoljske umetnosti, pri 

okoljski ozaveščenosti, odnosu in vedênju do okolja, so učenci eksperimentalne skupine 

po inovativnem pristopu poučevanja OVLU dosegli boljše rezultate pri oceni likovne 

naloge na okoljsko temo Ljubljansko barje. Iz likovnih del eksperimentalne skupine se 

zaznava večjo originalnost likovnih izdelkov in tudi večjo občutljivost glede okoljskih 

problemov kot pri likovnih delih učencev kontrolne skupine (Preglednica 69, str. 190). 

Tudi povprečna ocena likovnih del učencev eksperimentalne skupine je po poučevanju 

višja za 0,4 ocene (Preglednica 68, str. 190). Delitev likovnih del v tri sklope 

(podpovprečna, povprečna in nadpovprečna) je pokazala, da je po poučevanju večina 

likovnih del učencev eksperimentalne skupine razvrščena v sklopa nadpovprečnih (51 

%) in povprečnih (41 %), medtem ko je pri učencih kontrolne skupine večina likovnih 

del uvrščenih med povprečne (44 %), več likovnih del je tudi med podpovprečnimi (17 

%) (Preglednica 71, str. 192). 

 

Vzajemni vpliv načina poučevanja in likovnega ustvarjanja z odpadnimi snovmi je 

viden v stopnji strinjanja učencev s trditvami v anketi, odražajo pa se tudi v likovnih 

delih učencev. O vplivu načina poučevanja poročajo tudi drugi avtorji (Huzjak, 2018; 

Birsa, 2015; Flajšman, 2008). 

Povezanost okoljske občutljivosti in uskladitve motiva v likovnih delih učencev 

eksperimentalne skupine z okoljsko ozaveščenostjo, odnosom in vedênjem do okolja, 

po moči povezanosti naraščata od sklopa podpovprečnih k sklopu z nadpovprečnimi 

likovnimi deli, enako velja za statistično značilnost. Pri učencih kontrolne skupine je 

povezanost okoljske občutljivosti in uskladitve motiva z okoljsko ozaveščenostjo 

zmerna, statistična značilnost pa niha (Preglednice 73, str. 199, 74, str. 200 in 75, str. 

202). To je potrdil tudi Flajšman (2008). 

 

V likovnih delih učencev eksperimentalne skupine se povezanost okoljske 

občutljivosti in vedênja do okolja zazna bolj kot v likovnih delih učencev kontrolne 

skupine.  

Poučevanje z razvitim inovativnim pristopom poučevanja OVLU je pri 

eksperimentalni skupini pozitivno vplivalo na stopnjo okoljske ozaveščenosti, odnosa in 

vedênja do okolja in hkrati tudi na raven znanja o okolju in okoljski umetnosti.  

Medpredmetno povezovanje s poudarkom na naravoslovju in tehniki ter likovni 

umetnosti pri inovativnem didaktičnem pristopu poučevanja OVLU omogoča 

povezovanje znanja, vsebin in veščin. Upoštevaje učne načrte naravoslovja in tehnike in 
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likovne umetnosti ter drugih vključenih predmetov so učenci z raziskovalnim pristopom 

spoznavali posamezne okoljske in likovne pojme z različnih gledišč in jih med seboj 

povezovali. Razviti inovativni pristop poučevanja omogoča prepleteno usvajanje znanj, 

ki je sicer razdrobljeno po predmetih. Pri pristopu poučevanja OVLU z medpredmetnim 

povezovanjem prihaja do problemsko zasnovanega poučevanja, pri katerem učitelj 

učence usmerja v predvideno dejavnost (raziskovanje, umetniško ustvarjanje ipd.), pri 

čemer učenci nehote povezujejo pojme posameznih predmetnih področij, s tem pa pride 

do transfernega oziroma izkustvenega učenja. Pri tovrstnem pristopu poučevanja se 

pojmi mrežijo in obravnavajo z različnih strani, z različnimi predmeti (Huzjak, 2018; 

Birsa, 2015; Urbančič, 2012).  

Raziskovanje okoljskih problemov z medpredmetnim povezovanjem je učencem 

blizu. Učenci pri tem spoznajo, da iz narave izhajamo in smo del nje, da je človek 

zgodovinsko gledano prišel nad naravo in postal superioren ter da narava človeku ni na 

razpolago le za izkoriščanje virov in ekonomsko računico. Narava ni samo človekov 

izvor, je prostor, v katerem živimo.  

Iz opazovanja narave je vedno prihajal in še vedno prihaja navdih, ki je potreben za 

umetniško ustvarjanje. Umetniško ustvarjanje ima mnogo namenov; samoizražanje, 

dekoriranje, zabavanje, socialno pravičnost, kulturno pismenost, praznovanje itd. 

Najgloblje poslanstvo umetnosti je prenašanje slikovnih sporočil in zgodb človeštvu o 

tem, kako bi lahko živeli v primerjavi s tem, kako živimo.  

 

Delitev v raziskavi sodelujčih učiteljic je pokazala, da ima veliko učiteljev težavo pri 

sprejemanju novosti na področju poučevanja, saj novosti v pouk ne vključujejo, če to ni 

potrebno, do podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi avtorji (Rebolj, 2021; Borrachero, 

Costillo in Bermejo, 2016). Učiteljice z večletno prakso so bile nad pristopom 

poučevanja OVLU veliko bolj navdušene in so se novemu načinu dela hitreje prilagodile, 

kot učiteljice začetnikice, zato so mlajše učiteljice v raziskavi raje sodelovale v kontrolni 

skupini. Podobno ugotavljata tudi Rebolj (2021) in Urbančič (2012). Starejši učitelji 

pogosteje omenjajo vedoželjnost in odgovorost, kar se lahko označi predvsem kot višjo 

stopnjo notranje motivacije (Glažar, 2005). 
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4.2.1 Omejitve raziskave 
 

V okviru raziskave je bilo mogoče ugotoviti nekatere pomanjkljivosti, ki se nanašajo 

predvsem na izbor vzorca, saj sta v glavni raziskavi sodelovali le dve osnovni šoli. V 

eksperimentalni skupini so sodelovale učiteljice, ki so si tega želele, hkrati vzorec ni bil 

naključen. Prav tako je mogoče določiti nekatere druge neodvisne spremenljivke, ki bi 

lahko vplivale na razvoj okoljske ozaveščenosti.  

 

Pomanjkljivost raziskave je tudi v dolžini trajanja, ker se je prilagajala urniku šestih 

razredov na dveh osnovnih šolah. Inštrumenti v glavni raziskavi so bili uporabljeni brez 

sprememb pred poučevanjem in po njem, kar je negativno vplivalo predvsem na 

izvajanje likovne naloge. Učenci bi lahko v svojih likovnih delih, ob spremembah in 

dopolnitvah teme in/ali likovne tehnike, pokazali še večjo kreativnost pri izražanju 

okoljske občutljivosti.  

 

 

4.2.2 Prenos zaključkov v izobraževalni proces 
 

Pri uvajanju pristopa OVLU pri poučevanju naravoslovja in tehnike v povezavi z 

likovno umetnostjo je potrebno postopno spreminjanje prevladujočih stališč, da se učenci 

najbolje in tudi največ naučijo z vodenim poukom. Izsledki raziskave kažejo, da je 

problemsko zasnovan pouk z medpredmetnimi povezavami, kakršen je tudi izvedeni 

pristop, primeren za razvijanje okoljskega ozaveščanja in tudi za usvajanje znanj o okolju 

ter o okoljski umetnosti. Učitelje je potrebno s pristopom seznaniti in jim omogočiti 

aplikacijo v izobraževalni proces. Učitelji lahko izsledke in pristop OVLU uporabijo pri 

pouku nespremenjene, lahko pa pristop vzamejo kot osnovo, ga dopolnijo in vsebinsko 

in/ali oblikovno preoblikujejo. 

 

 

4.2.3 Smernice za nadaljnje raziskave 
 

Z vpeljavo učnega pristopa OVLU v pouk naravoslovja in tehnike v povezavi z 

likovno umetnostjo je učiteljem omogočeno podajanje okoljskih vsebin skozi učne 

izzive. Učencem tako omogočijo vpogled v vedno bolj težavne okoljske probleme na 

lokalni in tudi na globalni ravni ter posredno ali neposredno vplivajo na njihovo 

vsakdanje življenje. 

Smiselno je dodatno dopolniti, razviti in oblikovati, v raziskavi predstavljen pristop 

poučevanja OVLU in ga še bolj povezati ali integrirati v druge učne vsebine, skladno z 
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učnimi načrti. Pristop je s prilagoditvami primeren za izvajanje v celotni vertikali 

izobraževanja. 

Čeprav je bil izveden pregled didaktičnih pristopov poučevanja naravoslovja in 

strategij poučevanja likovne umetnosti, tudi najnovejših, je bilo manj časa posvečenega 

didaktiki poučevanja z razvitim pristopom poučevanja OVLU, kar bi kazalo v nadaljnjih 

in podobnih raziskavah primerno dopolniti.  

 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno: 

 

1 Preučiti pripravljenost učiteljev, učencev in njihovih staršev na implementacijo 

inovacij, kot je pristop OVLU, v pouk. 

2 Ugotavljati vpliv pristopa OVLU tudi na bralno, matematično in/ali druge 

pismenosti, ki so lahko del medpredmetnih povezav in/ali problemsko 

zasnovanega pouka, izvedenega v pristopu. 

3 Ugotavljati vpliv pristopa OVLU na učne stile učencev. 

4 Preučiti ustrezno znanje učiteljev za izvajanje različnih pristopov poučevanja in 

medpredmetnih povezav. 

5 Omogočiti kvalitetna in predvsem stalna strokovna izpopolnjevanja in 

izobraževanja s podoročja okoljskega ozaveščanja, kakor tudi z drugih področij, 

glede na medpredmetne povezave. 

6 Raziskati možnosti okoljskega ozaveščanja v celotni vertikali izobraževanja. 

7 Oceniti splošno okoljsko ozaveščenost odrasle populacije Slovencev. 

8 Identificirati primanjkljaje na področju okoljske ozaveščenosti pri odrasli 

populaciji v Sloveniji in pripraviti primerne delavnice za dvig okoljske 

ozaveščenosti in okoljske občutljivosti. 

9 Razviti podobne pristope poučevanja za različne predmetne povezave v vertikali 

izobraževanja. 

 

Pomembno je opozoriti tudi na učiteljevo ustrezno znanje, nenehno izpopolnjevanje 

in zavedanje, da inovacije učencem omogočajo razvijanje interesa za različne predmete, 

še posebno pa za naravoslovje in likovno umetnost. Hkrati je potrebno poudariti, da pri 

povezovanju predmetov nobeden ne sme biti v podrejenem položaju, še posebno ne 

likovna umetnost.  
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PRILOGA A 
 

Anketni vprašalnik pilotne raziskave 

 

Izbrani odgovor obkrožiin dopolni, če je potrebno. Ponekod je možnih več odgovorov. 

 

SPOL (obkroži):   MOŠKI  ŽENSKI 

OSNOVNA ŠOLA: 

RAZRED: 4.   

 

1. Kje stanuješ? 

a) V enodružinski hiši. 

b) V večdružinski hiši. 

c) V bloku. 

 

2. Ali imate doma koš za ločeno zbiranje odpadkov? 

1) Da. 

2) Ne. 

3) Ne, toda vseeno ločujemo. 

 

3. Ali doma ločeno zbirate odpadke? 

a) Da, in sicer naslednje: 

   ___________________________________________________ 

b) Ne. 

c) Včasih. 

 

4. Ali se ti zdi pomembno ločevanje odpadkov? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Zakaj je ali ni pomembno? 

_____________________________________________________________      

_____________________________________________________________ 

 

5. Kdo je pobudnik ločenega zbiranja odpadkov pri vas doma? 

1) Mama. 

2) Oče. 

3) Otroci. 

4) Nihče. 

5) Drugo:_______________________________________________________ 

 

6. Katere odpadke ločujete? 

a) Papir. 

b) Steklo. 

c) Plastiko. 

d) Nevarne odpadke. 

e) Biološke odpadke. 

f) Drugo:_______________________________________________________ 
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7. Ali sodeluješ v širših javnih ekoloških akcijah? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Občasno. 

 

8. V katerih ekoloških akcijah si že sodeloval/a? 

a) Šolska akcija zbiranja papirja 

b) Očistimo domači kraj v okviru lokalne skupnosti. 

c) Očistimo Slovenijo v enem dnevu. 

d) Drugo:_______________________________________________________ 

 

9. Si odpadke že kdaj s starši peljal/a v zbirni center ₋ na deponijo? 

a. Da, katere?  

_____________________________________________________________ 

b. Ne. 

 

10. Ste doma odpadke že kdaj ponovno uporabili? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Katere odpadke in kako ste jih ponovno uporabili? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11. Ekologija .je? 

1) Veda, ki se ukvarja s pravilnim izgovarjanjem besed 

2) Veda, ki se ukvarja z umetnostjo. 

3) Veda, ki se ukvarja z odnosom živih bitij do okolja. 

4) Veda, ki se ukvarja z matematičnimi ugankami. 

5) Veda o okolju in vseh živih bitjih v njem ter odnosih med živimi bitji in 

okoljem. 

 

12. Kaj pomeni, če rečemo, da recikliramo? 

a) Odpadke, ki jih porabimo in odvržemo, predelajo in jih ponovno uporabijo 

za podobne izdelke. 

b) Odpadke sežigajo. 

c) Odpadke odložijo na deponijo odpadkov (smetišče). 

d) Odpadke sami zberemo in uporabimo za drug namen. 

 

13. Ali so ekološki lahko tudi filmi, animirani filmi, risanke in lutkovne predstave? 

a. Da, kako? 

_____________________________________________________________ 

b. Ne. 

a) Mogoče. 
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14. Ali je lahko slikanje in kiparstvo ekološka dejavnost? 

a. Da, kako? 

_____________________________________________________________ 

b. Ne. 

 

 

Dobro si oglej naslednje fotografije in obkroži najustreznejši odgovor. Ni napačnih 

odgovorov! 

 

15. Na fotografiji je: 

a) Umetnost. 

b) Ekologija. 

c) Oboje. 

d) Samo smeti. 

 

16. Na fotografiji je: 

a) Umetnost. 

b) Ekologija. 

c) Oboje. 

d) Samo smeti. 
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17. Na fotografiji je: 

a) Umetnost. 

b) Ekologija. 

c) Oboje. 

d) Samo smeti. 

 

18. Na fotografiji je: 

a) Umetnost. 

b) Ekologija. 

c) Oboje. 

d) Samo smeti. 
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19. Na fotografiji je: 

a) Umetnost. 

b) Ekologija. 

c) Oboje. 

d) Samo smeti. 

 

20. Na fotografiji je: 

a) Umetnost. 

b) Ekologija. 

c) Oboje. 

d) Samo smeti. 
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21.  Kaj pomeni spodnji znak? 

a) Vrtenje. 

b) Ekologija. 

c) Recikliran izdelek. 

d) Povratna embalaža. 

 

22.  Kaj pomeni spodnji znak? 

a) Vrtenje. 

b) Ekologija. 

c) Recikliran izdelek. 

d) Povratna embalaža. 
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PRILOGA B 
 

Preizkus znanja iz okoljskih vsebin (PZOKOL)  

 

ŠIFRA UČENCA: ____________________  

Št. možnih točk: 21     
Št. doseženih točk: _____              Ocena:____________ 

 

Št. točk 0 – 10 10,5 – 13 13,5 – 17 17,5 – 19 19,5 – 21 

OCENA nezadostno(1) zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

 

1. Obkroži črko pred pravilno trditvijo.         __ / 1 
Kaj je kompost?  

a) Hrana za domače živali. 
b) Rastlinska snov, ki se razgradi in je primerna za gnojenje. 
c) Snov, iz katere izdelujejo bombone. 
d) Drugo ime za divje odlagališče. 

 
2. Poimenuj odpadke in jih ustrezno razvrsti v spodnjo preglednico.  
                 __ / 12

 
     

Odpadni 

papir 

Odpadna 

embalaža 

Odpadno 

steklo 

Odpadni 

tekstil 

Biološki 

odpadki 
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3. S črtami smiselno poveži opise v prvem stolpcu z ustreznimi oznakami v drugem 
stolpcu.                          __ / 5 

Kompostnik •  • 7 dreves 

Svetovni dan zemlje •  
•  

Znak za recikliranje •  • 22. april 

Ločevanje odpadkov •  
•  

1 tona starega papirja •  
•  

 
 
 
4. Izračunaj porabo vode za štiričlansko družino v enem dnevu.  
V družini sta dva odrasla in dva otroka. Vsak odrasel v enem dnevu porabi enkrat več vode 
kot otrok. Za izpiranje stranišča en otrok porabi 33 litrov vode, za kopanje v kadi 10 litrov 
vode, za tuširanje 6,5 litrov vode in za umivanje zob 3,5 litrov vode. 
 

a)  Za katero dejavnost v enem dnevu porabimo največ vode? Koliko vode 
porabi družina skupaj v enem dnevu?         __ / 1 

_________________________________________________________________________ 

 
b) Kako lahko sam prispevaš k manjši porabi vode?       __ / 1 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Pojasni, kaj je divje odlagališče?                __ / 1 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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PRILOGA C 
 

Preizkus znanja okoljske umetnosti (PZLIK) 

 

ŠIFRA UČENCA: ____________________  

Št. možnih točk: 13 (vsak pravilni odgovor je vreden 1 točko)     
Št. doseženih točk: _____              Ocena:____________ 
 

Št. točk 0 – 5,5 6 – 7,5  8 – 9,5 10 – 11,5 12 – 13 

OCENA nezadostno(1) zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

 

V prvem delu so prikazane štiri oznake za recikliranje. S križcem (X) označi, kateri opis je po 

tvojem mnenju pravi. 

 

1. Kaj označuje spodnji znak? 

  
 Znak za recikliranje stekla.  

 Znak za reciklirano plastiko.  

 Znak za recikliran aluminij.  

 Zelena pika.  

 Ne vem.  
 

2. Kaj označuje spodnji znak? 

  
 Znak za recikliranje stekla.  

 Znak za reciklirano plastiko.  

 Znak za recikliran aluminij.  

 Zelena pika.  

 Ne vem. 
 

3. Kaj označuje spodnji znak? 

  
 Znak za recikliranje stekla.  
 Znak za reciklirano plastiko.  
 Znak za recikliran aluminij.  
 Zelena pika.  
 Ne vem. 
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4. Kaj označuje spodnji znak? 

 
  

 Znak za recikliranje stekla.  

 Znak za reciklirano plastiko.  

 Znak za recikliran aluminij.  

 Zelena pika.  

 Ne vem. 

 

V drugem delu je prikazanih devet fotografij. S križcem (X) označi, katera trditev je pravilna.  
 

5. Kaj je na fotografiji? 

  

  

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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6. Kaj je na fotografiji? 

  
 

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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7. Kaj je na fotografiji?  

 
  

 

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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8. Kaj je na fotografiji? 

  
 

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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9. Kaj je na fotografiji? 

  
 

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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10. Kaj je na fotografiji? 

 
  

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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11. Kaj je na fotografiji? 

  
 

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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12. Kaj je na fotografiji? 

  

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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13. Kaj je na fotografiji? 

  

 Smeti.  

 Umetnost.  

 Narava.  

 Ne vem. 
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PRILOGA Č 
 

Anketa 

 

Prosim, če si vzameš nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričneš z izpolnjevanjem ankete. Vračanje 

na prejšnja vprašanja ni možno.  

 

 

ŠIFRA - Vpiši šifro, ki ti je bila dodeljena. 

 

   

 

1. Kateri predmet ti je najljubši? (Razvrsti s številkami od 1 do 8 priljubljenost predmeta tako, da tistemu, 

ki ti je najbolj všeč, pripišeš 1, tistemu, ki ti je najmanj všeč, pa 8, ostale razporedi po priljubljenosti s 

števkami od 2 do 7.) 

slovenski jezik     

angleški jezik     

matematika     

družba     

naravoslovje in 

tehnika   

  

likovna umetnost     

glasbena umetnost     

športna vzgoja     

 

2. Kje živiš? 

 V hiši.  

 V večdružinski hiši.  

 V bloku. 

 

3. Kako največkrat prideš v šolo?  

 Peš.  

 S kolesom.  

 S šolskim avtobusom.  

 Starši me pripeljejo. 
 

4. Katerih čistilnih ali zbiralnih akcij si se udeležil/a v zadnjem letu?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Lokalna akcija čiščenja okolja.  

 Očistimo Slovenijo v enem dnevu.  

 Zbiranje starega papirja v šoli.  

 Se jih ne udeležujem. 

 

5. Ali imate doma koše za ločeno zbiranje odpadkov?  

 Da.  

 Ne.  

 Ne vem. 

 

6. Ali doma ločeno zbirate odpadke?  

 Da.  

 Ne. 

 Ne vem. 
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7. Katere odpadke ločeno zbirate?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Papir.  

 Embalažo.  

 Nevarne odpadke.  

 Organske odpadke.  

 Ne vem. 

 

8. Med nevarne odpadke spadajo?  
Možnih je več odgovorov 

  
 Papir.  

 Plastika.  

 Zdravila in kemikalije.  

 Organski odpadki.  

 Olja in masti. 

Sklop trditev o okoljski ozaveščenosti 

9. Označi koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami.  

 

 Se 

popolnoma 

strinjam. Se strinjam. 

Sem 

neodločen/a. 

Se ne 

strinjam. 

Se sploh ne 

strinjam. 

1 Ločeno zbiranje odpadkov je koristno.      
2 Z recikliranjem ohranjamo okolje.      
3 Ločevanje papirja od drugih odpadkov je koristno.      
4 Preden nekaj odvržem, pomislim, ali bi lahko to  

   ponovno uporabil. 
     

5 Zanimam se za okoljske probleme in njihovo  

   reševanje. 
     

6 Tudi sam lahko prispevam k čistejšemu okolju.      
7 Mislim, da se v šoli dovolj pogovarjamo o  

   onesnaževanju okolja. 
     

8 Doma se pogovarjamo o čistem okolju in  

  ločevanju odpadkov. 
     

9 Vseeno mi je, kaj se zgodi z odpadki, samo da se  

   jih znebim! 
     

10 S svojim vedenjem NE prispevam veliko k  

     čistejšemu okolju. 
     

11 Starši v trgovini vedno vzamejo plastično vrečko.      
12 Odlagališča₋smetišča niso problem v Sloveniji.      
13 Umetniško ustvarjanje lahko prispeva k  

     čistejšemu okolju. 
     

14 Filmi, risanke in lutkovne predstave lahko  

     prispevajo k čistejšemu okolju. 
     

15 Smetišča so najboljša rešitev za odlaganje    

     odpadkov. 
     

16 Odpadki so lahko koristni, če so pravilno zbrani  

     oz. ločeni. 
     

17 Čisto okolje mi veliko pomeni.      
18 Črna odlagališča v Sloveniji niso problem.      
19 Čistilna sredstva ne onesnažujejo vode.      
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 Se 

popolnoma 

strinjam. Se strinjam. 

Sem 

neodločen/a. 

Se ne 

strinjam. 

Se sploh ne 

strinjam. 

20 Večja poseljenost je vzrok večji onesnaženosti  

     okolja. 
     

21 Odpadke je najbolje zažgati na domačem vrtu.      
22 Ljudje bi morali odgovarjati za vso škodo, ki jo  

     povzročijo okolju. 
     

23 Tovarne pogosto škodujejo okolju.      
24 Narava je lahko sama kos vplivom človeka  

     (onesnaževanju). 
     

25 Ločevanje odpadkov ni vredno truda.      
26 Odpadke je najlažje razvrščati, ko so vsi na enem  

     kupu. 
     

27 Črna odlagališča NE ogrožajo pitne vode.      
28 Narava lahko riše.      
 

Sklop trditev o odnosu do okolja 

10. Kako zaskrbljen/a si ob naslednjih virih okoljskih problemov?  

 

 Zelo 

zaskrbljen/a. Zaskrbljen/a. 

Sem 

neodločen/a. 

Malo 

zaskrbljen/a. 

Nisem 

zaskrbljen/a. 

1 Onesnaževanje zraka      
2 Onesnaževanje voda      
3 Avtomobilski izpusti      
4 Onesnaževanje tovarn      
5 Nevarni odpadki      
6 Globalno segrevanje      
7 Uničevanje gozda      
8 Poplave, neurja, toča      
9 Suša      
10 Črna odlagališča      
11 Aditivi za živila      
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Sklop trditev o vedênju do okolja 

11. Označi, kako pogosto izvajaš spodnje dejavnosti. 

 

 Vedno. Pogosto. Včasih. Redko. Nikoli. 

1 Poberem smeti, ki ležijo na tleh.      
2 Odpadke ločujem.      
3 Starši uporabljajo plastične vrečke namesto   

  papirnatih. 
     

4 Hodim, se vozim s kolesom ali uporabljam javni  

  prevoz, namesto da me vozijo starši. 
     

5 Udeležujem se javnih čistilnih akcij.      
6 S sošolci se pogovarjam o okoljskih problemih in  

  smeteh. 
     

7 Starši mi vedno kupijo nove obleke, rabljenih ne  

  nosim. 
     

8 V gozdu in gorah dam odpadke v nahrbtnik.      
9 Gledam TV oddaje, ki se ukvarjajo z okoljskimi  

   problemi. 
     

10 Ugašam luči in elektronske naprave, ki niso v  

     uporabi. 
     

11 Trudim se varčevati z vodo.      
12 Če lahko izbiram med tuširanjem in kopanjem,  

   raje izberem tuširanje. 
     

13 Najprej se odločim, kaj bom vzel/a iz hladilnika,  

     šele nato ga odprem. 
     

14 Razmislim o negativnem vplivu izdelka na  

     okolje, preden ga kupim. 
     

 

 

Označi svoj spol:  

 Moški.  

 Ženski.  

 

Vpiši svojo starost.  
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PRILOGA D 
 

Učna priprava pristopa OVLU 

 

Univerza v Ljubljani 

Pedagoška fakulteta 

Doktorski študij; Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede 

Smer: Poučevanje matematike, naravoslovja, računalništva in tehnike 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNA UČNA PRIPRAVA: 

INOVATIVNI DIDAKTIČNI PRISTOP POUČEVANJA OKOLJSKIH VSEBIN Z 

LIKOVNO UMETNOSTJO (OVLU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM:                                     IME IN PRIIMEK: Rock Finale 
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UČNA PRIPRAVA  

OSNOVNI PODATKI: 

Šola: 

Razred: 4. 

Datum:                       Število ur: 40–60 

Predmeta: Naravoslovje in tehnika in likovna umetnost. 

Medpredmetne povezave: Slovenski jezik, angleški jezik, matematika in družba. 

Skupni cilji: Prepoznati in ovrednotiti vpliv človeka na okolje (opisovanje, merjenje ipd.), 

prepoznati kontrast (nasprotje) in ga povezati z vsemi predmeti (čisto/umazano, 

pozitivno/negativno, toplo/hladno, majhno/veliko ipd.). 

Učila in pripomočki: Slikovno gradivo z LCD predstavitvijo, predmeti v toplih/hladnih 

barvah, vroča voda in ledene kocke, škatle iz kartona, predmeti iz različnih materialov, 

različni odpadki, star papir, lepilo, škarje, risalni blok, svinčniki in barvice 

Učne metode: Razlaga, razgovor, demonstracija, opazovanje, branje, razprava, likovno 

ustvarjanje. 

Učne oblike: Frontalna, individualna, skupinska. 

Vrsta učne ure: Kombinirana 

Medpredmetne povezave: nosilna predmeta - naravoslovje in tehnika in likovna umetnost, 

podporni predmeti - slovenski jezik, angleški jezik, matematika in družba.  

Cilji:  

- Spoznajo pojem nasprotje (kontrast) na primerih pojavov in predmetov v naravi  

      in okolju, 

- spoznajo človekov vpliv na okolje preko razvoja človeka (bivanje, potovanje,  

      trgovanje, embaliranje ipd.), onesnaževanje in onesnaževalce, ločeno zbiranje  

      odpadkov, njihovo zmanjševanje, ponovno uporabo in recikliranje, 

- spoznajo piktograme za recikliranje in njihov pomen na različnih embalažah, 

- spoznajo vpliv človeka na okolje z gledanjem animiranih filmov z okoljsko  

      tematiko (Wall-e, Za živo mejo in Nogice), 

- spoznajo razmere življenja v specifičnem okolju (smetišče v Braziliji) preko  

      ogleda filma Na smetišču (Waste Land),  

- spoznajo razlike v življenjskem okolju v prikazanem filmu in jih primerjajo z  

      življenjem v domovini (podnebje, jezik, kultura, onesnaževanje, življenje na  

      smetišču ipd.),   

- spoznajo likovna dela okoljske umetnosti (tudi Land Art, Trash Art, Arte povera  

      ipd.), 

- računajo ''produkcijo'' odpadkov na posameznika z ogledom likovnih del  

      okoljske umetnosti, pri katerih jim posredujemo podatke o številu  odvrženih        

      predmetov (v določenem časovnem obdobju, na prebivalca ipd.), 

- berejo in širijo besedni zaklad s področja človekovega vpliva na okolje (berila  

      domačega branja),  

- širijo besedni zaklad v tujem jeziku (angleški jezik) ob ogledu filma Življenje na  

      smetišču (Waste Land) in animiranih filmov Za živo mejo, Wall-e in Nogice s  

      področja vpliva člveka na okolje, 

- razvijajo občutek za odnose med barvami (kontrast, neenakomerno in  

      enakomerno razporejanje oblik) pri likovni nalogi, 

- razvijajo ročne spretnosti, razvijajo občutek za likovno izražanje,  

- kritično vrednotijo likovna dela/izdelke,  
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- spoznavajo odpadne snovi in njihove lastnosti (gorenje, topljenje, rezanje,  

      trganje, upogibanje ipd.), 

- razvijajo kritičen odnos do človekovega razmerja do okolja in narave. 

Viri in literatura: 

Vodopivec, I. et all (2011). Program osnovna šola, Naravoslovje in tehnika, Učni načrt. 

Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

Kocjančič F. N. et all. (2011). Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt. 

Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

Poznanovič Jezeršek, M. et all (2018). Program osnovna šola, Slovenščina, Učni načrt. 

Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

Žakelj, A., et all (2011). Program osnovna šola, Matematika, Učni načrt. Ljubljana. 

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

Budnar, M., et all (2011). Program osnovna šola, Družba, Učni načrt. Ljubljana. 

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

Tcol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog: Izbrana poglavja iz 

likovne didaktike. Ljubljana: Debora. 

Tacol, T., Tomšič Čerkez, B. (2005). Likovno izražanje 4. Učbenik za likovno vzgojo za 

4. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

Kirkland, J., (2011). No Student Left Indoors: Creating a Field Guide to Your 

Schoolyard. Lionville, PA. Stillwater Publishing. 

Hayward, B., (2012). Childern, Citizenship and Environment: Nurturing a democratic 

imagination in a changing world. Abingdon. Routledge. 

Zrimšek, B. in Krljić Vreg, J., (2011-2014). Ekoutrinki: zeleni utrinki. Ljubljana. RTV. 
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PRILOGA E 
 

Učna priprava likovne naloge 

 

Univerza v Ljubljani 

Pedagoška fakulteta 

Doktorski študij; Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede 

Smer: Poučevanje matematike, naravoslovja, računalništva in tehnike 

 

 

 

 

 

 

 

UČNA PRIPRAVA: 

SPODBUJANJE OKOLJSKE OZAVEŠČENOSTI Z LIKOVNO UMETNOSTJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM:                                     IME IN PRIIMEK: Rock Finale 
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UČNA PRIPRAVA  

OSNOVNI PODATKI: 

Šola: 

Razred: 4. 

Datum:                       Število ur: 2 

Predmet: Likovna umetnost. 

Likovno področje: Slikanje. 

Likovna naloga: Oblikovanje slikarske kompozicije v toplo/hladnem barvnem nasprotju. 

Likovna tehnika: Kolaž. 

Likovni motiv: Oblikovanje plakata na okoljsko tematiko ‘Krajinski park Ljubljansko 

barje’. 

Likovni materiali in orodja: A3 ali A4 list, lepilo, odpadki (papir, plastika, blago, les ...). 

Učila in pripomočki: Slikovno gradivo z LCD predstavitvijo, predmeti v toplih/hladnih 

barvah, predmeti iz različnih materialov. 

Učne metode: Razlaga, razgovor, demonstracija, opazovanje. 

Učne oblike: Frontalna, individualna, analiza in evalvacija likovnih del. 

Vrsta učne ure: Kombinirana. 

Medpredmetne povezave: Slovenski jezik, angleški jezik, matematika, družba, 

naravsolovje in tehnika. 

Cilji: Učenci v svojih izdelkih: 

- na primerih pojavov in predmetov v naravi in okolju opredelijo tople in hladne  

      barve, 

- razvijajo občutek za odnose med barvami (kontrast, neenakomerno in  

      enakomerno razporejanje oblik), 

- razvijajo ročne spretnosti, 

- razvijajo občutek za likovno izražanje, 

- kritično vrednotijo likovna dela/izdelke. 

Viri in literatura: 

Tcol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog: Izbrana poglavja iz 

likovne didaktike. Ljubljana: Debora. 

Tacol, T., Tomšič Čerkez, B. (2005). Likovno izražanje 4. Učbenik za likovno vzgojo za 

4. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

Kocjančič F. N. et all. (2011). Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt. 

Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  
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POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL: UVAJANJE  

UČITELJ UČENEC UČNE OBLIKE, METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL 

Pozdrav, predstavitev. 

Pokažem kartonski škatli, 

razložim, da je v vsaki 

drugačen predmet: v eni 

hladen - vrečka ledu, v drugi 

topel - posoda tople vode.  

 

Povabim, da učenci otipajo 

predmet in opišejo barvo, ki 

si jo predstavljajo. Na tablo 

zapišemo barve, na katere jih 

spominjata otipana predmeta. 

 

 

Posluša navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

Otipa predmet  

in odgovori na zastavljeno 

vprašanje: Kakšno bravo si 

predstavljaš? 

 

 

Razlaga, demonstracija. 

 

 

 

 

 

 

 

Individualno. 

 

Pogovor. 

 

 

GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE UČNE SNOVI / SPROTNO PONAVLJANJE 

UČITELJ UČENEC UČNE OBLIKE, METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI PRIPOMOČKI 

OSREDNJI DEL 

Ogled power point 

predstavitve o Ljubljanskem 

barju, kjer predstavim Barje 

kot mokrišče, zavarovano 

območje, območje intenzivne 

kmetijske rabe in življenjsko 

območje ptic in drugih živali. 

S fotografijami prikažem 

barvne kontraste med 

posameznimi njivami ... 

 

 

Učencem pojasnim nalogo: 

plakat v kolaž tehniki. 

Pojasnim, katere materiale 

bodo uporabili (lepilo, lepilni 

trak, škarje za rezanje in 

izrezovanje, star papir, 

plastične vrečke, nalepke in 

pokrovčke plastenk ... 

 

 

Gledajo in poslušajo 

predstavitev, predvsem 

fotografije (panoramske, 

letalske, satelitske, 

zgodovinske ...) krajine, 

rastlin in živali. 

 

Poslušajo in razmišljajo o 

krajinskem parku ter o 

izvedbi svojega likovnega 

dela. 

 

Poslušajo in razmišljajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualno. 

Opazujejo, komentirajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualno. 

Opazujejo, komentirajo. 
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Učence usmerim v zaščito 

delovne površine in pripravo 

potrebnega materiala za 

izvedbo naloge. 

 

 

Napoved likovne naloge: 

Danes bomo delali plakat na 

temo Krajinski park 

Ljubljansko barje.  

Plakat ima vlogo 

nagovarjanja, vabljena ali 

obveščanja. Zato ima plakat 

vedno neki slogan ali naslov. 

 

 

Tehnika: Kolaž (lepljenka), 

pri kateri lahko uporabijo vse 

materiale, ki so jih prinesli s 

sabo. Lahko jih režejo ali 

trgajo in lepijo na podlago 

(risalni list). 

 

Na risalni list postavijo 

kompozicijo iz revij, 

časopisov in ostalega 

zbranega odpadnega 

materiala, ki jih premikajo in 

spreminjajo. Ko je urejena, 

zalepijo (brez podrisovanja – 

razen slogan – tega lahko 

skicirajo) Posebej jih 

opozorim na zlaganje toplih 

in hladnih barvnih ploskev ter 

na njihovo razporeditev na 

risalnem listu.  

Najboljše slike bodo tiste, ki 

bodo izvirne, bodo imele 

skladno razporejene tople in 

hladne barvne ploskve, bodo 

razgibane. 

 

Med praktičnim delom sproti 

preverjam njihov ustvarjalni 

proces. 

Pripravijo prostor, zaščitijo 

mize, pripravijo likovni 

material in pripomočke. 

 

 

 

Poslušajo in razmišljajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo in razmišljajo. 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo in izdelujejo 

kolaž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualno. 

Razlaga, pogovor. 
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ZAKLJUČNI DEL: Likovno vrednotenje 

 

Kriteriji za vrednotenje: 

Učenec realizira cilje likovne naloge. Njegov izdelek kaže razumevanje posameznih 

likovnih pojmov in zmožnosti njihove uporabe v reševanju likovne naloge. Učenec obvlada 

postopek likovne tehnike ter razume izvedbo likovnega motiva, je sposoben samostojnega 

snovanja idej. 

 

Kriteriji: 

1. Likovna naloga je uspešno, pravilno izvedena (zanimiva barvna kompozicija); 

prevladujejo pretežno hladne kompozicije z dodatki toplih barv/ali obratno, lahko pa 

so tople in hladne barve uravnotežene. 

2. Likovna tehnika je dosledno izvedena (kvaliteta lepljenja) 

3. V likovnem delu je jasno vidna ideja. 

4. Likovno delo je razgibano. 

5. Likovno delo je originalno: kaže na občutljivost učenca glede okoljskih problemov. Je 

domišljijsko bogato. 

6. V likovnem delu je učenec uspel uskladiti motiv z okoljsko problematiko, likovnim 

pojmom in uporabo materiala. 

 

UČITELJ UČENEC UČNE OBLIKE, METODE, 

TEHNIKE 

UČILA/UČNI PRIPOMOČKI 

Z učenci razstavim nastale 

izdelke. Usmerim jih v 

razmišljanje in oblikovanje 

kriterijev za analiziranje. 

So barve primerno 

uporabljene in razporejene? 

Je likovno delo originalno? 

Je kolaž natančno lepljen? 

Je kolaž razgiban? 

Je jasno vidna ideja? 

Razstavijo izdelke, 

analizirajo svoja dela in dela 

sošolcev. 

Pogovor, vrednotenje. 
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PRILOGA F 
 

Dovoljenje za objavo plakata Predvidena doba razgradnje za pogoste vrste plavajočih 

odpadkov (ang. Estimated decomposition rates of common marine debris items) 

 

 

Kako hitro se razgradi odpadek? (Lüde, 2012) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORAT. 

Bil si sen. 

Potem resničnost. 

Zdaj spomin. 

 

 

 


