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POVZETEK 

V zadnjih letih se na svetovni ravni soočamo z vse večjimi okoljskimi problemi, zaradi katerih 

je ogrožena kakovost okolja in posledično naš obstoj. Če želimo vzpostaviti dolgoročno 

trajnostno družbo, moramo spremeniti naš odnos do narave. Naša povezanost z naravo in 

okoljska stališča vplivata na okolju prijazna vedênja in pripravljenost za varovanje narave.  

Z raziskavo smo ugotavljali, kakšen odnos do narave imajo učenci drugega triletja osnovne 

šole. Raziskovali smo, kakšna je povezanost med znanjem o kroženju vode, povezanostjo z 

naravo, okoljskimi stališči in okoljskim vedênjem. Prav tako smo želeli ugotoviti, kako na 

omenjene spremenljivke vplivata starost in spol učencev. V raziskavi je sodelovalo 137 učencev 

od 4. do 6. razreda iz dveh osnovnih šol osrednje Slovenije. Podatke smo zbrali z vprašalnikom 

in preizkusom znanja, s katerim smo preverili znanje učencev o kroženju vode, njihovo 

povezanost z naravo, stališča do okolja in okoljska vedênja. Nato smo z osmimi učenci, ki so 

izkazali pozitiven odnos do narave, opravili poglobljene, polstrukurirane intervjuje, s katerimi 

smo dobili vpogled o njihovih izkušnjah z naravo in predstavah o kroženju vode.  

Ugotovili smo, da ima večina učencev osnovno, a nepopolno znanje o kroženju vode z 

nekaterimi napačnimi predstavami. Učenci se z naravo čutijo srednje povezano. Instrument 

indeks povezanosti z naravo se je pri tem izkazal za veljavnega v slovenskem prostoru. Učenci 

imajo povprečna, a vendar pozitivna stališča do okolja. Večina učencev pogosto izvaja okolju 

prijazna vedênja. Učenke se od učencev vêdejo okolju prijaznejše in se čutijo bolj povezane z 

naravo. Učenci z več znanja o kroženju vode imajo pozitivnejša okoljska stališča in obratno. 

Učenci s pozitivnejšimi okoljskimi stališči in večjo povezanostjo z naravo se vedêjo okolju 

prijaznejše. Intervjuvani učenci so izkazali pozitiven odnos do narave. Izkušnje z naravo, ki so 

jih navajali najpogosteje, so druženje s starši v naravi, igra s prijatelji zunaj na prostem in skrb 

za domačo žival.  

 

KLJUČNE BESEDE: znanje o kroženju vode, povezanost z naravo, okoljska stališča, 

okoljska vedênja, okoljska vzgoja  
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ABSTRACT 

During the last few decades the humankind is globally encountering environmental problems 

which are threatening the quality of the environment as well as our existence. In order to 

establish a truly sustainable society we need to change our attitude towards the environment. 

One’s connection to nature and environmental attitudes affect one’s pro-environmental 

behaviour and commitment to protect nature. 

The main goal of our research was to determine the characteristics of the attitude towards the 

environment of the primary school students of the second triad. We were researching the 

connections between the knowledge about the water cycle, connection to nature, environmental 

attitudes and behaviour as well as gender and age influence on these variables. The study sample 

included 137 students of the second triad from two different primary schools located in central 

Slovenia. The data was collected using an anonymous questionnaire and an exam to measure 

students’ knowledge about the water cycle, connection to nature, environmental attitudes and 

behaviour. Later on, I conducted in-depth, semi structured interviews with eight of the students 

from the original sample that displayed a positive attitude towards the environment. In that way, 

I got an insight into their experiences with nature and their perceptions of the water cycle. 

Results showed that the majority of the students possessed a basic, but an incomplete picture of 

the water cycle including some misconceptions about it. Students feel medium connectedness 

to nature. A connection to nature index proved to be a valid measure in Slovenia. Students have 

average, yet positive environmental attitudes. Most of the students perform environmentally 

friendly behaviour on a regular basis. Female students in comparison to male students practiced 

environmentally friendly behaviour more often and displayed a higher connectedness to nature. 

Students who displayed a higher level of knowledge of the water cycle tended to have more 

positive environmental attitudes and vice versa. Students with more positive environmental 

attitudes and higher connectedness to nature practiced environmental behaviour more often. All 

of the students interviewed displayed a positive attitude towards the environment. Most 

common experiences with nature mentioned were bonding with parents in the natural 

environment, playing with friends and the act of taking care for a pet.  

 

KEY WORDS: knowledge about the water cycle, connection to nature, environmental 

attitudes, environmental behaviour, environmental education 
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1 UVOD 
 

Svetovna rast populacije, netrajnostna raba naravnih virov, pretirano izčrpavanje vodnih zalog, 

degradacija in onesnaževanje okolja vplivajo na planet Zemljo, na kakovost vode, prsti in zraka, 

biodiverziteto, ekosisteme, podnebje in nenazadnje, na nas. Okoljski problemi postajajo vedno 

bolj pereči problem sodobne družbe. Komisija za trajnosti razvoj je v prestižnem mednarodnem 

dokumentu Agenda 21 izpostavila vlogo izobraževanja za prehod v trajnostno družbo. Okoljska 

vzgoja se je tako uveljavila kot ključno sredstvo za spodbujanje trajnostnega razvoja in 

izboljševanja zmožnosti ljudi za naslavljanje okoljskih problemov. S formalno in neformalno 

edukacijo spreminjamo stališča ljudi ter dosegamo okoljsko ozaveščenost, vrednote, veščine in 

vedênja, ki so v skladu s trajnostnim razvojem (United Nations, 1992). Tudi sodobni 

raziskovalci poudarjajo pomen našega dojemanja narave in okolja. Zagovarjajo ga s 

predpostavko, da so sodobni okoljski problemi močno prepleteni z odnosom, ki ga imamo do 

narave. Od našega odnosa do narave je namreč odvisna naša prihodnost in preživetje (Torkar 

idr., 2020). Schultz (2002) zagovarja, da skozi večjo vključenost z naravo razvijemo 

pozitivnejša stališča do okolja, naša stališča pa pomembno vplivajo na naše vedênje. Merjenje 

povezanosti z naravo in okoljskih stališč ter vedênj je pomembno, ker z njim dobimo vpogled 

v to, kje se kot človeštvo trenutno nahajamo – v skladnosti z naravo ali v razhodu z njo – ter 

kam gremo v prihodnosti. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OKOLJSKA VZGOJA 
 

UNESCO si je leta 1976 kot cilj okoljske vzgoje zadal: »Razvoj svetovne populacije, ki se 

zaveda okolja in jo skrbi zanj, ki ima znanje, veščine, naravnanost, motivacijo in predanost 

individualnemu ter skupnemu reševanju problemov in preprečevanju nastajanju novih« (str. 2). 

Okoljska vzgoja je bila prvotno usmerjena predvsem v skrb za čisto okolje in varovanje naravne 

dediščine (Marentič-Požarnik, 2019). Zaradi vedno bolj interdisciplinarne obravnave 

kompleksnih ekološko, ekonomsko in socialno povezanih problemov pa se je okoljska vzgoja 

sčasoma začela vedno bolj uveljavljati pod širšim pojmom, in sicer kot vzgoja in izobraževanje 

za trajnostni razvoj (Torkar, 2014b). Tako je okoljska vzgoja postala osrednja sestavina vzgoje 

in izobraževanja za trajnostni razvoj (Marentič Požarnik, 2019). 

 

2.2 TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 

Koncept trajnostnega razvoja se je v politiki začel uporabljati na konferenci Združenih narodov 

v Riu de Janeiru leta 1992, na kateri so izdali enega pomembnejših začetnih mednarodnih 

dokumentov o okolju in razvoju – Agenda 21 (Torkar, 2014b). Zaradi kompleksnosti koncepta 

obstaja veliko opredelitev trajnostnega razvoja (Sedmak, 2009). Še danes najbolj razširjena 

definicija trajnostnega razvoja je prav prvotna opredelitev Bundtlandove svetovne komisije za 

okolje in razvoj iz leta 1987: »Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih 

generacij, ne da bi ogrozil možnosti prihodnih generacij, da bodo tudi te lahko zadovoljevale 

svoje potrebe« (World Commission on Environment and Development, 1987, str. 16). Koncept 

trajnostnega razvoja torej stremi k spremembi življenja danes za boljši jutri. Prepogosto pa se 

trajnostni razvoj dojema preozko, in sicer kot razvoj, katerega edini cilj je ohranjati naravno 

okolje. Trajnostni razvoj je mnogo širši, saj sestoji iz treh dimenzij: gospodarstva, okolja in 

družbe (Sedmak, 2009). Ob tem pa velja opozoriti, da je razvoj resnično trajnosten, le če 

gospodarski in socialni sistem delujeta znotraj meja okoljskega (Torkar, 2014b), saj družba in 

gospodarstvo dolgoročno ne moreta obstajati brez podpore planeta (Marentič Požarnik, 2019). 

 

2.3 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 

Pojem »vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj« je bil prvič omenjen v dokumentu Agenda 

21 (Torkar, 2014b). V 36. poglavju je predstavljena pomembna vloga izobraževanja kot 

sredstvo za doseganje trajnostnega razvoja (United Nations, 1992). To poglavje natančno 

definira temelje izobraževanja za trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj je sčasoma postal eno 

izmed prednostnih področij političnega in pedagoškega delovanja, kar dokazuje tudi razcvet 

oblikovanja strategij in povečano število dokumentov v letih, ki so sledila. Eden pomembnejših, 

tudi za Slovenijo, je dokument Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo z naslovom 

Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE (2005), v katerem je 
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poudarjeno, da je prav izobraževanje »osnovni pogoj za doseganje trajnostnega razvoja« 

(odstavek 2). Ekonomska skupina Združenih narodov za Evropo (UNECE) je obdobje 2005–

2014 razglasila za Desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (Marentič Požarnik, 

2019). Pod vplivom mednarodnih pobud je Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije 

leta 2007 sprejelo Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje 

do douniverzitetnega izobraževanja, ki vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj predstavijo 

ne kot dopolnilo trenutnemu izobraževanju, temveč kot celosten in interdisciplinaren vzgojno-

izobraževalni proces (Marentič Požarnik, 2019). 

Eden pomembnejših dokumentov na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je tudi Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), ki si prizadeva, da bi načelo 

trajnostnega razvoja postalo eno ključnih načel vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Da to 

dosežemo, so potrebne spremembe vzgoje in izobraževanja na osnovi konceptov trajnostnega 

razvoja. Ker sprememba zadeva vse predmete in življenje na šoli kot celoti, moramo znanja in 

ravnanja na celovit način vgraditi v vzgojno-izobraževalni sistem od vrtca naprej. Vzgoja in 

izobraževanje za trajnostni razvoj si ne prizadeva le za usvojitev znanja, temveč tudi za v znanja 

vgrajene vrednote ter kakovosten odnos do živih bitij in okolja, s čimer omogočimo kritično 

reflektiranje in spreminjanje sodobne realnosti. Eno izmed načel, h kateremu želimo usmerjati 

razvoj šole v prihodnosti, je tudi načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja, ki 

stremi k sožitju in medsebojni strpnosti ter aktivnemu sooblikovanju trajnostne družbe (Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

Tudi šolska zakonodaja sledi načelu trajnostnega razvoja. V Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja se omenja kot eden izmed temeljnih ciljev vzgoje in 

izobraževanja: »Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja, 

do prihodnjih generacij« (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2008, 

čl. 2). 

Leta 2015 so svetovni voditelji na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku sprejeli 

celovit in daljnosežen program ukrepov za trajnostni razvoj – Agendo 2030. Nova agenda 

vsebuje 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja, ki si jih bodo vse države 

prizadevale doseči do leta 2030. Četrti cilj opisuje področje izobraževanja. Zavzema se za 

pismenost, kakovost izobraževanja, izobraževanje o trajnostnem razvoju in za enakopraven ter 

cenovno sprejemljiv dostop do izobraževanja (United Nations, 2015).  

 

2.4 VODA IN OKOLJSKA VZGOJA V UČNIH NAČRTIH ZA 

OSNOVNO ŠOLO  
 

Učni načrti za osnovno šolo vključujejo vsebine vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. 

Tematike so vključene medpredmetno, kot tudi v obliki samostojnih sklopov. Zaradi širokega 

spektra vsebin, ki jih zajema vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, sem se pri analizi 

osredotočila le na okoljsko vzgojo in vodo.  
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Tabela 1 je povzeta iz učnih načrtov za osnovno šolo (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Spoznavanje okolja, 2011; Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika, 2011; 

Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje, 2011; Učni načrt. Program osnovna šola. 

Gospodinjstvo, 2011; Učni načrt. Program osnovna šola. Geografija, 2011; Učni načrt. 

Program osnovna šola. Biologija, 2011; Učni načrt. Program osnovna šola. Kemija, 2011; 

Učni načrt. Program osnovna šola. Fizika, 2011). 

Tabela 1: Voda in okoljska vzgoja v učnih načrtih po osnovnošolski vertikali 

Razred  

Predmet 

Tematski sklop, 

vsebina 

Operativni učni cilji 

1. razred  

Spoznavanje 

okolja 

OKOLJSKA VZGOJA 

Okolje, naravno in 

grajeno okolje,  

Onesnaževanje okolja 

– Znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na 

naravo, 

– znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo 

k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter 

k urejanju okolja, v katerem živijo. 

2. razred 

Spoznavanje 

okolja 

OKOLJSKA VZGOJA 

Posledice 

onesnaževanja za živa 

bitja 

– Vedo, da so spremembe v okolju včasih za 

živali ali rastline ugodne, včasih pa škodljive, 

lahko pa so za nekatere ugodne in za druge 

škodljive. 

3. razred 

Spoznavanje 

okolja 

OKOLJSKA VZGOJA 

Odpadki, ravnanje z 

odpadki  

Onesnaževalci vode, 

tal, zraka  

Varčevanje z energijo, 

urejanje okolja 

– Znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na 

naravo, 

– vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem 

življenju nastajajo odpadki,  

– znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za  

varovanje in vzdrževanje okolja,  

– spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje,  

– poznajo glavne onesnaževalce in posledice  

onesnaženja vode, zraka in tal. 

4. razred 

Naravoslovje 

in tehnika 

SNOVI 

Trdne snovi, kapljevine 

in plini 

 

 

 

 

 

 

 

POJAVI 

Oskrba z vodo 

 

– Znajo utemeljiti pomen ločenega zbiranja 

odpadkov,  

– vedo razložiti škodljivost divjih odlagališč in 

ovrednotiti pomen urejenih odlagališč,  

– znajo dokazati, da se odpadki lahko 

uporabljajo kot surovine (organski odpadki, 

papir, plastika, kovine),  

– poznajo nevarne odpadke, ki spadajo na 

posebna odlagališča (baterije, zdravila, barvila 

idr.), 

– znajo opisati pot vode od zajetja do pipe,  

– znajo poimenovati in opisati porabnike vode,  

– ugotovijo lastnosti vode za pitje in pojasnijo  

nevarnosti pitja onesnažene vode, 

– ugotovijo koristnost varčevanja z elektriko. 
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5. razred 

Naravoslovje 

in tehnika 

SHRANJEVANJE 

SNOVI 

Posode  in  prostor  za  

shranjevanje različnih  

snovi 

SNOVI V NARAVI  

Spremembe 

agregatnega stanja   

Kroženje vode  

Onesnaževanje in 

čiščenje voda   

Površinske vode in 

podtalnica  

Onesnaževanje zraka in 

ukrepi za čistejši zrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVA BITJA 

Živa bitja vsebujejo 

vodo 

 

 

 

PREHRANJEVALNE 

VERIGE IN SPLETI 

– Ugotovijo pomen embalaže za shranjevanje 

predmetov in snovi ter jo vrednotijo z 

naravovarstvenega vidika. 

 

 

– opišejo agregatna stanja vode in pojasnijo 

njihove lastnosti,  

– znajo poiskati in opredeliti razlike med 

procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. 

izparevanja,  

– razložijo procese, ki potekajo pri kroženju 

vode v naravi,  

– ugotovijo razloge za stekanje tekoče vode 

proti morju,  

– pojasnijo razliko med površinskimi vodami in 

podtalnico,  

– razložijo pomen podtalnice kot vira pitne 

vode,  

– utemeljijo pomen vode za življenje in vedo 

napovedati posledice omejenosti vodnih zalog,  

– prepoznajo in opišejo onesnaževalce 

površinskih voda in podtalnice ter pojasnijo 

posledice onesnaževanja,  

– utemeljijo pomen varovanja vode, 

– ugotovijo glavne onesnaževalce prsti in  

pojasnijo posledice onesnaževanja, 

– prepoznajo in opišejo glavne povzročitelje  

onesnaženosti zraka in lokalne onesnaževalce  

zraka,   

– ugotovijo onesnaženje zraka s trdnimi delci,  

– predlagajo možne rešitve za čistejši zrak  

(zračni filtri),   

– ovrednotijo ravnanje oz. odnos ljudi do  

onesnaževanja zraka in ob tem razložijo, kaj  

pomeni odgovoren odnos do okolja, 

– dokažejo, da živa bitja vsebujejo veliko vode,  

in utemeljijo pomen vode za življenje,  

– razložijo in dokažejo, da se voda nenehno  

izmenjuje med živimi bitji in okoljem,    

– opišejo pot vode v kopenski rastlini od črpanja  

iz zemlje do izhlapevanja in to dokažejo, 

– napovejo posledice človekovega nenehnega  

posega v naravno okolje in ovrednotijo učinke,   

– utemeljijo pomen trajnostnega razvoja. 
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Vpliv človeka na 

naravo 

6. razred 

Naravoslovje  

VPLIVI ČLOVEKA 

NA OKOLJE 

Pomen učinkovitega 

izkoriščanja naravnih 

virov surovin in 

energije 

– Spoznajo problematiko omejenosti in 

prekomernega izkoriščanja naravnih virov vode, 

surovin in goriv ter se zavedajo nujnosti 

gospodarnega ravnanja z njimi, 

– razumejo pomen učinkovitega ravnanja z 

energijo, utemeljujejo potrebo po zmanjševanju 

porabe energije in ugotavljajo načine varčevanja 

z energijo, 

– spoznajo, da moramo pri vrednotenju 

učinkovitosti in posledic izkoriščanja naravnih 

virov upoštevati poleg ekonomskih tudi 

okoljske kriterije (npr. onesnaževanje ozračja, 

toplotno onesnaževanje voda zaradi jedrskih 

elektrarn, posledice zajezitev), 

– razumejo, da pridobivanje in predelava 

energetskih in drugih naravnih virov vplivata na 

okolje (npr. rudniki, kamnolomi), 

– spoznajo, kako lahko sami z ustreznim 

ravnanjem prispevajo k varovanju okolja, in se 

ob tem zavedo pomembnega vpliva vsakega 

posameznika na okolje. 

6. razred 

Gospodinjstvo 

BIVANJE IN OKOLJE 

Pravilno ravnanje z 

odpadki  

Varčna uporaba 

energije  

Onesnaževanje okolja 

– Razmišljajo o pravilnem ravnanju z odpadki,  

– spoznajo pravilno ravnanje z odpadki,  

– poznajo razloge za onesnaženost v okolju, 

– poznajo ekološko čiščenje, 

– učijo se o vplivih porabe na okolje in 

analizirajo možnosti in načine, s katerimi bi 

lahko sami prispevali k izboljšanju okolja – 

razvijajo prijazen vzorec obnašanja do okolja,  

– razvijajo kritičen in odgovoren odnos do 

potrošništva. 

7. razred 

Naravoslovje 

VPLIVI ČLOVEKA 

NA OKOLJE 

Človek spreminja 

ekosisteme 

Človek onesnažuje 

zrak, vodo in tla 

– Spoznajo vplive in posledice gnojenja v 

kmetijstvu ter uporabe pesticidov (npr. 

herbicidi, insekticidi) na onesnaževanje 

podtalnice, 

– razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z 

neposrednim varovanjem vse narave in biosfere 

nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim 

razvojem, še posebej na zavarovanih območjih, 

– spoznajo, da zaradi naravnih vzrokov (npr. 

poplave, vulkani) in človekovih dejavnosti 
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lahko v vodi, zraku in tleh poveča vsebnost 

snovi (onesnaževalcev), ki škodljivo vplivajo na 

organizme in s tem rušijo naravno ravnovesje, 

– spoznajo glavne vzroke onesnaževanja 

(površinskih voda, podtalnice, zraka in prsti), 

ključne onesnaževalce, posledice njihovega 

delovanja na organizme in okolje ter načine in 

ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje 

onesnaževanja. 

8. razred  

Biologija 

ZGRADBA IN 

DELOVANJE 

ČLOVEKA 

– Razumejo absorpcijo snovi iz prebavnega 

sistema in jo povežejo z obtočili, ki celice  

oskrbujejo s hranilnimi snovmi, 

– razumejo, da za delovanje človeškega 

organizma niso dovolj samo maščobe,  

beljakovine in ogljikovi hidrati, ampak mora s  

hrano dobiti tudi druge snovi – vitamine, 

rudninske snovi, razumejo tudi pomen 

uravnotežene prehrane, 

– razumejo vlogo izločal pri ohranjanju 

uravnoteženega delovanja telesa, 

– razumejo, da opravlja koža različne naloge, 

predvsem pa je meja med organizmom in  

okoljem.  

9. razred 

Geografija  

GOSPODARSTVO  

 

GEOGRAFSKI 

PROSTOR  

SLOVENIJE  

– Razložijo pomen industrije za človeka in 

vplive na okolje, 

– razumejo sonaravni razvoj in odgovornost do 

ohranjanja ugodnih življenjskih razmer za 

prihodnje generacije in se tako tudi ravnajo. 

9. razred 

Biologija  

KEMIJA ŽIVIH 

SISTEMOV 

 

 

BIOTSKA PESTROST 

 

 

VPLIV ČLOVEKA NA 

NARAVO IN OKOLJE 

– Spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo 

različne molekule, od majhnih (voda, soli) do 

zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, 

beljakovine, DNA), 

– razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v 

Sloveniji in da moramo za ohranjanje biotske 

pestrosti ohranjati tudi različne habitate, 

– spoznajo razliko med ekologijo, varstvom 

narave in okolja, 

– razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z 

neposrednim varovanjem vse narave in biosfere  

nasploh, s sonaravno rabo krajine in  

trajnostnim razvojem, izjemoma še posebej na 

zavarovanih območjih; spoznajo namen  
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(slovenske in mednarodne) področne 

zakonodaje, 

– razumejo vplive človeka na biotske sisteme 

(organizmi, ekosistemi, biosfera) in te  

vplive raziščejo v lastnem okolju (urbanizacija, 

prekomerna raba naravnih virov, degradacija in 

drobljenje ekosistemov, onesnaževanje okolja 

idr.), 

– razumejo načela trajnostnega razvoja in s 

svojim ravnanjem prispevajo k trajnostnemu 

razvoju v lastnem okolju in se aktivno 

vključujejo v ozaveščanje o tej problematiki,  

– spoznajo, da pomembne osebne in družbene 

odločitve temeljijo na analizi koristi in  

tveganja (ekonomske in naravovarstvene) ter da 

posameznik preko koristi skupnosti koristi sebi 

(okolje kot vrednota),  

– spoznajo, da lahko okolje zaradi naravnih 

vzrokov in človekovih dejavnosti vsebuje snovi, 

ki so škodljive za človeka in druge organizme,  

– spoznajo, da trajnostni razvoj zahteva 

vzpostavitev standardov za spremljanje 

sprememb v tleh, vodah in ozračju ter ukrepov 

za preprečevanje škodljivih sprememb. 

8. in 9. razred 

Fizika 

GOSTOTA, TLAK IN 

VZGON 

Atmosferski pojavi in 

vreme 

DELO IN ENERGIJA 

Energijski viri 

Pridobivanje energije in 

s tem povezana 

okoljska vprašanja 

– Raziščejo vire onesnaževanja zraka in možne 

ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja, 

 

 

– presodijo in opredelijo, kateri viri energije so 

obnovljivi in kateri ne, 

– predstavijo načine varčne rabe energije,  

– raziščejo, kako pridobivanje energije, ki je 

pogosto povezano s sežiganjem, vpliva na 

okolje in onesnaževanje. 

8. in 9. razred 

Kemija 

DRUŽINA 

OGLJIKOVODIKOV S 

POLIMERI 

 

 

 

 

 

 

– Spoznajo nafto in zemeljski plin kot ključna 

vira organskih spojin (zlasti ogljikovodikov) in 

neobnovljiva vira energije, 

– spoznajo nekaj primerov sinteznih polimerov 

ogljikovodikov ter njihovih lastnosti v povezavi 

z uporabo in vplivi na okolje,  

– proučujejo  vplive  uporabe  ogljikovodikov  

in njihovih derivatov na okolje, 
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KISIKOVA DRUŽINA 

ORGANSKIH SPOJIN 

 

 

 

 

DUŠIKOVA 

DRUŽINA 

ORGANSKIH SPOJIN 

– razmišljajo o preprečevanju oziroma 

zmanjševanju vplivov ogljikovodikov in  

njihovih derivatov na okolje in se zavedajo  

pomena recikliranja odpadkov, 

– spoznajo nekaj primerov sinteznih 

kondenzacijskih polimerov kisikove družine  

organskih spojin ter njihovih lastnosti v 

povezavi z uporabo in vplivi na okolje,  

– razumejo  pomen  oziroma  vpliv  organskih  

kisikovih spojin na življenje oziroma okolje, 

– razumejo pomen/vpliv dušikovih organskih  

spojin za/na življenje oziroma okolje. 

 

Okoljska vzgoja je v prvem triletju osnovne šole prisotna pri predmetu spoznavanje okolja, in 

sicer kot samostojni tematski sklop. Velik poudarek namenja ozaveščanju vpliva človeka na 

okolje. Okoljska tematika je prisotna tudi pri predmetu naravoslovje in tehnika v četrtem in 

petem razredu. V četrtem razredu je velik poudarek namenjen ravnanju z odpadki ter oskrbi s 

pitno vodo, v petem razredu pa kroženju vode in pomenu podtalnice ter varovanju vode, prsti 

in zraka. V šestem in sedmem razredu je pri predmetu naravoslovje eden izmed vsebinskih 

sklopov z okoljsko tematiko Vplivi človeka na okolje. V šestem razredu se seznanijo tudi z 

gospodarskim in ekonomskim vidikom človekovih dejavnosti (izkoriščanje naravnih virov), v 

sedmem razredu pa je poudarek na virih onesnaževanja krajine in sonaravni rabi le-te. Okoljska 

tematika je prisotna tudi pri predmetu gospodinjstvo v šestem, geografiji v devetem razredu, 

prav tako pri fiziki in kemiji v osmem in devetem razredu. Pri predmetu biologija se učenci v 

osmem razredu seznanijo z zgradbo in delovanjem človeškega telesa in pomenom vode pri tem, 

v devetem pa se seznanijo s trajnostnim razvojem, okoljsko zakonodajo in se aktivno 

vključujejo v ozaveščanje, predvsem v lokalnem okolju. 

 

2.5 KROŽENJE VODE V NARAVI 
 

Voda je neverjetna substanca z unikatnimi značilnostmi, ki omogoča življenje na Zemlji. Vodni 

krog vpliva na podnebne, ekološke in biogeokemijske značilnosti našega planeta (Vörösmarty 

in Sahagian, 2000). 

Vodni oziroma hidrološki krog opisuje nenehno kroženje vode na, nad in pod Zemljinem 

površju (USGS, b. d.). Kroženje vode v naravi nima začetne in končne točke. Poganja ga 

energija Sonca. Voda med kroženjem spreminja agregatna stanja; pojavi se v trdnem, tekočem 

in plinastem stanju. Kroženje vode sestavljajo različni procesi, ki so prikazani na sliki 1.  
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Slika 1: Prikaz kroženja vode v naravi 

 

U.S. Geological Survey (USGS). (b. d.) Water cycle. 

https://www.usgs.gov/media/images/water-cycle-natural-water-cycle  

Sonce, ki poganja vodni krog, segreva vodo. Del vode iz oceanov, rek, jezer, tal in rastlin izhlapi 

v atmosfero. Led in sneg pa lahko iz trdnega v plinasto agregatno stanje preideta neposredno  ‒  

sublimirata. Zračni tokovi dvigujejo vodne hlape v atmosfero. Zaradi nižanja temperatur med 

dvigovanjem se vodni hlapi začnejo kondenzirati v vodne kapljice, te pa se nato združijo v 

oblake. Zračni tokovi oblake prenašajo okoli sveta, pri čemer se le-ti večajo. Vodne kapljice v 

oblakih rastejo in ko postanejo dovolj velike, voda v obliki padavin (dež, sneg, rosa, žled ali 

toča) pade nazaj na Zemljino površje. Voda, ki pade na kopno, zaradi gravitacije površinsko 

odteče po površju. Del te vode odteče v reke in od tam naprej v morja in oceane, manjši delež 

pa z infiltracijo pronica v tla in napolni vodonosnike, v katerih se voda skladišči tudi daljše 

obdobje. Del plitvo infiltrirane vode lahko sčasoma pronica nazaj v vodna telesa ali pa se na 

površju pojavi kot izvir (USGS, b. d.).    

Voda se z vodnim krogom prečisti. V kolikor pa sistem preobremenimo z nerazgradljivimi 

odpadki, kemikalijami in hitrejšim črpanjem površinskih in podzemnih zalog vode, kot se lahko 

obnavljajo, pa naravna samočistilna sposobnost ni več zadosti učinkovita (Miller in Spoolman, 

2009). Poleg tega ljudje s svojim delovanjem na različne načine posegamo v vodni krog. 

Vörösmarty in Sahagian (2000) izpostavljata naše upravljanje z vodo. S črpanjem 

vodonosnikov in izsuševanjem mokrišč vodo, ki bi sicer ostala na kopnem, preusmerjamo v 

oceane, z gradnjo jezov pa vodo zadržujemo na kopnem. S tem, ko ločujemo vodo na kopnem 

in vodo v oceanih, vplivamo na prerazporeditev vodnih zalog in tokov med rezervoarji. Naše 

dejavnosti spreminjajo globalno kroženje vode, kar vpliva na kakovost vode, ekosisteme, 

kmetijstvo in ostale biogeokemične sisteme ter dokazano tudi na dvig morske gladine. K 

neravnovesju dodatno prispevajo še pretirano črpanje vodonosnikov, dezertifikacija, 

deforestacija in erozija prsti na kmetijskih površinah (prav tam).  

https://www.usgs.gov/media/images/water-cycle-natural-water-cycle
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2.5.1 IZHLAPEVANJE 

 

Izhlapevanje je proces, pri katerem voda iz tekočega agregatnega stanja preide v plinasto. Pogoj 

za izhlapevanje je toplota oziroma energija, ki prekine vezi med molekulami vode. Iz tega 

razloga voda hitreje izhlapeva pri temperaturi vrelišča kot pa pri temperaturi tališča. Približno 

90 % celotne vode v atmosferi izhlapi iz oceanov, morij, jezer in rek, 10 % s procesom 

transpiracije rastlin, preostali delež pa s sublimacijo. Na svetovni ravni je količina vode, ki 

izhlapi, enaka količini vode, ki se na površje vrne v obliki padavin. To razmerje se geografsko 

razlikuje glede na lokacijo: nad oceani je izhlapevanje obsežnejše od padavin, na kopnem pa 

padavine presegajo izhlapevanje. Vodni hlapi se v atmosferi v povprečju zadržijo deset dni 

(USGS, b. d.). 

2.5.2 KONDEZACIJA 

 

Kondenzacija je nasprotni proces od izhlapevanja. Kondenzacija je proces, pri katerem voda iz 

plinastega agregatnega stanja prehaja v tekoče. Ta proces je za vodni krog ključnega pomena, 

saj je odgovoren za nastanek oblakov. Vodne molekule se združujejo z delci prahu, soli in 

smoga ter tako tvorijo oblačne kapljice v velikosti od 10 mikrometrov do 1 milimetra ali celo 5 

milimetrov. Kapljice se med seboj združujejo (zlivanje oziroma koalescenca), rastejo in 

oblikujejo oblake. Oblaki tvorijo padavine, s katerimi se voda zopet vrne nazaj na površje in 

tako se vodni krog sklene. Četudi na nebu ni oblakov,  je voda v atmosferi prisotna ves čas, in 

sicer v obliki vodnih hlapov in kapljic, ki so premajhni, da bi jih videli s prostim očesom 

(USGS, b. d.).  

2.5.3 PADAVINE 

 

Padavine so voda v trdnem ali tekočem agregatnem stanju in na površje padajo v obliki dežja, 

snega, toče, rose, žleda ali slane (USGS, b. d.). Večina padavin na površje pade v obliki dežja. 

Oblake sestavljajo vodni hlapi in vodne kapljice. Te vodne kapljice so premajhne, da bi padle 

na površje v obliki padavin, vendar so dovolj velike, da tvorijo vidne oblake (USGS, b. d.). 

Oblaki nastanejo pod pogojem, da se zrak pri dvigovanju ohladi pod temperaturo rosišča in je 

doseženo nasičenje vodne pare. Takrat se na kondenzacijskih jedrih aerosolov začnejo 

kondenzirati vodne kapljice. Aerosole lahko sestavljajo mineralni prah, kristali morske soli, 

organski ali pa antropogeni materiali (Rakovec in Vrhovec, 1998). Ta proces poteka višje v 

atmosferi, kjer so temperature nižje in je kondenzacija večja od izhlapevanja (USGS, b. d.). 

Vodne kapljice se med seboj združujejo, rastejo in začnejo tvoriti oblake (Rakovec in Vrhovec, 

1998). Večina kondenzirane vode v oblakih se ne izloči v padavine, saj njihova hitrost padanja 

ni zadosti velika, da bi premagala vzgornjik, ki podpira oblake. Padavine nastopijo takrat, ko 

kapljice z medsebojnimi trki dosežejo dovoljšno velikost, da njihove hitrosti padanja presežejo 

hitrost vzgornjika. Za nastanek dežne kaplje je potrebnih milijone oblačnih kapljic (USGS, b. 

d.). 
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2.5.4 ODTEKANJE 

 

Površinsko odtekanje je proces odtekanja padavinskih vod po površju pokrajine (USGS, b. d.). 

Kadar dež pade na tla, ki so nasičena z vodo ali pa neprepustna, padavinska voda zaradi 

gravitacije začne teči po površju navzdol in si utira pot do potokov ter rek. Na površinsko 

odtekanje vpliva več dejavnikov: meteorološki faktorji, fizična geologija in topografija površja. 

Približno tretjina padavinske vode odteče v reke, jezera in oceane. Ostali dve tretjini vode 

izhlapita, transpirirata ali pa se infiltrirata v tla. Na spremembo površinskega odtekanja močno 

vpliva človek, ki naravno okolje nadomešča z neprepustnimi podlagami, kot so ceste, hiše, 

parkirišča ipd., kar zmanjšuje infiltracijo padavinske vode v tla in povečuje količino površinskih 

voda ter možnost poplav (USGS, b. d.). 

2.2.5 INFILTRACIJA 

 

Določen del vode, ki v obliki padavin pade na površje, se infiltrira v tla. Infiltracija je 

premikanje vode s površja navzdol v prst ali porozno kamnino (USGS, b. d.). Del vode se 

infiltrira plitvo. Tu se voda horizontalno in vertikalno premika skozi prst. Del vode pa se 

infiltrira globlje, in sicer v plast prsti, ki je v celoti nasičena z vodo. Voda napolni podzemne 

vodonosnike. Na količino vode, ki se bo infiltrirala v tla, vplivajo različni dejavniki, kot so 

količina in trajanje padavin, vodostaj, vrste in nasičenost prsti, vegetacija ipd. (prav tam). 

2.5.6 EVAPOTRANSPIRACIJA 

 

Evapotranspiracija je združitev dveh procesov: evaporacije in transpiracije. Zajema celotno 

vračanje vode s površja Zemlje v atmosfero zaradi sočasne evaporacije in transpiracije. 

Evaporacija je proces izhlapevanja vode z vseh površin Zemlje (USGS, b. d.). Voda lahko 

izhlapeva iz prsti, površinskih voda ali pa vegetacije, ki prestreže padavinsko vodo (Stephens 

idr., 2020). Transpiracija je proces, pri katerem voda potuje skozi rastline, in sicer od korenin 

do listnih rež. Nato voda skozi listne reže zapusti rastlino v obliki vodnih hlapov in se vrne v 

atmosfero. Na količino vode, ki izhlapi iz rastlin, vpliva temperatura, relativna vlaga, vetrovi in 

gibanje zraka, vlažnost tal ter vrsta rastline. Transpiracija vegetacije prispeva 10 % vse vode, 

ki je v atmosferi (USGS, b. d.).   

2.5.7 SUBLIMACIJA 

 

Sublimacija je proces, pri katerem voda iz trdnega agregatnega stanja preide v plinasto stanje 

brez vmesnega tekočega stanja. Pri kroženju vode sneg in led sublimirata neposredno v vodne 

hlape. Prehod vodnih hlapov v sneg in zmrzal pa imenujemo depozicija. Vremenski pogoji, pri 

katerih sublimacija poteka najbolje, so nizka relativna vlaga, suhi vetrovi, visoka nadmorska 

višina in močna sončna svetloba (USGS, b. d.).  

2.5.8 PODTALNICA 

 

Del vodnega kroga je tudi voda, ki se nahaja pod površjem. Zgornja plast tal je območje, ki ni 

nasičeno z vodo. V tej plasti se količina vode skozi čas spreminja. Pod njo pa se nahaja nasičena 
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plast, v kateri so vse pore in razpoke napolnjene z vodo. To plast imenujemo podtalnica. 

Podtalnica se napaja predvsem z infiltracijo padavinske vode skozi prst navzdol. Na podtalnico 

vplivata tlak in gravitacija, ki povzročita, da se voda premika navzdol in vstran. Hitrost 

premikanja podtalnice je odvisna od prepustnosti in poroznosti kamnin, skozi katere potuje; 

lahko potuje hitro ali pa se spusti nižje v vodonosnik in tam ostane daljše časovno obdobje. 

Sčasoma preide v reko, jezero ali mokrišče in tako se vodni krog sklene (USGS, b. d.). 

 

2.5.9 DELEŽI VODE V NARAVI 

 

Približno 71 % vsega površja Zemlje prekriva voda. Svetovna zaloga vode zajema 1386 

milijonov kubičnih kilometrov vode (USGS, b. d.), vendar nam je od tega za uporabo dostopnih 

le 0,024 % (Miller in Spoolman, 2009). Trenutna količina vode na Zemlji je enaka že milijarde 

let, porazdeljena pa je med štirimi glavnimi rezervoarji: oceani, ledeniki in ledenimi ploščami, 

atmosferi in kopnu. 96,5 % svetovne zaloge vode se  nahaja v oceanih, bistveno manjši delež 

(2,5 %) v celinskih vodah, najmanjši (1 %) pa v slanih vodah v podtalnici. Večina celinske vode 

se nahaja v ledenikih in ledenih ploščah (68,5 %), manjši delež (31 %) pa so površinske in 

podzemne vode. Voda na površini je večinoma v obliki jezer in rek, pod površino pa se nahaja 

v obliki vlage v prsti in podtalnice v vodonosnikih. Najmanjši delež celinske vode (0,1 %) se 

nahaja v atmosferi, vendar ima ravno slednji največji vpliv na vreme in podnebje (Stephens 

idr., 2020).  

Slika 2: Prikaz deležev vode v naravi

 

Prirejeno iz: Stephens idr. (2020). Earth's water reservoirs in a changing climate. Proceedings 

of the Royal Society A, 476(2236), 20190458. 
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2.5.10 ONESNAŽEVANJE VODE 

 

Onesnaževanje vode je katera koli kemična, biološka ali fizična sprememba v kvaliteti vode, ki 

jo naredi neprimerno za uporabo in živa bitja. Med tri glavne onesnaževalce vodnih virov sodijo 

kmetijske dejavnosti, industrijski obrati ter rudarstvo. Onesnaženje vodnih virov lahko izvira iz 

enega točkovnega ali pa razpršenega (netočkovnega) vira. Točkovne vire lahko na podlagi 

njihovih lokacij identificiramo in nadzorujemo. Onesnaževalce izločajo predvsem preko 

kanalizacijskih ali odtočnih cevi, tovarn in čistilnih naprav. Netočkovne vire za razliko od 

točkovnih težje nadziramo, saj zajemajo večja območja, na katerih onesnaževalci prehajajo v 

vodne vire. To so največkrat kmetijske površine, živinorejski obrati, goloseki, ceste, parkirišča, 

zelenice in golf igrišča (Miller in Spoolman, 2009).  

 

2.5.11 PREDSTAVE UČENCEV O KROŽENJU VODE 

 

Vodni krog je kompleksen sistem. Da ga učenci lahko razumejo, morajo razumeti povezave 

med Zemljinimi sferami: hidrosfero in geosfero, hidrosfero in atmosfero ter med hidrosfero, 

biosfero in atmosfero (Ben-zvi-Assarf in Orion, 2005a).  

Ben-zvi-Assarf in Orion (2005a) sta raziskovala predstavitve učencev 7.–9. razreda o kroženju 

vode v naravi. V svoji raziskavi sta izpostavila, da imajo učenci osnovno znanje o kroženju 

vode, razumejo različne hidrološke, biološke in geološke procese, vendar se premalo zavedajo 

njegove ciklične, dinamične in sistemske narave. Učenci so v večini vodni krog poenostavili na 

atmosferično komponento in pri tem uporabili le pojme pojavov, ki potekajo v atmosferi 

(izhlapevanje, oblaki in dež). Analiza skic je pokazala, da 70 % učencev ne opredeljuje 

podtalnice kot sestavni del vodnega kroga. Tisti učenci, ki so jo vključili, pa jo dojemajo kot 

zaprto statično jezero pod površjem. Manj kot 10 % je v vodni krog vključilo tudi biosferično 

komponento, kot so rastline, živali in ljudje ter komponente, ki odražajo interakcijo med 

človeštvom in vodnim krogom (črpanje vode, poseljenost, onesnaževanje vode ipd.).  

Barrutia idr. (2021) so ugotavljali pojmovno razumevanje in napačne predstave o mehanizmih 

padavin ter njihovo integracijo v vodni krog pri učencih dveh starostnih skupin; 11–12 let in 

12–13 let. Izkazalo se je, da se konceptualno znanje o padavinah in vodnem krogu povečuje s 

starostjo. Analiza skic vodnega kroga je pokazala, da starejši učenci izkazujejo boljše znanje o 

hidrosferični in geosferični komponenti, medtem ko se v znanju o atmosferični komponenti 

starejši učenci ne razlikujejo od mlajših. Podtalnico je narisalo 15 % starejših in le 1 % mlajših 

učencev. Sonce je vključilo več starejših učencev kot mlajših, vendar jih od tega le 39 % sonce 

dojema kot glavni vir izhlapevanja. Manj kot 20 % učencev je v skico vključilo tudi biosferično 

komponento. Več kot polovica učencev se ne zaveda cikličnosti vodnega kroga.   

Razumevanje sistema podtalnice in njene povezave z vodnim krogom pri učencih četrtih 

razredov so raziskovali tudi Schwartz idr. (2011). Rezultate njihovih odgovorov na vprašalnik 

o podtalnici so primerjali z rezultati analiz skic podtalnice. Odkrili so, da se med odgovori, ki 

jih učenci podajajo na vprašalniku, ter tem, kaj narišejo v skico, pojavlja močno razhajanje. Le 

18 % izmed učencev, ki so pravilno odgovorili na trditev v vprašalniku, da se večina podtalnice 
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nahaja med delci peska in grušča, je to tudi pravilno narisalo v skico. Prav tako je le 34 % izmed 

učencev, ki so trditev, da se podtalnica pod tlemi premika, označili kot pravilno, v svoji skici 

podtalnico tudi narisalo kot premikajočo, ter 39 % učencev, ki so trditev, da površinska voda ni 

povezana s podzemno vodo, označili za napačno, na skici to povezavo tudi narisalo. Ugotovili 

so, da za učence, ki pravilno odgovarjajo na objektivna vprašanja, ni tako verjetno (15 %–44 

%), da to znanje izkažejo tudi pri risanju skic, medtem ko je za učence, ki pokažejo znanje pri 

risanju skic, verjetnost, da pravilno odgovorijo na vprašanja, bistveno višja (44 %–94 %). 

Gunckel idr. (2012) so v svoji raziskavi preučevali učni napredek o vodi v okoljskih sistemih 

pri otrocih starih med 10 in 17 let. Zanimalo jih je, kako se kvaliteta razumevanja potovanja 

vode in v njej raztopljenih snovi med štirimi glavnimi okoljskimi sistemi; atmosferični, biotski, 

podzemni in površinski, razlikuje glede na starost učencev. V sistemu šolanja K‒12 so 

primerjali tri starostne skupine: osnovno-, srednje- in višješolsko skupino učencev. Opredelili 

so štiri nivoje dosežkov razumevanja vode v okoljskih sistemih, in sicer od začetnega 

neformalnega pa do končnega znanstvenega razumevanja. Prvi nivo odraža razumevanje vode 

zgolj z vidika človeka in njegovih potreb. Pogled učencev na vodo je omejen na njihove 

vsakdanje izkušnje z vodo in le na vodo v vidnih oblikah (luža, jezero, ocean). Drugi nivo že 

vsebuje razumevanje, da na premikanje vode in njeno kakovost delujejo naravni mehanizmi in 

ne človek. Učenci na tretjem nivoju razumejo poimenovanja in zaporedja procesov kroženja 

vode, vendar je njihovo razumevanje še nepopolno. Četrti nivo je nivo znanstvenega 

razumevanja. Učenci izkazujejo razumevanje, da okoljskim sistemom vladajo naravni zakoni 

in da je sposobnost okoljskih sistemov zagotavljanja pitne vode omejena. Izkazalo se je, da so 

statistično pomembne razlike v dosežkih le med osnovno- in srednješolci ter med osnovno- in 

višješolci, medtem ko razlike med srednje- in višješolci niso statistično pomembne. Četrti nivo 

je doseglo le nekaj višješolcev, večina jih (67 %) je izkazala razumevanje med nivojema 2 in 

3.  

Zajc (2020) je raziskovala predstave o kroženju vode med učenci 3.‒9. razreda osnovnih šol, ki 

so vključene v Mednarodno mrežo šol parka Škocjanske jame. Analiza rezultatov preizkusa 

znanja je pokazala, da imajo učenci osnovno znanje o kroženju vode z nekaterimi napačnimi 

predstavami. Izkazalo se je, da imajo učenci težave z razumevanjem cikličnosti in ohranjanjem 

snovi skozi proces. Kar 39 % učencev se je strinjalo s trditvijo, da se vodni krog začne v oceanih 

in konča v podtalnici, 34 % pa jih meni, da se količina vode v oceanih iz dneva v dan povečuje, 

ker se reke nenehno izlivajo v oceane. Tovrstne napačne predstave so bile prisotne tudi v 

shemah kroženja vode. Učenci se premalo zavedajo pomena sonca v procesu kroženja vode. Le 

tretjina učencev 3.‒5. razreda in polovica učencev 6.‒9. razreda je v svojo shemo narisala sonce.  

Vsi učenci so v svojih shemah narisali vsaj eno povezavo med elementi, največ učencev pa je 

narisalo dve. Te povezave so bile najpogostejše med elementi atmosferične komponente. 

Povezav s podtalnico je bilo bistveno manj kot med ostalimi pojmi, kar nakazuje, da učenci 

podtalnice ne dojemajo kot del vodnega kroga. Prav tako imajo težave z razumevanjem njenega 

delovanja, saj skoraj polovica učencev meni, da voda lahko pronica skozi kamnino samo na 

mestih, kjer so razpoke. Učenci v sheme niso vključevali biosferične komponente; le redki so 

v svoje sheme umestili človeka, nihče pa ni vključil rastlin in ostalih skupin organizmov (Zajc, 

2020).  
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2.6 POVEZANOST Z NARAVO 
 

Povezanost z naravo je subjektiven, multidimenzionalen psihološki konstrukt, ki opisuje 

emocionalni odnos med človekom in naravo (Hughes idr., 2018). Schultz (2002) povezanost z 

naravo opiše kot »stopnjo, do katere posameznik vključi naravo v njegovo kognitivno 

reprezentacijo sebe« (str. 67). Koncept povezanosti z naravo se je pod različnimi termini začel 

pojavljati v varstveni psihologiji (Brügger idr., 2011). Ena najbolj ključnih teorij je t. i. biophilia 

hipoteza avtorjev Kellert in Wilson. Hipoteza predpostavlja, da imamo ljudje biološko 

predispozicijo oz. potrebo po občutku povezanosti s širšim naravnim okoljem in povezovanju 

z živimi bitji (Mayer in Franz, 2004).  

Po Schultz (2002) vključenost z naravo sestoji iz treh glavnih komponent: kognitivne 

(povezanost), afektivne (skrb) in vedênjske (predanost). Kognitivna komponenta opisuje, v 

kolikšni meri posameznik sebe dojema kot del narave, afektivna komponenta definira, kako 

posameznik skrbi za naravo, vedênjska komponenta pa naslavlja, kako predan je posameznik 

varovanju okolja. Med omenjenimi komponentami obstoji vzročno-posledična povezava: 

povezanost z naravo vodi v skrb za naravo, skrb pa vodi v predanost varovanju okolja. 

Posameznik, ki ima nizko povezanost z naravo, bolj skrbi zase kot za naravo, predanost 

delovanju je usmerjena koristi sebi. Pri osebi, ki je globoko povezana z naravo, pa lahko 

pričakujemo, da se bo ukvarjala z različnimi aktivnosti, povezanimi z naravo in da bo cenila 

naravo na številne načine (Brügger idr., 2011).   

Ključni dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo povezanost z naravo, so družinske vrednote 

do narave, pomembne izkušnje v naravi, okoljsko znanje in narava blizu doma (Cheng in 

Monroe, 2012). Tudi samoučinkovitost se je izkazala kot pomemben napovednik. To pomeni, 

da je razvoj posameznikove povezanosti z naravo pogojen z njegovim občutkom, da lahko 

pomaga okolju (prav tam). Več raziskav potrjuje vpliv starosti in izobrazbe na stopnjo 

posameznikove povezanosti z naravo (Liefländer idr., 2013). Opazna je tendenca, da imajo 

višjo povezanost z naravo mlajši otroci v primerjavi s starejšimi in bolj izobraženi v primerjavi 

s slabše (prav tam). V kolikor želimo, da se visoka povezanost ohrani tudi v obdobju odraslosti, 

je ključno predvsem, da jo spodbujamo pred enajstim letom (Lieflӓnder idr., 2013). 

 

2.7 OKOLJSKA STALIŠČA  
 

Schultz idr. (2004) okoljska stališča definirajo kot »zbirko prepričanj, skrbi in vedênjskih 

namenov, ki jih posameznik ima do z okoljem povezanih aktivnosti in problemov« (str. 31), 

Milfont (2007) pa kot psihološko nagnjenost, ki se izraža z ocenjevanjem naše stopnje 

naklonjenosti do naravnega okolja in prepričanj o njem. Okoljska stališča lahko stremijo k 

varstvu narave ali pa k izkoriščanju narave. Prva predstavljajo biocentričen pogled na naravo, 

druga pa antropocentričen pogled. Milfont (2007) razlikuje med dvema pristopoma k obravnavi 

okoljskih stališč: horizontalni in vertikalni. Horizontalni pristop predpostavlja vodoravno 

strukturo okoljskih stališč, vertikalni pa hierarhično. Znotraj horizontalnega pristopa nekateri 
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raziskovalci okoljska stališča obravnavajo kot enodimenzionalni konstrukt, nekateri pa kot 

večdimenzionalni konstrukt.  

Schultz idr. (2004) ločijo tri vrste okoljskih stališč: egoistična, altruistična in biosferična. 

Egoistična stališča se navezujejo na skrb zase. Ljudje z egoističnimi stališči se osredotočajo 

predvsem na lastne cilje in koristi, kot so socialna moč, osebni uspeh in premoženje. 

Altruistična stališča se navezujejo na skrb za soljudi, kot so družinski člani, prijatelji in 

skupnost. Ljudje z altruističnimi stališči upoštevajo koristi ostalih ljudi in človeštva nasploh. 

Ljudje z biosferičnimi stališči pa so usmerjeni v dobrobit planeta, narave in vseh živih bitij. 

Vsak ima v sebi vse tri vrste okoljskih stališč, a le-ta so različno močno izražena (Kollmuss in 

Agyeman, 2002). 

Številni raziskovalci skušajo razjasniti, kaj vpliva na to, kateri tip stališča bo posameznik razvil. 

Po teoriji, temelječi na vrednotah (Value-Belief-Norm Theory; Stern in Dietz, 1994), naj bi vir 

posameznikove okoljske skrbi in pro-okoljskega vedênja predstavljale njegove vrednote. 

Okoljska skrb in vedênje se oblikujeta na podlagi treh vrednotnih orientacij, ki so usmerjene 

okoli treh objektov vrednotenja: sebe, drugih ljudi in biosfere.  

Schultz idr. (2004) pa kot dejavnik, ki vpliva na to, kateri tip okoljskega stališča bo posameznik 

razvil, navaja njegovo dojemanje, koliko se čuti povezanega z naravo. Ljudje, ki se počutijo 

povezane z naravo, imajo navadno širši pogled na okoljske probleme in razvijejo biosferična 

stališča, pri posameznikih, ki se ne čutijo povezane z naravo, pa je zaskrbljenost bolj ožje 

usmerjena le na tiste okoljske probleme, ki se tičejo direktno njih.  

Pri tem velja opozoriti, da ljudje z biosferičnimi stališči niso nujno že sami po sebi bolj 

zaskrbljeni za okolje in pro-okoljsko aktivnejši od ljudi z egoističnimi stališči. Močnejša kot so 

stališča, močnejšo motivacijo tvorijo za vedênje, najsi so to egoistična ali biosferična stališča 

(Kollmuss in Agyeman, 2002). Oboji so glede nekega okoljskega problema lahko zaskrbljeni 

in aktivni v enaki meri, razlikujejo se le v razlogih, zakaj to počnejo. Iz tega razloga je 

pomembno, da učence seznanimo z vsemi vidiki posledic, ki jih nek okoljski problem prinaša. 

Dvigovanje ozaveščenosti o egocentričnem vidiku je enako pomembno kot o altruističnem ali 

pa biosferičnem (Torkar in Bogner, 2019).  

 

2.7 OKOLJSKO VEDÊNJE 
 

Kollmuss in Agyeman (2002) pro-okoljsko vedênje definirata kot »vedênje, ki zavestno stremi 

k zmanjšanju negativnih vplivov naših dejanj na naravno in umetno okolje« (str. 240).   

Avtorja ugotavljata, da na vprašanje, kaj oblikuje okolju prijazno vedênje in zakaj se med 

posameznikovimi stališči in vedênjem, ki ga izkazuje, pojavlja razkorak, ne moreta podati 

enoznačnega odgovora. Njuna analiza izbranih splošno uveljavljenih modelov pro-okoljskih 

vedênj je pokazala, da vsak model velja le v določenih okoliščinah (prav tam).  

Kollmuss in Agyeman (2002) navajata dejavnike, ki vplivajo na razvoj okoljskega vedênja 

(pozitivno ali negativno) in jih razdelita v tri večje skupine: demografski, zunanji in notranji 
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dejavniki. Med demografske dejavnike sta uvrstila spol in leta izobrazbe. Statistično pomembne 

razlike med spoloma v okoljskih stališčih in vedênjih potrjuje večje število raziskav. Ženske so 

v povprečju bolj zaskrbljene za okolje, se vedêjo okolju prijaznejše in so bolj pripravljene 

sodelovati v pro-okoljskih aktivnostih (Kollmuss in Agyeman, 2002). Torkar idr. (2021) kot 

eno izmed možnih razlag navajajo socializacijo, ki tvori izvor razlik med spoloma. Obstojijo 

tudi nasprotujoče raziskave (Torkar idr., 2020), ki dokazujejo, da vpliv spola na okoljska 

stališča in vedênja ni statistično pomemben. Iz tega lahko povzamemo, da spol sam po sebi še 

ni napovednik okoljskega vedênja, kljub temu pa njegovega vpliva ne smemo zanemariti 

(Torkar idr., 2020). Naslednji demografski dejavnik, ki ga Kollmuss in Agyeman (2002) 

navajata poleg spola, so tudi leta izobrazbe. Večje kot je število let izobrazbe, obširnejše naj bi 

bilo znanje o okoljskih problemih, vendar to še ne pomeni nujno tudi okolju prijaznejšega 

vedênja (Kollmuss in Agyeman, 2002).  

Med zunanje dejavnike sta avtorja uvrstila institucionalne, socialne, ekonomske in kulturne 

vplive. Opravljanje določenih pro-okoljskih vedênj je pogojeno z dostopnostjo do infrastrukture 

(npr. možnost recikliranja, uporabe javnega prometa). Slabša kot je dostopnost, manj jih bodo 

ljudje uporabljali, manj bo pro-okoljskega vedênja. Tudi ekonomski status in kulturne norme 

močno vplivajo na posameznikove odločitve in vedênje. 

Med notranje dejavnike sodijo motivacija, okoljsko znanje, vrednote, stališča, okoljska 

ozaveščenost, čustvena vpletenost, odgovornost in prioritete. Motivacija je gonilo vedênja, 

vendar ne deluje vedno v prid okolja, saj lahko naše trenutne potrebe prevladajo nad našim 

vrednotnim sistemom. Tudi okoljsko znanje samo po sebi še ni pogoj za pro-okoljsko vedênje. 

Izjemno pomemben notranji dejavnik pa je čustvena vpletenost, saj naša emocionalna 

povezanost z naravo pomembno oblikuje naša prepričanja, vrednote in stališča do okolja.  

 

2.9 POVEZANOST MED OKOLJSKIM ZNANJEM, 

POVEZANOSTJO Z NARAVO, OKOLJSKIMI STALIŠČI IN 

VEDÊNJI 
 

Odnos do narave je kompleksen koncept. Konstrukti, ki ga sestavljajo, niso neodvisne 

spremenljivke, ki delujejo vsak zase, neodvisno. Ravno nasprotno; med seboj so povezani in 

vpeti v širši kontekst. Ker so soodvisni in vplivajo drug na drugega, jih ne moremo obravnavati 

le kot ločene enote. Raziskovalci zaradi vedno bolj perečih okoljskih problemov ugotavljajo 

predvsem, kateri dejavniki vplivajo na okolju prijazno vedênje in kako. Okoljsko vedênje pa je 

tesno povezano z okoljskim znanjem, povezanostjo z naravo ter stališči do okolja.  

 

2.9.1 OKOLJSKA STALIŠČA IN VEDÊNJE 

 

Raziskovalci si o vplivu okoljskih stališč na vedênje niso povsem enotni. Nekateri raziskovalci 

vpliv opisujejo kot šibek in zanemarljiv (Kollmuss in Agyeman, 2002), drugi pa so prišli do 

zaključkov, da z merjenjem človekovih stališč do neke mere lahko predvidimo njegovo vedênje 
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do okolja (Torkar in Bogner, 2019; Torkar idr., 2020). Določanje povezanosti med okoljskimi 

stališči in vedênjem je težavno, saj se med stališči in vedênjem pojavlja t. i. razkorak (Kollmuss 

in Agyeman, 2002). Številni raziskovalci ugotavljajo, katere bariere zavirajo posameznika od 

okolju prijaznega delovanja. Blake (1999) omeni tri sklope barier: posameznikova 

individualnost (stališča, temperament), odgovornost (prenašanje odgovornosti na nekoga 

drugega, saj se me to ne tiče oz. saj sam ne morem vplivati na situacijo) in praktičnost (socialne 

in institucionalne omejitve, kot so pomanjkanje časa, denarja, informacij in spodbude). Rajecki 

(1982, v Kollmuss in Agyeman, 2002) pa dodaja, da so razlogi za omenjeni razkorak med 

stališči in vedênji tudi socialne norme, kultura in tradicija ter tudi čas; posameznikova stališča 

se namreč skozi čas spreminjajo. Izpostavi tudi, da posameznikove neposredne izkušnje (npr. 

da vidimo mrtve ribe v reki) tvorijo močnejšo povezanost med stališči in vedênjem kot pa 

posredne izkušnje (npr. v šoli se učimo o okoljskem problemu). Opozori tudi na razlike med 

instrumenti za merjenje okoljskih stališč, ki vprašanja zastavljajo zelo široko in instrumenti za 

merjenje okoljskih vedênj, ki vprašanja zastavljajo zelo ozko, kar ustvari razhajanje med 

rezultati. Kollmuss in Agyeman (2002) pa razkorak prikažeta na modelu stroškov pro-

okoljskega vedênja. Ljudje najpogosteje izbirajo tista okolju prijazna vedênja, ki zahtevajo 

najmanj vložka (časa, truda, denarja). Pozitivna okoljska stališča imajo torej vpliv le na tista 

vedênja, ki zahtevajo majhen vložek, z večanjem cene vedênj pa se njihov vpliv zmanjšuje. 

 

2.9.2 OKOLJSKA STALIŠČA IN OKOLJSKO ZNANJE  

 

Raziskovalci si o vplivu okoljskega znanja na okoljska stališča niso povsem enotni. Ključnega 

pomena je predvsem, kako so otroci to znanje pridobili. Znanje, pridobljeno na večdnevnih 

okoljskih izobraževalnih programih v večini raziskav pozitivno spodbuja okoljska stališča 

(Johnson in Činčera, 2015), saj gre pri tem za kombinacijo kognitivnega aspekta z neposrednimi 

izkušnjami v naravi. Nasprotno pa sta Wells in Lekies (2006) z odraslimi intervjuvanci 

dokazala, da med okoljsko vzgojo v otroštvu ter njihovimi okoljskimi stališči v odraslosti ni 

pozitivne povezanosti. Avtorja opozarjata, da samo učenje o naravi, živalih in okolju ni tako 

učinkovito kot so otrokove neposredne izkušnje v naravi. 

 

2.9.3 OKOLJSKA STALIŠČA IN POVEZANOST Z NARAVO 

 

Občutek, v kolikšni meri se nekdo počuti del narave, vpliva na to, kateri tip okoljskega stališča 

bo razvil (Bruni in Schultz, 2010). Posameznik, ki je rad v naravi in jo ceni, bo razvil stališča, 

ki stremijo k varstvu narave. Raziskava Schultz idr. (2004) je med povezanostjo z naravo in 

biosferičnimi stališči pokazala zmerno pozitivno korelacijo, medtem ko je med povezanostjo z 

naravo in egocentričnimi ter altruističnimi stališči pokazala negativno korelacijo.   

 

2.9.4 OKOLJSKO ZNANJE IN VEDÊNJE 

 

Najstarejši modeli razlage pro-okoljskega vedênja iz zgodnih 70-ih let so predpostavljali 

linearni razvoj pro-okoljskega vedênja: okoljsko znanje vodi do okoljske ozaveščenosti, skrbi 
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in pozitivnih okoljskih stališč, ta pa pripeljejo do pro-okoljskih vedênj. Kasnejše raziskave so 

dokazale ravno nasprotno: več znanja in ozaveščenosti ne vodi nujno v pro-okoljska vedênja. 

Večina raziskovalcev se strinja, da z okoljskim znanjem in ozaveščenostjo lahko direktno 

povežemo le majhen delež pro-okoljskega vedênja (Kollmuss in Ageyman, 2002). Najmanj 80 

% razlogov za okolju prijazno ali pa neprijazno vedênje predstavljajo situacijski pogoji in 

notranji dejavniki (prav tam). Johnson in Činčera (2015) sta ugotovila, da je obiskovanje 

okoljskega izobraževalnega programa povzročilo večjo spremembo vedênja le pri učencih, ki 

se čutijo del narave, ne pa pri učencih, ki verjamejo, da ljudje vladajo naravi. Povzamemo lahko, 

da okoljsko znanje samo po sebi še ni pogoj za pro-okoljsko vedênje. 

 

2.9.5 POVEZANOST Z NARAVO IN VEDÊNJE 

 

Raziskave enotno podpirajo izsledek, da posameznikova emocionalna vez z naravo močno 

vpliva na njegovo vedênje. Cheng in Monroe (2012) sta ugotovili, da je otrokova povezanost z 

naravo izrazit napovednik njegovega interesa za okolju prijazno vedênje. Rezultat je skladen z 

ugotovitvijo raziskave avtorjev Mayer in Frantz (2004), in sicer da je povezanost z naravo 

pomemben napovedovalec okoljskega vedênja. Bolj kot se čutimo del narave, verjetneje 

izkazujemo pro-okoljska vedênja, vendar tudi tukaj prihaja do izjem, saj naša stališča niso edini 

dejavnik, ki vpliva na naše vedênje (Hughes idr., 2018).  

 

2.9.6 POVEZANOST Z NARAVO IN OKOLJSKO ZNANJE 

 

Raziskovalci si glede vpliva okoljskega znanja na posameznikovo povezanost z naravo niso 

povsem enotni. Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da je povezava med njima šibka (Kollmuss 

in Agyeman, 2002). Druge raziskave potrjujejo, da na posameznikovo povezanost z naravo 

poleg drugih dejavnikov pomembno vpliva tudi okoljsko znanje (Cheng in Monroe, 2012). V 

raziskavi Liefländer idr. (2013) se je pokazala tendenca, da imajo bolj izobraženi posamezniki 

višjo povezanost z naravo v primerjavi s slabše izobraženimi. Tretja razlaga obravnava 

povezavo med okoljskim znanjem in povezanostjo z naravo kot vzajemno. Na tem mestu je  

izpostavljeno, da moramo pri tem paziti na razlikovanje med različnimi vrstami znanja. V 

kolikor posameznik poseduje sistemsko znanje o odnosih med ekosistemi in razume vzroke 

okoljskih problemov, mu to lahko pomaga povečati povezanost z naravo in obratno; njegova 

povezanost z naravo lahko v njem ustvari večji interes za naravo in okoljske probleme, kar vodi 

v širše znanje (Liefländer idr., 2013). 

Raziskovalci so si enotni, da je dvig znanja pomemben, a ne zadosten za reševanje svetovnih 

okoljskih problemov, saj ne tvori dovolj močne motivacije za varovanje narave kot jo 

povezanost (Liefländer idr., 2013). Rešitev je v kombinaciji okoljskega znanja s pozitivnimi 

neformalnimi izkušnjami v naravi. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Izvedenih je bilo že veliko raziskav, ki so proučevale odnos, ki ga imajo učenci do narave. Ko 

se počutimo povezani z naravo, nas to vodi v skrb zanjo, skrb pa vodi v pripravljenost varovanja 

okolja (Schultz, 2002). Mlajši otroci v primerjavi s starejšimi izkazujejo višjo povezanost z 

naravo, bolj pozitivna okoljska stališča in okolju prijaznejša vedênja (Torkar idr., 2020; 

Liefländer idr., 2013). Raziskave kažejo, da z izboljšanjem okoljskega znanja ne izboljšamo 

nujno tudi pro-okoljskega vedênja (Kollmuss in Ageyman, 2002). Le majhen delež pro-

okoljskega vedênja lahko direktno povežemo z okoljskim znanjem in ozaveščenostjo (prav 

tam). Ben-zvi-Assarf in Orion (2005) sta v svoji raziskavi ugotavljala znanje učencev o 

kroženju vode, in izpostavila, da imajo učenci osnovno znanje o kroženju vode, poznajo 

različne procese kroženja vode, vendar se ne zavedajo cikličnosti in dinamičnosti kroženja vode 

ter ohranjanja snovi skozi proces. Učenci vodni krog najpogosteje poenostavijo; omejijo ga na 

atmosferično komponento (izhlapevanje, kondenzacija in padavine), vanj v večini ne vključijo 

biosferične komponente (vpliv ljudi, živali in rastlin), podtalnice in Sonca. 

Z raziskavo smo ugotavljali, kakšen odnos do narave imajo učenci drugega triletja osnovne šole 

in raziskali povezave med znanjem o kroženju vode, povezanostjo z naravo, okoljskimi stališči 

in vedênji. Poleg tega smo ugotavljali, kakšne izkušnje z naravo imajo učenci, ki izkazujejo 

pozitiven odnos do narave. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glavni cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšen odnos do narave imajo učenci drugega 

triletja osnovne šole.   

 

RV1: Kakšno je znanje učencev drugega triletja o kroženju vode v naravi?  

RV2: Kakšna je njihova povezanost z naravo?  

RV3: Kakšna so njihova okoljska stališča? 

RV4: Kakšna so njihova okoljska vedênja? 

RV5: Kako na navedene spremenljivke vplivata starost in spol učencev? 

RV6: Kakšna je povezanost med znanjem o kroženju vode, povezanostjo z naravo, okoljskimi 

stališči in vedênji pri učencih drugega triletja?  

RV7: Kakšne so osebne izkušnje učencev, ki izkazujejo pozitiven odnos do narave? 

RV8: Kakšna je veljavnost indeksa povezanosti z naravo v slovenskem prostoru? 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Raziskava je temeljila na kavzalno-neeksperimentalni metodi. Uporabili smo kombinirani 

raziskovalni pristop: kvantitativni in kvalitativni pristop.  

 

3.3.1 VZOREC 

 

Pri raziskovanju smo uporabili neslučajnostno priložnostno vzorčenje. V kvantitativno 

raziskavo smo vključili 137 učencev od 4. do 6. razreda iz dveh osnovnih šol osrednje Slovenije. 

Starost anketiranih je med 9 in 12 let (M = 10,52, SD = 0,93). Vzorec vključuje nekoliko večji 

delež učencev (51,1 %) kot učenk (48,9 %). Največ učencev je obiskovalo 6. razred (38,7 %), 

delež učencev 4. in 5. razreda pa je enak (30,7 %). Vzorec je prikazan v tabeli 2. 

Tabela 2: Opis vzorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri kvalitativnem raziskovanju sem uporabila neslučajnostno priložnostno vzorčenje. 

Intervjuvala sem osem učencev od 4. do 6. razreda iz ene osnovne šole osrednje Slovenije. Vsi 

izmed osmih intervjuvanih učencev so na izračunu skupne povprečne ocene celotnega 

anketnega vprašalnika o odnosu do narave dosegli rezultat višje od povprečja, zatorej za njih 

lahko sklepamo, da imajo pozitiven odnos do narave. Starost intervjuvancev je med 9 in 11 let 

(M = 10,13, SD = 0,61). Vzorec vključuje večji delež učenk (62,5 %) kot učencev (37,5 %). 

Največ učencev je obiskovalo 4. razred (50,0 %), delež učencev 5. in 6. razreda pa je enak (25,0 

%). Vzorec je prikazan v tabeli 3 in tabeli 4.  

 

                   Spremenljivke                                        f                 f (%) 

Spol  Moški 70 51,1 

Ženski 67 48,9 

Starost  9 18 13,1 

10 54 39,4 

11 41 29,9 

12 24 17,5 

Razred  4. 42 30,7 

5. 42 30,7 

6. 53 38,7 

Skupaj  137 100 
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Tabela 3: Opis vzorca intervjuvanih učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Opis vzorca posameznih intervjuvanih učencev 

Učenec Spol  Starost  Razred 

U1 ženski 10 4. 

U2 moški 10 4. 

U3 moški 9 4. 

U4 ženski 9 4. 

U5 moški 10 5. 

U6 ženski 11 5. 

U7 ženski 11 6. 

U8 ženski 11 6. 

 

3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem najprej zbrala s pomočjo pisnega anonimnega vprašalnika in preizkusa znanja. 

Postopek zbiranja podatkov je potekal marca 2021 med učenci 4., 5. in 6. razredov dveh 

osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji. Instrumente sem oddala učiteljem in ravnateljici. V 

maju sem z učenci (N = 8), ki so izkazali pozitiven odnos do narave, izvedla poglobljene, 

polstrukturirane intervjuje o njihovih izkušnjah z naravo in predstavah o kroženju vode v naravi.   

 

 

                   Spremenljivke                                       f                 f (%) 

Spol  Moški 3 37,5 

Ženski 5 62,5 

Starost  9 2 25,0 

10 3 37,5 

11 3 37,5 

Razred  4. 4 50,0 

5. 2 25,0 

6. 2 25,0 

Skupaj  8 100 
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3.3.3 OPIS INSTRUMENTOV 

 

3.3.3.1 SEZNAM VPRAŠANJ ZA INTERVJU 

 

Posamezniki, ki so pro-okoljsko aktivni, se od ostalih, ki niso, razlikujejo v stopnji okoljske 

občutljivosti. Chawla (1998) navaja, da na razvoj posameznikove okoljske občutljivosti 

vplivajo predvsem njegove t. i. pomembne življenjske izkušnje (izvorno: significant life 

experiences). Ker moje sedmo raziskovalno vprašanje raziskuje osebne izkušnje učencev s 

pozitivnim odnosom do narave, sem se navezala na koncept pomembnih življenjskih izkušenj. 

Chawla (1999) kot najpomembnejših pet izkušenj navaja sledeče: izkušnje v naravi v otroštvu, 

družina, okoljske organizacije, doživetje okoljske katastrofe in izobrazba. Izkušnje se 

razlikujejo glede na starostna obdobja; dva najpomembnejša dejavnika v obdobju otroštva sta 

družina in izkušnje v naravi, zato sem se pri svojih intervjujih osredotočila predvsem nanju. 

Na podlagi kategorizacije odgovorov o pomembnih življenjskih izkušnjah učiteljev in 

vzgojiteljev iz raziskave Torkar (2014a) sem oblikovala 13 vsebinskih sklopov: 

1. Domače okolje 

2. Preživljanje prostega časa s starši v naravi 

3. Kaj rad delam v naravi 

4. Pogostost zahajanja v naravo 

5. Druženje s prijatelji na prostem 

6. Športi, hobiji, krožki, tabori, organizacije, društva  

7. Aktivnosti in vsebine v šoli 

8. Sorodniki na deželi, kmetiji 

9. Skrb za domače živali 

10. Skrb za sobne rastline, vrtnarjenje 

11. Dokumentarne oddaje, mediji, knjige in revije 

12. Vpliv staršev, sorodnikov, učiteljev 

13. Drugo  

 

Vsak sklop vsebuje določeno število vprašanj. Seznam vprašanj je priložen v Prilogi 1. Poleg 

tega so učenci opisali in narisali kroženje vode v naravi.  

 

3.3.3.2 VPRAŠALNIK IN PREIZKUS ZNANJA 

 

Vprašalnik odnosa do narave sestavlja pet instrumentov. Prvi instrument je preizkus znanja o 

kroženju vode v naravi, drugi in tretji instrument merita povezanost z naravo, četrti je nova 

ekološka paradigma za ugotavljanje okoljskih stališč, peti instrument je splošno ekološko 

vedênje, ki meri okoljska vedênja.  
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Znanje o kroženju vode 

Znanje o kroženju vode smo preverjali s preizkusom znanja o kroženju vode v naravi, ki ga 

sestavljajo trditve iz dveh instrumentov (Ben-zvi-Assarf in Orion, 2005a):  

 ciklično razmišljanje (Cyclic Thinking Questionnaire – CT), ki ugotavlja razumevanje 

ciklične narave hidrosfere in ohranjanja snovi v zemeljskih sistemih (v nadaljevanju: 

kroženje vode); 

 dinamična narava podzemne vode (Groundwater Dynamic Nature Questionnaire – 

GDN), ki ugotavlja znanje in razumevanje o dinamični naravi sistema podzemne vode 

in njegovi okoljski povezavi s človekom (v nadaljevanju: sistem podtalnice).  

Preizkus znanja vsebuje 11 trditev o kroženju vode. Učenci so odgovarjali na 5-stopenjski 

Likertovi lestvici (1 – zelo se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – neodločen, 4 – strinjam se, 5 

– zelo se strinjam). Trditve so oštevilčene v vrstnem redu, kot smo ga uporabili v vprašalniku. 

Razdeljene so v dva sklopa. Prvi sklop vsebuje trditve, ki preverjajo znanje o kroženju vode, 

drugi sklop pa vsebuje trditve, ki preverjajo znanje o sistemu podtalnice. Trditve, ki so označene 

z (-), so napačne in se vrednotijo obrnjeno.  

 

Trditve o kroženju vode 

1. (-) Vodni krog se začne v oceanih in konča v podtalnici.  

2. (-) Količina vode v oceanih se iz dneva v dan povečuje, ker se reke nenehno izlivajo v 

oceane.  

3. (-) Količina vode, ki izhlapi s površja Zemlje v atmosfero, ni enaka količini vode, ki pade 

na Zemeljsko površje. 

7. (-) Drevesa navadno skladiščijo s koreninami načrpano vodo več let.  

9. Če ne bi bilo sonca na planetu Zemlja, ne bi bilo padavin (dežja in snega).  

10. Ob izdihu zraka iz pljuč telo izgublja vodo. 

 

Trditve o sistemu podtalnice 

4. Podtalnica nastane s pronicanjem deževnice v tla.  

5. (-) Podtalnico lahko najdemo samo v tistih predelih, kjer je veliko padavin.  

6. Kmetijstvo povzroča onesnaženost podtalnice z nitrati. 

8. (-) Voda lahko pronica skozi kamnino samo na mestih, kjer so razpoke. 

11. Reke oblikujejo podzemne kraške jame. 

 

Vključenost narave v sebi  

Povezanost z naravo smo merili z dvema instrumentoma. Prvi instrument se imenuje 

vključenost narave v sebi (Inclusion of Nature in Self – INS) (Lieflӓnder idr., 2013). Lestvica 

sestoji iz sedmih grafičnih možnosti. Učenci so med njimi izbrali en prikaz, ki najbolje 

prikazuje njihov odnos z naravo. Prikazom je prirejena 7-stopenjska Likertova lestvica (1 – 

popolna ločenost z naravo, 7 – popolna povezanost z naravo).  
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Slika 3: Grafična lestvica instrumenta vključenost narave v sebi 

 

 

Indeks povezanosti z naravo 

Drugi instrument za merjenje povezanosti z naravo je indeks povezanosti z naravo (Connection 

to Nature Index – CNI) (Cheng in Monroe, 2012). Instrument vsebuje 16 trditev. Učenci so 

odgovarjali na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1 – zelo se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – 

neodločen, 4 – strinjam se, 5 – zelo se strinjam). Trditve so razdeljene v štiri kategorije: uživanje 

v naravi, sočutje do živih bitij, občutek enosti in občutek za odgovornost. 

 
Uživanje v naravi 

1. Rad/-a poslušam različne zvoke iz narave.  

2. V naravi rad/-a opazujem divje cvetlice.  

3. Ko sem žalosten/-na, grem rad/-a ven in uživam v naravi.  

4. Ko sem v naravnem okolju, se počutim pomirjeno.  

5. Rad/-a vrtnarim.  

6. Zbiranje kamnov in školjk je zabavno.  

13. Veselim se biti zunaj (na prostem).  

 

Sočutje do živih bitij 

7. Razžalosti me, ko vidim poškodovane divje živali.  

8. Rad/-a vidim, da divje živali prebivajo v čistem okolju.  

9. Rad/-a se dotikam živali in rastlin.  

10. Skrb za živali mi je pomembna.  

 



27 

 

Občutek enosti 

11. Ljudje smo del narave.  

12. Ljudje ne moremo živeti brez rastlin in živali.  

13. Veselim se biti zunaj (na prostem).  

 

Občutek za odgovornost 

14. S svojimi dejanji lahko spremenim naravno okolje.  

15. S pobiranjem odpadkov s tal lahko pomagam okolju.  

16. Ljudje nimamo pravice spreminjati naravnega okolja. 

 

Okoljska stališča 

Za ugotavljanje okoljskih stališč smo uporabili instrument nova ekološka paradigma (New 

Ecological Paradigm – NEP) (Torkar idr., 2021). Lestvica nove ekološke paradigme razdeli 

okoljska stališča v tri sklope: pravice narave, ekološka kriza in človeška izjemnost.  

Lestvica vsebuje 10 trditev. Učenci so odgovarjali na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1 – zelo 

se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – neodločen, 4 – strinjam se, 5 – zelo se strinjam). Trditve 

so oštevilčene v vrstnem redu, kot smo ga uporabili v vprašalniku. Razdeljene so v tri sklope. 

Prvi sklop sestavljajo trditve o pravicah narave, drugi sklop sestavljajo trditve o ekološki krizi, 

tretji sklop sestavljajo trditve o človeški izjemnosti. Trditve 3, 6, 7 in 9, ki so označene z (-), so 

negativno zastavljene. Trditev 7 se vrednoti obrnjeno.  

 

Pravice narave 

1. Rastline in živali imajo prav toliko pravice živeti kot ljudje. 

4. Ljudje moramo še vedno spoštovati zakone narave.  

7. (-) Ljudje naj bi vladali preostali naravi. 

 

Ekološka kriza  

2. Preveč (ali skoraj preveč) je že ljudi na Zemlji.  

5. Ko se ljudje vmešavajo v naravo, se slabo konča. 

8. Ljudje slabo ravnamo z naravo.  

10. Če se stvari ne bodo spremenile, bomo zelo kmalu imeli veliko okoljsko katastrofo. 

 

Človeška izjemnost 

3. (-) Ljudje smo dovolj pametni, da bomo ohranili Zemljo delujočo.  

6. (-) Narava je dovolj trdna, da prenese negativne vplive našega modernega načina življenja.  

9. (-) Ljudje bomo nekoč vedeli dovolj o delovanju narave, da jo bomo lahko obvladovali. 

 

 



28 

 

Okoljsko vedênje 

Okoljska vedênja smo merili s pomočjo izbranih trditev iz instrumenta splošno ekološko 

vedênje (General Ecological Behavior – GEB) (Torkar idr., 2020). Učenci so svoja okoljska 

vedênja ocenili na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – 

pogosto, 5 – vedno). V vprašalnik je bilo vključenih 10 trditev: 

1. V šolo prihajam s kolesom, avtobusom ali peš.  

2. Zbiram in recikliram papir.  

3. Če sem zadnji/-a, ki zapustim prostor, ugasnem luči.  

4. Vodo in druge pijače pijem v embalažah za večkratno uporabo.  

5. Prazne steklenice odnesem v zabojnik za steklo.  

6. Starše skušam prepričati v nakup energetsko učinkovitih naprav. 

7. Na krajše razdalje (do 15 minut) hodim ali vozim kolo.  

8. Pri nakupovanju uporabljam vrečke za večkratno uporabo.  

9. Druge opozorim, če se obnašajo okolju neprijazno.  

10. Izobražujem se o okoljevarstvenih vsebinah iz medijev (internet, televizija, časopisi …). 

 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pridobljene podatke smo vnesli v program Microsoft Excel. Nato smo s programom SPSS 

izvedli deskriptivno in inferenčno statistiko. Na deskriptivni ravni smo uporabili frekvenčno 

porazdelitev in osnovno deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk (aritmetična sredina 

in standardni odklon). Na inferenčni ravni smo izračunali korelacije s Spearmanovim 

korelacijskim koeficientom. Rezultate smo predstavili opisno, grafično in tabelarično. 

Odgovore, ki smo jih pridobili s polstrukturiranimi intervjuji, smo analizirali po standardih 

kvalitativne raziskave (Vogrinc, 2008). Sheme kroženja vode učencev so služile kot dopolnitev 

njihovega opisa kroženja vode. 

 

3.4 REZULTATI 
 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je povezanost med znanjem o kroženju vode, 

povezanostjo z naravo, okoljskimi stališči in vedênji pri učencih drugega triletja, kako na 

navedene spremenljivke vplivata starost in spol ter kakšne so osebne izkušnje učencev, ki 

izkazujejo pozitiven odnos do narave. 
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3.4.1 REZULTATI INTERVJUJEV 

 

3.4.1.1 ODNOS DO NARAVE 

 

Intervjuje sem opravila z osmimi učenci, ki so izkazali pozitiven odnos do narave. Na podlagi 

vseh intervjujev sem dobila vpogled, katere izkušnje z naravo imajo učenci v svojem vsakdanu. 

Njihovi odgovori so predstavljeni v 13 vsebinskih sklopih. 

 

1. Domače okolje  

Intervjuvani učenci prebivajo v kraju, ki ima dostop do gozda in reke. V gozdu je trim steza in 

gozdna učna pot. Tamkajšnja osnovna šola ima šolski vrt, hotel za žuželke in mlako. Kraj nudi 

tudi športno infrastrukturo in več igrišč.    

Osem izmed devetih učencev živi v hiši, eden v bloku. Vsi učenci imajo dostop do gozda in 

igrišča. Sedem od osmih učencev bi raje živelo na vasi kot v mestu in za to odločitev podalo 

podobne argumente: »ker je bolj mirno, manj hrupno« [U6], »ker je v vasi več narave in lepši 

zrak« [U1].  

 

2. Preživljanje prostega časa s starši v naravi 

Učenci s starši najpogosteje hodijo na sprehode po okolici in v gozd ter na bližnje hribe, med 

konci tedna in počitnicami pa tudi kolesarit, v gore in na izlete. Nekaj učencev je z družino že 

kampiralo, nekaj pa jih potuje z avtodomom. Ena izmed učenk je povedala, da doma postavijo 

šotor in zakurijo kres. Starši jih o naravi v večini učijo ob priložnostih, npr. na sprehodu, ko 

obiščejo gozdno učno pot, ko delajo na vrtu (kako rastejo rastline, kako pripraviti gnojilo), ko 

otroci kaj vprašajo, jim odgovorijo.  

 

3. Kaj rad delam v naravi 

Večina učencev je na vprašanje, kaj imajo v naravi radi, kaj jih privlači, odgovorila z vsebinsko 

podobnimi odgovori. Največ učencev je odgovorilo, da radi opazujejo živali: »Rad imam živali. 

Včeraj, ko smo šli na eno goro, sem našel sedem različnih živali, med temi je bila tudi srna in 

veverica.« [U2]. Nekateri učenci pa poleg živali opazujejo tudi rastline. Pri tem so izpostavili, 

da jih zanimajo predvsem rastline, ki jih vidijo prvič. Ena izmed učenk je dodala, da rada 

raziskuje in odkriva kotičke, eden izmed učencev je izpostavil izdelovanje stvari iz lesa: »Iz vej 

sem naredil lok, pa meč sem naredil.« [U2], drugi pa, da v gozdu gradi bunkerje.  

Ena izmed učenk pa je na vprašanje, kaj rada dela v naravi, odgovorila z vsebinsko zelo 

raznolikim odgovorom: »Rada grem s kužkom na sprehod, hodim, poslušam ptičke in skušam 

ugotoviti, kateri je, poslušam okolico. Rada grem na morje. Rada grem v gozd dihat svež zrak. 

Takrat ko vdihujem ta zrak in morski zrak, takrat se sprostim in mislim samo, kako je dobro v 

življenju in da bi se lahko vsi potrudili, čisto vsi, in bi naredili ta vonj po celi Zemlji, ne pa da 

bi bilo vse onesnaženo, z odpadki.« [U6]. Ta učenka ima zelo močna altruistična in biosferična 
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okoljska stališča, in sicer izraža izrazito skrb za živali ter za soljudi: »Rada pomagam ljudem v 

stiski; smo botri dvema deklicama v Gambiji. Poslala sem jima zvezke, darilca in oblačila.« 

[U6]. 

Učenec je na vprašanje, kako bi opisal svojo povezanost z naravo, odgovoril: »Tako da grem 

vsak dan po uro ali pa dve ven, hodim v gozd enkrat ali pa dvakrat na teden, skrbim za vrt, 

sadim drevesa, solato pomagam trebit. Počutim se bolje kot notri zaradi svežega zraka.« [U5]. 

 

4. Pogostost zahajanja v naravo 

Pet učencev od osmih gre ven vsak dan. Vzrok je predvsem v tem, da jih ima večina psa in ga 

peljejo na sprehod. Eden izmed učencev gre ven enkrat do dvakrat tedensko, ostali pa so 

izpostavili, da je odvisno od vremena.  

 

5. Druženje s prijatelji na prostem 

Vsi učenci so med intervjujem izpostavili prijatelje, in sicer da se zelo pogosto z njimi družijo 

zunaj na prostem. Igrajo se na igrišču in v gozdu: »Velikokrat gremo s prijatelji s kolesom po 

gozdu, pa tam iščemo kakšne majčkene hribčke, da skačemo čez.« [U2].  

 

6. Športi, hobiji, krožki, tabori, organizacije, društva 

Veliko učencev igra nogomet. Tisti, ki trenirajo v klubu, so bili tudi na nogometnem taboru. 

Trije učenci so taborniki, dva pa sta bila in sedaj nista več. Ena izmed učenk, ki je tabornica, je 

izpostavila, da k tabornikom hodi zato, ker ima res rada naravo. Enkrat letno imajo enotedenski 

tabor in čistilno akcijo v domačem kraju. Na večdnevne tabore hodijo le taborniki, razen enega 

izmed učencev, ki gre na tabore večkrat med poletnimi in zimskimi počitnicami.  

 

7. Aktivnosti in vsebine v šoli 

Večina učencev je omenila, da vsebine, povezane z naravo, obravnavajo predvsem pri predmetu 

naravoslovje in tehnika in na naravoslovnih dnevih. Eden izmed učencev je omenil ekološke 

avanture; delavnice, na katerih so učenci raziskovali reko v domačem kraju. Na šoli so 

organizirane tudi interesne dejavnosti, npr. ekološki krožek, pri katerem skrbijo za šolski vrt. 

Te dejavnosti ne obiskuje nihče izmed intervjuvanih učencev.   

 

8. Sorodniki na deželi, kmetiji 

Šest od osmih učencev ima na vasi sorodnike. Dva izmed teh imata kmetijo, eden pa ranč. 

»Kadar sem na počitnicah pri babi in dediju, hranim zajčke, pa kokoši dam spat.« [U7]. Vsi 

štirje vprašani učenci so na vprašanje, ali so radi na vasi pri sorodnikih, pritrdili: »ker je veliko 

narave, pa še ker jo imam rada« [U1], »ker je manj hrupa in občutek je boljši, ker se malo 

umakneš od industrije« [U7], »ko sem bil še majhen, sem šel k babici. Vsak dan zvečer sem z 
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njo gledal zvezde.« [U2]. Ena izmed učenk je dodala, da ji je všeč tudi to, da jo učijo govoriti v 

njihovem narečju.  

 

9. Skrb za domače živali 

Sedem učencev od osmih ima hišne ljubljenčke. To so predvsem psi. Dve učenki sta izpostavili, 

da sta bili sami pobudnici za psa: »sem mogla kar velikokrat prosit« [U6], »sem že zelo dolgo 

prosila« [U8]. Ena izmed učenk nima hišnih ljubljenčkov, vendar obiskuje kmetijo pri sosedih, 

kjer imajo krave, konje in psa. Tam pomaga pri delu. Rada poskusi kaj novega, npr. molze 

krave. 

 

10. Skrb za sobne rastline, vrtnarjenje 

Štirje učenci imajo v svoji sobi sobne rastline. Dva izmed ostalih, ki jih nimajo, pa sta omenila, 

da imajo sobne rastline v vseh sobah. Šest učencev od osmih ima doma vrt. Vsi učenci, ki imajo 

doma vrt, pomagajo pri delu na vrtu: »Na vrtu imam svoj kotiček.« [U8]. Izjema je en učenec, 

ki je tudi že na anketnem vprašalniku odgovoril, da ne mara vrtnarjenja. Eden izmed učencev 

je letos na vrtu pomagal saditi in obrezovati sadno drevje, dve učenki pa pomagata na njihovem 

vinogradu.  

 

11. Dokumentarne oddaje, mediji, knjige in revije 

Vsi učenci so potrdili, da gledajo dokumentarne oddaje. Trije izmed njih vedno gledajo le 

oddaje o živalih, štirje pa tako o živalih kot tudi o rastlinah. Učenci imajo doma na voljo knjige 

o naravi. Ena učenka je izpostavila, da ima njena babica veliko knjig o naravi. Vsi so potrdili, 

da občasno preberejo ali prelistajo kakšno knjigo. Tudi pri knjigah so živali bolj priljubljene od 

rastlin. Trije učenci so izpostavili, da berejo ekološke knjige za eko bralno značko. Dva sta 

naročena na revijo Moj planet, nekateri pa to revijo pogledajo pri mlajših bratih in sestrah.   

 

12. Vpliv staršev, sorodnikov, učiteljev 

Pri večini učencev sem zaznala velik vpliv staršev. Večkrat je bil omenjen oče. Ena izmed 

učenk je povedala, da ima na njo velik vpliv oče: »Oči ima sploh rad naravo. Vsak dan. Vedno 

kam hoče. Sploh med vikendi. Ima kar vpliv name. Po njem imam nek vzor.« [U6]. Starši imajo 

vpliv na aktivnosti otrok, npr. da so začeli obiskovati tabornike. Dve učenki pa sta povedali, da 

je na njun vpis k tabornikom vplival oče, saj je bil tudi sam tabornik: »Oči je hotel, da grem 

probat, ker je bil tudi on tabornik in potem mi je postalo všeč.« [U8]. Vpliv imajo tudi na izbiro 

športa, npr. eden izmed učencev se je začel ukvarjati s plezanjem, ker oba starša plezata: »Z 

družino gremo vsako leto plezat v Paklenico.« [U5]. Eden izmed učencev med vikendi s starši 

hodi v gore, na zahtevnejše vzpone pa gresta sama z očetom. Z očetom tudi kolesari na bližnji 

hrib, obiskovala sta tudi trim stezo: »Takrat ko je bila korona, ko ni bilo treningov, sem šel z 

očijem vsak dan po trim stezi, pa sva se tam ustavljala in delala kakšne težke vaje.« [U2]. Eden 

izmed učencev pa je z očetom šel kampirat. Starši imajo vpliv tudi na hišne ljubljenčke in 

njihovo izbiro: »Jaz sem bila pobudnica, sem mogla kar velikokrat prosit. Oči se je strinjal, ker 
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je imel kot mali kužka, mamico smo pa mal dlje prepričevali.« [U6]. Ena izmed učenk je kupila 

teleskop, saj so vsi v družini navdušeni nad vesoljem: »Zvečer včasih gledamo zvezde. Oči nam 

včasih tudi razlaga o vesolju.« [U6].  

Starši otroke v večini spodbujajo, da prosti čas preživljajo zunaj: »Velikokrat mi rečeta, daj 

pokliči kakšnega prijatelja, da gresta na igrišče.« [U2]. Sedem učencev je potrdilo, da imajo 

starši raje, da se igrajo zunaj, eden pa je omenil, da je odvisno od vremena.   

Vsi učenci so potrdili, da jih učiteljica spodbuja, da imajo dober odnos do narave, dve učenki 

sta rekli, da je njuna vzornica. Ena izmed učenk je na vprašanje, kdo je vplival na njen odnos 

do narave, odgovorila, da so to člani lokalnega planinskega društva, ki ob naravoslovnih dnevih 

vodijo pohod po gozdni učni poti.  

13. Drugo  

Trije izmed osmih učencev pobirajo odpadke. Ena izmed njih je to začela prakticirati zaradi 

skrbi za živali: »Živali se mi smilijo, ker je v gozdu toliko odpadkov in jih potem kar pobiram 

in dajem v smeti. Sama sem začela, ker ne morem gledati, kako se živali ujamejo v vrečke.« 

[U6]. 

 

UGOTOVITVE 

Učenka z najvišjo povprečno oceno v skupini intervjuvanih učencev živi v hiši, ima velik vrt in 

vinograd, skrbi za hišne ljubljenčke in sobne rastline, ven gre vsak dan, se igra s prijatelji v 

gozdu, pobira smeti, ima prababico na deželi, ki jo ima rada in kamor se rada vrača. Na lestvici 

vključenosti narave v sebi (INS) je vključenost ocenila z najvišjo oceno.  

Učenec z najnižjo povprečno oceno v skupini intervjuvanih učencev se od učenke z najvišjo 

oceno razlikuje v tem, da živi v bloku, nima vrta in sobnih rastlin ter nima sorodnikov na deželi. 

Na lestvici vključenosti narave v sebi (INS) je vključenost narave v sebi ocenil z oceno 5.   

Med ugotovitvami izpostavljam tudi to, da imajo vsi intervjuvani učenci mlajše sorojence. To 

sem izpostavila zato, ker številni raziskovalci skrb za soljudi, empatijo in sočutje povezujejo z 

razvojem pozitivnega odnosa do narave. Med intervjuji sem opazila tudi t. i. rastlinsko slepoto; 

učence v večini bolj zanimajo živali kot rastline. Izkušnje v naravi, ki so jih učenci navajali kot 

najpomembnejše, so igra s prijatelji na prostem in skrb za hišne ljubljenčke.  
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3.4.1.2 ZNANJE O KROŽENJU VODE 

 

Osem intervjuvanih učencev je opisalo in narisalo kroženje vode v naravi. Prosila sem jih tudi, 

da pri tem uporabijo čim več pojmov. Na slikah 4–6 so prikazane njihove upodobitve kroženja 

vode v naravi.  Njihove sheme so nam v analizi služile kot dopolnitev njihovega opisa kroženja.  

 

Atmosferična komponenta 

Učenci so na svojih risbah predstavili le atmosferično komponento vodnega kroga. Vodni krog 

so poenostavili na dva glavna procesa; izhlapevanje in padavine. V osrednjem delu skic je bilo 

navadno vodno telo: ali jezero (N = 3) ali pa reka (N = 4). Nad vodnim telesom so narisali 

puščice, ki nakazujejo izhlapevanje, nad njimi pa oblake. Najpogosteje rabljeni pojmi – 

izhlapevanje in padavine – so bili vezani na atmosferično komponento. Le dva učenca sta 

uporabila pojem kondenzacija, vendar napačno. Šest učencev je padavine narisalo nad gorami 

oz. vzpetinami, kar morda nakazuje na napačno predstavo, da se padavine pojavljajo izključno 

nad gorami, npr.: »Oblak je težek. Recimo v gorah, ko ne more več naprej, se pa zlije.« [U3]. 

Večina izmed njih je skico narisala tako, da reka oz. potok teče z višje lege na nižjo lego. Na 

vprašanje, kam se reke izlivajo, so v večini odgovorili, da se izlivajo v oceane, morja in v druge, 

večje reke. Šest izmed osmih intervjuvanih učencev vodni krog dojema kot cikličen proces. 

Cikličnost so v večini ponazorili s puščicami na skici, pri nekaterih pa je bilo njihovo 

razumevanje cikličnosti razvidno iz njihovih opisov kroženja vode: »Iz jezera izhlapi voda v 

zrak. Potem čez nekaj časa pride na kakšno goro in pade v potoke, ki se potem izlivajo spet v 

to jezero.« [U8], »… voda spet pade dol in se tako voda izmenjuje.« [U6], »… in potem se to 

vse obnavlja.« [U5]. Pet učencev je na skico narisalo sonce, štirje izmed njih so ga v opisu tudi 

omenili. Dotični učenci so izkazali razumevanje pomena sonca kot vir, ki poganja vodni krog: 

»Ker je sonce močno, gre vse nazaj v oblak.« [U2], »Najprej sonce posije na vodo, ki izhlapi 

zaradi toplote.« [U3], »Najprej je reka in potem sije sonce in voda začne izhlapevati v zrak.« 

[U6], »Sonce izhlapeva vodo s tem, da greje reke.« [U7], vendar pri tem nisem preverjala 

njegovega razumevanja glede tega, ali voda izhlapeva tudi takrat, kadar sonce ne sije.  

 

Sistem podtalnice 

Izmed osmih učencev ni nihče sam od sebe narisal podtalnice. Pet učencev jo je dodalo, vendar 

šele potem, ko sem jim zastavila vprašanje, ali je voda morda tudi pod površjem in kam bi jo 

narisali. Vsi dotični učenci so jo pravilno umestili, in sicer pod površje, vendar so jo v večini 

prikazali kot reko oz. vodotok, ki se nahaja pod površjem in je omejen, in ne kot vodo, ki 

zapolnjuje prostor med delci peska in grušča. Podtalnico so pravilno poimenovali, razen ene 

učenke, ki jo je poimenovala podzemnica. Trije učenci so med intervjujem izpostavili, da je 

podtalnica čista oz. pitna: »Ta voda je drugače lahko zelo čista.« [U3], »Ravno ta voda, ki je 

pod površjem, je tista ta pitna.« [U7], »Podzemnica, ki jo mi pijemo, je pod površino in je še 

najbolj čista. Potem gre to po čistilnih napravah.« [U6]. Učenci v večini nimajo jasnih oz. 

pravilnih predstav glede človekovega črpanja podtalnice za preskrbo s pitno vodo: »Nekateri 

ljudje pa jo izčrpavajo, ker nimajo dovolj vode.« [U3]. Le ena učenka je opisala ustrezno pot: 

»Tukaj, ko pride voda na površje, potem del vode pade tudi v podtalnico in potem mi s 
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črpalkami izčrpamo to vodo. Tako ta voda pride tudi do naših lijakov.« [U7]. Učenci niso 

izkazali razumevanja sistema podtalnice kot del vodnega kroga. Na vprašanje, kako voda pride 

v podtalnico, so učenci odgovorili različno: »Lahko kakšna cev z vodo pušča in gre potem voda 

ven v podtalnico, ali pa da zaliješ in nobena rastlina te vode na posrka k sebi, in gre v 

podtalnico.« [U2], »Ko padavine padajo na zemljo, se to vpije noter v zemljo. Zaradi vode se 

naredi odprtina, kjer se noter nabere voda.« [U3]. Nekateri učenci jo dojemajo kot statično: 

»Podtalnica se mi zdi, da se ne ravno izliva, je stoječa.« [U3], nekateri pa kot dinamično: »Voda 

iz tam lahko izhlapi, lahko se tudi premika dol.« [U8], »V bistvu se podtalnica tudi izliva v 

reko.« [U6]. 

 

Biosferična komponenta 

V shemo kroženja vode ni sam nihče od sebe vključil ljudi in interakcij, ki jih imamo z vodnim 

krogom. Potem ko sem jim zastavila vprašanje, ali smo tudi ljudje del tega procesa, so trije 

učenci narisali ljudi, nihče pa ni vključil onesnaževanja vode, poseljenosti in kanalizacije. Prvi 

ga je umestil kot porabnika vode: »Človek vodo uporablja za mlin za mletje pšenice, pranje 

perila in avtomobila, zalivanje rastlin in v vodnjaku.« [U2]. Drugi učenec je narisal ljudi v 

smislu, da so lahko naseljeni ob reki, morju ali v gorah. Ob tem pa je edini izpostavil povezavo 

med človekovo dejavnostjo in  kvaliteto vode: »Voda je v zadnjih letih kar onesnažena. V gorah 

so vode zelo čiste, tukaj bolj nizko, pa so še bolj umazane. Veliko ljudi noter meče odpadke, kot 

je embalaža in papir.« [U3]. Tretja učenka pa je narisala človeka s kozarcem: »Človek popije 

vodo in jo izloči z urinom.« [U8]. Prav tako v shemo kroženja vode nihče ni umestil rastlin. Eno 

izmed učenk sem vprašala, ali so tudi rastline del tega procesa. Narisala je rožo in zraven 

napisala fotosinteza. Poleg tega je edina v skico narisala tudi živali, in sicer da pijejo vodo iz 

jezera.  

Polovica učencev je na vprašanje, ali smo tudi ljudje del tega procesa, odgovorila nikalno. Le 

eden učenec je podal vsebinsko drugačen odgovor: »Ljudje nismo del procesa, ker jo samo 

izkoriščamo.« [U2]. Ostali učenci so odgovorili z vsebinsko podobnimi odgovori, npr.: »Ko se 

kopamo v njej ali pa ko jo pijemo.« [U4]. Skladno z ugotovitvami raziskovalcev Havu-Nuutinen 

idr. (2011) učenci vodo opisujejo predvsem v povezavi z njihovimi vsakdanjimi aktivnostmi, 

kot so pitje vode, umivanje in plavanje: »Reke se izlivajo v morje. Potem mi v morju plavamo, 

se zabavamo.« [U6], »Recimo, da je to Bohinj in se kdo kje kopa.« [U5].   
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Slika 4: Primer pomanjkljive sheme in opisa kroženja vode z nekaterimi napačnimi 

predstavami 

 
»Ko dež pada, gre potem v reko in to gre potem naprej v kanalizacijo.« [U5]. 

 

Slika 5: Učenka v shemo vključi tudi podtalnico in biosferično komponento (človeka, živali in 

rastline) 
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Slika 6: Učenec v shemo vključi tudi interakcijo med človekom in vodnim krogom: »Človek 

izkorišča vodo za mlin, pranje perila, zalivanje rastlin in vodnjak.« [U2] 

 

 

 

 

3.4.2 REZULTATI PREIZKUSA ZNANJA IN VPRAŠALNIKA 

 

3.4.2.1 ZNANJE O KROŽENJU VODE 

 

Trditve iz preizkusa znanja o kroženju vode v naravi smo ločili v dve tabeli, in sicer na tabelo 

s trditvami o kroženju vode in na tabelo s trditvami o sistemu podtalnice. Odgovore učencev na 

5-stopenjski lestvici smo združili in rezultate prikazali na treh stopnjah: pravilni odgovor, 

nepravilni odgovor in ne vem.  

Tabela 5 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učencev na trditve o kroženju vode. 

Skoraj polovica učencev (45,3 %) je na trditev 1 »Vodni krog se začne v oceanih in konča v 

podtalnici« odgovorila napačno, tretjina (30,7 %) pa jih je neodločenih. Delež pravilnih in delež 

nepravilnih odgovorov na trditvi 2 in 3, ki govorita o ohranjanju vode v procesu kroženja vode, 

sta si med seboj skoraj enakovredna. Le 25 učencev (18,7 %) je na trditev »Drevesa navadno 

skladiščijo s koreninami načrpano vodo več let« odgovorilo nikalno. 89 učencev (65,0 %) je 

pravilno odgovorilo na trditev, da brez sonca na planetu Zemlja ne bi bilo padavin.  
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Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev na trditve o kroženju vode 

Izjave  Pravilen 

odgovor 

Nepravilen 

odgovor 

Ne vem N 

f (f %) f (f %) f (f %) f 

Kroženje vode 1 33 (24,1) 62 (45,3) 42 (30,7) 137 

Kroženje vode 2 57 (41,6) 55 (40,1) 25 (18,2) 137 

Kroženje vode 3 37 (27,0) 40 (29,4) 59 (43,4) 136 

Kroženje vode 4 25 (18,7) 50 (37,3) 59 (44,0) 134 

Kroženje vode 5 89 (65,0) 27 (35,0) 21 (19,7) 137 

Kroženje vode 6 58 (42,6) 45 (33,1) 33 (24,3) 136 

 

V nadaljnji analizi smo pravilne odgovore ovrednotili z 1 točko, nepravilne in neodločene pa z 

0 točk. Slika 7 prikazuje deleže učencev glede na število doseženih točk na preizkusu znanja o 

kroženju vode. Opazimo lahko, da je največji delež učencev (27,0 %) na preizkusu znanja o 

kroženju vode od 6 možnih točk dosegel 1 točko. Delež učencev, ki je pravilno odgovoril na 

vse trditve o kroženju vode, je le 0,7 %. Delež učencev, ki na preizkusu znanja o kroženju vode 

ni dosegel nobene točke, pa je 8,8 %. 

          

Slika 7: Deleži učencev glede na število doseženih točk na preizkusu znanja o kroženju vode 

          
                        Število doseženih točk na preizkusu znanja o kroženju vode 
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Tabela 6 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov učencev na trditve o sistemu podtalnice. 

98 učencev (71,5 %) je na trditev, da podtalnica nastane s pronicanjem deževnice v tla, 

odgovorilo pravilno, le 14 učencev (10,3 %) nepravilno. Več kot polovica učencev (53,3 %) je 

pravilno odgovorila, da kmetijstvo povzroča onesnaženost podtalnice z nitrati. Kar polovica 

učencev je napačno odgovorilo na trditev, da voda lahko pronica skozi kamnino samo na 

mestih, kjer so razpoke. Kar 108 učencev (79,4 %) je pravilno ogovorilo, da reke oblikujejo 

podzemne kraške jame, le 6 učencev (4,4 %) je odgovorilo napačno.   

Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev na trditve o sistemu podtalnice 

Izjave  Pravilen 

odgovor 

Nepravilen 

odgovor 

Ne vem N 

f (f %) f (f %) f (f %) f 

Sistem 

podtalnice 1 

98 (71,5) 14 (10,3) 24 (17,6) 136 

Sistem 

podtalnice 2 

64 (47,1) 35 (25,7) 37 (27,2) 136 

Sistem 

podtalnice 3 

73 (53,3) 27 (19,7) 37 (27,0) 137 

Sistem 

podtalnice 4 

33 (24,6) 67 (50,0) 34 (25,4) 134 

Sistem 

podtalnice 5 

108 (79,4) 6 (4,4) 22 (16,2) 136 

 

Slika 8 prikazuje deleže učencev glede na število doseženih točk na preizkusu znanja o sistemu 

podtalnice. Opazimo lahko, da je največji delež učencev (29,2 %) na preizkusu znanja o sistemu 

podtalnice dosegel 3 točke. Delež učencev, ki je pravilno odgovoril na vse trditve o sistemu 

podtalnice, je 5,8 %. Delež učencev, ki na preizkusu znanja o sistemu podtalnice ni dosegel 

nobene točke, pa je 5,1 %. 
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Slika 8: Deleži učencev glede na število doseženih točk na preizkusu znanja o sistemu 

podtalnice 

            
                    Število doseženih točk na preizkusu znanja o sistemu podtalnice 

 

V tabeli 7 so prikazani podatki o aritmetični sredini, standardnem odklonu in številu točk na 

preizkusu znanja o kroženju vode ter sistemu podtalnice. Opazimo lahko, da so učenci na trditve 

o sistemu podtalnice v povprečju odgovarjali bolje kot na trditve o kroženju vode. Povprečna 

ocena doseženih točk na preizkusu znanja o sistemu podtalnice (M = 2,7) je višja kot na 

preizkusu znanja o kroženju vode (M = 2,2).  

Tabela 7: Aritmetična sredina in standardni odklon kroženja vode in sistema podtalnice 

 

 

 

 

 M SD Maksimalno 

število točk 

min. max. 

Vsota pravilnih odgovorov 

na trditve o kroženju vode 

2,2 1,4 6 0 

 

6 

Vsota pravilnih odgovorov 

na trditve o sistemu 

podtalnice 

2,7 1,2 5 0 5 
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3.4.2.2  POVEZANOST Z NARAVO 

 

Povezanost z naravo smo merili z dvema instrumentoma; vključenost narave v sebi (INS) in 

indeks povezanosti z naravo (CNI). 

Vključenost narave v sebi (INS) 

V tabeli 8 so prikazani odgovori učencev, ki so odgovarjali na vprašanje o vključenosti narave 

v sebi (INS). Največji delež učencev (36,8 %) se z naravo čuti srednje povezano. Le pet učencev 

(3,8 %) se z naravo čuti povezano manj od sredine. 53 učencev (39,9 %) z naravo čuti delno ali 

veliko povezanost, 26 učencev (19,5 %) pa popolno povezanost. 

Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev na vprašanje o vključenosti narave v 

sebi (INS) 

 Popolna 

ločenost 

od 

narave 

Velika 

ločenost 

od 

narave 

Delna 

ločenost 

od 

narave 

Sredina  Delna 

povezanost 

z naravo 

Velika 

povezanost 

z naravo 

Popolna 

povezanost 

z naravo 

f (f %) f (f %) f (f %) 

 

f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) 

INS 2 (1,5) 2 (1,5) 1 (0,8) 49 

(36,8) 

23 (17,3) 30 (22,6) 26 (19,5) 

 

Indeks povezanosti z naravo (CNI) 

Tabela 9 prikazuje odgovore učencev na indeks povezanosti z naravo (CNI). V odgovorih 

najbolj izstopa trditev 5 »Rad vrtnarim«, na katero je kar petina učencev odgovorila, da se z njo 

zelo ne strinjajo. Največje razhajanje med kategorijami odgovorov je opazno ravno pri tej 

trditvi, kar kaže tudi standardni odklon SD = 1,4. Najvišjo povprečno vrednost (M = 4,8) pa ima 

trditev 8 »Rad vidim, da divje živali prebivajo v čistem okolju«, na katero je kar 109 učencev 

(82,0 %) odgovorilo, da se z njo zelo strinjajo. Složnost odgovarjanja na to trditev potrjuje tudi 

njen nizek standardni odklon, in sicer SD = 0,5.  
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Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev, aritmetična sredina in standardni odklon odgovorov 

učencev na lestvico indeks povezanosti z naravo (CNI) 

Izjave  Zelo se ne 

strinjam  

Ne 

strinjam 

se  

Neodločen  Strinjam 

se  

Zelo se 

strinjam  

M SD 

f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) 

CNI 1 4 (3,0) 5 (3,7) 18 (13,4) 46 (34,3) 61 (45,5) 4,2 1,0 

CNI 2 10 (7,5) 10 (7,5) 27 (20,3) 50 (37,6) 36 (27,1) 3,7 1,2 

CNI 3 12 (9,0) 17 (12,7) 27 (20,1) 45 (33,6) 33 (24,6) 3,5 1,2 

CNI 4 4 (3,0) 3 (2,3) 16 (12,0) 46 (34,6) 64 (48,1) 4,2 1,0 

CNI  5 26 (19,8) 14 (10,7) 25 (19,1) 34 (26,0) 32 (24,4) 3,2 1,4 

CNI 6 5 (3,8) 9 (6,8) 10 (7,6) 38 (28,8) 70 (53,0) 4,2 1,1 

CNI 7 1 (0,7) 2 (1,5) 13 (9,7) 22 (16,4) 96 (71,6) 4,6 0,8 

CNI 8 0 (0) 1 (0,8) 2 (1,5) 21 (15,8) 109 

(82,0) 

4,8 0,5 

CNI 9 6 (4,5) 3 (2,3) 38 (28,6) 28 (21,1) 58 (43,6) 4,0 1,1 

CNI 10 1 (0,8) 1 (0,8) 8 (6,2) 30 (23,3) 89 (69,0) 4,6 0,7 

CNI 11 1 (0,8) 0 (0,0) 8 (6,3) 47 (36,7) 72 (56,3) 4,5 0,7 

CNI 12 2 (1,5) 3 (2,2) 5 (3,7) 20 (14,9) 104 

(77,6) 

4,6 0,8 

CNI 13 2 (1,5) 1 (0,7) 9 (6,7) 40 (29,9) 82 (61,2) 4,5 0,8 

CNI 14 5 (3,8) 6 (4,5) 23 (17,3) 50 (37,6) 49 (36,8) 4,0 1,0 

CNI 15 4 (3,0) 5 (3,7) 3 (2,2) 20 (14,9) 102 

(76,1) 

4,6 0,9 

CNI 16 4 (3,0) 4 (3,0) 21 (15,8) 28 (21,1) 76 (57,1) 4,3 1,0 

 

Trditve iz indeksa povezanosti z naravo smo združili v štiri kategorije: uživanje v naravi, 

sočutje do živih bitij, občutek enosti in občutek za odgovornost. V tabeli 10 so prikazane 

vrednosti aritmetične sredine in standardnega odklona posameznih kategorij. Učenci so najvišje 

vrednosti dosegli v kategorijah sočutje do živih bitij in občutek enosti (M = 4,5), najnižje pa v 

kategoriji uživanje v naravi (M = 3,9).  
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Tabela 10: Aritmetična sredina in standardni odklon kategorij indeksa povezanosti z naravo 

Kategorije  N M SD 

Uživanje v naravi (trditve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

13) 

134 3,9 0,7 

Sočutje do živih bitij (trditve 7, 8, 9, 10) 134 4,5 0,6 

Občutek enosti (trditve 11, 12, 13) 134 4,5 0,5 

Občutek za odgovornost (trditve 14, 15, 16) 134 4,3 0,7 

 

3.4.2.3 OKOLJSKA STALIŠČA 

 

Tabela 11 prikazuje frekvenčno porazdelitev, aritmetično sredino in standardni odklon 

opredelitve učencev o njihovih stališčih do okolja. Trditev številka sedem se v nadaljnji 

obdelavi vrednoti obrnjeno. Učenci se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo 4 »Ljudje moramo 

še vedno spoštovati zakone narave« (M = 4,9) in s trditvijo 1 »Rastline in živali imajo prav 

toliko pravice živeti kot ljudje« (M = 4,6). Tako pri trditvi 4 (89,7 %), kot tudi pri trditvi 1 (75,2 

%), je izrazito najvišji delež odgovorov v kategoriji zelo se strinjam. Učenci se v povprečju 

najmanj strinjajo s trditvijo 7 »Ljudje naj bi vladali preostali naravi« (M = 2,0). 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev, aritmetična sredina in standardni odklon odgovorov 

učencev na instrument nova ekološka paradigma (NEP) 

Izjave  Zelo se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam se 

Neodločen Strinjam 

se 

Zelo se 

strinjam 

M SD 

f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) 

NEP 1 2 (1,5) 5 (3,6) 8 (5,8) 19 (13,9) 103 

(75,2) 

4,6 0,9 

NEP 2 6 (4,4) 13 (9,6) 39 (28,9) 48 (35,6) 29 (21,5) 3,6 1,1 

NEP 3 17 (12,4) 27 (19,7) 33 (24,1) 29 (21,2) 29 (21,2) 3,2 1,3 

NEP 4 2 (1,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 12 (8,8) 122 

(89,7) 

4,9 0,6 

NEP 5 4 (3,0) 7 (5,2) 37 (27,4) 40 (29,6) 47 (34,8) 3,9 1,0 

NEP 6 25 (18,4) 32 (23,5) 44 (32,4) 18 (13,2) 17 (12,5) 2,8 1,3 

NEP 7* 68 (50,7) 22 (16,4) 31 (23,1) 8 (6,0) 5 (3,7) 2,0 1,1 

NEP 8 3 (2,2) 7 (5,1) 14 (10,3) 48 (35,3) 64 (47,1) 4,2 1,0 

NEP 9 21 (15,6) 14 (10,4) 52 (38,5) 31 (23,0) 17 (12,6) 3,1 1,2 

NEP 10 4 (2,9) 4 (2,9) 12 (8,8) 40 (29,4) 76 (55,9) 4,3 1,0 
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Trditve nove ekološke paradigme so razdeljene v tri sklope: pravice narave, ekološka kriza in 

človeška izjemnost. V tabeli 12 so prikazane vrednosti aritmetične sredine in standardnega 

odklona posameznih sklopov. Učenci so pokazali najvišje strinjanje s trditvami iz sklopa 

pravice narave (M = 4,5), najnižje pa s trditvami iz sklopa človeška izjemnost (M = 3,0).  

Tabela 12: Aritmetična sredina in standardni odklon sklopov nove ekološke paradigme 

Sklopi  N M SD 

Pravice narave (trditve 1, 4, 7*) 137 4,5 0,6 

Ekološka kriza (trditve 2, 5, 8, 10) 137 4,0 0,7 

Človeška izjemnost (trditve 3, 6, 9) 137 3,0 0,9 

 

 

3.4.2.4 OKOLJSKO VEDÊNJE 

 

Tabela 13 prikazuje frekvenčno porazdelitev, aritmetično sredino in standardni odklon 

odgovorov učencev o njihovem vedênju do okolja. Več kot polovica učencev (54,7 %) v šolo 

vedno prihaja peš, z avtobusom ali s kolesom. 91 učencev (68,4 %) vedno ali pogosto pije vodo 

in druge pijače v embalažah za večkratno uporabo. 84 učencev (62,2 %) vedno odnese prazne 

steklenice v zabojnik za steklo in pri nakupovanju vedno uporablja vrečke za večkratno 

uporabo. 58 učencev (43,3 %) svojih staršev nikoli ne skuša prepričati v nakup energetsko 

učinkovitih naprav. 55 učencev (41,1 %) se nikoli ali redko izobražuje o okoljevarstvenih 

vsebinah iz medijev, 37 učencev (27,6 %) pa se izobražuje pogosto ali vedno. Aritmetična 

sredina kaže, da večina učencev pri nakupovanju uporablja vrečko za večkratno uporabo (M = 

4,4), najmanj učencev pa skuša svoje starše prepričati v nakup energetsko učinkovitih naprav 

(M = 2,1). 
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Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev, aritmetična sredina in standardni odklon odgovorov 

učencev na instrument splošno ekološko vedênje (GEB) 

Izjave  Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno M SD 

f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) 

GEB 1 7 (5,1) 15 (10,9) 13 (9,5) 27 (19,7) 75 (54,7) 4,1 1,2 

GEB 2 7 (5,1) 14 (10,2) 18 (13,1) 44 (32,1) 54 (39,4) 3,9 1,2 

GEB 3 4 (3,0) 9 (6,7) 7 (5,2) 47 (34,8) 68 (50,4) 4,2 1,0 

GEB 4 7 (5,3) 10 (7,5) 25 (18,8) 50 (37,6) 41 (30,8) 3,8 1,1 

GEB 5 8 (5,9) 4 (3,0) 18 (13,3) 21 (15,6) 84 (62,2) 4,3 1,2 

GEB 6 58 (43,3) 34 (25,4) 19 (14,2) 11 (8,2) 12 (9,0) 2,1 1,3 

GEB 7 6 (4,4) 12 (8,9) 15 (11,1) 41 (30,4) 61 (45,2) 4,0 1,2 

GEB 8 3 (2,2) 4 (3,0) 13 (9,6) 31 (23,0) 84 (62,2) 4,4 1,0 

GEB 9 8 (6,0) 21 (15,8) 38 (28,6) 31 (23,3) 35 (26,3) 3,5 1,2 

GEB 10 19 (14,2) 36 (26,9) 42 (31,3) 29 (21,6) 8 (6,0) 2,8 1,1 

Skupaj  3,7 0,5 

 

 

3.4.3 POVEZANOST MED ZNANJEM O KROŽENJU VODE, 

POVEZANOSTJO Z NARAVO,  OKOLJSKIMI STALIŠČI IN VEDÊNJI 

 

S Spearmanovim koeficientom korelacije smo preverili povezave med znanjem učencev o 

kroženju vode v naravi (kroženje vode in sistem podtalnice), njihovimi okoljskimi stališči 

(pravice narave, ekološka kriza in človeška izjemnost), okoljskimi vedênji, vključenostjo 

narave v sebi in povezanostjo z naravo (uživanje v naravi, sočutje do živih bitij, občutek enosti 

in občutek za odgovornost). Povezave so prikazane v tabeli 14. Iz rezultatov v tabeli lahko 

razberemo, da je znanje o kroženju vode statistično pomembno povezano z znanjem o sistemu 

podtalnice (r = 0,405, α < 0,001). Opazimo lahko, da obstaja pozitivna povezanost med 

razumevanjem kroženja vode in stališči o pravicah narave ter stališči o ekološki krizi. Iz tega 

lahko trdimo, da imajo učenci z več znanja o kroženju vode tudi pozitivnejša okoljska stališča 

in obratno. Rezultati kažejo, da obstaja pozitivna povezanost med stališči o pravicah narave in 

ekološki krizi (r = 0,240, α = 0,005), ter negativna povezanost med stališči o ekološki krizi in 

človeški izjemnosti (r = - 0,254, α = 0,003). Med znanjem o kroženju vode in znanjem o sistemu 

podtalnice ter človeško izjemnostjo je negativna korelacija (r = - 0,325, α < 0,001). Opazimo 

lahko, da stališča o pravicah narave in stališča o ekološki krizi pozitivno korelirata z okoljskim 
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vedênjem (r = 0,220, α = 0,010). Iz tega lahko trdimo, da se učenci s pozitivnejšimi okoljskimi 

stališči vedêjo okolju prijaznejše in obratno. Vse kategorije povezanosti z naravo: uživanje v 

naravi, sočutje do živih bitij, občutek enosti in občutek za odgovornost med seboj statistično 

pomembno korelirajo, prav tako tudi z vključenostjo narave v sebi. Vključenost narave v sebi 

in vse kategorije povezanosti z naravo pozitivno korelirajo z okoljskim vedênjem. Iz tega lahko 

sklepamo, da se učenci, ki čutijo večjo vključenost narave v sebi in so bolj povezani z naravo, 

vedêjo okolju prijaznejše in obratno. Uživanje v naravi, sočutje do živih bitij, občutek enosti in 

občutek za odgovornost pozitivno korelirajo s stališči o pravicah narave in stališči o ekološki 

krizi. To pomeni, da imajo učenci, ki so bolj povezani z naravo, tudi bolj pozitivna stališča do 

okolja.
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Tabela 14: Spearmanov koeficient povezanosti znanja, stališč, vedênj in povezanosti z naravo 

  Kroženje 

vode 

Sistem 

podtalnice 

Pravice 

narave 

Ekološka 

kriza 

Človeška 

izjemnost 

Okoljsko 

vedênje 

(GEB) 

Vključenost 

narave v sebi 

(INS) 

Uživanje 

v naravi 

Sočutje 

do živih 

bitij 

Občutek 

enosti 

Občutek za 

odgovornost 

Kroženje           r                

vode                  α 

                          N 

1,000 

 

137 

0,405 

< 0,001 

137 

0,265 

0,002 

137 

0,279 

0,001 

137 

- 0,325 

< 0,001 

137 

0,050 

0,561 

137 

0,099 

0,259 

133 

0,047 

0,590 

134 

- 0,018 

0,837 

134 

0,148 

0,089 

134 

0,050 

0,568 

134 

Sistem              r 

podtalnice       α 

                         N 

0,405 

< 0,001 

137 

1,000 

 

137 

0,155 

0,071 

137 

0,216 

0,011 

137 

- 0,409 

< 0,001 

137 

0,003 

0,973 

137 

- 0,022 

0,798 

133 

0,049 

0,578 

134 

- 0,014 

0,870 

134 

0,102 

0,242 

134 

0,090 

0,302 

134 

Pravice             r 

narave              α 

                         N 

0,265 

0,002 

137 

0,155 

0,071 

137 

1,000 

 

137 

0,240 

0,005 

137 

- 0,158 

0,066 

137 

0,220 

0,010 

137 

- 0,052 

0,551 

133 

0,176 

0,042 

134 

0,192 

0,026 

134 

0,249 

0,004 

134 

0,210 

0,015 

134 

Ekološka          r 

kriza                α 

                         N 

0,279 

0,001 

137 

0,216 

0,011 

137 

0,240 

0,005 

137 

1,000 

 

137 

- 0,254 

0,003 

137 

0,246 

0,004 

137 

0,278 

0,001 

133 

0,258 

0,003 

134 

0,281 

0,001 

134 

0,226 

0,009 

134 

0,391 

< 0,001 

134 

Človeška          r 

izjemnost         α                

                         N  

- 0,325 

< 0,001 

137 

- 0,409 

< 0,001 

137 

- 0,158 

0,066 

137 

- 0,254 

0,003 

137 

1,000 

 

137 

0,124 

0,149 

137 

0,031 

0,723 

133 

- 0,041 

0,636 

134 

0,108 

0,214 

134 

- 0,123 

0,156 

134 

- 0,125 

0,149 

134 

Okoljsko          r 

vedênje            α                

(GEB)              N  

0,050 

0,561 

137 

0,003 

0,973 

137 

0,220 

0,010 

137 

0,246 

0,004 

137 

0,124 

0,149 

137 

1,000 

 

137 

0,400 

< 0,001 

133 

0,435 

< 0,001 

134 

0,308 

< 0,001 

133 

0,280 

0,001 

134 

0,207 

0,016 

134 

Vključenost     r 

narave             α 

v sebi (INS)     N 

0,099 

0,259 

133 

- 0,022 

0,798 

133 

- 0,052 

0,551 

133 

0,278 

0,001 

133 

0,031 

0,723 

133 

0,400 

< 0,001 

133 

1,000 

 

133 

0,580 

< 0,001 

130 

0,299 

0,001 

130 

0,368 

< 0,001 

130 

0,273 

0,002 

130 
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Uživanje           r 

v naravi            α 

                         N 

0,047 

0,590 

134 

0,049 

0,578 

134 

0,176 

0,042 

134 

0,258 

0,003 

134 

- 0,041 

0,636 

134 

0,435 

< 0,001 

134 

0,580 

< 0,001 

130 

1,000 

 

134 

0,348 

< 0,001 

134 

0,504 

< 0,001 

134 

0,366 

< 0,001 

134 

Sočutje             r 

do živih            α 

bitij                  N 

- 0,018 

0,837 

134 

- 0,014 

0,870 

134 

0,192 

0,026 

134 

0,281 

0,001 

134 

0,108 

0,214 

134 

0,308 

< 0,001 

134 

0,299 

0,001 

130 

0,348 

< 0,001 

134 

1,000 

 

134 

0,386 

< 0,001 

134 

0,361 

< 0,001 

134 

Občutek           r 

enosti               α 

                         N 

0,148 

0,089 

134 

0,102 

0,242 

134 

0,249 

0,004 

134 

0,226 

0,009 

134 

- 0,123 

0,156 

134 

0,280 

0,001 

134 

0,368 

< 0,001 

130 

0,504 

< 0,001 

134 

0,386 

< 0,001 

134 

1,000 

 

137 

0,479 

< 0,001 

134 

Občutek           r 

za                      α 

odgovornost    N 

0,050 

0,568 

134 

0,090 

0,302 

134 

0,210 

0,015 

134 

0,391 

< 0,001 

134 

- 0,125 

0,149 

134 

0,207 

0,016 

134 

0,273 

0,002 

130 

0,366 

< 0,001 

134 

0,361 

< 0,001 

134 

0,479 

< 0,001 

134 

1,000 

 

134 
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3.4.4 VPLIV SPOLA NA ZNANJE O KROŽENJU VODE, POVEZANOST Z 

NARAVO, OKOLJSKA STALIŠČA IN VEDÊNJA  
 

Raziskali smo, kako spol vpliva na znanje o kroženju vode (kroženje vode in sistem podtalnice), 

na vključenost narave v sebi in povezanost z naravo (uživanje v naravi, sočutje do živih bitij, 

občutek enosti ter občutek za odgovornost), okoljska stališča (pravice narave, ekološka kriza in 

človeška izjemnost) ter vedênja. 

Tabela 15: Vrednost Mann-Whitney testa za kroženje vode glede na spol 

 Kroženje vode 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

70 75,06 1921,000 0,061 

67 62,67 

 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 1921,000, α = 0,061). Med učenci 

in učenkami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju o kroženju vode. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko trdimo, da so učenci (R̅ = 75,06) 

na preizkusu znanja o kroženju vode v povprečju dosegli višje število točk kot učenke (R̅ = 

62,67).  

Tabela 16: Vrednost Mann-Whitney testa za sistem podtalnice glede na spol 

 Sistem podtalnice 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

70 76,22 1839,500 0,025 

67 61,46 

 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 1839,500, α = 0,025). Med učenci 

in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju o sistemu podtalnice. Podatke 

lahko posplošimo na osnovno množico. S tveganjem 2,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učenci (R̅ = 76,22) na preizkusu znanja o sistemu podtalnice v povprečju dosegli višje število 

točk kot učenke (R̅ = 61,46).  
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Tabela 17: Vrednost Mann-Whitney testa za vključenost narave v sebi (INS) glede na spol 

 Vključenost narave v sebi (INS) 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

68 60,43 1763,500 0,037 

65 73,87 

 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 1763,500, α = 0,037). Med učenci 

in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike glede vključenosti narave v sebi. 

Podatke lahko posplošimo na osnovno množico. S tveganjem 3,7 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenke (R̅ = 73,87) vključenost narave v sebi ocenile višje kot učenci (R̅ = 60,43).  

Tabela 18: Vrednost Mann-Whitney testa za uživanje v naravi glede na spol 

 Uživanje v naravi 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

68 51,65 1166,000 < 0,001 

66 83,83 

 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 1166,000, α < 0,001). Med učenci 

in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike glede uživanja v naravi. Podatke lahko 

posplošimo na osnovno množico. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenke (R̅ = 83,83) bolj uživale v naravi kot učenci (R̅ = 51,65).   

Tabela 19: Vrednost Mann-Whitney testa za sočutje do živih bitij glede na spol 

 Sočutje do živih bitij 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

68 59,83 1722,500 0,017 

66 75,40 

 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 1722,500, α = 0,017). Med učenci 

in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike glede sočutja do živih bitij. Podatke 

lahko posplošimo na osnovno množico. S tveganjem 1,7 %, trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenke (R̅ = 75,40) svoje sočutje do živih bitij ocenile višje kot učenci (R̅ = 59,83).  
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Tabela 20: Vrednost Mann-Whitney testa za občutek enosti glede na spol 

 Občutek enosti 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

68 59,76 1718,000 0,015 

66 75,47 

 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 1718,000, α = 0,015). Med učenci 

in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike glede občutka enosti. Podatke lahko 

posplošimo na osnovno množico. S tveganjem 1,5 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učenke (R̅ = 75,47) višje ocenile občutek enosti kot učenci (R̅ = 59,76).  

Tabela 21: Vrednost Mann-Whitney testa za občutek za odgovornost glede na spol 

 Občutek za odgovornost 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

68 62,56 1908,000 0,127 

66 72,59 

 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 1908,000, α = 0,127). Med učenci 

in učenkami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede občutka za odgovornost. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko trdimo, da učenke (R̅ = 

72,59) svoj občutek za odgovornost ocenjujejo višje kot učenci (R̅ = 62,56).  

Tabela 22: Vrednost Mann-Whitney testa za pravice narave glede na spol 

 Pravice narave 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

70 67,44 2235,500 0,622 

 
67 70,63 

 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 2235,500, α = 0,622). Med učenci 

in učenkami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede stališč o pravicah narave. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko trdimo, da imajo učenke 

(R̅ = 70,63) pozitivnejša stališča do pravic narave kot učenci (R̅ = 67,44).  
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Tabela 23: Vrednost Mann-Whitney testa za ekološko krizo glede na spol 

 Ekološka kriza 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

70 74,97 1927,000 0,070 

67 62,76 

 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 1927,000, α = 0,070). Med učenci 

in učenkami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede stališč o ekološki krizi. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko trdimo, da imajo učenci 

(R̅ = 74,97) pozitivnejša stališča do ekološke krize kot učenke (R̅ = 62,76).  

Tabela 24: Vrednost Mann-Whitney testa za človeško izjemnost glede na spol 

 Človeška izjemnost 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

70 66,74 2187,000 0,494 

67 71,36 

 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 2187,000, α = 0,494). Med učenci 

in učenkami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede stališč o človeški izjemnosti. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko trdimo, da učenke (R̅ = 

71,36) višje vrednotijo človeško izjemnost kot učenci (R̅ = 66,74).  

Tabela 25: Vrednost Mann-Whitney testa za okoljsko vedênje (GEB) glede na spol 

 Okoljsko vedênje (GEB) 

N R̅ U α 

Spol                    moški 

                            ženski 

70 62,45 1886,500 0,048 

67 75,84 

 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 1886,500, α = 0,048). Med učenci 

in učenkami se pojavljajo statistično pomembne razlike glede okoljskega vedênja. Podatke 

lahko posplošimo na osnovno množico. S tveganjem 4,8 % trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici učenke (R̅ = 75,84) vêdle okolju prijaznejše kot učenci (R̅ = 62,45).  
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3.4.5 VPLIV RAZREDA NA ZNANJE O KROŽENJU VODE, POVEZANOST 

Z NARAVO, OKOLJSKA STALIŠČA IN VEDÊNJA  

 

Raziskali smo, kako razred vpliva na znanje o kroženju vode (kroženje vode in sistem 

podtalnice), vključenost narave v sebi ter povezanost z naravo (uživanje v naravi, sočutje do 

živih bitij, občutek enosti ter občutek za odgovornost), okoljska stališča (pravice narave, 

ekološka kriza in človeška izjemnost) in vedênja. 

 

Tabela 26: Vrednost Kruskal-Wallis testa za kroženje vode glede na razred 

 Kroženje vode 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                    4. 

                               5. 

                               6. 

42 45,60 22,409 2 < 0,001 

42 81,68 

53 77,50 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (𝛘2 = 22,409, g = 2, α < 0,001). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihovega znanja o 

kroženju vode. Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk med učenci 4. in učenci 5. razreda (α < 0,001) ter med 

učenci 4. in učenci 6. razreda (α < 0,001), medtem ko med učenci 5. in učenci 6. razreda ni 

pokazal statistično pomembnih razlik (α = 0,770). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da 

bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R̅ = 81,68) na preizkusu znanja o kroženju vode v 

povprečju dosegli višje število točk kot učenci 4. (R̅ = 45,60) in 6. razreda (R̅ = 77,50). 

 

Tabela 27: Vrednost Kruskal-Wallis testa za sistem podtalnice glede na razred 

 Sistem podtalnice 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

42 39,99 42,478 2 < 0,001 

42 94,52 

53 71,76 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (𝛘2 = 42,478, g = 2, α < 0,001). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihovega znanja o 

sistemu podtalnice. Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk med učenci 4. in učenci 5. razreda (α < 0,001), učenci 4. in 

6. razreda (α < 0,001) ter med učenci 5. in 6. razreda (α = 0,002). S tveganjem, manjšim od 0,1 
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%, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 5. razreda (R̅ = 94,52) na preizkusu znanja o 

sistemu podtalnice v povprečju dosegli višje število točk kot učenci 4. (R̅ = 39,99) in 6. razreda 

(R̅ = 71,76). 

 

Tabela 28: Vrednost Kruskal-Wallis testa za vključenost narave v sebi glede na razred 

 Vključenost narave v sebi (INS) 

N R 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

40 72,06 2,106 2 0,349 

42 69,14 

51 61,26 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (𝛘2 = 2,106, g = 2, α = 0,349). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede vključenosti 

narave v sebi. Games-Howell Post Hoc test prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

učenci 4. razredov (R̅ = 72,06) vključenost narave v sebi ocenili nekoliko višje kot učenci 5. (R̅ 

= 69,14) in 6. razredov (R̅ = 61,26). 

 

Tabela 29: Vrednost Kruskal-Wallis testa za uživanje v naravi glede na razred 

 Uživanje v naravi 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

41 72,15 2,552 2 0,279 

42 59,68 

51 70,21 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (𝛘2 = 2,552, g = 2, α = 0,279). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede uživanja v naravi. 

Games-Howell Post Hoc test prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci 4. 

razredov (R̅ = 72,15) uživanje v naravi ocenili višje kot učenci 5. (R̅ = 59,68) in 6. razredov (R̅ 

= 70,21). 
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Tabela 30: Vrednost Kruskal-Wallis testa za sočutje do živih bitij glede na razred 

 Sočutje do živih bitij 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

41 75,98 3,071 2 0,215 

42 62,29 

41 64,98 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (𝛘2 = 3,071, g = 2, α = 0,215). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede sočutja do živih 

bitij. Games-Howell Post Hoc test prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci 4. 

razredov (R̅ = 75,98) svoje sočutje do živih bitij ocenili višje kot učenci 5. (R̅ = 62,29) in 6. 

razredov (R̅ = 64,98). 

Tabela 31: Vrednost Kruskal-Wallis testa za občutek enosti glede na razred 

 Občutek enosti 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

41 70,70 2,975 2 0,226 

42 59,26 

51 71,72 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (𝛘2 = 2,975, g = 2, α = 0,226). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede občutka enosti. 

Games-Howell Post Hoc test prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci 6. 

razredov (R̅ = 71,72) občutek enosti ocenili nekoliko višje kot učenci 5. (R̅ = 59,26) in 4. 

razredov (R̅ = 70,70). 

Tabela 32: Vrednost Kruskal-Wallis testa za občutek za odgovornost glede na razred 

 Občutek za odgovornost 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

41 70,40 0,598 2 0,742 

42 64,02 

51 68,03 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (𝛘2 = 0,598, g = 2, α = 0,742). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede občutka za 
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odgovornost. Games-Howell Post Hoc test prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

učenci 4. razredov (R̅ = 70,40) občutek za odgovornost ocenili nekoliko višje kot učenci 5. (R̅ 

= 64,02) in 6. razredov (R̅ = 68,03). 

Tabela 33: Vrednost Kruskal-Wallis testa za pravice narave glede na razred 

 Pravice narave 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

42 74,06 1,126 2 0,569 

42 66,15 

53 67,25 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (𝛘2 = 1,126, g = 2, α = 0,569). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede stališč o pravicah 

narave. Games-Howell Post Hoc test prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da imajo 

učenci 4. razredov (R̅ = 74,06) boljša stališča o pravicah narave kot učenci 5. (R̅ = 66,15) in 6. 

razredov (R̅ = 67,25). 

Tabela 34: Vrednost Kruskal-Wallis testa za ekološko krizo glede na razred 

 Ekološka kriza 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

42 69,98 0,039 2 0,981 

42 68,37 

53 68,73 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (𝛘2 = 0,039, g = 2, α = 0,981). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede stališč o ekološki 

krizi. Games-Howell Post Hoc test prav tako ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da imajo učenci 4. 

razredov (R̅ = 69,98) nekoliko boljša stališča o ekološki krizi kot učenci 5. (R̅ = 68,37) in 6. 

razredov (R̅ = 68,73). 
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Tabela 35: Vrednost Kruskal-Wallis testa za človeško izjemnost glede na razred 

 Človeška izjemnost 

N R̅ 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

42 90,64 18,215 2 < 0,001 

42 59,58 

53 59,31 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (𝛘2 = 18,215, g = 2, α < 0,001). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike glede stališč o človeški 

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

4. in učenci 5. razreda (α = 0,001) ter med učenci 4. in 6. razreda (α < 0,001), medtem ko med 

učenci 5. in 6. razreda ni pokazal statistično pomembnih razlik. S tveganjem, manjšim od 0,1 

%, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 4. razredov (R̅ = 90,64) stališča o človeški 

izjemnosti ocenili višje kot učenci 5. (R̅ = 59,58) in 6. razredov (R̅ = 59,31). 

 

Tabela 36: Vrednost Kruskal-Wallis testa za okoljsko vedênje (GEB) glede na razred 

 Okoljsko vedênje (GEB) 

N R 𝛘2 g α 

Razred                  4. 

                               5. 

                               6. 

42 67,18 2,505 2 0,286 

42 62,76 

53 75,39 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni statistično pomembna (𝛘2 = 2,505, g = 2, α = 0,286). Med 

učenci 4., 5. in 6. razreda se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihovega 

okoljskega vedênja. Games-Howell Post Hoc test prav tako ni pokazal statistično pomembnih 

razlik. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da 

se učenci 6. razredov (R̅ = 75,39) vêdejo okolju prijazneje kot učenci 5. (R̅ = 62,76) in 4. 

razredov (R̅ = 67,18).  
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4 DISKUSIJA 

 

4.1 Kakšno je znanje učencev drugega triletja o kroženju vode v 

naravi? 
 

Analiza preizkusa znanja o kroženju vode in intervjujev kaže, da ima večina učencev nepopolno 

predstavo o vodnem ciklu. Velik del učencev meni, da ima vodni krog začetek in konec. Kar 

45 % učencev se je strinjalo z izjavo, da se vodni krog začne v oceanih in konča v podtalnici, 

31 % pa jih je glede tega neodločenih. Večina učencev se ne zaveda, da se v cikličnem procesu 

količina snovi (vode) ohranja. 40 % učencev se strinja z izjavo, da se količina vode v oceanih 

iz dneva v dan povečuje, ker se reke nenehno izlivajo v oceane. 43 % učencev je neodločenih, 

ali je količina vode, ki izhlapi s površja Zemlje v atmosfero, enaka količini vode, ki pade na 

Zemeljsko površje. Dobljeni rezultati kažejo na to, da ima večina učencev težave z 

razumevanjem ciklične narave vodnega kroga in posledično z razumevanjem ohranjanja 

količine vode v procesu kroženja. Tudi rezultati raziskave Zajc (2020) so potrdili enake napačne 

predstave. V nasprotju z rezultati preizkusa znanja in z ugotovitvijo Ben-zvi-Assarf in Orion 

(2005a), da učenci vodnemu krogu v večini niso pripisali cikličnosti, so učenci na intervjujih 

pokazali razumevanje ciklične narave kroženja vode. Šest od osmih intervjuvanih učencev je 

vodni krog opisalo in narisalo kot cikličen proces, kar je višji delež kot v raziskavi Barrutia idr. 

(2021), kjer se je ciklične narave vodnega kroga zavedalo le 43 % učencev. V primerjavi z 

rezultati ostalih raziskav (Zajc, 2020) so učenci v naši raziskavi pomenu Sonca v procesu 

kroženja vode pripisali večji pomen. 65 % učencev je pravilno odgovorilo na izjavo, da če ne 

bi bilo Sonca, na planetu Zemlja ne bi bilo padavin. Pet od osmih intervjuvanih učencev je v 

svojo skico kroženja vode vključilo Sonce, štirje izmed njih so ga tudi omenili v opisu, in sicer 

kot vir, ki poganja vodni krog. Rezultati naše raziskave in raziskave Zajc (2020) so enotno 

potrdili, da imajo učenci nekatere napačne predstave o razumevanju delovanja sistema 

podtalnice. Kar polovica učencev meni, da voda lahko pronica skozi kamnino samo na mestih, 

kjer so razpoke, četrtina pa jih je glede tega neodločenih.  

Rezultati analize skic in opisov kroženja vode se ujemajo z ugotovitvami že opravljenih 

raziskav (Barrutia idr., 2021; Ben-zvi-Assarf in Orion, 2005a, 2005b; Zajc, 2020). Intervjuvani 

učenci so kroženje vode opisali in narisali pomanjkljivo; predstavili so le atmosferično 

komponento in pri tem uporabili le pojme pojavov, ki potekajo v atmosferi, predvsem pojma 

izhlapevanje in padavine, ne pa pojma kondenzacija, na kar so opozorili že Barrutia idr. (2021). 

Nihče izmed osmih učencev v shemo kroženja vode ni sam od sebe narisal podtalnice, kar se 

ujema z raziskavo avtorjev Barrutia idr. (2021), v kateri je podtalnico narisal le 1 % učencev. 

Kot argument Ben-zvi-Assarf in Orion (2005a) navajata, da se učenci bolj osredotočajo na 

površinske vode, saj so jim le-te (naj)bližje in do njih lahko dostopajo, medtem ko je za 

razumevanje sistema podtalnice potreben določen nivo abstrakcije. Da imajo učenci težave s 

povezovanjem atmosferičnega podsistema s podzemnim podsistemom vodnega kroga, 

potrjujejo tudi drugi raziskovalci (Ben-zvi-Assarf in Orion, 2005a, Schwartz, 2011; Zajc, 

2020). Učenci v svoje skice niso vključevali biosferične komponente in interakcij med 

človeštvom ter vodnim krogom, kot so črpanje vode, poseljenost, kanalizacija in onesnaževanje 
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vode, kar je skladno z izsledki že opravljenih raziskav (Barrutia idr., 2021; Ben-zvi-Assarf in 

Orion, 2005a; Zajc, 2020). Opisane značilnosti nakazujejo, da se večina učencev po Gunckel 

idr. (2012) nahaja na drugem nivoju dosežkov razumevanja vode v okoljskih sistemih, saj že 

razumejo, da na kroženje vode delujejo določeni mehanizmi (infiltracija, izhlapevanje), 

povezujejo pot vode med eno in drugo vidno lokacijo in vedo, da voda vsebuje določene snovi, 

ne znajo pa podrobneje opisati skritih sistemov (npr. podtalnice) in povezav do njih. Izkazujejo 

pa tudi zametke tretjega nivoja, saj znajo opisati kroženje vode ali vsaj del njega, poznajo 

znanstvena poimenovanja za procese in razumejo različne poti potovanja vode.  

Povzamem lahko, da imajo učenci osnovno, a nepopolno znanje o kroženju vode z nekaterimi 

napačnimi predstavami, saj ga omejijo na atmosferično komponento, pri tem pa izpuščajo 

podzemni, okoljski in biološki del, Sonce in vpliv ljudi, prav tako se pri kroženju ne zavedajo 

cikličnosti, dinamičnosti in ohranjanja snovi. 

 

4.2 Kakšna je njihova povezanost z naravo? 
 

Rezultati instrumenta vključenost narave v sebi kažejo na srednjo visoko povezanost učencev 

z naravo. Večina učencev se z naravo čuti srednje povezano. Le 3,8 % učencev se z naravo čuti 

povezano manj od sredine, kar petina učencev pa čuti popolno povezanost. Tudi rezultati 

indeksa povezanosti z naravo so pokazali srednje visoko povezanost učencev z naravo. Avtorji 

Hughes idr. (2018) so v raziskavi določili mejne vrednosti treh stopenj posameznikove 

povezanosti z naravo na podlagi rezultatov indeksa povezanosti z naravo. Naši rezultati so 

pokazali, da so učenci rahlo (srednje) povezani z naravo. Učenci so se najbolj strinjali s 

trditvami o sočutju do živih bitij – zelo visoko so vrednotili izjave, ki govorijo o živalih, na 

primer rad vidim, da divje živali prebivajo v čistem okolju, skrb za živali mi je pomembna in 

druge. Enako visoko so se strinjali tudi s trditvami o občutku enosti, da smo ljudje del narave 

in da ne moremo živeti brez rastlin ter živali. Učenci so se najmanj strinjali s trditvami o 

uživanju v naravi. V tem sklopu se je med učenci pojavilo razhajanje glede odnosa do 

vrtnarjenja; kar petina učencev sploh ne mara vrtnariti, medtem ko četrtina učencev zelo rada 

vrtnari. Ker je uživanje v naravi ključen del posameznikove povezanosti z naravo in temelj 

nadaljnjega razvoja okoljskih stališč in vedênj, je smiseln razmislek, kako ga pri učencih 

spodbujati.  

 

4.3 Kakšna so njihova okoljska stališča? 
 

Svoja okoljska stališča razvijemo na podlagi naših vrednotnih orientacij in dojemanja, kako 

povezane se čutimo z naravo. Za merjenje okoljskih stališč smo uporabili instrument nova 

ekološka paradigma, ki okoljska stališča razdeli v tri sklope: pravice narave, ekološka kriza in 

človeška izjemnost. Rezultati so pokazali, da imajo učenci povprečna, a vendar pozitivna 

stališča do okolja. Najvišje strinjanje so pokazali s trditvami o pravicah narave. Večina učencev 

se je zelo strinjala s tem, da moramo ljudje še vedno spoštovati zakone narave in da imajo 

rastline ter živali prav toliko pravice živeti kot ljudje. Učenci so se najmanj strinjali s trditvijo, 
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da naj bi ljudje vladali preostali naravi. Enaka tendenca odgovorov se je pokazala v izvorni 

raziskavi validacije nove ekološke paradigme za otroke (Manoli idr., 2007) in v vseh kasneje 

opravljenih raziskavah (Torkar idr., 2021; Zajc, 2020). Učenci so visoko strinjanje pokazali tudi 

s trditvami o ekološki krizi. Večina vprašanih se je strinjala in zelo strinjala s trditvijo, da bomo 

imeli kmalu veliko okoljsko katastrofo, če se stvari ne bodo spremenile. Učenci so se najmanj 

strinjali s trditvami o človeški izjemnosti. Tudi ostale raziskave (Manoli idr., 2007; Torkar idr., 

2021; Zajc, 2020) potrjujejo, da se učenci najbolj strinjajo s trditvami o pravicah narave, 

najmanj pa s trditvami o človeški izjemnosti. V sklopu o človeški izjemnosti je opazno največje 

razhajanje med odgovori učencev; 16 % učencev se je z izjavo, da bomo ljudje nekoč vedeli 

dovolj o delovanju narave, da jo bomo lahko obvladovali, zelo nestrinjalo, medtem ko se jih je 

13 % z njo zelo strinjalo. Tendenca je opazna tudi v ostalih raziskavah (Manoli idr., 2007; 

Torkar idr., 2021; Zajc, 2020). Predpostavljam lahko, da do razhajanj v tem sklopu prihaja zato, 

ker del učencev poseduje okoljska stališča, ki stremijo k varstvu narave, del učencev pa stališča, 

ki stremijo k izkoriščanju narave. 

 

4.4 Kakšna so njihova okoljska vedênja? 
 

Okoljsko vedênje je za preučevanje zelo zahtevno, saj nanj vpliva množica različnih zunanjih 

in notranjih dejavnikov. Posameznik mora biti seznanjen z okoljskimi problemi, verjeti, da jih 

lahko spremeni in za to imeti strategije (Kollmuss in Agyeman, 2002). Rezultati instrumenta za 

merjenje okoljskih vedênj (splošno ekološko vedênje) kažejo, da večina učencev pogosto izvaja 

okolju prijazna vedênja. Pogosteje izvajajo okolju prijazna kot pa okolju neprijazna vedênja. 

Tudi aritmetična sredina rezultatov naše raziskave je višja kot pri ostalih raziskavah (Torkar 

idr., 2021; Zajc, 2020). Predpostavljamo lahko, da ima veliko učencev notranji lokus kontrole; 

torej, da verjamejo, da s svojimi dejanji lahko pomagajo naravi; dostop do infrastrukture (npr. 

možnost recikliranja, uporabe javnega prometa) in emocionalno povezanost z naravo, saj vsi ti 

dejavniki spodbujajo pro-okoljsko vedênje (Kollmuss in Agyeman, 2002). 

Kaiser in Biel (2000) opozarjata, da ima vsako okoljsko vedênje določeno stopnjo zahtevnosti 

izvrševanja. Večina izbranih vedênj v našem instrumentu sodi med enostavna. Lažja kot so 

vedênja za izvrševati, z manj omejitvami se pri tem soočamo, zato je verjetneje, da bomo ta 

vedênja izvrševali (Kaiser in Biel, 2000; Kollmuss in Agyeman, 2002). To načelo je vidno tudi 

v naših rezultatih. Vedênje, ki je enostavnejše, opravlja večji delež učencev, vedênje, ki je 

zahtevnejše, pa manjši. Več kot dve tretjini učencev pri nakupovanju vedno uporablja vrečko 

za večkratno uporabo in vedno odnese prazne steklenice v zabojnik za steklo, medtem ko se le 

6 % učencev vedno izobražuje o okoljevarstvenih vsebinah in le 9 % svoje starše vedno skuša 

prepričati v nakup energetsko učinkovitih naprav. Tudi raziskava Zajc (2020) na osnovnošolcih 

od tretjega do devetega razreda potrjuje opisano tendenco.  
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4.5 Kako na navedene spremenljivke vplivata starost in spol učencev? 
 

Zanimalo nas je, kako se znanje o kroženju vode med učenci drugega triletja razlikuje glede na 

starost in spol. Naša raziskava je pokazala pomemben vpliv starosti. Najboljše znanje o 

kroženju vode so izkazali učenci 5. razredov, najslabše pa učenci 4. razredov. Glede na 

raziskavo avtorjev Barrutia idr. (2021) bi sklepali, da se znanje o kroženju vode izboljšuje s 

starostjo, vendar rezultati naše raziskave tega niso pokazali. Učenci 6. razredov na preizkusu 

znanja o kroženju vode niso dosegli višjega števila točk od učencev 5. razredov.  

Enako vprašanje nas je zanimalo tudi glede znanja o sistemu podtalnice. Naša raziskava kaže, 

da nanj vplivata tako starost kot tudi spol učencev. Enako kot pri znanju o kroženju vode, so 

najboljše znanje o sistemu podtalnice izkazali učenci 5. razredov, najslabše pa učenci 4. 

razredov. Učenci 5. razredov so na preizkusu znanja o sistemu podtalnice v povprečju dosegli 

skoraj vse točke, učenci 4. razredov pa manj kot polovico. Ne moremo trditi, da se znanje o 

sistemu podtalnice izboljšuje s starostjo, saj učenci 6. razredov na preizkusu znanja o sistemu 

podtalnice niso dosegli višjega števila točk od učencev 5. razredov. Glede vprašanja, kako na 

znanje o sistemu podtalnice vpliva spol, pa se je izkazalo, da so učenci o sistemu podtalnice 

izkazali boljše razumevanje od učenk. Tudi nekatere ostale raziskave potrjujejo vpliv spola na 

okoljsko znanje, in sicer da imajo moški navadno obsežnejše znanje kot ženske (Kollmus in 

Agyeman, 2002). 

Zanimalo nas je tudi, kako se povezanost z naravo pri učencih drugega triletja razlikuje glede 

na starost in spol. Merili smo jo z dvema instrumentoma; vključenost narave v sebi in indeks 

povezanosti z naravo. Rezultati obeh instrumentov so si v izsledkih enotni. Ugotovili smo, da 

se vključenost narave v sebi ne razlikuje glede na starost učencev. Raziskava Liefländer idr. 

(2013) je na vzorcu enako starih učencev kot v naši raziskavi potrdila, da vključenost narave v 

sebi s starostjo upada. To tendenco smo opazili tudi v našem vzorcu, vendar se ni izkazala kot 

statistično pomembna. Izkazalo pa se je, da se vključenost narave v sebi statistično pomembno 

razlikuje glede na spol. Učenke so vključenost narave v sebi ocenile višje kot učenci. Tudi 

povezanost z naravo se ne razlikuje glede na starost, se pa razlikuje glede na spol. Največja 

razlika med spoloma se je pojavila v kategoriji uživanje v naravi. Učenke so uživanje v naravi 

ocenile bistveno višje kot učenci. Tudi sočutje do živih bitij in občutek enosti so učenke ocenile 

višje kot učenci. Pri občutku za odgovornost pa do razlik med spoloma ni prišlo. Iz rezultatov 

obeh instrumentov lahko sklenemo, da se učenke počutijo bolj povezane z naravo kot učenci.  

Zanimalo nas je tudi, kako se okoljska stališča pri učencih drugega triletja razlikujejo glede na 

starost in spol. V naši raziskavi se je izkazalo, da spol ne vpliva statistično pomembno na 

okoljska stališča, medtem ko večina raziskav dokazuje ravno nasprotno (Kollmus in Agyeman, 

2002). Obstojijo pa tudi nasprotujoče raziskave, kjer do razlik med spoloma ne prihaja (Torkar 

idr., 2021). Izkazalo pa se je, da se okoljska stališča razlikujejo glede na starost. Raziskava 

Torkar idr. (2021) kaže, da se okoljska stališča s starostjo slabšajo; stališča o ekološki krizi 

upadajo, stališča o človeški izjemnosti pa se dvigajo. Naša raziskava pa je pokazala ravno 

nasprotno tendenco; prav učenci 4. razredov so izkazali najvišja stališča o človeški izjemnosti. 

Spraševali smo se tudi, kako se okoljsko vedênje učencev drugega triletja razlikuje glede na 

starost in spol. Okolju prijazno vedênje naj bi po raziskavah (Torkar idr., 2020) s starostjo 

upadalo, kar pa se v našem vzorcu ni pokazalo. Okoljsko vedênje učencev v naši raziskavi se 

ne razlikuje glede na starost, se pa razlikuje glede na spol. Učenke se vêdejo okolju prijaznejše 
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od učencev. To ugotovitev potrjujejo tudi številne druge raziskave (Hughes idr., 2018; Kollmus 

in Agyeman, 2002). Nasprotno pa v nekaterih raziskavah (Torkar idr., 2020) do razlik med 

spoloma ne prihaja.  

 

4.6 Kakšna je povezanost med znanjem o kroženju vode, povezanostjo 

z naravo, okoljskimi stališči in vedênji pri učencih drugega triletja?  
 

Znanje učencev o kroženju vode je statistično pomembno povezano z znanjem o sistemu 

podtalnice. Pozitivna povezanost obstaja med razumevanjem kroženja vode in stališči o 

pravicah narave ter stališči o ekološki krizi. Iz tega lahko trdimo, da imajo učenci z več znanja 

o kroženju vode tudi pozitivnejša okoljska stališča in obratno. Med znanjem o kroženju vode 

in znanjem o sistemu podtalnice ter stališči o človeški izjemnosti je negativna korelacija.  

Rezultati kažejo, da obstaja pozitivna povezanost med stališči o pravicah narave in ekološki 

krizi, ter negativna povezanost med stališči o ekološki krizi in človeški izjemnosti. Raziskava 

Torkar idr. (2021) pa je pokazala negativno povezanost med stališči o pravicah narave in stališči 

o človeški izjemnosti. 

Opazimo lahko, da stališča o pravicah narave in stališča o ekološki krizi pozitivno korelirajo z 

okoljskim vedênjem, kar pomeni, da se učenci s pozitivnejšimi okoljskimi stališči vedêjo okolju 

prijaznejše in obratno.  

Vse kategorije povezanosti z naravo: uživanje v naravi, sočutje do živih bitij, občutek enosti in 

občutek za odgovornost med seboj statistično pomembno korelirajo, prav tako tudi z 

vključenostjo narave v sebi. Vključenost narave v sebi in vse kategorije povezanosti z naravo 

pozitivno korelirajo z okoljskim vedênjem. Iz tega lahko sklepamo, da se učenci, ki čutijo večjo 

vključenost narave v sebi in so bolj povezani z naravo, vedêjo okolju prijaznejše in obratno. Da 

je povezanost z naravo pomemben napovednik okoljskega vedênja, potrjujejo tudi ostale 

raziskave (Cheng in Monroe, 2012; Hughes idr., 2018; Mayer in Frantz, 2004; Schultz, 2002). 

Povezanost z naravo pozitivno korelira s stališči o pravicah narave in stališči o ekološki krizi. 

To pomeni, da imajo učenci, ki so bolj povezani z naravo, tudi bolj pozitivna stališča do okolja. 

 

4.7 Kakšne so osebne izkušnje učencev, ki izkazujejo pozitiven odnos 

do narave? 
 

Glede na to, da so udeleženci intervjujev na izračunu skupne povprečne ocene celotnega 

anketnega vprašalnika o odnosu do narave dosegli rezultat višje od povprečja (torej za njih 

lahko sklepamo, da imajo pozitiven odnos do narave), me je zanimalo, kakšne so njihove 

osebne izkušnje; kakšen je njihov vsakdan, katere izkušnje z naravo imajo, kako pogosto so v 

naravi in s kom ter kaj jim narava pomeni. Povzamem lahko, da so pri večini njihova stališča 

in vedênja usmerjena k varovanju narave, kar skupaj z rezultati na vprašalniku dokazuje njihov 

pozitiven odnos do narave. Osebne izkušnje, ki so jih intervjuvanci navajali najpogosteje, so 
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predvsem vrednote staršev, preživljanje časa zunaj na prostem, igra s prijatelji in skrb za 

domačo žival.  

Vsi intervjuvani učenci imajo dostop do gozda, reke in igrišča. Narava blizu doma statistično 

pomembno vpliva na posameznikovo povezanost z naravo (Cheng in Monroe, 2012). Eden 

ključnih dejavnikov, ki vplivajo na okoljsko ozaveščenost, je tudi pogostost interakcij z 

naravnim okoljem. Pet učencev od osmih gre ven vsak dan. Raziskave enotno potrjujejo, da 

čas, ki ga otroci preživijo zunaj, na njih vpliva pozitivno; med drugim razvije večjo povezanost 

z naravo, pozitivne vrednote do narave in prispeva k dvigu skrbi za okolje (Cheng in Monroe, 

2012). 

Pri večini učencev sem zaznala velik vpliv staršev. Večkrat je bil omenjen oče. Učenci s starši 

najpogosteje hodijo na sprehode po okolici in v gozd ter na bližnje hribe, med konci tedna in 

počitnicami pa tudi kolesarit, v gore in na izlete. Starši jih o naravi v večini učijo ob 

priložnostih, npr. ko obiščejo gozdno učno pot, ko delajo na vrtu (kako rastejo rastline, kako 

pripraviti gnojilo), ko otroci kaj vprašajo, jim odgovorijo. Več raziskav potrjuje pomemben 

vpliv staršev kot vzornikov na razvoj skrbi za okolje (Torkar, 2014a) in družinskih vrednot do 

narave na razvoj povezanosti z naravo (Cheng in Monroe, 2012). 

Večina učencev je na vprašanje, kaj imajo v naravi radi, odgovorila z vsebinsko podobnimi 

odgovori. Največ učencev je odgovorilo, da radi opazujejo živali, nekateri učenci pa poleg 

živali opazujejo tudi zanimive rastline. Sedem učencev od osmih ima hišne ljubljenčke. To so 

predvsem psi. Raziskava med osnovnošolci je pokazala, da otroci, ki prevzemajo več skrbi za 

psa, izkazujejo okolju prijaznejše vedênje, raziskave med odraslimi, ki so imeli v otroštvu psa, 

pa so pokazale, da imajo boljši odnos do živali in izražajo večjo skrb za okoljske probleme 

(Torkar idr., 2020).  

Trije učenci so med pogovorom omenili, da pobirajo odpadke. Njihovo okolju prijazno vedênje 

lahko nakazuje, da je njihova povezanost z naravo visoka (Hughes idr., 2018). Če posameznik 

čuti, da s svojimi dejanji lahko pomaga okolju, je to pomemben napovednik povezanosti z 

naravo in interesa za okolju prijazno vedênje (Cheng in Monroe, 2012; Kollmus in Agyeman, 

2002). 

V nasprotju z raziskavo Chawla (1998) in Torkar (2014a), v kateri so odrasli intervjuvanci kot 

eno izmed pomembnih življenjskih izkušenj, ki so vplivale na njihovo skrb za okolje, zelo 

pogosto navajali tudi doživetje okoljske katastrofe oz. nesreče, je med intervjuvanimi učenci le 

ena učenka omenila, da na njeno pro-okoljsko delovanje vpliva tudi trenutno onesnaževanje 

planeta.  

 

4.8 Kakšna je veljavnost indeksa povezanosti z naravo v slovenskem 

prostoru? 
 

Izkazalo se je, da je indeks povezanosti z naravo (CNI) v slovenskem prostoru veljaven. 

Cronbach koeficient alfa je pokazal, da ima indeks visoko notranjo zanesljivost. Mera 

zanesljivosti je 0,81, kar je primerljivo z ostalimi raziskavami (α = 0,87 v Cheng in Monroe, 
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2012; α = 0,84 v Hughes idr., 2018). Vsebinska veljavnost indeksa povezanosti z naravo je bila 

v procesu prevajanja iz angleškega jezika zagotovljena z večkratnim prevajanjem. Poleg tega 

smo rezultate indeksa (CNI) korelirali z rezultati lestvice vključenost narave v sebi (INS). 

Koeficient povezanosti med njimi je med 0,27 in 0,58.  
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5 SKLEP 
 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kakšen odnos do narave imajo učenci drugega triletja 

osnovne šole. Vpogled v njihove izkušnje z naravo, odnos do narave, okoljska stališča in 

vedênja je ključnega pomena, saj se bodo v prihodnosti morali soočati z okoljskimi problemi, 

ki vplivajo na različne družbene sfere. 

Ker na okoljsko vedênje vpliva več zunanjih in notranjih dejavnikov, smo sklenili raziskati, 

kakšen vpliv imajo na učenčevo okoljsko vedênje njegova povezanost z naravo, okoljska 

stališča, okoljsko znanje, spol in starost ter kakšne so povezave med posameznimi dejavniki. 

Izsledki kažejo, da ima večina učencev osnovno, a nepopolno znanje o kroženju vode z 

nekaterimi napačnimi predstavami. Učenci se z naravo čutijo srednje povezano. Imajo 

povprečna, a vendar pozitivna stališča do okolja. Večina učencev pogosto izvaja okolju prijazna 

vedênja. Učenci z več znanja o kroženju vode imajo pozitivnejša okoljska stališča in obratno. 

Učenci s pozitivnejšimi okoljskimi stališči in večjo povezanostjo z naravo se vedêjo okolju 

prijaznejše. Opazen je tudi vpliv spola, in sicer se učenke od učencev vêdejo okolju prijaznejše 

in se čutijo bolj povezane z naravo. Intervjuvani učenci so izkazali pozitiven odnos do narave. 

Izkušnje z naravo, ki so jih navajali najpogosteje, so druženje s starši v naravi, igra s prijatelji 

zunaj na prostem in skrb za domačo žival.  

Raziskava predstavlja primer raziskovanja okoljskega znanja, povezanosti z naravo, okoljskih 

stališč in vedênj pri učencih drugega triletja osnovne šole. Smiselna bi bila raziskava z večjim 

vzorcem in ponovitev raziskave z istimi učenci v tretjem triletju osnovne šole. Tako bi lahko 

videli, kdaj pozitiven odnos do narave začne upadati in raziskali, kako bi to lahko preprečili oz. 

zmanjšali. Prav tako bi bilo zanimivo izvesti intervjuje z učenci dveh skupin, in sicer z učenci, 

ki so na izračunu skupne povprečne ocene celotnega anketnega vprašalnika o odnosu do narave 

dosegli najvišje rezultate in z učenci, ki so dosegli najnižje rezultate. Tovrstna raziskava bi 

nudila vpogled, v katerih dejavnikih se posamezni skupini učencev razlikujejo.   
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7 PRILOGA 
 

Priloga 1: Seznam vprašanj za intervju 

 

UČENEC ŠT.:                         SPOL:  M   Ž                          ŠT. VPRAŠALNIKA: 

IME:                                        RAZRED:                                                STAROST:                    

Kraj bivanja, domače 

okolje (vrt) 

Dostop do narave 

(parka, gozda, reke, 

jezera) 

Ali živiš v bloku ali v hiši? 

Ali imaš blizu gozd, park, igrišče? 

Ali imate vrt? 

Bi raje živel v mestu ali na vasi? Zakaj? 

Starši – stališča, 

vrednote do narave, 

preživljanje prostega 

časa v naravi, poklic  

 

Ali preživljate prosti čas z družino tudi zunaj na prostem? 

Ali greste kdaj skupaj z družino kam v naravo? 

Ti to veliko pomeni? Greš rad? 

Kam greste po navadi? 

Ali greste tudi kam dlje, npr. do jezera, v gore, na morje? 

Ali potujete? 

Ali mogoče kaj prineseš nazaj? Kaj zbiraš? Kamne?  

Ali imajo tvoji starši radi naravo? 

Ali te tudi kdaj kaj (na)učijo o rastlinah, živalih? 

Te spodbujajo, da skrbiš za okolje? 

Imajo rajši, da se igraš zunaj ali doma?  

Kaj v naravi te 

privlači? 

Kaj rad delaš v 

naravi?  

 

Kaj v naravi te zelo privlači?  

Ali prost popoldan raje preživiš notri ali zunaj? Zakaj? 

Kaj rad delaš v naravi? 

Rad poslušaš ptice/opazuješ živali/ gledaš rože / obiskuješ jame/ 

opazuješ zvezde/ opazuješ sončni zahod/ razgled / si športno 

aktiven? 

Pogostost zahajanja v 

naravo 

Kako pogosto greš v naravo? 

Hobiji Ali imaš kakšen hobi? 

S čim se rad ukvarjaš? 

Kaj počneš v prostem času? 

Športi in rekreacija 

na prostem 

Ali se ukvarjaš s kakšnim športom? 

Ali greš rad na športne aktivnosti na prostem? 

Druženje s prijatelji 

na prostem 

Ali se s prijatelji veliko družite zunaj?  

Kaj po navadi počnete? 

Ali greste kam s kolesom, skirojem? 
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Krožki (taborniki, 

skavti) 

Tabori (poletni, 

astronomski, 

kampiranje, 

orientacijski tek, 

pohodi) 

Mladinska 

organizacija, društva 

(planinsko, plezalno) 

Ali si morda tabornik, skavt? 

Ali si kdaj šel na kakšen večdnevni tabor? 

Ali ste z družino kdaj kampirali? 

Ali si član kakšnega društva? 

Ali si šel kdaj na pohod/planinarit? 

Ali si morda kdaj kam šel s kakšno mladinsko organizacijo? 

Ali bi si želel? 

Aktivnosti v šoli, pri 

pouku,  

Interesne dejavnosti 

Okoljska vzgoja 

Šolski vrt, hotel za 

žuželke, gozdna učna 

pot 

Ekskurzije, šola v 

naravi 

Ali imate v šoli kakšne aktivnosti, povezane z naravo? 

Kakšne aktivnosti delate na to temo pri pouku? 

Ali obiskuješ kakšno interesno dejavnost? 

Ali imate zunaj šole kakšno cvetlično gredo, šolski vrt, hotel za 

žuželke? Kdo skrbi za to? 

Ali kdaj obiščete gozdno učno pot? 

Učitelji – vzorniki Ali vas učiteljica spodbuja, da imate dober odnos do narave, da 

skrbite za okolje?  

Ali je tvoja vzornica? (Da imaš zaradi nje rajši naravo, boljši odnos 

do okolja? Ali bolj skrbiš za okolje?) 

Obisk starih staršev 

na deželi, kmetiji, 

čebelarstvo, 

sadovnjak, vinograd, 

stari običaji 

Ali imaš stare starše ali pa druge sorodnike, ki živijo na deželi? 

Ali si rad tam, se rad družiš z njimi? Zakaj? 

Ali ima kdo izmed njih kmetijo? 

Ali si že bil kdaj na kmetiji? 

Ali ima kdo izmed tvojih sorodnikov ali prijateljev čebelnjak,  

sadovnjak, vinograd? 

Ali si že kdaj videl čebelnjak, bil v sadovnjaku, vinogradu? 

Skrb za domače 

živali 

Ali imaš kakšnega hišnega ljubljenčka? Katerega? 

Ali moraš kdaj za žival poskrbeti sam? 

Skrb za sobne 

rastline, vrtnarjenje 

Ali imaš kakšno sobno rastlino?  

Ali pomagaš pri zalivanju? 

Ali pomagaš na vrtu? 

Mediji Ali na tvojo skrb za okolje vpliva tudi to, kar je povedano ali 

zapisano v medijih, npr. to kar slišiš v novicah? 

Negativne izkušnje Ali si morda bolj zaskrbljen za okolje zaradi onesnaževanja in 

okoljskih katastrof? 

Gledanje 

dokumentarnih 

filmov/oddaj 

Ali kdaj gledaš dokumentarne oddaje o naravi, okolju, živalih ali 

rastlinah? 

Ali jih rad gledaš? 

Branje knjig, revij Ali kdaj bereš  revije ali knjige o naravi, okolju, o živalih ali 

rastlinah?  

Ali si naročen na kakšno tako revijo? 
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KROŽENJE VODE 

V NARAVI                                                   

Nariši kroženje vode v naravi in zraven napiši čim več pojmov, 

povezanih s njim.  

Opiši kroženje vode s pomočjo svoje risbe. 
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Priloga 2: Vprašalnik in preizkus znanja 

EVALVACIJSKI INSTRUMENT ODNOSA DO NARAVE V ŠOLSKEM LETU 

2020/21 

 
 

KODA: _______  RAZRED: _______    STAROST: ______   SPOL (obkroži):   M       Ž                         

 

Sem Urška Bregar, študentka Pedagoške fakultete. V sklopu magistrskega dela izvajam 

raziskavo o odnosu učencev do narave. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo največ 20 

minut. Vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalni 

namen. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

 

1. Na lestvici od 1 (zelo se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) navedi, koliko se strinjaš ali ne 

strinjaš z naslednjimi izjavami. 

 

 
Izjave 

1 = zelo 

se ne 

strinjam 

2 = ne 

strinjam 

se 

3 = 

neodločen 

4 = 

strinjam 

se 

5 = zelo 

se 

strinjam 

1 Vodni krog se začne v oceanih in 

konča v podtalnici. 
1 2 3 4 5 

2 Količina vode v oceanih se iz 

dneva v dan povečuje, ker se reke 

nenehno izlivajo v oceane. 

1 2 3 4 5 

3 Če bo človeška populacija na 

planetu Zemlja še naprej hitro 

naraščala, se bo zmanjšala 

količina pitne vode. 

1 2 3 4 5 

4 Količina vode, ki izhlapi s površja 

Zemlje v atmosfero, ni enaka 

količini vode, ki pade na 

Zemeljsko površje.  

1 2 3 4 5 

5 Podtalnica nastane s pronicanjem 

deževnice v tla. 
1 2 3 4 5 

6 Podtalnico lahko najdemo samo v 

tistih predelih, kjer je veliko 

padavin.  

1 2 3 4 5 

7 Kmetijstvo povzroča 

onesnaženost podtalnice z nitrati. 
1 2 3 4 5 

8 Drevesa navadno skladiščijo s 

koreninami načrpano vodo več let. 
1 2 3 4 5 

9 Voda lahko pronica skozi 

kamnino samo na mestih, kjer so 

razpoke. 

1 2 3 4 5 
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10 Če ne bi bilo sonca na planetu 

Zemlja, ne bi bilo padavin (dežja 

in snega).  

1 2 3 4 5 

11 Ob izdihu zraka iz pljuč telo 

izgublja vodo.  
1 2 3 4 5 

12 Reke oblikujejo podzemne kraške 

jame. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

2. Kako povezano se počutiš z naravo? Izberi sliko (A, B, C, D, E, F ali G), ki najbolje opiše 

tvojo povezanost z naravo.  
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3. Na lestvici od 1 (zelo se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) navedi, koliko se strinjaš ali ne 

strinjaš z naslednjimi izjavami. 

 

 

Izjave 

1 = zelo 

se ne 

strinjam 

2 = ne 

strinjam 

se 

3 = 

neodločen 

4 = 

strinjam 

se 

5 =  zelo 

se 

strinjam 

1 Rad/-a poslušam različne zvoke iz 

narave. 
1 2 3 4 5 

2 V naravi rad/-a opazujem divje 

cvetlice.  
1 2 3 4 5 

3 Ko sem žalosten/-na, grem rad/-a 

ven in uživam v naravi.  
1 2 3 4 5 

4 Ko sem v naravnem okolju, se 

počutim pomirjeno.  
1 2 3 4 5 

5 Rad/-a vrtnarim.  1 2 3 4 5 

6 Zbiranje kamnov in školjk je 

zabavno.  
1 2 3 4 5 

7 Razžalosti me, ko vidim 

poškodovane divje živali. 
1 2 3 4 5 

8 Rad/-a vidim, da divje živali 

prebivajo v čistem okolju.   
1 2 3 4 5 

9 Rad/-a se dotikam živali in rastlin. 1 2 3 4 5 

10 Skrb za živali mi je pomembna. 1 2 3 4 5 

11 Ljudje smo del narave.  1 2 3 4 5 

12 Ljudje ne moremo živeti brez 

rastlin in živali.   
1 2 3 4 5 

13 Veselim se biti zunaj (na 

prostem). 
1 2 3 4 5 

14 S svojimi dejanji lahko 

spremenim naravno okolje.  
1 2 3 4 5 
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15 S pobiranjem odpadkov s tal 

lahko pomagam okolju.  
1 2 3 4 5 

16 Ljudje nimamo pravice 

spreminjati naravnega okolja. 
1 2 3 4 5 

 

4. Na lestvici od 1 (zelo se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) navedi, koliko se strinjaš ali ne 

strinjaš z naslednjimi izjavami. 

 

 

  

Izjave   

1 = zelo 

se ne 

strinjam 

2 = ne 

strinjam 

se 

3 = 

neodločen 

4 = 

strinjam 

se 

5 = zelo 

se 

strinjam 

1 Rastline in živali imajo prav toliko 

pravice živeti kot ljudje. 
1 2 3 4 5 

2 Preveč (ali skoraj preveč) je že ljudi na 

Zemlji. 
1 2 3 4 5 

3 Ljudje smo dovolj pametni, da bomo 

ohranili Zemljo delujočo. 
1 2 3 4 5 

4 Ljudje moramo še vedno spoštovati 

zakone narave. 
1 2 3 4 5 

5 Ko se ljudje vmešavajo v naravo, se 

slabo konča. 
1 2 3 4 5 

6 Narava je dovolj trdna, da prenese 

negativne vplive našega modernega 

načina življenja. 

1 2 3 4 5 

7 Ljudje naj bi vladali preostali naravi. 1 2 3 4 5 

8 Ljudje slabo ravnamo z naravo. 1 2 3 4 5 

9 Ljudje bomo nekoč vedeli dovolj o 

delovanju narave, da jo bomo lahko 

obvladovali. 

1 2 3 4 5 

10 Če se stvari ne bodo spremenile, bomo 

zelo kmalu imeli veliko okoljsko 

katastrofo. 

1 2 3 4 5 
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5. Označi, kako pogosto izvajaš naslednja vedênja. 

 

  nikoli redko občasno  pogosto vedno 

1 V šolo prihajam s kolesom, avtobusom ali 

peš. 
     

2 Zbiram in recikliram papir.       

3 Če sem zadnji/-a, ki zapustim prostor, 

ugasnem luči. 
     

4 Vodo in druge pijače pijem v embalažah 

za večkratno uporabo. 
     

5 Prazne steklenice odnesem v zabojnik za 

steklo. 
     

6 Starše skušam prepričati v nakup 

energetsko učinkovitih naprav.  
     

7 Na krajše razdalje (do 15 minut) hodim 

ali vozim kolo. 
     

8 Pri nakupovanju uporabljam vrečke za 

večkratno uporabo. 
     

9 Druge opozorim, če se obnašajo okolju 

neprijazno.  
     

10 Izobražujem se o okoljevarstvenih 

vsebinah iz medijev (internet, televizija, 

časopisi …). 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


