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POVZETEK 
 

V diplomskem delu z naslovom »Motiviranje za učenje kemije z eksperimentiranjem doma« 

sem ugotavljala, kako so učenci motivirani za učenje kemije oz. kakšna je njihova učna 

motivacijska usmerjenost za učenje pri tem predmetu. Na osnovi vprašalnikov »Učna 

motivacija«, »Kako se učim kemijo« in »Izvedba učne ure« sem ocenila, kako se učenci 

najraje učijo kemijo, kako radi imajo predmet kemije, za katere metode učenja so najbolj 

motivirani, kakšen odnos imajo do eksperimentalnega dela ter kakšen vpliv ima 

eksperimentalno delo na interes učencev za učenje kemije. Z izvedbo eksperimentiranja doma 

sem ugotavljala, ali vpliva na motivacijo učencev pri učenju kemije.   

Empirično raziskavo sem izvedla kot eksperiment, v katerem sem uporabila tri vprašalnike, ki 

so jih izpolnjevali učenci 9. razreda osnovne šole. Na začetku so učenci izpolnjevali dva 

vprašalnika, in sicer »Učna motivacija« in »Kako se učim kemijo«, nato pa so za domačo 

nalogo izvajali eksperimente doma. Doma so morali izvesti tri eksperimente, jih opazovati in 

zapisati svoja opažanja na delovni list. V šolo so prinesli rešene delovne liste, katere sem 

pregledala. V šoli smo kasneje eksperimente ponovili in jih razložili tako, da smo jih povezali 

z učno vsebino pri predmetu kemije. Nato so učenci izpolnili še vprašalnik »Izvedba učne 

ure«.  

Ugotovila sem, da so učenci motivirani za pouk kemije. Učenje se jim zdi smiselno takrat, ko 

je potrebno učno vsebino razumeti in kadar lahko to učno vsebino uporabijo v vsakdanjem 

življenju. Najraje se učijo v skupini ali paru, radi izvajajo eksperimente in rešujejo odprte tipe 

nalog. Učenci imajo do kemije pozitiven odnos, predmet jim je zabaven, zanimiv, prijeten. 

Ugotovila sem, da eksperimentiranje doma motivira učence za učenje, jim kemijo osmisli, 

približa, naredi bolj zanimivo, predstavljivo in razumljivo.  

Raziskovalne ugotovitve navajajo k sklepu, da ima izvajanje eksperimentov doma pozitiven 

vpliv na učno motivacijo učencev pri predmetu kemije. Koristno je, da poleg izvajanja 

eksperimentov doma učitelji izvajajo čim več eksperimentov tudi pri samem predmetu 

kemije. Če učenci izvajajo eksperimente doma, ima še večji pomen ponovno izvajanje enakih 

eksperimentov v šoli, ker je s tem povezovanje učne vsebine pri kemiji z že izvedenimi 

eksperimenti doma učinkovitejše, saj učenci eksperimente že poznajo in so jim ti bolj 

razumljivi. Učenci si učno vsebino bolje zapomnijo, jim je bolj razumljiva in predstavljiva. 

Pomembno je, da prilagodimo pouk tako, da učencem omogočimo delo v skupinah, paru, 

raziskovalno učenje in eksperimentiranje. Učitelj mora učno vsebino pri kemiji povezovati z 

vsakdanjim življenjem, jo osmisliti in prilagoditi tako, da je motivirajoča za učence. 



 
 

  

KLJUČNE BESEDE: motiviranost učencev, motiviranost z eksperimentiranjem, načini 

izvedbe učne ure,  načini učenja pri predmetu kemije. 

 

ABSTRACT 

The thesis entitled “Motivation for learning chemistry by experimenting at home” looks into 

the motivation of pupils for learning chemistry and their motivational orientation towards 

learning the subject. Based on the questionnaires “Learning motivation”, “How do I learn 

chemistry” and “Subject realisation” we determined the following: how the pupils prefer to 

learn chemistry; whether they like it; which learning methods they find most motivational; 

what is their opinion about experimental work; and what is the influence of experimental 

work on the pupils’ interest for learning chemistry. 

The empirical research was designed as an experiment involving three questionnaires that 

were distributed among pupils attending the 9
th
 grade of primary school. They were first 

required to fill in the questionnaires “Learning motivation” and “How do I learn chemistry”; 

for homework, they were asked to conduct experiments. Their task was to carry out three 

experiments at home, observe them and enter the findings into a data sheet. We examined the 

data sheets they brought to school. Later on, we once again conducted the experiments in a 

way connecting them with the content of the subject. The pupils were then asked to fill in the 

questionnaire “Subject realisation”. 

We established that the pupils are motivated for leaning chemistry. They find it relevant when 

they have to understand the content and when they can use the new knowledge in everyday 

life. They prefer to learn in a group or in pairs; they also like conducting experiments and 

solving open-ended tasks. They have a positive attitude towards the subject as they find it 

amusing, interesting and pleasant. We also found that experimenting at home is a positive 

motivation for learning chemistry because it gives it sense and renders it more accessible, 

interesting, imaginable and understandable. 

Research results suggest that conducting experiments at home has a positive influence on the 

motivation of pupils for chemistry. Moreover, it is useful if teachers conduct additional 

experiments during chemistry lessons. Repeating the same experiments at school is even more 

important for connecting the content of the lesson with home experiments because the pupils 

have already seen and got a firm grasp of them. The pupils better understand, remember and 



 
 

imagine the content of the lesson. It is vital that the pupils can work in groups or in pairs and 

learn through research and experiments. The teacher must connect the new knowledge with 

everyday life, give it sense, and design the activities to motivate the pupils. 

 

KEYWORDS: motivation of pupils, motivation through experimentation, ways to realise 

the lesson, ways to learn chemistry at school. 
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1 UVOD  
 

Z izobraževanjem se srečujemo vsak trenutek našega življenja, nekatere vsebine nas 

pritegnejo, zabavajo, se jih radi učimo, nekatere malo manj. Osnovna šola je kot ustanova, 

kjer se učenci učijo učne vsebine šolskih predmetov, ki so za njih obvezni. Med njimi je tudi 

predmet kemija. Kemija je znanost, ki zahteva od učencev razumevanje. Velikokrat se učitelji 

spopadajo s tem, kako naj pri učencih dosežejo razumevanje pri tem predmetu. Ker je učna 

vsebina za učence težka, abstraktna, težko razumljiva, sem želela s pomočjo raziskave 

diplomskega dela ugotoviti, kaj vpliva na boljšo motivacijo učencev pri učenju kemije in s 

tem učiteljem približati, poenostaviti in prikazati najboljši in najkvalitetnejši način 

poučevanja.  

Motivacija je ključna za učenje učencev pri šolskih predmetih. Zato je pomembno, da učitelji 

spodbujajo učno motivacijo v šoli in s tem čim bolj motivirajo učence za učenje kemije 

(Juriševič, 2012). Pomembno je ugotoviti, ali se učenci učijo kemijo le zaradi ocen, ki jih 

dobijo pri pouku, ali pa menijo, da bodo znanje kemije v svojem življenju še uporabili. 

Vsekakor se morajo učitelji truditi in učencem predstaviti učno vsebino kemije na zanimiv, 

razumljiv in uporaben način. Preko vprašalnikov sem želela ugotoviti najboljše načine učenja 

kemije. Če se bodo učitelji trudili tako učiti učence, bo njihova motivacija večja. Dobra učna 

motivacija pa je pri pouku kemije nujna, saj le tako učencem kemijo približamo kot zanimiv 

predmet (Gilbert, 2002). Vemo, da so si učenci različni, vsak ima svoje učne značilnosti in 

interese, zato so tudi različno motivirani za učenje kemije. Preko vprašalnikov pa bom 

poskušala ugotoviti neke skupna, najpomembnejša in najbolj zastopana mnenja učencev o 

motivaciji učenja pri predmetu kemije. 

Pomembno je, da učenci ne razvijejo negativnega odnosa do učenja kemije, saj lahko težave 

pri razumevanju kemijskih pojmov in kompleksnost kemijske učne vsebine spodbujajo 

demotiviranost za učenje. Učenec namreč gleda na kemijo kot na predmet, ki je zanj 

neuporaben in nesmiseln. Poučevanje in učenje kemijskih pojmov je mogoče opisati na treh 

ravneh; makroskopski, submikroskopski in simbolni. Prav zato je pomembno, da učenci 

izvajajo tudi eksperimente in si tako kemijske pojave lažje predstavljajo, hkrati pa so bolj 

motivirani za učenje kemije, saj makroskopska komponenta predstavitev kemijskih pojmov 

učencem predstavlja najzanimivejšo raven učenja kemije (Devetak, 2012). Ker vemo, da 

eksperimentalni pristop pri pouku pozitivno vpliva na zunanjo motivacijo učenja kemije, je 

naloga učiteljev, da z zunanjimi motivacijskimi spodbudami spodbudijo učence, da razvijejo 

notranjo motivacijsko naravnanost in s tem motiviranost za učenje kemije (Shinn, 1999). 
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Želela pa sem ugotoviti, ali tudi eksperimentiranje doma poveča motiviranost učencev za 

učenje kemije.  

Na podlagi empirične raziskave bom ugotavljala motivacijo učencev za učenje kemije, odnos, 

načine in metode, kako se kemijo najraje učijo, in vpliv eksperimentalnega dela na motivacijo 

učencev. S pomočjo rezultatov želim učiteljem približati, olajšati in prikazati najboljši in 

najučinkovitejši način učenja učencev pri pouku kemije, da bodo učenci učno vsebino 

najbolje razumeli, si jo predstavljali in bili motiviranji za sam učni predmet.  
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2 MOTIVACIJA 
 

Motivacija je proces in ne neko obstoječe stanje, ki sproži človekovo aktivnost, jo usmerja na 

določene objekte, uravnava obnašanje, ga poenoti, poveže v celoto v prizadevanju za dosego 

ciljev, ki si jih je zadal. Motivacija se pojavlja v obliki potreb, gonov, nagibov, nagnjenj, 

želja, teženj, interesov, hotenj, kar običajno vse skupaj imenujemo motivi ali nagibi (Kranjc, 

1982). Povzamemo lahko, da je motivacija usmerjeno vedenje, obnašanje.  

Poznamo različne vzroke motivacije, ki so lahko notranji in zunanji. Notranji vzroki so: 

fiziološki procesi, potrebe, goni, cilji, vrednote, zamisli. Zunanji vzroki pa so dražljaji, 

pobude, pritiski, situacije, kulturno in socialno okolje.  

Motivacijo sestavljajo tri prvine: potreba, dejavnost in cilj. Potrebo lahko definiramo kot neko 

neuravnoteženo stanje, ki se pojavi ob nezadovoljenosti organizma, zato lahko trdimo, da je 

vzrok motiviranega vedenja potreba. Dejavnost lahko razložimo kot vedenje, ki organizem 

navadno vodi do ustreznega cilja, ki ga posameznik uresniči tako, da izvaja neko dejavnost. 

Cilj pa ja ključna in zadnja prvina, s katero želimo zadovoljiti svojo potrebo. Cilj je lahko 

pozitiven ali negativen. Pozitiven motivacijski cilj nas privlači in svoje vedenje usmerjamo k 

doseganju tega cilja, če pa je cilj negativen, nas odbija in svoje vedenje usmerjamo stran od 

cilja (Grum in Musek, 2009). Povzamemo lahko, da če ima učenec pozitiven motivacijski cilj 

za učenje predmeta kemije, bo pri tem učenju uspešen, kemija ga bo zanimala, se mu zdela 

zanimiva, privlačna, zabavna, če pa ima učenec negativen motivacijski cilj pri učenju 

predmeta kemije, se kemije ne bo učil z veseljem, mu bo to dodatno breme, nezanimiv in 

neljubi predmet.  

Pri motivaciji ločimo med tremi fazami motivacijskega procesa: javljanje potrebe, aktivno 

delovanje oziroma usmerjenost k cilju in zadovoljitev potrebe (Grum in Musek, 2009). Za 

primer lahko uporabimo učenca pri predmetu kemije. Njegova želja je pridobiti pisno oceno 

pri predmetu kemije odlično. Učenec aktivno deluje tako, da se aktivno, z razumevanjem in 

poglobljeno uči kemijo. Potrebo zadovolji takrat, ko piše test z odliko.  

V psihologiji motivacije ločimo med primarnimi in sekundarnimi motivi. Primarni motivi so 

značilni tako za človeka, kot za živali. Ločimo med potrebami in psihološkimi motivi. 

Nekateri primarni motivi so: lakota, žeja, strah, izogibanje bolečini, motiv združevanja, 

skupinsko sodelovanje, zaščita, raziskovanje, varnost, naklonjenost, zbliževanje, 

uveljavljanje, delo, ustvarjanje, ugajanje, borbenost. Sekundarni motivi pa so naučeni. Pri 

motivaciji človeka ga imenujemo socialni motiv, ker je pridobljen z izkušnjami in vzgojo. 
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Nekateri izmed njih so: moč, storilnost, motivi konformnosti, prosocialni motivi, številni 

specifični motivi (Grum in Musek, 2009).  

Poznamo različne motivacijske sestavine: interesi, atribucije, samopodoba, cilji, zunanje 

spodbude, vrednote. Vse te motivacijske sestavine spodbujajo učni proces tako, da ga najprej 

aktivirajo, nato pa ga zavestno ali nezavestno usmerjajo do zaključka učnega cilja (Juriševič, 

2012). 

Na učno uspešnost lahko vpliva več dejavnikov. Poznamo fizikalne dejavnike. To so pogoji v 

okolju, ki vplivajo na kakovost učenja, primer je okolje, v katerem se učenci učijo, delajo 

naloge. Socialni dejavniki pa so značilnosti družbenega okolja. Mednje spada socialno 

ekonomski položaj družine, vrednote družine, šolsko okolje, šolska klima (sošolci, učitelji- 

metode poučevanja), družbeno okolje, vrstniki, kultura, vera (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009). 

2.1 MOTIVIRANOST  UČENCEV 

Naloga nas, učiteljev, je, da učenca z različnimi motivacijskimi spodbudami motiviramo med 

poučevanjem predmeta kemije in jim s tem spodbudimo in pripomoremo k njihovi 

motiviranosti. Lahko pa pride tudi do obratnega pojava, demotiviranosti. S tem pripomoremo 

k nemotiviranosti učencev (Juriševič, 2012).  

Motivacijske spodbude, s katerimi učitelji lahko motivirajo učence pri pouku, so didaktične 

motivacijske spodbude, med katere uvrščamo samo organizacijo učnega okolja in učenja, 

učne metode, izbiro nalog ter didaktični material, med druge pa spadajo psihološke 

motivacijske spodbude, med katere uvrščamo vodenje učenca med učenjem s povratnimi 

informacijami o njegovemu učenju in dosežkih, omogočanju učne podpore in usmerjanje pri 

učenju v območju učenčevega bližnjega razvoja ter ravnanje učitelja v vlogi modela 

(Juriševič, 2012).  

Motivacijo lahko definiramo kot mediatorsko spremenljivko učne uspešnosti, ki je s šolskimi 

ocenami v šibkem pozitivnem odnosu. Motivacija je ključna, saj se brez motivacije učenje 

sploh ne more zgoditi (Juriševič, 2012). Vpliv motivacije na učenje se kaže v treh ravneh: na 

ravni časa, oblik, učnega funkcionalnega razpoloženja. Pri ravni časa si razlagamo, koliko 

časa učenec porabi za učenje oziroma aktivnosti, ki so povezane z delom, in kako pogosto 

učenec izvaja te aktivnosti. Na ravni oblik ali narave učnih aktivnosti lahko razložimo, koliko 

napora vlaga učenec v aktivnosti in kakšne so uporabe učnih strategij. Na ravni učenčevega 

funkcionalnega razpoloženja pa lahko povežemo na optimalno psihološko stanje učenca med 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Urša Krašovec, diplomsko delo 
 

5 

 

učenjem ali drugače rečeno učenčeva predanost, zbranost, pozitivna čustva pri izvajanju 

aktivnosti (Juriševič, 2012).  

V motivacijskem procesu poznamo različne motivacijske sestavine, razlaga Juriševič (2012), 

ki jih delimo na dve skupini: motivacijski pobudniki, ki motivirano vedenje, začnejo in 

spodbudijo, in pa motivacijski ojačevalci, ki vedenje vzdržujejo med učenjem, v nekem 

daljšem obdobju. Med motivacijske pobudnike lahko uvrstimo interes, cilje, vrednote, 

zaznano zahtevnost zunanjih spodbud. 

Notranji dejavniki učne uspešnosti so fiziološki in psihološki, zunanji dejavniki pa fizični in 

socialni. Med fiziološke dejavnike uvršamo splošno telesno počutje, raven energije, stanje 

čutil, delovanje živčnega sistema, hormonsko ravnovesje, zaznavno-gibalno usklajevanje. 

Med psihološke dejavnike pa uvrščamo: intelektualne sposobnosti (splošna inteligentnost, 

specifične intelektualne sposobnosti), razvojno stopnjo mišljenja, govorno kompetentnost, 

predznanje, osebnostne značilnosti, motivacijo za učenje, zaznano učno samoučinkovitost 

(Grum in Musek, 2009). 

 

2.2 MOTIVIRANJE UČENCEV ZA UČENJE KEMIJE 

 

Poznamo učence z različnimi motivacijskimi vzorci, ki jih motiviramo na različne načine. 

Mednje uvrščamo učno tekmovalne učence, učno aktivne učence, učno nesamozavestne 

učence, učno pasivne učence in učno nemotivirane učence.  Učno tekmovalne učence lahko 

motiviramo tako, da jim kot učitelji pri pouku ali domačih nalog dajemo dovolj tekmovalnih 

situacij. Kot učitelji moramo biti pozorni, da so učenci tekmovalni s samim seboj in ne z 

drugimi učenci v razredu. Učno aktivne učence učitelj najlažje motivira tako, da jim daje 

naloge, aktivnosti in raziskovanja na področju, ki jih zanima in kjer kažejo interes. 

Pomembno je, da jim učitelj nudi učno podporo pri učenju in spodbuja vrednote dosežka 

(zunanja motiviranost). Tako bodo bolj aktivni na področjih, kjer niso tako zelo notranje 

motivirani. Učno nesamozavestne učence lahko najlažje motiviramo tako, da skozi 

organizacijo učnih dejavnosti, ob pomoči, povratnih informacijah, sodelovanju, različnih 

učnih strategijah krepimo njihovo samopodobo. Višja kot je njihova samopodoba, bolj so 

samozavestni in s tem motivirani za učenje. Učno pasivne učence motiviramo tako, da učitelj 

ustvari učno varno in spodbudno okolje. Učno snov prilagodimo tako, da ji dodamo določene 

aktivnosti, ki jim omogočajo varno in spodbudno okolje, s tem pa krepimo njihovo učno 

samopodobo in razvoj različnih motivacijskih pobudnikov. Učno nemotivirane učence pa 

motiviramo tako, da učitelj pri poučevanju izhaja iz njihovih interesov. Učno snov tako 
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prilagajamo dejavnostim, ki so njim zanimive, zabavne in priljubljene (Juriševič, 2012). 

Učitelji morajo zato imeti potrebne temeljne učiteljske kompetence. Te so učinkovito 

poučevanje, vodenje in komunikacija, preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje 

napredka učenca, vseživljenjsko učenje in širše profesionalne spretnosti (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009).  

Ker pa je kemija znanost, ki je abstraktna, težko razumljiva in kompleksa, je potrebno znati 

učence pravilno motivirati, saj ima večina učencev raznolike težave pri razumevanju kemijske 

vsebine in pojmov. Učenci potrebujejo izredno veliko truda in razumevanja, da učno vsebino 

pri kemiji lahko razumejo in jo uporabijo v novih situacijah (Devetak, 2012). Kemijske pojme 

je mogoče opisati na treh ravneh. Poznamo makroskopsko raven, submikroskopsko raven in 

simbolno raven. Makroskopska raven je konkretna raven, ki omogoča opazovanje nekega 

določenega naravoslovnega procesa, ki ga zaznavamo s svojimi čutili. Submikroskopska 

raven je raven, ki makroskopsko raven razloži s teorijo, katera temelji na atomski, 

molekularni ali ionski stopnji delcev. Simbolna raven pa predstavlja makroskopska opažanja 

in submikroskopsko raven delcev na simbolni ravni (iz ravni delcev prevedemo v simbole – 

formule, sheme, grafi, kemijski simboli, matematične enačbe). Povezavo med vsemi tremi 

ravnmi bi lahko poimenovali model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (Devetak 

in  Glažar, 2007).  

Če učitelji od učencev zahtevajo učenje učne vsebine kemije samo preko teksta, je za učence 

težje razumljiva in predstavljiva, hkrati pa je njihova motivacija nižja. Ker preko teksta 

učenec ne doživlja kemije kot znanost, vendar se v njem dogaja le proces spominskega 

pomnjenja znanja, to nikakor ni dovolj za razumevanje kemije. Potrebno je, da učitelji poleg 

napisanega teksta v knjigah, učbenikih ali računalniških virih uporabljajo tudi slikovni 

material in praktično izvajanje – eksperimenti (Devetak, 2012). Pri učenju na pamet pride le 

do memoriziranja učne vsebine pri predmetu kemije in ne do pravega razumevanja pojavov. 

To pa lahko dosežemo le z eksperimentiranjem, saj le tako izvedemo znanstveni postopek, s 

katerim učenci kaj ugotovijo ali dokažejo. Dokazano je, da se večina učencev veseli kemije, 

saj imajo radi makroskopske pojave – eksperimente. Zato imamo kot učitelji nalogo, učiti 

učence kemijo s pomočjo eksperimentov in tako povečevati njihovo motivacijo za učenje 

kemije, s tem pa dosegati boljše razumevanje in predstavo učne vsebine. Pomembno je, da se 

pouk v čim večji meri poveže z vsakdanjim življenjem, da učenci razumejo in spoznajo 

koristnost in uporabnost kemije v vsakodnevnih situacijah (Devetak, 2012).  
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Izkušnje z eksperimentiranjem v laboratorijih imajo pomembno vlogo pri razvoju 

razumevanja same kemije kot znanosti. Da pa bi dosegli spoznavanje učne vsebine na 

makroskopskem nivoju z izvedbo različnih eksperimentov, morajo biti z delom seznanjeni 

tudi učitelji. Pomembno je, da učitelj izbere eksperimente na podlagi učne vsebine, ki se jo 

učijo pri pouku v skladu z učnim načrtom. Učitelj mora upoštevati varnost učencev, saj se 

nekateri izmed njih prvič srečujejo z eksperimentiranjem v laboratoriju. Prilagoditi mora 

zahtevnost in preučiti reagente, ki jih za sam eksperiment potrebujejo. Nekateri reagenti za 

učence niso primerni, saj so reaktivni, zdravju nevarni, dragi ali okolju nevarni (Lunetta, 

Hofstein in Clough, 2007). Čeprav je eksperimentiranje sestavni del učenja kemije, pride 

velikokrat do zapostavljenosti učenja in razlage učne snovi v laboratoriju (Nakhleh, Polles in 

Malina, 2002). Naloga učiteljev po izvedenem eksperimentu je diskusija z učenci. Pomembno 

je, da učencem razložijo eksperiment, ga umestijo v učni načrt, povežejo z vsakodnevnim 

življenjem in se prepričajo, če učenci ozadje eksperimenta razumejo. Tako lahko učenec 

poveže učno vsebino pri predmetu kemije z eksperimentom in sam odkriva kemijo kot 

predmet znanosti. Le tako so eksperimenti v laboratoriju učencu smiselni in razumljivi, in šele 

to poveča njihovo motivacijo za kemijo. Le učinkovita uporaba laboratorija z 

eksperimentiranjem lahko učencem pomaga pojasniti pojave kemije in jih ločiti le od 

poučevanja učne vsebine na pamet (Lunetta, Hofstein in Clough, 2007). 

Najpomembnejši prispevek laboratorija za učence pa je razvoj in ohranjanje motivacije. 

Motivacija, ki jo učenci pridobijo z eksperimentiranjem, pomaga pri vztrajanju učenja in 

nadgradnji kemijskega razumevanja. Pomembno je, da učenci niso osredotočeni ali primorani 

k učenju učne vsebine samo z memoriziranjem in učenjem na pamet, vendar da so pri učenju 

aktivni in imajo priložnost kemijsko vsebino povezati z vsakdanjimi pojavi (Nakhleh, Polles 

in Malina, 2002). Zato je naloga učiteljev pravilno izvajanje učenja učne vsebine pri pouku z 

pomočjo eksperimentov in s tem priložnost učencev za večjo motivacijo pri pouku kemije.  
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3 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Kemija je izjemno pomemben predmet, ki se ga učenci učijo v šoli, saj na podlagi kemije 

učenci ugotavljajo, kako je svet zgrajen. Kemija je kot naravoslovna znanost povezana z 

vsakdanjimi pojavi, katere si učenci lahko pravilno razlagajo le z razumevanjem in s pravilno 

razlago učne vsebine pri predmetu kemije. Ob pravilnem razumevanju in povezavi učne 

vsebine pri predmetu kemije in življenjem lahko učenci ugotavljajo in razumejo, kako lažje 

preživeti v vsakodnevnih situacijah. Znanje kemije je pomemben za vsakdanje življenje in ne 

samo za pozitivne ocene, ki jih učenci pridobivajo v šoli za nadaljevanje izobraževanja. Ker 

pa prihaja do vedno več nerazumevanja, slabe motivacije in slabe zainteresiranosti za pouk 

kemije, sem nameravala raziskati, kakšno motivacijo imajo učenci do učenja predmeta kemije 

in kako jo povečati. Ker prihaja do vse več učenja na pamet in učenja brez razumevanja, 

nameravam raziskati najboljše strategije, ki bi jih učitelji uporabili pri pouku, da bi bili učenci 

motivirani za učenje kemije. Vemo, da s pomočjo razlage učne vsebine z eksperimentiranjem 

učencem prikažemo snov na makroskopski ravni, jo s tem približamo in prispevamo k 

razumevanju snovi. Ker pa v šoli velikokrat ni časa, prostora ali sredstev za izvajanje 

eksperimentov, želim preučiti, kako na učno motivacijo učencev pri predmetu kemije vpliva 

eksperimentiranje doma. Zato se bom v diplomskem delu osredotočila na eksperimentiranje 

doma in ugotavljala, ali eksperimentiranje doma vpliva na motivacijo učencev na učenje 

kemije, ki je ključnega pomena za učenje kemije. Z raziskavo želim ugotoviti, ali se učencem 

učenje kemije zdi smiselno. Namen raziskave je tudi ugotoviti, kako se učenci najraje učijo 

kemijo, kakšen je njihov odnos do tega predmeta in katere metode učenja jih najbolj 

motivirajo k učenju. Želela bi ugotoviti, ali učenci radi eksperimentirajo in ali eksperimenti 

spodbudijo učenčev situacijski interes za kemijo. V diplomskem delu nameravam preučiti, 

kako eksperimentiranje doma vpliva na motiviranost učencev za učenje kemije. Zanima me, 

ali so učenci za pouk kemije bolj motivirani, ali je njihovo razumevanje izbranih kemijskih 

pojmov ustrezno, se kemijo raje učijo, bolj razumejo smiselnost učenja kemije, če izvajajo 

kemijske eksperimente tudi doma. 
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4 CILJ RAZISKOVANJA 
 

Cilj, ki ga želim doseči pri diplomskem delu, je ugotoviti, kakšen je učenčev odnos pri 

predmetu kemije na posameznih področjih motivacije za učenje kemije. Proučiti želim, ali so 

učenci motivirani za učenje kemije, hkrati pa ugotoviti, na katerih področjih so učenci najbolj 

motivirani za učenje kemije in na katerih najmanj.  

Ugotoviti želim, kako se učenci najraje učijo kemijo, kakšen odnos imajo do predmeta in 

katere metode učenja najbolj motivirajo učence za učenje kemije. Ugotavljala bom, kdaj se 

učenci raje učijo, kdaj so raje aktivni, kaj raje rešujejo. Skušala bom ugotoviti, za katere 

metode učenja so učenci najbolj motivirani (delo v skupini, eksperimentalno delo, samostojno 

delo, razlaga učitelja), in ugotoviti, ali imajo radi predmet kemije.  

Cilj, ki ga želim doseči pri izvedbi domače naloge učencev je ugotoviti, ali eksperimentiranje 

doma vpliva na učenje, razumevanje in priljubljenost pri predmetu kemije. Moj namen je 

ugotoviti, ali učenci s pomočjo eksperimentiranja doma bolj razumejo kemijo, jim je predmet 

bolj priljubljen, zanimiv in se kemijo raje učijo. 

Z diplomskim delom želim ugotoviti, ali učenci radi eksperimentirajo in ali eksperimenti 

spodbudijo učenčev situacijski interes za kemijo. Želim ugotoviti, ali eksperimentiranje doma 

vpliva na zanimanje, razumevanje in priljubljenost predmeta kemije. Tako želim ugotoviti, 

kakšna se jim je zdela učna ura, ki sem jo izvedla v šoli. S tem želim ugotoviti, ali 

eksperimentiranje doma vpliva na boljšo motivacijo, razumevanje in priljubljenost predmeta 

kemije. Hkrati želim preučiti, kakšen odnos imajo učenci do eksperimentalnega dela, in 

ugotoviti, ali je lahko eksperiment za učence kot neka motivacijska spodbuda za boljši interes. 

Proučiti želim, ali so učenci zaradi eksperimentiranja doma bolj navdušeni za učenje kemije, 

se jim predmet zdi bolj zanimiv, jim je snov bolj razumljiva in se kemijo raje učijo. 
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5 POTEK METODE DELA 
 

5.1 OPIS VZORCA 

 

V raziskavi je sodelovalo 26 učencev 9. razreda osnovne šole iz gorenjske regije. Vseh 26 

učencev je izpolnjevalo vse tri vprašalnike in vsi so izvedli domačo nalogo eksperimentiranja. 

V 9. a-oddelku je bilo pri vprašalniku »Učna motivacija« in »Kako se učim kemijo« prisotnih 

12 učencev, v 9. b-oddelku pa 14 učencev. Vseh 26 učencev je moralo za domačo nalogo 

izvesti tri eksperimente. Pri izvedbi učne ure tako, da smo ponovili eksperimente, ki so jih 

učenci delali doma, in pri izpolnjevanju vprašalnika »Izvedba učne ure« je zopet sodelovalo 

12 učencev iz 9. a-oddelka in 14 učencev iz 9. b-oddelka.   

  

5.2  INŠTRUMENT 

 

Uporabila sem tri vprašalnike: »Učna motivacija«, »Kako se učim kemijo« in »Izvedba učne 

ure«. Vprašalnik »Učna motivacija« (Juriševič, 2005) obsega 95 postavk, ki se nanašajo na 

učenčev odnos do učenja pri predmetu kemija. Razdeljena so bila na različna področja: 1. 

Interes, 2. Zunanja spodbuda, 3. Atribucija-uspeh-sposobnosti, 4. Atribucija-uspeh-vzrok 

neznan, 5. Atribucija-uspeh-trud ...) (Priloga 10.1 in 10.1.1). 

Vprašalnik »Kako se učim kemijo?« (Juriševič in Devetak, 1996), obsega 13 postavk, ki so 

razdeljene na štiri področja: 1. učna preferenca – besedno ali predstavno učenje, 2. socialni 

kontekst – sodelovalno, v paru, individualno, 3. tip učnih nalog – zaprt, odprt, produkt, 

proces, deklarativen, proceduralen, 4. motivacija o izvajanju eksperimentov (Priloga 10.2).  

Učenci so za domačo nalogo izvajali tri eksperimente, med izvajanjem eksperimentov pa so 

svoja opažanja zapisovali na delovne liste. Delovni list je vseboval navodila o pripomočkih in 

kemikalijah, ki naj jih učenci uporabijo pri izvedbi eksperimenta, in postopek izvedbe 

eksperimenta. Učenci so svoja opažanja in razlago zapisali po izvedenem eksperimentu na 

določeno mesto na delovnem listu. V šoli smo razlago eksperimenta preverili in razložili s 

pomočjo učne vsebine, ki je v učnem načrtu za devete razrede osnovne šole (Priloga 10.3). 

Vprašalnik »Izvedba učne ure« (Juriševič, Vogrinc in Glažar, 2001) obsega 15 postavk, ki so 

razdeljene na dva dela. Prvi del: Izvedba učne ure in Drugi del: Eksperimentiranje doma 

(Priloga 10.4).  
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5.3 POTEK ŠTUDIJE 

 

Učencem sem razložila navodila za izpolnjevanje vprašalnika. Učenci so morali pozorno 

prebrati trditve, razmisliti, koliko se strinjajo s posamezno trditvijo in obkrožiti ustrezno 

oceno za njihov odgovor pri vsaki trditvi. Učencem sem razložila, da pravilnih in napačnih 

odgovorov ni, za kakršno koli informacijo, nejasnost ali vprašanje pa naj dvignejo roko in jim 

bom nejasnost razložila. Pomembno je, da vprašanja izpolnjujejo tako, kot resnično mislijo 

oz. čutijo, in ne tako, kot mislijo, da od njih pričakujejo drugi. To je pomembno zato, da bodo 

odgovori na vprašanja verodostojni in bom le tako lahko dobila veljavne in konkretne 

rezultate vprašalnikov.  

Učenci so izpolnjevali vprašanja vprašalnikov od števila 1 do 5. Kar pomeni: 

1 − sploh se ne strinjam, 

2 − ne strinjam se, 

3 − ne vem, 

4 − strinjam se, 

5 − popolnoma se strinjam. 

Ko so učenci izpolnili vprašanja prvega vprašalnika »Učna motivacija«, sem razdelila drugi 

vprašalnik »Kako se učim kemijo«. Učencem sem razložila, da zanj veljajo enaka pravila 

izpolnjevanja kot pri prvem vprašalniku. Po koncu izpolnjevanja drugega vprašalnika sem 

učencem razložila navodila za izvedbo domače naloge. 

Domača naloga za učence je bila izvesti tri eksperimente doma. Učencem sem razdelila 

delovne liste. Skupaj smo prebrali navodila in potek dela eksperimentov, ki so jih morali 

opraviti doma. Po natančnih navodilih izvedbe eksperimentov so učenci pregledali delovni 

list. Njihova naloga je bila izvesti tri eksperimente doma, jih opazovati, zapisati svoja 

opažanja, rezultate in odgovoriti na vprašanja. Čas, ki so ga imeli na voljo za izvedbo te 

domače naloge, je bil teden dni. Eksperimenti, ki so jih morali učenci izvesti doma, sem 

poimenovala »Kdo se boji in kdo plava«, »Magično mleko« in »Trda in mehka voda«. 

Pri prvem eksperimentu »Kdo se boji in kdo plava« so učenci potrebovali visok steklen 

kozarec, olje, vodovodno vodo, detergent in črni poper. Njihova naloga je bila, da so v visok 

steklen kozarec nalili 1 dL vode in nato dodali ščepec črnega popra. Svoja opažanja so morali 

zapisovati na delovni list. Kasneje so morali dodati malo detergenta. Zopet je bilo potrebno 

dogajanje opazovati. Nato so v kozarec vlili malo olja (Kemijska delavnica, 2013). Pri izvedbi 

eksperimenta učenci ugotovijo, da črni poper plava na vodi, ko dodamo detergent, se poper 

umakne na rob kozarca, detergent se usede na dno, ko pa dodamo olje, ta plava na vodi. 
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Eksperiment sem razložila v šoli, in sicer, da črni poper plava na vodi zaradi površinske 

napetosti. Zaradi dodanega detergenta se je površinska napetost zmanjšala, saj so se pretrgale 

van der Waalsove vezi in tako pomaknile poper k robu kozarca, detergent pa se je usedel na 

dno, ker ima večjo gostoto kot voda. Olje plava na vodi, ker ima manjšo gostoto kot voda. Pri 

eksperimentiranju učenci razvijajo laboratorijske spretnosti, učijo se kritičnega sklepanja in 

pravilnega podajanja rezultatov, spoznajo lastnost vode, olja in detergenta, razumejo pojav 

površinske napetosti in prepoznajo in utrdijo pojem gostota (Surface tension, 2013), (Laundry 

detergent, 2013), (Water, 2013), (Density, 2013). 

Za drugi eksperiment »Magično mleko« so učenci potrebovali globok krožnik, vatirano 

palčko, mleko, barvila za živila in detergent. Njihova naloga je bila, da so v globok krožnik 

nalili 2 dL mleka. V mleko so morali poljubno nakapati pet kapljic različnih barvil za živila 

na različna mesta in nato vatirano palčko, ki so jo predhodno pomočili v detergent, potopiti v 

mleko. Učenci morajo z vatirano palčko krožiti po mleku in opazovati dogajanje. Barvila 

ostanejo na mestu, kamor smo jih nakapljali. Ko v mleko pomočimo vatirano palčko, na kateri 

je detergent, začnejo barvila spreminjati svoje položaje, in sicer tako, da se odmikajo 

detergentu (Kemija v gospodinjstvu, 2011). Razlago eksperimenta sem podala pri pouku, ko 

smo eksperiment še enkrat ponovili. Ob dodatku detergenta se barvila za živila premikajo, ker 

smo pretrgali van der Waalsove vezi, ki omogočajo površinsko napetost. Tako so se molekule 

proteinov in maščob, ki so v mleku začele gibati, s tem pa tudi barvila, ki so jih učenci 

nakapali vanj. Učitelj ta eksperiment uvrsti v učni načrt v vsebinski sklop Kisikova družina 

organskih spojin. Učenci spoznajo lastnosti detergenta, sestavo maščob, njihove lastnosti, 

uporabo in pomen za živa bitja, znajo opredeliti maščobe kot estre maščobnih kislin in 

glicerola, razumejo pojav površinska napetost (Surface tension, 2013), (Laundry detergent, 

2013), (Water, 2013), (Density, 2013), (Milk, 2013). 

Zadnji, tretji eksperiment se je imenoval »Trda in mehka voda«. Učenci so potrebovali tri 

manjše ozke kozarce, morsko sol, tekoče milo in ravnilo. Njihova naloga je bila, da so 

označili vse kozarce (1. kozarec, 2. kozarec in 3. kozarec). V prvi kozarec so učenci nalili 1 

dL vodovodne vode. V drugi kozarec so učenci nalili 1 dL vodovodne vode in ji dodali dve 

veliki žlici kuhinjske soli. Mešali so toliko časa, dokler niso dobili raztopine. Tako so dobili 

vodo, v kateri so bile raztopljene soli, v največji meri natrijev klorid, ki so ga pridobili s 

kuhinjsko soljo. V tretji kozarec so učenci nalili 1 dL vodovodne vode, ki so jo na ognju 

segrevali do vrelišča in se tako znebili v njej raztopljenih soli. V vsak kozarec so morali 

dodati enako količino tekočega mila. Vse raztopine so z veliko žlico enako intenzivno mešali 

dve minuti (Trdota vode, 2013). Njihova naloga je bila, da so pomerili višino nastale pene in 
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jo med seboj primerjali. Svoja opažanja pri izvedbi eksperimenta so zapisovali na delovni list. 

Rezultati so pokazali, da je v vodovodni vodi, kateri smo dodali kuhinjsko sol, višina nastale 

pene najmanjša, v vodovodni vodi, kjer nismo dodali ničesar, je srednja višina nastale pene, v 

vodovodni vodi, katero smo prekuhali, pa je največ nastale pene. Pri pouku sem razložila, da 

ima najtrša voda najmanj pene (vodovodna voda z dodatkom kuhinjske soli), saj so v njej 

raztopljene soli, ki povzročajo trdoto vode, npr. kalcijev hidrogenkarbonat, vsebuje pa tudi 

natrijev klorid. Najmehkejša voda ima največ pene (prekuhana vodovodna voda), saj v njej ni 

nobenih soli. Določili smo tudi spremenljivke: neodvisna je sestava vode, odvisna pa višina 

nastale pene in pa konstante, to so prostornina vode, količina tekočega mila, čas in intenziteta 

mešanja in širina kozarca. Za učitelje je pomembno, da eksperiment uvrstijo v učni  načrt, v 

vsebinski sklop Snovi. Učenci spoznajo pojem trdota vode, razumejo pomen mehčanja vode, 

razumejo povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice, razlikujejo med različnimi viri 

vode, poznajo in razumejo pojma topnost in raztopina ter spoznajo dejavnike, ki vplivajo na 

hitrost raztapljanja snovi (Water Hardness, 2013), (Vodarstvo in komunalno inženirstvo, 

2013), (Solubility, 2013), (Laundry detergent, 2013). 

Učenci so v dogovorjenem času prinesli rešene delovne liste v šolo, katere sem tudi pobrala in 

pregledala. Sledila je učna ura, ki sem jo izvedla tako, da smo obravnavali učno vsebino, ki so 

jo sami že spoznali z eksperimentalnim delom doma. Ko so izvajali eksperimente doma, 

nekateri učenci niso poznali vzrokov in kemijske vsebine poteka eksperimenta ali znali 

povezati eksperiment z učno vsebino. To sem naredila jaz, in sicer tako, da smo hkrati 

ponovili eksperimente, ki so jih sami izvajali doma, in jih navezali na učno vsebino pri 

predmetu kemije. Tako smo predelali učno vsebino, ki je bila navedena v učnem načrtu, hkrati 

pa jo povezali z vsakdanjimi izkušnjami in eksperimentiranjem doma. 

Nato je sledil še zadnji, tretji vprašalnik »Izvedba učne ure«, za katerega so bila enaka 

navodila izpolnjevanja kot za prejšnja vprašalnika. 
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6 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

6.1 MOTIVIRANOST UČENCEV 

 

Značilnosti motiviranega vedenja so povečana energija, vztrajnost pri izvajanju neke 

dejavnosti, intenzivnost in učinkovitost, usmerjenost k cilju, vpliv njegovih posledic 

(Lamovec, 1986). Menim, da ima več kot polovica učencev te značilnosti, ki imajo pozitiven 

vpliv na učenje kemije. Graf 1 prikazuje motivacijo na različnih področjih. Iz Grafa 1 je 

razvidno, da učenci dosegajo najvišje rezultate na področjih: atribucija-uspeh-trud, cilj-

pridobiti znanje, pomembnost in atribucija-neuspeh-trud. Najnižje rezultate pa učenci 

dosegajo na področjih: atribucija-uspeh-vzrok neznan, cilj-ustvariti vtis, cilj-biti boljši od 

drugih, atribucija-neuspeh-sposobnosti, atribucija-neuspeh-vzrok neznan, atribucija-neuspeh-

smola.  

 

 

Graf 1. Motiviranost učencev pri kemiji. 
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Najprej se bom osredotočila na vprašanja, ki so zavzemala področje »Interes« (M = 3,12; SD 

= 0,44), saj se mi zdijo izrednega pomena za ugotovitev odnosa in motivacije pri učenju 

kemije. Menim, da je učenčev interes za učenje kemije pri vsakem učencu drugačen. Toda 

glede na rezultate, ki prikazujejo, da ima več kot polovica učencev nek osebni interes za 

učenje kemije, se mi to zdi zelo pozitivna informacija, saj je interes učenčevo osebno 

zanimanje za določene vsebine ali področja, ki izhajajo iz značilnosti njihove narave ter 

učenca miselno in čustveno zadovoljujejo. Učenčev interes lahko pritegnejo tako učne 

vsebine, kot tudi metode učenja oz. metode predavanja učnih vsebin s strani učitelja 

(Juriševič, 2012). Interes lahko uvrščamo med notranjo motivacijo. »Je neke vrste 

psihološkega vzburjenja, ki vključuje usmerjeno pozornost, povečano kognitivno delovanje, 

vztrajanje in čustveno vpletenost« (Juriševič, 2012, str. 25). Ločimo med dvema vrstama 

interesov, med individualnimi, ki predstavljajo popolno predanost posameznika za določeno 

situacijo, in situacijskimi interesi, ki pa so odvisni od trenutnega zunanjega dogodka in so bolj 

površinske narave. Primer situacijskega interesa je motivirajoča situacija za posameznika, to 

je lahko dobra razlaga učitelja, zanimiva snov, zanimive naloge, zanimivi eksperimenti. 

Individualni interes, ki že obstaja, se lahko z motivacijskimi spodbudami še bolj okrepi in s 

tem pripomore k še večji motiviranosti. S tem je učenec še bolj zainteresiran za učenje snovi, 

poglobitve in razumevanja. Če učenca zanima in mu je nekaj všeč, njegov interes pripomore k 

motiviranosti učenja, razumevanju, kakovosti znanja (Juriševič, 2012).  

Področji »Atribucija-uspeh-trud« (M = 3,92; SD = 0,64) in »Atribucija-neuspeh-trud« (M 

= 4,10, SD = 0,59) sta področji, ki zavzemata pojem atribucije, kateri spada med motivacijske 

ojačevalce. Atribucije so razlogi, s katerimi učenec pojasnjuje svojo učno uspešnost in 

neuspešnost (Juriševič, 2012). Pri področju »atribucija-uspeh-trud« učenec svojo uspešnost 

razlaga s trudom (ker sem marljiv, delaven, prizadeven, se dovolj učim, delam domače 

naloge). Pri področju »atribucija-neuspeh-trud pa učenec razlaga svoj neuspeh tako, da se ni 

dovolj trudil, učil, ni bil dovolj prizadeven.  

Vprašanja, ki so zavzemala področje »Cilj-pridobiti znanje« (M = 4,38; SD = 0,57) so 

učenci svojo učno uspešnost in motiviranost za učenje kemije razlagali tako, da učno vsebino, 

ki se jo učijo, tudi razumejo. Učne vsebine se ne učijo na pamet, vendar z razumevanjem, 

smislom in razmišljanjem, da jo lahko kadarkoli uporabijo v vsakdanjih situacijah življenja. 

Vprašanje, ki je zavzemalo področje »Pomembnosti« (M = 4,07; SD = 0,61) učenci razlagajo 

kot lepe ocene pri predmetu kemije in da so pri tem predmetu pridni, želijo dosegati določene 

cilje pri učenju, dobro izvajati domače naloge, biti dobri pri predmetu. Na odločitev za učenje 

in na učni proces pomembno vplivata dva elementa: pričakovanje uspeha in način, kako 
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učenec vrednoti kakšno učno nalogo ali dejavnost (Juriševič, 2006). Pomembno je, da kot 

učitelji spodbujamo to področje pomembnosti tako, da morajo učenci izvajati šolske naloge, 

ki so učencem koristne, smiselne, osebno ustrezne in ki jih omogočajo, da se poistovetijo z 

njihovo vsebino (Juriševič, 2006).  

Najnižje vrednosti pri izpolnjevanju anket pa so dosegla področja »Atribucija-uspeh-vzrok 

neznan«, »Cilj-ustvariti vtis«, »Cilj-biti boljši od drugih«, »Atribucija-neuspeh-

sposobnosti«, »Atribucija-neuspeh-vzrok neznan« in »Atribucija-neuspeh-smola«. 

Vprašanja, ki so zavzemala področje »Atribucija-uspeh-vzrok neznan« (M = 2,55; SD = 

0,72), so zavzemala najnižje vrednosti, saj so prikazovala primere, ko učenci ne vedo, zakaj 

so doživeli uspeh (uspešen sem, a ne vem, zakaj). Iz tega sklepamo, da učenci vedno vedo , 

zakaj so uspešni (zato, ker učno vsebino razumejo, so se jo naučili, so dejavni pri pouku, 

delajo domače naloge). Iz tega sklepamo, da so učenci vedno odgovorni za svoje rezultate. Če 

so rezultati – ocene pozitivni, so se učenci trudili in bili aktivni pri pouku, če so rezultati – 

ocene negativni, se učenci niso dovolj trudili in bili manj aktivni pri predmetu.  

Vprašanja, ki so zavzemala področja »Cilj-ustvariti vtis« (M = 2,77; SD = 0,74) in »Cilj-biti 

boljši od drugih« (M = 2,68; SD = 0,87) so zavzemala nizke rezultate, saj učencem ni 

pomembno ustvariti nekega vtisa (na učitelja, sošolce, druge delavce šole) in ne želijo biti 

boljši od drugih, ni prisotno močno tekmovanje, zavist in želje biti boljši od drugih sošolcev. 

Ker je to področje dosegalo zelo nizke rezultate, lahko sklepamo, da je učenec osredotočen na 

svoj oseben cilj. Cilj je dosežek, h kateremu je učenec naravnan zaradi določenih osebnih 

»pridobitev«, ki ga miselno in čustveno zadovoljujejo (Juriševič, 2012). Cilj je lahko znotraj 

posameznika (sreča, razumevanje, osebna integriteta), ločimo pa tudi med cilji, ki določajo 

razmerje med posameznikom in njegovim okoljem (individualnost, pripadnost, materialna 

blaginja).  

Vprašanja, ki so zavzemala področja »Atribucija-neuspeh-sposobnosti« (M = 2,48; SD = 

0,80), so zavzemala vprašanja, kjer so učenci odgovarjali, da se kemije težko učijo, niso 

sposobni razumevanja snovi, ker niso dovolj sposobni, pametni. Menim, da so ta vprašanja 

dosegla nizko vrednost zato, ker učenci menijo, da so sposobni doseči uspehe pri predmetu 

kemije, da se učno vsebino lahko naučijo, si jo lahko prestavljajo in so sposobni dobiti 

pozitivne ocene pri testu in ustnih spraševanjih. Menim, da so ta vprašanja povezana s 

samopodobo učencev. Samopodoba je učenčeva zaznava lastne kompetentnosti na področju 

učenja in učne uspešnosti (Juriševič, 2012). »Samopodoba je organizirana celota lastnosti, 

potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin« (Kobal Grum in Musek, 

2009, str. 248). Samopodoba je kognitivna shema, ki vključuje sodbe, prepričanja, mnenja, 
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pojmovanja, sodbe, ocene in stališča posameznika samega do sebe (Kobal Grum in Musek, 

2009). 

Vprašanja, ki so zavzemala področja »Atribucija-neuspeh-vzrok neznan« (M = 2,58; SD = 

0,77) in »Atribucija-neuspeh-smola« (M = 2,53; SD = 0,82), so prikazovala vprašanja, na 

katera so učenci odgovarjali, da ne vedo, zakaj niso bili uspešni pri predmetu kemije. Menim, 

da je dobro, da so ta vprašanja zavzela nizke vrednosti, saj s tem dokažemo, da učenci vedno 

vedo, zakaj so dosegli neuspeh oziroma uspeh.  

 

6.2 UČNI PRISTOPI UČENCEV PRI UČENJU KEMIJE 

 

Področje »Učna preferenca« je besedno ali predstavno učenje in zavzema prvo in drugo 

vprašanje. S pomočjo prvega vprašanja sem želela ugotoviti, kdaj se učenci raje učijo kemijo. 

Tako je bil namen s pomočjo rezultatov vprašalnika ugotoviti, ali se učenci raje učijo kemijo 

tako, da je učna vsebina napisana v obliki besedila, ali pa, ko je učna vsebina napisana v 

obliki shem, slik ali modelov. Iz rezultatov, prikazanih v Grafu 2, ugotovim, da je velik del 

učencev visoko ovrednotil odgovor, da takrat, ko je učna vsebina predstavljena v obliki shem, 

slik ali modelov (M = 3,81; SD = 1,13), in ne, ko je učna snov napisana v obliki besedila 

(M=3,54; SD=1,07). Sklepam lahko, da imajo učenci raje sheme, slike ali modele, saj je učna 

vsebina lažje predstavljiva, bolj zanimiva in zabavna. Tekst ni nakopičen z besedilom, je zelo 

zračen, povzame bistvo. Učenci si s pomočjo slik lažje predstavljajo, imajo vizualno 

predstavo učne vsebine. Z modeli lahko sami oblikujejo in izdelujejo, s tem pa spodbujajo 

razumevanje in aktivno učenje. Dober učitelj učencev ne poučuje samo na kognitivni ravni 

(spodbujanje učenja z razumevanjem), ampak tudi motivacijsko (vrednotenje učenja za 

uporabo za življenje izven šole). Pomembno je, da učitelj usmerja učence in jim predstavlja 

vrednote učenja. Učitelj jih podpira z modeliranjem (svoja občutja, pogledi, doživljanje), 

vodenjem (spodbude, povratne informacije, navodila) in podpiranjem (učne metode, učni cilji 

in pričakovanja) (Juriševič, 2012).   
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Graf 2. Kdaj se učenci raje učijo kemijo? 

 

Namen je bil ugotoviti, kako učenci raje odgovarjajo na vprašanja pri kemiji. Ali imajo raje 

način, da na vprašanja odgovarjajo tako, da napišejo svoj odgovor, ali tako, da na glas povejo 

svoj odgovor, ali pa da svoj odgovor narišejo v obliki shem ali slik. Iz Grafa 3 je razvidno, da 

je najvišje ovrednoten odgovor tako, da učenec napiše svoj odgovor (M=3,85; SD=1,05). Za 

njim so učenci najvišje ovrednotili odgovor tako, da učenec na glas pove svoj odgovor 

(M=3,35; SD=1,20), z najmanj točkami pa je bil ovrednoten odgovor tako, da učenec nariše 

svoj odgovor v obliki sheme ali slike (M = 3,12; SD = 1,18). Menim, da so rezultati takšni, 

ker je učencem najlažje na nalogo odgovoriti z odgovorom, saj ne potrebujejo nekega 

razumevanja, abstraktnega mišljenja in predstavljanja snovi. Ko pa je potrebno odgovor 

zapisati v obliki shem ali slik, se pojavljajo višje kognitivne stopnje znanja, česar pa vsi 

učenci ne dosegajo oziroma na tak način ne znajo odgovoriti. Menim, da je iz tega odgovora 

razvidno, da so učencem priljubljene nižje kognitivne stopnje, saj za take odgovore 

potrebujejo manj truda. 
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Graf 3. Kako učenci raje odgovarjajo na naloge? 

 

Področje »Socialni kontekst« zavzema aktivnosti, kot so sodelovalna aktivnost, aktivnost v 

paru ali individualna aktivnost. Zanimalo me je, kdaj so učenci raje aktivni pri kemiji. Želela 

sem raziskati področje socialnega konteksta in ugotoviti, katere aktivnosti izvajanja pouka 

imajo učenci najraje: ali ko delajo skupaj s sošolci v skupini ali ko delajo sami ali pa, ko 

delajo v paru s sošolcem. Učenci so najvišje ovrednotili odgovora, ko delajo s sošolci v 

skupini (M = 3,85; SD = 1,05) in ko delajo v paru s sošolcem (M = 3,85; SD = 0,78). Najmanj 

točkovno ovrednoten odgovor je bil, ko učenci delajo sami (M = 3,35; SD = 1,32). Iz Grafa 4 

razberemo, da so učenci enako zainteresirani za delo v skupini in delo v paru. Iz tega 

sklepamo, da so učenci nagnjeni k socialnemu odnosu med seboj, sodelovanju, da se med 

seboj radi družijo, si pomagajo in sodelujejo. Radi se družijo med seboj, so aktivni in v 

medsebojnih stikih.  
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Graf 4. Kdaj so učenci raje aktivni pri kemiji? 

 

Z vprašalnikom sem nameravala ugotoviti, ali učenci radi sprašujejo in odgovarjajo na 

vprašanja pri kemiji. Želela sem ugotoviti, ali so učenci radi aktivni pri predmetu kemije in ali 

jih predmet zanima. Tako so učenci na moje vprašanje, ali radi sprašujejo in odgovarjajo na 

vprašanja pri kemiji, odgovarjali pozitivno (M = 3,00; SD = 1,13). To pomeni polovica 

učencev pri kemiji rada sprašuje in odgovarja na vprašanja. Iz tega lahko sklepamo, da se jim 

zdi kemija zanimiva, ne predstavlja jim neke ovire, pri tem predmetu so radi aktivni. Menim, 

da je to, da polovica učencev rada sprašuje in odgovarja na vprašanja pri kemiji, dobra 

lastnost. Iz tega lahko sklepamo, da jih kemija zanima in predstavlja nek izziv. Vzrok, da 

učenci radi postavljajo in odgovarjajo na vprašanja pri kemiji, je tudi odnos učitelja, saj se ta 

ne sme negativno, pesimistično in z zaničevanjem odzivati na vprašanja in odgovore učencev. 

Pri vsakem vprašanju in odgovoru se lahko učitelj kaj nauči iz tega, ugotovi svoje napake, 

vpraša se, kaj bi lahko učencem podrobneje, česa ne razumejo in kaj je za njih zahtevno. 

»Bolj motivirani učenci namreč v učnih situacijah uporabljajo višje in kompleksnejše 

spoznavne procese in se zato tudi več in bolj kakovostno nekaj naučijo kot manj motivirani 

učenci« (Jetton in Alexander, 2001, v Puklek Levpušček, Zupančič, 2009, str. 42). Če ima 

učenec nizko motivacijo, ni pripravljen sodelovati pri pouku, se učiti učno snov, ima nizko 

prizadevnost, se ne trudi, hitro preneha z učenjem, ne dela domačih nalog, ne vztraja pri 

izdelavi nalog, hitro obupa (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
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Z vprašalnikom sem želela dobiti vpogled v situacijo učencev, kdaj raje 

sprašujejo/odgovarjajo na vprašanja pri kemiji, bodisi je to takrat, ko se učitelj hkrati ukvarja 

z vsemi učenci v razredu, ali pa, ko se učitelj posveti manjši skupini učencev v razredu, med 

katerimi je tudi učenec sam. Iz Grafa 5 lahko razberem, da je večina učencev najvišje 

ovrednotila odgovor »Kadar se učitelj posveti manjši skupini učencev v razredu, med katerimi 

je tudi učenec sam« (M = 3,81; SD = 0,75). Izredno nizko število točk pa je dobil odgovor 

»Ko se učitelj hkrati ukvarja z vsemi učenci v razredu« (M = 3,27; SD = 1,22). Iz tega lahko 

sklepamo, da imajo učenci raje delo v manjši skupini, pozornost in prizadevanje učitelja za 

njihovo razumevanje in znanje, kot pa da se učitelj ukvarja z vsemi učenci v razredu hkrati. 

Takrat učitelj ne more biti pozoren na sprejemanje snovi vseh učencev in upoštevati potrebe 

vsakega učenca posebej. Učitelj zelo težko prilagodi učno snov vsem učencem, torej tako zelo 

dobrim kot učencem s šibkim znanjem. Zato imajo učenci raje, da se učitelj posveti 

posameznikom in jim tako lahko razloži snov, katere ne razumejo, jih posluša, spodbuja. 

Pomembno je, da je učitelj fleksibilen in poučevanje prilagaja individualnim in skupinskim 

razlikam med učenci (Juriševič, 2012). 

 

 

Graf 5. Kdaj učenci raje sprašujejo/odgovarjajo na vprašanja pri kemiji? 
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Namen je bil ugotoviti, ali so učenci mnenja, da obvladajo kemijo. To lahko povežemo s 

samopodobo in ugotavljamo, kakšno mnenje imajo o sebi ter kakšna je njihova samozavest in 

samopodoba. Učenci so na to zastavljeno vprašanje odgovarjali povprečno (M = 2,73; SD = 

0,92). Iz teh rezultatov razberemo, da več kot polovica učencev meni, da ne obvladajo kemije, 

zato lahko sklepamo, da imajo učenci zelo nizko samopodobo. Menim, da bi se vsi učitelji 

morali posvetiti učenčevi samopodobi, jih spodbujati in jim vlivati samozavest. Samozavest bi 

učenci pridobili  s tem, da bi skupaj z učiteljem izvajali čim več eksperimentov, pogovorov in 

nalog. Z več znanja in izkušnjami bi si učenci pridobili več pozitivnih izkušenj, s tem pa 

boljšo samopodobo. 

Pri področju, kjer so vprašanja zavzemala tip učnih nalog – zaprt, odprt, produkt, proces, 

deklarativen, proceduralen – je bil moj namen ugotoviti, kakšne naloge imajo učenci raje pri 

kemiji. Ali so to naloge, pri katerih je pomemben končni rezultat in pri katerih učitelja bolj 

zanima sam rezultat kot pa postopek, ki je učenca pripeljal do tega rezultata, ali pa je 

pomemben postopek reševanja – ko se učenec pogovarja in razvija lastne ideje, in ko učitelja 

bolj zanima, kako je učenec prišel do rezultata kot pa sam rezultat. Tako so učenci najvišje 

ovrednotili odgovor, ki vsebuje naloge, pri katerih je pomemben postopek reševanja – »Ko se 

pogovarjaš in razvijaš lastne ideje in ko učitelja bolj zanima, kako si prišel do rezultata, kot pa 

sam rezultat« (M = 3,58; SD = 1,17). Nižje pa so učenci ovrednoti odgovor, da imajo pri 

kemiji raje naloge, pri katerih je pomemben končni rezultat in pri katerih učitelja bolj zanima 

sam rezultat kot pa postopek, ki te je do tega rezultata pripeljal (M = 2,96; SD = 1,04). Iz tega 

sklepamo, da so učenci nagnjeni k inovativnostmi, projektnem delu, raziskovanju. Nam, 

učiteljem s zdi prav, da spodbujamo iniciativo, raziskovanje, mišljenje in razvijanje lastnih 

idej učencev. S tem bomo spodbujali in mogoče navduševali učence za nadaljnje 

izobraževanje iz kemije.  
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Graf 6. Kakšne naloge imajo učenci raje? 

 

Moj namen je bil ugotoviti, kakšne naloge imajo učenci raje, ali so to zaprte ali odprte naloge. 

Zaprte naloge predstavljajo naloge, ko ima problem eno samo ali pa točno omejeno število 

rešitev ali ko je treba presoditi, ali je odgovor pravilen ali napačen, ali ko je potrebno nekaj 

narediti po točno določenem postopku. Odprte naloge so  naloge takega tipa, ko ima problem 

več možnih pravilnih rešitev ter obstaja več različnih postopkov, ki vodijo k tem rešitvam. Iz 

grafa razberemo, da je večji odstotek učencev odgovorilo »Odprte naloge« – ko ima problem 

več možnih pravilnih rešitev ter obstaja več različnih postopkov, ki vodijo k tem rešitvam, kot 

npr. »Opiši, kako bi v šolskem laboratoriju pridobil kisik« (M = 3,65; SD = 1,16). Manj 

učencev je izbralo odgovor zaprte naloge – ko ima problem eno samo ali točno omejeno 

število rešitev, kot npr. »Zapiši enačbo pridobivanja kisika pri razpadu vodikovega 

peroksida«, ali ko je treba presoditi, ali je odgovor pravilen ali napačen, ali ko je potrebno 

nekaj narediti po točno določenem postopku (M = 3,04; SD = 1,00). Spodbudno je, da so 

učenci bolje ovrednotili odgovor odprte naloge, saj jim kot učitelji s tem damo možnost 

razmišljanja, samoiniciative, sklepanja. S tem spodbujamo prosto pot razmišljanja, 

odgovarjanje na vprašanja s pomočjo izkušenj, ki so jih pridobili iz vsakdanjega življenja ali s 

pomočjo eksperimentov.  
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Graf 7. Ali učenci raje rešujejo zaprte ali odprte naloge? 

 

Namen je bil ugotoviti, ali imajo učenci raje naloge, pri katerih se je potrebno naučiti dejstev 

in podatkov, ali pa imajo raje naloge, pri katerih se je potrebno naučiti, kdaj in kako znanje 

uporabiti. Tako so učenci bolj pogosto in višje vrednotili odgovor, da imajo raje naloge, pri 

katerih se je potrebno naučiti, kdaj in kako znanje uporabiti (M = 3,69; SD = 0,93). Manj 

odstotkov pa je dosegel odgovor naloge, pri katerih se je potrebno naučiti dejstev in podatkov 

(M = 2,92; SD = 1,06). Rezultati pri tem vprašanju se mi zdijo izrednega pomena. Dobro je, 

da so učenci bolj navdušeni nad tem, da se je potrebno naučiti, kdaj in kako znanje uporabiti, 

saj to prispeva k boljšemu razumevanju, razumnem učenju in razumevanju snovi. Če učenci 

razumejo, kje znanje uporabiti, jih to lahko motivira k učenju kemije in razumejo, da je 

kemija pomemben predmet, ki se uporablja povsod v življenju, in da znanje kemije tudi 

potrebujemo za življenje. 
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Graf 8. Kakšne naloge imajo učenci raje? 

 

Želela sem preučiti področja, ki so zavzemala motivacijo o izvajanju eksperimentov. Cilj, ki 

sem ga želela doseči, je bil ugotoviti, ali učenci pri pouku kemije izvajajo eksperimente (M = 

3,35; SD = 1,16). Iz rezultatov pri izvedbi vprašalnika sklepam, da so učenci pri pouku 

aktivni in da izvajajo eksperimente. Menim, da je to dobro za njihovo razumevanje, 

motivacijo za učenje kemije in razvijanje ročnih spretnosti za izvajanje eksperimentov.  

Zanimalo me je, ali se učenci raje učijo kemijo, če izvajajo eksperimente. Ugotovim, da se 

velika večina učencev raje uči kemijo, če izvajajo eksperimente (M = 3,96; SD = 1,28). S tem 

ko učitelj izvaja eksperimente, učenci dobijo razumljivo, vidno predstavo o kemiji. Snov 

kemije si lahko predstavljajo, jo razumejo. Vsekakor pa jih izvajanje eksperimentov motivira 

pri učenju kemije. Iz tega sklepamo, da bolj ko učitelj ali učenci izvajajo eksperimente, raje se 

bodo učenci kemijo učili, bili pri tem predmetu uspešnejši in bolj zainteresirani za učenje, 

raziskovanje, branje in nadaljevanje šolanja s področja kemije.  

Cilj, ki sem ga želela ugotoviti, je, ali se učenci kemijo lažje učijo, če izvajajo eksperimente. 

Skoraj vsi učenci so odgovorili, da se je kemijo lažje učiti, če izvajajo eksperimente (M = 

4,23; SD = 0,95). Ko izvajajo eksperimente, si snov kemije lažje zapomnijo, si jo 

predstavljajo, dobivajo izkušnje, zanimivi in zabavni eksperimenti pa jih motivirajo k učenju 

tudi težje snovi. Tako smo potrdili, da se učenci kemijo lažje učijo, če učitelji izvajajo 
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eksperimente. Na podlagi tega je pomembno, da učitelji pogostokrat izvajajo eksperimente, 

jih vključujejo v učne ure. 

Moj namen je bil ugotoviti, ali si učenci sami želijo izvajati eksperimente. Učencem je to 

zanimivo, saj so ob tem sami aktivni (M = 3,69; SD = 1,16). Ni jim potrebno sedeti v klopi in 

poslušati učitelja pri frontalni razlagi. Sami pridobivajo izkušnje (vonjajo, otipljejo), 

pridobivajo ročne spretnosti. Taka oblika pouka jim je bolj zanimiva, snov si tako tudi lažje 

zapomnijo, predstavljajo in se lažje učijo.  

Iz Grafa 9 lahko sklepamo, da učenci radi eksperimentirajo. Kemija jim je bolj zanimiva, 

zabavna in interesantna. Želijo biti aktivni pri pouku, raziskovati, razmišljati. Kot učitelji si 

moramo prizadevati k taki obliki poučevanja, saj je izredno pomembno, da so učenci 

pozitivno motivirani za učenje.   

 

 

Graf 9. Ali učenci radi izvajajo eksperimente? 
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6.3 EKSPERIMENTIRANJE DOMA 

 

Ugotovila sem, da so vsi učenci izvedli eksperimente doma. Nekateri učenci so se med seboj 

dogovorili in eksperimente izvedli v paru, ali skupini po tri ali štiri učence. Tu se zopet vidi 

vpliv socialnega stika, saj se učenci radi družijo med seboj, si pomagajo in sodelujejo.  

Namen izvedbe eksperimentov doma je bil ugotoviti, ali učenci lažje razumejo učno vsebino 

pri pouku kemije, so bolj motivirani za učenje kemije in se jim kemija zdi bolj zanimiva. 

Učno vsebino pri pouku sem želela z eksperimenti povezati tako, da bi jo učenci na 

enostaven, razumljiv in predstavljiv način osvojili. Namen je bil, da učenci znajo učno snov 

sami na podlagi svojih izkušenj razložiti in jo uporabiti v vsakdanjem življenju. Hipoteza, ki 

sem si ga zastavila z izvedbo eksperimentiranja doma, bom dokazala ali ovrgla po izvedbi 

vprašalnika »Izvedba učne ure«, saj bom le tako lahko ugotovila, kakšen odziv je imelo 

eksperimentiranje doma. Zato sem na koncu ure razdelila še zadnji vprašalnik z naslovom 

»Izvedba učne ure« in tako z njim ugotavljala, kako so eksperimenti vplivali na njihovo 

razumevanje, motivacijo in zanimivost kemije.  

 

6.4 IZVEDBA UČNE URE PO EKSPERIMENTIRANJU DOMA 

 

Skušala sem ugotoviti, kako je bila učencem všeč učna ura, ki sem jo izvedla v razredu po 

izvedeni domači nalogi, pri kateri so učenci doma izvajali eksperimente. Pri učni uri smo 

izvedli eksperimente, ki so jih učenci predhodno izvedli doma, in jih povezali z učno snovjo 

pri kemiji. Ugotovila sem, da so bili učenci z izvedbo učne ure zadovoljni (M = 3,52; SD = 

0,39). S pomočjo Grafa 10 sem ugotovila, da se je učencem pouk kemije zdel prijeten (M = 

4,04; SD = 0,87). Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da se jim je taka ura zdela zabavna (M 

= 4,31; SD = 0,84) in da so učenci dobro razumeli, kar so se učili pri uri kemije (M = 4,12; 

SD = 0,77).  
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Graf 10. Uspešnost izvedbe učne ure. 

 

Iz Grafa 10 sem ugotovila, da so bili učenci pri uri zbrani (M = 3,73; SD = 0,78), pouk se jim 
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eksperimentov doma (M = 3,81; SD = 1,13), učenci so učno vsebino pri uri kemije bolj 

razumeli zaradi izvedbe eksperimentov (M = 3,77; SD = 0,82). Iz teh rezultatov lahko 

sklepamo, da so učenci pozitivno motivirani, navdušeni in zainteresirani za izvajanje 

eksperimentov tako doma, kot v šoli. Glede na odgovore, ki smo jih dobili pri vprašalniku, 

lahko trdim, da eksperimentiranje doma ali v šoli pozitivno vpliva na učence. Učenci so bolj 

zbrani, pouk se jim zdi bolj zanimiv, pri pouku bolj sodelujejo, razumejo učno snov. Učenci 

so na vprašanja, ki so zavzemala eksperimentiranje doma, odgovarjali pozitivno, in sicer da 

jim je eksperimentiranje doma pomagalo pri boljšem razumevanju učne ure, učna vsebina je 

za njih bolj razumljiva. Menim, da zaradi tega, ker so eksperimente večkrat videli, ponovili, 

obravnavali, ni bilo toliko novih informacij, učno snov pa so se naučili na podlagi izvedbe 
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eksperimentov in so si jo tako lažje predstavljali in jo razumeli. Učno vsebino so lahko 

povezali z vsakdanjim življenjem. 

Iz Grafa 10 sem ugotovila, da so bili učenci najmanj zainteresirani za poglabljanje v 

podrobnosti učne vsebine pri kemiji, ki smo jo obravnavali to šolsko uro (M = 2,58; SD = 

1,24). Ugotovila sem tudi, da je malo učencev, ki se zaradi izvedbe eksperimentov doma 

kemijo raje učijo (M = 2,73; SD = 1,15). Menim, da do tega prihaja, ker učenci še vedno niso 

motivirani dovolj, da bi se sami od sebe, za svoj lastni interes, zabavo in veselje lotili 

preučevanja, učenja in raziskovanja pri predmetu kemije. Zato je naloga učiteljev, da jih čim 

boj motiviramo z zanimivimi, atraktivnimi eksperimenti, ki se navezujejo na učno vsebino in 

vsakdanje življenje in jih tako še bolj motiviramo za kemijo.  

Iz rezultatov sem razbrala, da se učencem obravnava učne snovi pri današnji uri ni zdela 

zahtevna (M = 2,38; SD = 0,94). Menim, da je vzrok predhodno eksperimentiranje doma in 

eksperimentiranje v šoli, kar je učencem omogočilo lažje razumevanje učne snovi. Učenci so 

eksperimente večkrat videli, so si jih bolj predstavljali, jih preučili skupaj z učiteljem in 

povezali z učno snovjo. Zato snov ni bila tako zahtevna, vendar je bila zabavna, zanimiva, 

motivirajoča in spodbudna za učenje in razumevanje učne snovi pri predmetu kemije.  

Menim, da so na trditev »Danes sem dobro razumel/a, kar smo se učili pri uri kemije« učenci 

odgovarjali z visokim povprečnim rezultatom zato, ker smo pri šolski uri obravnavali 

eksperimente, ki so jih učenci izvedli predhodno doma in so jih pri šolski uri že poznali. Tako 

so jih lahko še enkrat videli, ponovili, bolj razumeli in jih skupaj z učiteljem povezali z učno 

vsebino kemije. Menim, da so vprašanje visoko vrednotili zato, ker so si lažje zapomnili 

eksperimente, učno vsebino, lažje so si predstavljali in razumeli vsebino, ker so večkrat videli 

eksperimente. Menim, da se je učencem pouk kemije zdel prijeten tudi zaradi tega, ker 

eksperimentov niso videli prvič, ampak so jih ponovili, ni bilo toliko snovi nakopičene, nove. 

Menim, da se jim je ura kemije zdela zabavna, ker so bili lahko med uro sproščeni, lahko so 

se zabavali s preverjanjem in ugotavljanjem, kaj so doma narobe in pravilno naredili, kako bi 

lahko eksperimente izboljšali, dobivali nove ideje za izvedbo eksperimentov. Menim, da so 

bile povprečne vrednosti rezultatov izredno visoke, iz česar lahko povzamemo in sklepamo, 

da s pomočjo eksperimentiranja doma in eksperimentiranja v šoli učence motiviramo k 

zabavni, prijetni šolski uri in dobremu razumevanju kemije. Menim, da je vse to pomembno 

za pozitivno motivacijo, ki pa vpliva na pozitivne ocene, samopodobo in spodbudo za učenje 

kemije.  
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Iz Grafa 11 (oštevilčene postavke so enake postavkam Grafa 10) je razvidno, da je vzorčna 

šolska ura učencem všeč, zdela se jim je prijetna, zabavna, veliko se je dogajalo, pouk je bil 

pester, učna snov jih pritegnila k sodelovanju, snov so razumeli, saj se jim ni zdela zahtevna, 

in so bili zbrani.  

 

Graf 11. Uspešnost izvedbe učne ure. 

 

Želela pa sem ugotoviti, ali so eksperimenti, ki so jih učenci izvajali doma, vplivali na 

izvedbo učne ure, razumevanje in motivacijo učencev pri pouku kemije. Graf 12 (oštevilčene 

postavke so enake postavkam Grafa 10) prikazuje, kako so učenci odgovarjali na vprašanja v 

zvezi z eksperimentiranjem doma. Ugotovila sem, da se je učencem ura kemije zdela  

zanimiva, zaradi izvedbe eksperimentov doma (M = 3,81; SD = 1,13) so učno vsebino pri uri 

kemije bolje razumeli, zaradi izvedbe eksperimentov doma (M=3,77; SD=0,82) se jim 

predmet zdel bolj zanimiv (M = 3,62; SD = 0,98) in bolj razumljiv (M = 3,54; SD = 0,86). Iz 

rezultatov sem razbrala, da se zaradi izvedbe eksperimentov doma učenci kemije ne učijo raje 

kot sicer (M = 2,73; SD = 1,15).  
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Graf 12. Eksperimentiranje doma. 
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8 SKLEP 
 

Zaključiti je mogoče, da so učenci pozitivno motivirani za pouk kemije. To sem ugotovila s 

pomočjo analize učne motivacije učencev. »Učna motivacija je psihološki proces, ki učenca 

spodbudi k učenju, ga pri učenju usmerja, določa intenzivnost učenja in učencu omogoči, da 

pri njem vztraja« (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 41). Zato je učna motivacija 

izrednega pomena za uspehe, ki jih učenci dosegajo pri pouku kemije. Vsak učenec ima svoje 

interese, spodbude, izzive in atribucije za učenje kemije. Če učenec pri učenju, reševanju 

nalog razmišlja pozitivno, spodbudno, obstaja večja verjetnost, da bo ostal motiviran in 

vztrajal pri učenju, kot pa učenec, ki meni, da ne zmore opraviti naloge, se snovi ne more 

naučiti, je ne razume. Učenci so bolj motivirani v učnih situacijah, ki jih že poznajo. Če 

učenci menijo, da so sposobni, da obvladajo učenje, in so prepričani, da jim bo zastavljeni cilj 

uspel doseči, so zaradi tega samozavestnejši in dejansko s tem tudi boljši in uspešnejši kot 

tisti učenci, ki o svojih sposobnostih učenja niso prepričani. Zato imamo učitelji izredno 

pomembno nalogo, da pri učencih spodbujamo motivacijo in jim pomagamo osmisliti učenje 

kemije. Glede na rezultate vprašanj, ki so jih učenci vrednotili pri vprašalnikih, menim, da se 

jim zdi učenje kemije smiselno. Učenci imajo neke vrednote, ki so tisto, kar učenec v 

povezavi z učenjem in učno uspešnostjo ceni oziroma spoštuje in je zanj osebno pomembno 

(Juriševič, 2012). Zato se učenci učijo z razumevanjem in za znanje, ki ga bodo še kdaj v 

življenju uporabili, in ne na pamet za ocene in zgolj zaradi prisile staršev. 

Učencem se učenje kemije zdi smiselno le takrat, ko vedo, za kaj se učijo, ko je potrebno 

učno vsebino razumeti, jo povezovati z vsakdanjim življenjem in tisto snovjo, ki vedo, da jo 

bodo še kdaj v življenju uporabljali. Ugotovila sem, da se učenci najraje učijo kemijo v paru 

ali skupini in tako, da je učitelj osredotočen na posameznike v razredu ali določene skupine in 

se posveti vsakemu učencu nekaj časa. Učenci se kemijo radi učijo s pomočjo shem, slik in 

modelov. Iz tega sklepam, da se jim zdi učna vsebina bolj predstavljiva, razumljiva in 

zanimiva. Na vprašanja pa raje odgovarjajo z odgovori, ki jih napišejo, in ne ustno ali v obliki 

slik in shem. Sklepam, da zaradi tega, ker se jim pisanje odgovora na vprašanje zdi 

enostavnejše, saj pri odgovarjanju s pomočjo slik in shem učenci potrebujejo višje kognitivne 

stopnje znanja učne snovi. Učenci imajo pozitiven odnos do predmeta kemije, predmet se jim 

zdi zanimiv, zabaven, prijeten, čeprav velika večina učencev meni, da kemije ne obvladajo. 

Učence najbolj motivirajo odprti tipi nalog.  
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Iz rezultatov lahko razberemo, da je eksperimentiranje doma pozitivno vplivalo na izvedbo 

učne ure. Menim, da je bila po večini učencev šolska ura dobro izvedena, razumljiva, 

zanimiva in motivirajoča. Ker so učenci doma eksperimente enkrat že izvajali, so tako pri 

pouku lažje sledili izvedbi le-te, lažje so sledili razlagi snovi in razumeli bistvo 

eksperimentov. Ko sem postavljala vprašanja, kaj se je dogajalo pri eksperimentih, so 

sodelovali prav vsi učenci, bili so izredno zainteresirani, motivirani. Vsak je povedal, kako je 

doma izvajal eksperimente, kakšne posebnosti so se jim zgodile. Če rezultati eksperimentov 

niso bili pravilni, smo se skupaj pogovorili, kaj so napačno naredili, kako bi lahko 

eksperimente izboljšali, katere sestavine, ki se jih lahko dobi doma, bi še lahko uporabili za 

izvajanje eksperimentov. Ko sem razlagala učno vsebino, so si učenci snov lažje predstavljali, 

jo razumeli, saj so si predstavljali na podlagi eksperimentov, ki so jih predhodno izvedli 

doma. Vse skupaj smo prenesli v vsakdanji svet, v vsakdanje izkušnje, ki jih vsi doživljamo. 

Primer: trdo vodo smo povezovali s pranjem perila v pralnem stroju, kaj je potrebno dodati 

vodi, ko peremo, kako se odstranjujejo maščobe ipd. Potrdim lahko, da učence učna vsebina 

bolj pritegne oz. je ura kemije za njih bolj zanimiva in razumljiva, če sami doma izvajajo 

eksperimente. Pomembno je, da učitelj omogoča zadovoljevanje učenčevih temeljnih 

psiholoških potreb v razredu in s tem zvišuje motivacijo za učenje. Te psihološke potrebe pa 

zadovolji tako, da učencem predstavi smiselne razloge za svoje zahteve, učenci naj sodelujejo 

pri načrtovanju dela v razredu, pogoste naj bodo aktivne učne metode, naloge z optimalnim 

izzivom, učitelj naj spodbuja odgovornost učencev za njihovo vedenje in učenje, povezanost 

med učenci in učiteljem, povratne informacije, pomembno je obvladovanje učne snovi in ne 

rezultat in zavedanje, da so napake sestavni del učenja (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Zato je pomembno, da se pri obravnavi učne vsebine uporablja čim več eksperimentiranja, ki 

je načrtovano tako, da vključuje aktivne metode učenja.  

Povzamem lahko, da učenci radi eksperimentirajo, saj jim kemija tako zdi bolj smiselna, 

zabavna, zanimiva in predstavljiva. Ugotovila sem, da eksperimenti spodbudijo situacijski 

interes za kemijo. Eksperimentiranje doma ali v razredu jih motivira, osmisli kemijo in ji da 

nek pomen. Zato moramo učitelji čim bolj motivirati učence za učenje kemije z izvajanjem 

eksperimentov, saj je pouk kemije zasnovan kot izkustvena, problemska in eksperimentalna 

znanost. Na podlagi raziskave diplomskega dela lahko sklepamo, da je dobro, da učenci 

izvajajo eksperimente doma. Zato je pomembno, da učitelji dajejo kratke, enostavne in 

zanimive eksperimente za izvajanje eksperimentov doma. Izrednega pomena je evalvacija. 

Pomembno je, da učitelji skupaj z učenci ponovno izvedejo eksperimente pri pouku, jih 

uvrstijo v učni načrt in jih povežejo z učno vsebino pri pouku kemije. Dobro je, da učenci 
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eksperimente izvajajo večkrat, saj jih tako lažje usvojijo in razumejo. Z izvajanjem 

eksperimentov doma spodbujamo učenčeve osnovne eksperimentalne tehnike, opazovanje in 

beleženje poteka in rezultatov eksperimentov, spodbujamo njegovo razmišljanje, 

ustvarjalnost, uporabo informacij in povezovanje eksperimentov in vsakdanjih pojavov s 

snovjo pri predmetu kemije. Vse te tehnike in sposobnosti so tudi standardi znanja, ki so 

navedeni v učnem načrtu, ki jih mora vsak učenec obvladati. Prednost eksperimentalnega dela 

je izkustveno učenje, razvijanje sposobnosti in tehnik eksperimentalnega dela, lastno 

razmišljanje, ugotavljanje, opazovanje eksperimenta. Učenec s tem razvija sposobnosti 

samostojnega dela, povezovanje eksperimenta z učno vsebino in pojavov v naravi. 

Pomanjkljivosti eksperimentalnega dela so lahko neprimerno okolje doma (prostor, 

pripomočki, snovi), nekaterih učencev za izvedbo eksperimentov ne podpirajo starši. 

Eksperimentalno delo lahko vzame veliko časa za izvedbo, še posebej takrat, če učenci niso 

vešči eksperimentalnega dela. Tako lahko učitelju hitro zmanjka časa za obravnavo učne 

snovi, ustna spraševanja in pisanje testnih nalog. Raziskava, ki sem jo predstavila v 

diplomskem delu, se mi zdi izredno pomembna, saj sem ugotovila, da učence 

eksperimentiranje doma bolj motivira pri učenju kemije. To spoznanje pa je izrednega 

pomena za učitelje, saj le motivirani učenci pri pouku sodelujejo, se učijo, sprašujejo, 

poslušajo, so vedoželjni, aktivni za pouk kemije. S tem diplomskim delom smo spoznali, kako 

najlažje motivirati učence, jim približati učno vsebino, jim narediti kemijo zanimivo, 

razumljivo in zabavno. Menim, da bi se morali učitelji in prav tako straši truditi, da bi učenci 

spoznali bistvo eksperimentiranja, ga povezali z vsakdanjim življenjem in ugotovili koristnost 

kemije v življenju.  
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10 PRILOGE 
 

10.1 »Učna motivacija« – Vprašalnik za učence osnovne šole 

Pripravila: Mojca Juriševič 

Empirična podlaga: Juriševič, M. (2005) 

 

UM


 – Vprašalnik za učence osnovne šole    
                                                                                                                                                                                                        

 

Ime in priimek učenca/učenke:  

Šola:  

Razred:  

Datum:  

 

NAVODILO:  

Preberi spodnje trditve.  

Trditve se nanašajo na tvoj odnos do učenja v šoli. 

Razmisli, koliko se ti strinjaš s posamezno trditvijo.  

Obkroži ustrezno oceno za svoj odgovor pri vsaki trditvi.  

 

POPOLNOMA 

SE STRINJAM 

STRINJAM SE NE VEM NE STRINJAM 

SE 

SPLOH SE NE 

STRINJAM 

5 4 3 2 1 

Pravilnih ali napačnih odgovorov ni.  Pazi, da obkrožiš svoj odgovor pri vsaki trditvi.    

Če imaš med izpolnjevanjem kakšno vprašanje, dvigni roko. 

Prosimo, odgovarjaj tako, kot si ti resnično misliš in ne tako, kot misliš, da od tebe 

pričakujejo drugi.  

Sedaj pa začni z izpolnjevanjem vprašalnika. 

                                                             
 

1 Kar se učimo pri pouku kemije, je zanimivo.  5 4 3 2 1 

2 Učim se kemijo, ker se moram.  5 4 3 2 1 

Kaj si misliš, če te učitelj pri pouku kemije pohvali? 



 
 

 
 

 

10.1.1 Področja vprašalnika »Učna motivacija«  

Interes, Zunanja spodbuda, Atribucija-uspeh-sposobnosti, Atribucija-uspeh-vzrok neznan, 

Atribucija-uspeh-trud, Atribucija-uspeh-sreča, Učna samopodoba, Cilj-doseči uspeh, Cilj-

pridobiti znanje, Cilj-izogniti se neuspehu, Cilj-izogniti se učenju, Cilj-ustvariti vtis, Cilj-biti 

boljši od drugih, Pomembnost, Atribucija-neuspeh-sposobnosti, Atribucija-neuspeh-vzrok 

neznan, Atribucija-neuspeh-trud, Atribucija-neuspeh-smola, Težavnost. 

10.2 »Kako se učim kemijo?« 

 

Prevod in prilagoditev za namene študije: Mojca Juriševič in Iztok Devetak 

Empirična podlaga: »Structured Interview Questionnaire to Assess Pupil Learning preferences 

in English and Science«; Riding in Read, 1996 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE: KAKO SE UČIM KEMIJO?  

Ime in priimek učenca/učenke:  

Šola:  

Razred:  

Datum:  

 

NAVODILO:  

Ljudje se kemijo učimo na različne načine.  

S tem vprašalnikom želimo ugotoviti, kako se ti raje učiš in kaj tebi bolj ustreza pri učenju 

kemije. 

Preberi spodnja vprašanja. Razmisli, kako posamezne trditve veljajo zate, nato pa obkroži 

ustrezno oceno za svoj odgovor pri vsaki trditvi.  

VEDNO POGOSTO NE MOREM SE VČASIH NIKOLI 

3 Mislim si: »Učitelj dobro ve, da sem sposoben/na.« 5 4 3 2 1 

4 Mislim si: »Sploh ne vem, zakaj me je pohvalil.« 5 4 3 2 1 

5 Mislim si: »Učitelj že ve, da sem se doma učil/a.« 5 4 3 2 1 

6 Mislim si: »Danes je moj srečen dan.«  5 4 3 2 1 



 
 

 
 

ODLOČITI 

5 4 3 2 1 

 

Pravilnih ali napačnih odgovorov ni. 

Prosimo, odgovarjaj tako, kot si ti resnično misliš in ne tako, kot misliš, da želi tvoj učitelj.  

1 Kdaj se ti raje učiš kemijo: 

a ko je snov napisana v obliki besedila? 5 4 3 2 1 

b ko je snov predstavljena v obliki shem, slik ali modelov?  5 4 3 2 1 

2 Kako ti raje odgovarjaš na naloge iz kemije: 

a tako da napišeš svoj odgovor? 5 4 3 2 1 

b tako da na glas poveš svoj odgovor? 5 4 3 2 1 

c tako da svoj odgovor narišeš v obliki sheme ali slike?  5 4 3 2 1 

 

10.3 Delovni list za učence 

 

Kdo se boji in kdo plava? 

 

Pripomočki in kemikalije:  

• Visok steklen kozarec 

• Olje  

• Vodovodna voda 

• Detergent 

• Črni poper 

Postopek: 

I. V visok steklen kozarec nalijemo 1 dL vode. 

II. Vanj stresemo ščepec črnega popra.  

III. V kozarec vlijemo malo detergenta.  

IV. V kozarec vlijemo malo olja. 

 

 

 



 
 

 
 

Zapiši svoja opažanja. 

 

 

 

 

Zapiši razlago eksperimenta. 

 

 

 

 

Rešitev: 

Opažanja:  

I. Črni poper plava na vodi. 

II. Ko dodamo detergent se poper umakne na rob kozarca, detergent se usede na dno. 

III. Ko dodamo olje, ta plava na vodi. 

 

Razlaga: 

I. Črni poper plava na vodi zaradi površinske napetosti. 

II. Zaradi dodanega detergenta se je površinska napetost zmanjšala, saj so se pretrgale 

van der Waalsove vezi in pomaknile poper k robu kozarca.  

III. Detergent se je usedel na dno, ker ima večjo gostoto, kot voda. 

IV. Olje plava na vodi, ker ima manjšo gostoto, kot voda. 

 

Uvrstitev v učni načrt (UČITELJ) 

Tema/vsebinski sklop: KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 

Učenci z eksperimentalnim delom razvijajo laboratorijske spretnosti. Učijo se kritičnega 

eksperimentiranja in pravilnega podajanja rezultatov. 

Učenci dosežejo cilje: 

• spoznajo zgradbo in delovanje detergenta 

• razumejo pojav površinska napetost 

• prepoznajo in utrdijo pojem gostota 

 

Magično mleko 

 

Pripomočki in kemikalije: 

• Globok krožnik 



 
 

 
 

• Vatirana palčka 

• Mleko 

• Barvila za živila 

• Detergent 

Postopek: 

I. V globok krožnik nalijemo 2 dL mleka. 

II. V mleko poljubno nakapljamo pet kaplic različnih barvil za živila na različna mesta. 

III. Vatirano palčko pomočimo v detergent in jo potopimo v mleko. Krožimo in po potrebi 

znova nanesemo detergent. 

 

Zapiši svoja opažanja. 

 

 

 

 

Zapiši razlago eksperimenta. 

 

 

 

 

Rešitev: 

Opažanja: 

I. Ko barvila za živila nakapljamo v mleko, ostanejo na svojem mestu, kamor smo jih 

nakapljali. 

II. Ko v mleko pomočimo vatirano palčko na kateri je detergent, se barvila za živila 

premikajo tako, da se odmikajo detergentu. 

 

Razlaga: 

I. Ob dodatku detergenta, se smeri barvil za živila spreminjajo zaradi tega, ker smo 

pretrgali van der Waalsove vezi, ki so prisotne pri površinski napetosti. Tako so se molekule 

proteinov in maščob, ki so v mleku začele gibati, s tem pa tudi barvila, ki so jih nakapali vanj.  

 

 

 



 
 

 
 

Uvrstitev v učni načrt (UČITELJ) 

Tema/vsebinski sklop: KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 

Učenci z eksperimentalnim delom razvijajo laboratorijske spretnosti. Učijo se kritičnega 

eksperimentiranja in pravilnega podajanja rezultatov. 

Učenci dosežejo cilje: 

• spoznajo zgradbo in delovanje detergenta 

• spoznajo sestavo maščob, njihove lastnosti, uporabo in pomen za živa bitja  

• znajo opredeliti maščobe kot estre maščobnih kislin in glicerola 

• razumejo pojav površinska napetost 

 

Trda in mehka voda 

 

Pripomočki in kemikalije: 

• 3 manjši, ozki kozarci 

• Morska sol 

• Tekoče milo  

• Ravnilo 

 

Postopek: 

I. Označi vse tri kozarce:  1. kozarec, 2. kozarec, 3. kozarec. 

II. V prvi kozarec nalij 1 dL vodovodne vode. 

III. V drugi kozarec nalij 1 dL vodovodne vode. Dodaj ji dve veliki žlici morske soli in 

mešaj toliko časa, dokler ne dobiš raztopine. 

IV. V tretji kozarec nalij 1 dL vodovodne vode in jo segrevaj na ognju toliko časa dokler 

ne zavre. 

V. V vsak kozarec dodaj enako količino tekočega mila. 

VI. Vse raztopine z veliko žlico enako intenzivno mešaj dve minuti. 

VII. Pomeri višino nastale pene in jo med seboj primerjaj. 

 

Zapiši svoja opažanja. 

 

 

 

 

Zapiši razlago eksperimenta. 

 



 
 

 
 

Rešitev: 

Opažanja: 

I. V 2. kozarcu je najmanjša višina nastale pene. 

II. V 1. kozarcu je srednja višina nastale pene. 

III. V 3. kozarcu je najvišja nastala pena. 

Razlaga: 

I. Najtrša voda ima najmanj pene (vodovodna voda, ki smo ji dodali kuhinjsko sol), saj 

so v njej raztopljene soli – natrijev klorid. 

II. Najmehkejša voda ima največ pene (prekuhana vodovodna voda), saj v njej ni 

raztopljenih soli. 

Spremenljivke: 

Neodvisna: sestava vode 

Odvisna: višina nastale pene 

Konstante: prostornina vode, količina tekočega mila, čas in intenziteta mešanja in širina 

kozarca. 

 

Uvrstitev v učni načrt (UČITELJ) 

Tema/vsebinski sklop: SNOVI 

Učenci z eksperimentalnim delom razvijajo laboratorijske spretnosti. Učijo se kritičnega 

eksperimentiranja in pravilnega podajanja rezultatov. 

Učenci dosežejo cilje: 

• spoznajo pojem trdota vode 

• razumejo pomen mehčanja vode 

• razumejo povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice 

• razlikujejo med različnimi viri vode  

• poznajo in razumejo pojme: topnost, raztopina 

• spoznajo dejavnike, ki vplivajo na hitrost raztapljanja snovi 

 

10.4 »Izvedba učne ure« 

 

Pripravili: Mojca Juriševič, Janez Vogrinc in Saša A. Glažar 

Empirična podlaga: »Situational Interest Scale«; Chen et al. (2001) 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE: IZVEDBA UČNE URE (kemija) 



 
 

 
 

Ime in priimek učenca/učenke:  

Šola:  

Razred:  

Datum:  

 

NAVODILO:  

Preberi spodnje trditve.  

Trditve se nanašajo na današnjo uro kemije. 

Razmisli, koliko se ti strinjaš s posamezno trditvijo.  

Obkroži ustrezno oceno za svoj odgovor pri vsaki trditvi.  

POPOLNOMA 

SE STRINJAM 

STRINJAM SE NE VEM NE STRINJAM 

SE 

SPLOH SE NE 

STRINJAM 

5 4 3 2 1 

 

Pazi, da obkrožiš svoj odgovor pri vsaki trditvi.    

Pravilnih ali napačnih odgovorov ni.  

Prosimo, odgovarjaj tako, kot si ti resnično misliš in ne tako, kot misliš, da želi tvoj učitelj.  

 

 1 Pouk pri današnji uri kemije je bil zanimiv. 5 4 3 2 1 

 2 Obravnava učne snovi pri kemiji je bila danes zahtevna. 5 4 3 2 1 

 3 Pri tej uri kemije sem bil/a zbran/a. 5 4 3 2 1 

 4 Pouk kemije mi je bil danes prijeten. 5 4 3 2 1 

 5 Danes sem dobro razumel/a, kar smo se učili pri uri kemije. 5 4 3 2 1 

 

 


