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POVZETEK 

Narava in vsakdanji ţivljenjski pojavi se nam zdijo samoumevni. Otroške oči z zanimanjem 

opazujejo svet okoli sebe in ţelijo »vsrkati« čim več znanja iz okolice. Znano je, da v obdobju 

šolanja otrokom radovednost za šolsko učenje upada in učenje postane le nujna obveznost. 

Kako spodbuditi učence, da bi naravoslovne učne vsebine dojemali kot pomembno znanje za 

ţivljenje? Kaj pravzaprav je tisto, kar povzroča upad njihove motivacije za učenje? 

Diplomsko delo obravnava področje motivacije v povezavi z učenjem naravoslovja. Najprej 

je v teoretičnem delu predstavljeno pojmovanje motivacije s strani različnih avtorjev in 

pojmovanje le-te na področju učenja naravoslovja. Empirični del predstavlja raziskavo, ki je 

bila izvedena na štirih slovenskih gimnazijah. Vključenih je bilo 518 dijakinj in dijakov 

povprečne starosti 16 let. Izpolnjevali so Vprašalnik motivacije za učenje naravoslovnih 

predmetov – SMQ (Glynn in Koballa, 2006) ter odgovorili na dve dodatni odprti vprašanji. 

Rezultati so pokazali, da so dijaki srednje motivirani za učenje naravoslovja. V večji meri so 

zunanje motivirani in naravoslovja ne vrednotijo na osebni ravni. Pojavljajo se statistično 

pomembne razlike med spoloma v stopnji motiviranosti dijakov, in sicer so fantje v 

primerjavi z dekleti pri naravoslovju bolj notranje motivirani in bolj samostojno učinkoviti, 

učenje naravoslovja jim je tudi bolj osebno pomembno. Zanimiva je ugotovitev, da se 

pojavljajo tudi statistično pomembne razlike v učnem uspehu dijakinj in dijakov, in sicer so 

dijakinje v primerjavi z dijaki v povprečju uspešnejše pri naravoslovnih predmetih. Dijake 

najbolj spodbujajo k učenju naravoslovja različne pozitivne osebnostne lastnosti in ravnanja 

učitelja ter aktiven pouk z uporabo raznolikih pripomočkov in izvajanjem poskusov. Vse 

sestavine motivacije, ki vplivajo na motiviranost dijakov za učenje naravoslovja, so pozitivno 

povezane z učnim uspehom dijakov pri kemiji, biologiji in fiziki, razen anksioznosti, ki je 

negativno povezana – bolj anksiozni dijaki imajo pri naravoslovnih predmetih v povprečju 

slabši učni uspeh. 

Ključne besede: naravoslovje, učna motivacija, šolske ocene, razlike med spoloma, srednja 

šola 

  



 

 

ABSTRACT 

We take nature and everyday life phenomena for granted. Children's eyes observe the world 

around them with interest and want to »absorb« as much knowledge as possible from the 

environment. We know that while going to school children's curiosity declines and learning 

becomes an obligation. How to encourage students to see science school subjects as an 

important part of life? What causes the decline in their motivation to learn? 

This thesis deals with the area of motivation in relation to learning science. The theoretical 

part researches the conception of motivation from the point of view of different authors and in 

the field of science learning. The empirical part presents the study, which was carried out in 

four Slovenian gymnasiums. Study included 518 students with the average age of 16 years. 

They completed the Science motivation questionnaire – SMQ (Glynn and Koballa, 2006), and 

answered two additional questions. 

The results showed that students are fairly motivated to learn science. They are mostly 

external motivated and do not value science on a personal level. Statistically there are 

significant differences between genders in the level of motivation of the students. In 

comparison with the girls, the boys are more intrinsically motivated for learning science and 

science is more important to them. An interesting finding is that there are also significant 

differences in the school success of the students. On average female students perform better 

than male students in science subjects. Students are motivated by positive behaviour of the 

teacher and lessons with various tools and experiments. All components of motivation, which 

affect the motivation of students to learn science, are positively connected to the school 

success of the students in the fields of chemistry, biology and physics. Except anxiety, which 

is negatively connected – on average more anxious students achieve less in science subjects. 

Keywords: science, motivation for learning, school grades, gender differences, high school 
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1 UVOD 

V zadnjem času iz pedagoške prakse pogosto slišimo, da je učence vedno teţje motivirati za 

učenje. Eden izmed pomembnih razlogov za upad motiviranosti učencev za učenje v šoli naj 

bi bila zasičenost z informacijami. Zdi se, da se učitelji pritoţujejo nad nezainteresiranostjo 

učencev, a se velikokrat premalo potrudijo, da bi spremenili metode poučevanja. Ljudje smo 

ţe v splošnem naravnani tako, da se raje drţimo območja udobja in varnosti in le s teţavo 

»skočimo« v neznano – novim izzivom naproti. Tako kot tehnologi skrbijo za razvoj 

tehnologije, moramo tudi učitelji »posodabljati« način poučevanja, da »naredimo« učence 

radovedne. Tudi Einstein v svojem znanem reku omenja radovednost, ko pravi: »Nisem ne 

posebno pameten ne posebno nadarjen. Sem le zelo, zelo radoveden.« 

Kot bodoča učiteljica kemije in biologije bi rada podrobneje preučila področje motivacije za 

učenje naravoslovnih predmetov pri učencih. Med pripravo diplomskega dela sem se srečala 

(1) z relevantno literaturo s tega področja, (2) z analizo empiričnih podatkov, ki so bili 

pridobljeni od dijakov iz štirih gimnazij v Sloveniji, (3) z načini spodbujanja njihove 

motiviranosti (predvsem notranje motiviranosti) in (4) s tem, kako v raziskavo vključeni 

dijaki zaznavajo pomembnost učenja v vsakdanjem ţivljenju. 

Ker se zanimanje učencev za določena področja učenja začne oblikovati ţe v zgodnjih letih, je 

smiselno ugotovitve tovrstnega empiričnega raziskovanja uporabiti pri pripravah učnih ur ţe v 

osnovni šoli in tako narediti naravoslovno poučevanje bolj inovativno in relevantno za 

učence. 

Pridobljeno znanje mi bo v nadaljnji pedagoški praksi omogočalo, da bom učence ustrezno 

spodbujala za učenje naravoslovnih vsebin. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 OPREDELITEV MOTIVACIJE 

Različni avtorji na različne načine definirajo pojem motivacije. Za laţje razumevanje je 

najbolje, če izpostavimo nekaj opredelitev izbranih avtorjev. Marentič Poţarnik (2003) 

navaja: »Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, 

kar daje (od zunaj ali znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje 

in kakovost. Kognitivistična opredelitev motivacije posebej poudarja, da je to stanje 

spoznavnega in čustvenega vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za ravnanje (učenje) in 

sproţi obdobje vztrajnega intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje« 

(str. 184). 

Woolfolk (2002) strne opredelitev motivacije na podlagi ugotovitev različnih psihologov kot 

»notranje stanje, ki izzove, usmerja in vzdrţuje vedenje« (str. 318). 

Kobal Grum in Musek (2009) na splošno razloţita pojem motivacije kot »usmerjeno vedenje 

oziroma obnašanje« (str. 11). Menita, da se večina raziskovalcev sklada v opredelitvi, da je 

motivacija: »a) občutena oziroma doţivljana napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu 

ciljnemu objektu; b) notranji proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju 

usmerjenega vedenja; c) specifična potreba, ţelja ali hotenje, kot npr. lakota, ţeja ali doseţek, 

ki spodbudi k cilju usmerjeno vedenje« (str. 15). Nadalje povzameta opredelitev motivacije 

avtorjev Petri in Govern (2014, v Kobal Grum in Musek, 2009, str. 16), in sicer: »Motivacija 

je psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim povezana čustva, misli, stališča, 

prepričanja in druge psihične vsebine. Pri tem nas zanimajo predvsem vzroki in nameni 

našega vedenja. Motivacija je torej psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje.«  

2.2 MOTIVACIJA V PROCESU UČENJA 

Vsak otrok je rojen z ţeljo po učenju. Večina otrok vstopi v vrtec navdušena za učenje, branje 

in pisanje in ţeljna znanja o svetu okoli sebe. Nato sčasoma, ko pridejo v srednjo šolo (ali 

celo ţe prej), pričnejo dojemati učenje kot trdo delo in ne kot vznemirljivo priloţnost, ki jih je 

gnala, ko so bili majhni (Stipek in Seal, 2001).  

Raffini (1993, v Lumsden, 1994) je pojasnil, da redko slišimo starše predšolskih otrok, ki bi 

se pritoţevali, da so njihovi otroci nemotivirani. Lumsden (1994) pa nadaljuje, da se na ţalost 

pogosto zdi, da se z odraščanjem otrok njihova strast za učenje manjša. Učenje pogosto 
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postane povezano s trdim delom namesto z veseljem. Veliko število študentov (več kot eden 

od štirih) opusti šolanje ţe pred diplomo. Vedno več jih je le fizično prisotnih v razredu, a v 

veliki meri so umsko odsotni, sebe ne vloţijo popolnoma v izkušnjo učenja. Marentič 

Poţarnik (2003) podobno meni, da si izraz »učenje« običajno predstavljamo zelo ozko 

vezanega na šolsko učenje ob knjigi, ki ga spremljajo čustva, kot so napor, nelagodje, 

dolgčas, včasih tudi strah. Raziskave asociacij na besedo učenje med našimi učenci so odkrile 

dokaj negativno čustveno obarvanost tega pojma.  

Različni raziskovalci so prišli do ugotovitev, da je pri učencih, ki se učijo z veseljem, znanje 

globlje, bogatejše in trajnejše. Tudi sami so bolj vztrajni, ustvarjalni in ţeljni zahtevnejšega 

dela. Prav tako je moţno opaziti razliko na čustveni ravni pri doseganju enakih ali celo višjih 

ciljev v znanju; učenci, ki so ţeljni učenja, doţivljajo manjšo stopnjo anksioznosti in 

zamerljivosti v primerjavi z učenci, ki so prisiljeni k učenju s podkupninami ali groţnjami 

(Stipek in Seal, 2001). 

»Raziskave so pokazale, da se pojmovanja učenja tesno povezujejo s tem, kako se učenja 

lotimo (pristopi in strategije), z učno motivacijo in s čustvenim odnosom ter končno z učnimi 

rezultati. Tako so niţja, kvantitativna pojmovanja povezana s površinskim pristopom k učenju 

ter zunanjo motivacijo (povezano tudi s strahom pred neuspehom); rezultati so razmeroma 

kratkotrajni. Višja pojmovanja pa se veţejo z globinskim pristopom, usmerjenostjo v globlji 

smisel, s pozitivnimi čustvi zadovoljstva ter notranjo, neodvisno motivacijo« (Marentič 

Poţarnik, 2003, str. 10). Notranje in zunanje motivacije se bom podrobneje dotaknila v 

prihodnjih poglavjih. Potrebno se je zavedati, da smo v vsakem trenutku zunanje in notranje 

motivirani – tega ne moremo ločiti, odvisno je le, kakšna je struktura te motivacije. 

Marentič Poţarnik (2003) omeni nekatere slovenske raziskave v 90. letih 20. stoletja, ki 

kaţejo, da pri učencih prevladujejo pojmovanja učenja na niţji ravni – se pravi kot 

memoriranje in reprodukcija znanja. Za izboljšanje pouka je dobro vedeti, kakšna pojmovanja 

učenja prevladujejo pri učiteljih (povezano tudi s pojmovanjem učiteljeve vloge) in kakšna pri 

učencih ter koliko so ozaveščena in usklajena. Na podlagi tega lahko učitelji pri učencih 

razvijajo učenje na višji ravni – kot proces razmišljanja, sklepanja, povezovanja in uporabe 

znanja. Lumsden (1994) meni, da je pomembna ozaveščenost o razvijanju stališč in prepričanj 

učencev o učenju in o tem, kaj jim olajšuje učenje, saj lahko pomaga učiteljem pri 

zmanjševanju nezainteresiranosti učencev. 
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Raziskovalci pravijo učenju, ki je časovno racionalno in hkrati daje dobre učne rezultate, 

strateško učenje. Za tako učenje je značilno, da učenec pozna različne načine učenja, da ima 

pred seboj jasen cilj, kaj ţeli z učenjem doseči, in da se uči tako, da doseţe ta končni cilj. 

Torej mora poznati različne učne strategije in jih uriti, če ţeli postati učinkovit pri učenju. 

Učenje nadzoruje in ga razume kot sistematično delo. Za strateško učenje so pomembne tri 

prvine: (1) učne spretnosti; (2) samoregulacijski mehanizmi in (3) motivacija. Ko učenec ţeli 

uporabiti te strategije pri učenju in verjame vase, da se je sposoben učiti, pravimo, da je 

motiviran za učenje (Pečjak in Boben, 1999, v Keller, Binder in Thiel, 1999). 

Juriševič (2012) umesti motivacijo v učni proces kot »ključni dejavnik dinamike učnega 

procesa: le motivirani učenci učenje začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, 

preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, doţivljajo, vrednotijo, ustvarjajo …) in pri učenju 

vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne doseţejo zastavljenih učnih ciljev« (str. 5). 

Kaj pa kot učitelji pridobimo z motiviranjem učencev? S tem, ko jih motiviramo, kaţemo, da 

razumemo, kaj jih ţene in spodbuja k šolskemu delu in učenju. Pomembno je, da razumemo 

potrebe posameznikov in hkrati ustvarjamo priloţnosti, ko si sami ţelijo dobro delati. 

Posledično bodo bolj z veseljem opravljali svoje naloge in se počutili koristne. V razredu se 

bo ustvarilo prijetno delovno vzdušje. Učiteljeva naloga pa je, da budno opazuje raven 

motiviranosti pri učencih in skrbi za ohranjanje njihove vneme in truda (Keenan, 1996). V 

kolikšni meri in kako kakovostno se bodo učenci nekaj naučili na osnovi dejavnosti, ki jo 

izvajajo, ali podatkov, ki so na razpolago, pomembno sodoloča učna motivacija. Bolj 

motivirani učenci namreč v učnih situacijah uporabljajo višje in kompleksnejše spoznavne 

procese in se posledično tudi več in bolj kakovostno nekaj naučijo v primerjavi z manj 

motivirani učenci (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Stipek in Seal (2001) predlagata, da v otroku vzbudimo ţeljo po učenju s tem, da mu 

pomagamo povezati učno vsebino s primeri iz vsakdanjega ţivljenja. Bolj ko otrok vidi 

povezave, bolj smiselno dojema šolsko učenje in posledično se mu povečata interes za učenje 

in veselje ob tem. 

2.3 ZNAČILNOSTI MOTIVACIJE 

Motivacija se pojavlja v obliki različnih motivacijskih sestavin, kot so interesi, atribucije, 

samopodoba, cilji, zunanje spodbude ter vrednote, in »energetizira učni proces tako, da ga 

najprej aktivira, nato pa bolj ali manj zavestno usmerja do zaključka učne naloge oziroma 
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cilja« (Juriševič, 2012, str. 9). Prav tam Juriševič (2012) pojasni učno motiviranost kot 

miselno, čustveno in vedenjsko naravnanost za učenje. Motivacije ni mogoče meriti direktno, 

temveč preko vedenjskih sprememb, prepričanj in mnenj oseb o njihovi lastni motivaciji 

(Kobal Grum in Musek, 2009). 

Glavne sestavine motiviranega vedenja so: a) povečano delovanje energije, b) vztrajnost, 

intenzivnost in učinkovitost vedenja, c) usmerjenost k cilju in č) spreminjanje vedenja 

(Lamovec, 1986). 

Juriševič (2012) poudarja, da je pomembno razumeti, da se motivacija vedno dogaja v učencu 

– on sam je osrednji vir lastnega motivacijskega delovanja. Učencu torej ne moremo »dati« 

motivacije, ker je ta »ţe v njem«. Motivacijo lahko spodbudimo z različnimi motivacijskimi 

spodbudami, ki jih namenimo učencem med poučevanjem – se pravi motiviramo učence za 

učenje –, lahko pa tudi pripomoremo k zaviranju motivacijskega procesa – demotiviramo 

učence za učenje. 

Podobno Kobal Grum in Musek (2009) opisujeta, da so učinki motivacije začasni – oseba je 

lahko v nekem trenutku visoko motivirana za izvajanje določene dejavnosti, ţe v naslednjem 

trenutku pa lahko zniţa svojo motivacijo in postane nedejavna. Borger in Seaborne (1972) 

poudarjata, da se motivacijska stanja ne pojavljajo posamično, ampak drugo ob drugem in v 

interakciji. 

Marentič Poţarnik (1980) omeni kognitivno usmerjene poglede na motivacijo, ki poleg 

usmerjenosti človeka v preteklost v svojem ravnanju – odpravljanje primanjkljajev – 

poudarjajo tudi usmerjenost v prihodnost – k uresničevanju ciljev in vrednot, ki si jih je 

zastavil. Torej je človekova dejavnost bolj določena s strani kognitivnih dejavnikov, kot so 

pričakovanja, zavedanje ciljev in tehtanje poti do njih, presojanje situacije glede na verjetnost 

uspešnosti akcije, samozaupanje ipd., kot pa s strani nagonov oziroma fizioloških 

primanjkljajev. 

Ker je eden izmed namenov diplomskega dela ugotoviti, v kolikšni meri so učenci motivirani 

za učenje naravoslovja, je pomembno, da najprej spoznamo, kaj je sploh tisto, kar lahko 

učence motivira pri pouku oziroma jih spodbuja k učenju, in šele nato ugotovitve postavimo v 

okvir naravoslovja. Juriševič (2012) loči motivacijske spodbude v dve skupini, istočasno pa 

opozarja, da se obe vrsti spodbud stalno prepletata in tako udejanjata psihološka in 

pedagoško-didaktična načela pouka. Prvo skupino imenuje didaktične motivacijske spodbude, 
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v katero sodijo: organizacija učnega okolja in učenja, učne metode, izbira nalog ter didaktični 

material. Druga skupina so psihološke motivacijske spodbude, kamor uvrsti: vodenje učenca 

med učenjem s povratnimi informacijami o njegovem učenju in doseţkih, omogočanje učne 

podpore in usmerjanje pri učenju v območju učenčevega bliţnjega razvoja, ravnanje učitelja v 

vlogi vzora, ki ga učenci posnemajo (bodisi v pristopu k učnim nalogam bodisi med učenjem 

ter pri razlagi rezultatov svojega učenja). Avtorica poudari, da je kvalitetno partnerstvo med 

šolo in domom psihološko spodbudno za razvoj in oblikovanje učenčeve motivacije za šolsko 

učenje.  

Za razumevanje motiviranosti učenca za učenje je Juriševič (2012) predstavila dve ravni, ki se 

medsebojno prepletata. Kako motiviran je učenec za učenje lahko prepoznamo na podlagi 

njegovega vedenja v povezavi z učenjem, saj s tem prepoznamo njegovo motivacijsko 

strukturo – odnose med sestavinami, ki tvorijo motivacijski proces. To bi bila prva raven, 

medtem ko je druga raven motivacijska spodbuda, ki se dogaja v učnem okolju učenca pri 

procesu učenja. Motivacijska spodbuda je lahko pozitivna ali negativna – učenca lahko 

psihološko spodbuja ali pa ga odvrača od vedenj, povezanih z učenjem. 

2.3.1 Notranji in zunanji viri motivacije 

Za uspešno spodbujanje učne motivacije pri učencih je potrebno razumeti, kje izvira 

motivacija – znotraj ali zunaj posameznika. 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj opredelitev notranje in zunanje motivacije, kakor so 

nekateri psihologi v bliţnji preteklosti ločevali vire motivacije. 

Pittman, Boggiano in Main (1992) povzemajo prepričanja različnih avtorjev o notranji in 

zunanji motivaciji. Navajajo, da lahko posameznik opravi določeno dejavnost bodisi zaradi 

notranje bodisi zunanje motivacijske usmerjenosti. To razlikovanje se nanaša na lokacijo 

nagrade (koristi). Če je motivacija povezana z dejavnostjo, ki sama po sebi predstavlja 

nagrado za posameznika, je to notranja motivacija; nasprotno pa je motivacija, ki jo ustvarjajo 

zunanji dejavniki, ki niso del dejavnosti – npr. nagrada ali kazen –, zunanja motivacija. 

Podobno opredeli omenjena pojma tudi Woolfolk (2002), kjer za mesto (notranje ali zunanje) 

vzroka vedenja uporabi izraz »lokus kontrole« (str. 320). 

Marentič Poţarnik (1980) prav tako loči motivacijska sredstva v dve skupini – ena 

pospešujejo notranjo motivacijo (angl. intrinsic motivation), druga pa ojačujejo zunanjo 

motivacijo (angl. extrinsic motivation). Pri notranji motivaciji je vir podkrepitve v človeku 
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samem (ne v drugih ljudeh) in cilj delovanja motivacije v dejavnosti sami. Pri zunanji 

motivaciji pa so nasprotno vir podkrepitve drugi ljudje, cilj pa so zunanje posledice, ki niso 

nujno sestavni del dejavnosti (npr. ocena, nagrada, pohvala ipd.). Avtorica predstavi primer 

notranje motiviranega učenca, ki se uči iz zanimanja za določeno tematiko, da bi o njej več 

vedel, ali da bi pri teţki nalogi preizkusil svoje zmoţnosti. Za zunanje motiviranega pa dá 

primer učenca, za katerega je učenje sredstvo, da bi ustregel staršem, dobil dobro oceno ali se 

izognil negativnim posledicam (npr. graji, posmehu, slabi oceni). Pri predstavljeni delitvi 

poudari, da ni enostavno potegniti ostre meje med obema vrstama motivacije. 

Raffini (2003) predstavi notranjo motivacijo kot »gonilo pri izbiri določene dejavnosti; ko ta 

izbira ne temelji na posebnih razlogih, ki bi presegali zadovoljstvo pri opravljanju same 

dejavnosti, je tisto, kar nas motivira za početje, ko nam ni treba ničesar početi« (str. 17). Prav 

tam Raffini meni, da so mnogi psihologi prepričani, da smo ljudje notranje motivirani za 

iskanje in obvladovanje izzivov, kadar nismo obremenjeni s pritiski in pričakovanji drugih ter 

kadar je izziv primeren sposobnostim posameznika. Če je naloga preteţka, je velika 

verjetnost, da pride do frustracije in opustitve truda za dosego cilja. Če pa je naloga prelahka, 

lahko kmalu pride do opustitve le-te in iskanja novih, zahtevnejših izzivov. Tudi v razredu je 

ţelja po iskanju in premagovanju izzivov bistvo notranje motivacije, katere gonilo so 

»psihološko akademske potrebe učencev po nadzoru nad lastnimi odločitvami (avtonomija – 

samovladje); po opravljanju dejavnosti, ki dajejo občutek uspešnosti (kompetentnost – 

usposobljenost); po občutku vpletenosti v nekaj višjega (pripadnost in povezanost); po 

dobrem počutju v zvezi s samim seboj (samospoštovanje); po doţivljanju zadovoljstva ob 

lastnem početju (vpletenost in stimulacija – spodbuda)« (Raffini, 2003, str. 17). Avtor močno 

poudarja pomen notranje motivacije in predlaga, naj učitelji ustvarjajo v razredu razmere, ki 

pomagajo zadovoljevati učenčeve psihološko akademske potrebe, namesto da se posluţujejo 

groţenj in kazni. 

Connell, Grolnick in Ryan (1992) na podlagi opredelitev drugih avtorjev oblikujejo definicijo 

notranje motivacije kot prirojeno, namesto izpeljano, nagnjenost k raziskovanju in 

obvladovanju svojih notranjih in zunanjih svetov. Je manifest kot radovednost in zanimanje, 

ki motivirata angaţiranost za naloge tudi v odsotnosti zunanje okrepitve ali podpore. Notranja 

motivacija predstavlja nagnjenost organizma k uresničevanju in izgradnji posameznikovih 

sposobnosti. Na drugi strani pa zunanjo motivacijo predstavijo kot nanašajočo se na 

dejavnost, ki je bolj neposredno instrumentalna in temelji na potrebah ljudi, da se odzove na 

druţbeno predpisane zahteve, omejitve in vzorce obnašanja. Zunanje motivirani posamezniki 
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se obnašajo tako, da bi dosegli neko zunanjo nagrado, se izognili neki nevarnosti, si pridobili 

priznanje drugega ali ustrezali nekaterim obstoječim vrednostim. 

Marentič Poţarnik (2003) poleg ostalim avtorjem podobnih opredelitev notranje in zunanje 

motivacije zapiše, da zunanja motivacija večinoma ni trajna – če vir zunanje podkrepitve 

izgine, dejavnost preneha  in je neredko povezana s pritiski in napetostjo, pa tudi z nizkim 

samospoštovanjem in zaskrbljenostjo, predvsem ko posameznik ni kos zahtevnim ciljem in 

meni, da njegov trud ni dovolj za ugoden izid. Prednost notranje motivacije je v zadovoljstvu, 

trajnosti – posameznik vztraja tudi ob odsotnosti zunanjih podkrepitev ali zunanjega nadzora 

–, kakovostnejši dejavnosti ter v boljših rezultatih. Povezuje jo s spontanostjo, ustvarjalnostjo, 

uţitkom in širjenjem zanimanja. 

Amabile in Hennessey (1992) sta raziskovali, kako spodbujati ustvarjalnost pri otrocih. Med 

drugim sta spoznali, da je za stimulacijo in vzdrţevanje ustvarjalnosti pri reševanju nalog 

pomembna ravno notranja motivacija – izogibanje zunanjim ciljem in omejitvam ter 

usmeritev koncentracije na notranje motive. 

2.3.2 Sovplivanje notranjih in zunanjih virov motivacije 

Marentič Poţarnik (2003) se sprašuje, ali sta notranja in zunanja motivacija dva nasprotna 

pola ali pa se dopolnjujeta in smo lahko za neko dejavnost hkrati notranje in zunanje 

motivirani. V literaturi je mogoče zaznati, da niso vsi psihologi enotnega mnenja. Marentič 

Poţarnikova (2003) nadalje zapiše, da raziskave in tudi izkušnje učiteljev kaţejo, da se lahko 

v eni dejavnosti obe vrsti motivacije povezujeta in hkrati vplivata druga na drugo. Delitev na 

zunanjo in notranjo motivacijo se ji zdi preveč nefleksibilna in ne more zajeti vseh ravni in 

vrst motivacije. Predlaga razlikovanje treh stvari pri proučevanju in spodbujanju motivacije: 

razlogov za začenjanje določene dejavnosti, odločitve za vlaganje časa in napora v dejavnost 

ter vztrajanja v izpeljavi dejavnosti do konca. 

Podobno razmišljata psihologa Ryan in Deci (2000), ki v svojem članku na kratko predstavita 

teorijo samoodločanja, s katero predstavita motivacijo kot kontinuum, na katerem različne 

točke določajo različne vrste virov motivacije. Motivacije torej ne ločita »ostro« na notranjo 

in zunanjo, ampak zunanjo motivacijo razdelita na 4 različne stopnje regulacije: zunanja, 

introjicirana, identificirana ter integrirana regulacija, ki jih je v svojih delih nazorno prikazala 

Juriševič (2006 in 2012). Znotraj stopenj regulacije predpostavljata tudi različne stopnje 

samoodločanja – bolj ko se na kontinuumu pribliţujemo integrirani regulaciji in nazadnje 
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notranji motivaciji oz. notranji regulaciji, večja je stopnja avtonomije pri posamezniku. S tem 

je tudi vpliv motiviranosti na učenje različen na posamezni stopnji. Še vedno je učenje v 

okviru zunanje motivacije instrumentalno pogojeno (na osnovi zunanjih motivacijskih 

spodbud), razlika je ta, da učenec na posamezni stopnji drugače doţivlja zunanjo motivacijsko 

spodbudo in posledično uravnava svoje učenje. Preko omenjenega kontinuuma si lahko bolje 

predstavljamo in razumemo pot od nemotiviranega učenca preko zunanje motiviranega in 

končno do notranje motiviranega učenca. Avtorja namreč menita, da se s koncem obdobja 

otroštva zmanjša tudi število dejavnosti, ki so za človeka notranje motivirajoče. Vedno več je 

zunanjih spodbud za učenje, s katerimi ţelijo učitelji angaţirati učence za učenje. Avtorja 

izpostavita, da je teorija samoodločanja direktno uporabna v pedagoški praksi, saj lahko 

učence, če poznamo pedagoške pristope in prepoznamo njihovo stopnjo motiviranosti, 

ustrezno spodbudimo k čim bolj integriranemu stilu uravnavanja učenja na katerikoli točki 

predstavljenega kontinuuma.  

Na podlagi teorije samoodločanja je torej mogoče, da lahko učenec, ki je bil na začetku učne 

dejavnosti celostno zunanje motiviran, na koncu učne dejavnosti postane popolnoma 

zainteresiran za dejavnost (tudi ob odsotnosti zunanjih spodbud), če je seveda bil deleţen 

ustreznih zunanjih spodbud med procesom izvajanja učne dejavnosti (Juriševič, 2006). 

Juriševič (2012) predstavi zunanje spodbude za šolsko učenje še z drugačnega zornega kota, 

ki ga analizirata Lepper in Hodllova, in sicer z vidika funkcij, ki jih imajo le-te v učnem 

kontekstu. Ločita med tremi funkcijami: (1) instrumentalno funkcijo oz. utrjevanjem ţelenega 

vedenja učencev z zunanjo nagrado (npr. pohvalo) – učenec se lahko na podlagi teh spodbud 

vključi v kakšno dejavnost, za katero običajno ni notranje motiviran –; (2) evalvacijsko 

funkcijo oz. zagotavljanjem povratne informacije učencu o njegovem učnem delu in doseţkih: 

spodbude take vrste imajo veliko vlogo pri učenčevi samopodobi in pri oblikovanju atribucij 

za učno uspešnost. Odvisno od vrednosti informacije lahko le-ta spodbudi ali pa zavre 

notranjo motiviranost; (3) funkcijo socialnega nadzora – čezmernim in neustreznim zunanjim 

spodbujanjem učencev za učno delo, ki lahko vodi v upad (notranje) motivacije. »Opisana 

funkcijska razdelitev zunanjih spodbud za učenje je koristna, saj ponovno in s posebnega 

zornega kota dokazuje, da zunanje spodbude (nagrade, kazni) v določenih učnih kontekstih 

pozitivno vplivajo na učno motivacijo in spodbujajo učenje ter da torej za učence nimajo 

samo negativnih posledic« (Juriševič, 2012, str. 30). 
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Večina avtorjev se strinja, da morajo učitelji spodbujati in vzgajati notranjo motivacijo, 

obenem pa zagotoviti, da zunanja motivacija prav tako podpira učenje. Da to doseţejo, 

morajo poznati dejavnike, ki vplivajo na motivacijo (Woolfolk, 2002). 

V pregledani literaturi avtorji predstavljajo raznolike dejavnike, ki vplivajo na motivacijo za 

učenje. Izpostavila bi: učno okolje (učitelj: odnos med učiteljem in učenci, učiteljev način 

vodenja pouka, obnašanje učitelja (Pečjak in Košir, 2008); odnosi med učenci; tekmovalnost; 

druţinsko okolje, itd.); spodbude (pohvale in nagrade, graje in kazni); učenčev učni uspeh in 

ocene ter osebnostne značilnosti učenca (samopodoba; lastna prepričanja o sposobnosti 

(samoučinkovitost); lasten interes do predmeta in učnih vsebin; vrednote; čustva; cilji, itd.). 

2.4 MOTIVACIJA PRI NARAVOSLOVJU 

Učenje je kompleksen mentalni fenomen (Juriševič in sod., 2008), pri naravoslovju pa je 

zaradi abstraktnih pojmov lahko proces še bolj oteţen in predstavlja učiteljem izziv pri 

motiviranju učencev (Devetak, 2012). Pomembno je, da se kot bodoči učitelji soočimo z 

realnim stanjem v šolah – razne raziskave nam omogočajo tak vpogled.  

Juriševič in sod. (2008) glede na izkušnje iz prakse menijo, da se pri študentih – bodočih 

učiteljih v osnovni šoli – pojavljajo teţave pri učenju naravoslovja (posebno kemije) in 

negativen odnos do naravoslovja posledično vpliva na njihovo bodoče poučevanje. Rezultati 

raziskave so pokazali, da stopnja notranje motiviranosti močno pada z naraščanjem 

abstraktnosti vsebin (npr. pri kemiji, matematiki). Izpostavila bi ugotovitev, da so bili 

študentje v sklopu treh ravni učenja kemije (makroskopska, submikroskopska in simbolna) 

najmanj motivirani pri učenju konceptov na simbolni ravni. Avtorji raziskave menijo, da je 

smiselno v prihodnosti raziskovati učinkovite pristope za motiviranje študentov (bodočih 

učiteljev naravoslovja/kemije), saj bodo lahko s tem, ko bodo sami motivirani za učenje, 

kasneje motivirali svoje učence v praksi. 

Devetak in sod. (2009) so na podlagi raziskave, kjer so primerjali znanje kemije elektrolitov 

na treh ravneh kemijskih pojmov (makroskopska, submikroskopska in simbolna) in notranjo 

motiviranost učencev 8. in 9. razreda osnovne šole, ugotovili, da so največji padec notranje 

motiviranosti odkrili pri prehodu iz konkretne ravni na abstraktno raven razumevanja 

kemijskih pojmov. Na podlagi rezultatov avtorji predlagajo učiteljem kemije, da prilagodijo 

metode poučevanja in aktivnosti pri pouku tako, da bi te najprej zunanje motivirale učence. 

Kasneje pa bi se zaradi pozitivnih izkušenj pri pouku zunanja motiviranost preoblikovala v 
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notranjo motiviranost. Predlagajo vpeljavo zanimivih učnih vsebin, ki so v povezavi z 

vsakdanjim ţivljenjem in zanimivo tematiko – npr. forenzična kemija, kemija v prehrani, 

znanost o športu. Aktivni učni pristopi lahko v učencih spodbudijo tudi interes za učenje 

kemije; to pomeni, da bi se morali učenci aktivno učiti (z branjem, razmišljanjem, 

diskutiranjem, analiziranjem, evalvacijo in sklepanjem) v socialnem kontekstu (skupinsko 

delo).  

Študija avtorjev Zusho, Pintrich in Coppola (2003) se osredotoča na povezanost 

motivacijskega procesa s kognitivnimi procesi in doseţki študentov pri predmetu kemija. 

Avtorji na podlagi rezultatov poudarjajo, da morajo učitelji pri učencih krepiti občutek 

samoučinkovitosti s povratnimi informacijami o njihovih doseţkih in jim pokazati, da se 

kemijo dá naučiti – torej povezati predmet z vsakdanjim ţivljenjem ter se pogovarjati o 

različnih strategijah učenja, s katerimi lahko pridejo do boljših rezultatov. Podobno 

ugotavljajo v raziskavi Bonney in sod. (2005), kjer pod drobnogled vzamejo štiri motivacijska 

prepričanja (samoučinkovitost, pomen (vrednost) nalog, interes in cilje); aktivnosti v procesu 

poučevanja vplivajo na učenčeva motivacijska prepričanja, slednja pa vplivajo na njegove 

učne doseţke. Devetak (2012) na podlagi raziskav ugotavlja, da se večina učencev veseli 

kemije, ker imajo radi poskuse pri pouku (makroskopske pojave), poudarja pa, da morajo 

učitelji spodbuditi in ohranjati zanimanje učencev tudi za submikroskopsko in simbolno 

komponento predstavitve kemijskih pojmov. Na splošno po svetu zaznavajo upad motivacije 

in posledično manjše zanimanje za naravoslovje, zato nekateri avtorji predlagajo, da bi bilo 

dobro poskusiti učence motivirati za kemijo tudi z zgodovinskim pregledom razvoja kemije. S 

predstavo o tem, kako so znanstveniki v preteklosti raziskovali neznane snovi, bi lahko 

učitelji pouk organizirali z več aktivnostmi, ki bi v učencih spodbudile ţeljo po raziskovanju. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Ţe v 80. letih 20. stoletja so strokovnjaki zaznali upad motiviranosti pri učencih: »Relativno 

nizka stopnja motiviranosti naših učencev osnovne šole opozarja na to, da je potrebno 

posvetiti veliko več pozornosti izboljšanju spodbud in vzgibov učencev tako v pedagoški 

praksi kot tudi v pedagoškem raziskovanju. Še posebno je neprijetno spoznanje o 

pomembnem upadu motiviranosti med šolanjem. Ne bi bilo primerno, če bi večno pripisovali 

krivico pomanjkljivi organizaciji dela, poloţaju učenca pri pouku in drugim dejavnikom, če 

imamo opravka z otroki višje stopnje osnovne šole, s pubertetniki. Bolj se je potrebno ozreti 

po samih učencih, njihovih starših in druţbenem okolju« (Cviić, 1980, v Krajnc, 1982, str. 

96). 

Izobraţevalni sistemi morajo zagotoviti, da bodo učenci motivirani za nadaljevanje učenja 

naravoslovja tudi izven šolskega okolja, saj je za njihovo prihodnost pomembno, da so 

naravoslovno pismeni. Ugotovljeno je bilo, da učenec, ki ga na primer naravoslovje zanima in 

se ga torej pridno uči, lahko izkazuje ali pa tudi ne izkazuje visoke ravni motivacije za učenje 

v splošnem in obratno. Analiza podatkov o zanimanju učencev za naravoslovje je torej 

pomembna, saj lahko razkrije pomembne močne in šibke elemente pri prizadevanju 

izobraţevalnih sistemov, da bi spodbujali motivacijo za učenje na različnih področjih ter med 

različnimi skupinami učencev. »Motivacija za učenje naravoslovja zaradi ţelje po ukvarjanju 

z naravoslovjem je, na primer, tudi v prihodnosti lahko pomemben kazalnik deleţa učencev, 

ki se bodo verjetno naprej izobraţevali v naravoslovju ali izbrali poklic, povezan z 

naravoslovjem« (PISA, 2006, str. 123). 

V zadnjih štirih letih (2010–2014) je v Sloveniji potekal projekt PROFILES (PROFILES je 

kratica za naziv projekta v angleškem jeziku, ki se glasi Professional Reflection-Oriented 

Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science), ki je projekt 7. evropskega 

okvirnega programa v sklopu Znanost v druţbi (Science in Society; SiS). Finančno ga je 

podprla Evropska komisija, saj »ugotavlja, da je zanimanje mladih za naravoslovje 

nezadovoljivo in da je raven naravoslovne pismenosti nizka. /…/ V povprečju učenci, dijaki 

pa tudi študentje nimajo radi naravoslovja, kot se poučuje v evropskih šolah. Šolsko 

naravoslovje je prikazano kot abstraktna stvar, poudarja naravoslovne ideje, razvite v 19. 

stol., hkrati pa nima zadostne osnove v eksperimentalnem delu. Poudarja se, da obstajajo 
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jasne povezave med mnenjem učencev o naravoslovju in načini poučevanja naravoslovja v 

šolah. Naravoslovno poučevanje ni inovativno, ni relevantno za učence in zato ni zanimivo, 

ker ne vidijo njegove uporabnosti; pogosto se jim zdi dolgočasno« (Devetak in Metljak, 2014, 

str. 5). Rezultati manjše raziskave stanja po končanem projektu kaţejo, da so bili učenci z 

drugačno metodo poučevanja – pri pouku so bili aktivno udeleţeni, izvajali so veliko 

samostojnih poskusov, o tematiki so se veliko pogovarjali in delali so po skupinah – bolj 

motivirani za učenje. Učitelji so pri učencih opazili pozitivnejši odnos do naravoslovja in bolj 

kakovostno znanje (Juriševič, 2014). 

Glede na zaznano problematiko na področju motiviranosti učencev za učenje naravoslovja v 

šolah po Sloveniji je torej smiselno podrobneje raziskati, kaj učencem zniţuje oziroma 

spodbuja motivacijo za učenje naravoslovja. Na podlagi pričujočih pozitivnih učinkov 

izvedenega projekta PROFILES lahko vidimo, da je s spremembo metod poučevanja mogoče 

učencem spremeniti pogled na naravoslovje. Glavni namen diplomske naloge je, da bom z 

rezultati raziskovalnega dela dobila vpogled v stopnjo motiviranosti dijakov za učenje 

naravoslovja, kar mi bo lahko v bodoče (kot učiteljici naravoslovnih predmetov) pomagalo pri 

oblikovanju učnih ur in uporabi ustreznih metod pri poučevanju. 

3.1.1 Cilji raziskave 

Z diplomskim delom nameravam ugotoviti: 

- v kolikšni meri so dijaki motivirani za učenje naravoslovnih predmetov; 

- razlike med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje naravoslovnih predmetov in 

razlike med spoloma v učnem uspehu dijakov pri naravoslovnih predmetih (kemija, 

biologija in fizika); 

- katere so najpomembnejše lastnosti oz. ravnanja učitelja, ki pripomorejo k motiviranju 

dijakov za učenje kemije; 

- kaj dijake najmanj spodbuja za učenje kemije; 

- povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje naravoslovja in njihovim učnim 

uspehom pri naravoslovnih predmetih (kemija, biologija in fizika). 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

1. V kolikšni meri so dijaki motivirani za učenje pri naravoslovnih predmetih? 
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2. Ali obstajajo razlike med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje naravoslovnih 

predmetov ter ali obstajajo razlike med spoloma v učnem uspehu dijakov pri 

naravoslovnih predmetih (kemija, biologija in fizika)? 

3. Katere so najpomembnejše lastnosti oz. ravnanja učitelja, ki pripomorejo k 

motiviranju dijakov za učenje kemije? 

4. Kaj dijake najmanj spodbuja za učenje kemije? 

5. Kako sta povezana stopnja motiviranosti dijakov za učenje naravoslovnih predmetov 

in njihov učni uspeh pri naravoslovnih predmetih (kemiji, biologiji in fiziki)? 

3.2 RAZISKOVALNA METODA 

3.2.1 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 518 dijakov 2. in 3. letnika štirih gimnazij v Sloveniji, od tega 355 

deklet in 155 fantov (8 jih spola v vprašalniku ni označilo), ki so bili v povprečju stari 16,2 

let. V preteklem šolskem letu so ti dijaki v povprečju dosegli dober do prav dober učni uspeh 

(M = 3,50; Mo = 3; SD = 0,87). Naravoslovne predmete so imeli zaključene prav tako z 

dobrimi do prav dobrimi ocenami, in sicer: kemija (M = 3, 75; Mo = 4; SD = 0,98), biologija 

(M = 3,54; Mo = 4,00; SD = 1,115) in fizika (M = 3,20; Mo = 3,00; SD = 1,014). Pri kemiji in 

biologiji so v povprečju dosegali boljši uspeh v primerjavi s fiziko in v primerjavi s splošnim 

učnim uspehom. 

Tabela 1: Porazdelitev dijakov, vključenih v raziskavo, po kraju šolanja 

gimnazija f f % 

1 182 35,1 

2 159 30,7 

3 121 23,4 

4 56 10,8 

skupaj 518 100 

Tabela 2: Porazdelitev dijakov, vključenih v raziskavo, po letniku gimnazije 

letnik  f f % 

2. 331 63,9 

3. 185 35,7 

skupaj 516 99,6 

Opomba: 2 manjkajoča odgovora 
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Tabela 3: Porazdelitev dijakov, vključenih v raziskavo, po spolu 

spol F f % 

fantje 155 29,9 

dekleta 355 68,5 

skupaj 510 98,5 

Opomba: 8 manjkajočih odgovorov 

Tabela 4: Prikaz povprečne starosti dijakov v času raziskave ter splošnega uspeha in 

končne ocene dijakov v preteklem šolskem letu 

 N M Mo SD 

starost dijakov 517 16,20 16,06 1,260 

splošni uspeh (5 – odlično; 

1 – nezadostno) 

511 3,50 3,00 0,872 

končna ocena pri predmetu 

kemije (5 – odlično; 

1 – nezadostno) 

516 3,75 4,00 0,989 

končna ocena pri predmetu 

biologije (5 – odlično; 

1 – nezadostno) 

516 3,54 4,00 1,115 

končna ocena pri predmetu fizike 

(5 – odlično; 

1 – nezadostno) 

516 3,20 3,00 1,014 

Opomba: Pri starosti dijakov je 1 manjkajoč odgovor, pri splošnem uspehu je manjkajočih 7, 

pri končni oceni pri predmetih kemije, biologije in fizike pa sta po 2 manjkajoča odgovora. 

3.2.2 Inštrument 

Rezultate sem pridobila z Vprašalnikom motivacije za učenje naravoslovnih predmetov (SMQ 

– Science Motivation Questionnaire). 

Avtorja vprašalnika sta Shawn M. Glynn in Thomas R. Koballa iz univerze v Georgiji v ZDA. 

Vprašalnik je bil izdelan leta 2006 in je namenjen splošni populaciji učencev srednjih šol 

(gimnazij). Vprašalnik sta v slovenski jezik prevedla M. Juriševič in I. Devetak. 

Vprašalnik je sestavljen iz 30 trditev, ki merijo 6 sestavin motivacije, ki vplivajo na 

motiviranost učencev za učenje naravoslovnih predmetov v srednji šoli: notranja motivacija 

za učenje naravoslovja; zunanja motivacija za učenje naravoslovja; osebni pomen učenja 
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naravoslovja; samoodločanje za učenje naravoslovja; samoučinkovitost pri učenju 

naravoslovja in anksioznost pri ocenjevanju naravoslovnega znanja (Glynn in Koballa, 

2006). 

Vprašalnik je zaprtega tipa; moţni odgovori so podani na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici 

Likertovega tipa, in sicer od 5 (vedno) do 1 (nikoli). 

Veljavnost in zanesljivost vprašalnika sta bili potrjeni s faktorsko analizo v predhodnih 

raziskavah (Glynn in Koballa, 2006); Cronbach alfa SMQ vprašalnika je 0,93. 

Poleg SMQ vprašalnika so dijaki odgovorili na dve dodatni vprašanji odprtega tipa, in sicer: 

(1) navedi najpomembnejše lastnosti oz. ravnanja učitelja, ki te najbolj spodbuja oz. motivira 

za učenje kemije in (2) kaj te najmanj spodbuja za učenje kemije v šoli. 

3.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani v okviru mednarodne raziskave (Zeyer, Çetin-Dindar, Md Zain, 

Juriševič, Devetak in Odermatt, 2013), in sicer na štirih slovenskih gimnazijah. Točni podatki 

o sodelujočih gimnazijah so shranjeni v arhivu diplomskega dela. 

Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo skupinsko po standardnih pogojih ob upoštevanju 

etičnih standardov raziskovanja. Starši so bili obveščeni o raziskavi ter so podpisali soglasja o 

sodelovanju njihovega otroka v raziskavi. 

3.2.4 Obdelava podatkov 

Podatke sem obdelala s kvantitativno in kvalitativno analizo. Kvantitativno sem podatke 

obdelala s programom SPSS (izračun osnovnih statistik, izračun Pearsonovega korelacijskega 

koeficienta za ugotavljanje povezanosti med izbranimi spremenljivkami in t-test za 

ocenjevanje razlik med neodvisnimi vzorci). 

Odgovore na odprti vprašanji sem vsebinsko analizirala, pri čemer sem za oblikovanje 

vsebinskih kategorij uporabila odprto kodiranje. 
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3.3 REZULTATI 

3.3.1 Stopnja motiviranosti dijakov za učenje naravoslovnih predmetov 

S pomočjo Vprašalnika motivacije za učenje naravoslovnih predmetov – SMQ (Glynn in 

Koballa, 2006) sem ugotovila, v kolikšni meri dijaki doţivljajo 6 sestavin, ki predstavljajo 

njihovo motivacijsko strukturo. Vsaki sestavini pripada 5 ustreznih trditev v vprašalniku, 

preko katerih se ocenjuje stopnjo motiviranosti dijakov (Glynn in Koballa, 2006). Pridobljene 

podatke sem vnesla v program SPSS in izračunala osnovne statistike, ki so prikazane v tabeli 

5.  

Tabela 5: Prikaz izražanja 6 sestavin, ki vplivajo na motivacijo dijakov za učenje 

naravoslovja 

sestavine, ki vplivajo 

na motiviranost 

dijakov za učenje 

naravoslovja 

N M SD 

notranja motivacija 511 2,77 0,73 

zunanja motivacija 512 2,92 0,70 

osebni pomen učenja 513 2,68 0,75 

samoodločanje 511 2,76 0,60 

samoučinkovitost 513 2,89 0,67 

anksioznost 513 2,77 0,69 

Iz tabele 5 je razvidno, da so v povprečju vse sestavine pribliţno enakomerno izraţene. 

Ocenjevalna lestvica je petstopenjska – od 5 (vedno) do 1 (nikoli). Glede na povprečne 

vrednosti v tabeli lahko sklepam, da je večina učencev malo do srednje motivirana za učenje 

naravoslovja (povprečje vseh povprečnih vrednosti 6 sestavin: M = 2,79; SD = 0,69). Najbolj 

izraţeni sta sestavini zunanja motivacija (M = 2,92; SD = 0,70) in samoučinkovitost (M = 

2,89; SD = 0,67), najmanj pa sestavina osebni pomen učenja (M = 2,68; SD = 0,75). 
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Tabela 6 prikazuje povezanost med spremenljivkami, ki predstavljajo 6 sestavin motivacije. 

Tabela 6: Primerjava spremenljivk s Pearsonovim korelacijskim koeficientom 

sestavine, ki 

vplivajo na 

motivacijo 

dijakov za 

učenje 

naravoslovja 

notranja 

motiva-

cija 

zunanja 

motiva-

cija 

osebni 

pomen 

učenja 

samood-

ločanje 

samoučinko-

vitost  

anksioznost 

notranja 

motivacija 

r 1 0,585
**

 0,791
**

 0,625
**

 0,691
**

 0,227
**

 

zunanja 

motivacija 

r  1 0,728
**

 0,647
**

 0,531
**

 0,168
**

 

osebni 

pomen 

učenja 

r   1 0,601
**

 0,643
**

 0,108
**

 

samood-

ločanje 

r    1 0,507
**

 0,123
**

 

samoučin-

kovitost 

r     1 0,290
**

 

Opomba: 
*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01; 

***
p ≤ 0,001 

Iz tabele 6 je razvidno, da je med sestavinama notranja motivacija in zunanja motivacija 

srednje močna povezanost (r =0,585; p ≤ 0,000). Prav tako je srednje močna povezanost tudi 

med sestavinama notranja motivacija in samoodločanje (r = 0,625; p ≤ 0,000) ter notranja 

motivacija in samoučinkovitost (r = 0,691; p ≤ 0,000). To pomeni, da so visoko zunanje 

motivirani dijaki hkrati tudi visoko notranje motivirani za učenje naravoslovnih predmetov, 

pri tem doţivljajo višjo mero odgovornosti (samoodločanja) ter samoučinkovitosti. Sestavini 

notranja motivacija in osebni pomen učenja sta med vsemi spremenljivkami najbolj povezani, 

in sicer je med njima močna oz. visoka povezanost (r = 0,791; p ≤ 0,000). Močna oz. visoka 

povezanost je tudi med sestavinama zunanja motivacija in osebni pomen učenja (r = 0,728; p 

≤ 0,000). Učenje se torej zdi pomembno tako zunanje motiviranim kot notranje motiviranim 

dijakom. Sestavini zunanja motivacija in samoodločanje sta srednje močno povezani (r = 

0,647; p ≤ 0,000), a malenkost bolj povezani v primerjavi s povezanostjo iste sestavine s 

sestavino notranja motivacija (r = 0,625; p ≤ 0,000). Zunanja motivacija in samoučinkovitost 

sta srednje močno povezani (r = 0,531; p ≤ 0,000), vendar manj v primerjavi z ostalimi 

srednje močno povezanimi spremenljivkami. Srednje močno povezane so tudi sestavine 

osebni pomen učenja in samoodločanje (r = 0,601; p ≤ 0,000); osebni pomen učenja in 
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samoučinkovitost (r = 0,643; p ≤ 0,000); ter samoodločanje in samoučinkovitost (r = 0,507; p 

≤ 0,000). Dijaki, ki jim je učenje osebno pomembno, se čutijo bolj odgovorne in 

samoučinkovite pri učenju. Tisti, ki občutijo večjo odgovornost pri učenju, se posledično 

čutijo bolj samoučinkovite. Anksioznost je s spremenljivkama notranja motivacija (r = 

0,227; p ≤ 0,000) in samoučinkovitost (r = 0,290; p ≤ 0,000) v šibki negativni povezanosti. 

Bolj kot so dijaki notranje motivirani in bolj kot se čutijo samoučinkovite pri učenju 

naravoslovnih vsebin, manjšo stopnjo anksioznosti občutijo pri tem. Negativno z 

zanemarljivo povezanostjo sta povezani sestavini osebni pomen učenja in anksioznost (r = 

0,108; p ≤ 0,015). Torej: bolj kot dijaki doţivljajo učenje naravoslovja kot osebno 

pomembno, manj anksiozni so pri učenju le-tega. Določeno mero anksioznosti naj bi 

doţivljali dijaki, ki se čutijo odgovorne pri učenju, in zunanje motivirani dijaki, saj je 

povezanost med temi spremenljivkami pozitivna in zanemarljiva: samoodločanje in 

anksioznost (r = 0,123; p ≤ 0,006) ter zunanja motivacija in anksioznost (r = 0,168; p ≤ 

0,000). 

3.3.2 Razlike med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje naravoslovnih predmetov 

in razlike med spoloma v učnem uspehu dijakov pri naravoslovnih predmetih 

S statistično analizo sem ugotavljala tudi razlike v motiviranosti dijakov glede na spol in 

razlike v učnem uspehu pri naravoslovnih predmetih (kemija, biologija in fizika) glede na 

spol. Dijake sem razdelila v dve skupini – prva skupina predstavlja dijake moškega spola, 

druga skupina pa dijakinje ţenskega spola.  

Iz tabele 7 so razvidne statistično pomembne razlike med dijakinjami ţenskega in dijaki 

moškega spola pri sestavinah: notranja motivacija (t = 3,155, df = 501, p ≤ 0,020), osebni 

pomen učenja (t = 3,416, df = 242,78, p ≤ 0,001), samoučinkovitost (t = 4,833, df = 503, p ≤ 

0,000) in anksioznost (t = -3,161, df = 251,70, p ≤ 0,002). 

Statistično pomembnih razlik ni pri sestavinah: zunanja motivacija (t = 1,479, df = 502, p ≤ 

0,140) in samoodločanje (t = 0,862, df = 501, p ≤ 0,389). 
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Tabela 7: Prikaz izražanja sestavin, ki vplivajo na motivacijo dijakov za učenje 

naravoslovja, glede na spol 

sestavine, ki 

vplivajo na 

motivacijo 

dijakov za učenje 

naravoslovja 

Spol N M SD t-preizkus 

T df p 

notranja 

motivacija 

Fantje 152 2,93 0,79 3,155 501 0,020 

Dekleta 351 2,71 0,69 

zunanja 

motivacija 

Fantje 153 2,99 0,77 1,479 502 0,140 

Dekleta 351 2,89 0,66 

osebni pomen 

učenja 

Fantje 150 2,87 0,83 3,416 242,78 0,001 

Dekleta 355 2,61 0,70 

samoodločanje Fantje 150 2,79 0,63 0,862 501 0,389 

Dekleta 353 2,74 0,58 

samoučinkovitost Fantje 152 3,10 0,73 4,833 503 0,000 

Dekleta 353 2,80 0,61 

anksioznost Fantje 153 2,61 0,76 3,161 251,70 0,002 

dekleta 352 2,84 0,64 

Opomba: 
*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01; 

***
p ≤ 0,001 

Iz tabele 8 je razvidno, da se pojavljajo statistično pomembne razlike v učnem uspehu dijakov 

– tako v splošnem učnem uspehu (t = 5,097, df =501, p ≤ 0,000) kot tudi v učnem uspehu pri 

kemiji (t = 2,066, df =506, p ≤ 0,003), biologiji (t = 6,294, df =334,74, p ≤ 0,000) in fiziki 

(t = 3,276, df =297,71, p ≤ 0,001).  

Tabela 8: Prikaz splošnega učnega uspeha dijakov in učnega uspeha dijakov pri 

naravoslovnih predmetih, glede na spol 

končni učni uspeh 

v preteklem 

šolskem letu 

spol N M SD t-preizkus 

T df p 

splošni fantje 154 3,21 0,88 5,097 501 0,000 

dekleta 349 3,63 0,84 

pri kemiji fantje 155 3,55 1,02 2,966 506 0,003 

dekleta 353 3,84 0,97 

pri biologiji fantje 155 3,10 0,98 6,294 334,74 0,000 

dekleta 353 3,72 1,12 

pri fiziki fantje 155 2,97 0,99 3,276 297,71 0,001 
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dekleta 353 3,29 1,01 

Opomba: 
*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01; 

***
p ≤ 0,001 

3.3.3 Najpomembnejše lastnosti oz. ravnanja učitelja, ki pripomorejo k motiviranju 

dijakov za učenje kemije 

Prvo odprto vprašanje sem vsebinsko analizirala, da bi ugotovila, kaj je tisto, kar dijake 

motivira pri učenju kemije. Vprašanje zahteva odgovore o lastnostih oz. ravnanju učitelja, 

vendar sem med odgovori dijakov opazila, da so se velikokrat nanašali tudi na proces 

poučevanja in učno okolje. Tako sem v tabeli 9 zbrala najpogostejše odgovore in jih 

razporedila v 7 kategorij. Največ odgovorov se je nanašalo na osebnostne lastnosti učitelja in 

učiteljevo razlago. Iz dobljenih odgovorov lahko povzamem najpogostejše odgovore, in sicer 

dijake spodbuja k učenju naravoslovja prijazen, zanimiv, zabaven, pravičen, spodbuden, 

razumevajoč, vztrajen, dobrovoljen, v dobrem odnosu z učenci, pa tudi strog učitelj. 

Učiteljeva razlaga naj bi bila dobra, zanimiva, dodatna (v primeru nejasnosti), v povezavi z 

vsakdanjim ţivljenjem (vključeni aktualni primeri), jasna, enostavna, pestra, vanjo naj bi bili 

vključeni tudi učenci itd. Učence motivirajo naloge, ki so količinsko v meji normale; za 

utrjevanje snovi, skupno reševanje nalog. Največji deleţ odgovorov pa se je nanašal na 

poskuse pri pouku kemije (v kategoriji »potek pouka«). Dijake motivira pouk, ki je aktiven, 

pester, v katerega so tudi sami vključeni in najpomembnejše se jim zdi, da izvajajo poskuse – 

tako demonstracijske kot samostojne. Motivirajoče okolje po mnenju dijakov je tako, v 

katerem so mir, red in disciplina ter sproščeno vzdušje, na razpolago pa so jim različna 

gradiva in materiali iz vsakdanjega ţivljenja. K učenju jih spodbujajo tudi pravično 

ocenjevanje, dobre ocene in nagrade. Nekatere dijake k učenju kemije ne spodbuja nič (bodisi 

kemijo imajo radi, bodisi je ne marajo in jih ne more nič spodbujati), drugi pa ne vedo, kaj jih 

spodbuja.  
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Tabela 9: Odgovori dijakov na vprašanje: »Navedi najpomembnejše lastnosti oz. 

ravnanja učitelja, ki te najbolj spodbuja oz. motivira za učenje kemije.« 

kategorije kodi/pojmi 

osebnostne lastnosti učitelja prijazen (f = 62) 

zanimiv (f = 32) ‒  nima dolgočasnega 

glasu/govora, pristop pri pouku, pritegne 

pozornost  

zabaven (f = 25) 

spodbuja (f = 20) 

dober učitelj (f = 19) ‒  zna učiti, zna 

razlagati; razume/zna snov 

razumevajoč (f = 15) 

pomaga (f = 14), mu je mar za učence, tudi 

individualno 

pravičen/pošten (f = 13) 

vztrajen (f = 10) 

vključuje humor (f = 10) ‒  ţivahen; smisel 

za humor (f = 2), v meji normale 

dobre volje (f = 9) 

šaljiv (f = 9) 

dober odnos z učenci (f = 8); pozitiven 

odnos 

sproščen (f = 8) 

strog (f = 7); in resen 

potrpeţljiv (f = 7) 

pohvali (f = 7) 

razgledan (f = 6) 

energičen (f = 4) 

vesel (f = 4) in lahkoten 

rad razloţi (f = 4)  razlaga z veseljem, 

pokaţe da ga predmet zanima; rad pomaga 

razumeti 

se pripravi na pouk (f = 4) 

se pogovarja z učenci(f = 4) 

razumljiv (f = 4) 

motivira (f = 4)  z vprašanji, pri razlagi 

se trudi (f = 4); si prizadeva, da bi razumeli 

snov (f = 2) 

organiziran (f = 3) 

odprt (f = 3), komunikativen 

spoštljiv (f = 3) 

sodelovanje z učenci (f = 6); posveti svoj 

čas učencu 

ni tečen (f = 3) 

ni zahteven (f = 3)  ni prezahteven; ne 

zahteva znanja  

objektiven (f = 2) 

odločen (f = 2) 
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učiteljeva razlaga 

 

dobra razlaga (f = 86), kvalitetna razlaga 

zanimiva (f = 80) 

dodatna razlaga (f = 20)  ponovi razlago v 

primeru nejasnosti  

povezava z vsakdanjim ţivljenjem (f = 16), 

pri teţje razumljivi snovi; predstavi kemijo 

kot pomembno v ţivljenju; uporabnost 

znanja v vsakdanjem ţivljenju; povezava z 

aktualnimi temami  

zanimiva dejstva (f = 16)  čim več; 

primeri; izjeme; aktualni primeri 

razlaga vsebine s primeri (f = 11), v ţivo, iz 

narave, zanimivi  prispodobe 

jasna (f = 11)  razločnost, in kratka, počasi, 

organizirana, in temeljita 

razumljiva (f = 10) 

enostavna (f = 6)  čim manj 

zakompliciranih struktur; »razloţi po 

domače«, preprosta 

natančna (f = 6) 

vključuje učence v razlago (f = 5) 

pestra (f = 5) 

doţiveta ‒  z navdušenjem (f = 4)  

dobro povezuje snov; povezuje teorijo in 

prakso (f = 4) 

nazorna (f = 4)  predstavljiva 

na več načinov (f = 4)  dokler ne 

razumemo 

zabavna (f = 3) 

dodatne informacije (f = 2); dodatno gradivo 

prepričljiva 

naloge vaje (f = 9)  dobre; dodatne in ti jih sam 

pregleda, za ponavljanje 

skupno reševanje nalog (f = 3) 

malo naloge (f = 3) 

veliko naloge (f = 2) 

naloge  v mejah normale (f = 2), ne preveč 

dodatne naloge (f = 2) 
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potek pouka poskusi (f = 110)  veliko; ki jih dobro 

razloţi in pokaţe; čim več, za razlago 

dejstev; veliko; zanimivi; za ţivahen 

začetek ure, smiselno in enostavno 

predstavijo; za razlago nalog  

zanimiv (f = 8)  pouk, vaje 

različne metode (f = 8) 

pester pouk (f = 7); dinamično delo; aktiven 

pouk 

laboratorijske vaje (f = 6) ‒  več opazovanje 

kemijskih sprememb (f = 5) 

praktično delo (f = 4)  več 

samostojno izvajanje eksperimentov (f = 3) 

samostojno delo (f = 2)  več  

skupinsko delo (f = 2) 

prikaz delcev snovi s posnetki/modeli 

učno okolje različna gradiva (f = 20) 

zanimiva snov, ţivljenjska (f = 12) 

sproščenost (f = 4)  

mir (f = 2) 

red in disciplina (f = 5) 

način preverjanja in ocenjevanja znanja dobre ocene (f = 9) 

pravično ocenjevanje (f = 3) 

ocena (f = 2); ţelja po dobri oceni 

ni pikolovski pri ocenjevanju (f = 2) 

napovedano spraševanje (f = 2) 

delne ocene 

lahko ocenjevanje 

nagrade 

drugo ne vem (f = 8), šola je 'kr nekaj' 

nič (f = 3) 

kemija me ne zanima/ne maram kemije (f = 

2) 

da učitelj ne govori: "Pohitimo, ves čas smo 

v zaostanku." To nikogar ne motivira. 

Opomba: brez odgovora: 96/518; nesmiselni odgovori: 10/518 

3.3.4 Kaj dijake najmanj spodbuja za učenje kemije 

Drugo odprto vprašanje sem prav tako vsebinsko analizirala, da bi spoznala, kaj dijake 

najmanj spodbuja za učenje kemije. Zaradi širokega spektra dobljenih odgovorov in podobne 

tematike kot pri prvem vprašanju sem uporabila enake kategorije. V tabeli 10 so zbrani 

najpogostejši odgovori. Razvidno je, da se je največ odgovorov nanašalo na osebnostne 

lastnosti učitelja, ki so bile v tem primeru negativne: npr. dolgočasen, tih, tečen, neprijazen, 

slab/negativen/ignorantski odnos do učencev, grozi s slabimi ocenami, dela razlike med 

učenci itd. Dijaki kot demotivirajoč vzrok izpostavljajo tudi dolgočasno, nerazumljivo 
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razlago, preveč računskih nalog, dolgočasen, nezanimiv pouk z veliko pisanja v zvezek in 

učenja na pamet. V sklopu učnega okolja menijo, da so vzroki slab red in disciplina, 

neustrezen prostor, preobseţne, abstraktne in nezanimive učne vsebine, ki vključujejo preveč 

teorije in premalo prakse. V sklopu preverjanja in ocenjevanja znanja pa menijo, da so ocene 

vzrok za manjšo motivacijo. Nekatere dijake vse v povezavi s kemijo najmanj spodbuja za 

učenje, medtem ko pri nekaterih nič ne vpliva na slabšo motiviranost. Določeni ne vedo, kaj 

jih najmanj spodbuja; nekateri pa vidijo vzrok v sebi, sošolcih, šoli ipd.  
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Tabela 10: Najpogostejši odgovori dijakov na vprašanje: »Kaj te najmanj spodbuja za 

učenje kemije?« 

kategorije kodi/pojmi 

osebnostne lastnosti učitelja učitelj na splošno (f = 7) 

dolgočasen (f = 4) 

pretih (f = 3) 

tečen (f = 3) 

nezanimiv (f = 2) 

neprijazen (f = 2) 

nesramen (f = 2) 

ne zna razlagat (f = 2) 

slab odnos učitelja do učencev 

nadiranje dijakov 

grozi s slabimi ocenami 

učitelj reče ţe vnaprej, da bo snov teţka 

učitelji/profesorji, ki ne razumejo dijakov 

pri njihovih ravnanjih 

dela razlike med učenci 

negativen in ignorantski odnos do učencev, 

ki snovi ne razumejo 

kritiziranje  ko si dober, pa tudi ko nisi 

učiteljeva razlaga dolgočasna (f = 10),+ posledično niţja 

motivacija za učenje 

slaba (f = 6); + posledično nerazumevanje in 

teţave pri učenju 

nerazumljiva (f = 4) 

nezanimiva (f = 3) 

način razlage snovi  zdolgočasen in 

monoton (f = 2); s ppt; učitelj bere s ppt in 

učenci pišejo 

samo govorjenje učne snovi 

Naloge računske naloge (f = 8) – jih je preveč 

nerazumljive 

vaje – dolgočasne; nezanimive 

dolgočasno reševanje nalog 

potek pouka učenje na pamet (f = 18); učenje formul (f = 

23) 

dolgočasen (f = 15) 

veliko pisanja v zvezek (f = 9) 

računanje (f = 9),  je dolgočasno 

poskusi (f = 5)  premalo jih je  

monotonost (f = 3) 

ogromno stvari potrebno znat na pamet in je 

brez logike (f = 2) 

nezanimiv 

razpuščen 

veliko snovi naenkrat 
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učno okolje snov, ki jo jemljemo (na splošno) (f = 20) 

snov: nezanimiva (f = 20); dolgočasna (f = 

16); veliko jo je (f = 11); preveč jo je (f = 

10); teţka (f = 9); nerazumljiva (f = 9); 

nepojasnjena (f = 2); preveč podrobna (f = 

2); zapletena (f = 2); nesmiselna; suhoparna; 

abstraktna  

preveč teorije (f = 9) 

slab red in disciplina (f = 3) 

premalo časa 

neustreznost prostora (temperatura, sedeţni 

red, barva, velikost) 

način preverjanja in ocenjevanja znanja ocene (f = 3) 

slaba ocena 

prevelika natrpanost ocenjevanja 

Drugo ne vem (f = 14) 

vse pri kemiji (f = 12) 

nič (f = 8) 

kemija me ne zanima/ne maram kemije (f = 

13) 

učenje samo po sebi in ţe misel na učenje 

lenoba (f = 2) 

lepo vreme (f = 2); deţ 

slab dan  

jaz sam (f = 3); sošolci; šola  

Opomba: brez odgovora na 2. odprto vprašanje: 119/518; nesmiselni odgovori: 7/518; 

najverjetneje napačna interpretacija vprašanja (ravno obratna): 14/518 

3.3.5 Povezanost stopnje motiviranosti dijakov za učenje naravoslovnih predmetov in 

njihovega učnega uspeha pri naravoslovnih predmetih (kemiji, biologiji in fiziki) 

Iz tabele 11 je razvidno, da je učni uspeh pri kemiji šibko pozitivno povezan s petimi 

sestavinami motivacije, ki vplivajo na motiviranost dijakov za učenje naravoslovja, in sicer: 

notranja motivacija (r = 0,247; p ≤ 0,000); zunanja motivacija (r = 0,214; p ≤ 0,000); osebni 

pomen učenja (r = 0,217; p ≤ 0,000); samoodločanje (r = 0,210; p ≤ 0,000) in 

samoučinkovitost (r = 0,347; p ≤ 0,000). Podobno je s petimi sestavinami motivacije šibko 

povezan učni uspeh pri biologiji: notranja motivacija (r = 0,151; p ≤ 0,001); zunanja 

motivacija (r = 0,101; p ≤ 0,022); osebni pomen učenja (r = 0,132; p ≤ 0,003); samoodločanje 

(r = 0,123; p ≤ 0,005) in samoučinkovitost (r = 0,224; p ≤ 0,000); ter prav tako pri fiziki: 

notranja motivacija (r = 0,152; p ≤ 0,001); zunanja motivacija (r = 0,135; p ≤ 0,002); osebni 

pomen učenja (r = 0,130; p ≤ 0,003); samoodločanje (r = 0,161; p ≤ 0,000) in 

samoučinkovitost (r = 0,292; p ≤ 0,000). Torej imajo dijaki, ki imajo izraţene omenjene 

sestavine, v povprečju tudi boljši uspeh pri omenjenih naravoslovnih predmetih. 
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Anksioznost je negativno in zanemarljivo povezana z učnim uspehom pri vseh treh 

naravoslovnih predmetih: pri kemiji (r = 0,150; p ≤ 0,001), pri biologiji (r = 0,209; p ≤ 

0,000) in pri fiziki (r = 0,195; p ≤ 0,000). Bolj kot so dijaki anksiozni pri pouku in učenju 

kemije, biologije ali fizike, slabši je v povprečju njihov uspeh pri istem predmetu. 

Tabela 11: Povezanost stopnje motiviranosti dijakov za učenje naravoslovnih predmetov 

in njihovega učnega uspeha pri kemiji 

 sestavine, ki vplivajo na motivacijo dijakov za učenje naravoslovja 

končna 

ocena pri 

predmetu 

(5 – 

odlično; 

1 – 

nezado-

stno): 

 notranja 

motivacija 

zunanja 

motivacija 

osebni 

pomen 

učenja 

samoodlo-

čanje 

samoučin-

kovitost 

anksioz-

nost 

kemija r 0,247
**

 0,214
**

 0,217
**

 0,210
**

 0,347
**

 0,150
**

 

biologija r 0,151
**

 0,101
*
 0,132

**
 0,123

**
 0,224

**
 0,209

**
 

fizika r 0,152
**

 0,135
**

 0,130
**

 0,161
**

 0,292
**

 0,195
**

 

Opomba: 
*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01; 

***
p ≤ 0,001  
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4 DISKUSIJA 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri so dijaki motivirani za učenje 

naravoslovnih vsebin, raziskati, ali obstajajo razlike med spoloma v motiviranosti dijakov in 

razlike med spoloma pri končnem uspehu pri naravoslovnih predmetih (kemija, biologija, 

fizika), kaj dijake spodbuja in kaj odvrača od učenja naravoslovja ter povezavo med stopnjo 

motiviranosti dijakov in njihovim učnim uspehom pri naravoslovnih predmetih (kemija, 

biologija, fizika). Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave lahko dobim odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Pri tem je treba upoštevati, da so bili v raziskavo, 

analizirano v okviru diplomskega dela, vključeni gimnazijci, ki predstavljajo zgornjih 40 % 

vseh dijakov, ki so po šolskem uspehu najbolj uspešni. Temu primerni so tudi rezultati 

raziskave. 

Glede stopnje motiviranosti dijakov za učenje naravoslovja sem prišla do ugotovitve, da so 

dijaki v povprečju srednje motivirani. Vprašalnik motivacije za učenje naravoslovja (SMQ) 

ocenjuje šest sestavin, ki vplivajo na motivacijo. Te so: notranja motivacija za učenje 

naravoslovja; zunanja motivacija za učenje naravoslovja; osebni pomen učenja naravoslovja; 

samoodločanje za učenje naravoslovja; samoučinkovitost pri učenju naravoslovja in 

anksioznost pri ocenjevanju naravoslovnega znanja.  

Rezultati kaţejo, da sta pri dijakih najbolj izraţeni spremenljivki zunanja motivacija in 

samoučinkovitost, najmanjšo stopnjo pa dosega spremenljivka osebni pomen učenja. Torej 

zgleda, da so dijaki v večji meri zunanje kot notranje motivirani. Zavedati se moramo, da 

motivacije ne gre razumeti dihotomno v smislu notranje ali zunanje motivacija, temveč kot 

samostojne motivacijske usmerjenosti, ki so pri učencih zastopane z različno intenziteto 

(Juriševič, 2012). Dijaki so lahko hkrati notranje in zunanje motivirani; lahko so najprej 

zunanje motivirani in potem ponotranjijo cilje ter postanejo notranje motivirani za učenje. 

Vse pa ni odvisno le od njih samih, ampak tudi od okolja. Glede na rezultate korelacije 

zunanje motivacije in samoučinkovitosti, ki kaţejo, da sta spremenljivki srednje močno 

povezani, lahko sklepam, da je zato tudi ravno samoučinkovitost druga najbolj izraţena 

sestavina motivacije med dijaki.  

Zanimivo je, da je sestavina osebni pomen učenja najmanj izraţena med dijaki, kljub temu, da 

rezultati korelacije spremenljivk kaţejo, da sta spremenljivki zunanja motivacija in 

samoučinkovitost s spremenljivko osebni pomen učenja srednje močno do močno povezani. 
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Velja omeniti, da je največja povezanost med spremenljivkama notranja motivacija in osebni 

pomen učenja. 

Tudi v poročilu o mednarodni raziskavi PISA iz leta 2006 omenjajo rezultate, ki kaţejo, da 

učenci povprečne starosti 15 let v splošnem cenijo naravoslovje, a raziskovalci se sprašujejo, 

ali to velja tudi za vrednotenje na osebni ravni. »Podatki raziskave PISA 2006 kaţejo, da sta 

vrednotenje naravoslovja na osebni ravni in vrednotenje znanstvenega izpeljevanja sklepov 

drugačna od vrednotenja naravoslovja na splošni ravni. Učenci se lahko strinjajo, da je 

naravoslovje v splošnem pomembno, vendar pa tega nujno ne prenesejo v svoje ţivljenje« 

(PISA, 2006, str. 116). Ugotovitev lahko poveţemo z rezultati raziskave v sklopu 

diplomskega dela, saj kaţejo na nizko raven osebnega pomena učenja naravoslovja. 

Posledično so učenci srednje motivirani za naravoslovje, kot prikazujejo tudi rezultati v 

sklopu prvega raziskovalnega vprašanja. 

Raziskovalce pri mednarodni raziskavi PISA je zanimalo tudi mnenje učencev o njihovi 

samoučinkovitosti ter samopodobi (nanašajoč se na naravoslovje), saj samostojno učenje 

zahteva kritično in realistično presojo teţavnosti postavljene naloge ter sposobnost zadostnega 

prizadevanja za njeno reševanje. Občutek lastne učinkovitosti ima velik vpliv na učenčevo 

motivacijo, učne navade in splošna pričakovanja za prihodnost. Učenci v Sloveniji v 

povprečju manj zaupajo v svojo učinkovitost pri reševanju izbranih naravoslovnih nalog kot v 

povprečju učenci drugih drţav. V vseh sodelujočih drţavah se zaupanje učencev v svojo 

učinkovitost v naravoslovju pozitivno povezuje z doseţki pri naravoslovju (PISA, 2006). 

Nasprotno je dimenzija samoučinkovitost pri dijakih v raziskavi v sklopu diplomskega dela 

druga najbolj izraţena. Mogoče je razlog v tem, da so bili v raziskavo vključeni le dijaki 

gimnazij, kamor se v povprečju vpisujejo v splošnem uspešnejši učenci. 

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja sem ugotovila, da obstajajo razlike med spoloma 

v motiviranosti dijakov za učenje pri naravoslovnih predmetih. Statistično pomembne razlike 

se kaţejo pri naslednjih spremenljivkah: notranja motivacija, osebni pomen učenja, 

samoučinkovitost in anksioznost. Višjo raven notranje motivacije, osebnega pomena učenja in 

samoučinkovitosti občutijo dijaki moškega spola, medtem ko je pri dekletih zaznana višja 

raven anksioznosti pri ocenjevanju naravoslovnega znanja. 

Različni raziskovalci so ţe pred nekaj desetletji odkrivali, ali obstajajo razlike med spoloma v 

povezavi z naravoslovjem. Nekateri so odkrili razlike in jih razlagali s tem, da se dekleta v 

osnovi manj zanimajo za naravoslovne vsebine in so jim le-te dolgočasne, posledično pa so 
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manj samozavestne pri izkazovanju naravoslovnega znanja. Menili so, da je naravoslovna 

tematika v domeni fantov (Devetak, 2012). Torej višja stopnja anksioznosti pri dekletih v 

raziskavi v sklopu diplomskega dela ni presenetljiva.  

Ker se fantje v povprečju bolj zanimajo za naravoslovne teme, lahko razumemo, zakaj so 

spremenljivke notranja motivacija, osebni pomen učenja in samoučinkovitost bolj izraţene pri 

njih v primerjavi z dekleti. 

Zanimivo pa ravno nasprotno kaţe ugotovitev, da se pojavljajo statistično pomembne razlike 

med spoloma v učnem uspehu dijakov – tako v splošnem učnem uspehu kot tudi v učnem 

uspehu pri posameznih naravoslovnih predmetih (kemija, biologija in fizika). In sicer dijaki 

moškega spola v povprečju dosegajo niţji učni uspeh v primerjavi z dijakinjami, kljub temu, 

da naj bi bili bolj motivirani za učenje naravoslovnih predmetov. 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju se sprašujem o tem, kakšne so najpomembnejše lastnosti 

oziroma ravnanja učitelja, ki učenca najbolj spodbuja oz. motivira za učenje kemije. Rezultate 

sem vsebinsko analizirala, saj so dijaki odgovarjali na odprto vprašanje. Ker je bilo v 

raziskavo vključeno veliko število dijakov, sem dobila tudi širok izbor odgovorov. V 

rezultatih sem v tabeli 9 izpostavila odgovore, ki so se največkrat ponovili. Razporedila sem 

jih v sedem kategorij: osebnostne lastnosti učitelja, učiteljeva razlaga, naloge, potek pouka, 

učno okolje, način preverjanja in ocenjevanja znanja in drugo. 

V splošnem je bilo najobseţnejše število odgovorov v kategoriji osebnostne lastnosti učitelja, 

saj je tudi vprašanje tako zastavljeno. Dijaki so zelo različno odgovarjali in menim, da so bili 

pri odgovarjanju kar inovativni, saj je bil glede na številčnost udeleţencev v raziskavi (N = 

518) odgovor ponovljen največ do 110-krat. Na podlagi pregledanih odgovorov lahko 

sklenem, da si učenci ţelijo učitelja, ki zna pritegniti pozornost, je prijazen, je dobro 

podkovan v znanju, poenostavi kompleksne vsebine, je aktiven in ustvarjalen pri pripravi 

učnih ur, energičen in predvsem v dobrem odnosu z učenci – se pravi dosleden, pravičen, 

objektiven, in dostopen za pogovor. Učenci ţelijo tudi bolj pester pouk z več eksperimenti, 

samostojnim delom, različnimi gradivi in povezanostjo učnih vsebin z vsakdanjim ţivljenjem. 

Če bi vse navedene idealne lastnosti zdruţili in jih projicirali na nekega učitelja, bi dobili 

fleksibilnega učitelja – to je učitelj, ki poučevanje prilagaja individualnim in skupinskim 

razlikam med učenci. Tak učitelj učinkovito motivira učence tako, da premišljeno ravna na 
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podlagi poznavanja učencev in strukture njihove motiviranosti oziroma poznavanja 

motivacijskih vzorcev (Juriševič, 2012). 

Pečjak in Košir (2008) omenjata nekatere raziskave, v katerih ugotavljajo vpliv učiteljevega 

vedenja do učencev na njihovo učno uspešnost. Raziskovalci so mnenja, da imajo učiteljeve 

reakcije do učencev velik vpliv na motivacijo, pričakovanja in vedenje učencev. Podobno 

Raffini (2003) pravi: »In vendar učitelji nismo nemočni pri vplivanju na motivacijo učencev. 

Čeprav ne moremo prisiliti konjev, da bi pili, lahko pa povečamo njihovo ţeljo po pitju, kar 

storimo tako, da jim najprej ponudimo sol, nato pa jih popeljemo k izviru. Učitelji imamo 

močan vpliv na notranjo motivacijo svojih učencev, če bomo v razredu le ustvarili take 

razmere, ki bodo učencem pomagale zadovoljevati njihove psihološko akademske potrebe po 

avtonomiji, kompetentnosti, povezanosti, samospoštovanju in zadovoljstvu« (str. 11). 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju se sprašujem o tem, kaj dijake najmanj spodbuja za 

učenje kemije. Odgovore sem dobila pri drugem odprtem vprašanju in jih vsebinsko 

analizirala (podobno kot pri tretjem raziskovalnem vprašanju) ter predstavila v tabeli 10. 

Ugotovila sem, da dijakom zniţujejo motivacijo negativne lastnosti učitelja (neprijazen, dela 

razlike med učenci, grozi s slabimi ocenami itd.), slab red in disciplina v razredu, 

prenatrpanost snovi, dolgočasna razlaga in potek pouka ter premalo povezanosti z vsakdanjim 

ţivljenjem. 

Woolfolk (2002) in tudi veliko drugih avtorjev opozarja na problem učiteljevih pričakovanj 

od učencev med procesom poučevanja, saj vodi do samouresničujočih se prerokb, ki vplivajo 

na motivacijo učencev. Raziskovalci menijo, da morajo učitelji naravoslovja predstaviti 

uporabo različnih učnih strategij pri pouku in s tem učence spodbujati za učenje. Učitelji se 

morajo potruditi, da zagotovijo smisel podajanja učne snovi in vsebine poveţejo z vsakdanjim 

ţivljenjem. Predvsem morajo zagotoviti v razredu tako učno okolje, ki zagotovi ustrezno učno 

podporo; natančno nadzorujejo napredek učencev; prepoznajo in nagradijo osebni napredek v 

znanju učencev; ter zmanjšajo socialne razlike in tekmovalnost med učenci (Devetak, 2012). 

Pri petem raziskovalnem vprašanju sem ugotavljala, ali sta povezani stopnja motiviranosti 

dijakov za učenje naravoslovja in njihov učni uspeh pri naravoslovnih predmetih – natančneje 

pri kemiji, biologiji in fiziki. Prišla sem do spoznanja, da je učni uspeh pozitivno povezan s 

petimi dimenzijami, ki vplivajo na motivacijo dijakov za učenje naravoslovja. Torej, bolj kot 

je učenec notranje motiviran/zunanje motiviran/učenje mu je osebno pomembno/se počuti 
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odgovornega v procesu učenja/se počuti samoučinkovitega, boljši uspeh lahko dosega pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja. 

Notranje motivirani učenci dosegajo boljše rezultate pri preverjanjih znanja, dosegajo višje 

ocene in imajo pozitiven odnos do učenja. V primerjavi z njihovimi vrstniki, ki imajo niţjo 

raven notranje motivacije, doţivljajo manjšo stopnjo anksioznosti v procesu učenja in 

preverjanja znanja ter so manj odvisni od zunanjih motivacijskih spodbud (Gottfried, 1985, v 

Juriševič in sod., 2008). 

Zadnja sestavina motivacije, anksioznost, je negativno povezana z učnim uspehom dijakov pri 

vseh treh naravoslovnih predmetih – kemiji, biologiji in fiziki. Anksioznejši dijaki imajo torej 

slabši uspeh pri omenjenih predmetih. 

Marentič Poţarnik (2003) opredeljuje anksioznost kot: »trajen občutek tesnobe, 

zaskrbljenosti, nelagodja, napetosti, ki ga človek nosi s seboj, četudi ni neposredno ogroţen. 

/…/ Anksiozna reakcija je nesorazmerna teţavnosti ogroţujoče situacije, premočna je lahko 

ţe ob manjših obremenitvah« (str. 210). Na podlagi rezultatov različnih raziskav o anksioznih 

učencih psihologi dajejo napotke učiteljem, kako prepoznati anksiozne učence in kakšno učno 

okolje jim zagotoviti. Izpostavila bi sproščeno vzdušje v razredu; pomirjujoče navodilo pri 

preizkusih znanja, usmerjeno v samo nalogo, ne pa v vrednotenje; omogočanje ustnega 

preverjanja znanja iz klopi in ne pred tablo ipd. Omenjena pa je tudi raziskava, izvedena na 

srednjih šolah, v kateri so prišli do zaključka, da korelacije med anksioznostjo in uspehom 

včasih postanejo celo pozitivne – torej je višja anksioznost lahko povezana z boljšimi uspehi. 

Rezultate raziskovalci razloţijo z dejstvom, da so na višjih stopnjah učenci ţe izbrani in 

naprej pridejo le tisti z boljšimi sposobnostmi, motivacijo in strategijami, kar jim 

najverjetneje pomaga kompenzirati probleme anksioznosti (Marentič Poţarnik, 2003). 

Določena mera anksioznosti pa je v procesu poučevanja in učenja potrebna, saj spodbudi 

učence k učenju (Glynn in Koballa, 2006). 

  



Gorjan, D. (2015). Motiviranost dijakov za učenje naravoslovja (Diplomsko delo). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

34 

 

5 ZAKLJUČKI 

Z diplomskim delom sem se poglobila v problematiko motivacije na področju naravoslovja in 

s pregledom literature prišla do spoznanja, da ima velik vpliv na področju učenja in 

poučevanja, saj: »le motivirani učenci učenje začnejo, se učijo /…/ in pri učenju vztrajajo, vse 

dokler ne končajo učnih nalog ali ne doseţejo zastavljenih učnih ciljev« (Juriševič, 2012, str. 

5). 

Po mojem mnenju je pomembno, da učitelji poznajo področje motivacije in znajo prepoznati 

motivacijske vzorce pri učencih, saj le tako lahko uspešno vodijo pouk in dosegajo 

zastavljene učne cilje. 

Z raziskovalnim delom diplomske naloge sem spoznala, da učenci pri naravoslovnih 

predmetih ne doţivljajo osebnega pomena učenja, ampak so v večji meri zunanje motivirani. 

Dobro bi bilo, da bi učitelji oblikovali pouk tako, da bi spodbujali notranjo motivacijo in 

osmišljali učne vsebine; tako bi učence bolj pritegnili, učenci bi bili uspešnejši in znanje bi 

bilo bolj trajno. Ta ugotovitev je zanimiva tudi z drugega zornega kota, saj je treba upoštevati, 

da so bili v raziskavo vključeni dijaki iz gimnazij, torej dijaki, ki so bili v osnovni šoli učno 

najbolj uspešni učenci. 

Ugotovila sem, da so dekleta manj motivirana za učenje naravoslovja v primerjavi s fanti in 

zaradi manjše samozavesti pri izkazovanju naravoslovnega znanja doţivljajo višjo stopnjo 

anksioznosti v primerjavi s fanti. Na osnovi tega se mi zdi smiselno, da bi učitelji predstavili 

učne vsebine tudi na način, ki bi pritegnil dekleta. Lahko bi na primer delali razne 

eksperimente, ki se uporabljajo v kozmetiki, kulinariki ipd. Prav tako bi lahko za fante 

prilagodili eksperimente, ki so bolj tehnične narave, na primer priprava biodizla ipd.  

Na podlagi rezultatov statistične obdelave sem prišla do zanimive ugotovitve; in sicer kljub 

temu, da naj bi bile dijakinje v povprečju manj motivirane za učenje naravoslovja, dosegajo 

boljši učni uspeh – tudi pri posameznih naravoslovnih predmetih (kemija, biologija in fizika). 

Naj opomnim, da so dijaki, vključeni v raziskavo, »izbrani« gimnazijci, saj so za vpis 

potrebovali visok učni uspeh ob koncu osnovne šole. V prihodnje bi bilo smiselno podrobneje 

raziskati, kaj je razlog, da fantje kljub višji stopnji motiviranosti in niţji stopnji doţivljanja 

anksioznosti (ki lahko marsikdaj oteţuje proces učenja ter nato preverjanja in ocenjevanja 

znanja) v povprečju dosegajo niţji učni uspeh od svojih sošolk. Zanimivo bi bilo tudi 

primerjati stopnjo motiviranosti pri dijakih povprečnih srednjih šol in pri osnovnošolcih. Tako 
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bi dobili širši vpogled na motiviranost učencev za učenje naravoslovja v šolski praksi. Enako 

zanimivo bi bilo primerjati tudi stopnjo njihove motiviranosti za učenje različnih predmetnih 

področij, ne le naravoslovja. 

Z dvema odprtima vprašanjema o lastnostih učitelja, ki spodbujajo učence za učenje 

naravoslovja in o tem, kaj učence najmanj spodbuja pri učenju naravoslovja, sem dobila 

mnoţico raznolikih odgovorov s strani dijakov. Bili so kritični, kot se od gimnazijcev tudi 

pričakuje. Največji vpliv na svojo motivacijo pripisujejo lastnostim in ravnanjem učitelja. 

Smiselno se mi zdi, da bi pri izobraţevanju bodočih učiteljev učili razvijati tudi njihove 

osebnostne lastnosti, saj imajo le-te velik vpliv na razredno klimo. Na podlagi mnenj dijakov 

lahko strnem, da naj bi bil učitelj pozitivna oseba, prijazna, ustvarjalna, s stabilnim čustvenim 

stanjem, pripravljena sprejemati izzive, dosledna, objektivna, pripravljena prisluhniti drugim, 

sposobna priznati napake in v dobrem odnosu z učenci (dostopna). Naravoslovje je veda, ki je 

v povezavi z vsakdanjimi stvarmi, ki nas obkroţajo vse ţivljenje, zato bi morali učitelji učne 

vsebine povezovati s primeri iz vsakdanjega ţivljenja. S takim načinom bi učenci dobili širši 

pogled na svet okoli nas in bi se razvijali v razgledane osebe. 

Nazadnje pa sem še preverila povezanost stopnje motiviranosti dijakov za učenje 

naravoslovja in njihovega učnega uspeha pri kemiji, biologiji in fiziki. Rezultati so potrdili, 

kar sem predvidevala pred raziskavo – bolj motivirani učenci imajo boljši uspeh, bolj 

anksiozni učenci pa ravno obratno. Torej je pomembno, da učitelji ustvarjajo sproščeno učno 

okolje; da nudijo učencem moţnost izbire različnih področij, nalog in dejavnosti ter s tem 

povečujejo obseg njihovega nadzora nad učenjem; da v pouk vnašajo elemente novosti, 

raznolikosti in presenečenja; da dajejo sprotne in konkretne povratne informacije o 

uspešnosti; da kaţejo svoj osebni interes za snov in za učenje kot dejavnost, ki je zanje 

osebno pomembna; da uvajajo samostojne učne izkušnje ipd. (Marentič Poţarnik, 2003). 

Svoj namen sem z diplomskim delom dosegla. Ugotovitve glede motiviranosti dijakov za 

učenje naravoslovja je smiselno prenesti v osnovnošolski pouk, kjer se učenci prvič srečajo z 

naravoslovnimi predmeti. Če jih ţe takrat ustrezno pritegnemo k naravoslovnim vsebinam in 

v njih vzbudimo radovednost, bodo po vsej verjetnosti po tovrstnih vsebinah posegali tudi 

kasneje v ţivljenju. V prihodnje bi bilo dobro pod drobnogled vzeti še kognitivne komponente 

motivacije in raziskati vpliv na motiviranost učencev pri učenju naravoslovja. Tako bi dobili 

res celosten pogled na to tematiko in bi ugotovitve lahko prenesli v prakso ter posledično 

izboljšali metode poučevanja naravoslovja.  
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