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POVZETEK 

Na učenje strokovnjaki vse bolj gledajo kot na interaktivni transakcijski proces, ki je odvisen 

od učenca in učne situacije, predvsem pa od tega, kako so značilnosti učenca in učne situacije 

med seboj usklajene. Čim manjša je usklajenost med, na primer, učenčevim stilom učenja in 

učiteljevim stilom poučevanja, tem večja je možnost, da bo prišlo do učnih težav in šolske 

neuspešnosti. Zato mora biti pouk naravoslovja kakovostno pripravljen in organiziran, učitelj 

pa strokovno usposobljen in ustrezno motiviran za učni proces.    

 V primeru učenja je vpliv nekognitivnih dejavnikov, vključno z metakognicijo, stališči 

in prepričanji, izrednega pomena, saj lahko odvračajo interes za učenje in negativno vplivajo 

na motivacijo, ki je pomemben dejavnik pri napovedovanju učne uspešnosti. Učenca tako 

lahko mine zanimanje za nadaljevanje učnega procesa, kar navadno spremlja oblikovanje 

negativnega odnosa do predmeta in lastnih sposobnosti s tega področja.   

 Namen diplomskega dela je predstaviti in analizirati odnos učencev razrednega pouka 

do naravoslovja. Glavna raziskovalna vprašanja so, kako ta odnos vpliva na njihov učni 

proces, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje odnosa do predmeta, kako na njih vpliva 

odnos staršev in učiteljev ter kaj učence najbolj pritegne k učenju naravoslovja. V empiričnem 

delu so prikazani izsledki raziskave o odnosu učencev do pouka naravoslovja v prvem in 

drugem triletju devetletke (raziskava vključuje učence tretjih in petih razredov). V raziskavi je 

sodelovalo 223 učencev. Podatki so bili zbrani med neposredno vzgojno-izobraževalno 

prakso.  

 

Ključne besede: učenci, učitelj, naravoslovje, odnos učencev do naravoslovja, dejavniki, ki 

oblikujejo odnos do predmeta. 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

More and more experts view studying as an interactive and transactional process which 

depends both on the student and the learning situation, but mostly on the relationship between 

the characteristics of the student and the learning situation. For example, the more 

inconsistencies that occur between the student’s way of learning and the professor’s way of 

teaching, the more likely it is that situations such as issues with learning and poor 

performance in school, will occur.       

 That’s why science teachers need to be properly educated and motivated for the 

learning process, while the classes themselves need to be designed and organized as well as 

possible.           

 In the case of learning the influence of non-cognitive factors, including metacognition, 

points of view and beliefs, is of incredible significance, because it can deter from the interest 

in learning and have a negative effect on the student’s motivation, which is a crucial factor in 

determining future performance in school. The student may lose interest in continuing the 

learning process, which is usually accompanied by a negative attitude toward the subject itself 

and poor ability in that area.         

 The intent of this thesis is to introduce and analyze the attitude of children towards the 

sciences. How that attitude affects their learning process, which factors influence the shaping 

of the student’s attitude towards the subject and how they’re affected by the attitude of 

educators and parents and what draws them most to the subject of science.  

 In the empirical part, you can see the results of a research of children’s attitude 

towards the sciences in the first and second three year period of a nine year primary school 

(the research includes students from the third and fifth grade). 223 children were included in 

the research and all of the data was collected from a direct educational practice. 

 

 

KEY WORDS: students, teacher, the sciences, attitude of children towards the sciences, 

factors that influence the attitude towards the subject. 
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1 UVOD 

»Temeljno razumevanje naravoslovja mora biti del znanja in spretnosti vsakega evropskega 

državljana,« 

pojasnjuje Androulla Vassiliou, komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

 Na tem mestu si je to misel možno izposoditi in jo vključiti v dejstvo, da se čedalje več 

učencev odloča za nadaljevanje svoje poklicne poti v družboslovnih smereh. Čeprav 

naravoslovje s svojimi odkritji predstavlja vedno večji dejavnik v naših življenjih, se vedno 

manj učencev odloča za naravoslovne vsebine v osnovni in srednji šoli (interesne dejavnosti, 

dodatni krožki, matura itd.) ter tudi kasneje pri odločitvi za kariero v znanosti.  

 Evropski politiki izražajo skrb zaradi šibkega temeljnega znanja učencev in dijakov, 

kot so ga razkrile mednarodne raziskave. To nam pove, da med osnovnošolskim in/ali 

srednješolskim izobraževanjem učenci naletijo na ovire in težave, ki jim preprečijo doseganje 

višjih ciljev na področju naravoslovja. Možno je predvidevati, da pride do tega kasneje, ko se 

učenci soočijo z zahtevnejšimi vsebinami naravoslovja. Kljub vsemu temu pa je bilo do danes 

dokaj malo raziskav osredotočenih na odkrivanje in razvijanje pozitivnega odnosa učencev do 

naravoslovja ter vseh dejavnikov, ki na njihov odnos vplivajo.     

 V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljene do sedaj izvedene raziskave o 

odnosu učencev do naravoslovja.         

 V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni izsledki raziskave o odnosu 

učencev razredne stopnje do naravoslovja. V raziskavo je bilo vključenih pet naključnih 

osnovnih šol. Vzorec je obsegal 221 učencev, ki obiskujejo tretji (99 učencev, kar je 44,8 % 

anketirancev) in peti razred (122 učencev, kar je 55,2 % anketirancev).  
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2 NARAVOSLOVNA PISMENOST 

Najsodobnejšo, najobsežnejšo in najkakovostnejšo opredelitev naravoslovne 

pismenosti predstavljajo izhodišča za merjenje naravoslovnega znanja mednarodne 

primerjalne študije PISA (Mednarodna raziskava bralne, matematične in naravoslovne 

pismenosti, ki se izvaja pod protektoratom Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

(OECD)). Raziskava meri aktivno znanje, ki bi ga moral učenec ob koncu obveznega šolanja 

znati uporabiti v realnih življenjskih situacijah in je potrebno za uspešno vključevanje v 

družbo (Glažar, 2014). Pojmovanje naravoslovne pismenosti se naslanja na pojmovanje 

naravoslovnega znanja (Skribe Dimec, 2011) in je pomembno za uspešno reševanje 

problemov v življenju in poklicu. Naravoslovno pismenost dosežemo na osnovi 

prepoznavanja naravoslovnih vsebin, sposobnosti njihove naravoslovne razlage in uporabe 

naravoslovnih dokazov pri oblikovanju zaključkov, s čimer prispeva k razvijanju odnosa in 

interesa1 do naravoslovja (Glažar, 2014).       

 Po Glažarju (2014) je naravoslovna pismenost enaka naravoslovnemu izobraževanju. 

Oboje je treba operacionalizirati, da bo usvojeno znanje čim uporabnejše. Pri tem ni mogoče 

zanemariti razvijanja in razumevanja naravoslovnega jezika (struktura jezika, sposobnost 

analize in interpretacije besedil) ter numeričnih podatkov (statistika in verjetnost). Povezana 

je z razvijanjem pozitivnega odnosa do okolja in pristopov, ki vodijo k trajnostnemu razvoju 

in ohranjanju skladnosti v naravi. Posameznik lahko razvije visoko naravoslovno pismenost 

na enem področju, na drugem pa nižjo. Razvijamo jo po horizontali in vertikali izobraževanja 

ter vključuje štiri stopnje: nominalno, funkcionalno, pojmovno in večdimenzionalno.2

                                                           
1 Hidi (2000, str. 311) interes opredeljuje kot »psihološko vzburjenje, ki vključuje usmerjeno pozornost, 
povečano miselno delovanje, vztrajanje in čustveno vpletenost« (Juriševič, 2014). 

 

 Pri naravoslovni pismenosti je pomembno povezovanje formalnega in neformalnega 

izobraževanja (Xiufeng, 2009; povz. po Glažar, 2014). Neformalno izobraževanje je 

vseživljenjski proces in poteka tudi ob podpori medijev. Razvija se ob branju naravoslovnih 

besedil z njihovim razumevanjem, ogledom oddaj in filmov z naravoslovno vsebino in 

drugimi aktivnostmi, ki posamezniku omogočajo, da se vključuje v razpravo in oblikuje lastna 

stališča (prav tam). Uporaba in vključevanje omenjenega v vsakdanje življenjske situacije 

sovpada s cilji, za katere se predpostavlja, da vodijo k oblikovanju pozitivnega odnosa do 

naravoslovja.           

 Na reševanje posameznih problemov vplivata znanje naravoslovja in o naravoslovju. 

2 Ravni naravoslovne pismenosti so podrobneje opisane v podpodpoglavju 2.3.5. 
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Pomemben je tudi odnos posameznika do naravoslovja. Lahko ga prepoznamo po odzivanju 

na naravoslovnoznanstvena vprašanja, kar pokriva zanimanje in odgovornost ter podporo 

znanstvenemu raziskovanju (Glažar, 2014).       

 V zadnjem času se je pojavil zaskrbljujoč trend upadanja tistih, ki se odločajo za študij 

naravoslovja in tehnologije. Če uvrstimo upad zanimanja za naravoslovje v širši kontekst 

družbe kot celote, so to zaskrbljujoči podatki, predvsem s stališča uravnoteženega in 

trajnostnega razvoja (Juriševič, 2014). Po drugi strani pa so se informacijska tehnologija, 

biotehnologija in nanotehnologija pojavile kot preporod novih naravoslovnih znanosti, ki so 

močno pripomogle k razvoju visokih tehnologij in industrijske rasti v mnogih državah. To so 

veje znanosti, ki so nastale iz osnovnih naravoslovnih znanosti, biologije, kemije, fizike in 

matematike, ter so uporabljale njihova znanja multidisciplinarno. Trenutna spoznanja in 

razvoj so le majhen vpogled v razvoj znanosti v naslednjih letih. Vedno znova se odpirajo 

nova področja za ustvarjanje nove tehnologije. V ospredju so molekularna biologija, 

genomika, laserska tehnologija, pametni materiali, procesiranje signalov in slik. To so le 

nekatera izmed posameznih področij visoke tehnologije (Gabršček idr., 2005). Za vsa 

omenjena področja znanosti družba potrebuje raziskovalce, znanstvenike, produktne vodje, 

razvijalce poslovnih sistemov in strokovnjake za intelektualno lastnino, če naštejemo le 

nekatere. Da pa bi se lahko pravilno odločali, bodo morali razumeti, sprejemati, posredovati 

in delati z visoko znanstvenimi idejami in koncepti (prav tam).     

 Po vsem omenjenem je možno sklepati, da je danes znanost relevantna za vsakogar. 

Naravoslovna in tehnična pismenost je osnova za zdravo družbo, ker omogoča posamezniku, 

da odgovorno in kompetentno sodeluje pri diskusijah glede znanstvenih tem (na primer aids, 

podnebne spremembe, jedrski odpadki, onesnaževanje narave, energetski izkoristki, 

izkoriščanje naravnih virov, zdrava prehrana, novi materiali, področje agronomije in 

živinoreje itd.), ki prepredajo naša življenja in na katere vplivamo tako s svojimi dejanji kot 

posledicami (Gabršek idr., 2005). 

 

2.1 Raziskave o odnosu učencev do naravoslovja 
V Sloveniji se po mnogih dejavnikih že vrsto let opaža, da naravoslovje zaostaja za 

ostalimi izobraževalnimi področji. Čeprav pa raziskave znanja kažejo, da se učenci po 

naravoslovnem znanju uvrščajo na višja mesta lestvic dosežkov na mednarodnih primerjalnih 

testih. Otroci se ne želijo učiti naravoslovnih predmetov zase, za poklic, temveč za vstop na 

naslednjo stopnjo izobraževanja, da bi ustregli staršem, ker bi jim to bilo všeč ali ker bi se 
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prijateljem to znanje zdelo pomembno (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012).   

 Iz mednarodne študije TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study), v kateri raziskovalci različnih držav proučujejo odnos učencev do matematike in 

naravoslovja (kot integrirano naravoslovje ali posamezni naravoslovni predmeti; v 

nadaljevanju: naravoslovje), izhaja, da imajo slovenski učenci v osnovni šoli manj pozitiven 

odnos do učenja naravoslovja od večine učencev iz drugih držav.    

 Izsledki kažejo, da se 50 % učencev na mednarodni ravni rado uči naravoslovne 

predmete, 35 % srednje rado in 12 % se jih ne mara učiti. V evropskih državah (na 

Portugalskem, v Litvi, Ruski federaciji in Romuniji) je 60 % tistih, ki se radi učijo 

naravoslovne predmete. Podobne rezultate (več kot polovica učencev) so dobili tudi na 

Irskem, Poljskem in Norveškem ter v Nemčiji, Avstriji in Italiji. V ostalih evropskih državah 

je delež učencev nižji od mednarodnega povprečja. K njim spada tudi Slovenija. Pri nas se 

naravoslovne predmete rado uči 41 % učencev, srednje rado 38 %, 21 % pa se jih ne mara 

učiti. Finska je edina evropska država, ki ima nižji delež učencev, ki se radi učijo 

naravoslovje, od nas (36 %).          

 Vse raziskave TIMMS so pokazale močno povezavo med pozitivnim odnosom do 

naravoslovja in matematike ter boljšimi dosežki učencev pri naravoslovju. Ti podatki so 

pomembni, saj sporočajo, da lahko tisti učenci, ki imajo pozitiven odnos do naravoslovja, 

dosegajo boljšo učno uspešnost ter da predstavljajo stališča in prepričanja ter dejavnike učne 

uspešnosti (prav tam).        

 Metaanaliza odnosa učencev do šole v 288 raziskavah (Hattie, 2009; povz. po Japelj 

Pavešić idr., 2011) dokazuje enako. Deluje pa tudi v drugo smer: učenci, ki so uspešnejši pri 

naravoslovju, se ga radi učijo (prav tam).      

 Raziskave, ki so bile opravljene v srednjih šolah iz zbranih podatkov zaključnega 

poročila Izzivi naravoslovno-tehničnega izobraževanja (Gabršček idr., 2005), ugotavljajo, da 

bi študij naravoslovja in tehnike spodbudila boljša informiranost učencev in staršev o tem, da 

tudi naravoslovje omogoča perspektivno, cenjeno in dobro plačano zaposlitev. Spodbudno bi 

bilo tudi vključevanje učencev, dijakov in študentov v delo in raziskave fakultet ter drugih 

institucij. Tudi večje število naravoslovnih predmetov, interesnih dejavnosti, praktičnih 

dejavnosti, eksperimentov in podobno privlači zanimanje za obravnavanje naravoslovnih tem, 

hkrati pa utrjuje znanje in razumevanje, če so te dejavnosti primerno izbrane, načrtovane ter je 

njihov nauk uporaben v življenju.        

 Pomembna je tudi uporaba naučenega, saj rezultati kažejo (Gabršek idr., 2005), da se 

učencem zdi znanje naravoslovja uporabno v vsakdanjem življenju, čeprav si večinoma ne 
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želijo naravoslovnega poklica, kjer bi naravoslovje lahko uporabljali.   

 Navedejo in predstavijo se lahko primeri iz gospodarstva, kjer se naravoslovni procesi 

uporabljajo. Glede na zanimanje, ki bi ga s tem vzbudili, bi bile dobrodošle tudi ekskurzije v 

različne kemijske, fizikalne in biološke obrate, kjer bi se izpostavila zaposlitev z znanjem 

naravoslovja, pomembna pa je tudi predstavitev raziskovalnih dosežkov iz biologije, kemije 

in fizike, ker lahko učenci na ta način spoznajo, da so te vede cenjene ter da so lahko 

znanstveno, finančno in socialno zelo uspešne (prav tam).      

 V pomoč razrednim učiteljem so lahko tudi naslednje ugotovitve Gabrščka idr. (2005), 

katerih glavni namen projekta je bil ugotoviti, kateri dejavniki pomembno vplivajo na 

negativno naravnanost mladih do naravoslovja v celoti, in na kakšen način bi bilo mogoče 

spodbuditi večje zanimanje za naravoslovje: (1) dijaki ne kažejo zelo velike motivacije za 

znanje naravoslovja, študija v tej smeri ali naravoslovnega poklica, (2) stališča do 

naravoslovja so še vedno bolj negativna kot pozitivna, (3) slaba je seznanjenost dijakov in 

študentov z razvojem naravoslovne znanosti, uspešnimi posamezniki, poklici, (4) učenci si pri 

pouku želijo več povezav naravoslovja z vsakdanjim življenjem in več eksperimentalnega 

dela v šoli, (5) za študij naravoslovja se odločajo najuspešnejši pri naravoslovju v srednji šoli. 

Njihove ugotovitve so, da se šibko znanje o naravoslovju prenaša iz osnovnošolskega 

izobraževanja in se nato stopnjuje še na srednji šoli. 

 

2.2 Odnos in prepričanja do naravoslovja 

2.2.1 Definiranje odnosa 

Odnos, stališče oziroma prepričanje (attitude) je: "a relatively enduring organization 

of beliefs, feelings, and behavioral tendencies towards socially significant objects, groups, 

events or symbols" (Hogg in Vaughan, 2005, str. 150). "... a psychological tendency that is 

expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor." (Eagly in 

Chaiken, 1993, str. 1) 

Če parafraziramo in umestimo ti definiciji v širši kontekst, predstavlja odnos skupek 

prepričanj, občutkov, vrednot oziroma pogled na svet, ki je prevzet in se lahko izraža v 

posameznikovem vedenju. Je psihološka tendenca, oblikovana od posameznika, ki ocenjuje 

določeno stvar in se lahko njo strinja ali pa ne. LaPierova študija (1934)3

                                                           
3 Za več o raziskavi gl. LaPiere, R. T. (1934). Attitudes vs. Actions. Social Forces, 13, 230–237. 

 dokazuje, da ni 
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nujno, da stališča vedno napovedujejo in izražajo vedenja. Vendar pa večja kot je moč nekega 

stališča, večja je verjetnost, da bo vplivala in se izrazila v vedenju. Še posebej takrat, ko je v 

vlogi zaščite našega jaza (na primer, če učenec posvoji negativen odnos do naravoslovja, se 

bo branil na vso moč, da se izogne ponovnemu neuspehu in občutkom krivde).  

 Po Kobalovi (2001) vpeljava besede odnos v sintagmo odnos do naravoslovja 

osvetljuje pojave, ki se nanašajo na: (1) stališča učencev do naravoslovja, (2) motivacijo in (3) 

učenje.            

 Po Juriševičevi (str. 4, 1997) je odnos kognitivna struktura na področju socialnih 

kognitivnih procesov: »Stališče (attitude) je konstrukt, ki vključuje tri komponente: 1) 

kognitivno – predstavljajo jo kategorije in njihovi medsebojni odnosi (vključuje prepričanja, 

znanje, na primer: verjamem, da je kemija zahteven predmet), 2) čustveno – načini 

vrednotenja stališčnega objekta (ki vključuje posameznikova čustva do objekta) in 3) 

vedenjsko –  pripravljenost za reagiranje v zvezi s stališčnim objektom (na primer: če ne 

maramo kemije, se bomo izogibali dejavnostim, ki jo vključujejo). Mnenje (opinion) – je 

verbalni izraz stališča, ki temelji na intelektualni komponenti; izraža dejstva in podatke. 

Prepričanje (belief) – je pojem, s katerim izražamo (čustveno) sprejete podmene, trditve, 

doktrino.«           

 Vse tri komponente predstavljajo področja, ki jih je v šolski situaciji treba osmisliti in 

povezati v celoto.           

 Tako tudi predmet raziskave v nadaljevanju nista motivacija in učenje v »klasičnem« 

pomenu besede (in ne sami procesi mišljenja), temveč predvsem mnenja, prepričanja, sodbe, 

predstave, opisi in stališča, ki jih imajo učenci v zvezi z lastnim učenjem za šolo. 

2.2.2 Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje odnosa, stališč, sodb, mnenj ali kognitivne 

strukture oziroma prepričanj do naravoslovja  

Na oblikovanje odnosa do šolskih predmetov vplivajo: otrokova osebnost (ki se 

oblikuje na podlagi izkušenj in bioloških predispozicij), starši, sorojenci (bratje in sestre), 

sovrstniki in učitelj. Odnos kot izhodišče nam lahko pove veliko o samoučinkovitosti, 

motivaciji in zanimanju učencev za naravoslovne teme ter predstavlja enega izmed 

dejavnikov učenja (Razdevšek Pučko, 1990).       

 Precej pomembno vlogo imata tudi motivacija, ki je kompleksen pojav, in dejstvo, da 

jim je predmet zanimiv. Opazna je korelacija med samozavestjo pri učenju in posledično 
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motivacijo (za motivacijo je pomemben občutek uspešnosti, s tem pa poraste tudi zanimanje) 

za učenje, nakar vse to vpliva na sam odnos do predmeta (Juriševič, 2012).   

 Znanstveniki odkrivajo tipičen vzorec dejavnikov, ki vplivajo na naravoslovje: (1) 

učiteljeva vloga, (2) odkrivanje in zavedanje naravoslovja kot pomembne vede (šolskega 

predmeta) ter (3) dojemanje naravoslovja v razredu kot zanimivo in zabavno izkušnjo.

 Razlike v odnosu do predmeta so odvisne tudi od spola učencev in splošne 

priljubljenosti načina dela oziroma metod učenja (Agranovich in Assaraf, 2013). Neathery 

(1997), Pell in Jarvis (2001) ter Tymms (1997) so že skoraj tri desetletja nazaj ugotovili, da je 

starost med osem in trinajst let najpomembnejše obdobje, v katerem se oblikuje otrokov 

odnos do naravoslovja. Če se razvije pozitiven odnos, ima ta izreden vpliv na motivacijo za 

učenje le-tega tako v šoli kot drugih izobraževalnih dejavnostih. Prav to obdobje v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole bistveno pripomore k izbiri poklica in 

odločitev, povezanih z njim v kasnejšem obdobju (Agranovich in Assaraf, 2013). 

 Slovenija spada med države, ki učijo naravoslovje ločeno po predmetih. Predmet vede 

o Zemlji v nekaterih državah poučujejo različno. Pri nas so vsebine, ki pokrivajo to področje, 

zajete v geografijo, naravoslovje (kamnine in fosili), biologijo in fiziko. Pri vseh predmetih so 

naši osmošolci na dnu lestvic glede naklonjenosti do učenja posameznega predmeta (Japelj 

Pavešić idr., 2012). 

Tabela 1: Priljubljenost posameznega predmeta v primerjavi TIMSS 2007 s TIMSS 2011  

(Svetlik idr., 2008; povz. po Japelj Pavešić, 2012) 

 TIMSS 2007 TIMSS 2011 

Biologija  46 % 13 % 

Kemija 42 % 16 % 

Fizika 23 % 7 % 

Vsebine iz ved o Zemlji 49 % 14 % 

 

Učenci so lahko bolj motivirani za učenje naravoslovnih vsebin in aktivno sodelovanje 

pri pouku, če doseženo naravoslovno znanje cenijo in ga prepoznavajo kot koristno za njihovo 

nadaljnje šolanje in zaposlitev. Le 15 % slovenskih učencev zelo ceni kemijo ter samo 13 % 

biologijo, fiziko in vsebine iz ved o Zemlji, kar je pod mednarodnim povprečjem (ki je 29 % 

za biologijo, 26 % za kemijo, 28 % za fiziko in 25 % za vede o Zemlji) tistih učencev, ki zelo 

cenijo omenjene šolske predmete (Japelj Pavešić idr., 2012).    
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 Podatki ponovno opozarjajo, da izobraževanje naravoslovnih predmetov potrebuje 

nove rešitve za povečanje interesa učencev za učenje naravoslovja. 

2.3 Psihosocialni razvoj otroka 

Strokovno ustrezen pedagoško-psihološki pristop k oblikovanju stališč in odnosa 

zahteva najprej natančno poznavanje procesov in dejavnikov, ki prispevajo k temu. 

Psihosocialni razvoj vključuje čustveni, osebnostni in socialni razvoj.    

 Na razvoj posameznika v grobi osnovi vplivata dednost in okolje (kulturno-

zgodovinski dejavniki, etnična pripadnost, religija), otrokove izkušnje, starši, sovrstniki ter 

učitelj. Čeprav se rodimo z določenimi biološkimi zasnovami za razvoj, svojih prirojenih 

potencialov ne bi mogli razviti brez spodbudnega okolja. Na podlagi različnih teoretičnih 

usmeritev je v nadaljevanju povzetih nekaj predstavnikov teorij procesiranja informacij. 

 Jean Piaget je utemeljil tezo, da gre v razvoju za kvalitativno različne razvojne 

stopnje, gonilo razvoja pa je od stopnje do stopnje proces sovplivanja med obstoječimi 

miselnimi strukturami in okoljem, pri čemer je poudarjeno načelo ravnotežja. Izkušnja 

»zmoti« otrokov način razmišljanja, kar povzroči spoznavni konflikt ali neravnotežje, ki si ga 

otrok prizadeva ponovno vzpostaviti (proces ekvilibracije). Na podlagi tega otrok novo 

izkušnjo vključi v obstoječi okvir (proces asimilacije) ali pa popolnoma spremeni svojo 

strukturo oziroma okvir spoznavanja (proces akomodacije) (Marentič Požarnik, 2000, str. 

143). Ločimo štiri dejavnike razvoja: (1) dednost ali notranja zrelost (genetske predispozicije, 

ki dajejo nove razvojne možnosti ob pogoju zrelosti); (2) izkušnje: fizične in logično-

matematične. Fizične vplivajo na otroka ob manipuliranju s predmeti v okolju skozi čutila 

(otip, okus, vonj, sluh). Logično-matematične izkušnje pa so vezane na posplošene izkušnje iz 

akcij, ki jih posameznik izvaja na predmetih; (3) socialna transmisija: prenos znanja iz 

socialnega okolja, ki ga prenašajo starši, vrstniki, šola in drugi posamezniki; (4) 

uravnoteženje: neprestano usklajevanje med otrokovim mišljenjem in realnostjo. Otrok 

sprejme informacije v določen miselni okvir in ga sproti spreminja. S tem dosega vedno višje 

stopnje razvoja (Batistič Zorec, 2000).      

 Socialni konstruktivizem je Piagetovo razvojno perspektivo dopolnil s spoznanjem, da 

sta za učenje bistvenega pomena dialog in možnost sprotnega preverjanja smisla. Medtem ko 

je Piaget poudarjal dialog med vrstniki, pa je Vigotski dajal prednost socialni interakciji med 

otrokom in odraslim (prav tam).        

 Učenje stališč spada po Gagnéju k učenju intelektualnih spretnosti. Ta oblika učenja je 
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hierarhično razvrščena na zadnje mesto in predstavlja višjo obliko. Nižje oblike so praviloma 

pogoj za obvladovanje višjih. Ostale oblike učenja so še (od nižjih proti višjim): (1) učenje 

psihomotoričnih spretnosti, (2) učenje besednih informacij, (3) učenje intelektualnih 

spretnosti (učenje razlikovanja, učenje konkretnih pojmov, učenje abstraktnih pojmov, učenje 

pravil, principov in zakonitosti pojmov ter učenje kot reševanje problemov) in (4) učenje 

spoznavnih strategij (Marentič Požarnik, 2000).      

 Za učitelja je pomembno, navaja Marentič Požarnik (prav tam), da razlikuje te različne 

učne oblike, ki jih je treba izpolniti, da pride do učenja, in upošteva njihove posebnosti pri 

pouku, tako da zunanje pogoje v učni situaciji uskladi z notranjimi, to je tistimi, ki so v 

učencu. Le tako so mogoči optimalni učni rezultati. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da 

razvoj stališč nastopi kot zadnji del mozaika k že usvojenim predstavam o naravoslovju in 

izkušnjam, povezanim neposredno z njim. V tem primeru so ta spoznanja pomembna za nas, 

saj nas v večji meri zanima socialna interakcija, ki predstavlja večji dejavnik za oblikovanje 

stališča, prepričanja in odnosa. Omenjene teorije in raziskave kažejo, da je vpliv staršev na 

stališča otrok v osnovni šoli večji kot v srednji. Čeprav imajo na stališča v tem obdobju velik 

vpliv njihovi vrstniki, se otroci pri pomembnih odločitvah, kot je izobraževanje, še vedno v 

veliki meri zanašajo na starše.  

2.3.1 Otrokova osebnost 

Erik Erikson (1902–1994) je leta 1963 razvil stopenjsko teorijo o psihosocialnem 

razvoju osebnosti. Poudaril je razvoj jaza (identitete) in večji vpliv na razvoj osebnosti 

pripisal socialnemu okolju. Osebnostne spremembe v življenju je opisal v osmih stopnjah 

psihosocialnega razvoja, ki si sledijo v nespremenljivem vrstnem redu. Prehod čez vsako 

stopnjo zahteva rešitev krize ali konflikta. Kriza je glavni razvojni problem, ki je v določenem 

času razvoja zelo pomemben. Vsak posameznik gre skozi vse stopnje, ne glede na to, kako 

uspešno je razrešil posamezno krizo. Razvoj žene naprej biološko dozorevanje in zahteve 

okolja, ki se z odraščanjem spreminjajo in postajajo vse bolj zapletene. Na vsaki stopnji se 

oblikuje del identitete, in sicer glede na to, kako se razreši kriza: bolj v eno ali drugo 

skrajnost. Pergar Kuščarjeva (2008) pojasnjuje: (1) temeljno zaupanje – nezaupanje: v prvem 

letu življenja je to otrokova najpomembnejša izkušnja. Občutek temeljnega zaupanja se 

razvije, če so njegove fizične in psihološke potrebe po navezanosti, telesnem stiku, ljubezni in 

udobju nenehno zadovoljene ter so njegove izkušnje v glavnem pozitivne. V nasprotnem 

primeru otrok kaže nezaupljiv in odklonilen odnos do ljudi ali pa gre v drugo skrajnost in je 
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preveč zaupljiv in naiven; (2) avtonomnost (samostojnost) –– sram in dvom: v drugem letu 

starosti se razvija volja, ki otroku pomaga razviti samostojnost in lastno izbiro, če sta 

spodbujena njegovo raziskovanje in svoboda s primerno količino nadzora in pravil. S tem se 

bo naučil ustrezne samokontrole svojih impulzov in primernega uveljavljanja svojih potreb ter 

želja. Preveč omejevanja, oviranja in kritike ali pretirano zaščitništvo do otroka v tem 

obdobju, sproža v otroku sram, da ga lahko nadzorujejo, da se je preveč in prehitro razkril, da 

je odvisen od drugih ter da dregajo v njegovo samostojnost. Preveč zahteven in nedojemljiv 

za kritiko pa postane otrok, ki ga premalo omejujejo, nadzorujejo in usmerjajo, zato je prav, 

da v tem obdobju spozna jasna pravila ter izkusi tudi občutke sramu in dvoma; (3) iniciativa 

(pobuda) – občutki krivde: glavni konflikt za otroke med tretjim in petim letom starosti je 

med otrokovo željo in aktivnostjo (nezadržno radovednostjo) ter občutki krivde zaradi 

nezaželenih in nepričakovanih posledic takšnih aktivnosti. Starši pomagajo rešiti to krizo, če 

se pozitivno odzovejo na otrokove poskuse neodvisnosti ter hkrati te težnje uskladijo z 

družbenimi pravili in nezaželeno vedenje preusmerijo na socialno sprejemljivo področje. 

Tako se otroci naučijo postavljati cilje brez strahu in občutkov krivde, saj so usklajeni z 

realnostjo in zahtevami okolja. Tu je temelj ambicioznosti in storilnostne motivacije. Če je 

otrok v tem obdobju prevečkrat kritiziran ter ob neuspelih poskusih podvržen kritiki in 

ponižanju, se v njem razvijejo močni občutki krivde, ki zavrejo željo po uveljavljanju svojih 

sposobnosti, zamisli; (4) podjetnost (delavnost) – manjvrednost (kompetentnost): od šestega 

do dvanajstega leta otroci potrebujejo občutek, da so sposobni dobro opravljati dela iz sveta 

odraslih. Izražati se začne želja, da bi obvladali vse, kar počnejo: na šolskem področju, v 

odnosih z drugimi, pri spoštovanju pravil. Če bodo zadovoljni s svojimi dosežki, se bodo 

počutili kompetentno in bodo tako zmožni dokončati zastavljene naloge. Doživljanje 

manjvrednosti pa se oblikuje ob ponavljajočih se neuspehih na šolskem področju in v odnosu 

z vrstniki, če ni nikogar, ki bi jim pomagal odkriti in razvijati svoje potenciale, s katerimi bi 

se izkazali pred drugimi.          

 Skozi te procese in interakcije si otrok in pozneje učenec ustvari samopodobo, zato je 

zelo pomembno, da se ta razvije v pozitivno, saj vpliva na njegovo kognitivno naravnanost, 

na njegova čustva in vedenje. Poleg vsega naštetega na pojem samopodobe vplivata tudi 

postavljanje in doseganje ciljev v prvih letih šolanja (Juriševič, 1997).   

 Če ima učenec razvito pozitivno samopodobo in pozitivne osebnostne dimenzije, se 

lažje sooča z vsemi izzivi, ki ga čakajo v šolskem obdobju. Tudi v tistih situacijah, ko bo učna 

vsebina obsežnejša in zahtevnejša, vendar manj zanimiva. Gre za prepričanje o tem, koliko je 

nekdo zmožen biti uspešen, ter za zaznavanje lastnega uspeha in zaupanje v lastne akademske 
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sposobnosti.          

 Pojem samopodobe je kompleksen, saj vsebuje več vidikov jaza. Navadno so 

poudarjeni trije vidiki: (1) telesni jaz je skupek predstav, ki jih ima posameznik glede svojega 

telesa. Deli se na dva dela: telesne sposobnosti in zunanji videz. Od vseh treh vidikov se 

razvije najprej; (2) socialni jaz obsega zaznave, prepričanja in presoje o odnosih s starši, 

vrstniki in raznimi družabnimi skupinami. Otrok prevzema več socialnih vlog, ki so povezane 

z določenimi pričakovanji, ki naj bi jih izpolnil. Za otroka je pomembno, kako uspešen je v 

komunikaciji, kako se spoprijema s težavami, kako rešuje konfliktne situacije in kakšno je 

njegovo vedenje v socialni skupnosti; (3) psihološki jaz pa so zaznave in prepričanja o 

poznavanju samega sebe, pričakovanja do sebe in obvladovanju čustev, kar vpliva na 

postavljanje ciljev in samospoštovanje. Če ima učenec dobro razvite vse tri komponente jaza, 

je samozavestnejši in se lažje spopada z učnimi izzivi na šolski poti (Pergar Kuščer, 2008).

 Učno uspešnost sodoločajo številni dejavniki. K temu pripomorejo določene 

osebnostne dimenzije, ki do neke mere odločajo o posameznikovi učni uspešnosti. Notranji 

dejavniki so fiziološki (splošno telesno počutje itd.) in psihološki (intelektualne sposobnosti, 

razvojna stopnja mišljenja, motivacija za učenje, spoznavne in učne sloge itd.), zunanji 

dejavniki pa fizični (pogoji v okolju, ki vplivajo na kakovost učenja) in socialni (značilnosti 

družbenega okolja) (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Med najpomembnejše 

napovednike šolske uspešnosti štejemo: (1) vestnost – učenci, ki so vztrajni, usmerjeni k 

doseganju ciljev in načrtujejo svoje dejavnosti, uspešneje usvajajo učne vsebine in kažejo 

skrb do stvari; (2) odprtost za izkušnje – učenci, ki kažejo zanimanje za učenje, so se sposobni 

naučiti snov hitreje, dosežejo hitro razumevanje dogajanja, imajo visoko sposobnost učenja, 

so spretni in radovedni ter kažejo zanimanje za učenje; (3) ekstravertnost in intravertnost 

(introvertirani posamezniki več časa namenijo učenju, ekstravertni pa socialnim dejavnostim, 

zato se njihovi učni dosežki razlikujejo); (4) nevrocitizem – razdražljivost, negativna čustva, 

spreminjanje razpoloženja, doživljanje stresa, zaskrbljenosti, doživljanje sovražnih čustev v 

medosebnih odnosih in pomanjkanje samozavesti so besede, ki opisujejo to dimenzijo 

osebnosti (ta osebnostna lastnost lahko učence ovira pri doseganju uspehov na šolskem 

področju); (5) sprejemljivost oziroma odprtost za iskanje novih informacij (Smrtnik Vitulič, 

2009). 
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2.3.2 Spol 

Pogojenost okoliščin, v katerih se otrok nahaja (doma, med vrstniki, v šoli), s širšim 

socialno-družbenim okoljem je poleg narodnosti, rase, socialnega okolja itd. prav gotovo tudi 

spolni stereotip. Spol je eden izmed dejavnikov, ki na različnih predmetnih področjih vplivajo 

na dosežke. Ob tem ne smemo pozabiti omeniti, da je socialno-ekonomski položaj družin 

večji dejavnik slabšega uspeha. V današnjem času prevladujejo spolni stereotipi, v katerih so 

deklice označene kot čustvene, tople, previdne, socialno občutljive, pridne, ambiciozne, 

delavne itd., medtem ko pa za dečke velja, da so površni, inteligentni, nagajivi itd. Ti 

stereotipi spremljajo otroke na vsakem koraku, to je pri: izbiri obleke, jedi, igri, delu doma ali 

v šoli in priučenju, v pomembni meri pa tudi prek medijev (televizije, radia, knjig itd.). 

Velikokrat tudi pričakovanja učiteljev določajo stereotipi, sploh takrat, ko na primer 

pričakujejo zanimanje za naravoslovje predvsem od dečkov in malo manj od deklic (Plevnik, 

2010).            

 Tudi kadar učitelji menijo, da učence obravnavajo enako, pogosto bolj cenijo fante, 

jim posvečajo več pozornosti, hkrati pa pri učenkah ustvarjajo večjo odvisnost. Več študij iz 

različnih držav je pokazalo, da učitelji spodbujajo pasivnost in prilagodljivost učenk, sočasno 

pa cenijo samostojnost in individualnost učencev. Fantom dovolijo, da so bolj nagajivi, ker 

menijo, da to spada k njihovi naravi, od deklet pa iz istega razloga pričakujejo skrb za druge 

in pospravljanje razreda. Dekleta se štejejo za bolj kooperativna in manj zmožna, fantje pa za 

samozavestnejše z večjimi ambicijami in sposobnostmi. To je zaslediti celo v primerih, kadar 

veljajo dekleta za boljše učenke. Njihove uspehe pripisujejo bolj vedenjskim vzorcem kot 

kognitivnim ali intelektualnim sposobnostim; dekleta naj bi bila pri delu bolj pikolovska in 

naj bi več časa posvetila učenju kot fantje (prav tam). 

2.3.3 Starši 

Ali imajo tvoji starši radi naravoslovje?»Da, ker ga imam tudi jaz in jaz sem njim 

podoben/-na.« Ali pa: »Da, ker imajo radi to, kar imam rad/-a jaz.« To sta bila dva izmed več 

odgovorov, ki so jih otroci dali ob argumentaciji tega, zakaj imajo starši po njihovem mnenju 

radi naravoslovje. Vpliv družine, družbe, kulture in širše družbe, ki je sicer pomembna na 

vseh področjih razvoja, je prav pri psihosocialnem razvoju osrednjega pomena. Ljudje se 

rodimo v družino ter najosnovnejše potrebe po hrani, zaščiti in učenju zadovoljimo prav v 

njej. Znotraj te primarne celice razvijemo svojo samopodobo in osebnost.  

 Socialna narava kognitivnega razvoja je poudarjena v teoriji Vigotskega. Procesi 
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socialne komunikacije in socialnih odnosov predstavljajo višji vir psihičnega delovanja. 

Kognitivni razvoj torej v veliki meri pomeni aktivno internalizacijo procesov reševanja 

problemov z vzajemno interakcijo z drugimi. Podobno meni tudi Bruner (1996), ki navaja, da 

je kognitivni razvoj socialni proces – nekakšen rezultat medsebojnih odnosov (Pergar Kuščer, 

2003).            

 Družinska skupina je prvi socialni sistem, v katerem otrok živi in ki s svojimi 

značilnostmi vpliva na osebnost otroka v vseh fazah njegovega razvoja. Starši so zanj 

pomembni drugi, ki določijo svet, ki ga mora otrok internalizirati. Otrok si staršev ne more 

izbrati, temveč mora ponotranjiti svet, ki mu ga določajo pomembni drugi (Čačinovič 

Vogrinčič, 1990). Starši pomembno vplivajo na oblikovanje odnosa učenca do predmeta in na 

njegovo učno uspešnost, saj s svojim odnosom do šole, predmetov, narave itd. svojim 

otrokom prenašajo določena sporočila. Ker so starši prvi vzor otrokom, ti po navadi kažejo 

večje zanimanje za tematike, ki so bliže njihovim staršem (prav tam). Če starši oblikujejo 

primerno visoka pričakovanja do svojega otroka, jih učijo potrpežljivosti, delavnosti in 

vztrajanja za doseganje ciljev ter od njih zahtevajo natančnost in vztrajnost, bodo učenci 

uspešnejši pri reševanju šolskih in življenjskih izzivov.      

 V raziskavah avtorji pogosto poročajo o neposrednem učinku izobrazbe staršev na 

učno uspešnost učencev. Starši z višjo izobrazbo imajo v povprečju tudi učno uspešnejše 

otroke kot tisti z nižjo izobrazbo. V večini primerov so pozornejši na otrokovo šolanje, se v 

večji meri vključujejo v izobraževanje (z otrokom se več pogovarjajo o šoli, ga spodbujajo k 

intelektualnim dejavnostim, redno sodelujejo z učiteljem itd.), dobro poznajo otrokove 

dosežke ter so pozorni in ponosni na njegove uspehe. S svojim vedenjem posredno pri otroku 

zvišujejo motivacijo za učenje in krepijo predstavo o učni samoučinkovitosti. Pri tem je treba 

poudariti, da se nizka izobrazba staršev ne povezuje nujno z manjšim zanimanjem staršev za 

šolanje otroka. Nizka izobrazba je lahko dejavnik tveganja za učno neuspešnost učencev v 

kombinaciji z neugodnimi socialno-ekonomskimi pogoji družine, stresnimi življenjskimi 

dogodki v družini, neučinkovitim slogom socializacije ali negativnim odnosom staršev do 

izobraževanja, učenja, posameznega šolskega področja itd. Pomembno je tudi upoštevati, da 

so predpostavljeni dejavniki učne uspešnosti običajno dvosmerni. Na primer neugodni vidiki 

starševstva niso nujno eden izmed vzrokov nizke učne uspešnosti, temveč je lahko tudi nizka 

učna uspešnost eden izmed vzrokov neugodnega odzivanja staršev na otroke (Čačinovič 

Vogrinčič, 1990).         

 Razdevšek Pučko (1990) zaključuje, da če so starši po poklicu naravoslovci in se z 

otroki veliko pogovarjajo o naravi, se bo zanimanje za naravoslovje preneslo tudi na njihove 
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otroke. Nasprotno pa ni nujno. Če so starši družboslovci, ni nujno, da učencem naravoslovje v 

šoli ne bo šlo in da bodo do njega razvili negativen odnos, sploh če imajo takšni učenci 

razvito pozitivno samopodobo ter so vztrajni in odprti za nove informacije. 

2.3.4 Vrstniki 

Preden učenec stopi v šolo, na njegove vrednote vplivata le njegova osebnost in 

družina, v šoli pa nanj začnejo vplivati tudi učitelj in sovrstniki. Nove informacije lahko 

potrdijo njegove izkušnje in ga še dodatno okrepijo ali pa jih izpodbijajo. Vsekakor je 

obdobje otroštva ključno za oblikovanje samopodobe – v primerjavi z drugimi razvojnimi 

obdobji ima v tem obdobju socialno okolje izredno močan in neposreden vpliv na učenčevo 

doživljanje sebe in sveta, ki ga obdaja (Pergar Kuščer, 2008).     

 Prijateljski odnosi med vrstniki predstavljajo kontekst, v katerem otrok pridobiva in 

izpolnjuje spoznanja o sebi in drugih, o načinu reševanja sporov in socialne spretnosti. 

Zgodnja prijateljstva so predhodniki kasnejših odnosov, predvsem tistih, ki vključujejo 

vzajemnost in intimnost. Otroci se v prijateljskih odnosih učijo, kaj pomeni biti prijatelj in 

imeti prijatelja, usklajevati svoje potrebe z drugimi, zavzemati gledišča drugih ter razumeti 

drugačne načine od lastnih. V skupini vrstnikov razvijajo tudi moralne norme, norme, vezane 

na spolno vlogo, in preizkušajo vloge odraslih (prav tam). 

2.3.5 Učitelj 

Pri pojasnjevanju dosežkov iz naravoslovja je poleg poznavanja domačega in šolskega 

okolja bistveno poznati značilnosti učiteljev in pogoje njihovega dela. Učitelj s svojimi 

izkušnjami, izobrazbo, stališči in pristopi k poučevanju pomembno določa naravoslovno 

izobraževanje (Japelj Pavešič idr., 2011) ter s svojim zgledom vpliva na oblikovanje 

učenčevih stališč o naravoslovju.        

 Na vsaki stopnji poučevanja je vloga učitelja nekoliko drugačna. Od učitelja, 

najmlajših otrok in njegove občutljivosti za otrokove psihološke potrebe v skupini vrstnikov 

je v veliki meri odvisno, kako radi bodo otroci hodili v šolo. Učitelj daje pobude in ustvarja 

pogoje za delo otrok. Imeti mora spretnosti za spodbujanje pozitivnega ozračja, da bodo 

učenci motivirani, socializirani in da bodo s samozaupanjem dosegli rezultate, za katere so 

sposobni. Treba je načrtovati izobraževanje za otroke v skladu z razvojnimi teorijami, kot 

izhodišče osnovnih vzgojno-izobraževalnih ciljev vključiti učne načrte, socialno ozadje 

otroka, učno in didaktično gradivo ter organizirati delo tako, da navaja na neodvisno učenje 
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(Pergar Kuščer, 2004).          

 Poleg trdne osebnostne strukture, ki jo mora imeti učitelj, je pomembno, da je tudi na 

področju svojega znanja o naravoslovju samozavesten. Iz povzetih raziskav (Cambell, 2010) 

je razvidno, da imajo učitelji s slabšim odnosom do naravoslovja, ki največkrat izhaja iz 

osebnostne strukture in se ohranja vse življenje, nizko samozavest, kar posledično povzroči, 

da so manj učinkoviti pri poučevanju naravoslovja, porabijo manj časa za diskusijo o 

naravoslovnih temah in so manj dojemljivi za stališča njihovih učencev do naravoslovja. 

Izsledki raziskave, ki jo je izvedel Kazempoura (2014), se prav tako opirajo na pridobljene 

izkušnje učiteljev v mladosti. Te so oblikovale njihova stališča do naravoslovja in občutek 

kompetentnosti do lastnega znanja/neznanja naravoslovja. Rezultati so pokazali, da veliko 

osnovnošolskih učiteljev ne zaupa dovolj v svoje znanje, ne razume pomena naravoslovja za 

vsakdan in nima pozitivnega odnosa do naravoslovja. Iz tega sledi, da je stalno strokovno 

izobraževanje učiteljev nujno ne le na specialnodidaktičnem, temveč tudi na strokovnem 

naravoslovnem področju, če želimo oblikovati v vseh pogledih učinkovitega učitelja 

naravoslovja.           

 Čustvena povezanost z učenci in pritisk učitelja h kakovostnemu učenju učencev sta 

področji, na katerih lahko učitelj učinkovito prispeva tako k motivacijskim prepričanjem 

učencev kot tudi k njihovi uspešnosti. Pri tem je njegova vloga posredna: učitelj s 

sprejemanjem učencev in s spodbudami k izkoristku njihovih učnih potencialov ugodno 

deluje predvsem na zaznave učencev o svojih učnih zmožnostih. Tisti, ki visoko ocenjujejo 

svoje učne zmožnosti, so učno uspešnejši (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

 Ustrezno naravoslovno znanje, ki je potrebno za poučevanje naravoslovja, 

predpisanega v učnem načrtu, je mogoče imenovati tudi naravoslovna pismenost. Ta se kaže v 

štirih ravneh in definira raven učiteljeve učinkovitosti pri doseganju izobraževalnih ciljev. Te 

ravni so: (1) nominalna (poznavanje pojmov brez povezav, ki bi kazale na razumevanje), (2) 

funkcionalna (pisanje besedila z uporabo preprostega naravoslovnega izrazoslovja), (3) 

konceptualna (prikaz razumevanja od enostavnega k splošnemu) in (4) multidimenzionalna 

(po Murphy idr.,2001; povz. po Devetak, 2006) gre tukaj za razumevanje podrobne pojmovne 

strukture naravoslovja, v širšem pomenu za znanost in družbo). Multidimenzionalno 

pismenost doseže učitelj tudi takrat, kadar ima oblikovan miselni model nekega pojava, v 

katerem so integrirane vse tri njegove ravni (makroskopska, submikroskopska in simbolna) 

(Devetak, 2006). 
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Slika 1: Model STRP (povz. po Devetak, 2006). 

Makroskopska komponenta naravoslovnega pojma slika dejansko stanje, kar vključuje 

vse s čutili zaznavne spremembe v okolju. To pomeni, da je za učenca pojav konkreten in ga 

lahko ustrezno opiše v skladu z njegovimi sposobnostmi in razumevanjem. Submikroskopska 

komponenta se (še posebej pri kemiji) nanaša na razumevanje sveta delcev (atomi, molekule, 

ioni), ki so dejanske entitete in gradijo okolje. Razumevanje zgradbe snovi je za mlajše otroke 

zahtevno, saj je odvisno od razvitosti njihovega formalno-logičnega mišljenja (Williamson in 

Abraham, 1995; Noh in Scharmann, 1997 povz. po Devetak, 2006). Simbolna raven pojma se 

nanaša na vse simbolne predstavitve pojava (slike, skice, diagrami, modeli, simboli 

elementov, formul elementov in spojin, enačbe kemijskih reakcij), ki so le predstavitev 

dejanskega stanja. Z nekaterimi vrstami simbolnih predstavitev se otroci srečajo pri 

naravoslovju že zgodaj, ko predstavljajo ugotovitve preprostih meritev ali štetja s stolpčnimi 

diagrami (Devetak, 2006).         

 Ustrezna povezava in učinkovito prekrivanje vseh treh ravni naravoslovnega pojma 

omogoča posamezniku oblikovati strokovno neoporečen miselni model oziroma notranji 

prikaz objekta ali pojava, ki je edinstven ter nastane in se razvija med njegovo interakcijo z 

objektom. Pri oblikovanju ustreznega mentalnega modela so nujno potrebni določeni 

vizualizacijski elementi, ki omogočajo osmisliti razlago abstraktnega sveta. Uporaba modela 

STRP pri poučevanju in učenju predvsem kemijskih pojmov naravoslovja ter tudi nekaterih 

fizikalnih in bioloških vsebin, je učencem v pomoč pri oblikovanju ustreznih mentalnih 

modelov. Omogoča odpravljanje napačnih razumevanj, ki so še vedno največja težava v 

naravoslovnem izobraževanju (Devetak, 2006).      

 Poučen je eksperiment, ki ga je Deci (1892) s svojimi sodelavci izvedel v osemdesetih 
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letih prejšnjega stoletja. Udeleženci so morali učiti učenca, kako naj rešuje neko nalogo. 

Polovici učiteljev so rekli, da je njihovo delo pomoč učencu, drugi polovici pa, da je njihova 

odgovornost usmeriti učenca k temu, da rešuje naloge v skladu s postavljenimi standardi. 

Rezultati so pokazali, je bila druga skupina učiteljev, ki so bili pod pritiskom visokih 

standardov, bolj direktivna pri poučevanju (več so govorili, bolj vrednotili učenčevo delo, 

učencu so neposredno povedali, kako mora reševati nalogo, in niso dopustili, da učenec sam 

išče poti pri njenem reševanju). Nadzor, ki ga učitelj doživi v svojem delovnem okolju (tako 

imenovani »pritisk od zgoraj«), pomembno deluje na njegov slog poučevanja, kar zmanjša 

njegovo začetno navdušenje nad poučevanjem (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

2.3.6 Odnos do šole in šolska klima 

Poleg motivacije učenci potrebujejo tudi priložnost za učenje. Odnos do šole in učenja 

je organizirana celota mnenj, prepričanj, nagnjenj, stališč, sodb, predstav, doživljanj in drugih 

psihičnih vsebin, za katere je značilno, da: (1) jih učenec vzpostavlja do šole, učiteljev, 

učenja, motivacije, sošolcev, pisanja domačih nalog, priprave na preizkuse znanja itd., (2) 

učenec z njimi oblikuje vrednostni odnos do izobraževanja, (3) vplivajo na zbiranje, 

predelavo in razumevanje informacij o smiselnosti in pomembnosti izobraževanja za učence, 

(4) spodbujajo oblikovanje novih izkušenj in usmerjajo učenčevo ravnanje v zvezi z 

izobraževanjem (Kobal, 2001).        

 Šolska klima je razmeroma stabilna značilnost šolskega okolja. Je psihosocialni 

kontekst, v katerem učitelji delajo in učijo. Ožje jo opredelimo kot niz notranjih značilnosti, 

ki se nanašajo na medosebne odnose med učitelji in učenci, občutek varnosti, možnost 

sodelovanja med učitelji, učenci in starši, višina pričakovanj do učencev. Lahko je pozitivna 

ali negativna. Za šolo s pozitivno klimo so značilni spoštljivi odnosi, varnost in visoka 

pričakovanja do učencev in njihovih dosežkov (Japelj Pavešič idr., 2011).   

 Poleg navedenih povezav šolske klime z dosežki učencev je ta pomembna tudi zato, 

ker zmanjšuje razkorak med socialno-ekonomskim statusom učencev in njihovimi dosežki. 

Šole, ki se nahajajo v nizkem socialno-ekonomskem okolju, lahko prav s pozitivno šolsko 

klimo omogočijo svojim učencem, da dosegajo visoke dosežke (Kobal, 2001).  

 Raziskave kažejo, da so v pozitivni šolski klimi učenci bolj motivirani za doseganje 

visokih rezultatov ter imajo pozitivnejša stališča do šole in šolskih predmetov, kar vodi do 

višjih dosežkov. Dosežki učencev so višji, kadar imajo ti večji občutek pripadnosti in 
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navezanosti na šolo. V šolah, kjer je bila šolska klima pozitivneje ocenjena, so bili 

matematični in naravoslovni dosežki učencev višji (Kozina, 2012). 

2.4 Poučevanje naravoslovja 

Učinkovitost pouka je lahko veliko večja in s tem tudi verjetnost uspešnega učenja, če 

sta didaktično razmišljanje in ravnanje podprta tudi s psihološkimi spoznanji. Znano mora 

biti, kateri so namerni in nenamerni vplivi pouka, pod kakšnimi pogoji so učinki enih in 

drugih optimalni, kakšen je vpliv metod in različnih socialnih oblik na učno uspešnost, kako 

psihološke posebnosti učenja pogojujejo poučevanje ter koliko je tudi samo učenje psihološko 

determinirano s poučevalnimi procesi (Kukovič, 2009).     

 Učitelj mora spodbujati učence k lastni ustvarjalnosti in maksimalnemu uveljavljanju 

svojih lastnih sposobnosti, hkrati pa se mora zavedati, da ima njegov odnos do naravoslovja 

izredno pomembno vlogo. Če ima do naravoslovja pozitiven odnos, bo te vrednote prenašal 

tudi na učence (Razdevšek Pučko, 1990).      

 Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela omogočijo, da se učenci pri 

urah naravoslovja počutijo prijetno, se sprostijo in bolje razumejo naravoslovne koncepte. 

Učenci oblikujejo stališča in vrednostni odnos do predmeta kot kulturno sestavino 

človekovega življenja. K celostnemu razumevanju naravoslovja pripomore tudi 

medpredmetno povezovanje. 

2.4.1 Razvoj stvarno zaznane samoučinkovitosti in notranje motivacije 

Identificirano uravnavanje motivacije pomeni, da neko dejavnost sprejmemo kot 

vredno, se z njo identificiramo. Učenec na primer sodeluje pri dejavnostih v razredu zato, ker 

neko dejavnost zaznava kot vredno za njegovo življenje (in ne zato, ker ga na primer 

dejavnost zanima, in tudi ne zato, da bi pridobil nagrado, priznanje ali se počutil vrednega) 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).        

 Teorije o samoučinkovitosti in notranji motivaciji v pedagoški psihologiji kažejo na 

povezanost notranje motivacije z oblikovanjem pozitivnih stališč do naravoslovja. Tisti 

učenci, pri katerih motivacija za učenje izvira iz notranje želje po potešitvi radovednosti, so 

bolj motivirani za učenje in uspešnejši pri učenju novih konceptov. Učni uspehi so posledica 

samostojnega in aktivnega vključevanja v učni proces – takrat se oblikujejo pozitivna stališča 

do naravoslovja in potrdijo učenčev pojem lastnega uspeha pri reševanju nalog iz 

naravoslovja (Devetak idr., 2009).        
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 Učenčevo vedenje v tem primeru še vedno spada pod zunanjo motivacijo 

instrumentalne narave, vendar v tem primeru najde oseben pomen v učenju določenega 

predmeta ali pri opravljanju neke naloge. Pomembno je, da učenci vidijo v naravoslovju 

življenjsko pomembno znanje, ki se jim zdi uporabno in ga bodo lahko prenašali v vsakdanje 

življenje.           

 Benware in Deci (1984) sta v svoji raziskavi prosila študente, naj se tri ure učijo 

kompleksno snov s področja nevrofiziologije. Polovici študentov sta rekla, da bodo pisali 

preizkus znanja iz naučene snovi, drugi polovici pa, da bodo imeli kasneje priložnost preveriti 

svoje znanje z učenjem drugih. Prvi pogoj je torej bil nadzorni (negativen vpliv na notranjo 

motivacijo), drugi pogoj pa je ponujal izziv. Po učenju so morali študenti ovrednotiti, kako 

zanimiva se jim je zdela snov in v kolikšni meri so uživali v učenju. Rezultati so pokazali, da 

so študenti, ki so se učili pod nadzornim pogojem, poročali o snovi kot manj zanimivi v 

primerjavi z drugo skupino. Obe skupini se nista razlikovali v reproduktivnem znanju, vendar 

so študenti iz prve skupine pokazali manj znanja na višjih kognitivnih ravneh (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009).           

 Ta eksperiment je pokazal, kako je mogoče v učnem kontekstu z izzivi in vzbujanjem 

notranjega zanimanja za učenje spodbuditi kakovostnejše učenje in višjo zaznavno vrednost 

učenja. Pogoji, ki poudarjajo nadzor nad učenjem (na primer: »pisali boste preizkus«), pa 

lahko znižajo ustvarjalno produkcijo, problemski pristop k učenju in vzbujajo negativna 

čustva (jezo, dolgočasje, anksioznost).        

 Na ta način zadovoljimo učenčeve temeljne psihološke potrebe v razredu in zvišujemo 

notranjo motivacijo za učenje. Učitelj v tem primeru predstavi smiselne razloge za svoje 

zahteve (obnašanje v razredu, zakaj je učenje pomembno), vključuje učence v načrtovanje 

dela v razredu, uporablja aktivne pristope k poučevanju (na primer sodelovalno učenje, 

projektno delo), spodbuja odgovornost učencev za njihovo vedenje in učenje ter spodbuja 

razredno kohezivnost, tako da se učenci lažje identificirajo z učiteljevimi cilji in učenje 

dojemajo kot skupen cilj.          

 Deci in Ryan (2002; povz. po Juriševič, 2014) poudarjata pozitivne učinke 

spodbujanja notranje motivacije, saj imajo že sama strogost, togost in poudarjena storilnostna 

naravnanost demotivirajočo vlogo, kar ne pripomore k večji učni uspešnosti. Pogoj za 

kakovostno učenje je občutek samostojnosti (avtonomije), ki nastopi takrat, ko učenec začuti, 

da pobuda prihaja iz njega in da jo tudi sam regulira. To posledično vpliva tudi na 

učinkovitost ponotranjenja zunanje motivacije, stopnjo sodelovanja med učenci in miselno 

angažiranost med učenjem. Predlagata osem ravnanj za podpiranje učenčeve samostojnosti: 
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(1) omogočanje izbire, (2) spodbujanje eksperimentiranja in dajanja pobud, (3) spodbujanje 

za spoprijemanje z izzivi, raziskovanje novih idej, vztrajanje pri zahtevnih nalogah, (4) 

omogočanje optimalnih izzivov (ravno dovolj težkih in ne prelahkih), (5) posredovanje 

povratnih informacij (brez vrednostnih ocen o učenčevi osebnosti), (6) smiselno 

utemeljevanje želenih ravnanj oziroma pričakovanega vedenja, (7) sprejemanje čustev in (8) 

organiziranje sodelovalnega učenja.         

 Učno situacijo je možno spodbuditi s kognitivnim modelom razvoja in učenja, ki v 

ospredje postavlja območje bližnjega motivacijskega razvoja po zgledu Vigotskega oziroma 

sociokulturne teorije. Učenci bodo za učenje motivirani v učnih situacijah, ki jih bodo že 

poznali in zaznali kot »privlačne« v območju bližnjega razvoja, ter jih bodo nato ob učiteljevi 

pomoči začeli pozitivno vrednotiti (Juriševič, 2014). 

2.4.2 Povratna informacija odraslih      

 Predšolski otroci in mlajši šolarji še nimajo povsem razvite samorefleksije oziroma 

uvida v kakovost svojega dela in napredek pri nalogi. Povratne informacije odraslih (učiteljev, 

staršev) so navadno tiste, ki pomagajo pri izboljšanju uvida v uspešnost učenčevega dela, 

lahko pa podprejo tudi zaupanje v lastno učno delo in s tem prispevajo k motivaciji za učenje, 

pozitivnem odnosu do šole in šolanja na splošno. Problem predstavljajo pretirano kritične 

povratne informacije na slabe dosežke ali učenčeve osebnostne značilnosti. Ustvarjajo  

namreč dvom v učenčeve lastne zmožnosti, razvijajo prepričanja, nad katerimi učenec nima 

nadzora (»nisem nadarjen za naravoslovje«, »nič ne pomaga, če se učim«), ter pripomorejo k 

znižanju motivacije za učenje in k razvoju negativnega prenosa čustev v odnosu do 

posameznih predmetov ali na splošno do šole kot ustanove (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009). Za razvoj stvarno zaznane samoučinkovitosti je torej bistvenega pomena način, kako 

odrasli ali pomembni drugi otroku ali mladostniku posredujejo informacije o njegovem delu 

in uspešnosti. Pravilno posredovana informacija naj bi po Puklek Levpuščkovi in Marentič 

Požarnikovi (2005) vsebovala naslednje značilnosti: (1) v izjavi poskušamo najprej opisati 

pozitivne vidike učenčevega dela (na primer: »veseli me, da si upošteval navodila za delo in 

zelo natančno narisal dele cveta«); (2) neustrezno vedenje ali rešitve opišemo zelo konkretno 

(na primer: »pri pisanju nisi navedel ustreznega primera za jesenske plodove«): (3) 

osredotočimo se samo na moteče vedenje ali opis napak pri nalogi, pri tem ne kritiziramo 

učenčeve osebnosti (na primer: »moti me, da se med poukom obračaš in klepetaš s sošolko«); 

(4) povratne informacije usmerimo v vedenje, ki so pod učenčevim nadzorom (na primer: 
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»svoje naravoslovno znanje bi lahko izboljšala, če bi prebrala odstavek in odgovorila na 

vprašanja o temi«); (5) izrazimo tudi svoja občutja in upanje na boljše dosežke v primeru, če 

si bo učenec prizadeval in vztrajal pri učenju (na primer: »prepričana sem, da boš z rednim 

pisanjem domačih nalog bolje razumela naravoslovno snov«); (6) povratno informacijo 

dajemo časovno blizu dogodka, o katerem govorimo, upoštevamo pa tudi pripravljenost 

učenca, da posluša, in njegovo »kapaciteto« za vrednotenje: (7) dajemo jo po opravljeni 

specifični dejavnosti in je ne odlagamo na zaključek celotnega dela; (8) posredujemo 

informacijo o učenčevem napredku, spretnosti ali učni uspešnosti. Izogibamo se primerjavi z 

ostalimi učenci; (9) preverimo, ali je bilo naše sporočilo razumljivo, in damo možnost, da 

sodeluje v razpravi. Spodbudimo ga, da razmišlja o svojem načinu učenja, zmožnostih, 

doživljanju naloge, kako bi lahko uporabil svoje učne učinkovitosti, in mu dajemo možnost, 

da sodeluje pri reševanju problema. 

2.4.3 Razvijanje stališč do naravoslovja in v naravoslovju 

Razlogi, zakaj je oblikovanje pozitivnega odnosa do naravoslovja pomembno, so 

dvodelni: prvi del argumentira dejstvo, da moramo razvijati celostno podobo otroka in da ima 

oblikovanje pozitivnih stališč pomembno vlogo pri razvijanju naravoslovnih pojmov, 

sposobnosti in spretnosti, drugi del pa se nanaša na dejstvo, da moramo usmerjati pozornost k 

spodbujanju razvoja spretnosti za oblikovanje pozitivnih stališč do naravoslovja (attitudes to 

science) in v naravoslovju (attitudes in science) (Johnston, 2005).    

 Veliko stališč, ki jih želimo razvijati v otrokovem izobraževalnem procesu, mu bo v 

pomoč tudi kasneje v življenju. Želimo, da so učenci kooperativni, tolerantni, prilagodljivi, 

empatični, radovedni itd. Ta stališča se razvijajo podobno kot koncepti in spretnosti ter 

predstavljajo dolgotrajen proces. Treba se jih je naučiti in jih razvijati. Pri naravoslovju je 

treba nekaterim spretnostim dati več poudarka, če želimo, da ne postane učenje nemogoča 

dejavnost. Priporočljivo je, da učitelji spodbujajo radovednost (željo po učenju), odgovornost 

(za učenje kot korak v samostojno učenje), kreativnost (kreativni znanstveniki so ključ za 

znanost v prihodnosti), prilagodljivost (v procesu znanosti morajo biti znanstveniki 

pripravljeni zavreči vse ideje, ki so jih zbrali, in začeti znova, če to od njih zahteva določena 

situacija), samostojnost (biti morajo sposobni razvijati lastne ideje in sprejemati samostojne 

odločitve na podlagi znanstvenih spoznanj), vztrajnost (biti morajo sposobni vztrajati in ne 

obupati pri prvem poskusu), objektivnost (lahko jo razvijamo skozi postopke raziskovanja in 

vrednotenja lastnih idej). Omenjena stališča se v glavnem razvijajo skozi dober primer 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                          Alma Ignjatovič; diplomsko delo 

22 
 

oziroma zgled. Dober vzgled predstavlja učitelj, ki razvija razumevanje naravoslovnih 

pojmov z opazovanjem okolice, živali, rastlin itd. v njihovem naravnem okolju ali v učilnici, 

kjer rastlinam in živalim zagotovimo čim naravnejše okolje. Pri zbiranju vzorcev rastlin, 

mresta itd. (za pouk) je treba živim organizmom omogočiti take pogoje raziskovanja, da jih 

lahko po koncu opazovanja vrnemo nepoškodovane nazaj v njihovo naravno okolje in na ta 

način sporočimo učencem pomembnost živih bitij (prav tam). 

Slika 2: Stališča v naravoslovju (povz. po Johnston, 2005) 

 

2.5 Sodobne smernice za poučevanje naravoslovja 

Kako se lahko izboljšajo poučevanje, delo učitelja v razredu in s tem celotno 

izobraževanje, je povezano tudi z zunanjimi dejavniki, na katere učitelj ne more vplivati 

neposredno. Med osnovnimi omejitvami je otrokovo predhodno znanje. Za uspešno učenje 

učenci potrebujejo dobro predznanje, na katerega se lahko navezujejo v prihodnosti, ki temelji 

na razumevanju in aktivni uporabi pojmov ter spodbujanju razvoja višjih kognitivnih 

sposobnosti (analiza, sinteza in evalvacija) namesto zgolj poznavanju dejstev, terminologije. 

 Pri naravoslovju največkrat uporabljamo izkustveno učenje, ki temelji na spoznavanju 

fizikalnih, kemijskih in bioloških vsebin. S to obliko učenja povežemo neposredno izkušnjo 

(doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v 

neločljivo celoto. Pri uspešnem učenju gre po prepričanju Kolba za stalno prehajanje iz ene 

ravni na drugo, pri čemer je pomembno le, da jih med učenjem povezujemo (Marentič - 

Požarnik, 2000).           

 Že zgodaj, v letu 1910, so se zavedali pomena eksperimentalnega dela pri pouku 

naravoslovja in kemije, kar lahko razberemo iz citata, ki ga je zapisal Alfons Vales v 

takratnem učbeniku Kemični poizkusi s preprostimi sredstvi za 4. razred realke: »Ni kmalu 

šolskega predmeta, ki bi zahteval toliko pripravljanja kakor kemija. Pri kemičnem pouku 
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zavzemajo poizkusi najvažnejše mesto; za poizkuse pa je potrebno mnogo časa in pozornosti, 

posebno če se ne posrečijo radi oziroma če so nevarni.« (Glažar idr., 1998). 

 Eksperiment se kot metoda objektivnega, zanesljivega in ponovljivega zbiranja 

podatkov ter konkretnega prikaza nekega pojava uporablja že na predšolski stopnji. Pri 

načrtovanju eksperimentalnega dela je treba zagotoviti konstante, ki ne vplivajo na rezultat 

poskusa ali spremenljivko. Spremenljivka naj bo le ena, saj je tako mogoče primerjati zbrane 

podatke in izpeljati želeno zakonitost. Vsi ostali parametri, ki sovplivajo, pa morajo ostati 

konstantni. V prvih letih naravoslovnega izobraževanja se eksperimentiranje v glavnem 

navezuje le na makroskopsko, konkretno komponento pojma, submikroskopska raven pojma 

za razlago opažanj pri poskusu pa se ne uporablja. Pravi kemijski jezik in matematične zveze 

se začnejo uvajati v pouk v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (Devetak, 

2006).            

 Konkretnost kemijskega pojava prikaže (eksperiment, na primer opazovanje nastanka 

spojine) abstraktnost razlage eksperimentalnih opažanj in/ali rezultatov meritev ter se zaključi 

z zapisom kemijskih simbolov, formul, shem in enačb. Pri fizikalnih vsebinah se konkretnost 

fizikalnih pojavov (gibanje vozička) nadgradi z abstraktnostjo delovanja sil, elektronov itd. in 

zaključi z abstraktnostjo simbolnih zapisov fizikalnega pojava. Prav tako je mogoče pri 

biologiji doseči prikaz »semiabstraktnosti« celic (mikroskopiranje) in kasneje v šolski 

vertikali oblikovati razumevanje delovanja celic, ki se lahko zaključi z zapisom dogajanja 

biokemijskih procesov v celicah (prav tam). 

2.5.1 Sodobni pristopi k poučevanju naravoslovja    

 Primeri sodobnega načina poučevanja, kjer učenec sam prek aktivno vodenega pouka 

prihaja do novih spoznanj, so uporaba vizualizacije (modelov, animacije), projektno delo, 

eksperiment in opazovanje pojavov s poudarkom na raziskovalnem učenju, vodeno aktivno 

učenje naravoslovja (VAUN) itd. 

2.5.1.1 Vizualizacija          

 Vizualizacija olajša proces izgradnje znanja, povezanega v ustrezne miselne sheme. 

Podpira spoznavni proces pri usvajanju naravoslovnih pojmov in uporablja različne 

vizualizacijske tehnike, ki jih lahko učitelj uporablja vsakodnevno v razredu in zanje niso 

potrebni posebni prostori ali dragi pripomočki, kot so: (1) analogije, ki primerjajo strukturne 

lastnosti dveh področij, enega znanega in drugega neznanega, ter temeljijo na iskanju 
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podobnega med njima (na primer amfiteater z jabolkom na sredini predstavlja velikostno 

razmerje med jedrom in celim atomom); (2) modeli, ki so učni pripomoček in orodje za 

razlago ter ki prikazujejo dejanske predmete, sisteme, pojave ali procese tako, da se čim bolj 

približajo dejanskemu stanju. So poenostavljena reprezentacija realnosti in se pogosto 

uporabljajo kot predstavitev nekega pojma v naravoslovnem izobraževanju; (3) 

submikropredstavitve so uporabne predvsem pri kemiji (torej v višjih razredih osnovne šole) 

in predstavljajo predstavitev delcev snovi kot dvodimenzionalni ali tridimenzionalni 

stacionarni ali animacijski vizualni element; (4) računalniške animacije pa slikovno približajo 

naravoslovni proces učencem (na primer animacija kroženja vode) (Vrtačnik idr., 2003; 

Devetak, 2012).           

 Z aktivnim vključevanjem zgornjih dejavnosti v pouk lahko učitelj približa učno 

vsebino učencem in jo naredi razumljivejšo. Poleg tega spodbudi interes tako pri vizualno kot 

tudi tekstovno usmerjenih učencih, saj je slika vedno povezana s tekstom v nekem učnem 

gradivu (prav tam). 

2.5.1.2 Projektno delo         

 Projektno delo oziroma projektno učno delo je načrtovana aktivnost (katere nosilci so 

učenci), ki zajema tematski problemski pristop, ciljno usmerjenost na življenjsko situacijo, 

upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti učencev, kooperativnost ter odprtost s 

poudarkom na izkustvenem učenju. Gre za učno metodo, pri kateri učenci prenesejo 

zanimanje za določeno tematiko iz vsakdanjega življenja v projektno delo v razredu. Učenci 

pri projektnem učnem delu načrtujejo svoje aktivnosti, rešujejo probleme, sprejemajo 

odločitve in izvajajo raziskovalne dejavnosti. Tematska področja v povezavi z življenjem 

zaradi svoje narave zahtevajo interdisciplinarni pristop projektnega učnega dela in nudijo 

možnosti medpredmetnega povezovanja. Vse našteto v učencih vzbuja »naravno« 

radovednost, ker predstavlja drugačen pristop od klasičnega pouka. Učenci pri tem delujejo v 

timu, sami raziskujejo in so odvisni drug od drugega (Ferk Savec, 2010). 

2.5.1.3 VAUN          

 Vodeno aktivno učenje naravoslovja (VAUN) je nov sodelovalni pristop k poučevanju 

naravoslovja in se v določenih točkah približa projektnemu delu, vendar je bolj usmerjen v 

vodenje učnega procesa na osnovi raziskovanja. Učitelj ima vlogo usmerjanja in vodenja, kjer 

učenci delajo v skupinah in sami prihajajo do novih informacij. Učenci pred začetkom dela 
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dobijo vnaprej pripravljeno gradivo, iz katerega lahko izberejo cilje svojega dela, nove pojme, 

ki se jih bodo naučili (brez definicij), in pojme, ki jih že morajo poznati, da bodo lahko 

uspešno prišli do rešitve problema. V širšem kontekstu imajo učno vsebino predstavljeno tudi 

s slikovnim materialom, ki nakazuje možne odgovore na vprašanje, postavljeno v naslovu. 

Učenci nato rešujejo naloge, ki od njih zahtevajo enostavne in kompleksne rešitve, za katere 

morajo uporabiti sintezo, analizo, evalvacijo lastnega znanja, prenos znanja in različne 

strategije za reševanje problemskega vprašanja. Pri reševanju si pomagajo s priloženim 

besedilom (Devetak in Glažar, 2009).   

2.5.1.4 Učni pristop PROFILES       

 PROFILES je kratica za ime projekta (Professional Reflection-Oriented Focus on 

Inquiry-based Learning and Education through Science – Učiteljeva refleksija o 

raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem). Nastal je v okviru 7. evropskega 

okvirnega programa v sklopu Znanost v družbi (Science in Society, Sis)4

                                                           
4 Za več o projektu gl. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles in http://www.profiles-project.eu.  

 in je trajal štiri leta, 

to je od leta 2010 do leta 2014 (Devetak, 2014).       

 Učni moduli PROFILES, ki temeljijo na filozofiji istoimenskega projekta (aktivno 

vključevanje učencev v reševanje problemov na višjih ravneh znanja), imajo značilne dele, ki 

sledijo določenemu zaporedju in vodijo učenca do cilja. Na koncu učnega modula učence 

čaka problem, povezan z obravnavano učno vsebino, ki ga morajo učenci rešiti. Modul ima 

štiri sestavne dele: (1) navodila za učence, (2) navodila za učitelje, (3) način preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter (4) učiteljeve zapiske. Naslov je zapisan v obliki vprašanja v 

kontekstu. Pod naslovom je enota »Zakaj se to učim«, kjer je v širšem socionaravoslovnem 

kontekstu predstavljena vsebina. Sledijo učni cilji, ki so povezani z učnimi načrti in 

kompetencami, ki jih morajo učenci doseči. V rubriki »Predznanje« so podani pojmi, ki jih 

mora učenec že poznati, da razume nove pojme, ki so predstavljeni v učnem modulu. Modul 

vsebuje še rubrike »Viri«, »Novi pojmi« in »Naloge učencev«, ki so sestavljene iz treh delov 

(navodila, stopenjsko raziskovalno delo ter vprašanja in problemske naloge, v katerih morajo 

učenci s pomočjo sinteze in evalvacije novega znanja, prenosa znanja v nov kontekst ter z 

uporabo specifičnih strategij rešiti problem). V navodilih za učitelje so predlogi za 

poučevanje z učnim modulom s cilji za posamezne ure in način, kako doseči zastavljene 

kompetence. V tretjem modulu so navedeni predlogi strategij in meril ocenjevanja znanja, 

četrti del modula pa obsega dodatne informacije o učni vsebini in rešitve nalog (Metljak idr., 
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2014).             

 Po implementaciji omenjenega pristopa je bilo (po zaključkih učiteljev, ki so 

sodelovali pri projektu) mogoče opaziti večji interes učencev za delo, predvsem pri 

sposobnejših učencih. Na podlagi opažanj in pogovorov z učenci se je izkazalo, da so učno 

sposobnejši učenci uživali pri delu, saj jim je to predstavljalo izziv, bili so učinkoviti in so 

poglobili svoje znanje, medtem ko je bilo razumevanje pri učno šibkejših učencev slabše 

(prav tam).           

 Bistvo sodobnih načinov poučevanja je v prenašanju glavne vloge na učence. Učitelj 

pridobi drugačno funkcijo v odnosu do učenca (razen pri vizualizaciji, kjer to ni tako tipično) 

– ni več prinašalec informacij, temveč vodja, ki usmerja učence, da sami aktivno pridejo do 

informacij in ugotovitev. Pri tem ima oblika poučevanja že samo vlogo motivacije, učiteljevo 

delo pa je, da jo z vprašanji in spodbudami ohranja ter tako učence pripelje do zastavljenih 

ciljev. Po koncu samostojnega dela učenci predstavijo svoje delo in ugotovitve ter na ta način 

oblikujejo svoje znanje celostno (Ferk Savec, 2010).    

 Izsledki raziskav kažejo, da večina učiteljev predpostavlja, da učenci le redko ne 

razumejo učne vsebine, vendar nadaljevanje pokaže, da imajo tako učenci kot dijaki 

precejšnje težave tako pri vsebinah, ki se jih je treba naučiti, kot pri temeljnih vsebinah, za 

katere je potrebno razumevanje, ki omogoča smiselno nadgrajevanje vsebin skladno z učnimi 

načrti (Ferk Savec idr., 2007).        

 Predlogi za premostitev teh problemov so: (1) več poudarka na vseh treh ravneh 

prikazovanja pojmov, (2) opozarjanje učencev na morebitna napačna in nepopolna 

razumevanja, (3) povečati interes dijakov za učenje ter (4) v poučevanje aktivno vključiti 

sodobne pristope k poučevanju naravoslovja. 

2.6 Spodbujanje učencev k aktivnemu učenju naravoslovja 

Za spodbujanje učencev k aktivnemu učenju naravoslovnih vsebin so bili slovenski 

učitelji ocenjeni nadpovprečno. To pomeni, da učitelj uporabi tri različne pristope k 

poučevanju vsako ali skoraj vsako uro in druge tri približno vsako drugo uro pouka. Lestvica 

za četrti razred je vsebovala osem vidikov učiteljevega pristopa k poučevanju, ki bi pritegnili 

učence in spodbudili učenje: (1) povzemanje učnih ciljev posamezne ure pouka, (2) 

povezovanje vsebin z učenčevim vsakdanjim življenjem, (3) spodbujanje diskusije, ki izzove 

razlage in pojasnila, (4) spodbujanje učencev, da pokažejo napredek, (5) pohvale učencev za 

uspešen trud in (6) prinašanje zanimivega gradiva v razred (Japelj Pavešič idr., 2011).  
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 Veliko učiteljev celotno pozornost namenja predvsem načinu podajanja snovi, ampak 

učencem se lahko pri naravoslovju zatakne že prej, pri nekognitivnih dejavnikih, kot so 

negativen odnos do naravoslovja oziroma negativna prepričanja (občutek, zanimanje, 

pričakovanja, motivacija), predvsem na višjih stopnjah osnovne šole, srednje šole ali 

gimnazije ter kasneje na fakulteti. To vpliva na nadaljnje interakcije učencev izven šolske 

situacije in na samostojno učenje naravoslovnih vsebin; še posebej lahko to opazimo na višji 

stopnji osnovne šole pri predmetih matematike, kemije, fizike itd. (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009).         

 Raziskava PROFILES, ki spodbuja aktivni pouk naravoslovja in vključuje sodobne 

pristope k poučevanju naravoslovja ter v katero so bili vključeni slovenski učitelji in učenci, 

je preverjala učiteljeve poglede na vključevanje te strategije v pouk naravoslovja. Po koncu 

daljšega strokovnega izobraževanja PROFILES (šestdeset ur) so morali učitelji podati mnenje 

o implementaciji tega projekta. Devetak (2014) opozarja, da več kot polovica učiteljev ni 

želela sodelovati pri oblikovanju povratne informacije (oziroma vprašalnika), kar lahko kaže 

na učiteljev odnos do raziskovalnega dela. Če bi znali izkoristiti raziskovalno delo, bi to lahko 

pripomoglo k učinkovitemu izboljšanju njihovega dela in s tem k večjemu interesu učencev 

za pouk naravoslovja, ki je šibak v Sloveniji (to dokazujejo tudi druge raziskave: Devetak, 

Drofenik Lorber, Juriševič in Glažar, 2009; Devetak in Glažar, 2010; povz. po Devetak, 2014) 

in tudi drugod po svetu (Holbrook, 2010; Zeyer idr., 2013; povz. po Devetak, 2014) – s tem bi 

pripomogli k povečanju naravoslovne pismenosti, ki je pomemben dejavnik razvoja sodobne 

družbe (Glažar in Devetak, 2013; povz. po Devetak, 2014). Tisti učitelji, ki so sodelovali pri 

povratni informaciji, so ocenili, da je imela inovacija PROFILES povprečno velik učinek na 

učenčevo angažiranje za delo pri pouku, čeprav so bila njihova mnenja o tem zelo različna. V 

nadaljevanju so ocenili, da je imela inovacija večji vpliv na uporabo tridelnega modela 

PROFILES in na učenje z raziskovanjem ter največjega na strategije poučevanja. Nadaljnja 

analiza je pokazala, da imajo učitelji pomanjkljive kompetence za spodbujanje učencev za 

aktivno angažiranje pri formiranju svojega znanja (prav tam).    

 Če predpostavljamo, da imajo učenci na začetku pozitiven odnos do naravoslovja, je 

učiteljem pomembno, da skozi spodbujanje interesa za učenje in interpretacijo vsebine 

dosežejo, da učenci na nižjih stopnjah osnovne šole razvijejo predvsem: (1) zanimanje in 

motivacijo za nadaljnje učenje; (2) samozavest in znanje na področju naravoslovne 

pismenosti; (3) željo, da povezujejo vsakodnevne situacije s tistim, kar so se naučili; (4) 

zavedanje pomembnosti naravoslovnega znanja (Peterson, 1991).     
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 Na prvi pogled so videti ti cilji preprosti in mogoči, vendar zajemajo le delček tega, 

kar želi učitelj s svojimi učenci usvojiti.  

2.7 Opredelitev problema 

Raziskovalni problem izhaja iz pregleda literature in se nanaša na odnos učencev 

razrednega pouka do naravoslovja, pri čemer smo se omejili na učence tretjega in petega 

razreda osnovne šole. Glede na raziskovalne izsledke doma in v tujini, ki kažejo, da pri 

učencih skozi osnovno šolo postopno pada raven priljubljenosti naravoslovja in naravoslovnih 

predmetov, smo želeli ugotoviti stanje odnosa učencev do naravoslovja pri nas in podati 

izboljšave, ki so na tem področju še mogoče. Ker je namen diplomskega dela ugotoviti odnos 

učencev do naravoslovja in ker na njihov odnos do predmeta vplivajo tudi starši in učitelj, je 

bilo smiselno ugotoviti tudi, kakšen odnos do naravoslovja imajo po učenčevem mnenju oni. 

2.8 Raziskovalna vprašanja 

Glede na problem raziskave so postavljeni naslednji cilji: 

1. ugotoviti, kakšen odnos do naravoslovja imajo učenci tretjega in petega razreda; 

2. ugotoviti, ali se odnos učencev razlikuje glede na spol in starost; 

3. ugotoviti, kakšen odnos do naravoslovja ima po oceni učencev učitelj; 

4. ugotoviti, kakšen odnos do naravoslovja imajo po oceni učencev starši. 

Glede na cilje lahko zastavimo naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšen odnos do naravoslovja prevladuje med učenci tretjega in petega razreda? 

2. Ali se odnos učencev do naravoslovja med učenci tretjega in petega razreda 

pomembno razlikuje? 

3. Ali se odnos učencev do naravoslovja med deklicami in dečki v posameznih razredih 

ter med razredi pomembno razlikuje?  

4. Kakšen odnos do naravoslovja imajo po oceni učencev njihovi starši? 

5. Ali obstaja povezanost med otrokovim odnosom do naravoslovja in odnosom staršev 

do naravoslovja?  

6. Ali obstaja povezanost med odnosom učencev do naravoslovja, če učenci prejemajo 

spodbudo k učenju naravoslovja tudi od doma? 

7. Kakšen odnos do naravoslovja imajo po oceni učencev učitelji?  
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8. Ali obstaja povezanost uspešnosti učencev pri naravoslovju z odnosom do 

naravoslovja? 

9. Ali se tisti učenci, ki imajo radi naravoslovje, hitreje naučijo učne vsebine? 

10. Kaj učence najbolj pritegne pri pouku naravoslovja (vsebina, oblika in metoda dela 

itd.)? 

3 METODE DELA 

     Raziskava je temeljila na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi 

empiričnega pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 1993).      

 Z deskriptivno metodo spoznavamo problematiko na ravni kakovosti in količine ter 

ugotavljamo stanje brez vzročnega pojasnjevanja. Kavzalno-neeksperimentalna metoda pa 

proučuje področje vzročnega iskanja odgovorov na vprašanja (Cencič, 2008). 

3.1 Vzorec 
V vzorec raziskave so bili zajeti učenci iz petih ljubljanskih osnovnih šol, torej iz 

osrednje regije Slovenije. Učenci so bili izbrani naključno in predstavljajo priložnostni 

vzorec. Udeležencev je bilo 223 (dva anketna vprašalnika, sta bila neveljavna). Iz tabele je 

razvidno, da je delež deklic v vzorcu nekoliko večji kot dečkov (za 4 %). 

Tabela 2: Struktura anketirancev po spolu 

               f       f (%) 
Učenci 106 48,0 
Učenke 115 52,0 
Skupaj 221 100,0 
 
       
Tabela 3: Struktura anketirancev glede na razred oziroma po starosti 

              f       f (%) 
3. razred 99 44,8 
5. razred 122 55,2 
Skupaj 221 100,0 

 
Učencev 5. razreda je v vzorcu malo več kot učencev 3. razreda. Številke v tabeli 

predstavljajo frekvenco vzorca oziroma število posameznih učencev. 
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Tabela 4: Struktura vzorca glede na spol in razred 

 

 Spol Skupaj 
Učenci Učenke 

Razred 

 3. razred 42 57 99 
42,4 % 57,6 % 100,0 % 

 5. razred 64 58 122 
52,5 % 47,5 % 100,0 % 

 Skupaj 106 115 221 
48,0 % 52,0 % 100,0 % 

 

V 3. razredu je bilo več deklic (za 15,2 %), v 5. razredu pa več dečkov (za 5 %). 

3.2 Instrument 
Pri zbiranju kvalitativnih in kvantitativnih podatkov je bil uporabljen vprašalnik (glej 

prilogo 2). Vprašanja za zajem podatkov so izbirnega ali kombiniranega (tako izbirnega kot 

odprtega) tipa. Učenci so nanje odgovarjali tako, da so bolj ali manj natančno zapisali svoja 

mnenja. Vprašanja odprtega tipa so bila namenjena argumentaciji mnenja, saj je le na ta način 

mogoče dobiti natančnejše podatke. Ocenjevalna lestvica je vsebovala trditve, ki so pokazale, 

v kolikšni meri se učenci strinjajo z njimi. Učenci so odgovarjali s pomočjo tristopenjske 

lestvice. Lestvica vsebuje naslednje kategorije: Zame ne velja  (učenec se s trditvijo ne 

strinja), Ne vem  (učenec nima opredeljenega mnenja glede te trditve) in Zame velja  

(učenec se s trditvijo strinja). Z različnimi trditvami o naravoslovju smo ugotavljali njihova 

stališča do naravoslovja.         

 Na začetku so splošna vprašanja o učenčevem odnosu do naravoslovja (ali ima rad 

naravoslovje), nato o odnosu do procesiranja naravoslovnih vsebin – učenja (ali se rad uči 

naravoslovje, ali so učne vsebine težje kot pri drugih predmetih, ali potrebuje veliko časa za 

učenje). Po splošnih vprašanjih sledijo vprašanja o učenčevi oceni odnosa staršev do 

naravoslovja, učenčevi oceni odnosa učitelja do naravoslovja ter o tem, katere vsebine, oblike 

in metode dela, ki jih uporablja učitelj, pritegnejo učenca k učenju naravoslovja.   

 Povprečni čas izpolnjevanja vprašalnika je bil 15 minut. Vprašalnik je bil prilagojen 

merjencem, tipi vprašanj so bili izbrani načrtno in čim bolj specifično, jasno, nedvoumno ter 

nesugestivno.  
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3.3 Postopek raziskave 

Pred začetkom izpolnjevanja anket je bilo učencem razloženo, da anketiranje poteka 

anonimno, kaj vprašanja od njih zahtevajo ter da naj bodo pri reševanju čim bolj odkriti in 

natančni pri izražanju.         

 Podatki so zahtevali tako kvantitativno kot kvalitativno vsebinsko analizo, saj je 

obdelava zajemala statistične teste in kategorizacijo teksta. Podrobne razlage otrok pri odprtih 

tipih vprašanj, ki so od njih zahtevala utemeljevanje svoje izbire, je bilo treba interpretativno 

vsebinsko analizirati za pridobitev deskriptivnih podatkov za oblikovanje tem in glavne ideje. 

To je bilo izvedeno z iskanjem kodov, izbranih tem in pojmov v analiziranem besedilu: (1) 

iskanje glavne ideje vsakega utemeljenega odgovora učencev (vsak odgovor posebej je bil 

povzet v kratek stavek, ki je predstavljal glavno bistvo); (2) kategoriziranje povzetih 

odgovorov za oblikovanje enotnega smisla za več anketirancev skupaj. Na tej točki je bila 

reprezentativnost odgovorov ohranjena zelo natančno in povzema samo bistvo utemeljevanja 

učencev (Vogrinc, 2008).       

 Kvantitativna analiza je zajemala obdelavo zbranih podatkov s programom SPSS 21.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) za programsko okolje Windows. Statistična 

obdelava podatkov je bila izvedena skladno s cilji študije. Izračunana je bila frekvenčna 

porazdelitev posameznih odgovorov. S statistično analizo in χ2

4 REZULTATI  

-preizkusom je bilo preverjeno, 

ali sta določeni spremenljivki soodvisni oziroma ali se med seboj povezujeta.  

 Pri lestvicah je bila izračunana srednja vrednost vzorca na podlagi vseh zbranih 

podatkov za spremenljivko, zato njena predstavitvena vrednost kaže nivo strinjanja učencev s 

posameznimi trditvami. 

4.1 Priljubljenost naravoslovja 
Tabela 5: Priljubljenost naravoslovja 

            f       f (%) 
Da. 169 76,5 
Ne. 52 23,5 
Skupaj 221 100,0 
 

Pri prvem anketnem vprašanju nas je zanimalo, ali se učenci/-ke radi učijo 

naravoslovje. Prikaz frekvenčne porazdelitve vzorca na prvo vprašanje o tem, ali se učenci 
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radi učijo naravoslovje, kaže, da se kar trikrat več učencev rado uči naravoslovje v primerjavi 

s tistimi, ki se ne učijo radi tega šolskega predmeta.   

 

Graf 1: Grafični prikaz priljubljenosti naravoslovja glede na spol. 

 
 

Vrednosti znotraj grafov predstavljajo frekvenco odgovorov anketirancev. Zanimalo 

nas je tudi, ali spol vpliva na to, kakšen odnos imajo učenci do naravoslovja. Iz grafičnega 

prikaza je razvidno, da se kar 21 % več deklet kot dečkov raje uči naravoslovje in da 12 % 

več dečkov kot deklic ne mara učenja naravoslovja. Če obstaja povezanost med odnosom do 

naravoslovja in spolom, moramo to še statistično dokazati. To je možno dokazati s hi-kvadrat 

testom.            

 Vrednost χ2-preizkusa je 5,021, p-vrednost pa znaša 0,025, kar je manjše od 0,05, zato 

lahko s 5-odstotnim tveganjem zavrnemo ničelno hipotezo in trdimo, da sta spremenljivki »ali 

se rad učiš naravoslovje« in »spol« soodvisni. Spol vpliva na to, ali se učenci radi učijo 

naravoslovje ali ne. Rezultati kažejo, da se dekleta na razredni stopnji raje učijo naravoslovje 

kot fantje.           

 Izsledki Eurydicove študije o razlikah med spoloma pri izobraževalnih dosežkih 

(izdane s strani Izvršne agencije za izobraževanje avdiovizualne vsebine in kulture) kažejo, da 

je težko razločiti prirojeno in priučeno vedenje ali razumeti, koliko stereotipi vplivajo na 

posameznikovo dojemanje ter vedenjske ali kognitivne razlike med spoloma. Glede na to, 

koliko ur otroci preživijo letno v šoli, ima učiteljsko dojemanje moškosti in ženskosti velik 

vpliv na njihov odnos pri ustvarjanju pravičnosti do obeh spolov v šoli. Spolne stereotipe 

lahko krepijo ali pa jih zmanjšujejo tudi učbeniki in ostala šolska gradiva. Po raziskavah 
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omenjene študije je najbolj poudarjena razlika med spoloma pri izobraževalnih dosežkih 

prednost deklet pri branju. V povprečju dekleta berejo več in pri branju bolj uživajo kot 

fantje. Pri matematiki so v večini držav fantje in dekleta v četrtem in osmem razredu enako 

uspešni. Prednost fantov se pokaže pozneje. Razlike med spoloma so najmanjše pri dosežkih 

v naravoslovju. V večini držav imajo dekleta kljub enaki uspešnosti malo slabšo samopodobo. 

V povprečju dekleta verjamejo manj v svoje naravoslovne zmožnosti kot fantje. Temu 

navkljub je zanimanje za naravoslovje med fanti in dekleti podobno (Plevnik, 2010). 

 Če želimo odstraniti vse moteče dejavnike iz učnega procesa, je pomembno, da se 

učitelji zavedajo tako imenovanega prikritega kurikula (odnos med učiteljem in učenci, 

socialni stiki v razredu, prijateljstva), ki ga skozi medosebne odnose tiho polagajo v 

posameznikovo šolsko samopodobo. Če se tega niti ne zavedajo, s tem pristajajo na razlike 

med spoloma in močno vplivajo na vedenje učencev (prav tam).     

 Tako kot nas je zanimalo, ali spol vpliva na to, ali se učenci radi učijo naravoslovje 

oziroma ne, nas je zanimalo tudi, ali obstajajo razlike med priljubljenostjo naravoslovja in 

starostjo otrok. Vrednosti v grafih predstavljajo frekvenco odgovorov učencev. V grafu so 

razvidne majhne razlike v odgovorih (4,2 % učencev 3. razreda se raje uči naravoslovje v 

primerjavi s starejšo starostno skupino), zato v tem primeru starost ne vpliva na to, ali se 

učenci radi učijo naravoslovje.  

 

Graf 2: Grafični prikaz priljubljenosti naravoslovja glede na razred (starost) 

 

 
Vrednost χ2-preizkusa je 0,530, p-vrednost pa je 0,464, zato lahko s 5-odstotnim 

tveganjem trdimo, da spremenljivki »odnos do naravoslovja« in »razred« nista soodvisni. 
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Med odnosom do naravoslovja in razredom (starostjo) ni povezave, torej to, v katerem 

razredu je učenec oziroma kakšna je njegova starost, ne vpliva na to, ali se rad uči 

naravoslovje ali ne.  

4.2 Učenci in pouk naravoslovja 

Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev odgovorov glede na vzroke za priljubljenost naravoslovja 

 

   f (%) 

Zaradi zanimive snovi. 

 

67,9 

Zaradi dobrih ocen.  44,3 

Zaradi poteka pouka.  27,6 

Zaradi učiteljevega poučevanja.  22,2 

Zaradi učitelja.  21,7 

Zaradi nezanimive snovi.  17,6 

Drugo:  16,7 

Ker je pouk naravoslovja dolgočasen. 

 

16,3 

Zaradi slabih ocen.  5,4 

 

Graf 3: Prikaz frekvenčne porazdelitve odgovorov na vzroke za priljubljenost naravoslovja 

 
Vrednosti v grafu predstavljajo frekvenco odgovorov učencev. Med možnimi odgovori 

je bila tudi kategorija »drugo«, ki jo je izbralo 16,7 % učencev. Navajali so naslednje razloge: 
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ker je pouk zanimiv in zabaven, zaradi eksperimentov, ker imam rad živali, ker imam rad 

naravo, ker me zanima človeško telo, zaradi izletov v naravo, negativna razloga pa sta bila: 

ker je slabo v šoli, ker ni zanimivo.         

 Tisti učenci, ki ne marajo naravoslovja, so navajali v tabeli 7 podane razloge, ki 

pojasnjujejo, zakaj je tako. 

 

Tabela 7: Vzroki za nepriljubljenost naravoslovja 

 

Ne rad/a se učim 

 

f f (%) 

Zaradi nezanimive snovi. 29 55,8 

Ker je pouk naravoslovja 

dolgočasen. 28 53,8 

Zaradi poteka pouka. 12 23,1 

Zaradi učitelja. 9 17,3 

Zaradi zanimive snovi. 8 15,4 

Drugo: 8 15,4 

Zaradi slabih ocen. 6 11,5 

Zaradi učiteljevega poučevanja. 5 9,6 

 

Iz zaključnega poročila Izzivi naravoslovno-tehničnega izobraževanja (Gabršček idr., 

2005) izhaja, da večina slovenskih študentov in dijakov meni, da je povezovanje naučenega z 

vsakdanjim življenjem pri pouku naravoslovja spodbudno vplivalo na njihovo zanimanje in 

veselje do učenja naravoslovja. Študenti menijo, da bi se učenci raje učili naravoslovje, če bi 

bili bolj seznanjeni z uporabo naravoslovja v poklicih in vsakdanjem življenju, ter zlasti, če bi 

bil program bolj »življenjski«. V raziskavi je sodelovalo 862 študentov z različnih fakultet 

Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. Na anketo je 

odgovarjalo 48,1 % družboslovcev, 27,5 % naravoslovcev in 24,3 % študentov tehnične 

fakultete. Biologija se jim ni zdela težek predmet, tudi učili so se jo raje kot fiziko ali kemijo. 

Sicer jih ne zanima prav dosti in ne vedo, ali jo bodo lahko uporabljali v vsakdanjem 

življenju. Služba na tem področju jih ni zanimala. Naslednji naravoslovni predmet v šoli je 

kemija. Kemija je pri nas po že tradicionalnem mnenju bivših osnovnošolcev in sedaj 

študentov težek predmet, ki se ga učenci ne učijo radi. Študenti so ocenili, da jim znanje 
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kemije ne bo kaj dosti pomagalo v vsakdanjem življenju, in večina jih ne želi opravljati 

službe, kjer bi tovrstno znanje uporabljali. Kemija se jim ne zdi potrebna za nadaljnje 

izobraževanje. 

Graf 4: Hitrost učenja in zapomnitve naravoslovnih vsebin (»Ali se hitro naučiš 

naravoslovje?«) 

 
Iz grafa je razvidno, da je bil odgovor da kar trikrat pogostejši kot odgovor ne. 

 

Tabela 8: Zakaj meniš, da se hitro naučiš naravoslovje? 

 

                f       f (%) 

 

Ker je pouk zanimiv, to me pritegne k učenju 
in sodelovanju pri pouku. 

68 30,8 

Ker je naravoslovje zanimivo in rad/-a berem 
in se učim o naravi. 

67 30,3 

Ker se doma veliko pogovarjamo o naravi, zato 
se tudi rad učim o njej in imam lepe ocene. 

16 7,2 

Skupaj 151 68,3 
Manjkajoči odgovori 70 31,7 
Skupaj 221 100,0 

 

Poleg vprašanja, ali se učenci hitro naučijo naravoslovje, nas je zanimalo tudi, zakaj je 

tako. V tabeli so opisani razlogi tistih, ki se hitro naučijo naravoslovja.    

 Ta podatek bi lahko povezali tudi z vprašanjem, ali imajo učenci težave pri učenju 

oziroma ali se jim zdi učna vsebina težka oziroma preobsežna. Večina učencev trdi, da ima 

naravoslovje rada, ker je zanimivo in pri predmetu veliko izvedo o naravi, malo manj pa jih je 
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odgovorilo, da ne marajo naravoslovja, ker je preveč snovi in ker je snov težka. Nekaj 

učencev je odgovorilo, da jim je sicer učna vsebina zanimiva, vendar jih od učenja odvrne 

preobširna snov.  

Sklepati je mogoče, da je učencem na razredni stopnji učna vsebina zanimiva in jim ne 

povzroča večjih težav pri razumevanju naravoslovnih pojmov. Za učenje naravoslovja so 

motivirani predvsem zaradi zanimanja za naravo, živali in poskuse, ki jih navdušijo. 

Učenci, ki so odgovorili, da se naravoslovja ne naučijo hitro (teh je 13,6 %), temu 

pripisujejo razloge, podane v tabeli 9. 

 

Tabela 9: Vzroki za počasnejše učenje naravoslovja 

              f        f (%) 

 

Ker je preveč snovi. 13       5,9 
Ker je snov težka. 9        4,1 
Ker me naravoslovje 
dolgočasi. 

8        3,6 

Skupaj 30 13,6 
Manjkajoči odgovori 191 86,4 
Skupaj 221   100,0 

 

Med raziskovalnimi vprašanji smo si zastavili vprašanje, ali se tisti učenci, ki imajo 

radi naravoslovje, hitreje naučijo snov. Izdelali smo frekvenčno tabelo glede na obe vprašanji 

in s χ2

 

-preizkusom izračunali soodvisnost spremenljivk. Ugotavljali smo, ali sta spremenljivki 

»hitrost učenja« in »priljubljenost naravoslovja« povezani. 

Tabela 10: Povezanost priljubljenosti učenja s hitrostjo učenja naravoslovnih vsebin 

 Ali se rad/-a učiš 
naravoslovje? 

Skupaj 

Zelo rad/a.              Ne. 

Ali se hitro naučiš 
naravoslovje? 

 Da 146 26 172 
86,4 % 50,0 % 77,8 % 

 Ne 22 26 48 
13,0 % 50,0 % 21,7 % 

 Skupaj 169 52 221 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Iz tabele je razvidno, da se tisti učenci, ki se radi učijo naravoslovje (to je skoraj tri 

četrtine učencev), hitro naučijo naravoslovje in pri tem očitno nimajo večjih težav z 
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usvajanjem naravoslovnih vsebin. Od tistih, ki se naravoslovja ne učijo radi, pa se jih 

polovica nauči hitro, polovica pa ne. Soodvisnost spremenljivk smo ugotavljali s hi-kvadrat 

testom.  

Vrednost χ2

4.3 Odnos učiteljev do naravoslovja 

-preizkusa je 32,114, p-vrednost pa 0,000, zato lahko s 5-odstotnim 

tveganjem trdimo, da sta spremenljivki soodvisni. Torej to, ali se posameznik rad uči 

naravoslovje, vpliva na to, kako hitro se bo naučil naravoslovno vsebino.    

 Če učence snov pritegne in jim je zanimiva, se bodo hitreje spravili k učenju in tudi 

naučili tisto, kar se od njih zahteva, saj jih bo pri tem vodila njihova »naravna« radovednost 

(Johnston, 2005). 

Naslednje anketno vprašanje je bilo, ali učenci menijo, da ima njihov učitelj rad 

naravoslovje.  

Tabela 11: Ocena učencev o priljubljenosti naravoslovja pri učiteljih  

 f f (%) 
Da 193 87,3 
Ne 6 2,7 
Ne vem 22 10,0 
Skupaj 221 100,0 

 

Ugotovitve kažejo, da skoraj vsi učenci ocenjujejo (le 12,7 % jih trdi drugače), da ima 

njihov učitelj pozitiven odnos do naravoslovja. Možno je bilo ugotoviti tudi razloge, zaradi 

katerih učenci mislijo, da imajo njihovi učitelji radi naravoslovje. Tisti, ki so odgovorili, da 

ima njihov učitelj rad naravoslovje, so temu pripisali različne razloge, najpogostejši je bil: ker 

učitelj dobro poučuje in ve veliko zanimivega o naravoslovju. Naslednji po pogostosti so bili 

odgovori: ker ima rad naravo, ker skrbi za okolje in veliko raziskuje, ker je pri pouku 

nasmejan in vesel, nekaj pa jih je tudi odgovorilo: ker je učitelj in je to njegov poklic.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                          Alma Ignjatovič; diplomsko delo 

39 
 

Tabela 12: Razlogi za pozitiven odnos učiteljev do naravoslovja po oceni učencev 

 f  f (%) 
Ker je učitelj in je to njegov poklic. 24     10,9 
Ker dobro poučuje in ve veliko zanimivega o 
naravoslovju. 

74 33,5 

Ker ima rad naravo, skrbi za okolje in veliko 
raziskuje. 

34 15,4 

Ker je pri pouku nasmejan in vesel. 25 11,3 
Skupaj 157 71,0 
Manjkajoči odgovori 64 29,0 

Skupaj 221 100,0 

 

Tisti, ki so odgovorili, da njihov učitelj ne mara naravoslovja, so bili v manjšini (le 1,8 

% učencev je izbralo ta odgovor), temu pa so pripisali naslednje razloge: ker nas mora miriti 

pri pouku in ker nas snov ne zanima.        

 Tudi učitelji morajo imeti zadovoljene temeljne potrebe, da lahko kakovostno 

poučujejo in učencem zagotovijo optimalne pogoje za samostojno učenje. Učenci so, po 

odgovorih sodeč, sklepali, da ima njihov učitelj rad naravoslovje, ker veliko ve, dobro 

poučuje, je pri pouku nasmejan, skrbi za okolico in ker imajo v učilnici veliko rož. Logično je 

mogoče sklepati, da so učenci vse to opazili, ker učitelj za njih predstavlja avtoriteto in zgled, 

s katerim se tudi sami poistovetijo.        

 Kot je bilo mogoče ugotoviti že v teoretičnem delu diplomskega dela, predstavlja tudi 

učitelj (poleg staršev) ključni element vzgoje. S svojim obnašanjem, načinom govora, 

organizacijo pouka in s samim odnosom posredno in neposredno vpliva na učence ter na 

njihov odnos do naravoslovja.        

  Če imajo učitelji negativen odnos do naravoslovja in se na tem področju ne počutijo 

dovolj suverene in samozavestne, lahko to delno nadomestijo z dobro pripravo in organizacijo 

pouka (Kazempour, 2014).  
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4.4 Odnos staršev do naravoslovja5

Naslednja tema, ki nas je zanimala, so bili starši in to, kakšen odnos imajo oni do 

naravoslovja po oceni učencev.  

 

Tabela 13: Ocena učencev o priljubljenosti naravoslovja pri starših 

               f             f (%) 
Da. 151 68,3 
Ne. 43 19,5 
Ne vem. 27 12,2 
Skupaj 221 100,0 

 

Ugotovitve kažejo, da več kot polovica učencev (31,7 % jih trdi drugače) ocenjuje, da 

imajo njihovi starši pozitiven odnos do naravoslovja. Želela sem ugotoviti tudi razloge, zaradi 

katerih mislijo učenci, da imajo njihovi starši radi naravoslovje. 

Tabela 14: Razlogi za pozitiven odnos staršev do naravoslovja, po oceni učencev6

 

 

f f (%) 
Ker jih naravoslovje zanima, o njem veliko 
vedo in mi pomagajo. 

48 21,7 

Ker imajo radi naravo, skrbijo za okolje in 
veliko časa preživimo v naravi. 

61 27,6 

Ker imajo tak poklic – moji starši so kemiki, 
zdravniki, tehniki, učitelji itd. 

9 4,1 

Skupaj 118 53,4 
Manjkajoči odgovori 103  46,6 
Skupaj  221  100,0 

 

Tisti učenci, ki menijo, da njihovi starši ne marajo naravoslovja (teh je bilo 14,9 %), 

so temu pripisali naslednje razloge: ker jih naravoslovje ne zanima, ker nimajo časa in se jim 

ne da učiti, ker je snov pretežka. Soodvisnost spremenljivk je bila ugotovljena s hi-kvadrat 

preizkusom. Vrednost χ2

                                                           
5 Glede na povzete odgovore učencev na vprašanja v anketnem vprašalniku. 

-preizkusa je 13,553, p-vrednost pa znaša 0,001. S 5-odstotnim 

tveganjem lahko trdimo, da sta spremenljivki »odnos učencev do naravoslovja« in »odnos 

staršev do naravoslovja« soodvisni. Iz ugotovitev je razvidno, da tisti učenci, ki so prepričani 

6 Odgovori učencev so bili povzeti in oblikovani v kategorije. 
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v to, da imajo njihovi starši radi naravoslovje, najverjetneje vpliva na to, da imajo tudi učenci 

sami radi naravoslovje. 

4.5 Učenci in učenje naravoslovja 
Tabela 15: Učenci in pouk naravoslovja 

Trditev:   Povprečje 
Naravoslovje se učim, da dobim dobro oceno. 2,72 
Pri naravoslovju imam dobre ocene. 2,67 
Snov pri naravoslovju se kar hitro naučim. 2,60 
Pri pouku naravoslovja rad/-a sodelujem. 2,60 
Naravoslovje se učim, ker me učna snov zanima. 2,52 
Ko rešujem naravoslovno nalogo, pri njej vztrajam, dokler naloge ne razumem. 2,42 
Rad/-a se poglobim v naravoslovne naloge. 2,26 
Vse, kar je povezano z naravoslovjem, pritegne mojo pozornost. 2,11 
Pri ustnem ocenjevanju naravoslovja me je strah. 1,87 
Naravoslovje se učim, da so moji starši zadovoljni. 1,84 
Ko pišem preizkus znanja iz naravoslovja, se ne počutim dobro. 1,81 
Naravoslovje se učim, da me učitelj pohvali. 1,77 
Naravoslovje se učim, da znam več kot moji sošolci. 1,67 

 

Tabela prikazuje aritmetične sredine ocen posameznih trditev o naravoslovju. Višja 

kot je vrednost aritmetične sredine, bolj se učenci strinjajo, da trditev za njih velja. Najbolj se 

strinjajo s trditvijo: »Naravoslovje se učim, da dobim dobro oceno.« Vse trditve, ki so jih 

ocenjevali učenci (razen zadnjih petih), so ob strinjanju z njimi sorazmerno povezane z 

oblikovanjem pozitivnega odnosa posameznika do naravoslovja. Te kompetence so zajete tudi 

pri razvijanju naravoslovne pismenosti in vplivajo na naravoslovno znanje (Skribe Dimec, 

2011). Srednja vrednost zadnjih petih trditev je nizka, kar je zelo dobro. Iz teh podatkov lahko 

sklepamo, da učenci nimajo negativnih čustev pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter da 

njihova motivacija ni v celoti zunanje usmerjena, saj učenci navajajo, da se ne učijo izključno 

zaradi staršev, učitelja in premagovanja dosežkov vrstnikov.  
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Tabela 16: Učenci in pouk naravoslovja – frekvenčna porazdelitev vzorca glede na spol 

Trditev: Spol Povprečje 

Naravoslovje se učim, da so moji starši zadovoljni. 
Učenci 1,87 
Učenke 1,81 

Naravoslovje se učim, da me učitelj pohvali. 
Učenci 1,83 
Učenke 1,70 

Naravoslovje se učim, da dobim dobro oceno. 
Učenci 2,70 
Učenke 2,73 

Naravoslovje se učim, da znam več kot moji sošolci. 
Učenci 1,79 
Učenke 1,54 

Naravoslovje se učim, ker me učna snov zanima. 
Učenci 2,39 
Učenke 2,64 

Rad/-a se poglobim v naravoslovne naloge. 
Učenci 2,13 
Učenke 2,37 

Pri naravoslovju imam dobre ocene. 
Učenci 2,61 
Učenke 2,72 

Snov pri naravoslovju se kar hitro naučim. 
Učenci 2,50 
Učenke 2,69 

Vse, kar je povezano z naravoslovjem, pritegne mojo pozornost. 
Učenci 2,02 
Učenke 2,21 

Pri pouku naravoslovja rad/-a sodelujem. 
Učenci 2,51 
Učenke 2,71 

Ko rešujem naravoslovno nalogo, pri njej vztrajam, dokler naloge ne 
razumem. 

Učenci 2,35 
Učenke 2,49 

Ko pišem preizkus znanja iz naravoslovja, se ne počutim dobro. 
Učenci 1,88 
Učenke 1,74 

Pri ustnem ocenjevanju pri naravoslovju me je strah. 
Učenci 1,90 
Učenke 1,85 

 

Največja razlika v strinjanju glede na spol je v treh trditvah. Učenci so se bolj strinjali 

s trditvijo, da se učijo naravoslovje zato, da znajo več od sošolcev. Torej se pri dečkih čuti več 

rivalstva in tekmovalnosti kot pri deklicah. Več učenk kot učencev se uči naravoslovje, ker jih 

zanima naravoslovna vsebina, in dekleta se raje poglobijo v naravoslovne naloge kot dečki. 

Tudi druge raziskave potrjujejo, da se na začetku šolanja dekleta bolj zanimajo za 

naravoslovje kot fantje.        

 Najbolj podobno mnenje glede na spol imajo učenci in učenke pri tem, da se 

naravoslovje učijo, da dobijo dobro oceno, da jih pri ustnem ocenjevanju znanja iz 

naravoslovja ni strah in da se naravoslovje učijo, da zadovoljijo svoje starše. Največkrat se 
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učenci strinjajo o okoliščinah, ki se dotikajo potrditve njihovega znanja. Glede na to je možno 

sklepati, da njihova motivacija izvira iz zunanjih okoliščin in ni notranja.   

Tabela 17: Učenci in pouk naravoslovja – frekvenčna porazdelitev vzorca glede na razred 
(starost) 

Trditev: Razred Povprečje 

Naravoslovje se učim, da so moji starši zadovoljni. 
3. razred 2,10 
5. razred 1,62 

Naravoslovje se učim, da me učitelj pohvali. 
3. razred 1,97 
5. razred 1,60 

Naravoslovje se učim, da dobim dobro oceno. 
3. razred 2,77 
5. razred 2,67 

Naravoslovje se učim, da znam več kot moji sošolci. 
3. razred 1,91 
5. razred 1,46 

Naravoslovje se učim, ker me učna snov zanima. 
3. razred 2,59 
5. razred 2,46 

Rad/-a se poglobim v naravoslovne naloge. 
3. razred 2,29 
5. razred 2,22 

Pri naravoslovju imam dobre ocene. 
3. razred 2,74 
5. razred 2,60 

Snov pri naravoslovju se kar hitro naučim. 
3. razred 2,72 
5. razred 2,50 

Vse, kar je povezano z naravoslovjem, pritegne mojo pozornost. 
3. razred 2,16 
5. razred 2,09 

Pri pouku naravoslovja rad/-a sodelujem. 
3. razred 2,69 
5. razred 2,55 

Ko rešujem naravoslovno nalogo, pri njej vztrajam, dokler naloge ne 
razumem. 

3. razred 2,54 
5. razred 2,32 

Ko pišem preizkus znanja iz naravoslovja, se ne počutim dobro. 
3. razred 1,76 
5. razred 1,84 

Pri ustnem ocenjevanju naravoslovja me je strah. 
3. razred 1,78 
5. razred 1,95 

 

Tabela prikazuje aritmetične sredine ocen trditev glede na razred. V njej so vidne 

razlike v strinjanju z določenimi trditvami.       

 Največja razlika pri strinjanju glede na starost je pri prvi trditvi. Na mlajše učence 

imajo starši večji vpliv kot na starejše. Učenci 5. razredov niso več pod tako velikim vplivom 

staršev za dobro oceno kot učenci 3. razredov. Prav tako je mlajšim učencem pomembneje, da 

znajo več od svojih sošolcev, kot pa starejšim učencem.    

 Najbolj podobno glede na starost so učenci odgovorili na to, da se še vedno radi 
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poglobijo v naravoslovne probleme, zato je mogoče sklepati, da se njihova stališča o 

naravoslovju, kronološko gledano, niso bistveno spremenila. Še vedno jih naravoslovje 

zanima, saj obe starostni skupini ocenjujeta, da vse, kar je povezano z naravoslovjem, 

pritegne njihovo pozornost. Njihova stališča o morebitni tesnobi pri preverjanju znanja iz 

naravoslovja se prav tako niso spremenila – obe starostni skupini odgovarjata, da za njih ta 

trditev ne velja.  

4.6 Uspešnost učencev pri naravoslovju 
Naslednje raziskovalno vprašanje je vezano na povezanost med uspešnostjo učencev 

pri učenju naravoslovja in odnosom do naravoslovja. To je bilo ugotovljeno s χ2

Tabela 18: Uspešnost učencev pri naravoslovju in priljubljenost naravoslovja  

-preizkusom. 

 Ali se rad/-a učiš 
naravoslovje? 

Skupaj 

Zelo rad/-a. Ne. 

Pri naravoslovju imam dobre 
ocene. 

 Zame ne velja 5 6 11 
3,0 % 11,8 % 5,0 % 

 Ne vem 33 18 51 
19,8 % 35,3 % 23,4 % 

 Zame velja 129 27 156 
77,2 % 52,9 % 71,6 % 

 Skupaj 167 51 218 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabela glede na priljubljenost naravoslovja prikazuje frekvenčno porazdelitev trditve: 

»Pri naravoslovju imam dobre ocene.«.       

 Vrednost χ2-preizkusa je 13,211, p-vrednost pa znaša 0,001. S 95-odstotnim 

zaupanjem lahko trdimo, da spremenljivki »odnos do naravoslovja« in »uspešnost učencev pri 

naravoslovju« vplivata ena na drugo, torej sta soodvisni. Možno je trditi, da če se rad učiš 

naravoslovje, imaš pri tem predmetu boljše ocene.   
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4.7 Učenci in starši ter učenje naravoslovja 
Tabela 19: Učenci in starši ter učenje naravoslovja  

Trditev: Povprečje 

S starši se pogovarjamo o naravoslovju. 2,27 
Starši me spodbujajo pri učenju naravoslovja. 2,64 
Doma dodatno raziskujem o različnih temah naravoslovja v knjigah, revijah in po 
internetu. 

2,10 

Naravoslovje je zame težak predmet. 1,49 
 

Tabela prikazuje aritmetične sredine pri ocenjevanju posameznih trditev o 

naravoslovju. Višje kot je povprečje, bolj so se učenci strinjali s podano trditvijo. Najbolj so 

se strinjali s trditvijo, da jih starši spodbujajo pri učenju naravoslovja, in nato s trditvijo, da se 

s starši pogovarjajo o naravoslovju. Trditev, da je naravoslovje zanje težak predmet, ima 

aritmetično sredino 1,49, kar pomeni, da v povprečju ta trditev delno drži.   

 Rezultati kažejo, da učenci dobivajo veliko podpore iz domačega okolja. Učenci 

odgovarjajo, da jih starši spodbujajo pri učenju naravoslovja (75,1 %), da se doma 

pogovarjajo o naravoslovju (50,2 %) in da se tudi doma aktivno vključujejo v samostojno 

raziskovanje o naravoslovnih vsebinah (41,6 %). Večina anketiranih pravi, da jim 

naravoslovje ne predstavlja težkega predmeta (65,6 %).     

 S pravilnim pristopom učiteljev in profesorjev do poučevanja naravoslovja je mogoče 

preprečiti veliko težav, ki se lahko v nasprotnem primeru manifestirajo v oblikovanje 

negativnih stališč. Kot je omenila Bulunza (2010), učenci ne pozabijo zanimivih, novih in 

razburljivih učnih ur. Še več, to jih spodbudi k nadaljnjemu in samostojnemu raziskovanju 

tudi doma. 

Tabela 20: Učenci in starši ter učenje naravoslovja – razlike glede na spol 

Trditev: Spol Povprečje 

S starši se pogovarjamo o naravoslovju. 
Učenci 2,10 
Učenke 2,42 

Starši me spodbujajo pri učenju naravoslovja. 
Učenci 2,57 
Učenke 2,70 

Doma dodatno raziskujem o različnih temah naravoslovja v knjigah, revijah in 
po internetu. 

Učenci 1,94 
Učenke 2,23 

Naravoslovje je zame težak predmet. 
Učenci 1,60 
Učenke 1,38 
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Tabela prikazuje aritmetične sredine ocen posameznih trditev glede na spol. Vidijo se 

razlike med učenci in učenkami v strinjanju z določeno trditvijo.    

 Odgovori učencev nakazujejo, da se deklice doma za odtenek več pogovarjajo o 

naravoslovju kot dečki. Tudi pri spodbudi staršev so ugotovitve enake. Deklice so bolj 

prepričane v večjo spodbudo staršev pri učenju naravoslovja kot fantje. Deklice se izven šole 

ukvarjajo več z naravoslovjem kot fantje in večje število deklic kot fantov je odgovorilo, da 

naravoslovje za njih ni težko. 

Tabela 21: Učenci in starši ter učenje naravoslovja – razlike glede na razred (starost) 

Trditev: Razred Povprečje 

S starši se pogovarjamo o naravoslovju. 
3. razred 2,50 
5. razred 2,08 

Starši me spodbujajo pri učenju naravoslovja. 
3. razred 2,79 
5. razred 2,52 

Doma dodatno raziskujem o različnih temah naravoslovja v knjigah, revijah in 
po internetu. 

3. razred 2,36 
5. razred 1,89 

Naravoslovje je zame težak predmet. 
3. razred 1,56 
5. razred 1,43 

 

Tabela prikazuje aritmetične sredine ocen posameznih trditev glede na razred (starost). 

Vidijo se razlike med učenci in učenkami v strinjanju z določeno trditvijo.  

 Mlajši učenci (3. razred) se bolj kot starejši (5. razred) strinjajo s trditvijo, da se o 

naravoslovju pogovarjajo tudi doma. Pri spodbudah iz domačega okolja so razlike v strinjanju 

minimalne, sicer pa mlajši učenci menijo, da prejmejo več spodbud iz domačega okolja kot 

starejši. Dodatni interesi za raziskovanje o naravoslovnih temah so se s starostjo vidno 

zmanjšali. Mlajši učenci se veliko bolj strinjajo s to trditvijo kot starejši učenci. Za nobeno 

starostno skupino pa naravoslovje ne predstavlja težkega predmeta. 

Naslednje raziskovalno vprašanje je, ali obstaja povezanost med odnosom do 

naravoslovja in spodbudo staršev pri učenju naravoslovja. To je bilo ugotovljeno s χ2-

preizkusom.  
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Tabela 22: Povezanost priljubljenosti naravoslovja s spodbudo staršev 

 Ali se rad/-a učiš 
naravoslovje? 

 Skupaj 

Zelo rad/a. Ne. 

Starši me spodbujajo pri učenju 
naravoslovja. 

Zame ne velja 
 17 9 26 
 10,1 % 17,3 % 11,8 % 

Ne vem 
 16 12 28 
 9,5 % 23,1 % 12,7 % 

Zame velja 
 135 31 166 
 80,4 % 59,6 % 75,5 % 

Skupaj 
 168 52 220 
 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabela prikazuje frekvenčno porazdelitev ocen za spodbude staršev pri učenju 

naravoslovja, in sicer glede na to, ali se učenec rad uči naravoslovje ali ne.  

 Možno je opaziti, da tisti učenci, ki imajo pozitivna stališča do naravoslovja in se ga 

radi učijo, menijo, da dobijo večjo spodbudo iz domačega okolja (80,4 %), kot tisti, ki že na 

samem začetku nimajo pozitivnega odnosa do naravoslovja in se ga neradi učijo (59,6 %).

 Vrednost χ2

4.8 Učenčev izbor metod in oblik pri pouku naravoslovja

-preizkusa je 9,731, p-vrednost pa znaša 0,008, zato lahko s 5-odstotnim 

tveganjem trdimo, da obstaja soodvisnost med spremenljivkama. Možno je trditi, da učence, 

ki se radi učijo naravoslovja, tudi starši bolj spodbujajo pri učenju naravoslovja.  

Tabela 23: Frekvenca metod in oblik pri pouku naravoslovja, ki najbolj pritegnejo učence za 

učenje naravoslovnih vsebin 

 

f (%) 

Poskusi 62,9 

Delo v naravi 57 

Raziskovanje 51,6 

Filmi 44,8 

Delo v skupinah 38,5 

Razgovori 10,4 

Nič 6,3 
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Graf 5: Grafični prikaz metod in oblik pri pouku naravoslovja, ki najbolj pritegnejo učenca, za 

učenje naravoslovnih vsebin 

Eksperiment je med učenci ne glede na njihovo starost ali spol še vedno, enoglasno, 

najbolj priljubljena oblika dela pri naravoslovju (Campbell in Pounchaud, 2001 (povz. po 

Murphy in Beggs, 2003), Murphy in Beggs, 2003, Agranovich in Assaraf, 2013). To obliko 

dela opisujejo kot zabavno in poučno hkrati. Učenci pravijo, da jim pomaga pri tem, da si 

zapomnijo nove pojme, aktivira njihove možgane in jim ta način omogoča boljše razumevanje 

znanosti kot zapisovanje novih vsebin, pojmov. Otroci nam v bistvu sporočajo, kako 

pomembno je področje eksperimentalnega naravoslovja za njih in njihovo učenje. Ali je prav 

pomanjkanje eksperimentalnega dela v nadaljnjem izobraževanju tisto, kar jih demotivira in 

odvrne od naravoslovja?        

 Murphy in Beggs (2003) ugotavljata, da učenci ne marajo analize in zapisovanja 

ugotovitev ali vsebin, ki jim predstavljajo težave pri zapomnitvi, kot so: deli cveta, 

poimenovanje delov jezika za okušanje, zapomnitev delov telesa, ločevanje snovi, električni 

krog in električno vezje, sile in gibanje ter uporaba določenih strokovnih izrazov 

(kondenzacija, izhlapevanje in ostali izrazi, povezani z elektriko; predvsem tiste besede, ki so 

dolge in nerazumljive, jim predstavljajo največ težav).     

 Kot pričakovano, eksperimentu sledita delo v naravi in raziskovanje. Najmanj so jim 

všeč razgovori, pod to obliko pa si najverjetneje predstavljajo frontalno delo. Učno vsebino si 

lažje zapomnijo, če najprej o njej raziskujejo v naravi/delajo poskuse/si ogledajo 
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dokumentarni film itd., kot pri frontalnem vodenju pouka. Nekaj učencev je izpostavilo 

primer, da se poskusov večkrat spomnijo doma pri samostojnem učenju in da jim je to v 

pomoč. Na podlagi tega je mogoče trditi, da je učencem zaradi zanimivih in aktivnih ur lažje 

procesirati informacije doma pri učenju naravoslovja. Učitelj je torej odgovoren, da vse 

kompleksne učne vsebine predstavi na postopen, učencem razumljiv način in da svoje ure 

načrtuje na podlagi raziskovanja, dela v naravi ter v njih vključuje čim več eksperimentov. Le 

tako se bodo lahko učenci tudi kompleksne vsebine naučili z razumevanjem, jih utrdili doma, 

obdržali pa bodo tudi motivacijo za učenje. V nasprotnem primeru lahko hitro izgubijo 

motivacijo za učenje, kar vodi v učenje na pamet, brez razumevanja. Te informacije se zaradi 

kopičenja v kratkotrajnem spominu hitro pozabijo. Učenci lahko tako že v prvih razredih 

osnovne šole izgubijo osnovo za naravoslovje, brez te pa je nadgradnja v višjih razredih brez 

pomena.  
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5 DISKUSIJA 

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.  Med psihološkimi dejavniki so nas zanimala 

motivacijska prepričanja učencev, kot so ciljna usmerjenost v učnih situacijah dosežka (zakaj 

se učim?) in zaznana učna samoučinkovitost. Med socialnimi dejavniki smo se osredotočili na 

značilnosti družine učencev (staršev) in na značilnost vedenja učiteljev v razredu. V okviru 

značilnosti družine smo obravnavali dimenzije vključenosti staršev v izobraževanje otrok, kot 

so starševski pritisk, psihološka opora, pomoč pri učenju, spodbude k intelektualnemu razvoju 

in prostočasne dejavnosti. V zvezi s socialnim kontekstom, ki ga učitelj ustvarja v razredu, sta 

bili zastavljeni dve vprašanji: v kolikšni meri učenci zaznavajo učiteljev odnos do 

naravoslovja in kako ocenjujejo njegov odnos do predmeta. Ugotoviti je bilo mogoče tudi 

soodvisnost med posameznimi spremenljivkami. Analize so bila narejene s χ2

PRVI CILJ: Ugotoviti, kakšen odnos do naravoslovja imajo učenci tretjega in petega 

razreda. 

-preizkusom in 

pokazale, da so vse spremenljivke, z manj kot 5-odstotnim tveganjem, soodvisne in da je z 

zaupanjem možno trditi, da je odnos učencev naravoslovja soodvisen z uspešnostjo pri učenju 

in povezan s hitrostjo učenja učencev (v to kategorijo spadajo tudi kakršne koli težave, na 

katere naletijo pri učenju in jim to povzroča težave pri razumevanju naravoslovnih pojmov), 

prav tako pa je odnos povezan z odnosom staršev do naravoslovja in njihove spodbude k 

učenju. 

Večina učencev je odgovorila, da se radi učijo naravoslovje. Enotno so trdili, da jim je 

učna vsebina zanimiva in privlačna. Tisti, ki nimajo radi naravoslovja, so večinoma 

odgovarjali, da potrebujejo več časa za učenje, ker je učna snov preveč obsežna, preveč 

zahtevna ali pa jim težave predstavlja kar kombinacija obojega. To lahko, kot navaja 

Juriševičeva (2012), deluje kot demotivacijski dejavnik. Glede na učenčevo zaznavo 

zahtevnosti učne vsebine se mu lahko zdi ta zanj prezahtevna, zato se je ne uči.  

 Ti rezultati sovpadajo tudi z drugimi raziskavami (Murphy in Beggs, 2003 itd.). Še 

vedno pa nekje tiči težava glede vzdrževanja splošnih pozitivnih stališč in priznavanja 

pomembnosti naravoslovja za vsakdan skozi vertikalo osnovnošolskega izobraževanja. 

Raziskovalci ugotavljajo, da so lahko povzročitelji tega stanja na primer: (1) tranzicija med 

razrednim in predmetnim izobraževanjem, (2) sama narava naravoslovnega kurikula, (3) 

zahtevnost predmetnika in neučinkovite metode poučevanja ter (4) družbeni dejavniki in tisti 

iz domačega okolja.          
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 Za uspešnost pri naravoslovju so poleg pozitivnega odnosa do naravoslovja pomembni 

še notranja motivacija oziroma interes, spodbude staršev in učiteljev za učenje. Schiefele 

(1996; povz. po Juriševič, 2014) je mnenja, da vsak individualni interes vsebuje dve 

komponenti, čustveno (na primer všeč mi je) in miselno (na primer zanima me), ki sta hkrati 

usmerjeni v določen objekt ali aktivnost. Samo pod tem pogojem interesi dejansko 

pripomorejo k večji kakovosti učenja.      

 Učenci so pokazali velik interes za raziskovanje, kar se ujema tudi z izsledki drugih 

raziskav (Agranovich in Assaraf, 2013), kjer je radovednost tista, ki služi kot osnova za 

otrokovo dojemanje tistega, kar se mu zdi pomembno. Njihova radovednost sproži priložnost 

za učenje in dejstvo, da se jim zdi naravoslovje pomembno za življenje (Reiss, 2004; povz. po 

Osborne, Simon in Collins, 2003; Caleon in Subramanian, 2008; povz. po Agranovich in 

Assaraf, 2013). Čeprav kaže, da ima večina učencev pri tej starosti pozitiven odnos do 

naravoslovja, je bilo mogoče med odgovori učencev zaslediti, da je nekaterim učenje 

naravoslovja pretežko in da je pri tem predmetu preveč učne vsebine. Možna razlaga za 

takšno mnenje je lahko, da določene metode poučevanja ne spodbujajo dovolj radovednosti 

učencev in da učitelji prevzemajo preveliko kontrolo nad aktivnostmi v razredu, kar lahko 

vodi v premalo samostojnega dela ter zahteve po branju vsebin iz učbenika in pisanju 

(Murphy in Beggs, 2001, Agranovich in Assaraf, 2013). Neber idr. (2008) so ugotovili, da se 

učenci učijo naravoslovje tako imenovano pasivno. To pomeni, da le sprejemajo informacije 

od učitelja, iz učbenika ali interneta in jih poskušajo s ponavljanjem shraniti v dolgotrajen 

spomin. Pri tem ne uporabljajo tehnik refleksij o tem, kaj so se naučili in zakaj je to zanje 

dobro. Z vključevanjem učencev v učne aktivnosti se pričakuje, da prevzamejo odgovornost 

za svoje učenje na način, da se ustrezno odločajo, katere učne strategije morajo uporabiti v 

določeni učni situaciji (Akinoglu in Tandogan, 2007; povz. po Devetak, 2014). Dejavnosti 

aktivnega učenja naravoslovja so na primer: opazovanje (ki mora služiti nekemu namenu), 

ročne aktivnosti (na primer modeliranje), dialog z vrstniki in samorefleksija v dnevniških 

zapisih dejavnosti (Devetak, 2014). Vse omenjene dejavnosti predstavljajo temelj sodobnih 

pristopov k poučevanju naravoslovja (vizualizacija, projektno delo, VAUN in PROFILES) in 

so predstavljene v teoretičnem delu.    

Najbolj spodbudno je bilo s strani učencev eksperimentiranje in najmanj reševanje 

problemov, ki ima tudi največji negativen vpliv na veselje do učenja naravoslovja. 

 Ugotovitve drugih raziskav kažejo, da so stališča v veliki meri odvisna od motivacije 

posameznika za učenje, bolj natančno od notranje motivacije in individualnih interesov, ki se 

oblikujejo ob posameznikovih dosežkih, in niso odvisna od tega, ali bodo za neko dejavnost 
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posamezniki motivirani na podlagi nagrade za njihov uspeh (Agranovich in Assaraf, 2013).

 Na podlagi analize je mogoče sklepati, da učencem predstavljata glavno motivacijo za 

učenje zanimiva snov in doseganje dobrih ocen, ne moremo pa tega podatka generalizirati na 

dejstvo, da je njihova motivacija usmerjena skozi notranje interese in ni pogojena z zunanjimi 

vplivi.             

Rezultati te raziskave, sovpadajo tudi z izsledki raziskave o notranji motivaciji učiteljev za 

učenje kemije kjer Juriševič s sodelavci (2007) ugotavlja, da učenci, učitelji in tudi starši ne 

govorijo o razumevanju vsebine in konceptov, ko govorijo o doseganju uspehov pri učenju 

naravoslovja. Uspeh v naravoslovju se na primer v Sloveniji bolj meri po vrednosti doseženih 

ocen in točkah (prav tam).          

Prvi cilj je bil dosežen. Glede na izvedeno anketo je bilo možno identificirati, kakšen odnos 

imajo učenci do naravoslovja. Med učenci ne prevladuje negativen odnos, vsekakor pa je 

prisoten. 

 

DRUGI CILJ: Ugotoviti, ali se odnos učencev razlikuje glede na spol in starost. 

Ugotovitve analize kažejo, da spol vpliva na to, ali se učenci radi učijo naravoslovje 

ali ne, starost pa v tem primeru na to ne vpliva, saj je bila razlika med priljubljenostjo 

naravoslovja med učenci tretjega in petega razreda tako majhna, da je bila statistično 

nepomembna. Rezultati kažejo, da se dekleta na razredni stopnji raje učijo naravoslovje kot 

fantje. Glede na starostno skupino ni bistvene razlike v priljubljenosti naravoslovja, v 

glavnem pa velja, da imata obe skupini pozitiven odnos do naravoslovja.   

 Splošne ugotovitve raziskave, ki sta jo izvedla Murphy in Beggs (2003) med več kot 

1000 učenci na razredni stopnji, prav tako nakazujejo pozitivnejša stališča deklet do 

naravoslovja v zgodnjih letih osnovnošolskega izobraževanja. Največ razlik med dekleti in 

fanti (8–11 let) v priljubljenosti tem je bilo v naslednjih šestih vsebinah: dekletom so bile bolj 

všeč vsebine zdravega življenja, rastline in spoznavanje telesa, dečkom pa sile, gibanje in 

elektrika.            

 Sodeč po ugotovitvah drugih raziskav (Juriševič idr., 2012; Osborne, Simon in 

Collins, 2003; Bryne idr., 2011, Devetak idr., 2009; Vrtačnik idr., 2014), je mogoče sklepati, 

da se pozitivna stališča do naravoslovja spremenijo, ko učenci preidejo na predmetno stopnjo 

in nato še bolj negativno v obdobju adolescence. Možna razlaga za ta problem vključuje 

diferenciacijo interesov skozi odraščanje, razvijajočo se učno samopodobo kot enega izmed 
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ključnih motivatorjev učenčevega vedenja7

                                                           
7 Juriševič razlaga, da je zaznavanje lastne kompetentnosti povezano z vztrajanjem pri učenju kljub občasnim 
oviram ali neuspehu, ki jih bodo učenci zaznali kot izziv in ob doseženi učni uspešnosti doživljali pozitivna 
čustva (Juriševič, 2012). 

, učenčevo ožje socialno okolje, ki lahko prenaša 

nasprotno sporočilo od tistega v šoli in ne daje poudarka pomembnosti znanja o naravoslovju 

ter znanstvenem poklicu kot najvišji obliki samoaktualizacije in učnega uspeha, ali pa večja 

težavnost učnih vsebin, ki lahko vpliva na to, da se več učiteljev začne posluževati frontalne 

oblike poučevanja (Juriševič, 2014).       

 Holbrook in Rannikmäe (2014; povz. po Juriševič, 2014) po različnih avtorjih 

povzemata in izpostavljata kot posebno kritične dejavnike, ki vplivajo na postopno zniževanje 

ravni notranje motivacije za učenje naravoslovnih vsebin: (1) statična narava poučevanih 

naravoslovnih vsebin in prenasičenost s podatki, ki niso povezani z vsakdanjim življenjem, 

zato učenci, v njih ne vidijo smisla učenja in uporabne vrednosti za njihov nadaljnji osebni 

razvoj; (2) neustrezne oblike in metode poučevanja naravoslovnih predmetov, ki ne 

vključujejo razvojnih značilnosti in potreb učencev. To povzroči, da učenci na teh področjih 

ne poglabljajo svojih interesov in ne razvijajo kariernih ciljev; (3) poudarjanje nižjih oblik 

učenja (pomnjenje brez razumevanja) in odsotnost spodbujanja višjih miselnih procesov 

(reševanje problemov ali presojanje). Tako jim učna situacija ne ponudi dovolj izzivov, ki bi 

jih spodbudili k učenju; (4) splošna nepovezanost poučevanja z vrednotami v izobraževanju, 

zato učenci ne razvijajo moralno-etičnega odnosa do obravnavanih naravoslovnih vsebin v 

šoli.            

 Tako učitelji kot učenci kažejo več zanimanja za konkretno naravoslovno vsebino na 

makroskopski kot pa na abstraktni submikroskopski ravni znanja. Abstraktnost naravoslovja 

jih vodi v nelagodje, ker imajo površno znanje iz osnovnih naravoslovnih pojmov. 

Predvidevati je mogoče, da imajo učitelji in učenci od predmetne stopnje dalje negativne 

izkušnje z razumevanjem naravoslovnih vsebin in konceptov, ker učni načrt na višji stopnji 

predvideva abstraktnejše vsebine, kot so računanje, simboli, kemijske enačbe itd. Ta 

negativna stališča se tako prenesejo tudi na nadaljnji univerzitetni študij (Juriševič idr., 2007).

 Drugi cilj je dosežen, saj je bilo možno ugotoviti, da starost in spol učencev vplivata 

na odnos do naravoslovja. Starost v raziskavi le minimalno, saj ni imela ključne vloge. 

Ugotovljeno je bilo, da v priljubljenosti naravoslovja ni razlik med učenci tretjega in petega 

razreda. Spol je imel večjo težo, saj je bilo ugotovljeno, da imajo deklice raje naravoslovje kot 

fantje v obeh starostnih skupinah.  
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TRETJI CILJ: Ugotoviti, kakšen odnos do naravoslovja ima po oceni učencev učitelj. 

Glede na analiziranje odgovorov učencev ti zaznajo odnos učitelja do predmeta 

predvsem po: (1) učiteljevem razpoloženju (»je vesela, nasmejana, dobro razpoložena itd.«), 

(2) znanju, ki ga ima na tem področju (»veliko zna, pove nam veliko zanimivih stvari«), (3) 

načinu izvajanja pouka (»ure so vedno zanimive, izvemo veliko novih stvari, delamo 

zanimive poskuse, raziskujemo v naravi itd.« ter (4) po skrbnosti do okolja in narave. Iz tega, 

ali imajo v razredu veliko rož, za katere skrbijo tudi učenci, ali ločujejo odpadke, reciklirajo 

itd., izhaja, da imajo učitelji po oceni učencev pozitiven odnos do naravoslovja.  

 Več pozornosti je bilo v zadnjih letih namenjene učiteljem in njihovi vlogi v 

naravoslovnem izobraževanju na razredni stopnji. Veliko ugotovitev (Harlen, Holroyd in 

Byrne, 1995; povz. po Murphy in Beggs, 2003; Devetak idr., 2009;) nakazuje problematiko 

pomanjkanja samozavesti učiteljev in njihovega naravoslovnega znanja.   

 Če je učitelj vesten in vztrajen ter natančno načrtuje dejavnosti glede na kakovost 

znanja in odnos, ki ga ima do naravoslovja, je odprt za nove izkušnje, ideje ter stremi k temu, 

da bo izboljšal pouk in pristope k poučevanju, bo vsekakor lažje prikril subjektiven odnos, ki 

ga goji do določenega predmeta (Smrtnik Vitulič, 2009).     

 Tudi ugotovitve raziskave (Devetak idr., 2009) o notranji motivaciji učiteljev za 

učenje naravoslovja kažejo, da so razredni učitelji veliko bolj notranje motivirani in 

samozavestni pri učenju biologije kot kemije ali fizike, predvsem na makroskopskem nivoju 

(opazovanje in učenje konkretnih pojavov in dejanskega stanja), kot tudi pri učenju 

abstraktnih konceptov.         

 Na odnos učiteljev vplivajo predvsem izkušnje iz njihovega otroštva in poznejšega 

šolanja, kar je potrdil tudi Kazempoura (2014), ki v svoji raziskavi ugotavlja, da so učitelji 

nezaupljivi do svojega znanja naravoslovja zaradi izkušenj, pridobljenih v mladosti. Poleg 

izkušenj sta na njihov odnos vplivali še njihova radovednost do učne vsebine in motivacija, ki 

so jo imeli do predmeta v obdobju šolanja in kasneje študija. Če so izkušnje in motivacija 

določile oblikovanje učiteljevega odnosa do naravoslovja, potem lahko sklepamo, da bodo 

tudi učenčevega. Izkušnje in motivacija pa izhajajo iz samega poteka pouka. Učna vsebina, 

organizacijska zmožnost učitelja in njegov odnos vplivajo na potek pouka, sama zahtevnost 

vsebine pa odnosa do predmeta ne spreminja.      

 Sama znanost ponuja malo manj možnosti za izražanje osebne avtonomije in malo več 

prostora za usvojitev discipliniranosti in učinkovitega učenja, ki temelji na razumevanju 

pojmov. Vseeno vključuje tri ključne komponente (Eccles in Wigfield, 1995; povz. po 
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Osborne, Simon in Collins, 2003), ki jih lahko posameznik izrazi, da zadovolji svoje 

akademske potrebe: zanimanje (ali zadovoljstvo, ki ga lahko posameznik občuti pri 

vključevanju v naravoslovne znanosti), vrednost (naravoslovje je ključna komponenta tudi 

ostalih predmetov, zato je pomembno, da usvojimo dobro znanje iz naravoslovja) in 

uporabnost tega znanja v vsakdanjem življenju za dosego višjih ciljev.   

 To ironijo po ključni potrebi discipliniranosti za intelektualne dosežke in razumevanje 

znanosti je v stavku dobro povzel priznan znanstvenik devetnajstega stoletja, Claude Bernard: 

znanost je »mogočna in spektakularna dvorana, v katero lahko prideš le skozi dolgo in 

neprijetno kuhinjo« (Osborne, Simon in Collins, 2003).     

 Cilj učitelja je torej prebuditi notranjo motivacijo učencev za delo pri naravoslovju. Pri 

notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami in je vir podkrepitve v posamezniku 

(vedoželjnost in zadovoljnost ob dosegu cilja ter ne želja po nagradi). Na ta način učenci lažje 

dosegajo uspehe pri učenju in ostalih dejavnostih, v katere so vpeti (Juriševič, 2012). 

 Tretji cilj je dosežen, saj je bilo ugotovljeno, kakšen odnos imajo učitelji do 

naravoslovja po oceni učencev. Učenci ocenjujejo, da imajo učitelji pozitiven odnos do 

naravoslovja. 

 

ČETRTI CILJ: Ugotoviti, kakšen odnos do naravoslovja imajo po oceni učencev starši. 

Vloga psihološke opore staršev pri učenju je specifična; je pozitivno povezana z 

uspehom učenca in njihovim odnosom. Rezultati kažejo, da večina učencev meni, da jim 

starši nudijo psihološko oporo pri učenju.       

 Neodvisno od poklica starši vplivajo na stališča otrok s tem, ko izkazujejo, da jim je 

nekaj pomembnejšega od nečesa drugega (Razdevšek Pučko, 1990).   

 Stališča otrok, katerih starši imajo naravoslovni poklic, so dosegla višje vrednosti kot 

ostalih. Sicer ne poznamo izobrazbe ostalih staršev, pa vendar so učenci velikokrat izpostavili 

poklic kot dejavnik za priljubljenost naravoslovja. Prvič v primeru, ko so vrednotili stališča 

učitelja do naravoslovja, saj so napisali, da je razlog njihovega pozitivnega odnosa do 

naravoslovja to, da so učitelji, in drugič, ko so utemeljevali stališča staršev do naravoslovja 

kot pozitivna s tem, da imajo naravoslovni poklic.       

 Ker starši v prvi vrsti vplivajo na učence, lahko ti nudijo otrokom spodbudo pri učenju 

in jih posledično motivirajo tudi doma. Juriševič (2012) navaja vrsto dejavnikov, ki jih učitelji 

lahko predlagajo staršem njihovih učencev: (1) opogumljanje otrok in podpora pri učenju 
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(pomoč pri zahtevnejših učnih vsebinah, pregledovanje njihovega domačega dela, skupno 

zbiranje materialov itd.), (2) zagotavljanje pogojev za intelektualno spodbujanje (knjige, 

priročniki, skupno obiskovanje knjižnice itd.), (3) spodbujanje oblikovanja konstruktivnih 

(notranjih) atribucij, ki uspehe in neuspehe pripisujejo učenčevemu prizadevanju za učenje, 

(4) negovanje visokih učnih pričakovanj do otrok (ob predpostavki poznavanja otrokovih 

dejanskih učnih zmožnosti) in (5) premišljeno nagrajevanje otrok za učno delo in učne 

uspehe.           

 V sklopu raziskovalnih vprašanj je bila ugotovljena tudi soodvisnost spremenljivk med 

odnosom učencev do naravoslovja in odnosom staršev do naravoslovja. Iz ugotovitev je 

razvidno, da pri tistih učencih, ki so prepričani o tem, da imajo njihovi starši radi 

naravoslovje, to najverjetneje vpliva tudi na to, da imajo tudi sami radi naravoslovje. Prav 

tako je bila ugotovljena povezanost med podporo domačega okolja in odnosom učencev do 

naravoslovja – v smislu, da imajo tisti učenci, ki ocenjujejo, da prejemajo spodbudo s strani 

staršev, pozitiven odnos do naravoslovja.       

 Pomembna sestavina motivacijskega procesa je zunanja spodbuda, ki je enako vplivna 

na začetku učenja kot med učenjem (Juriševič 2012; povz. po Juriševič, 2014). Po obdobju 

otroštva večina dejavnosti, ki jih ljudje počnemo v življenju, ne izhaja več iz notranje 

motivacije, saj se s prehajanjem po šolski vertikali povečujejo socialne vloge in množijo tiste, 

ki jih je treba prevzeti in ki implicirajo določeno mero odgovornosti ne glede na vir njihove 

motivacije (Ryan in Deci, 2000; povz. po Juriševič, 2014).     

 Znotraj vsakega kulturno-zgodovinskega sistema (vpliv ideologije, politika, 

ekonomija) so za razvoj socialne identitete vplivni tudi širši skupinski sistemi: skupine 

sodobnikov (kohorte; pripadniki iste generacije), etnične skupine (povezuje jih nacionalni 

izvor, vera, kultura, jezik, status manjšine/večine) in socialni razredi (ki se nanašajo na 

družbeni položaj). Socialna identiteta posameznika v marsičem določa njegovo vedenje, 

motivacijo, vrednote in ambicije, ki so pomembne za postavljanje in doseganje zastavljenih 

ciljev (Pergar Kuščer, 2003). Okolje pomaga otroku razumeti pričakovanja posamezne kulture 

(Berk, 1994; povz. po Pergar Kuščer, 2003). Sprva so otrokovo okolje njegovi najbližji. Taka 

združba so za šolarja družina, šola in vrstniška skupina. Starši kot prvi vzor otrokom s svojimi 

spodbudami razvijajo otrokove spretnosti, vplivajo na oblikovanje odnosa učenca do šole 

(šolskega predmeta itd.) ter na njegovo učno uspešnost in razvoj samopodobe, niso pa edini 

vir. Ožji družinski člani (bratje/sestre) in sovrstniki deloma vplivajo na oblikovanje odnosa do 

nekega predmeta – ne glede na zanimanje, ki ga kaže učenec do njega, ga bo opustil, če člani 

njegove vrstniške skupine ne marajo, na primer, naravoslovja (Papalia, Olds in Feldman, 
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2003). Tako ima okolje osrednji pomen za psihosocialni razvoj, o katerem govorimo, kadar 

izpostavljamo učenje čustvenega odzivanja, osebnost in obvladovanje medosebnih odnosov. 

Odrasli prek interakcij vplivajo na vedenje otrok, ki gradijo razumevanje sveta tako iz 

neposrednih izkušenj kot iz izkušenj drugih (Pergar Kuščer, 2003). Otrokove izkušnje in 

vrednote se pomešajo z vrednotami in izkušnjami sovrstnikov, poleg tega pa ta spozna vrsto 

novih informacij, ki se v kombinaciji s pridobljenimi izkušnjami pred šolanjem in zdaj 

povežejo v smiselno celoto (Papalia, Olds in Feldman, 2013).     

 Četrti cilj je bil dosežen. Ugotovljen je bil odnos staršev do naravoslovja po oceni 

učencev. Učenci navajajo, da jim starši pomagajo pri učenju in jim povedo veliko dodatnih 

zanimivih stvari o naravoslovju. Ugotavljajo, da imajo njihovi starši večinoma pozitiven 

odnos do naravoslovja, saj jim pomagajo pri učenju, skrbijo za naravo, prosti čas preživljajo v 

naravi, na sprehodih, vrtu, ločujejo odpadke itd. Tisti učenci, ki menijo, da njihovi starši 

nimajo pozitivnega odnosa do naravoslovja, pa pravijo, da staršev ne zanima narava, da prosti 

čas raje preživljajo doma in da učencem ne pregledujejo zvezkov ter jim ne nudijo podpore 

pri učenju naravoslovja. 
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6 ZAKLJUČKI 

Po mnenju Mednarodne komisije o izobraževanju za enaindvajseto stoletje8

                                                           
8 Delors, J. idr. (1996). Učenje – skriti zaklad. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 je lahko le 

kakovostno osnovno izobraževanje podlaga za vseživljenjsko izobraževanje in trajni razvoj 

(Pergar Kuščer, 2003). Poslanstvo izobraževanja naj bi bilo v tem, da vsem omogoča razvoj 

talentov in ustvarjalnosti ter da bi razvili odgovornost zase in za doseganje svojih ciljev.

 Vzroki za kasnejši učni uspeh se pripisujejo predvsem zgodnjim pozitivnim 

izkušnjam, ki jih dobijo učenci v nižjih razredih osnovne šole. V razredu se jim izpolnijo 

potrebe po prijateljstvu, pripadnosti in možnosti sodelovanja pri oblikovanju šolskega 

življenja, če učitelji ustvarjajo pogoje za sodelovalno učenje. Ker ob začetku šolanja otroci 

običajno še nimajo problemov s pozitivnim pogledom nase in na svoje sposobnosti (ker 

samoiniciativno še ne primerjajo svojih spretnosti in sposobnostmi z drugimi) (Pergar Kuščer, 

2003), je bilo mogoče pričakovati rezultate, ki kažejo na pozitiven odnos učencev do 

naravoslovja. Večina staršev je pri tej starosti aktivno vključena v sam izobraževalni proces in 

tudi vsebina naravoslovnih predmetov je zanimiva, zato je bilo mogoče sklepati, da bodo 

učenci nakazovali pozitivna stališča do naravoslovnih predmetov in da bo njihov odnos v 

veliki meri odvisen od njihove ocene priljubljenosti naravoslovja pri starših in učiteljih. 

 Človekov odnos do šole, šolskega okolja, izobraževanja itd. vpliva na stopnjo 

dosežene izobrazbe, zaposlitve in splošnega počutja v določenih okoljih. Odnos je formiran 

na podlagi tega, kaj delamo, občutimo in kako se obnašamo. V šolskem okolju je učenčev 

odnos do učenja ključen dejavnik pri doživljanju celotne izkušnje izobraževanja, vključevanja 

v šolsko okolje ter kasnejšega delovanja na šolskem področju in v aktivnostih, povezanih z 

učenjem. Vloga učitelja na razredni stopnji šolanja je morda najodgovornejša, saj otroke 

spomin na prve izkušnje s šolo spremlja celo življenje. Učitelj že nekaj časa ni več le 

izvrševalec predpisov, temveč vse bolj postaja tudi vzgojitelj. Vsakodnevno se srečuje z 

učenci, jim podaja znanje, poleg tega pa pomembno vpliva na oblikovanje učenčeve 

osebnosti. Vse naštete naloge in funkcije so zahtevne in odgovorne ter odvisne od dejavnikov, 

ki določajo učiteljevo osebnostno in izobrazbeno strukturo. Obe vplivata na odnos učitelja do 

naravoslovja. Osebnostna struktura se oblikuje že od rojstva in zajema dolgoletne izkušnje z 

naravoslovjem, izobrazbena struktura pa zajema predvsem znanje, ki ga ima učitelj na 

področju naravoslovja in didaktike.        

 Če želimo izboljšati odnos učencev do naravoslovja, moramo v prvi vrsti spremeniti 

negativen odnos do naravoslovja vseh, ki delujejo na učenca v prvih letih šolanja. Kot prvi 
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pomembni so to starši in ožja družina, v šoli pa učitelji in sovrstniki, ki lahko učenca bolj ali 

manj motivirajo. Posledično na ta odnos vpliva še učenčeva uspešnost.    

 Raziskava nudi vpogled v odnos učencev do naravoslovja na razredni stopnji. Tema je 

bila izbrana na podlagi dejstva, da študij naravoslovja v kasnejših letih izobraževanja odvrača 

vse več učencev in da se je enak podatek pokazal tudi na mednarodni ravni. Veliko raziskav je 

osredotočenih na odkrivanje teh stališč, malo manj pa na odkrivanje vzrokov za tako stanje.

 Učenci so s pomočjo vprašalnika ocenjevali naslednja področja odnosa do učenja 

naravoslovja, motivacije in zaznanega socialnega okolja: 1) osebne ciljne usmerjenosti v 

učnostorilnostnih situacijah (usmerjenost k obvladovanju in razumevanju učne snovi); 2) 

zaznane učiteljeve ciljne usmerjenosti; 3) družinsko okolje in ciljne usmerjenosti staršev; 4) 

prepričanja, stališča in odnos do naravoslovja. Izsledki raziskave in analiza znanstvenih 

prispevkov, ki so predstavljeni v teoretičnem delu, kažejo, da je oblikovanje pozitivnega 

odnosa do naravoslovja vezano na: spol, osebnost, dosežke pri naravoslovju, učni načrt ter 

spodbudo in vzgled, ki ju učenci dobijo prek staršev, učiteljev in vrstnikov v domačem ter 

šolskem okolju. Podobne ugotovitve so odkrili tudi drugi znanstveniki v svojih raziskavah.

 Pri tem se vedno znova potrjuje eksperiment kot glavni dejavnik motivacije in 

entuziazma do predmeta.          

 Rezultate te raziskave bi lahko izboljšali z večjim poudarkom na raziskovanju 

motivacije za učenje naravoslovja in raziskovanju konkretnih naravoslovnih tem, ki učence 

pritegnejo/zavračajo, saj je motivacija ključni dejavnik dinamike učnega procesa. Le 

motivirani učenci učenje začnejo, se učijo in pri učenju vztrajajo, dokler ne dosežejo 

zastavljenih ciljev (Juriševič, 2012). Predvsem pa se to (Stipek, 2000; povz. po Juriševič, 

2014) izraža v odnosu učencev do učenja in različnosti pristopov učencev k učenju. Za še 

celostnejši pristop k problemu bi bilo treba v raziskavo vključiti še priljubljenost naravoslovja 

glede na druge šolske predmete in raziskati tudi učiteljev odnos do naravoslovja.  

 Morda bi bilo smiselno, da imajo učitelji naravoslovnih predmetov in matematike na 

razpolago instrument, na primer v obliki vprašalnika, s katerim bi lahko diagnosticirali vlogo 

nekognitivnih dejavnikov v kognitivnem procesu, vključno z metakognicijo, stališči in 

prepričanji.9

                                                           

9 Podoben vprašalnik SAS (Statistics Attitude Survey), sta razvila Roberts in Bilderback (1980), da bi lahko 

napovedala uspešnost študenta pri predmetu statistike.  

 Na ta način bi lahko opredelili odnos do predmeta med samim procesom učenja.
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 Instrument bi lahko po potrebi uporabili iz ene učne enote, teme, poglavja v drugo 

oziroma ob preverjanju znanja, pri zaključku določenega poglavja ali učne vsebine itd. 

Vprašalnik bi zajemal teme o uporabi znanja, ki so ga pridobili pri pouku (na primer učenci na 

podlagi poskusa z vodo in črno tempero ugotovijo, da črna barva omogoča hitrejše segrevanje 

kot bela – kako lahko to izkušnjo uporabijo v vsakodnevni situaciji?), o občutku lastne osebne 

kompetence, ko jim uspe oziroma ne uspe rešiti določene problemske situacije (na primer 

raziščejo in izdelajo model hladilne torbe ter komentirajo svoj dosežek oziroma zapišejo, kje 

so nastale morebitne težave), prepričanja o naravoslovju (na primer učenec oceni, v kolikšni 

meri se strinja s trditvijo: »pojma gretje in hlajenje se mi zdita zastavljeno zelo logično in 

strukturirano«) in njihove neposredne asociacije o naravoslovju (na primer učna snov o 

vremenu se mi zdi pretežka).        

 Vprašalnik ne bi podal vpogleda samo v splošno prepričanje in odnos do predmeta, 

temveč bi se skozenj jasno izražala tudi učenčeva ocena o lastnih kompetencah in 

naravoslovnih spretnostih. Še bolje bi bilo, če bi se vprašalnik končal z vprašanji, kot so: 

Zakaj tako misliš? (Učencem bi tako omogočili, da bi pojasnili svoje mnenje, hkrati pa podali 

uvid v to, kaj jih motivira pri njihovih odgovorih.). S tem bi lahko dobili celotno sliko o tem 

ali učenci izražajo, generalno mnenje o naravoslovju ali le »lokalno« mnenje razredne klime? 

Ali se res ne vidijo v naravoslovnem poklicu ali le mislijo, da bo potemtakem njihov poklic 

zajemal veliko »napredne« matematike in fizike? Kaj za njih pravzaprav sploh predstavlja 

naravoslovni poklic? Temu bi sledila kratka diskusija, v kateri bi učenci argumentirali svoje 

mnenje in morebitne skrbi, izrazili svoje občutke glede učenja naravoslovja, njihova 

pričakovanja itd.         

 Rezultati so prikazali širšo sliko stališč učencev, ki lahko služi kot pomoč pri 

oblikovanju specifičnih pristopov v učnem procesu pri naravoslovju na razredni stopnji. Vidik 

raziskovanja je bil usmerjen na potrebe in interese učencev ter na učni proces. Pri tem so 

imela veliko vlogo stališča, pričakovanja in odnos do naravoslovja, ki so predstavljali 

raziskovalni okvir v kontekstu naravoslovnih vsebin.      
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8 PRILOGE 

PRILOGA 1 

Primeri spletnih strani za podporo učiteljem (povz. po Gabrščak idr., 2005): 

1. NSTA – National Science Teachers Associations (ZDA), http://www.nsta.org; 

2. SEP – Teacher´s support for Schoolscience Resources (Velika Britanija), vsebuje tudi 

delovne liste, http://www.schoolscience.co.uk/teachers/sep/index.html; 

3. The USGS and Science education (The U.S. Geological survey, ZDA), 

http://biology.usgs.gov/features/learningrm/lr_teachers.html; 

4. The Associaton for Science Education (Velika Britanija), http://ase.org.uk/; 

5. Teaching Ideas for Primary Teachers – Science ideas (Velika Britanija), 

http://teachingideas.co.uk/science/contents.html; 

6. Science Primary Resources – LEA (Velika Britanija), http://bristol-

lea.org.uk/teaching/secondary/science/sciences.html; 

7. BBC Schools (Velika Britanija), htpp://www.bbc.co.uk/schools/;ž 

8. Science Experiments For Kids, http://homeschooling.gomilpitas.com/explore/sci.html; 

9. Botanički praktikum On Line (Univerza v Zagrebu, Hrvaška), 

http://croatica.botanic.hr/praktikum/home.htm; 

10. The Computable Plant (University of California, California Institute of Tehnology, 

ZDA), http://computableplant.ics.uciedu/index.html. 

Primeri tovrstnih spletnih strani v Sloveniji: 

11. Raziskujte z nami (Hiša Eksperimentov, Ljubljana), http://www.h-e.si/; 

12. Eksperimentorij (Slovenski kemijski portal), http://www.fkkt.org/eksperimentorij/; 

13. Kvarkadabra – časopis za tolmačenje znanosti, http://www.kvarkadabra.net/; 

14. Zeleni škrat (Univerza v Ljubljani), http://botanika.biologija.org/zeleni-

skrat/index.htm; 

15. Vedež – Vseved (DZS, Ljubljana), http://vedez.dzs.si/vedez/; 

16. Ecce Schola (Univerza v Ljubljani), http://www2.arnes.si~surdkoba/es/mat.htm; 

17. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, spletna stran Katedre za kemijo, http://www2.pef.uni-

lj.si/kemija/; 

18. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, spletna stran Katedre za fiziko, http://www.pef.uni-

lj.si/fizika/. 
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Primeri zbirke filmov za učitelje in študente: 

19. Lifesign (Velika Britanija) – delno javno dostopno, http://lifesign.ac.uk/browse.asp; 

20. The Vega Science Trust (Velika Britanija), http://www.vega.org.uk/; 

21. BrainPOP (ZDA) – izobraževalni animirani filmi za OŠ in srednjo šolo, 

http://www.brainpop.com/science/seeall/; 

22. The Open Video Project (ZDA), http://www.open-

video.org/details.php?videoid=6389. 
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PRILOGA 2 

Vprašalnik za učence 

Dragi šolar, dragašolarka, 

sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Razredni pouk. V okviru študija moram opraviti 

raziskavo za diplomsko delo z naslovom Odnos učencev do pouka naravoslovja. S pomočjo 

vprašalnika bom ugotavljala odnos učencev do naravoslovja. Ker to ni preizkus znanja, ni pravilnih ali 

napačnih odgovorov. Prosila bi, da vprašalnik rešuješ samostojno ter da so tvoji odgovori natančni in 

iskreni. Na vprašalnik se ni treba podpisati, zato lahko odgovarjaš brez strahu, da bi tvoje odgovore 

prepoznali.  

Spol: M   Ž   

Razred: __________ 

 

1. Ali se rad/-a učiš naravoslovje? 

A___Zelo rad/-a. 

      B___Ne. 

 

2. Zakaj se rad/-a ali nerad/-a učiš naravoslovje (obkrožiš lahko več odgovorov)? 

A___Zaradi učitelja. 

B___Zaradi njegovega poučevanja. 

C___Zaradi zanimive snovi. 

Č___Zaradi nezanimive snovi. 

D___Zaradi dobrih ocen. 

E___Zaradi slabih ocen. 

F___Zaradi poteka pouka. 

G___Ker je pouk o naravoslovju dolgočasen. 

H___Drugo: _______________________. 

 

3. Ali se hitro naučiš naravoslovje? Zakaj meniš, da je tako? 

A___ Da, ker ____________________________________________________________. 

B___Ne, ker _____________________________________________________________. 
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4. Ali meniš, da ima tvoj učitelj rad naravoslovje? Zakaj tako misliš? 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

5. Ali meniš, da imajo tvoji starši radi naravoslovje? Zakaj tako misliš? 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

1. Navedene so različne trditve o naravoslovju. Razmisli, koliko se strinjaš s posamezno 

trditvijo, in obkroži pri vsaki trditvi ustrezen znak, ki predstavlja tvoj odgovor. 

 

Zame ne velja     Ne vem      Zame velja  

Trditve:    

Naravoslovje se učim, da so moji starši zadovoljni.    

Naravoslovje se učim, da me učitelj pohvali.    

Naravoslovje se učim, da dobim dobro oceno.    

Naravoslovje se učim, da znam več kot moji sošolci.    

Naravoslovje se učim, ker me učna snov zanima.    

Rad/-a se poglobim v naravoslovne naloge.    

Pri naravoslovju imam dobre ocene.    

Snov pri naravoslovju se kar hitro naučim.    

Vse, kar je povezano z naravoslovjem, pritegne mojo pozornost.    

Pri pouku naravoslovja rad/-a sodelujem.    

Ko rešujem naravoslovno nalogo, pri njej vztrajam, dokler naloge 

ne razumem. 

   

Ko pišem preizkus znanja iz naravoslovja, se ne počutim dobro.    

Med ustnim ocenjevanjem pri naravoslovju me je strah.    

 

2. Razmisli, koliko se strinjaš s posamezno trditvijo in pri vsaki trditvi obkroži ustrezen 

znak, ki predstavlja tvoj odgovor. 

 

Zame ne velja     Ne vem      Zame velja  
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Trditev:    

S starši se pogovarjamo o naravoslovju.    

Starši me spodbujajo pri učenju naravoslovja.    

Doma dodatno raziskujem o različnih temah naravoslovja v 

knjigah, revijah in po internetu. 

   

Naravoslovje je zame težek predmet.    

 

 

3. Kaj te najbolj pritegne pri pouku naravoslovja? 

A) Delo v naravi. 

B) Raziskovanje. 

C) Poskusi. 

D) Razgovori. 

E) Delo v skupinah. 

F) Filmi. 

G) Nič. 
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