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POVZETEK 

V procesu učenja je zelo pomembno, da so učenci motivirani za učenje. Pri predmetu kemije 

je za učitelje velik izziv motivirati učence, saj naravoslovno področje zajema veliko 

abstraktnih pojmov in zahtevnejših učnih vsebin. Skozi izobraževalno vertikalo naraščata 

abstraktnost pojmov in zahtevnost učnih vsebin, kar zmanjšuje motiviranost učencev za 

učenje le-teh. V okviru mojega diplomskega dela je bilo ugotovljeno, da se fantje bolj 

zanimajo za naravoslovje, dekleta pa so kljub temu v povprečju uspešnejša pri naravoslovnih 

predmetih. Nekateri raziskovalci so raziskovali še druge notranje dejavnike, ki bi lahko 

vplivali na motivacijo za učenje naravoslovja. Ugotovili so, da je kognitivni stil posameznika 

boljši napovedovalec glede odločitve posameznika za učenje naravoslovja ali družboslovja; 

spol ima le posreden vpliv na motivacijo za učenje naravoslovja. 

Namen tega magistrskega dela je ugotoviti, kakšen je odnos med kognitivnim stilom, 

motiviranostjo in učno uspešnostjo dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. Spoznanja so 

uporabna za učitelje kemije, da znajo prepoznati kognitivni stil učencev oziroma dijakov in 

stopnjo njihove motiviranosti za učenje kemije ter posledično izberejo najustreznejši učni 

pristop. 

Empirični del magistrskega dela vsebuje raziskavo, ki je bila izvedena na štirih slovenskih 

gimnazijah. Vključenih je bilo 518 dijakinj in dijakov povprečne starosti 16 let. Izpolnjevali 

so tri vprašalnike, in sicer Vprašalnik notranje motivacije za učenje kemije ter Vprašalnika 

kognitivnih stilov – sistematični in empatični kognitivni stil oziroma količnik. Zbrani podatki 

so bili kvantitativno analizirani s statističnim programom SPSS. Rezultati so pokazali, da so 

dijaki v povprečju srednje motivirani za učenje kemije. Najbolj so motivirani za učenje 

kemijskih pojmov na makroskopski ravni, stopnja motiviranosti se zmanjša pri prehodu na 

bolj abstraktni submikroskopsko ter simbolno raven. Izkazalo se je, da je med dijaki izražen 

bolj empatični kognitivni stil kot sistematični. Dijaki, ki so imeli bolj izražen sistematični 

kognitivni stil, so bili bolj motivirani za učenje kemije ter za učenje kemijskih pojmov na treh 

ravneh. Tisti, ki so bili motivirani za učenje kemije, so imeli boljši učni uspeh pri kemiji. Na 

osnovi rezultatov je mogoče zaključiti, da je kognitivni stil bolj posredno povezan z učno 

uspešnostjo, saj ni bilo odkritih statistično pomembnih odnosov med uporabljenimi 

spremenljivkami. Izkazalo se je tudi, da so dekleta, kljub večji izraženosti empatičnega 

kognitivnega stila, pri kemiji in drugih naravoslovnih predmetih učno bolj uspešna. Sledi pa 

lahko sklep, da je kognitivni stil v tesnejšem odnosu z motivacijo dijakov za učenje 

naravoslovja kot spremenljivka spola, saj so dijaki z bolj izraženim sistematičnim 

kognitivnim stilom pokazali večjo motiviranost za učenje naravoslovnih vsebin. 

Ključne besede: učna motivacija, sistematičnost, empatičnost, učna uspešnost, razlike med 

spoloma, kemijsko izobraževanje, srednja šola 

  



ABSTRACT 

Student motivation for learning is very important in the process of studying. As natural 

sciences cover many abstract concepts and because the level of difficulty is high, it is 

challenging for teachers to motivate their students. Later in the education process concepts get 

more and more complicated and the level of difficulty gets higher and higher, which causes a 

decrease in student’s motivation. In my bachelor’s thesis it was found that male students are 

on average more interested into, whereas female students are on average more successful in 

natural sciences. Some researchers were considering other inner factors that could affect the 

motivation to study natural sciences. They came to a conclusion that the cognitive style is a 

better indicator of the decision to learn natural or social sciences as gender, because gender 

can only indirectly influence the motivation to learn natural sciences.  

The purpose of this master’s thesis is to determine the relation between the cognitive style of 

learning, motivation and successfulness of male and female students in chemistry. Findings 

are useful for chemistry teachers to recognize the cognitive style of their pupils or students 

and the level of their motivation to learn chemistry, so they can then choose the most 

appropriate approach to teaching. 

The empirical part of the thesis consists of a research carried out at four slovene secondary 

schools. There were 518 female and male students with the average age of 16 participating in 

the research. Students filled in three questionnaires; Intrinsic motivation for learning science 

and two cognitive styles questionnaires (Systemizing Quotient and Empathy Quotient). The 

data that we gathered was then quantitatively calculated with a program for statistics, SPSS. 

Results showed that students are fairly motivated to learn chemistry. They are much more 

motivated to learn on the macroscopical level and less motivated to learn on the more abstract 

submicroscopical and symbol level. It was established that the empathical cognitive style is 

more frequent among students than systematical. Students with the systematical cognitive 

style were more motivated to learn the three levels of chemistry concepts and students that 

were motivated to learn chemistry were also more successful at the subject. Based on the 

results we can conclude that the cognitive style is more indirectly connected to the students’ 

successfulness, as we found no statistically important data to show connections between the 

used variables. It was also established that female students are more successful in chemistry 

and other natural sciences, although their cognitive style is more often emphatical. We can 

conclude that the cognitive style affects the motivation to learn natural sciences more than 

gender does, as students with the systematical cognitive style were more motivated to learn 

natural sciences.  

Keywords: motivation to learn, systemizing, emphatizing, successfulness, gender difference, 

chemistry, high school 
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UVOD 

Naravoslovni predmeti obravnavajo vsebine, ki so del vsakdanjega življenja. Učenci naj bi z 

radovednostjo sledili učnim uram in se z veseljem učili, vendar lahko v praksi pogosto 

vidimo, da se dogaja vse prej kot to. Raziskovalci poročajo, da so učenci v povprečju v manjši 

meri motivirani za učenje naravoslovnih predmetov. Še posebej pri kemiji, ki zajema precej 

abstraktnih pojmov, je učiteljem v izziv vzbuditi zanimanje učencev za učenje. Srednje šole 

obiskujejo dijakinje in dijaki z različnimi interesi. Nekateri želijo nadaljevati študij v 

naravoslovnih smereh, drugi v družboslovnih. Oboji pa morajo opraviti vse predmete, da 

uspešno zaključijo srednjo šolo. Pri predmetu kemija so v srednji šoli vsebine zahtevnejše, 

zato je srednješolskim učiteljem kemije še težje motivirati učence za učenje tega predmeta, 

posebno tiste učence, ki jih kemija ne zanima.  

Namen magistrskega dela je na podlagi izsledkov empiričnih raziskav (tujih in domačih) 

ugotoviti, v kakšnem odnosu so motiviranost dijakov za učenje kemije, kognitivni stil dijakov 

in njihova učna uspešnost pri predmetu kemija. Pod drobnogled je bila vzeta tudi motiviranost 

za učenje posameznih ravni kemijskih pojmov, ki veljajo za zahtevnejše za učenje. Cilj je bil 

tudi raziskati, ali se pojavljajo razlike med dijakinjami in dijaki v motiviranosti za učenje 

kemije, kognitivnih stilih ter učni uspešnosti. 

V teoretičnem delu so predstavljene ugotovitve različnih domačih in tujih raziskav. Pojasnjen 

je pojem učne uspešnosti, sledi podrobnejši vpogled v področje naravoslovja in kemije v 

povezavi z učenjem, nato pa so predstavljeni dejavniki učne uspešnosti; motivacija, kognitivni 

stili in spol. Empirični del predstavlja analizo podatkov, ki smo jih pridobili od dijakov štirih 

gimnazij v Sloveniji. 

 

Pridobljena spoznanja bodo omogočala učiteljem v praksi ozavestiti pomembnost 

prepoznavanja motivacijske strukture učencev in njihovega prevladujočega kognitivnega stila. 

Z zavedanjem, da se pojavljajo razlike med učenci, učence lahko ustrezneje obravnavajo ter 

učne ure prilagajajo njihovim potrebam.   
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1 Učna uspešnost 

Šolski učni uspeh igra pomembno vlogo pri odločitvah učencev za nadaljevanje študija 

(Laidra, Pullmann in Allik, 2007). Učenci so različno uspešni v procesu učenja. Eni na videz 

brez večjih težav dosegajo dobre ocene in pridejo do najvišje stopnje izobrazbe, drugi opustijo 

šolanje že na osnovni stopnji. Zakaj prihaja do takšnih razlik v učni uspešnosti med učenci? 

Pogosto se učno uspešnost povezuje z otrokovimi sposobnostmi, prizadevnostjo in pridnostjo, 

kriterij uspešnosti pa je učni uspeh, ki je izražen s šolskimi ocenami ali testnimi rezultati. 

Vendar B. Marentič Požarnik (2003) poudarja, da je razumevanje uspešnosti potrebno razširiti 

in se vprašati tudi o kakovosti, trajnosti in uporabnosti znanja. Meni, da so dejavniki učne 

uspešnosti številni in se prepletajo med seboj (Marentič Požarnik, 2003); te (str. 130) jih 

avtorica »klasificira v naslednje štiri skupine: 

 notranji dejavniki (v učencu) so lahko: 

1. fiziološki, npr. stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, senzomotorična 

koordinacija … ali 

2. psihološki, npr. umske in druge sposobnosti, stili učenja in spoznavanja, 

motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti, kot je samozavest, in 

 zunanji dejavniki (v okolju): 

3. fizikalni, npr: opremljenost in oblikovanost prostora za učenje in 

4. socialni, ki izvirajo iz družbenega okolja, najprej iz družine, nato iz šole in 

širšega okolja«. 

Nadalje avtorica ponovno pojasnjuje, da omenjeni dejavniki ne delujejo ločeno, ampak se vsi 

med seboj tesno prepletajo in tako ne moremo potegniti meje med notranjimi in zunanjimi. 

Določen zunanji dejavnik, na primer stil učiteljevega vodenja, postane notranji, če se ga 

učenec zave in vpliva na raven njegove prizadevnosti, na samovrednotenje in na občutek 

(ne)uspešnosti. Zavedati se moramo, da se učenci različno odzivajo na zunanje spodbude, ker 

vstopajo v učno situacijo z različnimi vzorci motivacije, sposobnosti in učnih strategij. 

Nekega učenca neuspeh lahko popolnoma potre – pripiše ga lastni nesposobnosti, nekomu 

drugemu pa predstavlja spodbudo, da se bolj potrudi – pripiše ga slučajni slabi volji učitelja. 

Seveda pa se pozna tudi vpliv odzivanja učenca na okolje, na primer razlikovali se bosta 

interakcija pridnega, ubogljivega učenca in interakcija živahnega učenca, polnega idej, s 

togim in omejujočim učiteljem. Kognitivni psihologi so mnenja, da na način učenja ne 

vplivajo okoliščine same po sebi, ampak to, kako jih učenec dojema, si jih razlaga in se nanje 

odziva (Marentič Požarnik, 2003).  

Pomembni so psihološki dejavniki in njihova medsebojna prepletenost, na primer kako 

učenec izoblikuje svoj pristop k učenju – ali bo skušal učno snov razumeti ali si jo le 

površinsko zapomniti, kakšna je pri tem njegova motivacijska usmerjenost – ali mu je do 

visokih rezultatov ali želi pridobiti uporabno znanje ter kako vse to vpliva na raven in 

kakovost učnih dosežkov. Za učitelja je dobro, da razume te razlike med učenci in učinke 

svojega ravnanja, saj skuša učencem prikazati smiselnost učenja, razviti zanimanje in 

ustvarjati čim boljše objektivne okoliščine pouka – tako lahko bolje deluje v smeri želenih 
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ciljev (Marentič Požarnik, 2003). V tuji raziskavi je bil ugotovljen odnos med osebnostnimi 

značilnostmi in učno uspešnostjo posameznika. Vestnost se je izkazala kot največji 

napovedovalec učne uspešnosti (Akomolafe, 2013; Laidra idr., 2007). Učitelji bi morali 

zagotoviti učno okolje, ki bi upoštevalo učenčeve individualne razlike in prednosti. Takšno 

okolje lahko spodbuja učence k dobri organiziranosti, disciplini in samoregulacijskemu 

učenju (Akomolafe, 2013). Ugotovljena je bila povezanost inteligentnosti in osebnostnih 

lastnosti posameznika z učno uspešnostjo (Holocher-Ertl, Schubhart in Wilflinger, 2013; 

Laidra idr., 2007). 

B. Marentič Požarnik (2003) na podlagi ugotovitev ameriških raziskovalcev povzame 

razdelitev dejavnikov učne uspešnosti. Dejavniki so razdeljeni na bližnje (neposredne) ter 

oddaljene (posredne). V skupino neposrednih dejavnikov so uvrščeni: 1) značilnosti učencev 

(sposobnosti, predznanje, čustveno-vedenjske značilnosti, metakognicija, učne strategije); 2) 

dogajanje v razredu (pravila vedenja in komunikacije, sporočanje ciljev in pričakovanj, 

običajne metode poučevanja in preverjanja, interakcije med učenci ter med učiteljem in 

učenci); 3) domače razmere (socialno-ekonomski status, podpora staršev, zunajšolske 

dejavnosti, vrstniki). V skupino posrednih dejavnikov pa so uvrščeni: 1) kurikularno 

načrtovanje in izvajanje pouka (izbor vsebin, učnih metod, oblike individualizacije in 

diferenciacije, učna tehnologija in učbeniki, sistem ocenjevanja in sporočanja rezultatov, 

velikost razreda, integracija otrok s posebnimi potrebami); 2) dejavniki s strani šole (način 

vodenja in odločanja, šolska klima, kultura, odnosi med učitelji, velikost šole, pravila, 

priznavanje dosežkov); 3) šolska politika (šolski sistem, način upravljanja in odločanja, sistem 

preverjanja znanja, izobraževanje učiteljev) (Marentič Požarnik, 2003).  

Omeniti velja tudi tesno prepletenost in vzajemno vplivanje pa tudi kopičenje pozitivnih ali 

negativnih dejavnikov. Na primer: »učenec v ugodnih domačih razmerah pokaže in razvije 

zanimanje za določeno področje, zainteresiran učenec dosega dobre rezultate, pri učitelju pa 

vzbudi pozitiven odnos in visoko pričakovanje, kar spet ugodno vpliva na njegovo počutje, 

motivacijo in prizadevnost. Velikokrat pa se dogaja obratno: učenec iz slabih razmer ni 

motiviran za učenje, učitelj mu daje negativne povratne informacije, sošolci ga zavračajo, kar 

zanimanje za učenje še zmanjša itd. V takem primeru se spirala vrti in krepi v negativno 

smer« (Marentič Požarnik, 2003, str. 132). O povezanosti med izobrazbo mladostnikovih 

staršev in učno uspešnostjo mladostnikov pričajo tudi rezultati nekaterih raziskav (Davis-

Kean, 2005; Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007).  

Metakognitivne sposobnosti in učne strategije, ki sodijo k samoregulacijskim učnim 

spretnostim, predstavljajo enega od dejavnikov, ki neposredno vpliva na učno uspešnost. Prav 

za samoregulacijske učence je značilno, da so aktivno udeleženi v učnih situacijah ter z 

uporabo ustreznih metakognitivnih, motivacijskih in vedenjskih strategij izredno izboljšajo 

svoje učne sposobnosti (Pečjak in Košir, 2008). Avtorici S. Pečjak in K. Košir (2008) 

navajata ugotovitve različnih raziskovalcev, ki menijo, da so samoregulirani učenci bolj 

notranje motivirani in z učenjem nadaljujejo tudi izven pouka, ko ni več zunanje kontrole 

učiteljev ali staršev. Med notranjo motivacijo in samoučinkovitostjo učenca obstaja tesna 

povezanost – če namreč učenec zazna visoko lastno učinkovitost, bo nadaljeval z učenjem ali 

reševanjem naloge tudi v primeru težav ali odsotnosti zunanje kontrole. Prav tam tudi 



Gorjan, D. (2016). Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija 

(Magistrsko delo). Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

 

4 

 

poudarjajo, da samoregulacijske strategije (metakognitivne strategije) bolje napovedujejo 

učne dosežke kot samo kognitivne strategije, saj mu pomagajo uporabiti ustrezne kognitivne 

strategije pred procesom učenja; učenec ocenjuje učinkovitost uporabe različnih strategij med 

procesom učenja ter po končanem učenju učenec lahko presodi, katere strategije so bile 

učinkovite in obratno. Avtorici navajata tudi ugotovitve, da se učno uspešnejši učenci bolj 

zavedajo pomena učnih strategij in imajo več znanja o tem, kdaj in kje jih uporabiti ter 

uporabljajo več strategij, večkrat ovrednotijo dosežene cilje, kažejo višjo storilnostno 

motivacijo in imajo občutek boljše lastne učinkovitosti (Pečjak in Košir, 2008). V 

magistrskem delu se bomo osredotočili na psihološke dejavnike – motiviranost učencev in 

posameznikov kognitivni stil. 

1.1.1 Naravoslovje  

Ugotovljeno je, da učencem motiviranost za učenje naravoslovja (Juriševič, 2014; Vedder-

Weiss in Fortus, 2011), pa tudi kemije (Zusho, Pintrich in Coppola, 2003), postopoma upada s 

prehajanjem po vzgojno-izobraževalni vertikali. Namreč pojavi se vedno več vlog, ki jih 

učenci morajo prevzeti in pri tem je zahtevana določena mera odgovornosti, ne glede na vir 

njihove motivacije, zato lahko opazimo, da večina dejavnosti, s katerimi se ljudje ukvarjamo 

od obdobja otroštva naprej, ni več oziroma je le v manjši meri notranje motivirajoča 

(Juriševič, 2014). 

Raziskovalca D. Vedder-Weiss in Fortus (2011, 2012) sta na podlagi ugotovitev o upadu 

motiviranosti učencev za učenje naravoslovnih vsebin med šolanjem v svojih študijah 

primerjala motiviranost učencev tradicionalnih šol in demokratičnih šol v Izraelu. Učenci 

demokratičnih šol imajo več svobode pri izbiri učnih vsebin, pri sodelovanju pri pouku; 

vzdušje je bolj sproščeno, trudijo se za uspeh na preizkusih znanja ne samo zaradi ocen, 

ampak se zavedajo, da jim bo znanje služilo tudi kasneje v življenju – z uspehom se ne 

dokazujejo učitelju, ampak sebi. Na splošno so ti učenci kazali večjo motiviranost za učenje 

naravoslovnih vsebin, tako znotraj šolskega učenja kot v vsakdanjem življenju, v primerjavi z 

učenci tradicionalnih šol. Rezultati omenjenih raziskav kažejo, da na motiviranost učencev za 

učenje naravoslovja lahko vplivamo ne le prek učiteljev v posameznih razredih, ampak s 

celotno šolsko kulturo (Vedder-Weiss in Fortus, 2011, 2012).  

Raziskovalci so predlagali, da se motivacija učencev za učenje naravoslovja lahko poveča in 

izboljša, ko učitelj osmisli učne vsebine do te mere, da učenci v njih vidijo pomembnost 

(koristnost, uporabnost). Dobro je okrepiti pozitivne odnose, ki oblikujejo učno pot, negativne 

odnose pa spremeniti. K temu pripomore spodbujanje boljših praks v razredu in zagotavljanje 

pozitivnih izkušenj pri določenem učnem predmetu (Singh, Granville in Dika, 2002). 

Rezultati PISA 2006 kažejo, da je interes za učenje naravoslovja pod vplivom okolja, v 

katerem živijo učenci (družina, vrstniki, šola). Učenci z ugodnejšim socio-ekonomskim 

ozadjem oziroma tisti, ki imajo starša/e z naravoslovno kariero, kažejo več splošnega interesa 

za naravoslovje in se zavedajo, da bi lahko bilo za njih uporabno v prihodnosti (Eurydice, 

2011). Vsekakor pa ima največji vpliv šola s pripravo učencev na naravoslovne karierne poti 

(prikaz smiselnosti predmeta učencem, informiranje o karieri povezani z naravoslovjem) ter 
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seveda z aktivnimi učnimi pristopi, s katerimi učitelji naredijo vsebine uporabne. Vse to 

pripomore k povečanju motiviranost učencev za učenje naravoslovja (Kjaernsli in Lie, 2011). 

Pri raziskavi PISA 2006 so zaznali razlike med spoloma glede na naravoslovne kompetence in 

določena stališča. V povprečju so dekleta bolje prepoznavala znanstvene probleme, medtem 

ko so bili fantje boljši pri znanstvenem razlaganju pojavov. Fantje so se bistveno bolje 

izkazali tudi pri odgovarjanju na fizikalna vprašanja. Velike razlike med spoloma so 

raziskovalci zaznali v učenčevi samopodobi v povezavi z naravoslovjem v vseh evropskih 

državah – v povprečju so dekleta v primerjavi s fanti imela nižjo stopnjo prepričanja v svoje 

sposobnosti pri naravoslovju. Fantje so imeli višjo stopnjo zaupanja pri spopadanju s 

posebnimi naravoslovnimi nalogami. V večini drugih vidikov samoocene odnosa do 

naravoslovja ni bilo bistvenih razlik med spoloma. Dekleta in fantje imajo podobne ravni 

interesa za naravoslovje in ni bilo splošnih razlik med spoloma v naklonjenosti do uporabe 

naravoslovja v prihodnosti pri študiju in na delovnih mestih (Eurydice, 2011). 

Večina učencev v PISA 2006 kaže interes za učenje naravoslovja, zanimivo pa bi le manjšina 

uporabljala naravoslovno znanje v svoji karieri (Kjaernsli in Lie, 2011). 

Mednarodne študije dosežkov učencev kažejo jasno povezanost med veseljem do učenja 

naravoslovja in dosežki pri naravoslovju. Rezultati PISA 2006 kažejo, da so prepričanja 

učencev o njihovi samoučinkovitosti pri naravoslovju tesno povezana z uspešnostjo. Torej je 

za učence z večjim interesom za naravoslovje večja verjetnost, da bodo vložili več truda, 

potrebnega za dober rezultat. Tudi raziskava TIMSS poroča o povezanosti med stopnjo 

samozavesti pri učenju naravoslovja in uspehu pri tem predmetu (Eurydice, 2011). 

Mednarodna raziskava ROSE – the Relevance of Science Education (2003-2005) – je 

analizirala stališča in odnose do naravoslovja med 15-letnimi učenci. Rezultati so pokazali 

pozitivna stališča učencev do znanosti in tehnologije, medtem ko so bolj skeptični do 

naravoslovja v šoli. Ugotovljene so bile tudi razlike med spoloma v odnosu do naravoslovnih 

vsebin. Fantje so bolj zainteresirani za tehnične, mehanske, električne, spektakularne ali 

eksplozivne značilnosti naravoslovnih vsebin, medtem ko dekleta pritegnejo bolj vsebine v 

povezavi z zdravjem in medicino, človeškim telesom, etiko ter estetiko. Okoljski problemi se 

zdijo pomembni obema spoloma, a dekleta izkazujejo večje strinjanje s trditvijo, da vsak 

posameznik lahko veliko spremeni na tem področju. Na podlagi teh spoznanj raziskovalna 

skupina ROSE predlaga, da je treba upoštevati razlike med spoloma v interesu in motivaciji 

pri poučevanju naravoslovja v šoli (Sjøberg in Schreiner, 2010). 

1.1.2 Kemija 

Učenci so ob začetku obiskovanja pouka kemije radovedni, k učnim uram pristopajo z 

velikim apetitom po učenju – veselijo se opazovanja sprememb barv, pokov, izločanja 

mehurčkov, plinov itd. Mnogo učencev je navdušenih nad makroskopsko ravnjo kemijskih 

pojmov in učitelj z lahkoto izkoristi njihov interes, nasprotno pa je ohranjanje interesa 

učencev za učenje pojmov na submikroskopski in simbolni ravni za učitelje pravi pedagoški 

izziv (Harrison in Treagust, 2002). Izkazalo se je, da tudi mnogo srednješolcev v učenju 

kemije zaradi množice abstraktnih pojmov, ki jih predmet obravnava (Blonder, Kipnis, 

Mamlok-Naaman in Hofstein, 2008), ne vidi pomena za vsakdanje življenje (Eilks in 
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Hofstein, 2015). Avtorji navajajo, da so možni vzroki za upad zanimanja učencev za učenje 

kemije v napačnem oziroma nepopolnem razumevanju kemijskih pojmov, do katerega pride, 

če se učenci ne učijo dovolj poglobljeno (Devetak, Drofenik Lorber, Juriševič in Glažar, 

2009).  

Na podlagi raziskav raziskovalci poročajo o pozitivni povezanosti med učno uspešnostjo pri 

predmetu kemije in motiviranostjo za učenje kemije – bolj motivirani učenci dosegajo boljše 

rezultate pri kemiji (Vrtačnik, Juriševič in Ferk Savec, 2010; Zusho idr., 2003). Za učence, ki 

so v preteklih letih bili učno uspešnejši, je bila večja verjetnost, da so obdržali višje ocene pri 

kemiji (Zusho idr., 2003). Učenci, ki so aktivno vključeni v učni proces, imajo pozitiven 

odnos do predmeta in posledično dobro samopodobo na področju naravoslovja, namreč 

dosegajo višje ravni notranje motivacije in so pri kemiji uspešnejši (Devetak idr., 2009). Bolj 

uspešni učenci so na koncu šolskega leta mnenja, da doživljajo večjo stopnjo 

samoučinkovitosti kot na začetku šolskega leta. Raziskovalci ugotovitev razlagajo s tem, da 

povratne informacije, ki jih učenci dobijo s sprotnimi preverjanji znanja, lahko vplivajo na 

njihovo samozavest v učnem procesu. Poudarjajo, da je pomembno vzdrževati določeno 

stopnjo samoučinkovitosti skozi celoten učni proces. Učenci, ki imajo prilagodljiva 

motivacijska prepričanja, se v končni fazi izkažejo za bolj uspešne (Zusho idr., 2003).  

Večina učencev meni, da je kemija zanimiv predmet zaradi eksperimentalnega dela, saj radi 

opazujejo dogajanje na makroskopski ravni. Kakorkoli, cilj, da se ohrani visoka raven 

motiviranosti učencev za učenje kemije na submikroskopski in simbolni ravni kemijskih 

pojmov, velja za zelo težko dosegljivega za učitelja (Devetak idr., 2009). 

1.1.2.1 Trojna narava kemijskih pojmov 

Naravoslovne učne vsebine so zaradi trojne narave naravoslovnih pojmov pogosto težko 

razumljive in abstraktne (Devetak in Glažar, 2007; Devetak idr., 2009; Gabel, 1998; 

Slapničar, Svetičič, Torkar, Devetak in Glažar, 2015). Zaradi tega pri učencih velikokrat pride 

do neustrezno oblikovanih mentalnih modelov naravoslovnih pojmov, kar povzroča težave pri 

reševanju avtentičnih naravoslovnih problemov. Učitelji se temu lahko izognejo s sočasnim 

povezovanjem vseh treh ravni naravoslovnih pojmov, kjer začnejo z makroskopsko ravnjo, ki 

je konkretna in učencem najbližja (Slapničar idr., 2015).  

Strategije poučevanja kemije bi morale voditi do znanja z razumevanjem ter vključevati 

makroskopsko, submikroskopsko in simbolno raven kemijskih pojmov. Makroskopska 

komponenta (konkretna oz. senzorna predstavitev kemijskih pojmov) je predstavljena z 

eksperimenti. Opažanja na makroskopski ravni so pojasnjena s pomočjo submikroskopske 

ravni (abstraktne ravni delcev). Simbolno raven kemijskih pojmov (simboli elementov, 

kemijske formule in enačbe, matematične enačbe, itd.) uporabljajo znanstveno pismeni ljudje 

za medsebojno komuniciranje o pojavih na abstraktni ravni. Slednja raven je za učence 

najzahtevnejša za razumevanje, posebno če jim primanjkuje razumevanja kemijskih pojmov 

na submikroskopski ravni. Smiselno razumevanje pojavov se vzpostavi, ko se vse tri ravni 

pojmov prekrivajo med seboj, podprte z vizualizacijskimi elementi, na poseben način v 

delovnem spominu učencev. Ti odnosi so predstavljeni z Modelom soodvisnosti treh ravni 

kemijskih pojmov (STRP) (Devetak idr., 2009). Model soodvisnosti treh ravni kemijskih 
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pojmov (STRP) je bil oblikovan na podlagi analize različnih objavljenih modelov in tako 

predstavlja nadgradnjo le-teh, saj upošteva različne teorije učenja, kot so Paiviova dvojna 

kodna teorija, Mayerjev SOI model smiselnega učenja in kognitivna teorija multimedijskega 

učenja. Paivio je poudaril formiranje znanja s povezavo dveh kompleksnih sistemov – 

pojmovnega in vizualizacijskega, ki sta strukturno in funkcionalno neodvisna ter obenem zelo 

povezana. V dolgotrajnem spominu je ustrezneje skladiščena tista informacija, ki nastane v 

enem sistemu in nato sproži v drugem neko aktivnost, kot pa tista informacija, ki je bila 

obdelana le v enem sistemu. Tako je kapaciteta učenja povečana, saj sprožitev aktivnosti v 

obeh sistemih zmanjša kognitivni pritisk na delovni spomin posameznika v procesu učenja. 

To izraža pomembnost vizualizacijskih elementov pri verbalnem posredovanju informacij – 

šele ko se verbalna in vizualna reprezentacija povežeta, pride do razumevanja pojma. V to 

razlago je tudi integriran Mayerjev SOI model smiselnega učenja, ki izpostavi izbor 

relevantnih informacij iz okolja (S – Selection), organizacijo informacij v smiselno celoto (O 

– Organization) in integracijo te celote v že obstoječe znanje, skladiščeno v dolgotrajnem 

spominu (I – Integration). Kognitivna teorija multimedijskega učenja pa v ospredje postavi 

pomen uporabe učinkovitih, a enostavnih vizualnih elementov v procesu učenja, ki pomagajo 

učencu usmerjati pozornost na specifične dele učne vsebine in vzpostavljati povezave med 

njenimi posameznimi deli ter tako zgradijo ustrezen mentalni model, ki je sposoben vgraditi 

novo pridobljeno znanje v nadaljnjem procesu učenja (Devetak in Glažar, 2007). Vsi mediji v 

izobraževalnem procesu, ki posredujejo informacije učencem, morajo imeti na razpolago 

dovolj različnih vizualizacijskih elementov, ki povezujejo vse ravni kemijskih pojmov in tako 

osmislijo njihovo abstraktnost (Devetak in Glažar, 2007). 

Ugotovljeno je bilo, da so učenci bolj motivirani za učenje bolj konkretnih kemijskih pojmov 

– pojmov na makroskopski ravni, medtem ko se pri učenju bolj abstraktnih kemijskih pojmov 

počutijo manj samozavestni in so posledično bolj anksiozni (Juriševič, Glažar, Razdevšek 

Pučko in Devetak, 2008). Rezultati raziskave med slovenskimi dijaki, v okviru katere so 

reševali preizkus znanja razumevanja kemijskih pojmov na treh ravneh (po STRP modelu), 

kažejo, da imajo dijaki podpovprečno razumevanje trojne narave kemijskih pojmov (Devetak 

in Glažar, 2007). Pojmi, kot so atom, elektron, spojina, element, molekula idr., so abstraktni 

in v makroskopskem svetu nimajo zaznavnih primerov, zato so za učence težko razumljivi in 

niso jih sposobni miselno povezati v ustrezen mentalni model (Devetak, 2012). Različni 

strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno, da učitelji pri razlagi povezujejo vse tri ravni 

kemijskih pojmov. Prevelik poudarek dajejo namreč simbolnim zapisom, namesto da bi 

skupaj z učenci oblikovali preproste in pravilne besedne opise kemijskih sprememb. 

Nepovezovanje treh ravni kemijskih pojmov vodi v učenje brez razumevanja – memoriziranje 

kemijskih simbolov, formul in enačb, kar pa ne bi smel biti glavni cilj poučevanja kemije. Tak 

način poučevanja kemije odvrača učence od učenja, saj ne vidijo smisla v kemijskem znanju 

(Devetak in Glažar, 2007). Tako učenje je mogoče spodbujati z zunanjimi motivacijskimi 

spodbudami, ki so lahko pozitivne (npr. želja, da se doseže dobre ocene, uspešno zaključi 

šolsko leto) ali pa negativne (npr. strah pred neuspehom, strah pred izgubo štipendije) 

(Juriševič idr., 2008). 
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Devetak in Glažar (2007) navajata, da za sposobnost dijakov za prehode med ravnmi 

kemijskih pojmov ni pomembna njihova sposobnost prostorske vizualizacije, ampak je uspeh 

odvisen le od kognitivnega faktorja; vizualizacijske sposobnosti so le del tega faktorja 

(Devetak in Glažar, 2007). Omenjena avtorja sta preverjala povezanost med razvitostjo 

formalno-logičnega mišljenja pri dijakih in njihovim uspehom pri reševanju nalog na ravni 

delcev. Rezultati testa za določanje razvitosti formalno-logičnega mišljenja so pokazali, da je 

več kot polovica dijakov že dosegla stopnjo formalno-logičnega mišljenja; ostali dijaki so na 

prehodni stopnji kognitivnega razvoja ter na ravni konkretnega mišljenja. Povezave med 

uspehom dijakov pri reševanju nalog na ravni delcev in njihovimi sposobnostmi formalnega 

mišljenja so srednje močne. Analiza odvisnosti uspeha pri reševanju nalog na ravni delcev od 

sposobnosti formalno-logičnega mišljenja kaže, da so razlike med skupinami dijakov z 

različno razvitimi sposobnostmi formalnega mišljenja statistično pomembne, in sicer med 

dijaki na konkretni stopnji razvoja mišljenja in dijaki z razvitimi sposobnostmi formalno-

logičnega mišljenja ter med dijaki na prehodni stopnji kognitivnega razvoja in dijaki z 

razvitimi sposobnostmi formalno-logičnega mišljenja. Avtorja sta našla zanimivo razlago za 

slabše rezultate na preizkusu znanja z nalogami na ravni delcev v raziskavah tujih 

raziskovalcev, ki pojasnjujejo, da »petnajstletniki in starejši srednješolci ne glede na to, da 

uporabljajo logično mišljenje na drugih področjih, kot je recimo matematika, ne kažejo teh 

sposobnosti pri reševanju kemijskih problemov. Pri reševanju teh problemov uporabljajo 

naivni pogled na zgradbo snovi in le makroskopsko komponento kemijskih pojmov, kar vodi 

k napačnim rešitvam problemov« (Devetak in Glažar, 2007, str. 9). Na osnovi te postavke 

sklepata, da bi morali dijaki glede na razvitost formalno-logičnega mišljenja doseči boljše 

rezultate (Devetak in Glažar, 2007). 

Poučevanje naravoslovja s poudarkom na simbolni ravni, brez povezovanja z ostalima dvema, 

lahko povzroča nastanek ali poglobitev že oblikovanih napačnih razumevanj, če ti simboli 

niso pravilno interpretirani in integrirani v obstoječo mrežo znanja (Devetak in Glažar, 2007). 

Devetak idr. (2009) navajajo, da učitelji za razlago kemijskih pojavov na ravni delcev lahko 

uporabijo submikropredstavitve, kot so ilustracije ali računalniške animacije, ki dobro 

prikažejo interakcije med delci. Izkazalo se je, da je uporaba submikropredstavitev uspešna le, 

če so učenci sposobni znanje kemije na makroskopski ravni uporabiti na submikroskopski 

(Devetak idr., 2009). Nekateri predlagajo tudi uporabo vmesnih ravni za lažje razumevanje 

prehodov med makrokroskopsko in submikroskopsko ravnjo (Meijer, Bulte, in Pilot, 2009).  

Devetak idr. (2009) poročajo o raziskavi, kjer so učenci 8. razreda OŠ, v primerjavi z učenci 

9. razreda, bili bolj motivirani za opazovanje kemijskih sprememb pri eksperimentih in 

posledično za učenje kemijskih pojmov na makroskopski ravni. Med omenjenima skupinama 

učencev ni bilo statistično pomembnih razlik v motiviranosti za učenje kemijskih pojmov na 

submikroskopski in simbolni ravni. Učenci menijo, da jim je makroskopska raven najbližje, 

ker je najbolj zanimiva in razumljiva. Največji padec v motiviranosti so zaznali v prehodu na 

submikroskopsko raven, kjer morajo učenci razvijati razmišljanje na ravni delcev, kar 

dojemajo kot najbolj abstraktno. Prehod iz submikroskopske ravni na simbolno raven je za 

učence lažji, upad motiviranosti je manjši kot na prehodu iz makroskopske ravni na 

submikroskopsko ali simbolno. Na podlagi te ugotovitve strokovnjaki predlagajo učiteljem, 
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da v učni proces vpeljejo metode in aktivnosti, ki spodbujajo zunanjo motivacijo učencev, ki 

se kasneje lahko spremeni v notranjo motivacijo za razumevanje kemijskih pojmov, ter 

načela, osnovana na pozitivnih izkušnjah. Učenci so lahko zunanje motivirani za učenje 

kemije v situacijah, v katerih vidijo pomembnost kemijskih pojmov. To lahko dosežejo z 

vpeljavo pojmov preko konteksta, ki je učencem zanimiv in blizu, na primer forenzična 

kemija, kemija v prehrani, kemija v športu, kemija v medijih (Devetak idr., 2009), kemija na 

vrtu, kemija v plavalnem bazenu, kemija v vlaknih (Harrison in Treagust, 2002), ter z uporabo 

učnih pristopov, kjer so učenci s sodelovanjem (npr. z branjem, razpravljanjem, refleksijo, 

analiziranjem, vrednotenjem in izpeljevanjem zaključkov) individualno in v socialnem 

kontekstu (skupinsko delo) (Devetak idr., 2009) aktivni udeleženci pouka. Predlagani so tudi 

interdisciplinarni pristopi, kjer se preko različnih projektov povezujejo različna področja 

(kemija, naravoslovje, biologija, fizika, angleščina itd.). Organizira se lahko šolske ali pa celo 

mednarodne projekte (Eilks in Hofstein, 2015; Gabel, 1998). Z vključevanjem elementov 

zgodovine kemije v učne vsebine se spodbuja razprave med učenci o znanstvenih odkritjih in 

nastanku teorij, kar vodi do ustreznejšega razumevanja kemijskih pojmov (Scheffel, 

Brockmeier in Parchmann, 2009).  Vse to lahko prispeva k boljšim učnim dosežkom učencev 

(Devetak idr., 2009). 

V učnem procesu zgolj povezovanje treh ravni kemijskih pojmov ne zadostuje za razvoj 

razumevanja kemijskih konceptov, izrednega pomena je notranja motivacija posameznika 

(Devetak idr., 2009). Raziskava, izvedena med slovenskimi dijaki, kaže, da je motivacijski 

profil posameznika pomemben za njegove učne dosežke; dijaki, ki so kazali višjo stopnjo 

notranje motivacije, so bili v primerjavi z dijaki, ki so kazali nižjo stopnjo notranje 

motivacije, uspešnejši tako pri kemiji kot pri ostalih šolskih predmetih. Avtonomni učni 

pristopi (npr. samostojno učenje ob besedilu, eksperimentiranje, učenje z dvigom rok ipd.) 

učiteljev so bolj ustrezali dijakom, ki so kazali višjo stopnjo notranje motivacije za učenje 

kemije ter so bolj cenili učiteljevo razlago, saj so se zavedali pomembnosti razlage za globlje 

razumevanje kemijskih pojmov. Razlogi za nepopularne in, kot menijo nekateri dijaki, 

nepomembne vsebine pri kemiji ležijo v učnih pristopih učiteljev, ki se jih poslužujejo za 

predstavljanje »nepriljubljenih« pojmov. Učitelji ne uporabljajo dovolj pristopov, ki bi 

spodbujali avtonomijo dijakov in bi mogoče prispevali k boljšim učnim rezultatom (Vrtačnik 

idr., 2010). Včasih celo učitelji kemije nimajo dovolj poglobljenega razumevanja kemijskih 

vsebin in učijo kemijske pojme kot seznam informacij, ki se jih je potrebno naučiti (Harrison 

in Treagust, 2002). Zato je priporočljivo uporabiti tudi pristope raziskovalnega in 

problemskega učenja, kjer ne pride do posredovanja informacij učitelja učencem, ampak je 

pouk usmerjen v učence in njihove interese. Učenci preko različnih poti sami pridejo do 

informacij (Eilks in Hofstein, 2015). Pri tem je pomembna razprava z učiteljem, da preveri 

razumevanje vsebine in jo po potrebi dodatno razloži. Za razlago zahtevnejših oziroma 

abstraktnejših pojmov učitelj lahko uporabi analogije ali celo ustvari kognitivni konflikt pri 

učencih, tako da se srečajo s pojmovanji, ki so drugačni od njihovih prejšnjih predstav (De 

Jong, Blonder in Oversby, 2013).  

Raziskovalci izredno poudarjajo pomen vključevanja raznolikih kontekstov iz vsakdanjega 

življenja v kemijske učne vsebine, saj vzbudijo zanimanje pri učencih. Z razmišljanjem o 
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socio-naravoslovnih problemih, raziskovalnim učenjem in problemskim učenjem učenci 

razvijajo socialne spretnosti in naravoslovno pismenost (Blonder idr., 2008; Eilks in Hofstein, 

2015). Izgradijo pozitiven odnos do narave, okolja in naravoslovnih vsebin (Eilks in Hofstein, 

2015; Holbrook, 2005), postanejo odgovorni državljani in s pridobljenim znanjem so 

kompetentni za sprejemanje odločitev v zvezi s socio-naravoslovnimi problemi (Holbrook, 

2005). S poučevanjem kemije preko konteksta učenci uvidijo smisel v učenju naravoslovja za 

življenje v 21. stoletju (Blonder idr., 2008). 

Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo učenci večje težave pri natančnem izražanju na 

submikroskopski ravni. Domnevajo, da se vzrok za to skriva v tem, da je v preverjanjih 

znanja vključenih več nalog z možnostjo izbire odgovorov kot nalog, kjer morajo utemeljiti 

svoj odgovor (Devetak idr., 2009). Nekateri raziskovalci so odkrili, da so fantje, v primerjavi 

z dekleti, uspešnejši pri reševanju nalog, ki so bolj abstraktne narave (naloge na ravni delcev 

oz. na submikroskopski ravni), pri tem pa poudarjajo, da bi s pogostejšo uporabo 

submikropredstavitev v izobraževalnem procesu to vrzel med spoloma lahko zmanjšali 

(Devetak in Glažar, 2007). Čim prej pričnemo uvajati dejavnosti, ki od otroka zahtevajo 

prostorsko-vizualizacijske sposobnosti, hitreje bo te sposobnosti otrok razvil. Zato je 

priporočljiva uvedba različnih modelov za razvijanje prostorsko-vizualizacijskih sposobnosti 

pri poučevanju naravoslovja na različnih ravneh vertikale izobraževanja (Devetak, 2012). 

Dokazano je torej, da različni vizualizacijski elementi pozitivno motivirajo učence za učenje 

naravoslovja, saj povečajo njihovo pozornost spremljanja pouka ter pripomorejo k 

ustreznejšemu oblikovanju ustreznega mentalnega modela. Pri pouku kot orodje za razlago in 

učni pripomoček, s katerim prikazujemo nek dejanski predmet, sistem, pojav ali proces tako, 

da čim bolj ustreza dejanskemu stanju, uporabljamo modele, ki pa morajo biti enostavni, 

logični in uporabni (Slapničar idr., 2015). Različni vizualizacijski elementi poleg tega, da 

omogočajo bolj jasno razumevanje kemijskih pojmov, stimulirajo diskusijo med učenci o 

učnih gradivih ter izboljšajo njihovo koncentracijo med učnimi urami, kar vodi do višje ravni 

motivacije za učenje kemije (Devetak idr., 2009). Poleg že pripravljenih modelov pa avtorji 

navajajo, da ima izredno pomembno vlogo pri pouku tudi modeliranje, pri čemer učenci sami 

oblikujejo lastne modele na osnovi nekih znanih zakonitosti. Posledica tega je izboljšanje 

učenčevega kritičnega mišljenja in sposobnosti reševanja naravoslovnih problemov, kar vodi 

v izboljšanje učnega uspeha in situacijskega interesa za učenje naravoslovja. Opozoriti je 

potrebno tudi na določene pomanjkljivosti vizualizacijskih tehnik zaradi načina predstavitev 

abstraktnih pojmov v makrosvetu pojavov – zato mora učitelj pri vsaki vizualizacijski tehniki 

na to opozarjati, da ne pride do dodatnih napačnih razumevanj naravoslovnih pojmov 

(Slapničar idr., 2015). 

Oblikovanje ustreznega mentalnega modela v procesu mišljenja učenca je v veliki meri 

odvisno od njegovega interesa do določene učne vsebine (Slapničar idr., 2015). M. Juriševič 

(2006) pojasnjuje, da na kvantiteto učnih procesov pri učenju poleg interesa vplivajo tudi 

druge motivacijske sestavine, npr. samopodoba, atribucije, cilji; po eni strani vplivajo pri 

učenju, po drugi strani pa pomembno vplivajo tudi na kognitivne procese med učenjem, preko 

njih pa na učne dosežke. Slapničar idr. (2015) navajajo, da se znanje in zanimanje za 

naravoslovje močno poveča ob obravnavi tistih naravoslovnih vsebin, ki so aktualne in so 
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učencem blizu. Ključnega pomena je tudi dobra učiteljeva pripravljenost na takšno vodenje 

pouka naravoslovja, ki bo spodbudilo zanimanje učencev za učne vsebine. Poučevanje kemije 

na vseh ravneh postane bolj primerno, ko postane bolj smiselno za učence (Juriševič idr., 

2008). Raziskave kažejo, da imajo učni dosežki v izobraževalnem procesu vpliv na prihodnje 

interese in motivacijo za izbrano področje študija. Učenci, ki so bolj samozavestni pri 

reševanju težjih oziroma kompleksnejših problemov, so uspešnejši pri šolskem delu, saj 

uporabljajo globlje strategije učenj, ki jih vodijo k oblikovanju bolj trdnega znanja (Devetak 

idr., 2009). 

1.2 Dejavniki, ki vplivajo na učno uspešnost 

Učno uspešnost sodoloča mnogo dejavnikov; psihološki in socialni dejavniki se med seboj 

prepletajo, med seboj so povezani v več smereh ter imajo neposredne, posredne in 

interakcijske učinke na učno uspešnost (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

M. Boekaerts (2001, v Juriševič, 2006, str. 15) meni, da so za razumevanje vedenja učencev v 

šoli pomembni tako kognitivni kot tudi motivacijski dejavniki. Med prve uvršča znanje, 

spretnosti in sposobnosti, med druge pa razne motivacijske sestavine, ki so v večji meri 

kognitivne narave. Podobno razmišljata Pintrich in Schrauben (1992, v Juriševič, 2006, str. 

15) preko socialno-kognitivnega modela učne motivacije, kjer učenčevo vključevanje v šolsko 

učenje pogojujeta z interakcijskim prepletom motivacijskih in kognitivnih sestavin. Med prve 

vključujeta učno samopodobo, mesto kontrole, učne cilje, interes do učnih nalog in zaznano 

pomembnost učenja, med druge pa znanje ter učne in splošne kognitivne strategije. Obe vrsti 

sestavin sta pod vplivom značilnosti učnih nalog (vsebina, postopki, viri) ter hkrati pod 

vplivom značilnosti poučevanja (metode, učiteljevo vedenje, ocenjevalni sistem) (Juriševič, 

2006). 

Učna uspešnost je zelo odvisna od tega, kako se posameznik zna učiti, ali uporablja 

kakovostne pristope in strategije, kako zna informacije o rezultatih svojega učenja uporabiti 

za izboljšanje svojih učnih postopkov ter ali sploh razmišlja o svojem učenju. Učenec lahko 

svoje primanjkljaje v sposobnostih deloma kompenzira s kakovostnimi učnimi strategijami 

(Marentič Požarnik, 2003), zato ni nujno, da so motivirani učenci tudi učno zelo uspešni 

(Juriševič, 2006). 

Vse več raziskav kaže, kako ima prejšnje znanje pomembno vlogo pri uspehu v nadaljnjem 

učenju. Korelacijski koeficienti med prejšnjim in poznejšim znanjem se gibljejo okoli 0,70, 

medtem ko med sposobnostmi in znanjem le redko presežejo 0,50 (Marentič Požarnik, 2003).  

Socialna konstruktivistična paradigma učenja in poučevanja opredeljuje učenje kot 

kompleksni pedagoško-psihološki pojav, učno motivacijo pa kot ključno posredniško 

spremenljivko znotraj le-tega. Na osnovi različnih raziskav je bilo empirično potrjeno, da je 

motivacija bistveno povezana z učenjem učencev ter posredno z njihovimi učnimi dosežki 

(Juriševič, 2012b). Posredni odnosi med učno motivacijo in učnimi dosežki učencev, 

izmerjeni s preizkusi znanja ali s šolskimi ocenami, so običajno šibki, vendar v večini študij 

statistično pomembni (Juriševič, 2012b). Na podlagi longitudinalnih študij je bilo 

ugotovljeno, da so učni dosežki boljši napovedovalec motivacije kakor obratno – motivacija 
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dobro napoveduje prihodnjo učno uspešnost na podlagi povezav s preteklimi učnimi dosežki 

po načelu akumulacije (Juriševič, 2006). 

1.2.1 Motivacija 

V sodobnem času so v šolskem prostoru prisotne določene predpostavke brez znanstvene 

podlage, ki poudarjajo pomembnost tega, da je učenje zabavno, krivdo za demotiviranost 

učencev pa pripisujejo učiteljem, ki naj bi zabavnost in užitek pri učenju spreminjali v 

garaštvo (Juriševič, 2014). 

Vsak učitelj se zaveda, kako je motivacija pomembna za uspešno učenje. Za uspešnost pri 

učenju je poleg tega, da se znamo učiti, pomembno tudi to, da smo pripravljeni usmerjati 

svojo energijo v doseganje zastavljenih in zahtevnejših ciljev in pri tem vztrajati. Vrsta in 

stopnja motivacije določata, kako temeljito bo učenje ter kakšne kakovosti bodo doseženi 

rezultati – ali bo šlo za trajno, uporabno, poglobljeno znanje ali ne (Marentič Požarnik, 2003). 

1.2.1.1 Opredelitev motivacije 

B. Marentič Požarnik (2003) opredeli učno motivacijo kot skupen pojem za vse vrste 

motivacij v učni situaciji – obsega vse, kar daje pobude za učenje (od zunaj in znotraj), ga 

usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje ter kakovost. Nadalje avtorica navede še kognitivno 

opredelitev motivacije, ki poudarja, da je to »stanje spoznavnega in čustvenega vzburjenja, ki 

vodi do zavestne odločitve za ravnanje (učenje) in sproži obdobje vztrajnega intelektualnega 

in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje. V vsakem primeru gre za rezultat 

sovplivanja ali interakcije trajnejših osebnostnih potez (interesi, stopnja storilnostne 

motivacije, raven aspiracije pri učencu) in značilnosti učne situacije (privlačnost, težavnost, 

smiselnost učnih nalog, medosebni odnosi)« (Marentič Požarnik, 2003, str. 184).  

D. Kobal Grum in Musek (2009) na splošno razložita pojem motivacije kot »usmerjeno 

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

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

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

usmerjenega vedenja; c) specifična potreba, želja ali hotenje, kot npr. lakota, žeja ali dosežek, 

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

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

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

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

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

Podobno tudi M. Juriševič (2014) definira učno motivacijo kot psihološki proces, ki ga učenec 

izraža s svojim vedenjem v situacijah (šolskega) učenja, in sicer na treh ravneh: 1) na ravni 

časa, ki ga učenec nameni učenju oziroma učnim nalogam (trajanje in pogostost izvajanja 

učnih aktivnosti); 2) na ravni narave učnih aktivnosti (izbira učnih strategij za učinkovito 

dosego ciljev ter uravnavanje napora, vloženega v učenje, sorazmerno s težavnostno stopnjo 

učne naloge); 3) na ravni učenčevega funkcionalnega razpoloženja (optimalno psihološko 

stanje učenca med učenjem – predanost, zbranost, pozitivna čustva) (Juriševič, 2014). M. 

Juriševič (2012a) razloži, da je motivacija ključni faktor dinamike učnega procesa, saj se le 

motivirani učenci začnejo učiti, se učijo in pri tem vztrajajo, dokler ne zaključijo nalog 
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oziroma ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev. K temu pripomorejo različne motivacijske 

sestavine (interesi, samopodoba, cilji, vrednote, zunanje spodbude) (Juriševič, 2014). Torej 

učna motiviranost predstavlja miselno, čustveno in vedenjsko naravnanost za učenje 

(Juriševič, 2012a). 

Učna motivacija se razvija po načelu diferenciacije v procesu razvoja učenčevega učenja v 

šolskih letih. Bolj intenzivno se začne razvijati iz relativno ločenih motivacijskih sestavin 

(interesi, samopodoba, cilji, vrednote, atribucije), potem pa se razvija še naprej z 

vsakodnevnimi novimi učnimi izkušnjami med šolanjem. Korak za korakom te ločene 

motivacijske sestavine tvorijo latentne motivacijske usmeritve (notranja, zunanja), ki se na 

koncu združijo v različne skupke motivacijskih vzorcev, ki jih v šolskem okolju lahko 

opazimo v konkretnem učnem vedenju učencev (Juriševič, 2012b). 

Učna motivacija najverjetneje ni toliko stabilna entiteta, prej odraz interakcijskih vplivov med 

učencem in njegovim učnim kontekstom oziroma socialnim okoljem. To pomeni, da je šola 

(učni kontekst) pomembna udeleženka v oblikovanju učne motivacije učencev – v 

spodbujevalnem ali zaviralnem smislu (Juriševič, 2006). 

1.2.1.2 Viri motivacije 

V literaturi je mogoče zaznati, da niso vsi psihologi enotnega mnenja o tem, ali lahko 

motivacijo delimo na notranjo in zunanjo. B. Marentič Požarnik (2003) se sprašuje, ali sta 

notranja in zunanja motivacija dva nasprotna pola ali se dopolnjujeta in smo lahko za neko 

dejavnost hkrati notranje in zunanje motivirani. Avtorica navaja, da raziskave in tudi izkušnje 

učiteljev kažejo, da se lahko v eni dejavnosti obe vrsti motivacije povezujeta in hkrati vplivata 

druga na drugo. Delitev na zunanjo in notranjo motivacijo se ji zdi preveč nefleksibilna in ne 

more zajeti vseh ravni in vrst motivacije. Predlaga razlikovanje treh stvari pri proučevanju in 

spodbujanju motivacije: razlogov za začenjanje določene dejavnosti, odločitve za vlaganje 

časa in napora v dejavnost ter vztrajanja v izpeljavi dejavnosti do konca. 

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

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

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

zunanjo, ampak zunanjo motivacijo razdelita na 4 različne stopnje regulacije – zunanja, 

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

prikazala M. Juriševič (2006, 2012a). Znotraj stopenj regulacije predpostavljata tudi različne 

stopnje samoodločanja – bolj ko se na kontinuumu približujemo integrirani regulaciji in 

nazadnje notranji motivaciji oz. notranji regulaciji, večja je stopnja avtonomije pri 

posamezniku. S tem je tudi vpliv motiviranosti na učenje različen na posameznih stopnjah. Še 

vedno je učenje v okviru zunanje motivacije instrumentalno pogojeno (na osnovi zunanjih 

motivacijskih spodbud), razlika je ta, da učenec na posamezni stopnji drugače doživlja 

zunanjo motivacijsko spodbudo in posledično uravnava svoje učenje. Preko omenjenega 

kontinuuma si lahko bolje predstavljamo in razumemo pot od nemotiviranega učenca preko 

zunanje motiviranega in končno do notranje motiviranega učenca. Avtorja namreč menita, da 

se s koncem obdobja otroštva zmanjša tudi število dejavnosti, ki so za človeka notranje 

motivirajoče. Vedno več je zunanjih spodbud za učenje, s katerimi želijo učitelji angažirati 
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učence za učenje. Avtorja izpostavita, da je teorija samoodločanja direktno uporabna v 

pedagoški praksi, saj lahko učence, če poznamo pedagoške pristope in prepoznamo njihovo 

stopnjo motiviranosti, ustrezno spodbudimo k čim bolj integriranemu stilu uravnavanja učenja 

na katerikoli točki predstavljenega kontinuuma (Ryan in Deci, 2000).  

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

dejavnosti celostno zunanje motiviran, na koncu učne dejavnosti postane popolnoma 

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

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

M. Juriševič (2006) navaja ugotovitve različnih avtorjev, ki pravijo, da so globinske učne 

strategije povezane z notranjo motivacijo, površinske strategije učenja pa z zunanjo 

motivacijo. Bolj motivirani učenci namreč v učnih situacijah uporabljajo višje in 

kompleksnejše spoznavne procese, posledično se v primerjavi z manj motiviranimi učenci 

tudi več in bolj kakovostno naučijo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

Večina avtorjev se strinja, da morajo učitelji spodbujati in vzgajati notranjo motivacijo, 

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

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

1.2.1.3 Motivacijski vzorci 

Učenci med šolanjem pridobivajo različne učne izkušnje, na podlagi katerih postopoma 

oblikujejo svojo motivacijsko strukturo. To strukturo najprej tvorijo posamezne sestavine 

motivacije: »cilji, interesi, vrednote, samopodoba, atribucije, zunanje spodbude ali zaznave 

težavnosti učenja« (Juriševič, 2012a, str. 17), nato pa se te sestavine začno integrirati med 

seboj v latentnem prostoru in oblikujejo specifične motivacijske naravnanosti. Vsak učenec 

razvije motivacijske naravnanosti, vendar v različnih intenzitetah, le-te pa se združijo v 

specifične splete oziroma motivacijske vzorce. Motivacijski vzorec učenca vpliva na njegovo 

učno vedenje in posredno pripomore k njegovi učni uspešnosti (Juriševič, 2012a). 

M. Juriševič (2006) predpostavlja, da se motivacijski vzorci učencev bolj oblikujejo na 

podlagi drugih dejavnikov, ki tvorijo dejanski učni kontekst in sooblikujejo motivacijske 

usmerjenosti učencev (kot so na primer osebnostne lastnosti učencev ali pa vpliv družinskega, 

šolskega ter širšega družbenega okolja), kakor na podlagi sposobnosti med šolanjem. 

Doživljanje sebe v učnem kontekstu in raven učne motivacije nista nujno pogojena z načinom 

organizacije pouka. V obdobju mladostništva namreč prihaja do sprememb v spoznavnem in 

socialnem razvoju, ki lahko neodvisno od učnega konteksta delujejo na učenčev odnos do 

učenja in vrednotenje lastnih učnih zmožnosti in uspešnosti. »V zgodnjem mladostništvu 

učenci svoje sposobnosti in učno učinkovitost vse bolj stvarno ocenjujejo in pri tem 

upoštevajo pretekle izkušnje uspeha in neuspeha pri različnih učnih predmetih. Zaznana 

samoučinkovitost pri različnih učnih predmetih postaja vse bolj povezana z vrednotenjem 

dosežka na predmetnem področju. Samoocena učne uspešnosti je vse bolj pogojena s 

primerjavo lastne uspešnosti z uspešnostjo vrstnikov« (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, 

str. 59). Zavedajo se, da vsi učenci v razredu ne morejo biti enako inteligentni, sposobnosti 

začnejo dojemati kot trajne in stabilne zmožnosti posameznika. V zgodnjem mladostništvu 
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začnejo razlikovati med trudom in sposobnostmi – zavedajo se, da če v nalogo vložijo več 

truda kot vrstniki in so kljub temu manj uspešni, to pomeni, da imajo nižje sposobnosti. Zato 

trud in napor, ki sta vložena v nalogo, postajata manj cenjena. Prav tako s starostjo učencev 

upada tudi vrednost, ki jo učenci pripisujejo uspehu pri posameznih učnih predmetih. Ob tem 

se moramo zavedati, da je mladostništvo tudi obdobje, ko se motivacija za učenje zniža zaradi 

usmerjanja zanimanja v obšolske dejavnosti (npr. druženje z vrstniki, romantične zveze, 

hobiji, glasba ipd.) (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

1.2.1.4 Spodbujanje učne motivacije 

Motivacija vpliva na sodelovanje pri učnih nalogah, le-to pa nadalje poveča interes in 

motivacijo. Oboje motivacija in sodelovanje pri učnih nalogah vplivata na nadaljnje učenje. 

Ne glede na druge dejavnike, učenec lahko vlaga v učenje ali pa ga opusti – odvisno od 

njegovega interesa do vsebin predmeta (Singh idr., 2002). 

Brophy (1999) raziskuje področje motivacije v povezavi z učenjem. Meni, da je motivacijo 

mogoče spodbuditi z izpolnitvijo dveh pogojev: potrebno je optimalno ujemanje učne 

situacije in učenčevih lastnosti ter ujemanje učnih vsebin in učnih metod, ki so za učenca 

smiselne in primerne. Avtor pojasnjuje, da bodo učenci motivirani za učenje v učnih 

situacijah, ki jim bodo blizu (se pravi, ki jih bodo že poznali in jim bodo zanimive), nadalje 

ob pomoči učitelja – na območju bližnjega kognitivnega in motivacijskega razvoja bodo učne 

situacije zaznali kot privlačne, začeli jih bodo pozitivno vrednotiti in ceniti (Brophy, 1999). 

Nekateri avtorji menijo, da se za povečanje motiviranosti učencev ne sme posluževati le 

zunanjega nagrajevanja, ampak jim je potrebno približati vsebine, jih osmisliti. Pomembno je, 

da učenci v učnem procesu doživijo občutek samostojnosti, ki nastopi, ko učenec začuti, da 

pobuda prihaja iz njega in da jo tudi sam regulira. Zadovoljevanje učenčevih potreb po 

kompetentnosti, samostojnosti in po povezanosti z drugimi v šoli pripomore k višji notranji 

naravnanosti učencev ter vpliva tudi na učinkovitost ponotranjenja in integracije zunanje 

motivacije ter na stopnjo sodelovanja med učenci in miselno angažiranost učencev med 

učenjem. Pri spodbujanju učne motivacije je pomembno, da učencem učenje in znanje 

dejansko postaneta vrednoti – da učenja ne povezujejo zgolj z zabavo in priložnostjo za 

socialne stike (Juriševič, 2014). 

M. Juriševič (2014) glede na priporočila nekaterih tujih avtorjev navede osem ravnanj za 

spodbujanje pristopa, ki temelji na podpiranju učenčeve samostojnosti, in sicer: 1) 

omogočanje izbire; 2) spodbujanje eksperimentiranja in dajanja pobud; 3) spodbujanje za 

spoprijemanje z izzivi, raziskovanje novih idej, vztrajnost pri zahtevnih nalogah; 4) 

omogočanje izzivov ustreznih težavnosti; 5) dajanje povratnih informacij brez vrednostnih 

ocen o učenčevi osebnosti; 6) smiselno utemeljevanje pričakovanega vedenja oz. želenih 

ravnanj; 7) sprejemanje čustev; 8) spodbujanje sodelovalnega učenja. Raziskava (Alexander, 

Johnson in Kelley, 2012) pojasnjuje, kako pomembno je ustvariti spodbudno okolje za otroke 

že v zgodnjem otroštvu; predlaga, da naj bi starši z občutkom odgovarjali na otrokova 

vprašanja v povezavi z naravoslovjem, kar bi še povečalo njihovo zanimanje, ki bi se 

ohranjalo skozi nadaljnje izobraževanje. 



Gorjan, D. (2016). Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija 

(Magistrsko delo). Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

 

16 

 

1.2.1.5 Motivacija in učna uspešnost 

Ugotovljeno je bilo, da je motivacija povezana z dosežki in z učno uspešnostjo. Ko je učenje 

samostojno in pod vplivom notranje motivacije, je najverjetneje, da pride do pozitivnih 

kognitivnih rezultatov (Singh idr., 2002). 

Veliko raziskovalcev poroča o pomembnih, a nizkih do srednje visokih korelacijah med 

motivacijo in šolskimi ocenami oziroma šolskim uspehom. Kljub temu pa je motivacija 

ključna, saj se brez nje učenje sploh ne more zgoditi (Juriševič, 2006). V raziskavi (Glynn, 

Taasoobshirazi in Brickman, 2007) je motivacija študentov za učenje naravoslovja imela zelo 

močan vpliv na njihovo uspešnost pri naravoslovju. Njihova motivacija pa je bila pod 

vplivom njihovega prepričanja o pomembnosti naravoslovja za njihove kariere; to prepričanje 

je bilo močnejše pri ženskah kot pri moških. Kljub temu je mnogo študentov navedlo, da so za 

učenje naravoslovja v večji meri motivirani zaradi pomembnosti za razumevanje življenja in 

narave, kot pa uporabnosti v njihovi karieri (Glynn idr., 2007). Tudi v kasnejši raziskavi 

(Glynn, Brickman, Armstrong in Taasoobshirazi, 2011) so ugotovili, da motivacijske 

komponente igrajo pomembno vlogo v dosežkih študentov pri naravoslovju. Pri tem so 

rezultati pokazali, da fantje izkazujejo več samoučinkovitosti v primerjavi z dekleti, dekleta 

pa več samoodločnosti v primerjavi s fanti. Pri naravoslovcih so bile vse komponente 

motivacije v primerjavi z nenaravoslovci izražene v večji meri. Avtorji poudarjajo 

pomembnost naravoslovne pismenosti tako za naravoslovce kot za nenaravoslovce (Glynn 

idr., 2011). 

Motivacija po eni strani neodvisno od učnih strategij neposredno vpliva na kognitivne 

procese, ki potekajo med učenjem, in sproža določena čustvena stanja, ki prek 

nevrofizioloških reakcij v možganih prav tako neposredno vplivajo na procesiranje 

informacij, po drugi strani pa se glede na naravo konkretne učne situacije oziroma konteksta 

povezuje tudi z učnimi strategijami (Juriševič, 2006). Torej je učna motivacija pomembna 

mediatorska spremenljivka, ki na učno uspešnost deluje prek različnih kvantitativnih in 

kvalitativnih kazalnikov učnega procesa ter tudi v povezavi z nekaterimi drugimi učenčevimi 

osebnostnimi in demografskimi značilnostmi, kot so anksioznost, potrebe, sposobnosti, 

nacionalnost idr. (Juriševič, 2006). 

Raziskovalci menijo, da je motivacija v tesni zvezi s kognitivnimi in z metakognitivnimi 

procesi, ki sodelujejo v učenju. Povezana je namreč s skladiščenjem, prepoznavanjem in 

priklicem informacij v dolgoročnem spominu, spodbuja k višjim oblikam učenja in s tem h 

kakovostnejšemu znanju. Predvsem se izraža v odnosu učencev do učenja ter v različnosti 

pristopov učencev k učenju (Juriševič, 2014). V okviru magistrskega dela se bomo poleg 

motivacije dotaknili tudi področja kognitivnih stilov oz. stilov spoznavanja. 

Motivacijsko dogajanje redno spremljajo ustrezna čustva; pojavljanje potrebe namrečobičajno 

doživljamo z občutji čustvene napetosti in nezadovoljstva, motivacijsko dejavnost in 

zadovoljevanje potreb pa s pozitivnimi čustvi ugodja, sprostitve in zadoščenja. Pomembno je, 

kako čustveno doživljamo cilje in objekte motivacije, saj jim le-to daje emocionalni predznak, 

ki je pozitiven, če gre za pozitivne cilje, ali negativen, če gre za negativne. Motivacijsko 

dejavnost pa podobno spremljajo tudi naše kognicije. Šele ko zaznamo potrebo, le-ta začne 
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delovati. Brez kognicij ne bi mogli iskati in zaznavati motivacijskih ciljev in usmerjati naše 

motivacijske dejavnosti. Motivacijski in emocionalni procesi spodbujajo, energizirajo in 

usmerjajo naše obnašanje, toda na način, ki ga uravnavajo in vodijo naša spoznanja – naše 

zaznave, izkušnje in misli (Musek, 2005). »Brez kognicije bi bili slepi, a brez emocij in 

motivacije bi bili hromi« (Musek, 2005, str. 44). 

1.2.2 Kognitivni stili  

Učitelj lahko opazi, da razlike med učenci niso povezane le z ravnjo umskih sposobnostih, 

ampak se pojavljajo razlike v tem, v kakšnih okoliščinah kdo bolje deluje, čemu daje 

prednost, npr: nekdo potrebuje sistematično prikazane informacije in se uči postopno, drugi 

ima bolj celosten pristop; nekdo pri reševanju problemov po vrsti preverja hipoteze, drugi se 

jih loteva na intuitiven način ipd. Gre za kvalitativne razlike med posamezniki, ki jih 

predstavljamo s stili zaznavanja, spoznavanja in učenja (Marentič Požarnik, 2003).  

Na podlagi številnih raziskav je nastalo veliko število različnih klasifikacij. S terminom stil 

spoznavanja »označujemo razmeroma dosledne in trajne posebnosti posameznika v tem, kako 

sprejema, ohranja, predeluje in organizira informacije ter na njihovi osnovi rešuje probleme« 

(Marentič Požarnik, 2003, str. 152). Koncept kognitivnega stila se nanaša na ponavljajoče se 

vzorce zaznavanja in intelektualnih aktivnosti oziroma je to posameznikov prednostni pristop 

k organizaciji in predstavljanju informacij (Armstrong, Peterson in Rayner, 2012; Zeyer in 

Wolf, 2010). 

S poznavanjem različnih stilov spoznavanja jih lahko učitelj pri učencih prepozna in upošteva, 

kar lahko bistveno prispeva k izboljšanju učenja in poučevanja učencev. Seveda ne more 

podrobno poznati vseh stilov, je pa pomembno, da pozna svoj lasten stil in je občutljiv na 

razlike med učenci (Marentič Požarnik, 2003). 

Do razvoja boljših medosebnih odnosov, doseganja zastavljenih ciljev v večji meri ter 

boljšega vrednotenja dosežkov in sposobnosti učencev s strani učitelja pride v okolju, kjer 

imajo učitelj in učenci enak stil. Vsekakor ne moremo pričakovati, da bi oblikovali skupine 

učiteljev in učencev z enakimi stili. V procesu učenja je dobro, da se soočamo z izzivi, npr. 

srečanje z drugačnim stilom – takšna neskladja so nujna sestavina uspešnega učenja (Marentič 

Požarnik, 2003). 

Izmed različnih klasifikacij kognitivnih stilov se bomo osredotočili na kognitivna stila 

sistematičnosti in empatičnosti. Pri tem velja omeniti, da raziskovalci niso enotni glede 

uvrščanja empatičnosti in sistematičnosti med kognitivne stile. Večina konceptov namreč 

predstavlja kognitivne stile v dimenzijah, navadno na kontinuumu med dvema skrajnima 

stališčema (Zeyer in Wolf, 2010). Na primer najbolj znan kognitivni stil je imenovan 

odvisnost - neodvisnost od polja (Zeyer in Wolf, 2010), ki se nanaša na analitično-globalno 

dimenzijo procesiranja informacij. Osebe, odvisne od polja, reagirajo na situacije kot celoto, 

ne da bi jo analizirale, medtem ko osebe, neodvisne od polja, ohranijo različne dele situacije 

ločene enega od drugega in ignorirajo tiste dele, ki niso relevantni za njihove namene, aktivno 

reorganizirajo informacije glede na zahteve situacije in jih strukturirajo, kadar je to potrebno. 

Torej bo posameznik, neodvisen od polja, bolj analitičen, posameznik, odvisen od polja, pa 

bolj občutljiv na socialne odnose (Peklaj, 1992). Nadalje pri utemeljitvi empatičnosti in 
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sistematičnosti lahko vidimo podobnost med značilnostmi kognitivnega stila odvisnost - 

neodvisnost od polja in kognitivnega stila sistematičnosti in empatičnosti. Tudi nekateri 

raziskovalci so nakazali podobnost v kognitivnih stilih neodvisnosti od polja in 

sistematičnosti (Zeyer in Wolf, 2010). 

Raziskovalci so izpostavili tudi strukturno razliko med kognitivnimi stili ter sistematičnostjo 

in empatičnostjo – menijo, da so kognitivni stili običajno bipolarni konstrukti, medtem ko 

sistematičnost in empatičnost nista bipolarna, ampak unipolarna konstrukta, in zato prej 

spominjata na sposobnosti. Sistematičnost je sposobnost razumeti in napovedati naravne 

zakonitosti, empatičnost pa je sposobnost razumeti in napovedati socialni svet. Dejansko se 

smatra obe sposobnosti skoraj neodvisno in obstajajo vse kombinacije: visoka/nizka 

empatičnost ter visoka/nizka sistematičnost. Zato so nekateri avtorji raje zamenjali izraz 

kognitivni stil z izrazom možganski tip (Zeyer in Wolf, 2010). Kljub temu bosta izraza 

empatičnost in sistematičnost znotraj magistrskega dela obravnavana kot kognitivna stila. 

1.2.2.1 Opredelitev empatičnega in sistematičnega kognitivnega stila 

E-S Teorija (Teorija empatičnosti in sistematičnosti) je bila razvita na podlagi raziskav s 

področja avtizma, pri katerih so raziskovali psihološke razlike med spoloma. Raziskovalci 

pojasnjujejo, da sta klasični avtizem in Aspergerjev sindrom najočitnejši podskupini 

določenih motenj avtističnega spektra in oba prizadeneta moške pogosteje kot ženske. Zato 

domnevajo, da razumevanje razlik med spoloma v splošni populaciji lahko pripomore k 

razumevanju motenj avtističnega spektra (Baron-Cohen, Knickmeyer in Belmonte, 2005). 

Empatičnost je zmožnost prepoznavanja in zaznavanja duševnega stanja, je torej pogoj za 

prepoznavanje duševnega stanja druge osebe in za odzivanje na situacijo z razponom 

ustreznih čustev. Empatičnost ima zato tako kognitivne kot čustvene komponente. Kognitivna 

komponenta vključuje razumevanje misli in čustev druge osebe in je imenovana tudi uporaba 

teorije uma. Emocionalna komponenta empatičnosti vključuje čustvene odzive, ki nastanejo 

kot posledica razumevanja čustvenega stanja drugega posameznika (Zeyer in Wolf, 2010). 

Sistematičnost opisuje zmožnost zaznavanja »fizikalnih stvari« in razumevanja teh stvari z 

vidika sistema, za kar potrebujemo sposobnost prepoznavanja lokalnih podrobnosti in 

njihovih interakcij. Zato je definirana kot pogon za analizo pravil, na katerih temelji sistem, 

da bi napovedali njegovo vedenje. Sistem v tem kontekstu razumemo kot objekt, ki prikazuje 

tridelno strukturo: to je vedno mogoče analizirati v smislu tako imenovanih vhod-operacija-

izhod vzorcev, kjer so vhodi začetna stanja sistema, izhodi so poznejša stanja sistema in 

operacije so ukrepi, ki pretvarjajo vhodna stanja v izhodna. Tako na splošno opredeljene 

sisteme lahko najdemo na različnih področjih: tehničnih (stroji in orodja); naravnih (vreme); 

abstraktnih (matematika); socialnih (politični sistem); prostorskih (branje zemljevidov); 

organizacijskih (taksonomija) ipd (Zeyer in Wolf, 2010). 

Smatra se, da vsako človeško bitje razpolaga z obema psihološkima dimenzijama, 

empatičnostjo in sistematičnostjo, a običajno na drugačni ravni. Eni posamezniki so bolj 

sistematični (S > E), drugi bolj empatični (E > S). Nekateri izkazujejo uravnotežen tip (E = S) 

teh dveh dimenzij. Razmerje E in S imenujejo možganski tip posameznika, celoten koncept pa 

E-S model (Zeyer in Wolf, 2010). 
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1.2.2.2 Kognitivni stili in učna uspešnost 

B. Marentič Požarnik (2003) navaja ugotovitve nekaterih raziskav, ki kažejo, da stili vplivajo 

na učno uspešnost v kombinaciji s količino in kakovostjo prejšnjega znanja in ne v izolaciji. 

Rezultati študije kažejo, da ima kognitivni stil posameznika posreden vpliv na dosežke preko 

učnih pristopov. Nekateri avtorji trdijo, da sta kognitivni stil in učni pristop z razvojnega 

vidikav dinamični interakciji; stil delno vpliva na učni pristop in učni pristop določa učni izid, 

ki sčasoma lahko spremeni stil. Nasprotno pa drugi avtorji poudarjajo stabilnost kognitivnega 

stila, vendar priznavajo, da posameznik lahko sprejme več različnih strategij učenja in 

reševanja problemov kot odgovor na zahteve okolja. Ugotovili so torej, da naj bi bili učni 

pristopi dober napovedovalec učne uspešnosti, medtem ko imajo kognitivni stili in motivi le 

posreden vpliv na dosežke (Diseth in Martinsen, 2003).  

Rezultati starejše slovenske raziskave kažejo konsistentno povezanost med kognitivnim 

stilom neodvisnost od polja in uspešnostjo na matematičnem področju. Učenci, neodvisni od 

polja, so dosegli boljše rezultate v primerjavi z učenci, odvisnimi od polja. Avtorica navaja 

tudi ugotovitve tujih raziskav, kjer so pri matematiki prav tako dosegli boljše rezultate učenci, 

neodvisni od polja. Rezultate razlaga s trditvijo, da se pri testih, ki se uporabljajo za merjenje 

odvisnosti - neodvisnosti od polja, izražajo sposobnosti, ki so potrebne za doseganje dobrih 

rezultatov pri matematiki, to so sposobnost analiziranja situacije ter sposobnost razvijanja in 

uporabe strategij za organiziranje in integriranje informacij (Peklaj, 1992). Znanje matematike 

je uporabno pri naravoslovju, zato lahko opazimo povezanost izraženosti sistematičnega 

kognitivnega stila in učne uspešnosti pri naravoslovju. Odkrili so, da so bili učenci, ki so imeli 

bolj izražen sistematični kognitivni stil, pri naravoslovju bolj uspešni (Zeyer in Wolf, 2010). 

1.2.3 Spol 

1.2.3.1 Motivacija in razlike med spoloma 

Še vedno obstajajo stereotipna prepričanja, da so nekatere naravoslovne vsebine bolj »za 

fante« (npr. fizikalne vsebine) in obratno druge »bolj za dekleta« (npr. biološke vsebine) 

(Brotman in Moore, 2008). V različnih raziskavah so raziskovalci ugotavljali, ali obstajajo 

razlike med spoloma v zanimanju za naravoslovje (Britner, 2008; Devetak, 2012; Gorjan, 

2015). Nekateri so razlike odkrili in jih razlagali s tem, da naravoslovje bolj pritegne fante, 

dekletom pa se zdijo vsebine dolgočasne (Devetak, 2012). S. Britner (2008) ugotavlja, da se 

razlike med spoloma postopoma zmanjšujejo ter so različne glede na naravoslovna področja 

kemije, biologije, fizike. Razlike med spoloma se pojavljajo predvsem pri fizikalnih vsebinah, 

in sicer v povezavi s samoučinkovitostjo učencev. V okviru diplomskega dela (Gorjan, 2015) 

je bilo ugotovljeno, da se fantje, v primerjavi z dekleti, v povprečju bolj zanimajo za 

naravoslovne teme. Zanimiva pa je bila ugotovitev, da so dekleta, v primerjavi s fanti, kljub 

slabši motiviranosti za učenje naravoslovja, pri naravoslovju uspešnejša (Gorjan, 2015). 

Nekatere raziskave (Bryan, Glynn in Kittleson, 2011; Glynn idr., 2007; Zeyer, 2010; Zeyer in 

Wolf, 2010; Zeyer, Bolsterli, Brovelli in Odermatt, 2012; Zeyer idr., 2013) pa so pokazale, da 

ni statistično pomembnih razlik med spoloma v stopnji motiviranosti učencev za učenje 

naravoslovja, z izjemo raziskave (Bryan idr., 2011) med 14–16 let starimi učenci, ki je 

pokazala, da so med učenci, ki si ne želijo nadaljevati študija na univerzi, fantje izkazovali 
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bistveno višjo stopnjo notranje motivacije za naravoslovje v primerjavi z dekleti. Podobno 

navajajo Glynn idr. (2007), da so v mnogih preteklih študijah, kjer so bili vključeni študenti 

naravoslovnih smeri, rezultati pričali o večji splošni motiviranosti za učenje naravoslovja pri 

fantih kot pri dekletih. Zanimivo med študenti nenaravoslovnih smeri ni bilo razlik med 

spoloma v njihovi motivaciji za učenje naravoslovja (Glynn idr., 2007). Kljub temu pa je 

velikost tega učinka majhna. Raziskovalci razmišljajo, da se razlike med spoloma v 

motiviranosti za učenje naravoslovja pojavljajo bolj zaradi vpliva socialnega okolja (starši, 

vrstniki, učitelji, mediji) kot zaradi »naravnih ali prirojenih razlik« (Bryan idr., 2011). 

1.2.3.2 Kognitivni stil in razlike med spoloma 

Čeprav se moški in ženske ne razlikujejo v splošni inteligentnosti, specifične kognitivne 

naloge razkrivajo razlike med spoloma. Razlike v prid moških se pojavljajo pri nalogah, ki 

vključujejo prostorsko orientacijo, inženirske in fizikalne probleme; medtem ko se ženske 

bolje odrežejo pri testih prepoznavanja emocij, socialne občutljivosti, verbalne govorne 

spretnosti. Lahko opazimo, da se tudi v otroštvu fantje raje poslužujejo igrač tehnične narave, 

deklice pa se raje igrajo z lutkami in v povprečju začnejo prej govoriti v primerjavi s fanti. 

Ugotovitve raziskav pri otrocih kažejo, da se pojavljajo razlike med spoloma pri izbiri želenih 

igrač, ki deloma izhajajo iz prirojenih bioloških razlik. Novorojenčkom so pokazali 

mehanično igračo ter obraz izbrane osebe; dojenčki so raje gledali predmet, dojenčice pa so 

več časa opazovale obraz osebe. Glede na Teorijo empatičnosti in sistematičnosti omenjene 

razlike med spoloma odsevajo večjo sistematičnost pri moških in večjo empatičnost pri 

ženskah (Baron-Cohen idr., 2005). 

Raziskovalci so odkrili, da imajo v povprečju dekleta bolj izražen empatični kognitivni stil,  

fantje pa sistematični (Zeyer in Wolf, 2010). Tudi Wakabayashi idr. (2006) so pri raziskavi, 

sicer s skrajšanima verzijama vprašalnikov SQ in EQ, prišli do podobnih ugotovitev, kot 

predvideva Teorija E-S: študentke so imele bolj izražen empatični, študenti pa so imeli 

bistveno bolj izražen sistematični kognitivni stil. Študenti družboslovnih ved so imeli bolj 

izražen empatični, študenti naravoslovnih ved pa sistematični kognitivni stil (Wakabayashi 

idr., 2006). O takih rezultatih priča tudi študija, izvedena med belgijskimi študenti 

naravoslovja in humanistike (Focquaert, Steven, Wolford, Colden in Gazzaniga, 2007). Za 

zahtevnejše naravoslovne študijske smeri (npr. fizika ipd.) se v večji meri odločajo fantje, 

spol ima le posredni vpliv na motivacijo za naravoslovje, razlog pa je v tem, da so v 

povprečju fantje bolj nagnjeni k večji sistematičnosti, dekleta pa k večji empatičnosti (Zeyer, 

2014). 

Zeyer idr. (2012) so odkrili visok vpliv sistematičnosti na motivacijo za učenje naravoslovja. 

Bolj ima nekdo izražen sistematični kognitivni stil, večji sta njegovi notranja in zunanja 

motivacija, učenje naravoslovja je bolj relevantno njegovim osebnim ciljem, večja je njegova 

samozavest pri učenju naravoslovja in nižja je stopnja anksioznosti pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja naravoslovja. Vpliva empatičnosti na motivacijo za učenje naravoslovja 

niso odkrili (Zeyer idr., 2012). 

Kognitivni stil posameznika je torej v primerjavi s spolom boljši napovedovalec za to, ali se 

bo posameznik odločil za naravoslovje ali družboslovje. Učenci, ki imajo prevladujoč 
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sistematični kognitivni stil, se bolj zanimajo za naravoslovne vsebine, tisti, ki imajo 

prevladujoč empatični kognitivni stil, manj. Vendar ni nujno, da je tako. Lahko so oboji 

uspešni pri naravoslovju, saj je to odvisno tudi od drugih dejavnikov (Zeyer, 2010). 

Kasneje so v mednarodni raziskavi Zeyer idr. (2013) prišli do ugotovitev, da bolj kot je pri 

učencu izražen sistematični kognitivni stil, večja je njegova motivacija za učenje 

naravoslovja. Za empatični kognitivni stil niso odkrili vpliva na motiviranost učencev za 

učenje naravoslovja. Zeyer idr. (2013) glede spola menijo, da ima le posreden vpliv na 

motivacijo za učenje naravoslovja. Če ima učenec prevladujoč sistematični kognitivni stil, bo 

pokazal večjo motiviranost za učenje naravoslovja, skoraj neodvisno od spola. Odkar je 

znano, da so moški bolj nagnjeni k temu, da imajo bolj izražen sistematični kognitivni stil v 

primerjavi z ženskami, velja splošno prepričanje, da so tudi bolj zainteresirani za učenje 

naravoslovja. Vendar omenjena raziskava kaže, da to ni vedno tako. Če ima moški manj 

izražen sistematični kognitivni stil, se bo kljub spolu manj zanimal za naravoslovje, in obratno 

(Zeyer idr., 2013). Do takih spoznanj so prišli tudi v drugih podobnih raziskavah (Billington, 

Baron-Cohen in Wheelwright, 2007; Focquaert idr., 2007; Zeyer idr., 2012; Zeyer, 2014). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Ugotovitve raziskav doma in po svetu kažejo, da motiviranost učencev za učenje 

naravoslovnih vsebin postopoma upada skozi izobraževalno vertikalo (Juriševič, 2014). 

Empirične raziskave razkrivajo veliko različnih dejavnikov, ki prispevajo k upadu 

motiviranosti za učenje naravoslovnih vsebin v šolah. Ugotovitve se osredotočajo na zunanje 

dejavnike učne uspešnosti, le manjšina študij skuša raziskati notranje dejavnike, ki bi lahko 

vplivali na motivacijo za učenje naravoslovja. Za boljše razumevanje motivacije za učenje 

naravoslovja so raziskovalci pod drobnogled vzeli še kognitivne stile posameznikov (Zeyer 

idr., 2013). 

Na podlagi raziskav, omenjenih v teoretičnem delu, ki podajajo različne ugotovitve glede 

razlik med spoloma, bi bilo smiselno ugotoviti, kakšen kognitivni stil prevladuje pri dijakih – 

sistematični ali empatični – ter ali je kognitivni stil bolj neposredno povezan z motivacijo za 

učenje kemije kot spol. Diplomska raziskava (Gorjan, 2015) je pri dijakih pokazala razlike 

med spoloma v njihovi motiviranosti za učenje naravoslovja, zato je zanimivo raziskati tudi 

kognitivne stile dijakov v povezavi z njihovo motivacijo za učenje kemije in ugotoviti, ali je 

kognitivni stil, v primerjavi s spolom, v bolj neposrednem odnosu z motivacijo za učenje 

kemije. 

Pomembno se zdi raziskati področje motivacije, usmerjeno v področje kemije, saj gre za 

predmet, ki zahteva razumevanje in znanje abstraktnih pojmov. Dobljeni rezultati s področja 

kognitivnih stilov nam bodo razširili pogled na področje motivacije v povezavi z učenjem 

kemije. Pri kemiji se obravnava tri ravni kemijskih pojmov, pri katerih abstraktnost narašča 

od makroskopske ravni prek submikroskopske do simbolne. M. Juriševič idr. (2008) so na 

podlagi raziskave med študenti odkrili, da jim stopnja notranje motiviranosti močno upada z 

naraščanjem abstraktnosti učnih vsebin. Študentje so bili najmanj motivirani pri učenju 

konceptov na simbolni ravni. Devetak (2012) na podlagi raziskav ugotavlja, da imajo učenci 

izmed treh ravni kemijskih pojmov najraje makroskopsko raven. Smiselno je raziskati, v 

kolikšni meri so dijaki motivirani za učenje posameznih ravni kemijskih pojmov ter ali je to 

tudi povezano s kognitivnim stilom dijakov. 

Namen magistrskega dela je torej razložiti odnos med motiviranostjo dijakov za učenje 

kemije, njihovim izraženim kognitivnim stilom ter njihovo učno uspešnostjo pri kemiji. 

Ugotovitve raziskave, izvedene med dijaki, omogočajo učiteljem, da spoznanja prenesejo tako 

v osnovnošolsko kot v srednješolsko prakso. Učenci so v tem obdobju ravno v fazi iskanja 

identitete in se odločajo glede nadaljnjega izobraževanja oz. izbire poklicne poti. S tem, da 

učitelj zna prepoznati kognitivni stil učenca in njegovo motiviranost za določeno področje, ga 

pri pouku lahko ustrezneje spodbuja in tako lahko vpliva na učenčevo odločitev za nadaljnjo 

izobraževalno/poklicno pot. 
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2.1.1 Cilji raziskave 

Z magistrskim delom nameravam ugotoviti: 

 v kolikšni meri so dijaki motivirani za učenje kemije; 

 ali so dijaki bolj motivirani za učenje kemijskih pojmov na makroskopski, 

submikroskopski ali simbolni ravni; 

 kakšen kognitivni stil prevladuje med dijaki; 

 povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje kemije, kognitivnim stilom 

dijakov, učnim uspehom dijakov pri kemiji ter motiviranostjo dijakov za učenje 

posameznih ravni kemijskih pojmov; 

 razlike med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje kemije, v motiviranosti 

dijakov za učenje posameznih ravni kemijskih pojmov, v učnem uspehu dijakov pri 

kemiji ter v kognitivnih stilih dijakov. 

2.1.2 Raziskovalna vprašanja 

1. V kolikšni meri so dijaki motivirani za učenje kemije? 

2. V kolikšni meri so dijaki motivirani za učenje kemijskih pojmov na makroskopski, 

submikroskopski in simbolni ravni? 

3. Kakšen kognitivni stil prevladuje med dijaki, sistematični ali empatični? 

4. Kakšna je povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje kemije in kognitivnim stilom 

dijakov? 

5. Kakšna je povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje kemije in njihovim učnim 

uspehom pri kemiji? 

6. Kakšna je povezanost med kognitivnim stilom dijakov in njihovim učnim uspehom pri 

kemiji? 

7. Kakšna je povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje posameznih ravni kemijskih 

pojmov in njihovim prevladujočim kognitivnim stilom? 

8. Kakšne razlike se pojavljajo med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje kemije? 

9. Kakšne razlike se pojavljajo med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje posameznih 

ravni kemijskih pojmov? 

10. Kakšne razlike se pojavljajo med spoloma v učnem uspehu dijakov pri kemiji? 

11. Kakšne razlike se pojavljajo med spoloma v kognitivnih stilih dijakov? 
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2.2 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabljena je bila deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda empiričnega 

pedagoškega raziskovanja s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Podatki so bili v okviru 

mednarodne raziskave (Zeyer idr., 2013) zbrani na štirih slovenskih gimnazijah. Točni 

podatki o sodelujočih gimnazijah so shranjeni v arhivu magistrskega dela. 

2.2.1 Vzorec 

Vzorec je namenski, v raziskavo je bilo vključenih 518 dijakov 2. in 3. letnika štirih gimnazij 

v Sloveniji, od tega 355 deklet in 155 fantov (8 jih spola v vprašalniku ni označilo), ki so v 

povprečju stari 16,2 let. V preteklem šolskem letu so ti dijaki v povprečju dosegli dober do 

prav dober splošni učni uspeh (M = 3,50; SD = 0,87). Naravoslovne predmete so prav tako 

imeli zaključene z dobrimi do prav dobrimi ocenami, in sicer kemija (M = 3,75; SD = 0,98), 

biologija (M = 3,54; SD = 1,115) in fizika (M = 3,20; SD = 1,014). Pri kemiji in biologiji so v 

povprečju dosegali boljši uspeh v primerjavi s fiziko in v primerjavi s splošnim učnim 

uspehom. 

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

gimnazija f f % 

1 182 35,1 

2 159 30,7 

3 121 23,4 

4 56 10,8 

skupaj 518 100 

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

letnik f f % 

2. 331 63,9 

3. 185 35,7 

skupaj 516 99,6 

Opomba: 2 manjkajoča odgovora 

Tabela 3: Porazdelitev dijakov, vključenih v raziskavo, po spolu 

spol f f % 

fantje 155 29,9 

dekleta 355 68,5 

skupaj 510 98,5 

Opomba: 8 manjkajočih odgovorov 
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Tabela 4: Prikaz povprečne starosti dijakov v času raziskave ter njihovega splošnega uspeha 

in končnih ocen pri naravoslovnih predmetih v preteklem šolskem letu 

 N M Mo SD 

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

splošni uspeh (5 – odlično; 

1 – nezadostno) 

511 3,50 3,00 0,872 

končna ocena pri predmetu 

kemije (5 – odlično; 

1 – nezadostno) 

516 3,75 4,00 0,989 

končna ocena pri predmetu 

biologije (5 – odlično; 

1 – nezadostno) 

516 3,54 4,00 1,115 

končna ocena pri predmetu fizike 

(5 – odlično; 

1 – nezadostno) 

516 3,20 3,00 1,014 

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

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

2.2.2 Inštrument 

a) Vprašalnik notranje motivacije za učenje kemije (MV) – (Intrinsic Motivation for 

Learning Science – IMLS) 

Vprašalnik notranje motivacije za učenje kemije je prirejen po Vprašalniku notranje 

motivacije za učenje naravoslovja (Juriševič idr., 2008).  

Vprašalnik notranje motivacije za učenje kemije zajema 99 postavk, od tega se določene 

trditve navezujejo na kemijo, pri katerih je posebna pozornost namenjena ocenjevanju 

notranje motivacije za učenje kemijskih pojmov na treh nivojih: makroskopski, 

submikroskopski in simbolni, npr. »Kemije se veselim takrat, ko: (1) opazujemo kemijske 

spremembe, (2) se učimo o delcih snovi (atomi, ioni, molekule), (3) spoznavamo in 

zapisujemo kemijske simbole, formule in enačbe reakcij«. Vsebuje pa tudi trditve, povezane z 

učenjem na splošno (npr. »Učenje me veseli«) ter z učenjem biologije (npr. »Mediji 

pritegnejo mojo pozornost, kadar predstavljajo teme, povezane z biologijo«) in fizike (npr. 

»Vztrajen sem pri učenju fizike«). 

Vprašalnik je zaprtega tipa, možni odgovori so podani na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici od 

5 (zelo se strinjam) do 1 (nikakor se ne strinjam). Zadnji dve vprašanji sta odprtega tipa. 

Veljavnost vprašalnika je bila potrjena s faktorsko analizo; Cronbach alfa MV vprašalnika je 

0,78. 

b) Vprašalnika kognitivnih stilov (sistematični in empatični količnik) – (Systemizing 

Quotient (SQ) in Empathy Quotient (EQ)) 

Z vprašalnikoma sistematičnosti (SQ) in empatičnosti (EQ) se meri, ali ima določena oseba 

bolj izražen sistematični ali empatični kognitivni stil (Baron-Cohen, Richler, Bisarya, 

Gurunathan in Wheelwright, 2003; Baron-Cohen in Wheelwright, 2004). Vprašalnika sta bila 
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prirejena za namen mednarodne raziskave (Zeyer idr., 2013), v slovenski jezik pa sta ju 

prevedla M. Juriševič in I. Devetak. 

Vprašalnik sistematičnosti (SQ) zajema 75 postavk, ki vključujejo trditve, kot sta na primer: 

»Če bi imel kakšno zbirko (npr. CD, kovanci, znamke), bi bila zelo urejena,« in »Na blagajni 

v trgovini razvrščam podobne izdelke skupaj v različne vrečke.« 

Vprašalnik empatičnosti (EQ) zajema 40 postavk, ki vključujejo trditve, kot sta na primer: 

»Hitro opazim, da se želi nekdo vključiti v pogovor« ter »Lahko začutim, da motim, tudi če 

mi tega nihče ne reče.« 

Oba vprašalnika sta zaprtega tipa, možni odgovori so podani na 4-stopenjski ocenjevalni 

lestvici od 4 (zelo se strinjam) do 1 (nikakor se ne strinjam). 

Veljavnost in zanesljivost vprašalnikov sta bili potrjeni s faktorsko analizo v okviru 

mednarodne raziskave (Zeyer idr., 2013). 

2.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo skupinsko po standardnih pogojih ob upoštevanju 

etičnih standardov pedagoško-psihološkega raziskovanja. Starši so bili obveščeni o raziskavi 

ter so predhodno podpisali soglasja o sodelovanju njihovega otroka v raziskavi. 

2.2.4 Obdelava podatkov 

Podatki so bili kvantitativno analizirani. Uporabljen je bil statistični program SPSS za izračun 

osnovnih statistik ter za izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta za ugotavljanje 

povezanosti med izbranimi spremenljivkami in t-preizkus za ocenjevanje razlik med 

neodvisnimi vzorci ter za parne primerjave. 
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2.3 REZULTATI 

2.3.1 Motiviranost dijakov za učenje kemije 

V kolikšni meri so dijaki notranje motivirani za učenje kemije, smo ugotovili s pomočjo 

Vprašalnika notranje motivacije za učenje kemije (MV) (Juriševič idr., 2008). Poleg 

motivacije za učenje kemije smo z vprašalnikom tudi preverili, v kolikšni meri so dijaki 

notranje motivirani za učenje na splošno ter za učenje biologije in fizike, kar je seveda 

zanimivo primerjati med seboj. Dijaki so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici označevali 

stopnjo strinjanja s trditvami v vprašalniku od 5 (zelo se strinjam) do 1 (nikakor se ne 

strinjam). Pridobljene podatke smo vnesli v program SPSS in izračunali osnovne statistike, ki 

jih prikazuje tabela 5. 

Tabela 5: Prikaz izražanja notranje motivacije za učenje na splošno ter pri določenih 

naravoslovnih predmetih (kemiji, biologiji in fiziki) 

notranja motivacija 

za učenje 

N M SD 

kemije 450 2,90 0,85 

biologije 485 3,05 0,84 

fizike 480 2,69 0,83 

na splošno 376 2,88 0,68 

Iz tabele 5 je razvidno, da so dijaki v povprečju srednje notranje motivirani za učenje kemije 

(M = 2,90; SD = 0,85). Če to primerjamo z ostalimi povprečnimi vrednostmi v tabeli, lahko 

opazimo, da v primerjavi z notranjo motivacijo za učenje kemije izražajo manj notranje 

motivacije za učenje na splošno (M = 2,88; SD = 0,68), še manj pa za učenje fizike (M = 2,69; 

SD = 0,83). Nasprotno izražajo nekoliko več notranje motivacije za učenje biologije (M = 

3,05; SD = 0,84). Po izračunanih statistikah sodeč so dijaki najbolj notranje motivirani za 

učenje biologije, najmanj pa so notranje motivirani za učenje fizike. 

2.3.2 Motiviranost dijakov za učenje kemije na makroskopski, submikroskopski in 

simbolni ravni 

Kako so dijaki motivirani za učenje kemijskih pojmov na treh ravneh smo prav tako 

ugotavljali s pomočjo Vprašalnika notranje motivacije za učenje kemije (Juriševič idr., 2008). 

Tabela 6 prikazuje osnovne statistike, ki smo jih izračunali na enak način kot v tabeli 5.  

Tabela 6: Prikaz izražanja notranje motivacije za učenje kemijskih pojmov na treh ravneh 

notranja motivacija za 

učenje kemijskih 

pojmov na treh ravneh 

N M SD 

makroskopska 465 3,25 0,78 

submikroskopska 477 2,64 0,83 

simbolna 483 2,57 0,85 

Dijaki so v povprečju srednje motivirani za učenje posameznih ravni kemijskih pojmov, saj se 

srednje vrednosti gibajo med 2,5 in 3,5. Najbolj so motivirani za učenje kemijskih pojmov na 
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makroskopski ravni (M = 3,25; SD = 0,78), za skoraj 20 % manj so motivirani za učenje 

kemijskih pojmov na submikroskopski ravni (M = 2,64; SD = 0,83), najmanj pa so motivirani 

za učenje kemijskih pojmov na simbolni ravni (M = 2,57; SD = 0,85). 

2.3.3 Izraženost sistematičnega in empatičnega kognitivnega stila med dijaki 

Kakšen kognitivni stil prevladuje med dijaki smo ugotavljali z vprašalnikoma sistematičnosti 

(SQ) in empatičnosti (EQ). Količnike smo izračunali tako, da smo trditve ustrezno točkovali 

po ključu za vrednotenje uporabljenih vprašalnikov. Trditve »zelo se strinjam« so bile vredne 

dve točki; »strinjam se« so bile vredne eno točko; »ne strinjam se« in »nikakor se ne 

strinjam« pa so bile vredne nič točk. Nikalne trditve pa smo točkovali ravno obratno, in sicer: 

»zelo se strinjam« in »strinjam se« z nič točkami, »ne strinjam se« z eno točko ter »nikakor se 

ne strinjam« z dvema točkama. Količnik SQ predstavlja seštevek vseh točk pri vprašalniku 

SQ, količnik EQ pa predstavlja seštevek vseh točk pri vprašalniku EQ. Nato smo izračunali t-

preizkus za parne primerjave. 

Tabela 7: Prikaz rezultatov t-preizkusa za parne primerjave 

    t-preizkus 

kognitivni stil N M SD t df p 

sistematični (SQ)  440 0,77 0,21 11,709 439 0,000 

empatični (EQ) 440 0,90 0,23 

Vrednost t-preizkusa za parne primerjave je med meritvama z vprašalnikoma sistematičnosti 

in empatičnosti pokazala statistično pomembne razlike (t = 11,709; g = 439; p = 0,000), in 

sicer je v raziskovalnem vzorcu statistično pomembno izraženo več empatičnosti (M = 0,90; 

SD = 0,23) kot sistematičnosti (M = 0,77; SD = 0,21). 

2.3.4 Povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje kemije in kognitivnim stilom 

dijakov 

Povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje kemije in njihovim kognitivnim stilom je 

bila določena s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta (r). Preverili smo tudi, kako 

je s povezanostjo notranje motivacije za učenje na splošno ter za učenje ostalih naravoslovnih 

predmetov s kognitivnim stilom dijakov. Rezultati so predstavljeni v tabeli 8. 

Tabela 8: Povezanost notranje motiviranosti dijakov za učenje in njihovega kognitivnega stila 

  kognitivni stil 

notranja motivacija za 

učenje 

 empatični sistematični 

kemije r – 0,084 0,222
**

 

biologije r 0,057 0,245
**

 

fizike r – 0,110
*
 0,271

**
 

na splošno r 0,115
*
 0,420

**
 

Opomba: 
*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01 

Iz tabele je razvidno, da je notranja motivacija za učenje kemije z empatičnim kognitivnim 

stilom v negativni, zanemarljivi povezanosti, ki je statistično nepomembna (r = – 0,084; p = 
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0,091), s sistematičnim kognitivnim stilom pa je v pozitivni, šibki in statistično pomembni 

povezanosti (r = 0,222; p = 0,000). 

Notranja motivacija za učenje biologije in empatični kognitivni stil sta v pozitivni, 

zanemarljivi, statistično nepomembni povezanosti (r = 0,057; p = 0,232), notranja motivacija 

za učenje biologije in sistematični kognitivni stil pa sta v pozitivni, šibki povezanosti, ki je 

statistično pomembna (r = 0,245; p = 0,000). 

Statistično pomembna povezanost se pojavlja med notranjo motivacijo za učenje fizike in 

obema kognitivnima stiloma – z empatičnim je sicer v negativni, zanemarljivi povezanosti (r 

= – 0,110; p = 0,022),  s sistematičnim pa v pozitivni, šibki povezanosti (r = 0,271; p = 

0,000). 

Prav tako se pojavlja statistično pomembna povezanost med notranjo motivacijo za učenje na 

splošno in obema kognitivnima stiloma. Z empatičnim kognitivnim stilom je notranja 

motivacija za učenje na splošno v pozitivni, zanemarljivi povezanosti (r = 0,115; p = 0,032), s 

sistematičnim kognitivnim stilom je tudi v pozitivni povezanosti, ki je srednje močna (r = 

0,420; p = 0,000), a najmočnejša med izbranimi spremenljivkami. 

2.3.5 Povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje kemije in njihovim učnim 

uspehom pri kemiji 

Za ocenjevanje povezanosti med spremenljivkami je bil uporabljen Pearsonov korelacijski 

koeficient (r). Poleg povezanosti med motiviranostjo dijakov za učenje kemije in njihovim 

učnim uspehom pri kemiji se nam je zdelo zanimivo izračunati tudi povezanost z učnim 

uspehom pri ostalih naravoslovnih predmetih in splošnim učnim uspehom ter povezanost z 

notranjo motivacijo za učenje kemijskih pojmov na treh ravneh ter notranjo motivacijo za 

učenje na splošno ter za učenje biologije in fizike. Rezultati so prikazani v naslednji tabeli. 

Tabela 9: Povezanost notranje motiviranosti dijakov za učenje in njihovega učnega uspeha 

 notranja motivacija za učenje 

zaključena 

ocena (5 – 

odlično; 1 – 

nezadostno) oz. 

splošni učni 

uspeh 

 kemije kem. 

pojmov 

na 

makro 

ravni 

kem. 

pojmov 

na 

submikro 

ravni 

kem. 

pojmov 

na 

simbolni 

ravni 

na 

splošno 

biologije fizike 

kemija r 0,326
**

 0,251
**

 0,257
**

 0,278
**

 0,142
**

 0,146
**

 0,146
**

 

biologija r 0,038 0,128
**

 0,044 – 0,004 0,039 0,207
**

 0,004 

fizika r 0,095
*
 0,117

*
 0,105

*
 0,098

*
 0,107

*
 0,113

*
 0,198

**
 

splošni učni 

uspeh 

r 0,149
**

 0,189
**

 0,115
**

 0,093
*
 0,124

*
 0,179

**
 0,085 

Opomba: 
*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01 

Iz tabele 9 je razvidno, da se med vsemi spremenljivkami večinoma pojavlja pozitivna, a 

zanemarljiva do šibka povezanost. 

Najmočnejša in statistično pomembna, čeprav šibka, je pozitivna povezanost med učnim 

uspehom pri kemiji in notranjo motivacijo za učenje kemije (r = 0,326; p = 0,000). Učni 

uspeh pri kemiji se prav tako statistično pomembno, šibko, a pozitivno povezuje z notranjo 

motivacijo za učenje kemijskih pojmov na treh ravneh, in sicer na makroskopski (r = 0,251; p 
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= 0,000), submikroskopski (r = 0,257; p = 0,000) ter simbolni ravni (r = 0,278; p = 0,000). 

Statistično pomembna in pozitivna, čeprav zanemarljiva, je povezanost učnega uspeha pri 

kemiji z notranjo motivacijo za učenje na splošno (r = 0,142; p = 0,006), notranjo motivacijo 

za učenje biologije (r = 0,146; p = 0,001) ter notranjo motivacijo za učenje fizike (r = 0,146; p 

= 0,001). 

Učni uspeh pri biologiji se statistično pomembno povezuje le z dvema spremenljivkama: z 

notranjo motivacijo za učenje kemijskih pojmov na makroskopski ravni (r = 0,128; p = 

0,006), kjer je povezanost pozitivna in zanemarljiva, ter z notranjo motivacijo za učenje 

biologije (r = 0,207; p = 0,000), kjer je povezanost pozitivna in šibka. Povezanost ostalih 

spremenljivk z učnim uspehom pri biologiji je zanemarljiva in ni statistično pomembna pri 

sestavinah notranje motivacije za učenje kemije (r = 0,038; p = 0,424), učenje kemijskih 

pojmov na submikroskopski ravni (r = 0,044; p = 0,343), učenje na splošno (r = 0,039; p = 

0,448) ter za učenje fizike (r = 0,004; p = 0,938); z notranjo motivacijo za učenje kemijskih 

pojmov na simbolni ravni je celo malenkost negativno povezana (r = – 0,004; p = 0,931). 

Učni uspeh pri fiziki se z vsemi spremenljivkami notranje motivacije statistično pomembno in 

pozitivno povezuje. Najbolj se z notranjo motivacijo za učenje fizike (r = 0,198; p = 0,000), ki 

je po jakosti zanemarljiva, vendar skoraj šibka. Povezanost ostalih spremenljivk notranje 

motivacije z učnim uspehom je zanemarljiva, in sicer z notranjo motivacijo za učenje kemije 

(r = 0,095; p = 0,044), kemijskih pojmov na makroskopski ravni (r = 0,117; p = 0,012), 

kemijskih pojmov na submikroskopski ravni (r = 0,105; p = 0,022), kemijskih pojmov na 

simbolni ravni (r = 0,098; p = 0,031), na splošno (r = 0,107; p = 0,038) in biologije (r = 

0,113; p = 0,013). 

Statistično pomembna pozitivna povezanost splošnega učnega uspeha se pojavlja z vsemi 

spremenljivkami notranje motivacije, razen z notranjo motivacijo za učenje fizike (r = 0,085; 

p = 0,066). Zanemarljiva, a skoraj šibka povezanost se pojavlja s spremenljivkami notranje 

motivacije za učenje kemije (r = 0,149; p = 0,002), kemijskih pojmov na makroskopski ravni 

(r = 0,189; p = 0,000) in biologije (r = 0,179; p = 0,000). Statistično pomembna a 

zanemarljivo nizka jakost povezanosti je med splošnim učnim uspehom in spremenljivkami 

notranje motivacije za učenje kemijskih pojmov na submikroskopski ravni (r = 0,115; p = 

0,012), za učenje kemijskih pojmov na simbolni ravni (r = 0,093; p = 0,043) in za učenje na 

splošno (r = 0,124; p = 0,017). 

2.3.6 Povezanost med kognitivnim stilom dijakov in njihovim učnim uspehom pri 

kemiji 

Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, kakšen je odnos med kognitivnim stilom dijakov in 

njihovim učnim uspehom – tako pri kemiji kot tudi pri drugih naravoslovnih predmetih ter na 

splošno. Rezultate smo dobili z izračunom povezanosti s Pearsonovim korelacijskim 

keficientom (r), predstavljeni so v tabeli 10. 
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Tabela 10: Povezanost kognitivnega stila dijakov in njihovega učnega uspeha 

  kognitivni stil 

zaključena ocena (5 – 

odlično; 1 – nezadostno) 

oz. splošni učni uspeh 

 empatični sistematični 

kemija r – 0,058 0,070 

biologija r 0,091 – 0,024 

fizika r – 0,002 0,058 

splošni učni uspeh r 0,078 0,026 

Rezultati v tabeli 10 kažejo, da med kognitivnim stilom dijakov in njihovim učnim uspehom 

ni statistično pomembnih povezanosti. Pri vseh spremenljivkah se pojavlja zanemarljiva 

povezanost. Učni uspeh pri kemiji je z empatičnim kognitivnim stilom v negativni (r = – 

0,058; p = 0,215), s sistematičnim kognitivnim stilom pa v pozitivni povezanosti (r = 0,070; p 

= 0,124). Učni uspeh pri biologiji je z empatičnim kognitivnim stilom v pozitivni (r = 0,091; 

p = 0,051), s sistematičnim kognitivnim stilom pa v negativni povezanosti (r = – 0,024; p = 

0,603). Učni uspeh pri fiziki je z empatičnim kognitivnim stilom v negativni  (r = – 0,002; p = 

0,968), s sistematičnim kognitivnim stilom pa v pozitivni povezanosti (r = 0,058; p = 0,204). 

Le splošni učni uspeh je z obema kognitivnima stiloma v pozitivni povezanosti, empatični (r 

= 0,078; p = 0,094) in sistematični (r = 0,026; p = 0,565). 

2.3.7 Povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje posameznih ravni kemijskih 

pojmov in njihovim prevladujočim kognitivnim stilom 

Vprašali smo se, ali so dijaki z določenim kognitivnim stilom bolj motivirani za učenje kemije 

na treh ravneh. S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo izračunali povezanost med 

spremenljivkami, rezultati so v tabeli 11. 

Tabela 11: Povezanost notranje motiviranosti dijakov za učenje posameznih ravni kemijskih 

pojmov in njihovega kognitivnega stila 

  kognitivni stil 

notranja motivacija za 

učenje kemije na treh 

ravneh 

 empatični sistematični 

makroskopska r 0,024 0,222
**

 

submikroskopska r – 0,081 0,258
**

 

simbolna r – 0,082 0,207
**

 
Opomba: 

*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01 

Povezanost empatičnega kognitivnega stila z notranjo motivacijo za učenje kemije na treh 

ravneh ni statistično pomembna. Z notranjo motivacijo za učenje kemijskih pojmov na 

makroskopski ravni je v pozitivni, zanemarljivi povezanosti (r = 0,024; p = 0,629). V 

negativni, zanemarljivi povezanosti, je z notranjo motivacijo za učenje kemijskih pojmov na 

submikroskopski ravni (r = – 0,081; p = 0,094) ter z notranjo motivacijo za učenje kemijskih 

pojmov na simbolni ravni (r = – 0,082; p = 0,086). 

Zanimivi so rezultati za sistematični kognitivni stil, ki je z notranjo motivacijo za učenje 

kemijskih pojmov na vseh treh ravneh – makroskopska (r = 0,222; p = 0,000), 
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submikroskopska (r = 0,258; p = 0,000) in simbolna (r = 0,207; p = 0,000) – v šibki pozitivni, 

a statistično pomembni povezanosti. 

2.3.8 Razlike med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje kemije 

Ugotavljali smo, ali obstajajo razlike v motiviranosti dijakov za učenje kemije glede na spol. 

Podatke smo statistično obdelali s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Dijaki so razdeljeni v 

dve skupini po spolu – prvo skupino predstavljajo fantje, drugo pa dekleta. Zanimalo nas je 

tudi, kakšne so razlike med spoloma v notranji motivaciji za učenje ostalih naravoslovnih 

predmetov, zato so tudi ti rezultati vključeni v tabelo 12. 

Tabela 12: Razlike med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje 

 

notranja 

motivacija 

za učenje 

    Levene preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

spol N M SD F p t df p 

kemije moški 133 3,02 0,81 2,09 0,149 1,89 440 0,060 

ženski 309 2,85 0,87 

biologije moški 142 3,06 0,79 3,74 0,054 0,21 475 0,836 

ženski 335 3,05 0,85      

fizike moški 138 3,03 0,77 1,77 0,184 5,93 470 0,000
**

 

ženski 334 2,56 0,81      

na 

splošno 

moški 103 2,94 0,65 0,67 0,412 1,25 367 0,213 

ženski 266 2,85 0,70      
Opomba: 

*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 2,09; p = 0,149) je vrednost t-

preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v notranji motivaciji za učenje 

kemije statistično nepomembna (t = 1,89; g = 440; p = 0,060). V raziskovalnem vzorcu so za 

učenje kemije nekoliko bolj motivirani  fantje (M = 3,02; SD = 0,81) kot dekleta (M = 2,85; 

SD = 0,87). 

Prav tako ni statistično pomembnih razlik med spoloma v notranji motivaciji za učenje 

biologije in za učenje na splošno. Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 

3,74; p = 0,054) je vrednost t-preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v 

notranji motivaciji za učenje biologije statistično nepomembna (t = 0,21; g = 475; p = 0,836). 

V raziskovalnem vzorcu tako fantje (M = 3,06; SD = 0,79) kot dekleta (M = 3,05; SD = 0,85) 

izkazujejo približno enako raven notranje motivacije za učenje biologije. 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 0,67; p = 0,412) je vrednost t-

preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v notranji motivaciji za učenje na 
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splošno statistično nepomembna (t = 1,25; g = 367; p = 0,213). V raziskovalnem vzorcu so 

fantje (M = 2,94; SD = 0,65) nekoliko bolj motivirani za splošno učenje kot dekleta (M = 

2,85; SD = 0,70). 

Iz rezultatov je razvidno, da je ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 1,77; 

p = 0,184) vrednost t-preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v notranji 

motivaciji za učenje fizike statistično pomembna (t = 5,93; g = 470; p = 0,000). V 

raziskovalnem vzorcu so fantje (M = 3,03; SD = 0,77) bolj motivirani za učenje fizike kot 

dekleta (M = 2,56; SD = 0,81). S tveganjem manjšim od 0,1 % lahko trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici fantje izkazovali večjo raven notranje motiviranosti za učenje fizike kot 

dekleta. 

2.3.9 Razlike med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje posameznih ravni 

kemijskih pojmov 

V okviru notranje motivacije dijakov za učenje kemije nas je še zanimalo, ali se pojavljajo 

razlike med spoloma v motiviranosti za učenje posameznih ravni kemijskih pojmov. Podatke 

smo statistično obdelali s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Rezultati so predstavljeni v 

tabeli 13. 

Tabela 13: Razlike med spoloma v motiviranosti dijakov za učenje posameznih ravni 

kemijskih pojmov 

 

notranja 

motivacija za 

učenje kemije na 

treh ravneh 

    Levene 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

spol N M SD F p t df p 

makroskopska moški 129 3,33 0,70 3,76 0,053 1,36 455 0,174 

ženski 328 3,22 0,81 

submikroskopska moški 136 2,89 0,79 0,780 0,378 4,24 467 0,000
**

 

ženski 333 2,54 0,82      

simbolna moški 141 2,74 0,77 3,44 0,064 2,82 473 0,005
**

 

ženski 334 2,50 0,87      
Opomba: 

*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 3,76; p = 0,053) je vrednost t-

preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v notranji motivaciji za učenje 

kemijskih pojmov na makroskopski ravni statistično nepomembna (t = 1,36; g = 455; p = 

0,174). V raziskovalnem vzorcu so nekoliko bolj motivirani za učenje kemijskih pojmov na 

makroskopski ravni fantje (M = 3,33; SD = 0,70) kot dekleta (M = 3,22; SD = 0,81). 
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Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 0,780; p = 0,378) je vrednost t-

preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v notranji motivaciji za učenje 

kemijskih pojmov na submikroskopski ravni statistično pomembna (t = 4,24; g = 467; p = 

0,000). V raziskovalnem vzorcu so bolj motivirani za učenje kemije na submikroskospki ravni 

fantje (M = 2,89; SD = 0,79) kot dekleta (M = 2,54; SD = 0,82). S tveganjem manjšim od   0,1 

% lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici fantje izkazovali večjo stopnjo motiviranosti za 

učenje kemijskih pojmov na submikroskopski ravni kot dekleta. 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 3,44; p = 0,064) je vrednost t-

preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v notranji motivaciji za učenje 

kemijskih pojmov na simbolni ravni statistično pomembna (t = 2,82; g = 473; p = 0,005). V 

raziskovalnem vzorcu so prav tako fantje (M = 2,74; SD = 0,77) bolj motivirani za učenje 

kemijskih pojmov na simbolni ravni kot dekleta (M = 2,50; SD = 0,87). S tveganjem 0,5 % 

lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici fantje izkazovali večjo motiviranost za učenje 

kemijskih pojmov na simbolni ravni kot dekleta. 

2.3.10 Razlike med spoloma v učnem uspehu dijakov pri kemiji 

Morebitne razlike med dekleti in fanti v učnem uspehu pri kemiji smo ugotavljali s pomočjo 

statistične obdelave podatkov s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Za zanimivost smo pod 

drobnogled vzeli še učni uspeh pri ostalih naravoslovnih predmetih ter splošni učni uspeh. 

Rezultati so predstavljeni v tabeli 14. 
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Tabela 14: Razlike med spoloma v učnem uspehu dijakov 

 

zaključena 

ocena (5 – 

odlično; 1 – 

nezadostno) 

oz. splošni 

učni uspeh 

    Levene preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

spol N M SD F p t df p 

kemija moški 155 3,55 1,02 3,68 0,056 – 2,91 505 0,004
**

 

ženski 352 3,83 0,96 

biologija moški 155 3,10 0,98 13,85 0,000 – 6,18 332,497 0,000
**

 

ženski 351 3,71 1,11      

fizika moški 155 2,97 0,99 4,78 0,029 – 3,28 297,706 0,001
**

 

ženski 353 3,29 1,01      

splošni 

učni 

uspeh 

moški 153 3,19 0,85 1,56 0,212 – 5,26 498 0,000
**

 

ženski 347 3,61 0,82      

Opomba: 
*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 3,68; p = 0,056) je vrednost t-

preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v učni uspešnosti pri kemiji 

statistično pomembna (t = – 2,91; g = 505; p = 0,004). S tveganjem 0,4 % lahko trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici dekleta (M = 3,83; SD = 0,96) v povprečju imela boljši učni uspeh pri 

kemiji kot pa fantje (M = 3,55; SD = 1,02).  

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 13,85; p = 0,000) je vrednost 

aproksimativnega t-preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v učni uspešnosti 

pri biologiji statistično pomembna (t = – 6,18; g = 332,497; p = 0,000). S tveganjem manjšim 

od 0,1 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici dekleta (M = 3,71; SD = 1,11) v 

povprečju imela boljši učni uspeh pri biologiji kot fantje (M = 3,10; SD = 0,98). 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 4,78; p = 0,029) je vrednost 

aproksimativnega t-preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v učni uspešnosti 

pri fiziki statistično pomembna (t = – 3,28; g = 297,706; p = 0,001). S tveganjem 0,1 % lahko 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici dekleta (M = 3,29; SD = 1,01) v povprečju izkazovala 

boljši učni uspeh pri fiziki kot fantje (M = 2,97; SD = 0,99). 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 1,56; p = 0,212) je vrednost t-

preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v splošnem učnem uspehu statistično 

pomembna (t = – 5,26; g = 498; p = 0,000). S tveganjem manjšim od 0,1 % lahko trdimo, da 

bi tudi v osnovni množici dekleta (M = 3,61; SD = 0,82) v povprečju imela boljši splošni učni 

uspeh kot fantje (M = 3,19; SD = 0,85). 
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2.3.11 Razlike med spoloma v kognitivnih stilih dijakov 

Nazadnje smo preverili, ali se pojavljajo razlike med spoloma v kognitivnih stilih dijakov. 

Podatke smo statistično obdelali s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Rezultati so prikazani v 

tabeli 15. 

Tabela 15: Razlike med spoloma v kognitivnih stilih dijakov 

     Levene 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

t-preizkus 

kognitivni 

stil 

spol N M SD F p t df p 

empatični moški 131 31,9 8,51 0,373 0,542 – 

6,704 
457 0,000

**
 

ženski 328 37,9 8,72 

 

     

sistematični moški 135 60,5 15,7 

 

0,242 0,623 2,442 476 0,015
*
 

ženski 343 56,7 15,6 

 

     

Opomba: 
*
p ≤ 0,05; 

**
p ≤ 0,01 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 0,373; p = 0,542) je vrednost t-

preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v izraženosti empatičnega 

kognitivnega stila statistično pomembna (t = – 6,704; g = 457; p = 0,000). V raziskovalnem 

vzorcu dekleta (M = 37,9; SD = 8,72) v povprečju bolj izražajo empatični kognitivni stil kot 

fantje (M = 31,9; SD = 8,51). 

Ravno tako je ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F = 0,242; p = 0,623) 

vrednost t-preizkusa za neodvisne vzorce med dijaki in dijakinjami v izraženosti 

sistematičnega kognitivnega stila statistično pomembna (t = 2,442; g = 476; p = 0,015). 

Rezultat je ravno obraten: v raziskovalnem vzorcu fantje (M = 60,5; SD = 15,7) v povprečju 

bolj izražajo sistematični kognitivni stil kot dekleta (M = 56,7; SD = 15,6). 

S tveganjem manjšim od 1,5 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici dekleta v 

povprečju bolj izražala empatični kognitivni, fantje pa sistematični kognitivni stil.  
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3 DISKUSIJA 

Temeljni namen magistrskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri so dijaki motivirani za 

učenje kemije, kje kažejo večjo stopnjo motiviranosti za učenje kemijskih pojmov, na 

makroskopski, submikroskopski ali simbolni ravni, ter kakšen je njihov prevladujoči 

kognitivni stil, empatični ali sistematični. Zanimal nas je tudi učni uspeh dijakov ter 

medsebojna povezanost zgoraj omenjenih spremenljivk. Nekateri raziskovalci (Zeyer idr., 

2013) so mnenja, da kognitivni stil posameznika, v primerjavi s spolom, bolj vpliva na 

motiviranost za učenje naravoslovja. Zato smo raziskali, kakšne razlike med spoloma se 

pojavljajo med dijaki v njihovi motiviranosti in prevladujočim kognitivnim stilom. 

V raziskavo, izvedeno v okviru magistrskega dela, so bili vključeni dijaki, ki obiskujejo 

splošno gimnazijo, kar pomeni, da predstavljajo delež vseh dijakov, ki so po učnem uspehu 

najbolj uspešni. Pri analizi rezultatov je to potrebno upoštevati. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so dijaki v povprečju srednje notranje motivirani za učenje 

kemije. Če to primerjamo z rezultati o notranji motiviranosti dijakov za učenje drugih 

naravoslovnih predmetov, lahko vidimo, da so najbolj notranje motivirani za učenje biologije, 

najmanj pa za učenje fizike. Notranja motivacija za učenje na splošno je nekoliko nižja v 

primerjavi z notranjo motivacijo za učenje kemije. M. Juriševič (2006, 2012a) opozarja, da 

motivacije ne moremo »ostro« ločiti na notranjo in zunanjo, ampak si jo po avtorjih Deci in 

Ryanu lahko bolj nazorno predstavljamo kot kontinuum, na katerem različne točke določajo 

različne vrste virov motivacije (4 stopnje regulacije: zunanja, introjicirana, identificirana in 

integrirana). Bolj ko se posameznik na kontinuumu približuje integrirani regulaciji (notranji 

motivaciji), večja je njegova stopnja avtonomije (Ryan in Deci, 2000). Torej učenec, ki je bil 

na začetku učne dejavnosti zunanje motiviran, lahko postane na koncu popolnoma zavzet, če 

je bil deležen ustreznih zunanjih spodbud med učnim procesom (Juriševič, 2006). Zanimiva je 

ugotovitev v okviru diplomskega dela (Gorjan, 2015), kjer smo analizirali podatke, zbrane v 

okviru iste mednarodne raziskave (Zeyer idr., 2013), in sicer so bili dijaki v večji meri 

zunanje motivirani za učenje naravoslovja. Torej bi lahko glede na ugotovitve različnih 

raziskovalcev (Singh idr., 2002; Vedder-Weiss in Fortus, 2011, 2012) sklepali, da bi z 

ustreznimi spodbudami v učnem procesu lahko dijaki povečali raven notranje motiviranosti za 

učenje kemije ter seveda tudi drugih predmetov. Obenem se moramo zavedati, da je interes za 

učenje naravoslovnih vsebin tudi pod vplivom okolja, v katerem učenec živi (Eurydice, 2011). 

Vsekakor pa ima največji vpliv šola z aktivnimi učnimi pristopi, s katerimi učitelji osmislijo 

učne vsebine (Kjaernsli in Lie, 2011). 

Nadalje smo pri drugem raziskovalnem vprašanju podrobneje raziskali motiviranost za učenje 

kemijskih pojmov na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni. Rezultati kažejo, da 

so učenci v povprečju srednje motivirani za učenje trojne narave kemijskih pojmov. Najbolj 

so motivirani za učenje pojmov na makroskopski ravni, najmanj pa za učenje na simbolni 

ravni. Podobno so ugotovili v raziskavi (Devetak idr., 2009), ki so jo izvedli med slovenskimi 

osnovnošolci. Učenci so bili bolj motivirani za opazovanje kemijskih sprememb pri 

eksperimentih in posledično za učenje kemijskih pojmov na makroskopski ravni. Najmanj 

motivirani so bili učenci za učenje in razmišljanje na ravni delcev, tj. na submikroskopski 
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ravni. Prehod iz makroskopske ravni na submikroskopsko in simbolno raven se jim je zdel v 

primerjavi s prehodom iz submikroskopske na simbolno raven zahtevnejši  (Devetak idr., 

2009). Tudi naši rezultati pričajo o največjem upadu notranje motiviranosti pri prehodu iz 

makroskopske ravni na submikroskopsko in simbolno raven. Torej drži, da z naraščanjem 

abstraktnosti učnih vsebin učencem močno upada stopnja notranje motiviranosti za učenje 

(Juriševič idr., 2008). Strokovnjaki menijo, da je potrebno v učni proces vpeljati metode in 

aktivnosti, ki spodbujajo zunanjo motivacijo pri učencih, ki se kasneje lahko spremeni v 

notranjo motivacijo za razumevanje kemijskih pojmov, ki je ključna za razvoj razumevanja 

trojne narave kemijskih pojmov (Devetak idr., 2009). Učence pritegnejo vsebine, v katerih 

vidijo smisel in uporabnost. Različni vizualizacijski elementi lahko pozitivno motivirajo 

učence za učenje naravoslovja, saj povečajo njihovo pozornost pri pouku in pripomorejo k 

ustreznejšemu oblikovanju ustreznega mentalnega modela (Slapničar idr., 2015). 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, ali je med dijaki bolj izražen empatični 

ali sistematični kognitivni stil. Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike, in sicer je 

v raziskovalnem vzorcu izraženo več empatičnosti kot sistematičnosti. V teoretičnem delu 

smo opredelili kognitivne stile kot posebnosti posameznika v tem, kako sprejema, ohranja, 

predeluje in organizira informacije ter na njihovi osnovi rešuje probleme (Marentič Požarnik, 

2003). Empatičnost kot zmožnost prepoznavanja duševnega stanja druge osebe in odzivanja 

na to z ustreznimi čustvi (razumevanja misli in čustev druge osebe); sistematičnost pa kot 

zmožnost zaznavanja »fizikalnih stvari« in razumevanja teh stvari z vidika sistema (Zeyer in 

Wolf, 2010). 

Domnevamo, da je v vzorcu izraženo več empatičnosti, ker je bistveno več deklet kot fantov. 

Nekateri raziskovalci (Baron-Cohen idr., 2005; Focquaert, idr., 2007; Wakabayashi idr., 2006; 

Zeyer in Wolf, 2010; Zeyer, 2014) so namreč odkrili, da naj bi v povprečju dekleta izražala 

več empatičnosti, fantje pa obratno. Kakšne so razlike med spoloma v kognitivnih stilih 

dijakov, si bomo pobliže pogledali v nadaljevanju magistrskega dela.  

Povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje kemije in kognitivnim stilom dijakov smo 

raziskali v sklopu četrtega raziskovalnega vprašanja. O povezanosti lahko govorimo med 

sistematičnim kognitivnim stilom in motiviranostjo za učenje kemije, biologije, fizike ter za 

učenje na splošno. Dobljene rezultate potrjujejo ugotovitve različnih avtorjev (Zeyer, 2010; 

Zeyer idr., 2012; Zeyer idr., 2013), in sicer se učenci s prevladujočim sistematičnim 

kognitivnim stilom bolj zanimajo za naravoslovje, večja je raven njihove notranje in zunanje 

motivacije, učenje naravoslovja je bolj relevantno njihovim osebnim ciljem, so bolj 

samozavestni pri učenju in pri preverjanju in ocenjevanju znanja imajo nižjo stopnjo 

anksioznosti. Nasprotno za empatični kognitivni stil niso odkrili vpliva na motiviranost 

učencev za učenje naravoslovja (Zeyer idr., 2013). To se kaže tudi v naših rezultatih. 

Ugotovljeno je bilo, da je motivacija povezana z dosežki in z učno uspešnostjo (Singh idr., 

2002). Pri petem raziskovalnem vprašanju smo proučevali povezanost med motiviranostjo 

dijakov za učenje kemije in njihovim učnim uspehom pri kemiji. Izpostavila bi ugotovljeno 

statistično pomembno, čeprav šibko, povezanost med motiviranostjo dijakov za učenje kemije 

in njihovim učnim uspehom pri kemiji ter motiviranostjo dijakov za učenje trojne narave 

kemijskih pojmov in njihovim učnim uspehom pri kemiji. Dijaki, ki so motivirani za učenje 
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kemije in trojne narave kemijskih pojmov, imajo boljši učni uspeh pri kemiji. Podobno 

pomembna, a nekoliko manjša, je povezanost tudi med motiviranostjo dijakov za učenje 

biologije in njihovim učnim uspehom pri biologiji ter motiviranost dijakov za učenje fizike in 

njihovim učnim uspehom pri fiziki. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi pri drugih 

mednarodnih raziskavah (npr. TIMSS, PISA), ki poročajo o povezanosti med veseljem do 

učenja naravoslovja in dosežki pri naravoslovju. Torej večja verjetnost je, da bodo učenci z 

večjim interesom za naravoslovje vložili več truda, ki je potreben za dober rezultat pri 

naravoslovnih predmetih (Eurydice, 2011). 

Rezultati v sklopu šestega raziskovalnega vprašanja, kjer nas zanima, kakšen je odnos med 

kognitivnim stilom dijakov in njihovim učnim uspehom, so pokazali, da med kognitivnim 

stilom dijakov in njihovim učnim uspehom ni statistično pomembnih povezanosti. Ugotovitev 

potrjujejo rezultati študije (Diseth in Martinsen, 2003), ki kažejo, da ima posameznikov 

kognitivni stil posredni vpliv na dosežke preko učnih pristopov: stil delno vpliva na učni 

pristop, učni pristop pa določa učni izid, ki sčasoma lahko spremeni stil. Vseeno pa so 

ugotovili, da so bili učenci, ki so imeli bolj izražen sistematični kognitivni stil, pri 

naravoslovju bolj uspešni (Zeyer in Wolf, 2010). Seveda pa se moramo zavedati, da so 

dejavniki učne uspešnosti številni in se prepletajo med seboj; razumevanje učne uspešnosti je 

potrebno razširiti in se vprašati tudi o kakovosti, trajnosti in uporabnosti znanja (Marentič 

Požarnik, 2003). 

Pri sedmem raziskovalnem vprašanju smo se vprašali, ali so dijaki z določenim kognitivnim 

stilom bolj motivirani za učenje kemije na treh ravneh. Izkazalo se je, da so dijaki, ki imajo 

bolj izražen sistematični kognitivni stil, bolj notranje motivirani za učenje trojne narave 

kemijskih pojmov. Rezultati kažejo šibko, a statistično pomembno povezanost med 

motiviranostjo dijakov za učenje posameznih ravni kemijskih pojmov (makroskopska, 

submikroskopska in simbolna) in sistematičnim kognitivnim stilom. Med motiviranostjo 

dijakov za učenje trojne narave kemijskih pojmov in empatičnim kognitivnim stilom ni 

statistično pomembne povezanosti. Naravoslovne učne vsebine so zaradi trojne narave 

naravoslovnih pojmov pogosto težko razumljive in abstraktne (Slapničar idr., 2015). M. 

Juriševič (2014) razlaga, da je motivacija tesno povezana s kognitivnimi in z 

metakognitivnimi procesi, ki sodelujejo pri učenju. Povezana je s skladiščenjem, 

prepoznavanjem in priklicem informacij v dolgoročnem spominu, spodbuja k višjim oblikam 

učenja in posledično h kakovostnejšemu znanju. Izraža se v odnosu učencev do učenja in v 

različnosti pristopov učencev k učenju (Juriševič, 2014). V starejši raziskavi so odkrili, da je 

za učenje matematike pomembna sposobnost analiziranja situacije ter sposobnost razvijanja in 

uporabe strategij za organiziranje in integriranje informacij (Peklaj, 1992). Na podlagi tega bi 

lahko sledil sklep, da za učenje abstraktnejših vsebin potrebujemo prej omenjene sposobnosti, 

ki pa se zelo ujemajo z značilnostmi sistematičnega kognitivnega stila. To pojasnjuje, zakaj so 

dijaki z izraženim sistematičnim kognitivnim stilom bolj motivirani za učenje kemijskih 

pojmov na treh ravneh. 

Nazadnje nas je zanimalo, kakšne razlike se pojavljajo med spoloma v motiviranosti za učenje 

kemije in trojne narave kemijskih pojmov, v učnem uspehu dijakov ter v kognitivnih stilih. 

Raziskali smo razlike med dijakinjami in dijaki v motiviranosti za učenje kemije. Še vedno 
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namreč obstajajo stereotipna prepričanja, da so nekatere vsebine (npr. fizikalne) bolj za fante, 

druge (npr. biologija) pa bolj za dekleta (Brotman in Moore, 2008). Na podlagi rezultatov 

lahko rečemo, da ni statistično pomembnih razlik med spoloma v motiviranosti za učenje 

kemije, pa tudi za učenje biologije in za učenje na splošno. V vzorcu so sicer za učenje kemije 

in učenje na splošno izkazovali več motiviranosti dijaki kot dijakinje. Se pa pojavljajo 

statistično pomembne razlike med spoloma v motiviranosti za učenje fizike, in sicer fantje so 

bolj motivirani za učenje fizike kot dekleta. Dobljeni rezultati kažejo, da razlike med spoloma 

so, kot so ugotovili tudi nekateri raziskovalci (Bryan idr., 2011; Devetak, 2012; Glynn idr., 

2007), vendar, kot ugotavlja S. Britner (2008), se razlike med spoloma postopoma 

zmanjšujejo ter so različne glede na naravoslovna področja. Predvsem se pojavljajo razlike 

med spoloma pri fizikalnih vsebinah (Britner, 2008), o čemer pričajo tudi naši rezultati. 

Raziskovalci menijo, da se razlike med spoloma v motiviranosti za učenje naravoslovnih 

vsebin pojavljajo bolj zaradi vpliva socialnega okolja kot zaradi prirojenih razlik (Bryan idr., 

2011). 

V okviru notranje motivacije je bilo zanimivo preveriti, ali se pojavljajo razlike med dijaki in 

dijakinjami v motiviranosti za učenje posameznih ravni kemijskih pojmov. Rezultati 

nakazujejo, da so statistično pomembne razlike med spoloma v motiviranosti za učenje 

kemijskih pojmov na submikroskopski in simbolni ravni, in sicer so dijaki bolj motivirani kot 

dijakinje. Za učenje kemijskih pojmov na makroskopski ravni pa ni statistično pomembnih 

razlik, vseeno pa so v vzorcu fantje bolj motivirani. Pri četrtem in sedmem raziskovalnem 

vprašanju smo analizirali povezanost motiviranosti za učenje kemije in motiviranosti za 

učenje trojne narave kemijskih pojmov z izraženim kognitivnim stilom. Zanimivo je 

primerjati ugotovitve, saj so tisti, s sistematičnim kognitivnim stilom, bolj motivirani za 

učenje kemijskih vsebin. Bi na osnovi teh ugotovitev lahko rekli, da je za fante bolj značilen 

sistematični kognitivni stil, za dekleta pa empatični? K razlikam med spoloma v kognitivnih 

stilih se bomo vrnili pri analizi zadnjega raziskovalnega vprašanja. 

Ugotovljeno je bilo, da so pri reševanju nalog, ki so bolj abstraktne narave (npr. naloge na 

submikroskopski ravni), bolj uspešni fantje kot dekleta (Devetak in Glažar, 2007). 

Strokovnjaki poudarjajo, da bi razlike med spoloma lahko zmanjšali s pogostejšo uporabo 

submikropredstavitev v izobraževalnem procesu (Devetak in Glažar, 2007), saj bi otrok 

hitreje razvil prostorsko-vizualizacijske sposobnosti (Devetak, 2012). Izrednega pomena pa je 

tudi dobra učiteljeva pripravljenost za vodenje pouka naravoslovnih predmetov na način, ki 

pritegne učence (Juriševič idr., 2008), seveda preko konteksta, ki je zanimiv tako dekletom 

kot fantom (Devetak idr., 2009; Eurydice, 2011). 

Rezultati pri desetem raziskovalnem vprašanju, kjer nas zanimajo razlike med spoloma v učni 

uspešnosti pri kemiji, razkrivajo zanimiv preobrat. Prej smo namreč ugotavljali, da so fantje 

bolj motivirani za učenje kemije in drugih naravoslovnih vsebin, rezultati analize razlik med 

spoloma v učni uspešnosti pa kažejo, da so dekleta tako pri kemiji kot pri biologiji in fiziki 

učno bolj uspešna. Tudi splošni učni uspeh imajo boljši. Zakaj je to tako? Mogoče se razlogi 

skrivajo drugje, ne v spolu in kognitivnem stilu učencev. B. Marentič Požarnik (2003) 

razlaga, da so dejavniki učne uspešnosti številni in se med seboj prepletajo. Na način učenja 

ne vplivajo okoliščine same po sebi, ampak to, kako jih učenec dojema, si jih razlaga in se 
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nanje odziva. Pomembno je, kakšen pristop k učenju bo učenec izoblikoval; bo skušal učno 

vsebino razumeti ali si jo le površinsko zapomniti? Ali mu je do visokih rezultatov ali si želi 

pridobiti uporabno znanje (Marentič Požarnik, 2003)? Zanimivi so rezultati PISA 2006, ki 

kažejo, da večina učencev izraža interes za učenje naravoslovja, a ¨bi le manjšina uporabljala 

naravoslovno znanje v karieri (Kjaernsli in Lie, 2011). Mogoče se fantom naravoslovje zdi 

zanimivo, a ne vložijo dovolj truda v učenje, ker se jim ocene ne zdijo pomembne. Posledično 

pa se to kaže v nižjem učnem uspehu. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj je tako. 

Raziskovalci so odkrili, da se razlike v prid moških pojavljajo pri nalogah, ki vključujejo 

prostorsko orientacijo, inženirske in fizikalne probleme, ženske pa so boljše pri testih 

prepoznavanja emocij, socialne občutljivosti, verbalne govorne spretnosti (Baron-Cohen idr., 

2005). Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se dekleta in fantje 

razlikujejo v kognitivnem stilu. Dobljeni rezultati nakazujejo, da se pojavljajo statistično 

pomembne razlike med spoloma v kognitivnem stilu. Dijakinje imajo bolj izražen empatični 

kognitivni stil, dijaki pa sistematičnega. Pri rezultatih tretjega raziskovalnega vprašanja se 

sprašujemo, ali je izražene več empatičnosti, ker je v vzorcu bistveno več deklet kot fantov. 

Mogoče to drži, saj je razvidno, da imajo dekleta bolj izražen empatični kognitivni stil. 

Vsekakor bi bilo zanimivo izvesti podobno raziskavo tudi na tehnično usmerjenih šolah, na 

katere se v večjem številu vpisujejo fantje. Bi bilo izražene več sistematičnosti?   
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4 SKLEPI 

S predstavljenimi ugotovitvami lahko sklenemo, da je bil dosežen osrednji cilj magistrskega 

dela. Poglobili smo se v področja učne motivacije, sistematičnega in empatičnega 

kognitivnega stila ter učne uspešnosti v povezavi z učenjem kemije. 

Na osnovi rezultatov raziskave smo spoznali, da so dijaki v povprečju srednje motivirani za 

učenje kemije. Najbolj so motivirani za učenje kemijskih pojmov na makroskospki ravni, ki je 

najbolj konkretna. Stopnja motiviranosti pa se zmanjša pri prehodu na abstraktnejšo 

submikroskopsko raven. Najzahtevnejša za učence je simbolna raven, saj je za razumevanje 

le-te potrebno razumevanje pojmov na submikroskopski ravni. Strokovnjaki predlagajo 

učiteljem, da osmišljajo učne vsebine ter z različnimi vizualizacijskimi elementi povezujejo 

vse tri ravni kemijskih pojmov. Izredno pomembno je, da so učitelji dobro pripravljeni na 

takšno poučevanje, saj hitro se zgodi, da pride do napačnih razumevanj pojmov. Napačna 

razumevanja je namreč težko popraviti. Smiselno je učitelje na to ustrezno pripraviti že na 

nižjih stopnjah izobraževalne vertikale oziroma spodbujati sodelovanje predmetnih učiteljev 

višjih razredov z razrednimi učitelji nižjih razredov. Tako se lahko zagotovi, da učenci 

oblikujejo pravilne miselne modele, v katere v nadaljnjem procesu učenja vgrajujejo novo 

pridobljeno znanje  (Devetak in Glažar, 2007). 

Izkazalo se je, da je med dijaki izražen bolj empatični kognitivni stil. Morebiti je rezultat tak, 

ker je v raziskavo vključenih več deklet kot fantov, dekleta pa so v povprečju imela bolj 

izražen empatični kognitivni stil. Morda je pomanjkljivost raziskave ta, da deleža deklet in 

fantov nista enaka. V prihodnje bi bilo smiselno izvesti podobno raziskavo tudi na 

naravoslovno ter nenaravoslovno usmerjenih šolah in preveriti, kako je z izraženostjo 

sistematičnosti in empatičnosti med učenci. 

Dijaki, ki so imeli bolj izražen sistematični kognitivni stil, so bili bolj motivirani za učenje 

kemije ter za učenje kemijskih pojmov na treh ravneh. Tisti, ki so bili motivirani za učenje 

kemije, so imeli boljši učni uspeh pri kemiji. Izkazalo se je, da sta kognitivni stil in učna 

uspešnost bolj v posrednem odnosu, saj ni bilo odkritih statistično pomembnih povezanosti 

med uporabljenimi spremenljivkami. Dekleta, kljub večji izraženosti empatičnega 

kognitivnega stila, so pri kemiji in drugih naravoslovnih predmetih učno bolj uspešna. 

Kognitivni stil je v tesnejšem odnosu z motivacijo za učenje naravoslovja kot spremenljivka 

spola, saj so dijaki z bolj izraženim sistematičnim kognitivnim stilom pokazali večjo 

motiviranost za učenje naravoslovnih vsebin. 

Ugotovitve raziskave so lahko uporabne smernice za učitelje v praksi. Učitelj se mora 

zavedati, da se pojavljajo razlike med učenci v kognitivnih stilih in v stopnji motiviranosti. Te 

razlike mora znati prepoznati, jih razumeti ter prilagoditi učni proces tako, da učencem 

prikaže smiselnost učenja, v njih razvije zanimanje in ustvarja čim boljše okoliščine pouka 

(Marentič Požarnik, 2003). Tako omogoči, da učenci razvijajo ustrezne metakognitivne, 

motivacijske in vedenjske strategije ter posledično izboljšajo svoje učne sposobnosti (Pečjak 

in Košir, 2008), kar se kaže tudi v učnih dosežkih učencev. 
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